
Oświadczenie złożone 
przez senatorów Henryka Ciocha i Grzegorza Biereckiego 

na 22. posiedzeniu Senatu 
w dniu 30 listopada 2012 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa Mikołaja Budzanowskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 
Chcielibyśmy zapytać: 
Czy nadal istnieje zagrożenie wrogiego przejęcia Zakładów Azotowych Tarnów SA przez rosyjską grupę 

kapitałową Acron, za którą stoi pan W. Kantor? 
Dlaczego w ramach tak zwanej konsolidacji właśnie zagrożone wrogim przejęciem przez kapitał rosyjski 

Zakłady Azotowe Tarnów SA mają w ramach konsolidacji branży chemicznej przejmować Zakłady Azotowe 
Puławy SA i nabywać 100% akcji tych zakładów, skoro są one nadal publiczną i giełdową spółką Skarbu 
Państwa, w której akcjonariat Skarbu Państwa przekracza 50% akcji? 

Czy nie obawia się Pan Minister, że na skutek dokończenia konsolidacji całej polskiej branży chemicznej 
w takim wydaniu zostaną naruszone strategiczne interesy naszego państwa, także w zakresie całej energetyki, 
która w 100% uzależniona byłaby od gazu i kapitału rosyjskiego? 

Czy nie uważa Pan Minister, że z punktu widzenia interesów Skarbu Państwa utrzymanie status quo, czyli 
zaniechanie wszelkich konsolidacji Grupy Tarnów SA i Grupy Puławy SA, jest uzasadnione aktualnym i 
perspektywicznym interesem naszego państwa? 

Co zdaniem Pana Ministra powoduje to, że podmiot ekonomicznie słabszy (ZA Tarnów SA) przejmuje 
podmiot ekonomicznie silniejszy (ZA Puławy SA), choć jest to sytuacja niespotykana na gruncie procesów 
prywatyzacyjnych i przekształceniowych bez względu na ich naturę prawną (przejęcie lub unia)? 

Dlaczego w opracowaniu programów konsolidacyjno-prywatyzacyjnych branży chemicznej uczestniczą 
wyłącznie kancelarie prawnicze mające siedzibę poza granicami naszego kraju, a nie renomowane polskie 
kancelarie prawnicze? Czy składano ofertę polskim firmom prawniczym? Czy odbył się jakikolwiek przetarg 
na opracowanie koncepcji prawnej i jaką kwotę Ministerstwo Skarbu Państwa wyasygnowało na ten cel? 

Czy badania due diligence przemawiały i przemawiają za tym, ażeby zakłady Azotowe Tarnów SA 
przejmowały Zakłady Azotowe Puławy SA? Na podstawie jakich przepisów kodeksu spółek handlowych 
następuje zapowiadana przez Pana Ministra konsolidacja tych podmiotów? 

Czy jako minister skarbu państwa spotykał się Pan osobiście lub poprzez swoich urzędników z panem W. 
Kantorem właścicielem i prezesem rosyjskiego koncernu Acron (chodzi o spotkania oficjalne bądź nieofi-
cjalne), a jeżeli tak, to gdzie i kiedy? 

Czy w przedmiocie omawianej konsolidacji Komisja Nadzoru Finansowego bądź inne instytucje krajowe 
lub zagraniczne zajmowały stanowisko akceptujące ten model fuzji? 

Czy nie uważa Pan, że o realizowanej konsolidacji zakładów branży chemicznej w Polsce należałoby po-
informować parlamentarzystów (posłów i senatorów) oraz przeprowadzić w Sejmie RP bądź w Senacie RP 
debatę publiczną? 

Pragniemy ponadto zauważyć, iż na spotkaniu Pana Ministra z Lubelskim Zespołem Parlamentarnym, któ-
re miało miejsce dnia 7 listopada 2012 r., nie padły satysfakcjonujące odpowiedzi na postawione pytania. 

Występujemy z oświadczeniem senatorskim, ponieważ sprawa ta ma wymiar ogólnokrajowy i dotyczy nie 
tylko województwa lubelskiego. Jak zasygnalizowaliśmy, taki kierunek tak zwanej konsolidacji zagraża za-
równo obecnym, jak i przyszłym interesom energetycznym Rzeczypospolitej Polskiej. Ze względu na wagę 
poruszonych problemów uważamy, że w Sejmie RP bądź w Senacie RP należałoby przeprowadzić debatę 
publiczną poświęconą konsolidacji branży chemicznej w Polsce. 

Z poważaniem 
Henryk Cioch 
Grzegorz Bierecki 




