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Warszawa, 17 marca 2022 r.

Pan 
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej 

Szanowny Panie Marszałku,

poniżej udzielam odpowiedzi na oświadczenie nr BPS/043-36-1487/22, złożone przez Pana Wadima 

Tyszkiewicza i Pana Kazimierza Kleinę, Senatorów RP podczas 36. posiedzenia Senatu RP 

w dniu 4 lutego 2022 r., dotyczące procesu konsolidacji spółek polskiego sektora paliwowo-gazowego 

w części obejmującej połączenie Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A. (dalej „ORLEN") z Grupą 

Lotos S.A. (dalej „LOTOS”).

Na wstępie chciałbym zwrócić uwagę, że wiodącą rolę w procesie konsolidacji spółek polskiego sektora 

paliwowo-gazowego ma ORLEN, który jest wnioskodawcą procesu połączenia ORLENU z LOTOSEM 

skierowanego do właściwych organów antymonopolowych, w tym w szczególności do Komisji 

Europejskiej. Tym samym, Zarząd ORLENU, we współpracy z Zarządem LOTOSU i przy odpowiednim 

udziale pozostałych organów tych Spółek, jest odpowiedzialny za prowadzenie przedmiotowej 

konsolidacji. W tym kontekście kompetencje Zarządów obejmują również sporządzanie wycen 

zbywanych aktywów, wypracowanie planu połączenia wraz z określeniem parytetu wymiany akcji oraz 

przekazanie tych informacji akcjonariuszom. Należy podkreślić, że dokonanie konsolidacji ORLEN 

i LOTOS w formule połączenia, zgodnie z rzeczonym planem połączenia, nie będzie wyłączną decyzją 

Skarbu Państwa, gdyż wymaga zgody większości akcjonariuszy – w przypadku ORLEN jest 

to kwalifikowana większość 2/3 głosów1, natomiast dla LOTOS jest to kwalifikowana większość 4/5 

głosów2.

Informacje odnośnie szczegółów wynegocjowanych warunków realizacji środków zaradczych (w tym 

partnerów ORLENU i LOTOSU w ich realizacji), zostały przekazane przez Spółki w ramach raportów 

bieżących: raport nr 1/2022 i raport nr 2/2022 ORLENU z dnia 12 stycznia 2022 r. oraz raport nr 1/2022 

LOTOSU z dnia 12 stycznia 2022 r. Należy przy tym wyjaśnić, że Skarb Państwa działający jako 

akcjonariusz ORLEN i LOTOS nie posiada w tym zakresie informacji innych niż pozostali akcjonariusze, 

1 Art. 506 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 i 2320).
2 § 10 ust. 1 pkt 5 Statutu LOTOS.
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w tym w szczególności w odniesieniu do konkretnych postanowień wypracowanych umów. Podkreślenia 

wymaga również fakt, że rzeczone warunki wynegocjowane przez Spółki nie są ostateczne, gdyż 

podlegają jeszcze akceptacji ze strony organu antymonopolowego (Komisji Europejskiej).

Uprzejmie informuję, że – zgodnie z powyższym – planowaną formułą konsolidacji ORLEN i LOTOS 

jest kodeksowe połączenie przez przejęcie (zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 

r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 i 2320). Oznacza to, że konsolidacja nie ma 

na celu osiągnięcia przychodu budżetowego, a budowanie trwałej wartości w ramach jednego 

skonsolidowanego podmiotu. Jeżeli chodzi o udział Skarbu Państwa w skonsolidowanym podmiocie, 

ostateczne parametry konsolidacji będą zależne w szczególności od wycen Spółek. Poziom udziału 

Skarbu Państwa w skonsolidowanym podmiocie może być także determinowany kształtem 

ewentualnych zmian w zakresie tzw. obowiązków wezwaniowych wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, które mogą wynikać z trwających prac Ministerstwa 

Finansów w tym zakresie.

Odnosząc się do kwestii miejsc pracy, należy wskazać – co było komunikowane Stronie Społecznej – 

że zakładane istotne synergie płynące z konsolidacji nie wiążą się z kwestiami zatrudnienia. Intencją 

jest bowiem, kontynuacja tworzenia silnego koncernu paliwowo-energetycznego bazującego 

na mocnych stronach każdej z konsolidowanych Spółek, z poszanowaniem praw i interesów ich 

pracowników. 

Z poważaniem
Z upoważnienia Ministra Aktywów Państwowych

Maciej Małecki
sekretarz stanu
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