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project summary document
Nowa fabryka lekkich pojazdów użytkowych VW
Polska

Nazwa Projektu:
Kraj:
Nr Projektu:

47247
Sektor:
Sektor Publiczny/Prywatny:
Data posiedzenia Rady
Dyrektorów:
Status:

Produkcja i Usługi
Sektor Prywatny
22 lipca 2015

Data publikacji PSD:

19 czerwca 2015

Opis Projektu i jego założenia:

EBOR rozważa zapewnienie finansowania budowy
nowego zakładu lekkich pojazdów użytkowych przez
Volkswagen AG koło Wrześni w Polsce. Zakład
będzie miał zdolność do produkcji do 100.000
pojazdów, będzie zatrudniać około 3.000 pracowników
oraz będzie obejmować obszar 220 ha na którym
znajdować się będzie spawalnia, lakiernia, linia
montażowa oraz park dostawców. Zakład będzie
produkować nowy model Crafter. Budowa rozpoczęła
się w 2014 roku i oczekuje się rozpoczęcia produkcji w
drugiej połowie 2016 roku.

Wpływ Projektu na proces
transformacji:

Oczekuje się, że efektem projektu będą kolejne
inwestycje dostawców VW w Polsce i innych
krajach działalności Banku, a także transfer knowhow i promocja najwyższych standardów
operacyjne, środowiskowych i BHP w ramach
regionalnego łańcucha dostaw, który generuje
większą część wartości dodanej.

Zatwierdzony przez Radę Dyrektorów, oczekujący
na podpisanie.

Projekt przyczynia się do transferu umiejętności
do polskiej gospodarki poprzez wspieranie
rozbudowy
lokalnych
działań
badawczorozwojowych
oraz
wspierając
pionierską
inicjatywę Volkswagena dotyczącą szkolenia
zawodowego i kształcenia, oraz jego podwójnych
programów edukacyjnych na uniwersytecie w
Polsce. Pomoże to również EBOR w
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zaprezentowaniu
znaczenia
kształcenia
zawodowego i integracji młodzieży w innych
krajach działalności EBOR.
Klient:

Beneficjentem finansowania Banku będzie
Volkswagen Poznań, w podmiot zależny od
Volkswagen AG. Volkswagen Poznań posiada
trzy zakłady produkcyjne w Poznaniu. Nadzoruje
również budowę nowego zakładu we Wrześni
(około 50 km na zachód od Poznania), którym
będzie zarządzać.

Finansowanie EBOR:

Kredyt w Polskich Złotych
odpowiadającą 300 mln EURO.

Całkowita wartość Projektu:

Około 1.100 mln EURO

Wpływ na środowisko:

Klasyfikacja A.

na

kwotę

Projekt dotyczy budowy nowego zakładu
produkcji lekkich samochodów użytkowych. Ze
względu na wielkość, lokalizację i skumulowane
oddziaływanie, projekt wymaga dopasowania do
oceny celów oddziaływania na środowisko
naturalne oraz wpływu inwestycji na lokalne
społeczności (ESIA) zgodnie z polityką Banku do
uwzględnienia przez Radę. Dostosowany do
potrzeb ESIA został ujawniony 19 maja 2015.
Projekt znajduje się na dawnej ziemi rolnej w
ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Rozwój
projektu nie wiąże się z przesiedleniami. Dla
projektu
została
przeprowadzona
ocena
oddziaływania na środowisko zgodnie z lokalnymi
wymogami (EIA), a odpowiednie pozwolenia
zostały przyznane przez właściwy organ lokalny.
Niezależny
konsultant
przeprowadził
środowiskowe i społeczne due diligence (ESDD)
projektu. ESDD potwierdziło, że Volkswagen
Poznań ma zdolność instytucjonalną do pełnego
wdrożenia wymagań operacyjnych Banku (PRs)
oraz, że bieżąca działalność VW w Polsce jest
zgodna
z
najlepszymi
praktykami
międzynarodowymi.
Projekt
będzie
miał
ograniczony wpływ na obszary chronione i jest tak
skonstruowany, aby spełniać wymogi operacyjne
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Banku (PRs), prawodawstwo krajowe i UE
dotyczące środowiska, łącznie z dyrektywa EIA
UE, dyrektywą siedliskową UE oraz najlepszymi
dostępnymi technikami (BAT) w danym sektorze,
zgodnie z wymogami (IE) dyrektywy unijnej
dotyczącej emisji przemysłowych.
Na podstawie ESDD został uzgodniony planu
działania w zakresie aspektów środowiskowych i
społecznych (ESAP) z firmą. Firma zobowiązała
się do wdrożenia korporacyjnych systemów
zarządzania BHP oraz do dostosowania się w
pełni
do
polskich
i
unijnych
norm
środowiskowych.
Bank będzie monitorować projekt z wizytą w
2016 w ramach audytu uruchamianej fabryki.
ESIA dla projektu jest dostępny na:
(http://www.ebrd.com/work-withus/projects/esia/volkswagen-in-wrzesnia.html)

Współpraca techniczna:

Nie dotyczy.

Dane kontaktowe do Klienta:

Ms. Monika Hajbowicz;
Head of Communication
Tel. + 48 61 871 42 11
Email: Monika.Hajbowicz@vw-poznan.pl

Możliwość współpracy:

W celu potwierdzenia możliwości współpracy
oraz w przypadku przetargów pytania należy
kierować bezpośrednio do Klienta.

Zapytania ogólne:

Pytania EBOR w kwestiach dotyczących Projektu,
niezwiązanych z przetargami należy kierować
pod: Tel: 44 20 7338 7168; Fax: 44 20 7338 7380
Email: projectenquiries@ebrd.com

Polityka Informacji Publicznej
(PIP)

PIP wskazuje, w jaki sposób, EBOR ujawnia
informacje oraz jak przeprowadza konsultacje z
zainteresowanymi stronami, aby promować
szerszą świadomość i zrozumienie jego strategii,
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polityki oraz działalności.
Tekst PIP znajduje się na stronie:
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm
Niezależny Mechanizm Składania EBOR opracował Niezależny Mechanizm
Skarg
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 odnośnie składania skargi oraz reguły
postępowania znajdują się na stronie i są dostępne
w języku angielskim:
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about
/pcm.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 skontaktować się
z
pracownikiem
PCM
(pod
adresem:
pcm@ebrd.com) lub z odpowiednim Biurem
Rezydenckim.
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