
 

 
STANOWISKO Nr 8/2019 

WOJEWÓDZKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO 
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

  

 

z dnia 28 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 

 

 

W związku z brakiem odpowiedzi organów administracji publicznej  

na Stanowisko Nr 4/2019 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego z dnia 31 maja 

2019 r. w sprawie sytuacji Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.  

po przeprowadzonej konsolidacji i wejściu do Grupy Azoty w terminie o którym mowa 

w art.50 ust.4 Ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu 

społecznego, Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego 

ponownie 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. 

Ponadto nadal aktualne są problemy podnoszone w wyżej wymienionym  

Stanowisku z dnia 31 maja 2019 r.  

Strona społeczna podkreśla eskalację negatywnych działań tj.: chęć 

wydzielenia i przenoszenia poza województwo lubelskie strategicznych obszarów 

funkcjonalnych Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” S.A., takich jak finanse  

i księgowść, controling, itd. Bardzo niepokojącymi symptomami w zakresie rozwoju 

Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. i jej pozycji rynkowej  

są sygnalizowane przez stronę społeczną perturbacje związane z realizacją 

strategicznych inwestycji takich jak: budowa bloku węglowego oraz instalacji saletry 

granulowanej. Poza tym, zdaniem strony społecznej, termin i proces wdrażania 

Zarządzenia Nr 8 z dnia 24 września 2019 r. Zarządu GA ZAP S.A. w sprawie 



 

 

 

dokumentów z zakresu zarządzania zgodnością w Grupie Azoty Zakłady Azotowe 

Puławy S.A. wzbudza duże kontrowersje i obawy o to, czy analogiczne przepisy  

są wdrażane w pozostałych zakładach Grupy Azoty S.A. i czy są one zgodne  

z obowiązującym w Polsce prawem.  
 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY 
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

Województwa Lubelskiego 
 

             

           /-/ Przemysław Czarnek 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
 

▪ Prezydent RP 
▪ Prezes Rady Ministrów  
▪ Wojewoda Lubelski 
▪ Marszałek Województwa Lubelskiego  
▪ Rada Nadzorcza Grupy Azoty 
▪ Starosta Puławski 
▪ Prezydent Miasta Puławy 
▪ Wójt Gminy Puławy 
▪ Marszałek Sejmu 
▪ Posłowie na Sejm RP z województwa lubelskiego 
▪ Rada Dialogu Społecznego 

 


