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AZOTY PRZEKAŻĄ MILION ZŁOTYCH NA WALKĘ Z
KORONAWIRUSEM
Spółki chemicznej Grupy Azoty przekażą kolejne wsparcie o łącznej wartości 1 mln zł instytucjom i
jednostkom działającym w zakresie zwalczania rozprzestrzeniania się COVID-19. Jak poinformowano w
piątkowym komunikacie, zapadły już stosowne zgody korporacyjne.
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Darowizny – zarówno w formie pieniężnej, jak i rzeczowej – będą przekazywane w porozumieniu z
Ministerstwem Aktywów Państwowych i Ministerstwem Zdrowia. Otrzymają je w szczególności
szpitale, przychodnie i służby uczestniczące w zwalczaniu epidemii.
Na łączną kwotę 1 mln zł złożą się nakłady poszczególnych spółek wchodzących w skład Grupy Azoty m.in. Zakłady Chemiczne Police przekażą 250 tys. zł. Po 200 tys. zł przeznaczą: Grupa Azoty, Zakłady
Azotowe Puławy oraz Zakłady Azotowe Kędzierzyn. Inne spółki dadzą po 100 tys. lub 50 tys. zł.
Jak podkreślił prezes Grupy Azoty S.A. Mariusz Grab, pandemia jest dla wszystkich czasem pełnej
mobilizacji, w którym szczególnego znaczenia nabierają szybkie decyzje, podejmowane w trosce o
zdrowie i bezpieczeństwo.
„Jesteśmy ﬁrmą odpowiedzialną społecznie i tak jak dotychczas, chcemy być wsparciem dla lokalnych
społeczności. Mam nadzieję, że darowizny, które w najbliższym czasie będą systematycznie
przekazywane przez nasze spółki, okażą się pomocne w walce z epidemią” – zaznaczył.
W marcu i kwietniu w czasie pierwszej fali pandemii COVID-19 kluczowe spółki z Grupy Azoty podjęły
decyzje o przekazaniu łącznie 3,2 mln zł na walkę z koronawirusem.
Przedstawiciele grupy chemicznej wskazali, że oprócz przekazanych środków ﬁnansowych,
poszczególne spółki aktywnie wykorzystują również dostępne technologie, pozwalające produkować
środki minimalizujące ryzyko infekcji, np. do wytwarzania środków ochrony w technologii druku 3D czy
płynu dezynfekcyjnego.
Dodatkowo Grupa Azoty użyczyła placówkom służby zdrowia samochody osobowe do przewozu
próbek, materiałów medycznych, personelu medycznego i pacjentów.
Spółka buduje również szpital tymczasowy w Krakowie dla chorych zmagających się z COVID-19.
Powstaje on w dawnych budynkach Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Kopernika i Śniadeckich pod
patronatem 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego.

