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Opis projektu 

EBOR („Bank”) rozważa udzielenie uprzywilejowanego kredytu o równowartości do 125 mln EUR 

na rzecz Grupy Azoty Polyolefins S.A. („PDHP"), spółki zależnej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne 

„Police” S.A. („GA Police”) i Grupy Azoty S.A. („Grupa Azoty”, „Grupa”), która planuje budowę i 

eksploatację instalacji zintegrowanego odwodornienia propanu („PDH”) oraz instalacji polipropylenu 

(„PP”) do produkcji propylenu i polipropylenu. Obiekty będą zlokalizowane na terenie Polic w 

bezpośrednim sąsiedztwie istniejących obiektów GA Police i będą miały dostęp do istniejącej 

infrastruktury. 

Cele projektu 

Projekt ten zdywersyfikuje działalność Grupy Azoty. Projekt wpłynie na poprawę efektywności 

operacyjnej, a także poszerzy ofertę produktową co wpłynie na dywersyfikację działalności Grupy 

Azoty związaną z produkcją nawozów. 

 

Wpływ na Transformację 

ETI 

Celem projektu jest dywersyfikacja działalności Grupy Azoty i zmniejszenie jej zależności od sektora 

produkcji nawozów poprzez wejście na rynek produktów polimerowych o wyższej marży i większej 

wartości dodanej. Pozwoli to na zmniejszenie zależności Grupy Azoty od cykliczności sektora 



nawozowego. Proponowana w projekcie technologia procesowa jest wysoce innowacyjna i zostaje 

zastosowana po raz drugi na terenie UE (a po raz pierwszy w krajach, w których EBOR inwestuje). 

Instalacja została zaprojektowana w oparciu o najlepsze w swojej klasie technologie oraz 

doświadczenie operacyjne, zapewnione przez renomowanych licencjodawców. Wybrana 

technologia PDH opiera się na niższej emisji gazów cieplarnianych i większej efektywności 

energetycznej w porównaniu z technologiami krakingowymi. 

Informacje o kliencie 

GRUPA AZOTY POLYOLEFINS SA 
PDHP jest spółką zależną/celową Grupy Azoty i GA Police utworzoną w celu wdrożenia 

zintegrowanego kompleksu petrochemicznego składającego się z propylenu (wytwarzanego w 

oparciu o technologię odwodornienia propanu/PDH) i jednostki do produkcji polipropylenu. 

 

Podsumowanie finansowe EBOR 

EUR 125,000,000.00 
 

EBOR udzieli do 125 mln EUR wielowalutowego kredytu uprzywilejowanego, którego środki zostaną 

wykorzystane na sfinansowanie budowy instalacji PDH i powiązanych z nią jednostek. 

 

 

Całkowity koszt projektu 
 
USD 1,792,000,000.00 
 

Podsumowanie środowiskowe i społeczne 
 
Kategoria A (ESP 2014). Budowana instalacji na terenach niezurbanizowanych wymagała 

przeprowadzenia oceny proponowanej inwestycji i jej oddziaływania na środowisko naturalne i 

wpływu inwestycji na lokalne społeczności zgodnie z Polityką Środowiskową i Społeczną Banku 

(2014). Ocena Oddziaływania na Środowisko („ESIA, zgodnie z wymogami Banku, została 

upubliczniona w dniu 29 listopada 2019 roku, przed rozpatrzeniem przez Radę Dyrektorów zgodnie 

z Polityką Środowiskową i Społeczną Banku. 

Bank udzielał w przeszłości finansowania Grupie Azoty („GA”). Spółka ta realizuje uzgodniony Plan 

Działań Środowiskowych i Społecznych („ESAP”), którego celem jest zapewnienie zgodności z 

krajowymi i unijnymi standardami ochrony środowiska oraz najlepszymi praktykami branżowymi. 

Nowa spółka joint venture będzie w większości własnością Grupy Azoty i GA Police, a zatem będzie 

miała takie same praktyki w zakresie Zarządzania Środowiskowego i Społecznego („ESG”). 

Projekt będzie zlokalizowany w północno-zachodniej Polsce, w Policach, obok istniejącej już fabryki 

nawozów chemicznych GA Police. Nowy zakład będzie składał się z urządzeń do produkcji 

propylenu i polipropylenu, infrastruktury logistycznej, terminala przeładunkowego i morskiego 

terminala magazynowego zlokalizowanego przy istniejącym porcie Grupy Azoty Police oraz 

jednostek pomocniczych. Projekt obejmuje rozbudowę istniejącego portu. Miejsce to znajduje się z 

dala od obszarów mieszkalnych i nie będzie skutkowało ewentualnym przesiedleniem mogącym 

wynikać z utraty źródeł utrzymania. Spółka zobowiązana jest do przestrzegania wysokich 

standardów BHP oraz pełnej zgodności z wymogami Seveso III, co zostało potwierdzone przez 

niezależnego konsultanta. 

Nowy zakład nie znajduje się na obszarach chronionych, jednak kanał żeglugowy znajduje się w 

pobliżu Natury 2000. Ze względu na bliskość obszarów ochrony przyrody i obszarów chronionych, 

w tym obszarów Natura 2000, wykonawca dokonał pełnej oceny wraz z przeglądem zgodności z 

PR 6 przez niezależnego konsultanta. Potwierdzono, że projekt nie będzie miał żadnego 



negatywnego wpływu na obszary chronione ani na krytyczne siedliska i priorytetowe obszary 

różnorodności biologicznej. 

Ocena Oddziaływania na Środowisko została przeprowadzona przez niezależnego doradcę w 

imieniu Spółki zgodnie z wymogami krajowymi i unijnymi i obejmuje ocenę skumulowaną oraz ocenę 

oddziaływań na pobliskie obszary Natura 2000. Projekt został poddany procesowi Krajowej EIA, a 

pozwolenie środowiskowe zostało wydane w styczniu 2019 roku. 

Badanie Due-Diligence Banku w zakresie Środowiska i Społeczeństwa („ESDD”) zostało 

przeprowadzone przez niezależnego konsultanta konsorcjum kredytodawców i obejmowało 

przegląd bieżącej działalności w istniejącym obiekcie, a także projekty i lokalizację nowego obiektu 

oraz związanej z nim infrastruktury. Badanie ESDD potwierdziło, że Spółka posiada zdolność 

instytucjonalną do realizacji wymogów efektywnościowych Banku i jest w pełni zgodna z PR 3 

Banku. Wdrożenie dobrych międzynarodowych praktyk korporacyjnych i EHS systemów 

zarządzania, jak również zgodność z BAT, zostało włączone do Planu Działań Środowiskowych i 

Społecznych (ESAP). Jeśli chodzi o technologię, nowy zakład będzie spełniał wymogi PR Banku i 

będzie zgodny z unijną dyrektywą w sprawie emisji przemysłowych i najlepszymi dostępnymi 

technikami (BAT) dla tego sektora. Proponowana technologia będzie jedną z najlepszych w 

sektorze i osiągnie wysoką wydajność procesów, niski poziom emisji oraz będzie obejmować 

systemy ciągłego monitorowania emisji. 

Zastosowana technologia w procesie produkcyjnym charakteryzuje się niższą emisją gazów 

cieplarnianych o blisko 50% w porównaniu ze wskaźnikiem odniesienia EU - ETS. Szacuje się, że 

całkowita bezpośrednia emisja gazów cieplarnianych zakładu (Zakres 1) wyniesie ok. 220 000 t 

CO2/rok. Pośrednia emisja gazów cieplarnianych w Zakresie 2 (tj. wytworzona w procesie produkcji 

energii elektrycznej) szacowana jest na około 260.000 t CO2/rok, zatem łączna emisja w Zakresie 1 

i 2 projektu szacowana jest na 480.000 t CO2/rok. Oczekuje się, że emisja z Zakresu 2 ulegnie 

zmniejszeniu wraz z postępem dekarbonizacji sektora energetycznego w Polsce. 

Projekt umożliwi wykorzystanie wytworzonego wodoru w instalacji PDH oraz w zakładzie amoniaku 

GA Police, uzyskując c. 114,000 t CO2/r oszczędności. Dodatkowo, spółka planuje zakup energii 

elektrycznej ze źródeł odnawialnych poprzez system Gwarancji Pochodzenia („GO”) oraz nowe 

umowy zakupu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych („PPA”). Ogólnie rzecz biorąc, projekt 

został ukształtowany w taki sposób, aby ograniczyć wpływ na środowisko poprzez opracowanie i 

wdrożenie dobrych praktyk międzynarodowych, które są opisane bardziej szczegółowo w 

sprawozdaniach NTS i ESIA. 

Spółka będzie stosować się do wszystkich regulacji unijnych dotyczących nietrwałych tworzyw 
sztucznych i nie będzie wspierać jednorazowych produktów wytwarzanych z tworzyw sztucznych. 
Wg wstępnych listów intencyjnych umowy z producentami niewytwarzającymi jednorazowych 
tworzyw sztucznych stanowią o większości zapotrzebowania na polipropylen wytwarzany przez 
PDHP. Spółka zobowiązała się do przestrzegania najlepszych praktyk unijnych, a także zgodziła się 
uczestniczyć w Europejskiej Platformie Interesariuszy Gospodarki Okręgowej i wspierać platformy 
recyklingu tworzyw sztucznych. ESAP zobowiązuje nowy zakład do osiągnięcia w dłuższej 
perspektywie celów w zakresie gospodarki obiegowej i dekarbonizacji. 

Bank będzie monitorował realizację Projektu poprzez wizyty monitorujące oraz raporty wydawane 
przez niezależnych Doradców Kredytodawców. ESIA jest dostępna dla tego projektu na stronach 
internetowych Banku i Spółki. 

 

Współpraca Techniczna (TC) 

EBOR rozważy wsparcie Spółki Police GA w zakresie: 

(a) Zwiększania świadomości na temat skutków zmian klimatycznych dla gospodarek i 

przedsiębiorstw oraz potrzeb internalizacji informacji o skutkach zmian klimatycznych w procesie 

podejmowania decyzji finansowych i biznesowych. Przyczyniłoby się to do poprawy ładu 



korporacyjnego w zakresie klimatu i związanych z tym ujawnień informacji poprzez rozwój Ścieżki 

Niskoemisyjnej, która dostosuje cały kompleks przemysłowy do Porozumienia Paryskiego.  

(b) Oceny i przeglądu procedur sprawozdawczych związanych z klimatem, które umożliwią Spółce 

utrzymanie systemu sprawozdawczości zgodnego z wytycznymi regulacji dotyczącej publikacji 

informacji finansowych związanych z wpływem na środowisko. 

 

Wartość Dodana EBOR 

Wypełnienie luki finansowej projektu stanowi o wartości dodanej EBOR. Długoletnia relacja Banku 

z Grupą Azoty zapewnia komfort innym inwestorom, a także stanowi istotne wsparcie firmy w 

procesach związanych z transformacją węglową oraz w podejmowaniu działań klimatycznych. 

 

Dane kontaktowe spółki 

Karolina Kaminska 

info_@polyolefins.com 

https://pdhpolska.eu/pl/start/ 

Grupa Azoty Polyolefins S.A. Kuznicka 1 72-010 Police 

 

Zrozumienie Transformacji  

Dalsze informacje dotyczące podejścia EBOR do skutków transformacji dostępne są tutaj. 

 

Możliwości współpracy 

Aby uzyskać informacje na temat możliwości współpracy lub zamówień publicznych należy 

kontaktować się bezpośrednio ze Spółką. 

W przypadku relacji biznesowych z EBOR (niezwiązanych z zamówieniami publicznymi) prosimy o 

kontakt : 

Tel: +44 20 7338 7168 

E-mail: projectenquiries@ebrd.com   

W przypadku projektów sektora państwowego, prosimy odwiedzić Zamówienia EBOR:  

Tel: +44 20 7338 6794 

E-mail: procurement@ebrd.com 

Zapytania ogólne 

Konkretne zapytania można składać za pomocą Formularza zapytań EBOR.  

Polityka środowiskowa i społeczna  
(Environmental and Social Policy - ESP) 

ESP i związane z nim Wymogi w zakresie Efektywności Działania (Performance Requirements - 

PR) określają sposoby, jak EBOR realizuje swoje zobowiązanie promowania „przyjaznego dla 

środowiska i zrównoważonego rozwoju”.  ESP i PR zawierają szczególne postanowienia dla 

klientów EBOR.  Zapewniają one spełnienie przez nich stosownych wymagań krajowych przepisów 

prawnych, dotyczących informowania społeczeństwa i konsultacji społecznych. Odnoszą się 

mailto:info_@polyolefins.com
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również do ustanowienia mechanizmu składania skarg w celu przyjmowania i ułatwiania 

rozwiązywania problemów oraz skarg zainteresowanych stron, w szczególności dotyczących 

wyników środowiskowych i społecznych klienta i projektu. Proporcjonalnie do charakteru i skali 

ryzyka oraz skutków środowiskowych i społecznych projektu, EBOR dodatkowo wymaga od swoich 

klientów ujawniania, w stosownych przypadkach, informacji o ryzyku i skutkach wynikających z 

projektu lub podejmowania konstruktywnych konsultacji z zainteresowanymi stronami oraz 

rozważania i odpowiadania na ich opinie.  

Więcej informacji na temat praktyk EBOR w tym zakresie znajduje się w ESP. 

Integralność i zgodność z przepisami 

Biuro Dyrektora ds. Zgodności z Przepisami EBOR (Office of the Chief Compliance Officer - OCCO) 

promuje odpowiednie zarządzanie i zapewnia stosowanie najwyższych standardów uczciwości we 

wszystkich działaniach Banku zgodnie z najlepszymi praktykami międzynarodowymi. Badanie 

należytej staranności w zakresie uczciwości przeprowadzane jest na wszystkich Klientach Banku. 

Ma to na celu zapewnienie, że projekty nie niosą za sobą ryzyka dla integralności lub reputacji 

Banku. Bank stoi na stanowisku, że identyfikacja i rozwiązywanie problemów na etapie 

zatwierdzania oceny projektu jest najskuteczniejszym sposobem zapewnienia integralności 

transakcji bankowych. OCCO odgrywa kluczową rolę w tych działaniach, a także pomaga w 

monitorowaniu ryzyka związanego z integralnością w projektach poinwestycyjnych.  

OCCO jest również odpowiedzialne za prowadzenie dochodzeń w sprawie zarzutów dotyczących 

nadużyć finansowych, korupcji i uchybień w projektach finansowanych przez EBOR. Każdy, 

zarówno w Banku jak i poza nim, kto podejrzewa oszustwo lub korupcję, powinien złożyć pisemny 

raport Dyrektorowi ds. Zgodności z Przepisami, drogą elektroniczną na adres 

compliance@ebrd.com. Wszystkie zgłaszane sprawy będą rozpatrywane przez OCCO w celu 

podjęcia odpowiednich działań. Wszystkie raporty, również anonimowe, zostaną zweryfikowane. 

Raporty mogą być sporządzane w dowolnym języku Banku lub krajów, w których Bank prowadzi 

działalność. Dostarczone informacje muszą być sporządzone w dobrej wierze. 

Dostęp do Polityki Informacyjnej (Access to Information Policy - AIP) 

AIP określa sposób, w jaki EBOR ujawnia informacje i konsultuje się z zainteresowanymi stronami 

w celu promowania lepszej świadomości i zrozumienia swoich strategii, polityk i działań po wejściu 

w życie w dniu 1 stycznia 2020 r. Aby dowiedzieć się, jakie informacje są dostępne na stronie 

internetowej EBOR, należy odwiedzić stronę Dostęp do Polityki Informacyjnej 

Konkretne wnioski o udzielenie informacji można składać za pomocą Formularza zapytania EBOR.  

Mechanizm Składania Skarg (Project Complaint Mechanism - PCM) 

Jeżeli wysiłki zmierzające do rozwiązania problemów środowiskowych, społecznych lub związanych 

z publicznym ujawnianiem informacji z Klientem lub Bankiem nie przyniosą skutku (np. poprzez 

mechanizm rozpatrywania skarg na poziomie Projektu Klienta lub poprzez bezpośrednie 

zaangażowanie kierownictwa Banku), osoby fizyczne i organizacje mogą dążyć do rozwiązania 

swoich problemów poprzez mechanizm kontrolny EBOR. 



  

Mechanizm kontrolny niezależnie analizuje kwestie projektowe, co do których istnieje 

przypuszczenie, że spowodowały (lub mogą spowodować) szkody. Celem tego mechanizmu jest: 

wspieranie dialogu pomiędzy interesariuszami Projektu w celu rozwiązania problemów związanych 

z ochroną środowiska, społeczeństwem i publicznym ujawnianiem informacji; w celu ustalenia, czy 

Bank stosuje się do postanowień Polityki Środowiskowej i Społecznej lub specyficznych dla danego 

Projektu postanowień Dostępu do Polityki Informacyjnej; oraz, w stosownych przypadkach, w celu 

zaradzenia wszelkim istniejącym przypadkom nieprzestrzegania tych zasad, przy jednoczesnym 

zapobieganiu przyszłym przypadkom nieprzestrzegania zasad przez Bank. 

Odwiedź naszą stronę internetową, aby dowiedzieć się, jak złożyć skargę za pomocą poufnego 

formularza online, e-mailem, listownie lub telefonicznie. Pozostajemy do dyspozycji, aby omówić 

Państwa obawy i odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące składania lub rozpatrywania skarg. 

Tożsamość skarżących może być utrzymywana w tajemnicy na żądanie.  

Należy pamiętać, że po powołaniu nowego Szefa Mechanizmu Składania Skarg w 2020 roku, w 

życie wejdzie zmieniona Polityka Odpowiedzialności za Projekt oraz Wytyczne, aby ukierunkować 

rozpatrywanie spraw. 

 

 

 

 

 
 


