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Pani
Elżbieta Witek
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej 

Szanowna Pani Marszałek,

poniżej udzielam odpowiedzi na zapytanie nr 5100 Pani Joanny Muchy, Pani Hanny Gill-Piątek i Pana 

Michała Gramatyki, Posłów na Sejm RP, z dnia 10 maja 2022 roku w sprawie wpływu wstrzymania 

dostaw gazu do Polski przez Gazprom na funkcjonowanie Zakładów Azotowych Puławy oraz całej 

Grupy Azoty.

Na podstawie informacji uzyskanych od Grupy Azoty S.A. (dalej: „Spółka”) przedstawiam odpowiedzi 

na poszczególne 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?

Obecnie dostawy do spółek Grupy Azoty S.A. przebiegają bez zakłóceń, a produkcja jest 

prowadzona na zaplanowanym poziomie. Dostawy gazu do spółek Grupy Azoty S.A. realizowane są 

w ramach wieloletniej umowy z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. Jednocześnie, 

spółki z Grupy Azoty S.A. mają przygotowane plany i scenariusze operacyjne na wypadek zakłóceń 

lub ograniczeń dostaw gazu ziemnego, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.).

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

ta decyzja ma obowiązywać?

W drugiej połowie 2021 roku, obserwując wzmożony popyt na nawozy na rynku krajowym, Grupa 

Azoty S.A. podjęła decyzję o ograniczaniu dostaw spotowych na rynki zagraniczne i przekierowaniu 

produktów na rynek krajowy. Dzięki skierowaniu dodatkowych wolumenów nawozów na rynek 

krajowy Spółka mogła w pełni odpowiedzieć na wolumenowe potrzeby polskich rolników przed 

szczytem sezonu aplikacyjnego. Od zeszłego roku Spółka odnotowuje zwiększoną liczbę zapytań 

od zagranicznych klientów w sprawie oferty nawozowej Grupy Azoty S.A, co potwierdza, że ceny 

nawozów w Polsce są jednymi z najniższych w Unii Europejskiej. Konkretne wolumeny dostarczane 
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na rynki zagraniczne wynikają z zawartych wcześniej wieloletnich kontraktów, a ich niezrealizowanie 

wiązałoby się z karami finansowymi dla Grupy Azoty S.A.

3) Jak w kontekście odchodzenia od węgla i utrudnień w dostępie do gazu spółka w dalszej 

perspektywie widzi swoją przyszłość?

Zgodnie z nową strategią Grupy Azoty do 2030 roku w obszarze Energetyki, Spółka dąży 

m.in. do dywersyfikacji źródeł energii, odchodzenia od źródeł węglowych na rzecz OZE i innych 

źródeł zeroemisyjnych. Planowane inwestycje w obszarze OZE będą realizowane głównie 

na własnych aktywach, nie wykluczając zaangażowania w projekty zewnętrzne. Zgodnie 

z założeniami, łączna moc nowych OZE w 2030 roku osiągnie ~380 MW. Spółka szacuje, że dzięki 

planowanym inwestycjom ograniczy koszt zakupu energii o wartości ponad 200 mln zł w  skali roku, 

a średni udział OZE w produkcji energii elektrycznej wyniesie 40 proc. do 2030 roku.

Grupa Azoty prowadzi również rozmowy z dostawcami technologii SMR (Small Modular Reactor) 

w kontekście możliwej budowy źródeł stabilnej i niskoemisyjnej energii na terenie zakładów 

produkcyjnych. Ponadto Spółka jest aktywnym partnerem w rozwoju krajowej gospodarki wodorowej 

angażując się zarówno w rozwój Dolin Wodorowych, jak również w kreowanie projektów 

zmierzających do dekarbonizacji przemysłu i uniezależnienia się od gazu.

Z poważaniem
Z upoważnienia Ministra Aktywów Państwowych

Karol Rabenda
podsekretarz stanu
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