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Zapytanie nr 5100

Zapytanie w sprawie wpływu wstrzymania dostaw gazu do 
Polski przez Gazprom na funkcjonowanie Zakładów Azotowych 
Puławy oraz całej Grupy Azoty

Szanowny Panie Ministrze, 

W związku ze wstrzymaniem przez Gazprom dostaw gazu do Polski tematem w debacie 
publicznej stało się bezpieczeństwo dostaw gazu m.in. do dużych przedsiębiorstw. Największą 
firmą w województwie lubelskim, której produkcja uzależniona jest od dostaw gazu są Zakłady 
Azotowe Puławy. Zużywają one ok. 1 mld m3 gazu, głownie do produkcji nawozów. Cała Grupa 
Azoty posiadająca fabryki m.in. w Tarnowie, Policach, Kędzierzynie-Koźlu oraz wspomnianych 
wcześniej Puławach zużywa rocznie około 2,3 mld m3 gazu ziemnego. W Polsce istnieje 7 
magazynów gazu ziemnego: KPMG Mogilno (woj. kujawsko-pomorskie) PMG Husów (woj. 
podkarpackie) PMG Wierzchowice (woj. dolnośląskie) PMG Brzeźnica (woj. podkarpackie) 
KPMG Kosakowo (woj., pomorskie) PMG Strachocina (woj. podkarpackie) PMG Swarzów (woj. 
małopolskie) Ich całkowita pojemność czynna wynosi 3,17 mld m3 gazu. Niedawno rolnicy 
alarmowali o drastycznych podwyżkach cen nawozów. To z kolei powoduje znaczny wzrost cen 
żywności. Pan Mariusz Grab Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty w odpowiedzi na zarzuty o 
exporcie nawozów informował: "My wycofaliśmy cały eksport, żeby na kraj te nawozy szły. Jest 
wstrzymany eksport nawozów, ostatnio widziałem, na eksport poszło ostatnio jakieś 500 t 

 nawozów. Wszystko idzie na kraj."
W związku z powyższym proszę o odpowiedź na poniższe pytania: 

1) Czy istnieje zagrożenie wstrzymania dostaw gazu do ZA Puławy oraz całej Grupy Azoty? Na 
ile szacuje Pan prawdopodobieństwo takiego scenariusza? Jakie będą decyzje dotyczące 
produkcji w zakładach jeśli taki scenariusz by się zrealizował? 

2) W jakim okresie obowiązuje w Grupie Azoty zakaz sprzedaży nawozów na eksport? Do 
kiedy ta decyzja ma obowiązywać? 

3) Jak w kontekście odchodzenia od węgla i utrudnień w dostępie do gazu spółka w dalszej 
perspektywie widz swoją przyszłość? 

Z poważaniem 



Joanna Mucha 
Posłanka na Sejm RP 
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