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Opis projektu i jego założenia: 

 

Projekt obejmuje budowę terminala skroplonego 
gazu ziemnego (“LNG”) oraz powiązanej 
infrastruktury niedaleko miasta Świnoujście na 
północno - zachodnim wybrzeżu Polski. Terminal 
będzie miał moc przetwórczą na poziomie do 5 
bilionów metrów sześciennych rocznie i zostanie 
zbudowany oraz eksploatowany przez Polskie LNG 
S.A. (PLNG). Terminal ma na celu wspomóc Polskę 
w urozmaiceniu źródeł pozyskiwania i dostarczania 
energii.  

Bank przewiduje finansowanie w formie pożyczki do 
wysokości 125 milionów euro, przy szacowanym 
koszcie całej inwestycji na poziomie 936 milionów 
euro. 

Wpływ na transformację 
gospodarki: 

Przewiduje się, że wpływ Projektu na transformację 
gospodarki będzie się przejawiał poprzez: 
i) zwiększenie konkurencyjności poprzez 

dywersyfikację dostaw gazu, w tym sprzedaż  
LNG na rynku spotowym; 

ii) wprowadzenie nowych rozwiązań do Polski 
oraz stworzeniu centrum eksperckie na 
wybrzeżu morza Bałtyckiego, obejmujące także 
kwestie zarządzania dużymi projektami. 
Zdobyte doświadczenia będą niezbędne do 
realizacji innych projektów infrastruktury 
gazowej planowanych przez Sponsora projektu; 

iii) rozwój rynku gazu w północno - zachodniej 
Polsce poprzez realizację planowanych 
powiązanych inwestycji infrastruktury gazowej, 
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Klient: Polskie LNG S.A, spółka zależna od GAZ-SYSTEM 
S.A., spółki Skarbu Państwa będącej operatorem 
systemu dystrybucji gazu. 

Finansowanie EBOR Do 125 milionów euro w formie obligacji lub 
pożyczki. Równoległe finansowanie zostanie 
zapewnione przez instytucje finansowe. 

Całkowita wartość projektu: 936 milionów euro 

Wpływ na środowisko 
naturalne:  

 

Klasyfikacja i uzasadnienie. 
Projekt został sklasyfikowany w kategorii A. Ocena 
Oddzialywania na Srodowisko (OOS/EIA) jest 
wymagana zgodnie z wymogami prawa polskiego 
oraz załącznikiem nr 1 Polityki EBOR „EBRD 
Environmental and Social Policy” (2008).  

Przegląd informacji. 

Ocena tego projektu została przeprowadzona przez 
niezależnych konsultantów w oparciu o Ocenę 
Oddziaływania na Środowisko / Environmental 
Impact Assessments (EIA) przygotowaną zgodnie z 
wymogami polskich przepisów, zezwolen, decyzji i 
innych dokumentow dotyczących projektów: 
instalacji terminala LNG, falochronow, nabrzeża oraz 
gazociągu. Dodatkowo przeanalizowana 
dokumentacja obejmowała: ocene ryzyka dla 
terminala, nawigacji tankowców i ich rozładunku; 
raportów dotyczących poglebiania i składowania dla 
nabrzeża i falochronu oraz memorandum oceny 
łącznego wpływu projektów instalacji terminala, 
falochronu oraz nabrzeża. Wszystkie te dokumenty 
są dostępne na stronie internetowej PLNG: 

http://en.polskielng.pl/nc/terminal-a-srodowisko.html 
(wersja angielska) oraz 
http://www.polskielng.pl/nc/terminal-and-
environment.html (wersja polska).
 
Zagadnienia Ochrony Środowiska i kwestii 
społecznych. 

Wszystkie cztery projekty podlegające ocenie EIA 
otrzymały pozytywne rekomendacje od właściwych 
organów ze strony ochrony środowiska oraz służb 
sanitarnych. Pozwolenia na budowę dla projektów: 
Instalacji terminala LNG, falochronu oraz nabrzeża, 
natomiast wydanie pozwolenia na budowę gazociągu 
jest obecnie w toku.  
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Opinie EIA zostały wydane osobno dla każdego z 
komponentów Projektu, dlatego też dodatkowo 
zostały przygotowane następujące dokumenty 
uwzględniające całościowy wpływ Projektu na 
środowisko: Streszczenie Nietechniczne (Non-
Technical Summary - NTS), Zbiorcze Memorandum 
dot. Wpływu na Środowisko (Cumulative Impact 
Memorandum) oraz Plan Zarządzania 
Bioróżnorodnością (Biodiversity Management Plan). 

Przegląd Kwesji Społecznych (Social Review) został 
przygotowany w celu przedstawienia wpływu 
projektu w aspektach społecznych, ponieważ kwestie 
te nie były w pełni objęte dokumentacją EIA. 
Zweryfikowano wpływ Projektu na sytuację 
rybaków, użytkowników dróg, okolicznych 
mieszkańców, przedsiębiorców i turystów, 
pracowników budowlanych, właścicieli i 
użytkowników gruntów na trasie rurociągu, jak 
również na bezpieczeństwo publiczne. Nie będą 
wymagane żadne fizyczne przemieszczenia. 
Wszelkie środki ograniczające negatywne aspekty 
wpływu społecznego projektu zostały zawarte w 
Środowiskowym i Społecznym Planem Działań / 
Environmental and Social Action Plan (ESAP).  

Projekt znajduje się na terenie lub w pobliżu 
obszarów, które zostały określone jako specjalne 
obszary ochronne (Special Areas of Conservation 
SACs) lub obszary o znaczeniu wspólnotowym (Sites 
of Community Importance - SCIs) zgodnie z 
Dyrektywą UE nr 92/43/EWG (Habitats Directive 
92/43/EEC) bądź sklasyfikowane jako Obszary 
Specjalne Ochrony (Special Protection Areas - SPAs) 
w ramach Dyrektywy UE nr 79/409/EEC – Natura 
2000 (Birds Directive 79/409/EEC). Gazociąg 
przebiegać będzie też przez obszar Wolińskiego 
Parku Narodowego. Wpływ poszczególnych 
elementów projektu na tereny Natura 2000 został 
oceniony i przedstawiony w dokumencie EIA. 
Jednakże w ograniczony sposób został przedstawiony 
skumulowany wpływ całego Projektu, gdyż 
informacje wymagane do oceny całościowego 
wpływu były umieszczone w różnych częściach 
raportów EIA oraz w dodatkowych dokumentach, w 
tym decyzjach odpowiednich organów. Dlatego też 
dodatkowo opracowano i upubliczniono do 
publicznych komentarzy Plan Zarządzania 
Bioróźnorodnością (Biodiversity Management Plan).  
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Projekt LNG podlega Dyrektywie Seveso nr 
82/501/EEC; wobec czego jako element planów 
operacyjnych dla projektu zostaną przygotowane 
plany działań awaryjnych na wypadek poważnych 
wypadków. 

W odniesieniu do kwestii transgranicznych nie 
wpłynęło żadne formalne zawiadomienie na mocy 
Dyrektywy UNECE EIA (“Espoo Convention”). 
Jednakże został nawiązany kontakt oraz nastąpiła i 
jest kontynuowana wymiana informacji z 
odpowiednimi organami zajmującymi się kwestią 
ochrony środowiska po stronie niemieckiej. W 
ramach angażowania stron w języku niemieckim 
będą dostępne: raport NTS, plan działania w zakresie 
współpracy z zaangażowanymi stronami 
(Stakeholders Engagement Plan, w skrócie SEP) oraz 
notyfikacje społeczności po stronie niemieckiej. 

W Projekcie została wyznaczona osoba kontaktowa - 
Community Liaison Officer (CLO) – której zadaniem 
jest proaktywna komunikacja z zaangażowanymi 
podmiotami społeczności lokalnych dotycząca 
postępów Projektu czy możliwości zatrudnienia. 
Osoba ta jest również za proces rozpatrywania skarg. 
Jest to osoba kontaktowa, działająca w imieniu 
sponsorów wszystkich komponentów inwestycji, tj. 
PLNG, Gaz-Systemu, Urzędu Morskiego oraz 
Zarządu Portu.  

 
Szanse w zakresie Ochrony Środowiska oraz 
aspektów społecznych  
 
Terminal LNG umożliwi import LNG i dostawy gazu 
dla wzrostu zużycia gazu w Polsce. Projekt przyczyni 
się również do rozwoju lokalnej gospodarki poprzez 
generowanie corocznych wpływów podatkowych 
oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Dodatkowo 
podjęte zostaną działania kompensacyjne na 
podstawie zobowiązań wynikających z wydanych 
decyzji oraz zezwoleń.  
 
Podsumowanie zagadnień związanych z Ochroną 
Środowiska i Planem Działań Socjalnych  
 

Raport ESAP obejmuje następujące ważnych kwestie 
w zależności od potrzeb w poszczególnych fazach 
Projektu (budowy, użytkowania i likwidacji) 

 Wdrożenie Planu Zarządzania 
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 Bezpieczeństwo Procesu oraz Reagowanie 
Kryzysowe 

 Zarządzanie Wykonawcami 

 Całościowe zarządzanie kwestiami ochrony 
środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa 
(environment, health and safety, EHS) przez 
sponsorów Projektu  

 Zaangażowanie społeczne / interesariuszy – 
mechanizm składania i rozpatrywania skarg i 
zażaleń 

 Wdrażanie środków zaradczych zawartych w 
Social Review  

 Nadzorowanie oraz monitorowanie w 
zakresie ochrony środowiska 

ESAP określa, że monitorowanie realizacji planu 
działania będzie podejmowanie przez Niezależnych 
Konsultantów ds. kwestii Środowiskowych i 
Społecznych działających w imieniu Kredytodawców 
oraz corocznych sprawozdań monitorujących z 
wykonania Projektu. 
 
Na stronie Banku jest również dostępna informacja 
na temat EIA dla tego Projektu: 
http://www.ebrd.com/english/pages/project/eia/4079
9.shtml 
 

Współpraca techniczna: Nie dotyczy 

Osoba kontaktowa (Klient): Sebastian Bawankiewicz 
tel. 022 589 84 11 
e-mail: informacja@polskielng.pl 

Możliwość współpracy: Odwiedź stronę: EBRD Procurement 
Zapytania: Tel: +44 20 7338 6794; Fax: +44 20 7338 
7472 
Email: procurement@ebrd.com 

Zapytania ogólne: Pytania do EBOR w kwestiach dotyczących projektu 
niezwiązane z przetargami należy kierować pod: 
Tel: +44 20 7338 7168; Fax: +44 20 7338 7380 
Email: projectenquiries@ebrd.com 

Polityka Informacji Publicznej PIP wskazuje, w jaki sposób, EBOR ujawnia 
informacje oraz jak przeprowadza konsultacje z 
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(PIP): zainteresowanymi stronami, aby promować szerszą 
świadomość i zrozumienie jego strategii, polityki 
oraz działalności. 
 

Tekst PIP znajduje się na stronie: 
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm 

Niezależny Mechanizm 
Składania Skarg (IRM): 

EBOR opracował Niezależny Mechanizm Składania 
Skarg, (Independent Recourse Mechanism - IRM) 
aby umożliwić grupom, które mogą zostać 
bezpośrednio i niekorzystnie dotknięte projektem 
realizowanym przez Bank składanie skarg i zażaleń 
do Banku niezależnie od działalności bankowej. 
 

Wytyczne jak składać skargę oraz reguły 
postępowania znajdują się na stronie dostępne w 
języku angielskim: 

http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.
pdf ,  

lub w języku rosyjskim: 
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCM
RulesRussian.pdf  

Wszelkie skargi muszą zostać złożone nie później niż 
12 miesięcy od ostatniej wypłaty środków przez 
EBOR.  

W celu potwierdzenia ostatecznego terminu 
składania skargi można kontaktować się z 
pracownikiem PCM (pod adresem: pcm@ebrd.com) 
lub z odpowiednim Biurem Rezydenckim. 
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