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Spotkanie robocze z przedstawicielami środowiska rolniczego
Aktualna sytuacja na rynku nawozowym to główny temat poruszony podczas roboczego spotkania Zarządu
Grupy Azoty Zakłady Chemiczne ”Police” S.A. z przedstawicielami Rady Wojewódzkiej NSZZ Rolników
Indywidualnych “Solidarność” oraz Stowarzyszenia PRACA na ROLI. Kolejne spotkanie środowisk rolniczych
wraz z zarządem producenta nawozów miało na celu zdefiniowanie obszarów możliwej współpracy,
z uwzględnieniem najważniejszych wyzwań rynku nawozowego.
Podczas spotkania przedstawiciele środowisk rolniczych podkreślili, że obecna sytuacja na rynku nawozowym
jest dla nich zaskakująca i nie do końca zrozumiała. Podkreślono także problem z dostępnością nawozów
u dystrybutorów, wskazując na potrzebę analizy dotychczasowego modelu dystrybucji w Grupie Azoty.
W odpowiedzi na zgłoszone wątpliwości, przedstawiciele polickiej spółki nawozowej omówili przyczyny wzrostów
cen nawozów w kontekście niespotykanych dotąd wzrostów cen surowców. Przedstawiona została sytuacja na
światowych i europejskich rynkach surowcowych, która w sposób bezpośredni przekłada się na koszt produkcji,
a w dalszej konsekwencji na cenę produktów. Jednocześnie podkreślono, że pomimo wielu problemów
produkcja nie została wstrzymana ani ograniczona, podczas gdy takie decyzje podjęli czołowi zagraniczni
producenci. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w pierwszym kwartale tego roku miała na rynku
najniższe ceny swoich produktów, ale gigantyczne wzrosty cen surowców ostatecznie wymusiły konieczność
reakcji i podniesienia cen.
Spółka podkreśliła także, że prowadzi weryfikację autoryzowanych punktów dystrybucji pod kątem dostępności
jej produktów oraz ich cen.
Kolejnym aspektem, jaki poruszyli przedstawiciele środowisk rolniczych, jest chęć współpracy z policką spółką
w zakresie badań i rozwoju rolnictwa precyzyjnego. W tym zakresie oczekiwana jest również współpraca
w układzie Grupy Azoty - szkolnictwo wyższe - rolnicy, aby z jednej strony wzmocnić edukację środowiska
rolniczego, a z drugiej dać narzędzia rolnikom wymagane we współczesnym rolnictwie.
Przedstawiciele Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zostali także poproszeni o merytoryczne włączenie
się do dyskusji podczas planowanej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, której tematem ma być chemia
i energia, w kontekście Zielonego Ładu.
Obie strony wyraziły wolę dalszych rozmów i prac w obszarach omówionych na spotkaniu.

