
WICEPREZES RADY MINISTRÓW
MINISTER AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH

JACEK SASIN

Ministerstwo Aktywów Państwowych, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, tel. +48 222 500 122
www.gov.pl/aktywa-panstwowe

BM.I.053.198.2021, IK: 586838
Warszawa, 14 kwietnia 2021 r.

Pan Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

poniżej udzielam odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Senatora, Pana Artura Dunina 

(„Oświadczenie złożone przez senatora Artura Dunina na 22. posiedzeniu Senatu w dniu 25 marca 

2021 r.”), dotyczące konsolidacji PKN ORLEN S.A. (dalej "ORLEN") i GRUPY LOTOS S.A. (dalej 

"LOTOS"). 

Konsolidacja polskiego sektora paliwowego ma w szczególności na celu zapewnienie 

racjonalnej i zdecydowanej odpowiedzi na silną presję konkurencyjną ze strony międzynarodowych 

podmiotów, jak również przeciwdziałanie negatywnym skutkom długoterminowych trendów rynkowych 

oraz coraz bardziej restrykcyjnych regulacji klimatycznych i środowiskowych – przy zachowaniu ochrony 

interesów gospodarczych Rzeczpospolitej Polskiej. Podstawową przesłanką konsolidacji ORLENU 

i LOTOSU jest utworzenie silnego multienergetycznego koncernu o zdywersyfikowanych przychodach, 

zdolnego do konkurowania na rynku międzynarodowym oraz generowania synergii po stronie 

dochodowej i kosztowej, budującego siłę kapitałową niezbędną do realizacji dużych projektów 

inwestycyjnych.

Odnosząc się do poruszanej przez Pana Senatora kwestii zbywania aktywów LOTOSU, należy 

wskazać, że planowane rozporządzenie niektórymi aktywami – w wyniku prowadzonego przez ORLEN 

procesu konsolidacji ORLEN i LOTOS – determinowane jest warunkową zgodą Komisji Europejskiej 

na dokonanie koncentracji (konsolidacji) tych spółek. Wydana w dniu 14 lipca 2020 r. zgoda Komisji 

uzależniona jest od wykonania przez ORLEN wynegocjowanych i określonych w treści tej decyzji 

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

planowanej koncentracji (konsolidacji) dla konkurencji na właściwych rynkach. W wykonaniu tych 

środków zaradczych niektóre aktywa – zarówno ORLENU jak i LOTOSU – mogą podlegać zbyciu 

na rzecz niezależnych podmiotów (inwestorów / partnerów biznesowych) działających na tych rynkach. 

Zakres strukturalny tych środków jest transparentny i został opublikowany przez ORLEN 

w szczególności w raporcie bieżącym nr 43/2020.

Odnosząc się natomiast to kwestii pracowniczych, należy podkreślić, że intencją Ministerstwa 

Aktywów Państwowych jest, aby konsolidacja ORLEN i LOTOS odbywała się w drodze dialogu 
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społecznego z uwzględnieniem interesu społecznego i praw pracowniczych. Należy również 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 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
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