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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku, 

w odpowiedzi na pismo z dnia 20 sierpnia 2020 r., znak: BPS/043-14-447/20, przy którym przekazano 

oświadczenie senatora Kazimierza Kleinę złożone podczas 14 posiedzenia Senatu RP w dniu 

18 sierpnia 2020 r., proszę o przyjęcie następującego stanowiska.  

Uprzejmie informuję, że Minister Aktywów Państwowych, reprezentujący Skarb Państwa 

w akcjonariacie spółek PKN ORLEN S.A. (dalej: Orlen) i Grupa LOTOS S.A. (dalej: Lotos) nie wyraził 

zgody na połączenie spółek Orlen i Lotos. W dniu 14 lipca 2020 r. Orlen uzyskał pozytywną warunkową 

decyzję Komisji Europejskiej na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Orlen kontroli 

Lotosem. Skuteczność zgody uzależniona jest od wykonania przez Orlen określonych w treści tej decyzji 

tzw. środków zaradczych, które mają na celu zapobieżenie potencjalnym negatywnym skutkom 

planowanej koncentracji dla konkurencji na właściwych rynkach. Skarb Państwa, reprezentowany przez 

Ministra Aktywów Państwowych, jako akcjonariusz, nie był stroną postępowania przed Komisją 

Europejską w sprawie wniosku stanowiącego zgłoszenie zamiaru koncentracji.

Ponadto pragnę poinformować, że konsolidacja jest warunkowana szeregiem czynników, w tym

w szczególności dokonaniem przez Skarb Państwa analiz ekonomicznych oraz prawnych 

z uwzględnieniem zakresu środków zaradczych, sposobu ich realizacji, jak również ich wpływu na Spółki

Lotos oraz Orlen w kontekście budowania wartości tych koncernów, a także zbadania wpływu 

konsolidacji na ochronę podstawowych interesów gospodarczych Rzeczpospolitej Polskiej. Prace 

te trwają, a ich rezultaty determinować będą decyzję odnośnie połączenia Orlenu z Lotosem oraz 

optymalną formę i strukturę transakcji.

Jak informuje Koncern w swoim serwisie internetowym, przejęcie przez Orlen pakietu 

większościowego akcji Lotosu nie będzie oznaczać dla Pomorza utraty wpływów z podatków, ponieważ 

siedziba spółki pozostanie w Gdańsku. W związku z tym podatki i opłaty na rzecz administracji lokalnej 

będą odprowadzane na obecnych zasadach. 

Odnosząc się do kwestii redukcji zatrudnienia uprzejmie informuję, że intencją Ministra Aktywów 

Państwowych oraz Orlenu jest realizacja procesu konsolidacji obydwu Spółek w drodze dialogu 
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społecznego i transparentnej komunikacji. Zarówno Ministerstwo Aktywów Państwowych jak i Orlen 

mają świadomość wagi dialogu społecznego oraz podchodzą ze zrozumieniem do obaw i niepokojów 

związanych z procesem konsolidacji. 

Orlen podkreśla wolę uzgodnienia porozumienia zabezpieczającego interesy pracowników 

objętych środkami zaradczymi w Grupie Lotos. Spółka deklaruje w ramach zaplanowanych rozmów 

ze związkami zawodowymi otwartość na argumenty zgłaszane w trakcie negocjacji. Orlen stoi 

na stanowisku, że porozumienie musi być oparte na rozsądnych rozwiązaniach pozwalających z jednej 

strony zabezpieczyć interesy pracowników, a z drugiej strony umożliwić realizację środków zaradczych 

określonych decyzją Komisji Europejskiej. 

Z poważaniem
Jacek Sasin
wicepremier
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