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Edytorial

„Jak rozwiązujecie 
konfl ikty 
z pracownikami?” 
– pytają polscy 
związkowcy 
chińskiego prezesa. 
„Nie rozumiem pytania” – pada 
odpowiedź. Powtarzają. Chińczyk: 
„Nie ma takiej potrzeby, 
bo nie ma konfl iktów”s.48

„Stało się niby coś? Wielkie larum się podniosło ni z tego, ni z owego. Chodzą po telewizjach, w prasie 
i na Twitterze się wymądrzają, krytykują. Oczy ze zdziwienia przewracają, bon moty nocami obmyślają. 
Ba, żeby jeszcze oni wiedzieli, o czym mówią. Budżet to może jeszcze. I to też pewnie tylko dlatego, że 
w wyszukiwarkę wrzucili. Ale nowelizacja? Niech doczyta jeden z drugim w tym Google’u, że to nie jest 
koniec świata albo inna kompromitacja. To nie, idą tą drogą. Bo opluć łatwo. Ale wytłumaczyć Kowalskiemu, 
że jeszcze 16 mld zł zostanie pożyczonych w tym roku, tylko dla jego (Kowalskiego, ale też tego, co chodzi 
i jątrzy) dobra, to już nie potrafi . Nie zająknie się i nie pochwali, że dalsze 8 mld zł z własnych kieszeni 
wyjmiemy, od ust sobie odejmiemy. I można by ich wszystkich samymi nagrodami dla najlepszego ministra 
fi nansów przykryć, usta zamknąć, ale niech będzie… Nie koniec świata, a ratunek niesiony jest. Właściwy 
i w odpowiednim momencie. Że było co innego zapisane w przyjętym 
budżecie? I że wtedy mówione było, że nowelizacji nie będzie? 
A to nasza wina, że Polacy kupować nie chcą, że przepisowo zaczęli 
samochodami jeździć, że podatków jest mniej, choć skarbówka pracuje 
w pocie czoła, że Rada Polityki Pieniężnej słuchać się nie chce i stóp 
nie tnie, że te OFE… na samą myśl cisną się takie słowa…, że te OFE 
pieniędzy Polaków nie chcą oddać. A być powinny przecież u nas. 
Nie nasza wina. Mieliśmy się traktować partnersko. Umowa była 
zapisana w budżecie, ale nie. Na złość wszyscy postanowili 
odmrozić sobie język. A, i jeszcze jedno: nie my jesteśmy dla progów 
ostrożnościowych, tylko progi dla nas. Z czym do ludzi przecież…”. 
Te słowa oczywiście nigdy nie padły. Ale mogłyby. Niestety.          
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Potrzebowaliśmy 
10 tys. dol. Po cichu 
liczyłem, że uda się 
nam zebrać 20 tys. 
Ostateczny wynik 
przerósł najśmielsze 
oczekiwania – na nasze 
konto wpłynęło 
łącznie blisko 
85 tys. dol. od graczy 
z całego świata – mówi 
Konrad Sosiński, 
współwłaściciel 
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6

Optymizm 
vs. 
rzeczywistość

Otwarcie

Z Pawłem Olechnowiczem, 
prezesem Grupy Lotos, 
rozmawia Cezary 
Szymanek. 

Zmiany w OFE wiszą w powietrzu, 
a patrząc na akcjonariat Grupy 
Lotos, to można tam zobaczyć 
fundusze. Gdyby ów pakiet 
akcji przejął ZUS, bardzo by Pan 
utyskiwał?
Akcje wielkiej i ważnej fi rmy, jaką jest Lo-
tos, w sposób naturalny przyciągają uwa-
gę instytucji emerytalnych, jakkolwiek 
się one nazywają. Gwarantujemy bezpie-
czeństwo i stały wzrost wartości firmy. 
I dla OFE, i dla ZUS–u jesteśmy świetną 
lokatą ich środków. 

Ale może przyjść dzień, że będzie 
się musiał Pan z tym zmierzyć jako 
menedżer. 
Jeśli giełda będzie dobrze funkcjonować, 
to nie ma problemu. 

Pozostając przy układzie 
właścicielskim, bo po wielekroć 
toczyła się również i ta dyskusja… 
zmiana w ogóle w akcjonariacie 
jest potrzebna? Nowi gracze, mniej 

Skarbu Państwa?
Z punktu widzenia rozwoju fi rmy zawsze 
ważny jest dobry właściciel, czy to pań-
stwowy, czy prywatny. My z obecnym ro-
zumiemy się bardzo dobrze, na czym ko-
rzystają Lotos i polska gospodarka. 

A właściciel z Panem też daje radę, 
w kontekście zmiany w fotelu 
ministra skarbu?
O to trzeba zapytać właściciela. Dodam 
tylko, że nigdy go nie zawiedliśmy.

Ale rozmawialiście już pewnie. Jaki 
jest klimat?
Nie podaję takich rozmów do publicznej 
wiadomości. 

Ale pytam tylko o klimat, a nie 
szczegóły. Przetrwał Pan już tylu 
ministrów…
Powiedziałbym raczej: spokojnie i sku-
tecznie z wieloma współpracowałem. Za-
wsze rozmawiałem o wynikach, rozwoju, 
efektywności. Z
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To biorąc pod uwagę planowane 
zmiany i inwestycje, potrzebny jest 
w Lotosie nowy inwestor?
W programie „Efektywność i Rozwój” nie 
mamy potrzeby zmian układu właściciel-
skiego. Potrzebujemy natomiast partnerów 
do realizacji konkretnych projektów, ta-
kich jak kompleks petrochemiczny czy za-
gospodarowanie złóż na Morzu Bałtyckim. 
I nie chodzi tu jedynie o partnerów krajo-
wych, bo są to ogromne projekty, z długimi 
cyklami inwestycyjnymi i dużymi budżeta-
mi. Współrealizacja ich z renomowanymi 
fi rmami to dla Lotosu dywersyfi kacja ryzy-
ka i kosztów, a nadrzędny cel – umacnianie 
bezpieczeństwa energetycznego państwa. 

Co ma Pan na myśli?
Lotos jest fi rmą, która gwarantuje to bez-
pieczeństwo. Biorąc pod uwagę zarów-
no rynek paliw płynnych, jak i logistykę. 
Bezpieczeństwo oznacza również układ 
kapitałowy. Państwo musi mieć wpływ 
na koordynację polityki sektora energii. 
Z punktu widzenia spółki rodzi się oczy-

wiście pytanie, czy chodzi o część zajmu-
jącą się wydobyciem, logistyką, czy też 
zapasami. Patrząc na przykłady ze świa-
ta, nie ma potrzeby, aby we wszystkich 
sferach państwo miało dużą rolę właści-
cielską. Można to bowiem zapewnić od-
powiednimi mechanizmami. Tak jak ma 
to miejsce w Grupie Lotos. Zejście Skar-
bu Państwa poniżej obecnego poziomu 
udziałów nadal gwarantowałoby zapew-
nienie bezpieczeństwa energetycznego 
kraju na najwyższym poziomie. 

Należy teraz rozpatrywać taki 
scenariusz? 

Nie ma takiej potrzeby. Natomiast, w tym 
kontekście, wiele złego na rynku zostało 
zrobione w trakcie prowadzonego w prze-
szłości procesu sprzedaży Grupy Lotos. 

Odważy się Pan powiedzieć, że to był 
pomysł bez sensu?
Nie o to chodzi i nie mam zamiaru próbo-
wać zastanawiać się nawet nad tym pro-
cesem. Chodzi o to, że próba sprzedaży 
udziałów Skarbu Państwa została źle ode-
brana przez rynek. I to jest niedobre. Ja-
kakolwiek zmiana układu właścicielskiego 
musi być podyktowana ważną, strategicz-
ną potrzebą, która stworzy jeszcze spraw-
niejszy układ gospodarczy.

Pan widzi na horyzoncie taką 
potrzebę? 
Widzę przede wszystkim potrzebę realiza-
cji naszego programu rozwojowego. 

Na ile szacuje Pan wysokość potrzeb 
fi nansowych, by zrealizować ów 
program? 

Z punktu widzenia rozwoju 
fi rmy zawsze ważny jest 
dobry właściciel, czy to 
państwowy, czy prywatny. 
My z obecnym rozumiemy 
się bardzo dobrze. 
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