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NsZZ Solidarność

Komisja Międzyzakładowa

w Zakładach Azotowych Puławy 5.A'

Mi ęd zyza kła d owy Zwi ązek Zawod owy P rac own i ków

Zakładów Azotowych,,Puławy'' s.A.

Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego

Zakłady Azotowe ,,Putawy'' S.A.

Pismo znak: NZ/ ,r r\t /7017

Dotyczy: odpowiedzi na pismo z dnia a2.o6.Żo17r.

Tarnów, dn. 1Ż.06.Ż017 r.

W odpowiedzi na otrzymane pismo z dnia 0Ż czerwca Ż017 roku dotyczące konsolidacji
pionów handlowych informujemy, że koncepcja funkcjonowania Departamentu
Korporacyjnego Handlu dla segmentu AGRO W Grupie Kapitałowej Grupa Azoty zostata
opracowana przy udziale Zarządów wszystkich kluczowych Spótek w tym Zarządu Grupy Azoty
Zaktady Azotowe Putawy S.A. i jednogtośnie zostata zatwierdzona uchwatą Rady Grupy,
w ktorej uczestniczył. Zarząd Grupy Azoty Zakłady Azotowe Putawy S.A. Ponadto, chcemy
podkreśtić, iz prace nad interpretacją tego obszaru zostaty zainicjowane przed wietoma
miesiącami w Putawach ( Dyrektor Matgorzata Wypych i Dyrektor Hubert Kamola).

Globalna konkurencja wymusza na naszej Grupie doskonalenfe procesów biznesowych
oraz szukania rozwiązań optymalizujących i poprawiających efektywność sprzedazy.
PrzyszŁośc na trudnym globalnym rynku nawozów Wymusza na nas doskonalenie struktur,
przyglądaniu się jakie rozwiązania W tym zakresie posiada i wprowadza konkurencja,
podejmowania elastycznych dziatań oraz poszukiwania sposobów, które uelastycznią biznes
w obszarze nawozów i pozwotą Grupie Kapitatowej Grupy Azoty S.A. konkurować z sukcesem.

Grupa Azoty S.A.
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Globalni producenci nawozów, w tym firmy ze ,,wschodu'' są coraz bardziej aktywni
na naszym rodzimym rynku" Rozwijają struktury sprzedazowe i marketingowe. Rośnie rola
importerów. Konsol'idacja ma miejsce również w obszarze firm dystrybucyjnych.
W obliczu tych szybkich zmian żadna, nawet najlepsza firma w pojedynkę nie jest w stanie
utrzymać swojej pozycji rynkowej i naraża się zarówno na utratę udziatu w rynku jak
i uzyskiwanych marz. Dlatego Grupa Kapitatowa musi dziatać jak jeden wspótny organizm.
obecnie jedynie jako Grupa Kapitatowa a nie pojedynczo Spótki posiadamy petny

kompleksowy i komplementarny portfel produktów nawozowych dta polskiego rolnictwa
co pozwala skutecznie konkurowaĆz rosnącym importem.

W związku z Państwa troską i uwagami dotyczącymi braku konsultacji ze stroną
spoteczną w zakresie Wymaganym chociażby w Ustawie z dnia 7 kwietnia 2016 roku
o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsuttacji (Dz.U.2006.79.550 z dnia
200ó.05.10.)oraz w innych dokumentach funkcjonujących w Spótce kierujemy niniejsze pismo
do Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe Putawy S.A. z przypomnieniem o konieczności
prowadzenia dialogu ze stroną spoteczną, Co jest w zakresie obowiązków 7arządu,
jak również, korzystając ze swoich uprawnień, kierujemy prośbę do Rady Nadzorczej Grupy
Azoty Zaktady Azotowe Putawy S.A. o kontrolę dziatań 7arządu w tym zakresie.

Z wyrazami gtębokiego szacunku,
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Grupa Azoty S.A.
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