STANOWISKO Nr 4/2019
WOJEWÓDZKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
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
Wiosną 2012 r. rząd RP postanowił, że spółki Wielkiej Syntezy Chemicznej
zostaną skonsolidowane, poprzez połączenie na równoważnych zasadach.
Zgodnie z zasadami ekonomii i rozsądku konsolidacja powinna się odbyć wokół
najsilniejszego przedsiębiorstwa z branży, w którym Skarb Państwa posiada ponad
50% akcji, czyli wokół Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.. Niestety nie stało się to
faktem, konsolidacja nastąpiła wokół spółki z Tarnowa. Mimo to, podpisana umowa
konsolidacyjna gwarantowała równorzędność Stron umowy i współpracę w dobrej
wierze oraz z poszanowaniem praw i interesów Stron.
Od kilku lat sytuacja Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. nieustannie
się pogarsza, czego dowodem są spadające notowania giełdowe. Znajduje
to odzwierciedlenie przede wszystkim w systematycznie pogarszających się wynikach
finansowych spółki, prowadzących do osiągnięcia ujemnego wyniku – za III kwartał
2018 r. wynik netto wynosił ok. -36 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku
2017 było to 30 mln zł. Sytuację taką tłumaczy się trudnym otoczeniem rynkowym, ale
bez wątpienia wpływ na nią mają również takie czynniki jak: stale zwiększające się
zadłużenie spółki w związku z kolejnymi poręczeniami i gwarancjami kredytów
i pożyczek dla Grupy Azoty (z których Puławy de facto nie korzystają), budzące
wątpliwości rozliczenia wewnętrzne w ramach grupy kapitałowej oraz postępująca
degradacja pozycji Puław w Grupie Azoty. Niepokój budzą dziwne praktyki
w zarządzaniu firmą, podejmowane przez całkowicie zależny od prezesa Grupy
zarząd, w składzie którego zasiadają osoby, mające niewielkie doświadczenie
w zarządzaniu wielkimi przedsiębiorstwami chemicznymi. Efektem tego są m.in.
decyzje prowadzące do paraliżu przedsiębiorstwa Azoty Puławy (np. wstrzymanie
pełnomocnictw, maksymalnie wydłużające ścieżkę decyzyjną oraz proces realizacji
zadań), wstrzymanie lub zagrożenie realizacji ważnych dla rozwoju zakładów
inwestycji (bloku węglowego czy wytwórni nawozów granulowanych), decyzje
uderzające bezpośrednio w pracowników (np. nieuzasadnione zmiany kadrowe,

przyznanie nagrody świątecznej w skandalicznie niskiej wysokości, pozwy sądowe
przeciwko związkowcom).
Zakłady Azotowe „Puławy” od lat są jednym z najważniejszych przedsiębiorstw
dla regionu lubelskiego. Podejmowane przez nie działania sponsoringowe nie tylko
utrwalały dobry wizerunek spółki, ale też pozwalały na sprawne funkcjonowanie wielu
podmiotom. Tymczasem obecnie działania sponsoringowe są drastycznie
ograniczane. Dowodem jest tu KS „Wisła” Puławy oraz informacje uzyskane od
przedstawicieli samorządu powiatu puławskiego, Miasta Puławy i Gminy Puławy
o dużym spadku środków przeznaczanych na wspieranie inicjatyw społecznych
i sponsoringowych.
W związku z powyższym Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego wnioskuje
o podjęcie przez przedstawicieli Skarbu Państwa działań, mających na celu zmianę
struktury organizacyjnej Grupy Azoty, w której żadna ze spółek nie będzie miała roli
dominującej, a tym samym nie będzie ograniczony jej rozwój, inwestycje, a także
działania na rzecz regionu a zarządzanie w niej będzie powierzone profesjonalistom.
Pierwszym krokiem w kierunku normalizacji sytuacji powinno być natychmiastowe
przywrócenie i respektowanie zapisów umowy konsolidacyjnej w obszarze
wzajemnego reprezentowania w organach spółek przez ludzi związanych z branżą,
oraz środowiskiem lokalnym.
Stanowisko zostało zaakceptowane przez wszystkie strony dialogu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
Województwa Lubelskiego. Podpis w imieniu Rady złożył Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu
Społecznego Województwa Lubelskiego.
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