Grupa Azoty PUŁAWY ma 60 lat

60-lecie powstania oraz 55-lecie rozpoczęcia
działalności produkcyjnej – te dwa wyjątkowe
jubileusze świętuje w tym roku Grupa Azoty Puławy,
największa ze spółek wchodzących w skład grupy
kapitałowej Grupa Azoty. Jest ona dziś największym
producentem nawozów azotowych w Europie,
jedynym polskim i trzecim europejskim producentem
melaminy, znaczącym wytwórcą kaprolaktamu, a
także jedynym w Polsce producentem nadtlenku
wodoru. Produkty wytwarzane w Puławach są
cenione na rynkach międzynarodowych, a globalne
aspiracje spółki potwierdza chociażby 40-procentowy
udział w jej obrotach sprzedaży eksportowej.
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Od historii do współczesności…
Decyzję o lokalizacji w okolicach Puław zakładów produkujących nawozy sztuczne Rada
Ministrów podjęła 19 grudnia 1960 r. Według pierwotnych koncepcji miał tam powstać
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kompleks przemysłowy zapewniający produkcję mocznika do celów m.in. nawozowych i
technologicznych. W jego projektowaniu uczestniczyło aż 27 biur projektowych, a wstępna
dokumentacja mieściła się w 1200 teczkach.
Budowę rozpoczęto 20 lipca 1961 r. Z kolei montaż urządzeń przemysłowych rozpoczął się
4 maja 1963 r. od położenia kamienia węgielnego pod fundament komina elektrociepłowni.
W czerwcu 1966 r., po uzyskaniu pierwszych ton produktu z uruchamianych linii
produkcyjnych amoniaku i mocznika, oﬁcjalnie ruszyła produkcja.
W kolejnych latach Zakłady Azotowe „Puławy” intensywnie się rozbudowywały, a wraz z
nimi rozwijały się też Puławy. Miasto mające piękne tradycje związane z familią
Czartoryskich, teraz wracało do dawnej świetności i z małego, cichego miasteczka
położonego nad Wisłą w krótkim czasie przekształciło się w liczący kilkadziesiąt tysięcy
mieszkańców ośrodek z nowymi osiedlami, nowoczesnymi obiektami sportowymi i
kulturalnymi.
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Nauka i nowoczesne technologie w służbie odpowiedzialnego biznesu
Grupa Azoty Puławy od 60 lat daje początek produktom otaczającego nas świata. W spółce
nie tylko realizowane są nowe inwestycje, ale też unowocześniane technologie, dzięki
którym na rynek traﬁają nowoczesne nawozy, produkowane zgodnie z zasadami
zrównoważonego rozwoju, w tym gospodarki obiegu zamkniętego i – co najważniejsze –
odpowiadające na zapotrzebowanie nawet najbardziej wymagających odbiorców. Takim
spektakularnym przykładem jest oddana do użytku w czerwcu br. instalacja mechanicznej
granulacji saletry o możliwościach produkcyjnych wynoszących 820 tys. ton rocznie.
Inwestycja ta stanowi odpowiedź na potrzeby rynku, zwłaszcza rolnictwa
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wielkopowierzchniowego, bo duże granule pozwalają rolnikom ograniczyć liczbę
przejazdów podczas zasiewu i dają możliwość zasiewu na zdecydowanie większym
obszarze, a tym samym pojawia się wymierna korzyść w postaci zmniejszenia tzw. śladu
węglowego, czyli ograniczenia emisji CO2.
Pozostając w temacie ekologii, należy podkreślić, że Grupa Azoty Puławy jest jedną z
pierwszych ﬁrm chemicznych w Polsce, która podjęła gruntowne, kompleksowe i przede
wszystkim skuteczne działania na rzecz ochrony środowiska. Dziś każda nowa inwestycja
jest dogłębnie analizowana pod kątem jej potencjalnego wpływu na środowisko, a
przyjmowane w spółce normy środowiskowe do spełnienia są bardziej restrykcyjne niż
wynikałoby to z przepisów prawa.
Grupa Azoty Puławy jest jednym z ﬁlarów gospodarczych Lubelszczyzny. To największy w
tym województwie eksporter, największa ﬁrma przemysłowa, jeden z czołowych
inwestorów i pracodawców. Zatrudnia około 3600 pracowników, wśród których są zarówno
doświadczeni specjaliści z wielu dziedzin, jak również osoby będące na początku swojej
ścieżki zawodowej.

– W ciągu ostatnich 60 lat w naszym kraju nastąpiło wiele przemian – od
ustrojowych, przez techniczne, technologiczne, po kulturowe. Dla nas jedno
tylko pozostało niezmienne – zaangażowana załoga, która każdego dnia z
dumą budowała i buduje potęgę dzisiejszej Grupy Azoty Puławy.
Doświadczenia kilku pokoleń pracowników, nieustanny rozwój wynikający
m.in. ze śmiałych inwestycji, innowacji i wizji osób, pracujących na sukces
puławskich zakładów – to wszystko sprawiło, że dziś nasza spółka jest
synonimem najwyższej jakości, przewagi konkurencyjnej i nowoczesności
zarówno w Polsce, jak i na świecie – mówi Tomasz Hryniewicz, prezes
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zarządu Grupy Azoty Puławy.

Grupa Azoty Puławy jest cenionym mecenasem sportu i kultury. Od lat wspiera m.in.
lubelskie drużyny sportowe – począwszy od najstarszego puławskiego klubu „Wisła”
Puławy, przez tegorocznych medalistów Mistrzostw Polski w piłce ręcznej mężczyzn
„Azoty-Puławy” po żużlowy „Motor” Lublin, szczypiornistów „Padwy” Zamość i wielu
indywidualnych sportowców. Współpracuje z Teatrem Muzycznym w Lublinie i Muzeum
Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym. Mocno angażuje się w działania na rzecz
mieszkańców Puław i Lubelszczyzny, chociażby wspierając walkę z pandemią koronawirusa
kwotą blisko 1,2 mln zł.

