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Szanowny Pan 
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Szanowny Panie Prezesie,  

 

działając na podstawie art. 19 ust. 1, art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu 

mandatu posła i senatora (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1799 z późn. zm), proszę o wyjaśnienia 

w poniższej sprawie.  

 

Pod koniec 2021 roku Grupa Azoty S.A. przyjęła Strategię na lata 2021 – 2030. Otrzymałem 

zgłoszenie, że wersja opublikowana nie zawiera istotnych informacji. Istnieje za to pełna, 

400- stronicowa wersja, która została utajniona, a w której na stronach od 40 do 47 

zaplanowano likwidację Zakładów Azotowych Puławy, Zakładów Azotowych w Kędzierzynie 

Koźlu oraz Zakładów Chemicznych Police. Na ich majątku mają zostać utworzone spółki 

produktowe. Powyższe ma umożliwić dokończenie konsolidacji poprzez usunięcie barier 

formalno-prawnych. Przestaną obowiązywać umowy: Konsolidacyjna, Społeczna, Zakładowe 

Układy Zbiorowe Pracy oraz umowy o pracę.  

 

Mając na względzie powyższe, korzystając z prawa jakie określa art. 19 ust. 1 ustawy 

o wykonywaniu mandatu posła i senatora, chcę zapoznać się z pełną wersją Strategii, 

a w szczególności z zapisami stron wskazanych powyżej. Proszę zatem o udostępnienie mi 

pełnej wersji Strategii, możliwie jak najszybciej, ale w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od 

dnia otrzymania niniejszego pisma.    

         

Zgodnie z art. 20 ust. 2 Ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, proszę o przesłanie 

odpowiedzi w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszego pisma. Odpowiedź proszę kierować 

na adres elektroniczny lub adres siedziby biura, podany w stopce.  

 

Z wyrazami szacunku 
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