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Organizacje reprezentujące wszystkie największe firmy spożywcze w kraju wzywają do 

natychmiastowego wznowienia produkcji nawozów azotowych w Grupie Azoty oraz Anwil. 

Ogłoszona przez zakłady azotowe przerwa spowodowała przerażenie na całym rynku 

spożywczym. Wytwarzane substancje nieorganiczne w tym amoniak są niezbędne do 

prowadzenia produkcji w przemyśle spożywczym. Ich ograniczenie bezpośrednio uderza w 

bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju. 

W konsekwencji firmy mięsne, mleczarskie, napojowe i chłodnicze nie będą w stanie 

prowadzić produkcji w kontrolowanej atmosferze ochronnej. Specyfika  transportu i 

przechowywania CO2 sprawia, że ich zapasy zostaną wyczerpane w ciągu 2 do 5 dni. 

Zatrzymanie produkcji spożywczej spowoduje perturbacje na całym rynku nie do przewidzenia. 

Mogą wywołać także panikę wśród konsumentów na rynku spożywczym.  

Sytuacja z pozoru dotyczy nie tylko zakładów przetwórczych ale z taką samą siłą uderza w 

hodowców bydła mlecznego, trzody chlewnej i drobiu. 

Niemożność współpracy zakładów przetwórczych z krajowymi ubojniami przysłuży się 

zwiększonemu importowi mięsa z zagranicy. Wywoła to efekt domina, ponieważ także ubojnie 

będą miały problem z odbiorem żywca od krajowych hodowców. W efekcie uniemożliwiony 

zostanie konsumentom dostęp do produktów krajowych z oznaczeniem Produkt Polski, które 

tak pieczołowicie było promowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez ostatnie 

5 lat.  

Zatrzymanie łańcucha dostaw doprowadzi do bankructwa wielu przedsiębiorstw. Poważnie 

ograniczy eksport. Powrót na zagraniczne rynki zajmie nam kilkanaście lat.  



 Z kolei przerwanie łańcucha chłodniczego (brak amoniaku) spowoduje konieczność utylizacji 

setek tysięcy ton zamrożonych produktów. 

Warto nadmienić, że niedobór dwutlenku węgla w najbliższym czasie odczują również branże 

medyczna i farmaceutyczna. 

Apelujemy również aby już nigdy nie podejmowano tak ważnych decyzji strategicznych bez 

konsultacji i uprzedzenia branży spożywczej.  Jeszcze raz wzywamy o podjęcie działań 

ochronnych, które uniemożliwią największy kryzys na rynku spożywczym w historii.      
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