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Pan
Zbigniew Bogucki
Przewodniczący Wojewódzkiej
Rady Dialogu Społecznego
w Województwie Zachodniopomorskim 

Szanowny Panie Przewodniczący,

w odpowiedzi na pismo, znak: WWS-III.111.1 z dnia 10 marca 2021 roku, przy którym przekazane 

zostało Stanowisko Nr 2/2021 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Województwie 

Zachodniopomorskim z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie braku dialogu ze Stroną Pracowników 

w spółce Grupa Azoty Zakłady Chemicznych „Police” S.A. („Spółka”), uprzejmie informuję co następuje.

Na wstępie pragnę przypomnieć, że Skarb Państwa, jako akcjonariusz, posiada uprawnienia wynikające 

z praw korporacyjnych, które są ściśle określone w przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie 

spółek handlowych oraz statutach spółek. Natomiast ich realizacja jest pochodną wielkości posiadanego 

pakietu akcji w danej spółce. W przypadku spółek publicznych dodatkowo odbywa się to w oparciu 

o przepisy ustaw z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2020 poz. 89) 

oraz o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 623).

Minister Aktywów Państwowych wykonując prawa z akcji w odniesieniu do spółek z Grupy Kapitałowej 

Grupa Azoty S.A. pozostaje jednak bez wpływu na działalność tych podmiotów oraz podmiotów od nich 

zależnych. Dodatkowo Minister Aktywów Państwowych działa w granicach wytyczonych przez przepisy 

prawa i stosownie do regulacji art. 3751 Kodeksu Spółek Handlowych nie ma uprawnień do wkraczania 

w zakres spraw leżących w gestii zarządów tych spółek, jak również do wydawania wiążących poleceń 

dotyczących prowadzenia spraw spółek.

Mając jednak na uwadze skierowany do Ministra Aktywów Państwowych oraz Prezesa Grupy Azoty 

S.A. apel Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Województwie Zachodniopomorskim 

o interwencję w przedmiotowej sprawie, Minister Aktywów Państwowych zwrócił się do Zarządu Grupy 

Azoty S.A. o wyjaśnienie istoty konfliktu, o którym mowa w ww. Stanowisku oraz przedstawienie 

propozycji działań mających na celu zapobieżenie jego eskalacji.

Z przekazanych przez Zarząd Grupa Azoty S.A. informacji wynika, że Zakładowe Organizacje 

Związkowe Spółki wyrażają niezadowolenie w związku z brakiem zgody Zarządu Spółki na realizację, 

zgłoszonych w dniu 25 listopada 2020 roku żądań: i) wzrostu funduszu wynagrodzeń na rok 2021 r. 

o 10%; ii) podpisania porozumienia odnośnie do doładowań kart Sodexo na rok 2021; iii) ustalenia 

wysokości funduszu premiowania na rok 2021 na poziomie z 2020 roku.
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Zarząd Spółki zapewnia, że w listopadzie i grudniu odbywały się w przedmiotowej sprawie spotkania 

(z wykorzystaniem wideokonferencji) oraz prowadzona była wymiana korespondencji pomiędzy 

stronami.

Mając powyższe ma uwadze, w ramach działań mających na celu zapobieżenie eskalacji konfliktu, 

Zarząd Grupy Azoty S.A. zwrócił się do Zarządu Spółki z oczekiwaniem przeprowadzenia rzeczowego 

dialogu ze Stroną Społeczną, mającego na celu wypracowanie, które jest tak potrzebne zwłaszcza 

w okresie prowadzonej inwestycji Grupy Azoty – Polimery Police.

Z poważaniem
Wojciech Krysztofik

dyrektor departamentu
dokument podpisany elektronicznie
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