Gdańsk, 01.12.2020 r.

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
Wydanie 8
Realizując kierunki rozwoju przypisane LOTOS Paliwa w strategii Grupy Kapitałowej LOTOS pragniemy,
aby Spółka LOTOS Paliwa była:
• najlepiej ocenianą na polskim rynku firmą handlową we wszystkich aspektach naszej działalności,
• liderem innowacyjności w podejściu do rynku paliw i energii.
Powyższe cele realizujemy poprzez:
• rozpoznanie i spełnianie oczekiwań naszych klientów i pozostałych interesariuszy,
• śledzenie i przewidywanie trendów oraz przygotowanie do wdrożenia nowych rozwiązań w zakresie dostarczania energii,
• wdrażanie technologii cyfrowych w oparciu o sztuczną inteligencję w zakresie handlu paliwami i energią
oraz obsługi klienta,
• poszerzanie asortymentu dostępnych dla klientów towarów i usług,
• doskonalenie procesu dostaw paliw,
• doskonalenie procesu przyjmowania i obsługi zamówień od klientów,
• rozwijanie i ciągłe unowocześnianie sieci sprzedaży,
• stały monitoring i doskonalenie standardów jakości obsługi klienta,
• elastyczność w reagowaniu na pojawiające się ryzyka, postrzegane przez pryzmat szans biznesowych,
• promowanie klimatu pracy zespołowej, odpowiedzialności pracowników za jakość świadczonych usług
oraz identyfikację i zaangażowanie w działalność całej organizacji,
• wdrażanie najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa.
Jednocześnie zobowiązujemy się do:
• przestrzegania przepisów prawa i innych wymagań regulujących działalność Spółki,
• ciągłego zwiększania skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarzadzania we wszystkich obszarach naszej działalności,
• zapewnienia wysokiego poziomu kultury organizacyjnej, w tym w zakresie bezpieczeństwa pracy poprzez widoczne
przywództwo, odpowiedzialność i zaangażowanie kadry kierowniczej,
• ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zaangażowania pracowników w działalność Firmy,
• ochrony środowiska, w tym zapobiegania zanieczyszczeniom, poprzez doskonalenie stosowanych procesów i technik,
• realizacji oraz doskonalenia działań w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa
(ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pracy) w tym szczególnie mających na celu:
o identyfikację i eliminowanie zagrożeń,
o zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym,
o ochronę zdrowia i promowanie zdrowego stylu życia,
o bezpieczeństwo fizyczne na obiektach Spółki.
• zapewnienia konsultacji i współudziału pracowników w budowaniu bezpiecznych warunków pracy,
• zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony naszych interesariuszy a w szczególności klientów i pracowników.
• ciągłego doskonalenia w obszarze zapewnienia ciągłości działania oraz minimalizowania ryzyka zakłóceń,
• ciągłego doskonalenia w obszarze IT w celu podnoszenia bezpieczeństwa stosowanych systemów i rozwiązań,
• zwiększania świadomości pracowników wynikających z pojawiających się cyberzagrożeń,
• skutecznego przeciwdziałania i reagowania na cyberzagrożenia.
Za realizację zawartych tu zobowiązań oraz zapewnienie odpowiednich zasobów do ich spełnienia
przyjmuję odpowiedzialność w imieniu wszystkich pracowników Spółki.
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