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Pan
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Szanowni Panowie Prezesi,

Odpowiadając na pisma znak: KRIR/MR/884/2022, KRIR/MR918/2022 oraz 

WIR.BW.AP.OP.2110.2022 dotyczące wstrzymania produkcji nawozów azotowych oraz 

zapewnienia dostępności nawozów Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawia 

następujące wyjaśnienia.

Po opublikowaniu komunikatów o wstrzymaniu przez ANWIL S.A. i Azoty S.A. produkcji 

nawozów azotowych, Ministerstwo niezwłocznie zwróciło się do Ministra Aktywów 

Państwowych z prośbą o wyjaśnienie sytuacji i przeciwdziałanie zagrożeniom powstałym na 

rynku nawozów.

Minister Aktywów Państwowych pismem z 7 września 2022 r. zwrócił się z prośbą do 

Premiera RP o polecenie konkretnym spółkom produkcji i sprzedaży nawozów 

mineralnych w zakresie dostosowanym do potrzeb produkcji rolniczej na terytorium RP 

podkreślając m.in., że: "Wstrzymanie produkcji nawozów azotowych stanowi bezpośrednie 

zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego kraju, uderza bowiem zarówno 

w rolnictwo, jak i przetwórstwo żywności.(...) Niezakłócona działalność spółek 

produkujących nawozy stanowi warunek konieczny funkcjonowania kluczowych gałęzi 

gospodarki. Jakiekolwiek poważniejsze zakłócenia w działalności sektora nawozowego 
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skutkować będą ogólnogospodarczym załamaniem o znamionach kryzysu. W związku 

z powyższym, kluczowe jest podjęcie natychmiastowych działań mających na celu 

zażegnanie sytuacji kryzysowej w wielu sektorach gospodarki”.

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministra Aktywów Państwowych Grupa Azoty S.A. dokonała 

ograniczenia produkcji nawozów po dokładnej analizie ew. konsekwencji dla rynku 

krajowego. Podmiot ten wskazał, że sytuacja na rynku gazu ziemnego w Europie jest 

wyjątkowa, całkowicie niezależna od Grupy Kapitałowej Grupa Azoty i nie była możliwa do 

przewidzenia. Rekordowy poziom cen gazu na rynkach europejskich sprawia, że sytuacja 

przedsiębiorstw operujących na rynku chemiczno-nawozowym jest niezwykle trudna. 

Jednocześnie, Grupa poinformowała, że stale monitoruje poziom cen surowców 

wykorzystywanych do produkcji oraz rentowność procesów produkcyjnych.

Jak wynika z raportów bieżących spółek z Grupy Azoty, decyzja o ograniczeniu produkcji 

w spółkach z Grupy związana była wprost z rekordowymi wzrostami cen gazu na 

europejskich giełdach. Od połowy 2021 roku, w konsekwencji zawirowań na europejskim 

rynku gazu, można obserwować przestoje produkcyjne u wielu europejskich producentów 

nawozów. Zaznaczenia wymaga, że Grupa Azoty jako jedna z ostatnich w Europie 

ograniczyła swoje moce produkcyjne w związku z cenami gazu.

W zakresie obaw przemysłu spożywczego dotyczących produkcji tzw. surowego CO2 

uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapewnieniami Spółki Grupa Azoty S.A. pomimo 

czasowego ograniczenia od 23 sierpnia br.  produkcji  nawozów w trzech spółkach Grupy 

Kapitałowej Grupa Azoty, tj. Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” 

S.A. oraz Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Kędzierzyn” S.A., Grupa realizowała dostawy 

CO2 do swoich dotychczasowych klientów, bowiem ograniczenie produkcji nawozów 

zostało zaplanowane w sposób zapewniający dostępność newralgicznych produktów.

W związku z zaistniałym ilościowym i czasowym ograniczeniem mocy produkcyjnych 

w zakresie nawozów Grupa Kapitałowa Grupa Azoty ogłosiła, iż w związku ze zmianą 

warunków rynkowych z dniem 12 października br. Zarząd Grupy Azoty S.A. podjął decyzję 

o ponownym uruchomieniu w Tarnowie produkcji na instalacji nawozów azotowych. 

Jednocześnie Zarząd Grupy Azoty Puławy podjął decyzję o dociążeniu i uruchomieniu 

instalacji produkcji nawozów azotowych w Segmencie Agro, tj. produktów PULAN®, 

PULAN® MACRO, SALETRZAK 27N, PULREA®  PULREA®+INu, RSM®. 



Odnosząc się do działań ANWIL S.A. (spółki zależnej PKN ORLEN S.A.) drugiego po 

Grupie Azoty producenta nawozów azotowych w Polsce należy wyjaśnić, iż po 

kilkudniowym przestoju w sierpniu br. produkcja nawozów azotowych, pomimo trudnych 

warunków makroekonomicznych została wznowiona. 

Mając na uwadze wznowienie krajowej produkcji nawozów przez ww. podmioty można 

zakładać, iż trudna sytuacja na rynku nawozów ulegnie poprawie tym bardziej, iż 

z wcześniejszych deklaracji Grupy Azoty wynika, że ze względu na wzmożony popyt na 

nawozy na rynku krajowym, podjęła decyzję o ograniczeniu dostaw na rynki zagraniczne 

i przekierowaniu produktów na rynek krajowy. Należy zaznaczyć, iż Grupa Azoty 

apelowała również do swoich autoryzowanych dystrybutorów nawozów o aktywną 

współpracę z grupami producenckimi, spółdzielniami oraz grupami rolników w celu 

zapewnienia oczekiwanej dostępności do nawozów na rynku krajowym. Spółka 

wskazywała również dystrybutorom na potrzebę analizy strumienia dalszej sprzedaży 

nawozów, tak aby w pierwszej kolejności zabezpieczone zostały potrzeby zakupowe 

rolników. 

Ponadto bardzo istotnym czynnikiem warunkującym aktualny poziom podaży nawozów 

mineralnych jest oprócz produkcji krajowej, ograniczenie importu nawozów spowodowane 

wojną na Ukrainie. Ocenia się, że rozpoczęta 24 lutego br. rosyjska inwazja na Ukrainę 

nasiliła problem rosnących kosztów produkcji oraz niedostatecznej podaży nawozów 

mineralnych na globalnym rynku. Rosja oraz Białoruś należały dotychczas do 

największych światowych eksporterów nawozów oraz surowców wykorzystywanych do ich 

produkcji. W związku z wojną na Ukrainie od kilku miesięcy nawozy z Rosji i Białorusi 

praktycznie nie są do Polski importowane. Mniejszy niż w latach poprzednich wolumen 

importu nawozów skutkuje mniejszymi dostawami nawozów dla polskich odbiorców.

Należy zaznaczyć, że na posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniu 

17 października 2022 r. w Luksemburgu zapowiedziano ogłoszenie przez Komisję 

Europejską do 7 listopada br. komunikatu w sprawie nawozów. Przedstawione zostaną 

możliwe sposoby na uniezależnienie przemysłu nawozowego od czynników zewnętrznych 

oraz metody wsparcia rolników i sektora nawozów, m.in. z pomocy państwa. 



Z poważaniem

Lech Kołakowski
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