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Szanowny Panie Premierze! 

Województwo lubelskie jest najniżej sklasyfikowanym regionem w Polsce. PKB na 

mieszkańca to tylko 47 proc. średniej unijnej. O sile gospodarczej regionu stanowią głównie 

duże spółki będące w rękach Skarbu Państwa: PGE Dystrybucja SA, Lubelski Węgiel 

Bogdanka SA oraz Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA (dalej Azoty Puławy). 

Tym bardziej niepokojące są decyzje zapadające w Grupie Azoty SA mające bardzo 

niekorzystny wpływ na funkcjonowanie jednego z dwóch największych pracodawców w 

regionie, tj. Azotów Puławy. Działania i decyzje podejmowane przez Zarząd Grupy Azoty w 

Tarnowie w stosunku do puławskich zakładów skutkują ogromnym wzburzeniem wśród 

pracowników firmy i mieszkańców miasta, a przede wszystkim wpływają na coraz gorsze 

wyniki zarówno Puław, jak i całej grupy, w której Puławy wypracowują ponad 50% zysków. 

Oto tylko niektóre z tych działań i decyzji. 

Po pierwsze, w 2017 roku Zarząd Azotów Puławy zaplanował współpracę z Krajowym 

Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR), w ramach której spółka (w tym także cała Grupa 

Azoty) miała bezpośrednio dostarczać nawozy mineralne do kilkudziesięciu gospodarstw 

rolnych, gdzie KOWR stanowi nadzór właścicielski. Projekt był częścią strategii zwiększenia 

kontroli sieci dystrybucji nawozów mineralnych przy jednoczesnej rozbudowie aktywów 

własnych w tym obszarze – w szczególności poprzez spółkę dystrybucyjną Azotów Puławy - 

Agrochem Puławy. W marcu br. współpracę z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa 

zainaugurowały spółki z Grupy Orlen - w tym Anwil - w zakresie dostaw nawozów azotowych. 

Patronat nad projektem „Razem napędzamy polskie rolnictwo” objął Minister Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi. Tym większe zdziwienie budzi, że Grupa Azoty SA zablokowała Azotom 

Puławy realizację powyższej współpracy z KOWR. 

Po drugie, 4 marca br. Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police SA podjął decyzję w 

sprawie planowanego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji z prawem 

poboru nowych akcji. Pozyskanie wpływów z emisji akcji ma na celu wsparcie projektu 

Polimery Police, a więc dofinansowanie PDH Polska SA, spółki celowej należącej w 59,9% do 

Zakładów Chemicznych Police SA oraz w 40,1% do Grupy Azoty SA. 

Pracownicy Azotów Puławy obawiają się, że ich zakład zostanie zaangażowany w to 

przedsięwzięcie. Byłaby to decyzja absolutnie nieakceptowalna, bowiem środki pieniężne, 

które posiadają Azoty Puławy, powinny zostać przeznaczone na inwestycje ulokowane na 

miejscu. Jest to tym bardziej uzasadnione, iż spółka rozpoczęła w 2016 roku szereg inwestycji 

rozwojowych. W segmencie nawozowym to przedsięwzięcia o budżecie wynoszącym ponad 

1,2 mld zł. Wytwórnia nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej powiązana z drugą 

inwestycją, tj. rozbudową i modernizacją instalacji kwasu azotowego oraz budową nowej linii 

neutralizacji, ma być największym w Polsce i jednym z największych w Europie kompleksów 

nawozowych. 



Ponadto, w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, podjęto decyzję o budowie na 

terenie zakładowej elektrociepłowni nowego bloku węglowego o mocy 100 MW. Zastosowane 

tam technologie, a także modernizacja istniejącego układu elektro-energetycznego Grupy 

Azoty Puławy, obejmująca między innymi modernizację kotła parowego OP-215 nr 2 oraz 

wymianę turbozespołu TG-2 i TG-1, zapewnią wypełnienie regulacji unijnych w zakresie 

ochrony środowiska zgodnie z tzw. konkluzją BAT. 

Po trzecie, terminem uruchomienia pierwszej linii produkcyjnej wskazanej wyżej wytwórni 

nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej w Azotach Puławy miał być IV kwartał 

2018 roku. Jednak realizacja tej inwestycji została z niejasnych względów wstrzymana. Trudno 

znaleźć racjonalne uzasadnienie tej decyzji, zwłaszcza że podjętej przy znacznym stopniu 

zrealizowania inwestycji i zaangażowaniu już ponad 200 mln PLN. Dodać należy, że 

wytwórnia jest zlokalizowana w strefie ekonomicznej. W tym samym czasie spółka Anwil 

buduje identyczną instalację, uznając najwyraźniej to przedsięwzięcie za rentowne. 

Po czwarte, w ostatnim kwartale 2018 roku spółki Grupy Azoty nie regulowały w terminie 

płatności za gaz od dostawcy – PGNiG, co jest o tyle niezrozumiałe w przypadku Azotów 

Puławy, że dysponowały one odpowiednimi środkami na koncie. 

Po piąte, ostatnia zmiana ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych 

uprawnieniach pracowników w art. 14 pkt 3 dała pracownikom Azotów Puławy prawo do 

wyboru członków Rady Nadzorczej Grupy Azoty SA z siedzibą w Tarnowie, przyznając im 

czynne i bierne prawa wyborcze, na równych zasadach z pracownikami pozostałych spółek 

grupy. Tymczasem w przyjętym przez organy tarnowskiej spółki regulaminie wyborów w par. 

4 pkt 4 zapisano, że bierne prawo wyborcze, czyli możliwość kandydowania, przysługuje tylko 

pracownikom tarnowskich Azotów. Odebrano tym samym pracownikom Azotów Puławy 

ustawowe uprawnienie. 

W związku z powyższym prosimy Pana Premiera o odpowiedź na następujące pytania: 

1. Dlaczego Grupa Azoty SA zablokowała Puławom realizację współpracy z KOWR w zakresie 

dostaw nawozów mineralnych? 

2. Jakie wyniki finansowe odnotowała spółka Agrochem Puławy w latach 2015-2018? 

3. Czy w emisję akcji Zakładów Chemicznych Police SA mają zostać zaangażowane Azoty 

Puławy? 

4. Z jakiego powodu podjęto w Grupie Azoty decyzję o wstrzymaniu budowy Wytwórni 

Nawozów Granulowanych w Puławach? Jakie kary finansowe grożą spółce za brak realizacji 

zawartych umów z wykonawcami i dostawcami? 

5. Co było przyczyną nierealizowania płatności za gaz w terminie w roku 2018 ? Jakie 

dodatkowe koszty z tytułu braku płatności w terminie poniosły poszczególne spółki Grupy 

Azoty SA? 

6. Czy Pan Premier podejmie kroki w celu zagwarantowania pracownikom Azotów Puławy i 

pozostałych spółek prawa do wyboru przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej Grupy 

Azoty?  

 


