
Oświadczenie złożone 

przez senatora Jana Hamerskiego 

na 67. posiedzeniu Senatu 

w dniu 23 listopada 2018 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

Szanowny Panie Premierze! 

Działając na podstawie art. 16 ust. 1, art. 20 ust. 1 i 2, w związku z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 

1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora, zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie szczegó-

łowych informacji na temat działań podjętych przez Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego „Orlen” SA 

związanych z planami połączenia z Grupą „Lotos” SA w kontekście zapewnienia odpowiedniej podaży asfal-

tów drogowych na rynku krajowym. 

Strategiczne plany połączenia dwóch krajowych kluczowych spółek w segmencie rafineryjnym są ol-

brzymim wyzwaniem biznesowym i zarazem szansą dla gospodarki naszego kraju. Oprócz najczęściej dysku-

towanych aspektów tej operacji, tzn. korzyści z synergii, rynku paliw itd., pragnę zwrócić uwagę, że wymie-

nione rafinerie zapewniają podaż ponad 80% lepiszczy asfaltowych do budowy i utrzymania dróg publicz-

nych w Polsce. Z punktu widzenia wszystkich zarządców dróg lepiszcza asfaltowe są materiałem o znaczeniu 

strategicznym i nie jest możliwe szybkie ich zastąpienie substytutami. 

Tradycje technologiczne w budowie, a przede wszystkim w utrzymaniu dróg są w Polsce jednoznacznie 

oparte na technologiach asfaltowych, wg różnych informacji przekraczają one 95% zastosowań krajowych. 

Pojawiające się od jakiegoś czasu próby implementacji technologii betonowych jeszcze długo nie będą w 

stanie zastąpić asfaltu w powszechnym stosowaniu. W szczególności drogi samorządowe są przykładem do-

minującej pozycji asfaltów, ponieważ – wobec łatwości stosowania i dostępności sprzętu – jest to także dla 

samorządowców technologia najtańsza. 

Samorządy potrzebują finansowej pomocy państwa, żeby unowocześnić swoją sieć drogową, czemu ma 

służyć nowo powstały Fundusz Dróg Samorządowych. Ta inicjatywa rządu została przyjęta przez samorządy 

z dużymi nadziejami na przełamanie bariery finansowej w przebudowie dróg lokalnych. 

Z drugiej strony, żeby program okazał się sukcesem, istotne jest jednoczesne zapewnienie odpowiedniej 

podaży na rynku krajowych asfaltów do budownictwa drogowego. Musimy mieć zatem krajowe asfalty. 

Gdybyśmy założyli, że asfalty zostaną do Polski zaimportowane, to może okazać się, że ich cena – z powodu 

braku konkurencji krajowej – znacząco wzrośnie, co obniży skuteczność działania Funduszu Dróg Samorzą-

dowych i doprowadzi jedynie do wyprowadzenia naszych środków finansowych za granicę. 

Zatem warto, aby podczas opracowywania strategii połączenia „Orlen” i „Lotos” uwzględnić nie tylko 

rynki paliw, olejów itp., ale także potrzeby strony publicznej w zakresie budowy i utrzymania dróg. Ta zaś 

bez wątpienia potrzebuje krajowych asfaltów o dobrej jakości. 

Wobec powyższego informacje o połączeniu obu rafinerii w jeden organizm budzą moje zainteresowanie i 

troskę o to, czy w procesie połączenia firm produkcja asfaltów będzie zachowana na poziomie zapewniają-

cym pokrycie potrzeb krajowych w długiej pespektywie. 

Bardzo proszę Pana Premiera o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie. 

Jan Hamerski 
 


