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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

poniżej udzielam odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Artura Dunina złożone podczas 

19. posiedzenia Senatu RP w dniu 17 grudnia 2020 r.  w sprawie nabycia przez PKN ORLEN S.A. 

wydawnictwa Polska Press sp. z o.o.

Uprzejmie informuję, że Minister Aktywów Państwowych wykonując prawa z należących do Skarbu 

Państwa akcji PKN ORLEN S.A. (dalej Orlen, Spółka) dysponuje prawami korporacyjnymi wynikającymi 

z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu Spółki. Orlen jako spółka publiczna, 

podlega przepisom dotyczącym informowania akcjonariuszy o wszystkich zdarzeniach, mających 

istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową bądź finansową emitentów lub mogących w znaczny 

sposób wpłynąć na cenę lub wartość notowanych instrumentów finansowych.

Informacje te są przekazywane do publicznej wiadomości w postaci bieżących i okresowych raportów 

umieszczanych na stronach internetowych Spółek. Emitenci papierów wartościowych dopuszczonych  

do obrotu na rynku regulowanym są obowiązani zapewnić posiadaczom papierów tego samego rodzaju,

w takich samych okolicznościach, jednakowe traktowanie. Wobec powyższego, Minister Aktywów 

Państwowych nie dysponuje dodatkowymi informacjami dotyczącymi procesu zakupu przez Orlen 

wydawnictwa Polska Press, oprócz tych, które zostały przekazane przez Zarząd Spółki do publicznej 

wiadomości.

Jak wynika z informacji przedstawionych przez Orlen, zakup Polska Press jest dla Spółki inwestycją 

biznesową. Polska Press jest jednym z największych wydawców w Polsce, który w 2019 r. osiągnął 

przychody na poziomie 398,4 mln zł. Działając zgodnie z ogłoszoną 30 listopada 2020 r. Strategią 

Grupy Orlen do 2030 r., Spółka zamierza dynamicznie rozwijać segment sprzedaży detalicznej. To 

element szerszej koncepcji, która zakłada rozwój nowoczesnych kanałów komunikacji, a także 

digitalizację formatów sprzedaży oraz budowę platformy e-commerce. Akwizycja Polska Press, w 

połączeniu z wykorzystaniem kompetencji i potencjału agencji mediowej Sigma Bis oraz spółki RUCH, 

umożliwi Koncernowi stworzenie elastycznej, spersonalizowanej i kompleksowej oferty, która znacząco 

poprawi konkurencyjność Spółki. Rozwój tych kompetencji przełoży się, także w ocenie Spółki na 
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zwiększenie zysków osiąganych przez Koncern. Podobną drogą co PKN ORLEN poszły również inne 

światowe firmy, w tym z sektora przemysłowego np. w 2017 r. państwowy koncern samochodowy 

Renault, nabył 40% udziałów w jednej z francuskich grup medialnych. 

Jeśli chodzi o spojrzenie z perspektywy interesów państwa polskiego w odniesieniu do transakcji, o 

której jest mowa, Ministerstwo Aktywów Państwowych wyraża opinię, iż mamy do czynienia z powrotem 

do normalności i dużym krokiem w kierunku standardów europejskich i światowych. Mogę tu przytoczyć 

Francję i Niemcy, które mają ściśle uregulowany i zdekoncentrowany rynek mediów, a także bliskiego 

sąsiada – Czechy.

Tymczasem  na 35 dzienników wydawanych w Polsce, ok. 70% należało do kapitału zagranicznego. 

(dane na podstawie audytu Polskiego Badania Czytelnictwa za 2019 r.) Z kolei wśród 10 czołowych 

portali regionalnych, 60 % było kontrolowanych przez zagraniczny kapitał, a jedynie 40% przez kapitał 

krajowy.

Po transakcji przejęcia Polska Press przez PKN ORLEN, udział polskiego kapitału w 35 dziennikach 

wydawanych w Polsce (ogólnopolskie i regionalne) wzrośnie do ok. 90%. Sądzę, że wśród polskich 

senatorów ta zmiana na rynku medialnym, która dokonuje się za sprawą państwowej Spółki powinna 

być przywitana z radością. Także dlatego, że zbliża nas ona  do norm przyjętych przez największe 

państwa Europy. W tym kontekście zaskakująca jest teza, że niemiecki kapitał mógł być korzystny dla 

rynku medialnego w Polsce, a kapitał polski ten rynek zniszczy. 

Odnosząc się do kwestii zatrudnienia pracowników wydawnictwa Orlen stwierdził, 

że po przejęciu wydawnictwo będzie funkcjonowało według dotychczasowych standardów i warunków 

oraz w oparciu o obowiązujące w Polsce prawo prasowe. Zdaniem Orlenu zwiększą się natomiast 

możliwości rozwojowe Polska Press, które będą rozwiązaniem korzystnym dla pracowników. 

Dodatkowo chciałbym podkreślić, że kwestia wolności mediów ma fundamentalne znaczenie 

dla sprawnego funkcjonowania demokracji. W związku z przywołanymi przez Pana Senatora 

standardami Rosji i Białorusi przypomnę, że wygranie wyborów przez Prawo i Sprawiedliwość w 2015r. 

wyeliminowało gorszące i łamiące elementarne standardy zdarzenia jakie miały miejsce w czasie 

rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Przypomnę tylko kilka najbardziej 

bulwersujących opinię publiczną przykładów tj. wkroczenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego do redakcji tygodnika Wprost publikującego krytyczne materiały o prominentnych 

przedstawicielach ówczesnej władzy i siłowe wyrywanie laptopa naczelnemu Wprost. Zatrzymanie 

przez ABW internauty prowadzącego prześmiewczy portal o Prezydencie Bronisławie Komorowskim, 

inwigilowanie przez służby specjalne kilkudziesięciu dziennikarzy, czy tajemnicze nocne rozmowy 

prowadzone pod blokiem przez rzecznika rządu PO-PSL z właścicielem sprzedanej mu przez ten rząd 

gazety. Przypomnę, że niedługo po tej rozmowie z redakcji odeszło wielu dziennikarzy krytycznych 

wobec rządu PO-PSL. 

Z poważaniem

Z upoważnienia Ministra Aktywów Państwowych
Maciej Małecki
sekretarz stanu
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