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Pan 
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

poniżej udzielam odpowiedzi na oświadczenie BPS/043-21-875/21, złożone przez Senatora 

Sławomira Rybickiego („Oświadczenie złożone przez senatora Sławomira Rybickiego na 21. 

posiedzeniu Senatu w dniu 19 lutego 2021 r.”), dotyczące konsolidacji PKN ORLEN S.A. (dalej ORLEN) 

i GRUPY LOTOS S.A. (dalej LOTOS). 

Zakończenie analiz Ministerstwa Aktywów Państwowych dotyczących konsolidacji ORLEN 

i LOTOS, prowadzące do podjęcia decyzji korporacyjnych Skarbu Państwa odnośnie tej konsolidacji, 

nastąpi w odpowiednim momencie całego procesu konsolidacyjnego. Istotnym jest, że konsolidacja 

ORLEN i LOTOS jest procesem wielopłaszczyznowym, determinowanym w szczególności przez 

postępowanie antymonopolowe ORLENU przed Komisją Europejską. W rezultacie, wykonanie pełnego 

zakresu analiz i ich zakończenie będzie możliwe po określeniu szczegółowego kształtu środków 

zaradczych, negocjowanego z wybranymi przez ORLEN partnerami biznesowymi. Należy przy tym 

wskazać, że wybór doradców Skarbu Państwa w tym procesie odbywa się zgodnie z regulacjami 

dotyczącymi udzielania zamówień.

Należy podkreślić, że konsolidacja ORLEN i LOTOS prowadzona jest przez ORLEN, który jest 

wnioskodawcą i adresatem decyzji Komisji Europejskiej w tym przedmiocie. Skarb Państwa potwierdził 

intencję konsolidacji w drodze przeprowadzenia transakcji nabycia akcji LOTOS przez ORLEN 

od Skarbu Państwa (na mocy porozumienia zawartego w dniu 18 sierpnia 2020 r. pomiędzy Skarbem 

Państwa – Ministrem Aktywów Państwowych, ORLENEM i LOTOSEM), przy czym zakres oraz struktura 

takiej transakcji nie zostały określone. Natomiast wiążące decyzje – zarówno decyzje korporacyjne 

Skarbu Państwa, jak i decyzja Rady Ministrów wynikająca z przepisów prawa w zakresie zasad 

zarządzania mieniem państwowym, będą podejmowane na dalszym etapie całego procesu. 

Przedmiotowe decyzje będą oparte o szereg analiz – o czym mowa powyżej – z uwzględnieniem 

optymalizacji wartości ORLENU i LOTOSU oraz zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa.

Odnosząc się do podnoszonych przez Pana Senatora kwestii pracowniczych, należy 

nadmienić, że Ministerstwo Aktywów Państwowych otrzymało zapewnienie ORLENU, iż organizacje 

związkowe są informowane o etapach procesu przejęcia kapitałowego LOTOSU i istotnych sprawach 

związanych z wypracowaniem adekwatnego poziomu ochrony pracowników spółek objętych środkami 
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zaradczymi. ORLEN poinformował przy tym, że rozpoczęcie prac nad treścią porozumienia 

ze związkami zawodowymi nastąpi po wyłonieniu tzw. krótkiej listy inwestorów (partnerów biznesowych) 

do realizacji środków zaradczych, z którymi prowadzone będą dalsze rozmowy.   

Z poważaniem
Jacek Sasin
wicepremier
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