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Pan
Tomasz Grodzki 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

poniżej udzielam odpowiedzi na oświadczenie BPS/043-26-1117/21, złożone przez Senatorów 
Krzysztofa Kwiatkowskiego i Wadima Tyszkiewicza na 26. posiedzeniu Senatu w dniu 18 czerwca 
2021 r., dotyczące konsolidacji PKN ORLEN S.A. (dalej "ORLEN") i Polskiego Górnictwa Naftowego 
i Gazownictwa S.A. (dalej "PGNiG"). 

Odnosząc się do wyartykułowanego przez Panów Senatorów pytania o podstawę decyzji 
o likwidacji PGNiG chciałbym stanowczo podkreślić, że intencją Skarbu Państwa w kwestii konsolidacji 
ORLEN-PGNiG nie jest w żadnym wypadku likwidacja PGNiG, a przyjęty do dalszych analiz scenariusz 
połączenia przez przejęcie nie skutkuje likwidacją, a pełną konsolidacją obydwu spółek, łączącą ich 
kapitał i aktywa oraz powodującą, że wszyscy akcjonariusze stają się właścicielami skonsolidowanego 
podmiotu, w tym także w zakresie konsolidacji z Grupą LOTOS S.A. (dalej "LOTOS").  Mając na uwadze 
umowę o współpracy, zawartą w dniu 12 maja 2021 r. pomiędzy Skarbem Państwa, PGNiG, ORLEN 
i LOTOS, Ministerstwo Aktywów Państwowych uzyskało od ORLENu – jako podmiotu wiodącego 
w konsolidacji spółek sektora paliwowo-gazowego, stanowisko w zakresie podnoszonej przez Panów 
Senatorów kwestii znaczenia i marki PGNiG. ORLEN podkreśla, że ważnym aspektem połączenia 
(konsolidacji) będzie bardzo wartościowy wkład PGNiG w budowę i rozwój skonsolidowanego podmiotu 
– w szczególności jako integrator multienergetycznego koncernu w zakresie wydobycia, dystrybucji 
gazu i ciepłownictwa. Wskazane zostało przy tym, że połączenie PGNiG z ORLENem i LOTOSem, 
stanowi naturalną kontynuację przeobrażeń branży naftowo-gazowej i może przyczynić się do dalszego 
wzmocnienia sektora gazowniczego w Polsce. Podkreślono, że planowane połączenie, tak jak 
poprzednie przemiany jakie zachodziły na przestrzeni XX w. w górnictwie naftowym i gazownictwie, 
pozwolą na utrzymanie dziedzictwa PGNiG oraz odzwierciedlenie istotnego znaczenia tego dziedzictwa 
w skonsolidowanym podmiocie paliwowo-gazowym, a także – mając świadomość, że PGNiG jest jedną 
z najcenniejszych polskich marek, na kontynuację marki PGNiG na rynku gazu.

Odnosząc się natomiast do problematyki sukcesji i ewentualnych wyjątków od jej stosowania 
w przypadku konsolidowania spółek poprzez ich połączenie, w tym w przypadku koncesji posiadanych 
przez PGNiG, należy wskazać, że są to jedne z aspektów, na które Zarządy konsolidujących się spółek 
zwracają szczególną uwagę. Dalsze decyzje organów korporacyjnych ORLEN i PGNiG będą 
uwzględniały analizę ryzyka i sposobów jego mitygacji, również w tym kontekście.
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W zakresie pytania o politykę transformacji energetycznej, Ministerstwo Aktywów Państwowych 
zwróciło się – zgodnie z kompetencjami – o stanowisko Ministerstwa Klimatu i Środowiska (dalej 
„MKiŚ”). MKiŚ wskazało, że Rada Ministrów w dniu 2 lutego 2021 r. zatwierdziła „Politykę energetyczną 
Polski do 2040 r.” (dalej „PEP2040”), która została opublikowana w drodze obwieszczenia Ministra 
Klimatu i Środowiska z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie polityki energetycznej państwa do 2040 r. (M.P. 
poz. 269), wyjaśniając przy tym co następuje. PEP2040 jest dokumentem strategicznym, który wskazuje 
aktualne i kluczowe kierunki zmian w sektorze energii, zawiera fundamentalne decyzje dotyczące 
dywersyfikacji miksu energetycznego i projektów flagowych. PEP2040 określa w sposób kompleksowy, 
jak zrealizowana zostanie transformacja energetyczna, zapewniając bezpieczeństwo energetyczne 
Państwa, mając na uwadze konkurencyjność gospodarki, efektywność energetyczną, zmniejszenie 
oddziaływania sektora energii na środowisko oraz przy optymalnym wykorzystaniu własnych zasobów 
energetycznych. MKiŚ informuje, że przedmiotowa strategia została opracowana w oparciu o diagnozę 
uwarunkowań krajowych (w tym na poziomie sektorów paliwowo-energetycznych), jak również 
zobowiązań unijnych i międzynarodowych oraz trendów globalnych. PEP2040 ma uwzględniać skalę 
wyzwań związanych z dostosowaniem krajowej gospodarki do uwarunkowań regulacyjnych UE 
związanych z celami klimatyczno-energetycznymi na 2030 r., planem odbudowy gospodarczej 
po pandemii COVID-19 i dążeniem do osiągnięcia neutralności klimatycznej zgodnie z krajowymi 
możliwościami.

Ponadto, MKiŚ wyjaśnia, że PEP2040 zawiera – opierając się na trzech priorytetowych filarach 

(Sprawiedliwa transformacja, Zeroemisyjny system energetyczny, Dobra jakość powietrza) osiem celów 

szczegółowych, a także obszary interwencji, działania wykonawcze, terminy realizacji, podmioty 

odpowiedzialne, projekty strategiczne, czy ramy finansowania i monitoringu. Dodatkowo, MKiŚ 

wskazuje że do PEP2040 dołączono trzy obszerne załączniki analityczno-prognostyczne, które są jej 

integralnymi częściami (1.Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej państwa; 2.Wnioski 

z analiz prognostycznych dla sektora energetycznego; 3.Strategiczna ocena oddziaływania 

na środowisko). Prognozy zawarte w PEP2040 są według informacji z MKiŚ wynikiem optymalizacji 

kosztowej i zostały opracowane z perspektywy całego systemu energetycznego, przy uwzględnieniu 

wielokryterialnych czynników i uwarunkowań gospodarczych, w tym założeń długoterminowych. 

W ocenie MKiŚ wyniki przedstawione w PEP2040 można interpretować jako przybliżenie optymalnego 

pod kątem ekonomiczno-społecznym miksu energetycznego po najniższym koszcie dla gospodarki. 

MKiŚ zakładając, że niskoemisyjna transformacja energetyczna przewidziana w PEP2040 inicjować 

będzie szersze zmiany modernizacyjne całej gospodarki – gwarantując bezpieczeństwo energetyczne 

oraz dbając o sprawiedliwy podział kosztów i ochronę najbardziej wrażliwych grup społecznych – 

na bieżąco monitoruje zmiany we wszystkich segmentach energetycznych, które są inicjowane 

i stymulowane przez PEP2040. MKiŚ poinformowało przy tym, że następujące zmiany technologiczne, 

rynkowe, gospodarcze, czy regulacyjne będą brane pod uwagę w cyklu aktualizacji polityki 

energetycznej, przewidzianym w ustawie – Prawo energetyczne.

Z poważaniem
Jacek Sasin
wicepremier
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Do wiadomości:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
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