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Protokół z posiedzenia plenarnego 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego 

w dniu 28 października 2019 roku 

Ad 1. Otwarcie posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

Województwa Lubelskiego. 

Posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego 

(zwanej dalej WRDS) odbyło się w siedzibie Lubelskiego Centrum Konferencyjnego 

przy ul. Artura Grottgera 2. Posiedzenie otworzył i poprowadził Przewodniczący WRDS 

Województwa Lubelskiego, Pan Przemysław Czarnek- Wojewoda Lubelski.  

Przemysław Czarnek - Przewodniczący WRDS Województwa Lubelskiego, Wojewoda 

Lubelski 

Powitał członków WRDS WL oraz zaproszonych gości, wśród nich: 

• Pani Gabriela Masłowska - Poseł na Sejm RP 

• Pan Jerzy Bielecki - Poseł na Sejm RP 

• Pan Sławomir Zawiślak - Poseł na Sejm RP 

• Pan Sławomir Skwarek - Poseł na Sejm RP  

• Pani Beata Strzałka - Poseł elekt na Sejm RP 

•  Pan Andrzej Ryl - Przewodniczący SZR ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju 

Przedsiębiorczości WRDS 

• Przemysław Strug - Biuro poselskie Sylwestra Tułajewa 

• Michał Śmich - Biuro poselskie Krzysztofa Szulowskiego 

• Paweł Maj - Prezydent Miasta Puławy 

• Danuta Smaga- Starosta Puławski 

• Krzysztof Brzeziński - Wójt Gminy Puławy 

• Krzysztof Bednarz - Prezes Zarządu Grupy Azoty 

• Marek Sieprawski - Grupa Azoty 

• Andrzej Bartuzi– Grupa Azoty 

• Sławomir Kamiński - Przewodniczący Rady Oddziału NSZZ „Solidarność” w 

Puławach 

• Piotr Śliwa - Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” 

• Sławomir Wręga - Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Ruchu 

Ciągłego Z. A. „Puławy” 

• Jakub Smętek - Związek Zawodowy Jedność- Puławy. 

Przemysław Czarnek - Przewodniczący WRDS Województwa Lubelskiego, Wojewoda 

Lubelski 

Powitał wszystkich zgromadzonych dziękując za liczne przybycie. Poinformował członków 

Rady oraz zaproszonych gości o nagrywaniu posiedzenia dla celów protokolarnych, a także 

o obowiązującej klauzuli RODO.  

Następnie Pan Przewodniczący przedstawił porządek obrad, pytając o ewentualne uwagi. 
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1. Otwarcie posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 
Województwa Lubelskiego.  

2. Wręczenie aktu powołania nowemu członkowi Rady Dialogu Społecznego 
Województwa Lubelskiego - przedstawicielowi strony samorządowej.  

3. „Skutki społeczno-ekonomiczne włączenia Zakładów Azotowych „Puławy” do 
Grupy „Azoty”, dla województwa lubelskiego” – przedstawienie aktualnej 
sytuacji Zakładów Azotowych „Puławy” w kontekście funkcjonowania Grupy 
Azoty.  

4. Wolne wnioski.  

5. Zakończenie posiedzenia.  

Zdzisław Antoń - strona samorządowa, Starosta Lubelski 

Zawnioskował o zdjęcie z porządku obrad punktu nr 2. - Wręczenia aktu powołania nowemu 

członkowi Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego - przedstawicielowi strony 

samorządowej z uwagi na nieobecność Pana Pawła Dąbrowskiego - nowego przedstawiciela 

strony samorządowej WRDS WL. 

Przemysław Czarnek - Przewodniczący WRDS Województwa Lubelskiego, Wojewoda 

Lubelski 

Wyraził zgodę na dokonanie zmiany, następnie przeprowadził głosowanie. 

Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad posiedzenia  

Głosy za    - 31 

Głosy przeciw   - 0 

Głosy wstrzymane   - 0 

Członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego WRDS WL zaakceptowali zmieniony 

porządek obrad. 

Przemysław Czarnek - Przewodniczący WRDS Województwa Lubelskiego, Wojewoda 

Lubelski 

Zapytał członków WRDS WL czy przyjmują protokół z dnia 27 września 2019 r. Uwag nie 

zgłoszono.  

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z dnia 27 września 2019 r. 

Głosy za    - 31 

Głosy przeciw   - 0 

Głosy wstrzymane   - 0 

Członkowie WRDS WL jednomyślnie przyjęli protokół z posiedzenia z dnia 27 września 

2019 r. 

Ad 2. Wręczenie aktu powołania nowemu członkowi Rady Dialogu Społecznego 

Województwa Lubelskiego - przedstawicielowi strony samorządowej.  

Ad 3. „Skutki społeczno-ekonomiczne włączenia Zakładów Azotowych „Puławy” do 

Grupy „Azoty”, dla województwa lubelskiego” - przedstawienie aktualnej sytuacji 

Zakładów Azotowych „Puławy” w kontekście funkcjonowania Grupy Azoty. 
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Przemysław Czarnek - Przewodniczący WRDS Województwa Lubelskiego, Wojewoda 

Lubelski 

Zwrócił się do Pana A. Ryla Przewodniczącego Stałego Zespołu Roboczego ds. Gospodarki, 

Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości z prośbą o omówienie wyników prac owego zespołu. 

Andrzej Ryl - Przewodniczący SZR ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju 

Przedsiębiorczości WRDS 

Oznajmił, że Stały Zespół Roboczy wykonując dyspozycję Prezydium Wojewódzkiej Rady 

Dialogu Społecznego spotkał się w sprawie, o której mowa w dniu 18 października br. Na 

spotkanie zostali zaproszeni wszyscy przewidziani i zainteresowani: zespół, przedstawiciele 

samorządów, przedstawiciele wszystkich organizacji związkowych działających w Z.A. 

Puławy. Niestety Pan Prezes Zarządu Grupy Azoty nie mógł uczestniczyć w spotkaniu, w 

związku z tym zostało wypracowane stanowisko bez udziału Pana Prezesa. Na początku 

zebrani zapoznali się z istniejącymi materiałami w sprawie oraz reakcją odpowiednich 

organów na poprzednie stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Na ów 

stanowisko wpłynęła odpowiedz z Kancelarii Sejmu potwierdzająca jego rejestrację oraz 

przesłanie go do właściwego ministerstwa. Zespół wypracował stanowisko, które jest w 

części powieleniem tego co wypracowała Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego. Pan 

Przewodniczący odczytał stanowisko. Poinformował o otrzymaniu przez zespół 

korespondencji od Pana Prezesa Zakładów Azotowych „Puławy” dotyczącej udziału 

Zakładów Azotowych w sponsoringu i budowie tzw. kapitału społecznego. 

Przemysław Czarnek - Przewodniczący WRDS Województwa Lubelskiego, Wojewoda 

Lubelski 

Podziękował Panu Przewodniczącemu i całemu zespołowi ds. Gospodarki, Innowacji i 

Rozwoju Przedsiębiorczości za zajęcie się tak ważnym dla naszego województwa tematem. 

Zaprosił do dyskusji Pana Prezesa Zarządu Grupy Azoty - Krzysztofa Bednarza. 

Krzysztof Bednarz - Prezes Zarządu Grupy Azoty 

Odniósł się do kwestii, które zostały zawarte w stanowisku 2/2019 ds. Gospodarki, Innowacji 

Rozwoju Przedsiębiorczości. Przyznał, że finanse, księgowość, kontroling itd. nie są 

wydzielane, są nadawane pewne funkcje korporacyjne, jako że Grupa Azoty jest grupą 

kapitałową. Wspomniał, że w minionym tygodniu odbyło się spotkanie ze wszystkimi 

związkami zawodowymi, w którym ta kwestia została wyjaśniona. Zostało zawieszone 

obowiązywanie Zrządzenia Nr. 8 w sprawie zarządzania zgodnością ze względu na rozmowy 

z pracownikami, którzy zwracali się z różnymi wątpliwościami. Zarząd pochylił się nad 

kwestiami zgłaszanymi przez pracowników. W pozostałych 4 głównych spółkach w ramach 

Grupy Azoty nie zgłaszano pytań co do tego zarządzenia. W kwestii budowy bloku 

węglowego oraz instalacji saletry granulowanej w dniu 10 października br. odbyło się 

uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod nowy blok węglowy, niektórzy z Państwa 

obecnych na dzisiejszym posiedzeniu również uczestniczyli w tym wydarzeniu. Niektóre 

sformułowania, które pojawiły się w stanowisku 2/2019 są już zdezaktualizowane. Przyznał, 

iż niestety nie może udzielać informacji na temat instalacji saletry granulowanej, ponieważ 

Grupa Azoty jest spółką giełdową uwarunkowaną różnymi przepisami obowiązuje równy 

dostęp do informacji dla akcjonariuszy. 

Halina Chrzanowska - Business Centre Club 

Zapytała Pana Prezesa K. Bednarza, czy w związku z korporacyjnym działaniem, działy, o 

których była mowa w ramach dużej reorganizacji zostaną w Puławach czy mimo wszystko 

zostaną przeniesione? 
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Krzysztof Bednarz - Prezes Zarządu Grupy Azoty 

Sprostował, że Grupa Azoty nadaje funkcje korporacyjne poszczególnym obszarom w celu 

ułatwienia działań. Obecnie nie zostały podjęte decyzje o przeniesieniu tych obszarów. 

Przemysław Czarnek - Przewodniczący WRDS Województwa Lubelskiego, Wojewoda 

Lubelski 

Zachęcił zgromadzonych do dalszej dyskusji. Przekazał głos Panu Przewodniczącemu Rady 

Oddziału NSZZ „Solidarność” w Puławach Sławomirowi Kamińskiemu. 

Sławomir Kamiński - Przewodniczący Rady Oddziału NSZZ „Solidarność” w Puławach 

Podziękował Pani poseł Gabrieli Masłowskiej oraz Pani poseł Elżbiecie Kruk za skuteczne 

wsparcie Bloku Węglowego. Wspomniał o Inwestycji Saletry Granulowanej, która jest 

budowana w strefie ekonomicznej. Związki zawodowe podnosiły larum, ponieważ ta 

inwestycja była zatwierdzona przez wszystkie możliwe ośrodki korporacyjne, a nagle zostało 

wstrzymane uroczyste podpisanie tej inwestycji. Dzięki interwencji dwóch pań poseł 

ostatecznie doszła ona do skutku. Inna ważna inwestycja w saletrę granulowaną warta jest 

400 mln zł i jak powszechnie wiadomo nie funkcjonuje, co również budzi niepokój strony 

społecznej. Odczytał wywiad Pana Prezesa Zarządu Grupy Azoty – Wojciecha Wardackiego 

z dnia 24 października opublikowany w gazecie Rzeczpospolita: „…Do tej pory z sukcesem 

skonsolidowaliśmy segment nawozowy. Jest jeden departament korporacyjny, który 

obsługuje sprzedaż nawozów w całej grupie kapitałowej. W kolejnych krokach będziemy 

optymalizować jego działalność. W nowej strategii określimy też zasady na jakich 

skonsolidujemy segmenty tworzyw sztucznych i chemii oraz mniejsze, ale ważne obszary 

działalności związane z bezpieczeństwem, obsługą prawną, komunikacją czy badaniami i 

rozwojem…”. Pan Przewodniczący S. Kamiński, zasugerował, że może to oznaczać 

przeniesienie działań do Tarnowa. Obszar dotyczący zarządzenia Nr. 8, warto przytoczyć 

czego ono dotyczyło: pracownicy Grupy Azoty zostali w nim zmuszeni do anonimowego 

donoszenia. Przywołał zapisy owego zarządzenia: „Pracownik jest zobowiązany do 

niezwłocznego, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od powstania podejrzenia, 

sygnalizowania o podejrzeniu powstania nieprawidłowości, poufnego lub anonimowego 

zgłaszania za pomocą listu wrzuconego do jednej z czerwonych skrzynek pocztowych, które 

znajdują się na terenie G.A. Puławy etc. Oczywistego w złej wierze zgłoszenia, jeśli ktoś 

zgłosi w złej wierze będzie stanowiło ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych będące 

podstawą do rozwiązania umowy o pracę bez możliwości wypowiedzenia, z winy 

zgłaszającego”. 

Przemysław Czarnek - Przewodniczący WRDS Województwa Lubelskiego, Wojewoda 

Lubelski 

Skomentował, że są to kwestie niezwykle ciekawe, natomiast wykraczające jednak poza 

zakres pracy Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Jest to w gestii Zarządu G. A. 

Puławy i związków zawodowych. 

Sławomir Kamiński - Przewodniczący Rady Oddziału NSZZ „Solidarność” w Puławach 

Zwrócił uwagę, że sprawa ta była bagatelizowana. Przyznał, iż nie zna systemu prawnego, 

który by legitymizował anonimowe donoszenie. Jesteśmy świadkami powstania takiego 

oficjalnego dokumentu, został on zawieszony, na wniosek sporu zbiorowego, który trwa 

obecnie. Jest to już trzeci spór zbiorowy.  

Sławomir Wręga - Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Ruchu 

Ciągłego Z. A. „Puławy” 
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Dodał, że to materia powinna być regulowana układem zbiorowym lub regulaminem pracy. 

Niestety próbowano to wprowadzić podstępnym zarządzeniem, które zostało przygotowane 

w Tarnowie. W Puławach stworzono zbiorcze listy do podpisu pracowników, nie rzadko bez 

załączonego zarządzenia. Jest to działanie z naruszeniem prawa, obyczaju, bez 

precedensu. Zgodził się ze swoim przedmówcą, że takie zdarzenie nie powinno mieć 

miejsca. Odniósł się także do kwestii mechanicznej granulacji saletry. Powoduje ona, że 

Zakłady Azotowe „Puławy” zyskują nowy produkt - saletrę z komponentami, z domieszkami. 

Należy nauczyć rynek kupowania tego produktu, przeprowadzić szereg projektów, które 

nauczą rolnika kupowania tego produktu, tym bardziej, że będzie on konkurował z 

produktami niektórych innych spółek z Grupy Azoty. Departament handlowy, o którym 

słyszeliśmy wspólny korporacyjny nie robi nic w tym kierunku. Żadne działania mające 

wypromować ten nowy produkt, który wszyscy mamy nadzieję znajdzie się lada moment na 

rynku nie są prowadzone, a przynajmniej nic o tym nie wiadomo. Nawet, jeśli dojdzie do 

uruchomienia sprzedaży, przez jakiś czas będzie ogromny problem. Obecnie marnowany 

jest czas i pieniądze. 

Przemysław Czarnek - Przewodniczący WRDS Województwa Lubelskiego, Wojewoda 

Lubelski 

Ponownie przekazał głos Panu Prezesowi K. Bednarzowi. 

Krzysztof Bednarz - Prezes Zarządu Grupy Azoty 

Nawiązał do wcześniejszej wypowiedzi Przewodniczącego WRDS WL Pana P. Czarnka. Są 

to kwestie szczegółowe związane z operacyjnym zarządzaniem w spółce. Omawianie ich 

leży w kompetencjach Rady Nadzorczej. Na każdym spotkaniu Rada Nadzorcza otrzymuje 

przedłożone aktualne informacje na temat Bloku Węglowego. Zarząd jest także pytany przez 

Radę Nadzorczą na temat granulacji mechanicznej. Odniósł się także do wypowiedzi Pana 

S. Kamińskiego w sprawie podpisania inwestycji bloku węglowego. Nie została ona 

wstrzymana, a jedynie przeniesiona na inny termin, zostały dochowane wymogi czasowe. 

Sprostował, iż oferta obowiązywała do końca października, do tego terminu wszystko zostało 

dopełnione. Przyznał, że nieprawdą jest, iż zarządzenie nr 8 zostało zawieszone w wyniku 

„sporu zbiorowego”, zostało ono zawieszone po rozmowie z pracownikami. Wszelkie 

informacje o wstrzymaniu budowy granulacji mechanicznej są nieprawdziwe, mają charakter 

pomówień i mogą być uznane jako działania na szkodę spółki. 

Marian Król - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” 

Zapewnił, że wszystko co powoduje konflikt, grozi niepokojami społecznymi jest 

przedmiotem dialogu i podlega pod debatę Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. 

Stwierdził, iż pytania kierowane do Pana Prezesa K. Bednarza powinny zostać zadane Panu 

Prezesowi Grupy w Tarnowie. 

Przemysław Czarnek - Przewodniczący WRDS Województwa Lubelskiego, Wojewoda 

Lubelski 

Zgodził się z przedmówcą, co do przedmiotu dialogu. Uznał jednak, że pewne granice 

drobiazgowości przepisów poszczególnych zarządzeń nie powinny być w tym gremium tak 

dokładnie analizowane. 

Wiktor Szyborski - Konfederacja „Lewiatan” 

Przypomniał sprawę cukrowni i cukru na Lubelszczyźnie, wtedy przebieg dyskusji był 

podobny i źle się ona zakończyła. Podziela zdanie Pana Przewodniczącego P. Czarnka i 

Pana Prezesa K. Bednarza, że tak drobiazgowe wchodzenie na tym forum w czynności 

Zarządu jest bezsensowne. Stwierdził, iż spółka skarbu państwa lub też każda inna spółka 
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S.A. posiadająca Radę Nadzorczą i Zarząd realizuje określone zadania według Kodeksu 

Handlowego i własnego biznesu. Natomiast działanie takiej spółki może powodować skutek 

odbijający się na cały kraj lub jego część, a to już podlega ocenie. Dotąd otrzymaliśmy 

szereg faktów, na podstawie których można stwierdzić, że wcześniej czy później Lublin straci 

Azoty w tej formie w jakiej kiedyś one były i w jakiej chcemy, żeby były dla nas lokalnie. 

Może się tak stać między innymi dlatego, że organ społeczny jakim jest WRDS nie potrafi 

sformułować we właściwy sposób problemu do właściciela tej spółki, a tym właścicielem jest 

Skarb Państwa. WRDS nie powinien dyskutować z Zarządem Azotów, ponieważ nie 

spowodujemy zmiany polityki kierowania firmą, a już po raz trzeci spotykam się przy 

omawianiu tego tematu. Dyskutujemy nad sprawą nierealizowalną. Należałoby złożyć 

wniosek o analizę faktów, podaniu pewnych ogólnych rozwiązań opartych o analizę SWOT, 

żeby to był materiał, który posłuży odpowiedniemu ministerstwu, do którego to będzie 

kierowane. Stwierdził, że dopóki nie powstanie profesjonalny wniosek i nie zostaną 

znalezione odpowiednie osoby, które się tym zajmą to będzie kolejny „lubelski cukier”. 

Krzysztof Bednarz - Prezes Zarządu Grupy Azoty 

Nie uważa, że Lublin może stracić Azoty. Odniósł się do twardych danych. Zysk netto za 

drugi kwartał wzrósł o 1233% względem analogicznego okresu roku ubiegłego. Przychody w 

grupie kapitałowej Azoty w pierwszym półroczu wyniosły niecałe 2 mld zł, dokładnie miliard 

dziewięćset pięćdziesiąt milionów zł jest to o sto dziewięćdziesiąt milionów więcej niż w 

analogicznym okresie roku ubiegłego, tj. w pierwszym półroczu zeszłego roku. 

Skonsolidowany zysk netto za pierwsze półrocze wyniósł 248 mln zł wobec 85,5 mln zł za 

pierwsze półrocze poprzedniego roku, to jest wzrost o 190%. Grupa Azoty Zakłady Azotowe 

„Puławy” wypracowała zysk netto prawie 226 mln zł, zysku jednostkowego i w tym samym 

czasie za 2018 r. za pierwsze półrocze 95,5 mln zł, wzrost o 136%. Do tej pory był 

przedstawiany tylko drugi kwartał tego roku w porównaniu do poprzedniego roku też za drugi 

kwartał to jest wzrost o 1233%. W tym roku drugi kwartał 60 mln zł w poprzednim 4,5 mln zł. 

Przyznał, że w Grupie Azoty nie jest tak źle jak jest to przedstawiane. 

Zbigniew Rymsza - Konfederacja „Lewiatan” 

Zauważył, iż w Azotach 33% ma skarb państwa i poniżej 20% Pan Wiaczesław Kantor. Te 

dwie strony są decydujące, ponieważ posiadają powyżej 50% udziałów. Pytania dotyczące 

założeń dla spółki powinny być zadane głównym akcjonariuszom. 

Sławomir Wręga - Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Ruchu 

Ciągłego Z. A. „Puławy” 

Odniósł się do danych przedstawionych przez Pana Prezesa K. Bednarza. Azoty zużywają 

ponad 800 mln m3 gazu rocznie. Zakup gazu stanowi około 50% kosztów ogólnych 

przedsiębiorstwa. Cena gazu spadła o połowę. Stwierdził, że porównywanie wyniku z 

ubiegłego roku z pierwszego półrocza tego roku, bo cena gazu wzrośnie i wróci wynik z 

poprzedniego roku. W oficjalnych stanowiskach grupy zarządzającej Grupą Azoty nazywanej 

również Grupą z Polic jest zapisane, że celem jest zrównanie wyników spółek, mając na 

myśli 4 spółki. Obecnie Zakłady Azotowe „Puławy” osiągają przychody i zyski mniej więcej 

na poziomie 50% Grupy Azoty. Część sprzedaży z Puław powinna zostać wyprowadzona, 

żeby mogła pojawić się w innych lokalizacjach. Zgadza się, że decydenci są poza gronem 

WRDS. Uważa, iż stanowisko 4/2019 WRDS WL z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie 

konieczności podjęcia działań celem poprawy sytuacji Grupy Azoty Zakłady Azotowe 

„Puławy” S.A. po przeprowadzonej konsolidacji i wejściu do Grupy Azoty jest bardzo dobre. 

Jest element, że organizacja grupy musi się tak zmienić, żeby nie można było budować 

pozycji innych spółek kosztem Puław. Stanowisko przygotowane przez zespół dla 
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związkowców też jest bardzo dobre oddaje problem, jest element wniosku o istotną zmianę, 

jeżeli chodzi o organizację Grupy Azoty. Wydaje się, że o więcej nie jesteśmy w stanie 

zawnioskować. 

Paweł Gruszka - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych 

Poinformował, że jest członkiem SZR. ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju 

Przedsiębiorczości, który przygotował projekt stanowiska. Stwierdził, że temat został 

przerobiony w maju br. i nie ma sensu rozpoczynania jej od nowa i dodawania nowych 

wątków. Problem leży w tym, że wystąpiliśmy do Premiera mając na celu zmianę struktury 

organizacyjnej grupy, w której żadna ze spółek nie będzie miała roli dominującej, a tym 

samym nie będzie ograniczony jej rozwój, inwestycja, a także działania na rzecz regionu. 

Wnosiliśmy o to, aby przywrócić i respektować zapisy umowy konsolidacyjnej w obszarze 

wspólnego wzajemnego reprezentowania w organach spółek przez ludzi związanych z 

branżą oraz środowiskiem lokalnym. Nie otrzymaliśmy odpowiedzi na to stanowisko, nie 

wiadomo, dlaczego, czy było to celowe, czy rząd nie zamierza w tym temacie nic robić i 

wsparcia nie otrzymamy. Jest to głównym tematem natomiast inne elementy są to kwestie 

poboczne. Stanowisko 2/2019 SZR ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości 

WRDS WL z dnia 18 października 2019 r., które zostało wypracowane przez zespół na to 

posiedzenie powiela wszystkie elementy, które były w stanowisku 4/2019 WRDS WL z dnia 

31 maja 2019 r. Teraz należy przyjąć to stanowisko i dopilnować, aby w ustawowym terminie 

otrzymać odpowiedź. Wtedy będzie można rozmawiać dalej, natomiast nie ma sensu 

rozszerzać dalej tej dyskusji, ponieważ nic tutaj nie wypracujemy. 

Dariusz Jodłowski - Konfederacja „Lewiatan” 

Zgodził się z przedmówcą. Wyjaśnił, że istota tego wniosku i naszej pracy polega na tym, że 

kiedyś strony społeczne i strona rządowa umówili się, iż my będziemy społecznie pracowali 

po to, żeby rządowi dawać rekomendacje w najważniejszych sprawach społeczno-

gospodarczych w tym i regionalnych. Zauważył, że przy takim potencjale od kilku lat 

skupiamy we wszystkich województwach dając rządowi platformę bezkonfliktowego 

rozwiązywania problemów, a jednak nie otrzymaliśmy odpowiedzi na tak ważne i dobre 

stanowisko. Należałoby teraz zwrócić się do posłów, także tych nowo powołanych z prośba, 

żeby jako organ ustawodawczy i patrioci lokalni pomogli zobligować ministerstwo skarbu 

państwa do ustosunkowania się. Inaczej jako partnerzy siądziemy szefowie największych 

central związkowych i pracodawców i zastanowimy się czy nie zbojkotować tego organu, 

który jest najwyraźniej ignorowany przez ministerstwo. Rzeczywiście przy takiej strukturze 

własności skarb państwa ma dominującą akcję. Szczególnie Pana Wojewodę prosimy, żeby 

zaczął swój bój w Warszawie właśnie od tego tematu.  

Maciej Nejkauf - NSZZ „Solidarność” 

Poinformował, że również jest członkiem SZR. ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju 

Przedsiębiorczości oraz członkiem WRDS WL. Nie zgodził się z twierdzeniem, że WRDS 

traci czas na kolejne dyskusje w temacie Azotów. Uznał, że działania te nie są 

bezsensowne. Podkreślił, że jest to rozmowa na temat miejsc pracy nie ma znaczenia czy to 

będzie Centrum Usług Wspólnych tzw. CUW, jeżeli on wywędruje z Lublina, to należy mieć 

świadomość, iż pracownicy w naszym województwie stracą pracę na rzecz pracy w innych 

województwach dużo bardziej zasobnych. Jeżeli jako WRDS szanujemy swoją pracę i sens 

tego co robimy, to brak odpowiedzi na stanowisko 4/2019 WRDS WL z dnia 31 maja 2019 r. 

jest bardzo istotne. Zawnioskował, żeby materiał przygotowany przez stały zespół roboczy 
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został przyjęty, oraz żeby zastanowić się do kogo go skierować i w jaki sposób spowodować 

otrzymanie odpowiedzi. 

Wiesław Grzegorczyk - NSZZ „Solidarność” 

Zawnioskował o przyjęcie wypracowanego dokumentu jakim jest stanowisko 2/2019 SZR ds. 

Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS WL z dnia 18 października 

2019 r. usuwając z niego element, który został już zrealizowany, mianowicie kwestię budowy 

Bloku Węglowego. Zaproponował zdefiniowanie adresatów i zachęcenie do działania 

naszych lubelskich parlamentarzystów. 

Sławomir Kamiński - Przewodniczący Rady Oddziału NSZZ „Solidarność” w Puławach 

Podziękował Panu Marianowi Królowi za zdefiniowanie problemu. 

Gabriela Masłowska - Poseł na Sejm RP - Gość WRDS 

Przyznała, że należy doprowadzić do działań, które rozpoczną dyskusję o zmianie struktury 

organizacyjnej Grupy Azoty. Jak wiadomo związki zawodowe takie rozmowy już 

podejmowały. Należy te działania zintensyfikować teraz na początku drugiej kadencji, tym 

bardziej, że nadchodzą zmiany w strukturze organizacyjnej administracji rządowej. Mówi się 

o powołaniu Ministerstwa Skarbu Państwa, co jest, jak uważa pani poseł, bardzo dobrym 

rozwiązaniem. Jeśli do tego dojdzie sytuacja będzie ułatwiona. Konieczne są zmiany 

kadrowe w Zarządzie G.A. 

Zbigniew Rymsza - Konfederacja „Lewiatan” 

Stwierdził, że należy zwrócić się do akcjonariuszy i do Rady Nadzorczej, pismo powinno 

trafić do ośrodków decyzyjnych, czyli do Azotów S.A., Skarbu Państwa i do Pana 

Wiaczesława Kantora.  

Marek Kołodziejczyk - Forum Związków Zawodowych 

Zawnioskował o poddanie głosowaniu stanowiska 2/2019 zaproponowanego przez SZR ds. 

Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS WL z dnia 18 października 

2019 r. 

Krzysztof Bednarz - Prezes Zarządu Grupy Azoty 

Odniósł się do wypowiedzi Pana S. Kamińskiego w kwestii przedstawicieli Tarnowa. Każda 

ze spółek 4 głównych lokalizacji ma swoją podmiotowość prawną. Nie jest tak, że Tarnów 

cokolwiek narzuca. Jest strategia działań korporacyjnych w tę strategię, nad którą pracują 

wszystkie spółki, każda ze spółek wnosi swoje treści, którymi ta spółka żyje. Czy to będzie 

Kędzierzyn, Police, Tarnów czy Puławy to są osoby, które wypracowują wspólną strategię na 

kolejne lata. Jesteśmy w trakcie rozpoczęcia pracy nad strategią 2020 – 2030. Nie może być 

tak jak było do niedawna zanim powstała Grupa, że konkurowaliśmy na tych samych rynkach 

sprzedając podobne produkty. W ramach Grupy jest wspólne działanie. Działania 

korporacyjne są koniecznością, żeby rynek chemiczny był w Polsce skonsolidowany. Grupa 

to realizuje. 

Przemysław Czarnek - Przewodniczący WRDS Województwa Lubelskiego, Wojewoda 

Lubelski 

Zapytał czy ktoś jeszcze jest chętny do zabrania głosu w dyskusji. Zaproponował przejście 

do konstruowania stanowiska. 

Marian Król - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” 

Zawnioskował o wykreślenie ze stanowiska zespołu pozycji dotyczącej budowy Bloku 

Węglowego z uwagi na to, że ta inwestycja już została zrealizowana. 
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Przemysław Czarnek - Przewodniczący WRDS Województwa Lubelskiego, Wojewoda 

Lubelski 

Przeprowadził głosowanie nad przyjęciem stanowiska Nr 2/2019 SZR. Gospodarki, Innowacji 

i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS WL z dnia 18 października 2019 r. w sprawie sytuacji 

Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. po przeprowadzonej konsolidacji i wejściu do 

Grupy Azoty oraz przedstawienia aktualnej sytuacji Zakładów Azotowych „Puławy” w 

kontekście funkcjonowania Grupy Azoty. jako stanowisko Nr 8/2019 Wojewódzkiej Rady 

Dialogu Społecznego. 

Głosowanie nad przyjęciem Stanowiska nr 8/2019 WRDS WL z dnia 28.11.2019. r.  

Głosy za    - 30 

Głosy przeciw   - 0 

Głosy wstrzymane   - 0 

Członkowie WRDS jednogłośnie przyjęli Stanowisko Nr 8/2019 WRDS WL. 

Przemysław Czarnek - Przewodniczący WRDS Województwa Lubelskiego, Wojewoda 

Lubelski 

Poinformował, że Stanowisko 8/2019 WRDS WL zostanie przekazane tym samym 

adresatom, co Stanowisko 2/2019 SZR. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości 

WRDS WL. 

Ad 7. Wolne wnioski.  

Brak. 

Ad 8. Zakończenie posiedzenia.  

Przemysław Czarnek- Przewodniczący WRDS Województwa Lubelskiego, Wojewoda 

Lubelski 

Podziękował zgromadzonym za udział w spotkaniu. 

 

Załączniki do protokołu: 

 

 

Załączniki do protokołu: 

1. Imienna lista obecności na posiedzeniu plenarnym w dniu 28 października 2019 r. 
2. Stanowisko Nr 4/2019 WRDS WL z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie konieczności 

podjęcia działań celem poprawy sytuacji Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. po 
przeprowadzonej konsolidacji i wejściu do Grupy Azoty. 

3. Stanowisko Nr 2/2019 SZR ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości 
WRDS WL z dnia 18 października 2019 r. w sprawie sytuacji Grupy Azoty Zakłady 
Azotowe „Puławy” S.A. po przeprowadzonej konsolidacji i wejściu do Grupy Azoty oraz 
przedstawienia aktualnej sytuacji Zakładów Azotowych „Puławy” w kontekście 
funkcjonowania Grupy Azoty. 

4. Stanowisko Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z dnia 18 października 2019 r.  
5. Stanowisko Nr 8/2019 WRDS WL z dnia 28 października 2019 r. w sprawie sytuacji 

Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.  po przeprowadzonej konsolidacji i wejściu 

PRZEWODNICZĄCY 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego  

Województwa Lubelskiego 

/-/ Lech Sprawka 

Protokolant 

/-/ Noemi Sikorska 
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do Grupy Azoty oraz przedstawienia aktualnej sytuacji Zakładów Azotowych „Puławy” 
w kontekście funkcjonowania Grupy Azoty. 


