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Szanowny Panie Prezesie,

w odpowiedzi na przekazane do Ministerstwa Aktywów Państwowych przez Kancelarię Prezesa Rady 
Ministrów pismo z dnia 29 sierpnia 2022 roku dotyczące wstrzymania produkcji nawozów, znak: 
SIB/167/2022/MM/JM uprzejmie informuję, co następuje.

Na wstępie podkreślenia wymaga, że obecna sytuacja na rynku gazu ziemnego w Europie jest 
wyjątkowa, całkowicie niezależna od Grupy Kapitałowej Grupa Azoty (dalej: Grupa) i spółki ANWIL S.A. 
(spółki zależnej PKN ORLEN S.A.) oraz nie była możliwa do przewidzenia. Rekordowy poziom cen gazu 
na rynkach europejskich sprawia, ze sytuacja przedsiębiorstw operujących na rynku chemiczno – 
nawozowym jest niezwykle trudna.

Jak wynika z raportów bieżących spółek z 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”), 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 jako jedna z ostatnich w Europie ograniczyła swoje moce 
produkcyjne w związku z cenami gazu. 

Grupa Azoty S.A. („Spółka”), w związku z sytuacją na rynku nawozowym, już w październiku 
2021 roku zaapelowała 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. Ponadto, Spółka w komunikacie z dnia 15 października 
2021 roku wskazała, że obserwując wzmożony popyt na nawozy na rynku krajowym, podjęła decyzję 
o ograniczeniu dostaw na rynki zagraniczne i przekierowaniu produktów na rynek krajowy.

Następnie, jak wynika z komunikatu z dnia 29 sierpnia 2022 roku, pomimo czasowego 
ograniczenia produkcji w spółkach: Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz 
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Kędzierzyn” S.A., Grupa realizuje dostawy CO2 do swoich 
dotychczasowych klientów. Ograniczenie produkcji nawozów zostało zaplanowane w sposób 
zapewniający dostępność newralgicznych produktów, w tym m.in. ciekłego CO2, suchego lodu oraz 
wody amoniakalnej. Dodatkowo Grupa Azoty S.A. ograniczyła eksport CO2 i suchego lodu, w wyniku 
czego magazyny są zapełnione. Ponadto, Grupa stale monitoruje poziom cen surowców 
wykorzystywanych do produkcji oraz rentowność procesów produkcyjnych.



2 / 2

Jednocześnie, spółka PKN ORLEN S.A. w komunikacie z dnia 29 sierpnia 2022 roku 
poinformowała że,  pomimo trudnych warunków makroekonomicznych, produkcja nawozów azotowych 
została wznowiona przez spółkę ANWIL S.A. 

Zwracam uwagę, że przedsiębiorstwa nie mają wpływu na bardzo konkurencyjny rynek 
chemiczno–nawozowy zależny od wielu zmiennych, takich jak m.in. regulacje europejskie czy ceny 
surowców i energii. Rekordowy poziom cen gazu na rynkach europejskich sprawia, że sytuacja 
przedsiębiorstw operujących na rynku chemiczno–nawozowym jest niezwykle trudna.

Niezależnie od powyższego pragnę podkreślić, że przy wykonywaniu uprawnień wynikających 
z posiadanych przez Skarb Państwa akcji w spółkach, Minister Aktywów Państwowych ma zawsze na 
względzie istotne znaczenie tych podmiotów dla całej gospodarki kraju oraz jego bezpieczeństwa 
gospodarczego (energetycznego, żywnościowego, transportowego i innych).

Z poważaniem
Z upoważnienia Ministra Aktywów Państwowych

Karol Rabenda
podsekretarz stanu

dokument podpisany elektronicznie
745547.2519410.2027282

Do wiadomości:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów  


		2022-10-06T07:31:18+0000
	Karol Kazimierz Rabenda




