
Oświadczenie złożone 

przez senatora Stanisława Gogacza 

na 61. posiedzeniu Senatu 

w dniu 25 września 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra skarbu państwa Włodzimierza Karpińskiego 

Panie Ministrze! 

W dniu 1 sierpnia 2014 r. Rada Gminy Puławy przyjęła w sprawie sytuacji w Grupie Azoty stanowisko w 

brzmieniu: „W ostatnim okresie pojawiły się niepokojące informacje dotyczące systematycznego zwiększania 

wpływów w Grupie Azoty przez rosyjski Acron, w szczególności zaś o przekroczeniu przez spółki zależne 

powiązane z Wiaczesławem Kantorem progu 20% udziałów w Grupie, co pozwala Acronowi między inny-

mi na wprowadzenie swojego przedstawiciela do rady nadzorczej Grupy Azoty. Takie działanie postrzegane 

jest jako kolejna, niezwykle niebezpieczna próba przejęcia przez Rosjan Grupy Azoty, co może skutkować 

marginalizacją i wyniszczeniem polskiej chemii poprzez stopniowe ograniczanie produkcji, wygaszanie linii 

produkcyjnych, a w efekcie spowoduje zwolnienia pracowników. 

Rada Gminy Puławy apeluje, by podjąć natychmiastowe zdecydowane kroki niezbędne do zabezpieczenia 

polskiego przemysłu chemicznego przed obcymi wpływami. Przedsiębiorstwa Grupy Azoty ze względu na 

swój potencjał rynkowy i wytwórczy, jak również charakter produkcji, mają istotne znaczenie dla polskiej 

gospodarki. Determinują też rozwój regionalny, stanowiąc ważne lokalne filary gospodarcze. Zatrudniając 

łącznie ponad piętnaście tysięcy pracowników, są jednym z najważniejszych elementów rynku pracy. 

Zakłady Azotowe «Puławy» SA, które wskutek przeprowadzonej w 2012 r. konsolidacji wchodzą w skład 

Grupy Azoty, zaliczane były do światowej czołówki producentów nawozów dla rolnictwa oraz ważnym 

podmiotem na rynku chemikaliów. Dziś są już tak mocną i wartościową marką, że rozsławiają imię Puław w 

kraju i za granicą. Jako największy pracodawca w regionie, zatrudniają ponad trzy tysiące pracowników, 

głównie mieszkańców naszego miasta Puławy, ale również Gminy Puławy. Ich potencjał jest ogromny – są 

kołem napędowym dla lokalnych przedsiębiorstw, stanowią ważną platformę współpracy przemysłu z nauką, 

pełnią niezwykle istotną rolę w funkcjonowaniu Gminy Puławy, zapewniają rozwój innowacyjności oraz 

nowoczesnych technologii. 

Rada Gminy Puławy wyraża głęboki niepokój o przyszłość puławskich zakładów azotowych i całej Grupy 

Azoty. Apelujemy do polskiego rządu, w szczególności do Ministra Skarbu Państwa, Pana Włodzimierza 

Karpińskiego, o podjęcie zdecydowanych działań gwarantujących strategiczną pozycję Grupy Azoty, a prze-

de wszystkim chroniących polską chemię przed wrogim przejęciem przez rosyjski kapitał. Zwracamy się do 

Parlamentarzystów Ziemi Lubelskiej o wsparcie powyższego stanowiska”. 

Tak brzmi stanowisko, które, właśnie jako parlamentarzysta ziemi lubelskiej, popieram. Dziękuję Radzie 

Gminy Puławy oraz panu wójtowi za zaangażowanie w obronę Zakładów Azotowych „Puławy” SA i proszę 

Pana Ministra o ustosunkowanie się do przedstawionej kwestii. 

Stanisław Gogacz 




