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Warszawa, 19 listopada 2021 r.

Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

poniżej udzielam odpowiedzi na oświadczenie nr BPS/043-31-1289/21, złożone przez Panów 

Senatorów Wadima Tyszkiewicza i Krzysztofa Kwiatkowskiego na 31. posiedzeniu Senatu 

w dniu 8 października 2021 r. w sprawie PKN ORLEN S.A.

Uprzejmie informuję, że PKN ORLEN S.A. (dalej: Orlen, Spółka) jako spółka notowana 

na Giełdzie Papierów Wartościowych 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 Spółki. 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, reprezentujący akcjonariusza Skarb Państwa, 

nie dysponuje dodatkowymi informacjami oprócz tych, które zostały przekazane przez Zarząd Spółki 

do publicznej wiadomości, w tym także informacjami dotyczącymi działalności operacyjnej Orlenu.

Chciałbym podkreślić, że szereg informacji, o które zwracają się Panowie Senatorowie jest 

publicznie dostępnych na stronach internetowych Orlenu. Dane dotyczące długu netto Spółki oraz  

Grupy Kapitałowej zawarte są w sprawozdaniach finansowych sporządzanych za każdy kolejny kwartał 

oraz dla całego roku obrotowego. Obowiązującym programom obligacji poświęcona jest strona:  

https://www.orlen.pl/pl/relacje-inwestorskie/akcje-i-obligacje/obligacje. Spółka publikowała także 

informacje dotyczące akwizycji aktywów z rynku zarówno w formie giełdowych raportów bieżących, jak 

i bardziej szczegółowo we wspomnianych sprawozdaniach finansowych. Informacje o wysokości 

wynagrodzeń kadry zarządzającej Orlenu, realizowanych inwestycjach, projektach innowacyjno-

rozwojowych są przedstawiane w rocznym sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Orlen 

oraz PKN Orlen. Spółka publikuje corocznie, wraz z dokumentami Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia, szereg dodatkowych sprawozdań, które mogą stanowić źródło informacji w obszarach 

intersujących Panów Senatorów:

https://www.orlen.pl/pl/relacje-inwestorskie/akcje-i-obligacje/obligacje
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 Sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi 

marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji 

społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, 

 Sprawozdanie Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu 

oraz Rady Nadzorczej oraz raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi 

atestacyjnej w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach,

 Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych PKN ORLEN S.A. i Grupy ORLEN.

    Należy dodatkowo podkreślić, że informacje finansowe, ekonomiczne oraz współpracy 

biznesowej z kontrahentami Spółki, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, co uniemożliwia 

ich ujawnianie. Za tego rodzaju informacje Orlen uznaje m.in. dane dotyczące prowadzonej polityki 

zakupowej, zwłaszcza wysokość i sposób określenia wynagrodzenia oraz warunki finansowania 

poszczególnych zleceń i projektów. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa podyktowana jest również 

realiami obrotu gospodarczego z udziałem Spółki, w tym koniecznością zachowania możliwości 

działania Orlen na równych -  względem konkurencyjnych podmiotów - zasadach.

Odnosząc się do pytań dotyczących sponsoringu sportu oraz kontraktów sponsorskich 

zawieranych przez Orlen, uprzejmie informuję, że zgodnie z informacją przekazaną przez Spółkę 

współpraca reklamowo-wizerunkowa z polskimi sportowcami, związkami sportowymi i klubami 

sportowymi jest jednym z narzędzi działań wizerunkowych, reklamowych, promocyjnych 

oraz informacyjnych w zakresie wsparcia komunikacyjnego projektów biznesowych realizowanych 

przez Orlen. Spółka współpracuje z wieloma podmiotami docierającymi do różnych grup interesariuszy. 

Dotyczy to zarówno współpracy sponsoringowej, jak i reklamowej, w tym zaangażowania w konkretne 

projekty wizerunkowe.

Z poważaniem
Z upoważnienia Ministra Aktywów Państwowych

Maciej Małecki
sekretarz stanu
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Do wiadomości:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

https://www.orlen.pl/content/dam/internet/orlen/pl/pl/relacje-inwestorskie/akcje-i-obligacje/walne-zgromadzenie/dokumenty/27-05-2021/19_2_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.pdf.coredownload.pdf
https://www.orlen.pl/content/dam/internet/orlen/pl/pl/relacje-inwestorskie/akcje-i-obligacje/walne-zgromadzenie/dokumenty/27-05-2021/19_2_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.pdf.coredownload.pdf
https://www.orlen.pl/content/dam/internet/orlen/pl/pl/relacje-inwestorskie/akcje-i-obligacje/walne-zgromadzenie/dokumenty/27-05-2021/19_2_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.pdf.coredownload.pdf
https://www.orlen.pl/content/dam/internet/orlen/pl/pl/relacje-inwestorskie/akcje-i-obligacje/walne-zgromadzenie/dokumenty/27-05-2021/19_2_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.pdf.coredownload.pdf

		2021-11-19T12:10:29+0000
	Maciej Małecki




