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Dotyczy: wstrzymywania produkcji wodnego roztworu azotanu amonu w polskich przedsiębiorstwach 
– komponentu niezbędnego do wytwarzania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku 
cywilnego 

 

Działając w imieniu organizacji zrzeszających producentów i dostawców surowców 
mineralnych, a mianowicie: 

 Polskiego Związku Producentów Kruszyw (PZPK),  
 Stowarzyszenia Producentów Cementu (SPC), 
 Stowarzyszenia Przemysłu Wapienniczego (SPW), 
 Związku Pracodawców Polska Miedź (ZPPM), 

chcielibyśmy zwrócić uwagę na pojawiające się w ostatnim czasie problemy z dostępnością 
na rynku wodnego roztworu azotanu amonu, co związane jest z okresowym 
wstrzymywaniem pracy instalacji w polskich przedsiębiorstwach wytwarzających ten 
związek chemiczny. Wspomniany komponent wykorzystywany jest do produkcji tzw. 
matrycy emulsji służącej do wytwarzania emulsyjnych materiałów wybuchowych będących 
nośnikiem energii w procesie urabiania złóż kopalin skalnych, metalicznych oraz 
energetycznych. Od firm produkujących materiały wybuchowe wiemy, że dostępny na 
rynku wolumen wodnego roztworu azotanu amonu może nie pozwolić na 
rytmiczne wykonywanie robót strzałowych w zakładach górniczych, co przyczyni 
się do ograniczenia produkcji, a w konsekwencji grozi skutkami społeczno-
ekonomicznymi. 

Produkcja materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego opiera się 
na solach kwasu azotowego zarówno w formie granulowanej jak i w postaci roztworów. 
Zatrzymanie lub nawet ograniczenie dostaw tego surowca uniemożliwia produkcję 
materiałów wybuchowych, a tym samym może spowodować zaburzenia ciągłości 
funkcjonowania zakładów górniczych, budownictwa infrastrukturalnego, w tym 



 
 

 

 
 
tunelowego, jak również kompleksów energetycznych, których działalność oparta 
jest bezpośrednio lub pośrednio na wydobyciu i robotach górniczych z wykorzystaniem 
metod wybuchowych. Działalność tych dziedzin gospodarki stanowi znaczący udział 
w tworzeniu PKB kraju, a także jest podstawą strategicznych inwestycji 
gospodarczych w naszym kraju. 

Brak dostępności na rynku wodnego roztworu azotanu amonu spowoduje 
przerwanie łańcucha dostaw z konsekwencją dla wielu podmiotów i branż gospodarki 
w Polsce. Mając powyższe na względzie zwracamy się z wnioskiem do Pana Premiera 
o podjęcie analizy zgłoszonego problemu. Zwracamy się z apelem o podjęcie działań 
w kierunku utrzymania ciągłości wytwarzania surowców - saletr i roztworów (w tym 
azotanu amonu) - na potrzeby produkcji materiałów wybuchowych. 

W razie dodatkowych wyjaśnień oraz potrzeby przedstawienia szczegółowych analiz 
do dyspozycji pozostaje Dyrektor Biura Zarządu PZPK – dr inż. Łukasz Machniak – tel. 
502 589 963, lukasz.machniak@kruszpol.pl 
 

 

 

Z wyrazami szacunku  

 
 
 
 

………………………………………………… 
Artur Widłak 

Prezes Zarządu 
Polski Związek Producentów Kruszyw 

 
 
 
 

………………………………………………… 
Arkadiusz Banach 

Prezes Zarządu 
Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego 

 
 
 
 

………………………………………………… 
Krzysztof Kieres 

Przewodniczący 
Stowarzyszenie Producentów Cementu 

 
 
 
 

………………………………………………… 
Beata Staszków 

Prezes Zarządu 
Związek Pracodawców Polska Miedź 

 
 
 

 


		2022-09-19T13:37:53+0200




