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APEL 

RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM 

z dnia 22 marca 2018 r. 

 

w sprawie przejęcia Grupy Lotos S.A. przez PKN Orlen S.A. 

 

  Na podstawie  § 10 ust. 3 Statutu Powiatu Nowodworskiego stanowiącego załącznik do 

Uchwały Nr XIII/86/2015 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 17 grudnia 2015 r. 

w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Nowodworskiego (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r., poz. 446 )    

podejmuje się APEL w sprawie przejęcia Grupy Lotos S.A. przez PKN Orlen S.A. 

 

           Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim wyraża zdecydowany sprzeciw decyzji o 

przejęciu Grupy Lotos S.A. przez PKN Orlen S.A. wyrażonej listem intencyjnym podpisanym 

przez Ministerstwo Energii i PKN Orlen w tej sprawie i apeluje o wstrzymanie wszelkich prac i 

decyzji zmierzających w tym kierunku.  

Podkreślamy, że Grupa Lotos S.A. ma strategiczne znaczenie dla rozwoju gospodarczego  

województwa pomorskiego, w związku z czym Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

apeluje do Rządu RP o utrzymanie samodzielności spółek Grupy Lotos z siedzibą w Gdańsku. 

Połączenie Grupy Lotos S.A. z PKN Orlen S.A. może  negatywnie wpłynąć na inwestycje 

planowane przez gdańską Spółkę. 

Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim dostrzega również znaczącą aktywność spółki oraz 

spółek z grupy kapitałowej Grupy Lotos S.A. w obszarze działań społecznych oraz mecenat 

kultury i sportu na terenie województwa pomorskiego. Kolosalne znaczenie dla gospodarki 

Pomorza ma szeroki zakres kooperacji Grupy Lotos S.A. z wieloma  pomorskimi firmami, w 

tym outsourcing usług, co w znacznym stopniu przyczynia się do wzrostu gospodarczego 

województwa.  

 

           Mając na uwadze powyższe, Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim zwraca się do 

parlamentarzystów Pomorza o wsparcie niniejszego apelu. 

Powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim przekazanie 

niniejszego apelu Prezesowi Rady Ministrów, Ministrom właściwym ds. gospodarki i energii 

oraz parlamentarzystom z województwa pomorskiego. 

                                                                                                       Przewodniczący Rady 

                                                                                                              (-) 

                                                                                                        Jacek Gross 



 

UZASADNIENIE 

 

 Zgodnie z § 10 ust. 3 Statutu Powiatu Nowodworskiego Rada Powiatu w sprawach 

istotnych dla powiatu i jego mieszkańców może wyrazić opinię w formie rezolucji, apelu  lub 

oświadczenia. 

 W Grupie Lotos S.A. i spółkach od niej zależnych pracuje wielu mieszkańców powiatu 

nowodworskiego. Istnieją obawy, iż przejęcie Grupy Lotos S.A. przez PKN Orlen S.A. 

spowoduje redukcję zatrudnienia, co może bezpośrednio dotknąć mieszkańców naszego powiatu. 

 W związku z listem intencyjnym zapowiadającym połączenie dwóch największych 

spółek branży paliwowej w Polsce – Grupy Lotos S.A. i PKN Orlen S.A., uznajemy za zasadne 

poinformować Rząd RP o stanowisku Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim  w tej 

sprawie i zaapelować o zaniechanie prac nad tą konsolidacją.  

 
 

                                                                                                       Przewodniczący Rady 

                                                                                                              (-) 

                                                                                                        Jacek Gross 
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