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1.

WPROWADZENIE
Grupa Azoty Polyolefins (uprzednio PDH Polska S.A.) Spółka Akcyjna została ustanowiona przez
zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (zwanej dalej GAP) w dniu 24 września 2015
r. przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego. Nowa spółka należy w całości do GAP i Grupy Azoty S.A.
Ustanowienie Grupy Azoty Polyolefins S.A. wiąże się z rozwojem działalności Grupy Azoty S.A.
pragnącej wybudować nową instalację w celu przyciągnięcia nowych klientów i wejścia na nowe
rynki. Najważniejsze cele projektu “Polimery Police” obejmują:
•
•
•
•
•

Utworzenie podstaw pod dalszy rozwój Grupy Azoty;
Utworzenie nowego segmentu produkcyjnego w Grupie Azoty;
Wykorzystanie istniejących synergii z innymi zakładami chemicznymi Grupy Azoty;
Zróżnicowanie portfela produkcji Grupy Azoty;
Udane i efektywne wykorzystanie cennych produktów ubocznych w jednostkach
procesowych GAP, zlokalizowanych w pobliżu terenu przyszłego zakładu produkcyjnego
Grupy Azoty Polyolefins S.A.

W celu zrealizowania ww. celów, projekt "Polimery Police” obejmie następujące główne obiekty i
jednostki:
•
•
•
•
•

Jednostka produkcyjna dedykowana produkcji polipropylenu przez odwodornienie
propanu, PDH;
Jednostka produkcyjna dedykowana produkcji polipropylenu, PP;
Infrastruktura logistyczna PP;
Jednostki pomocnicze i połączenia pomiędzy "Polimery Police" i obiektami GAP;
Terminal przeładunkowo-magazynowy (gazoport).

Na podstawie przeprowadzonej przez organy właściwe (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska)
oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) oraz zgodnie z wymogami polskiego prawodawstwa,
dla projektu wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach:
•

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr WONS-OŚ.4211.9.2015 AT.26. wydana w
dniu 8 września 2017 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie
na rzecz Grupy Azoty S.A., zmieniona decyzją z dnia 31 stycznia 2019 r. nr
WONSOŚ.420.49.2018.AW.26

Wydanie decyzji poprzedziło uzyskanie zgody Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz opinii organów
Inspekcji Sanitarnej. Ponadto, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wydał
następującą decyzję środowiskową:
•

Pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w
polskich obszarach morskich dla projektu nr DGM.III.53.144.2016.NZ.8 wydane w dniu 2
lutego 2017 r. przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na rzecz Grupy
Azoty S.A.

Powyższy projekt obejmuje również ustanowienie Wykonawcy EPC. EPC, tj. inżynieria, dostawy i
budowa, to szczególna forma uzgodnień umownych stosowana w niektórych branżach, w ramach
których wykonawca EPC ponosi odpowiedzialność za wszystkie czynności, począwszy od
projektowania, przez dostawy, budowę, odbiór do przekazania projektu użytkownikowi
końcowemu lub właścicielowi. W dniu 11 maja 2019 r. Spółka podpisała Kontrakt EPC z Hyundai
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Engineering Co., Ltd. Wybrany wykonawca zrealizuje nowy kompleks produkcyjny w sposób
kompleksowy, tj. wraz z etapem projektowania i budowy. Wykonawca jest również
odpowiedzialny za zapewnienie osiągnięcia i utrzymanie gwarantowanych parametrów
określonych w umowach licencyjnych dla instalacji PDH i PP. Wykonawca uzyska również
wszystkie decyzje administracyjne, zgody, zatwierdzenia, świadectwa i opinie wymagane prawnie,
a także przeprowadzi szkolenia pracowników Spółki.
Niniejszy plan zaangażowania interesariuszy ma na celu identyfikację stron zaangażowanych w
projekt na różnych etapach jego realizacji i ustanowienie zasad zarządzania wymianą informacji
pomiędzy spółką a interesariuszami.
Na potrzeby oceny Projektu i Spółki pod kątem wymogów potencjalnych pożyczkodawców, jako
dokument referencyjny przyjęto Politykę Środowiskową i Społeczna (PŚS) przyjętą przez
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) w roku 2014. Biorąc pod uwagę kompleksowy
charakter PŚS, taki wybór pozwala na ocenę wszystkich aspektów środowiskowych i społecznych
realizacji Projektu oraz przyszłych działań.
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2.

WYMOGI
Udostępnienie informacji projektowych do wglądu publicznego w odniesieniu do nowych projektów
jest wymagane na etapie przeprowadzania oceny oddziaływania takich projektów na środowisko
(OOŚ). Zakres udostępnianych informacji obejmuje m.in. informacje ogólne na temat projektu,
jego zakładane oddziaływania na środowisko i społeczeństwo - w tym oddziaływanie na obszary
chronione Natura 2000 oraz środki niezbędne do ograniczania takich oddziaływań.
Udostępnieniem takich informacji i zapewnieniem udziału społeczeństwa w procesie OOŚ kierują
władze odpowiedzialne za przeprowadzenie OOŚ. Na władzach spoczywa również prawny
obowiązek udostępnienia wszystkich uchwał i decyzji podjętych w ramach procedury do
publicznego wglądu oraz zarządzania uwagami i skargami złożonymi przez interesariuszy. Proces
OOŚ dla projektów o podobnym charakterze do projektu będącego przedmiotem niniejszego
dokumentu jest przeprowadzana co najmniej raz, przed wydaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla projektu.
Następnie, procedurę można powtórzyć, np. jeżeli szczegółowe rozwiązania projektu budowlanego
różnią się istotnie od rozwiązań analizowanych na etapie składania wniosku o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach. W takim przypadku, druga OOŚ jest przeprowadzana przez
władze przed wydaniem pozwolenia na budowę projektu. Druga procedura jest również
przeprowadzana z udziałem społeczeństwa i wymaga udostępnienia szerokiego zakresu informacji
projektowych.
Należy jednak podkreślić, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana dla projektu
nie nakłada obowiązku powtórzenia OOŚ na etapie wnioskowania o wydanie pozwolenia na
budowę. Zgodnie z polskim prawodawstwem, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach należy
dołączyć do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę nie później, niż w ciągu 6 lat od
uprawomocnienia się decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, z zastrzeżeniem, że jej
ważność można przedłużyć o kolejne 4 lata, o ile projekt jest realizowany etapowo.
Zgodnie z polskim prawodawstwem, spółki nie są zobowiązane prawnie do publikowania raportów
środowiskowych lub społecznych dotyczących ich działań na rzecz środowiska i społeczeństwa.
Takie informacje można jednak ująć w raportach rocznych dla akcjonariuszy przygotowywanych
np. zgodnie z polityką Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) lub innymi politykami
wewnętrznymi.
Pomimo braku wymogu prawnego, niektóre strony zaangażowane w projekt, np. pożyczkodawcy,
mogą określić wymogi dotyczące zaangażowania interesariuszy i udostępniania informacji
projektowych. W ramach Wymagania operacyjnego nr 10 Polityki Środowiskowej i Społecznej
(2014 r.) "Ujawnianie informacji i zaangażowanie stron zainteresowanych", EBOR wymaga
systematycznego podejścia do angażowania stron zainteresowanych na wszystkich etapach
realizacji projektu. Takie podejście umożliwia prowadzenie konsultacji merytorycznych, budowanie
konstruktywnych relacji z interesariuszami, a w szczególności ze społecznościami lokalnymi, na
które projekt ma bezpośredni wpływ. Zaangażowanie interesariuszy powinno przybierać różne
formy i odbywać się różnymi kanałami komunikacji. Kanały te obejmują konsultacje bezpośrednie,
spotkania z zainteresowanymi/zaangażowanymi interesariuszami, udostępnianie informacji
projektowych poprzez różne media, strony internetowe lub panele informacyjne, ale także
bezpośrednie podejście do społeczności, grup osób lub jednostek szczególnie narażonych na
oddziaływanie projektu.
Ponadto, w odpowiedzi na bezpośrednie zapytania, skargi lub sprzeciwy informacje będą
udostępniane zewnętrznym stronom zainteresowanym (organizacjom pozarządowym, sąsiednim
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społecznościom), zgodnie z obowiązującą procedurą dotyczącą komunikacji zewnętrznej wdrożoną
w ramach zintegrowanego systemu zarządzania i odpowiednio przed realizacją kamieni milowych
w celu zapoznania się z postawą zewnętrznych stron zainteresowanych i odpowiedniego
zareagowania. Informacje wraz z opisem projektu zostaną umieszczone na stronie internetowej
spółki tj. pod adresem http://polyolefins.com.pl/index.php/pl/start/. Dodatkowe informacje mogą być
publikowane w prasie lokalnej, w radio i innych mediach.
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3.

PODSUMOWANIE DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁAŃ
ANGAŻUJĄCYCH INTERESARIUSZY
Realizację projektu rozpoczęto w roku 2015, kiedy to Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
podjęła decyzję o utworzeniu spółki celowej (SPV) PDH Polska S.A. (od października 2019 r.
Grupa Azoty Polyolefins S.A.) w celu odpowiedzenia na popyt na rynku polimerów oraz stworzenia
synergii z istniejącym zakładem produkcji nawozów.
Pierwszy etap opracowywania Projektu objął szeroko zakrojone konsultacje z władzami i
społeczeństwem i przedstawiające korzyści płynące z realizacji inwestycji. W tej fazie można
wymienić następujące kamienie milowe:
•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•

W dniu 30 października 2015 r. GAP złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla inwestycji, jednocześnie składając wniosek o określenie zakresu
raportu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie;
W dniu 29 lutego 2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, w
drodze decyzji nr WONS-OŚ.4211.9.2015.AT,KK.10 (poprzedzonej otrzymaniem opinii
Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz organów Inspekcji Sanitarnej) określił zakres raportu
o oddziaływaniu na środowisko dla Projektu;
W dniu 14 lipca 2016 r. odbyło się spotkanie inwestora z Marszałkiem Województwa
Zachodniopomorskiego, którego celem było przedstawienie planowanej inwestycji oraz
omówienie najważniejszych kwestii związanych z potencjalnym oddziaływaniem inwestycji
na gospodarkę, warunki rozwojowe i środowisko;
W dniu 15 grudnia 2016 r. odbyło się spotkanie z zarządem Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska. Podczas spotkania przedstawiono podejście stosowane do oceny
oddziaływania inwestycji na środowisko oraz jej wstępne wyniki;
W dniu 16 grudnia 2016 r. odbyło się spotkanie w siedzibie Urzędu Miasta w Szczecinie,
podczas którego omówiono kwestie związane z pogłębieniem kanału Police;
W dniu 16 grudnia 2016 r. odbyło się spotkanie w siedzibie Urzędu Miasta Police z
udziałem władz samorządowych miasta, gminy oraz województwa. Celem spotkania było
przedstawienie władzom lokalnym planowanej inwestycji, a także potencjalnych korzyści z
jej realizacji w regionie, warunków, które należy spełnić, aby wzmocnić oddziaływanie
inwestycji na gospodarkę lokalną, a także aspektów środowiskowych inwestycji w
kontekście dalszych konsultacji publicznych przed jej zrealizowaniem;
W dniu 27 stycznia 2017 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne w siedzibie Rady Powiatu w
Policach. Spotkanie miało na celu zaprezentowanie projektu w kategoriach korzyści i
potencjalnych uciążliwości dla mieszkańców. Przedstawiono metody ograniczania
ewentualnego negatywnego oddziaływania inwestycji (zarówno na etapie jej budowy i
eksploatacji), a także aspekty techniczne, prawne i środowiskowe planowanej inwestycji).
W dniu 31 stycznia 2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie
otrzymał raport o oddziaływaniu na środowisko;
W dniu 2 lutego 2017 r. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wydał decyzję
nrDGM.III.53.144.2016.NZ.8 dotyczącą pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie
sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich dla projektu;
W dniu 27 lutego 2017 r. w siedzibie Gminy Kołbaskowo odbyło się spotkanie
konsultacyjne. Spotkanie miało na celu zaprezentowanie projektu w kategoriach korzyści i
potencjalnych uciążliwości dla mieszkańców. Uczestnicy zapoznali się z aspektami
technicznymi, prawnymi i środowiskowymi planowanej inwestycji;
W dniu 12 czerwca 2017 r. w Centrum Kultury w Policach odbyło się spotkanie
informacyjne, podczas którego przestawiono cel, warunki i założenia inwestycyjne,
oczekiwane korzyści dla regionu i kwestie związane ze środowiskiem, a także uciążliwości,
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•

•

•

•

które mogą pojawić się na etapie budowy i działania zakładu. W spotkaniu uczestniczyli
mieszkańcy i przedstawiciel GAP;
W dniu 21 maja 2017 ., równolegle do ww. działań, Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Szczecinie przeprowadził postępowanie w sprawie oceny oddziaływania
projektu na środowisko i podał do informacji publicznej obwieszczenie o toczącym się
postępowaniu oraz możliwości składania uwag i wniosków (co jest rozumiane jako udział
publiczny) w okresie od 31.03.2017 r. do 2.05.2017 r.;
Z powodu przedstawienia suplementu do raportu o oddziaływaniu na środowisko,
obwieszczenie opublikowano w dniu 12 czerwca 2017 r. a uwagi można było zgłaszać w
okresie od 14 czerwca do 14 lipca 2017 r.
W dniu 8 września 2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wydał
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji projektu PDH, WONSOŚ.4211.9.2015 AT.26. dla projektu: "Budowa instalacji do produkcji polipropylenu wraz z
terminalem przeładunkowo-magazynowym i infrastrukturą techniczną". Decyzja,
poprzedzona uzyskaniem zgody Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz opinii organów
Inspekcji Sanitarnej, weszła w życie z dniem 16 października 2017 r.;
W dniu 24 lipca 2018 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wydał
decyzję nr WONS-OŚ.420.43.2018.AT o wydaniu decyzji o uwarunkowaniach
środowiskowych na rzecz PDH S.A. w Policach (od października 2019 r. Grupa Azoty
Polyolefins S.A.).

Projekt był również konsultowany z pracownikami/nowymi pracownikami Grupy Azoty Polyolefins
S.A. i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie) w celu zapewnienia
zarówno dobrych warunków, jak i odpowiedniej wiedzy na temat przyszłego zapotrzebowania na
dobrze wykwalifikowanych pracowników.
W dniu 25 września 2018 r. w siedzibie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w
Szczecinie podpisano Umowę o obustronnej współpracy w zakresie świadczenia usług naukowych i
badawczych pomiędzy Grupą Azoty Polyolefins S.A. i Wydziałem Technologii i Inżynierii
Chemicznej. Ponadto, PDHP podpisała umowę o współpracy z Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i
Mechatroniki oraz Wydziałem Nauk o Żywności i Rybactwa.
W pierwszej fazie, w połowie 2017 r. Grupa Azoty S.A. podjęła decyzję o rozszerzeniu planowanej
inwestycji o dodatkowy węzeł technologiczny. Zgodnie z nową koncepcją, projekt został
teoretycznie rozszerzony o nowy węzeł i niezbędne modyfikacje terminala przeładunkowomagazynowego i infrastruktury towarzyszącej. Spółka musiała zatem przeanalizować dostępne
opcje. Procedura objęła następujące kamienie milowe:
•

•

W dniu 23 stycznia 2018 r. odbyło się spotkanie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska w Szczecinie, podczas którego omówiono kwestie formalne związane z
uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozszerzonego projektu.
Rozważano trzy opcje: złożenie wniosku o wydanie nowej decyzji dla całej inwestycji,
zmiana bieżącej decyzji dla PDH, złożenie wniosku o wydanie nowej decyzji wyłącznie dla
Jednostki PP. Ostateczne ustalono złożenie wniosku o zmianę bieżącej decyzji dla PDH z
powodu zmiany zakresu przedsięwzięcia;
W dniu 31 lipca 2018 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie
złożono nowy Raport o oddziaływaniu na środowisko odnoszący się do zmiany inwestycji
(Budowa Kompleksu Polimery Police składająca się z Jednostki PDH, Jednostki PP,
infrastruktury logistycznej PP, jednostek pomocniczych i połączeń między nimi oraz
terminala przeładunkowo-magazynowego”);
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•

•
•

•
•

•
•
•

•

•

W dniu 9 sierpnia 2018 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał notę nr WONSOŚ.420.49.2018.AW.1, z żądaniem przedstawienia wyjaśnień w sprawie klasyfikacji
Projektu wskazanej we wniosku;
W dniu 29 sierpnia 2018 r. przedłożono odpowiednią klasyfikację;
W dniu 30 sierpnia 2018 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał notę nr
WONS-OŚ.420.49.2018.AW.2 z żądaniem przedłożenia odpowiedniej mapy i raportu,
wyraźnie wskazującego zmiany w zakresie inwestycji i oczekiwanych oddziaływań w
porównaniu z poprzednim zakresem (tj. bez jednostki PP i jednostek pomocniczych);
W dniu 20 września 2018 r. mapa i raport zostały przedłożone do organów;
W dniu 9 października 2018 r. organy właściwe opublikowały powiadomienie nr WONSOŚ.420.49.2018.AW.10 informujące interesariuszy, że tego samego dnia organy złożyły
wniosek o wydanie niezbędnych zezwoleń i opinii do następujących organów:
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie), Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego;
31 października Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wydał pozytywną opinię nr
WONS-OS.420.49.2018.AW.8 dla Projektu;
W dniu 6 listopada 2018 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wydały notę nr
SZ.RZŚ.436.1.302.3018.RK dopuszczającą Projekt i definiującą określone warunki;
W dniu 8 listopada 2018 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie wydał notę nr
OW.IV.071.029.04.18/IW-IV.071.29.18.AZ(3) dopuszczającą Projekt i definiującą
określone warunki. W dniu 3 grudnia 2018 r. RDOŚ opublikował zawiadomienie nr WONSOS.420.49.2018.AW.21 dotyczące rozpoczęcia postępowania OOŚ oraz o 30-dniowym
okresie konsultacji, a także zawiadomienie nr WONS-OS.420.49.2018.AW.19 do
interesariuszy dotyczące otrzymanych zezwoleń;
W dniu 31 stycznia 2019 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wydał
decyzję nr WONS-OŚ.420.49.2018.AW.26 zmieniającą decyzję Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Szczecinie wydaną w dniu 8 września 2017 r. nr WONSOŚ.4211.9.2015 AT.26 w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla Projektu;
W dniu 31 stycznia 2019 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wydał
obwieszczenie nr WONS-OŚ.420.49.2018.AW.27 (dla stron zainteresowanych) oraz
obwieszczenie nr WONS-OŚ.420.49.2018.AW.28 (do informacji publicznej) dotyczące
zmiany decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 8 września 2017 r. nr
WONS-OŚ.4211.9.2015.AT.26 w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla Projektu
•
W dniu 11 marca 2019 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie
wydał decyzję nr WONS-OŚ.420.49.2018.AW.30 potwierdzającą uprawomocnienie się
decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań.

Udział społeczności lokalnych i stron zainteresowanych zapewniono zgodnie z obowiązującymi
przepisami. W ramach procedury OOŚ organy właściwe zapewniły ujawnienie informacji
projektowych oraz udział społeczeństwa w postępowaniu. Procedurę OOŚ przeprowadzono
zgodnie z prawem ochrony środowiska; w szczególności raport OOŚ i inne dokumenty były
dostępne do wglądu dla zainteresowanych stron, które miały również prawo zgłaszania swoich
uwag. Urząd Miasta Police udostępnił stronom zainteresowanym informacje poprzez publikację
raportu w sprawie działań burmistrza miasta Police na stronie internetowej Biuletyn Informacji
Publicznej w języku polskim, dostępny w Internecie na stronie: http://bip.police.pl/). Ponadto,
informacje dotyczące procedury OOŚ opublikowano na stronie internetowej projektu, tj.
http://polyolefins.com.pl/index.php/pl/start/. W trakcie realizacji procedury OOŚ władze lokalne
nie otrzymały żadnych wniosków ani zażaleń od organizacji ekologicznych, stron
zainteresowanych i mieszkańców.
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Jak wspomniano powyżej, spółka uzyskała ostateczną decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach dla projektu z dniem 31 stycznia 2019 r. Procedurę zakończono, a pomiędzy 21
grudnia 2018 r. i 30 czerwca 2019 r. przeprowadzono następujące konsultacje publiczne:
•
W dniu 21 grudnia 2018 r. przeprowadzono spotkanie z członkami Rady Gminy Dobra. Na
spotkaniu była obecna Wójt Gminy Dobra Teresa Dera. PDH Polska S.A. (od października
2019 r. Grupa Azoty Polyolefins S.A.) była reprezentowana przez Prezesa Zarządu,
Andrzeja Niewińskiego, oraz Wiceprezesa Zarządu, Marka Czyża. Spółka Multiconsult była
reprezentowana przez Artura Pudełko. Podczas spotkania przedstawiono koncepcję
projekt, ramy czasowe i oczekiwane oddziaływania społeczne i środowiskowe dla
społeczności lokalnej.
•
Zgodnie z prawem, spotkanie było nagrywane, a transmisja była dostępna na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:
https://www.dobraszczecinska.pl/site/index.php?option=com_content&view=article&id=6
481:transmisje-sesji-rady-gminy-dobra&catid=480&Itemid=464;
•
W dniu 22 lutego 2019 r. zorganizowano spotkanie z Radą Miasta Police. Oprócz radnych,
burmistrza Gminy Police, Władysława Diakuna, byli obecni jego pierwszy zastępca, Jakub
Pisański oraz drugi zastępca, Maciej Greinert. PDH Polska S.A. (od października 2019 r.
Grupa Azoty Polyolefins S.A.) była reprezentowana przez Wiceprezesa Zarządu,
Władysława Madeja, oraz Dyrektora ds. Realizacji Projektu, Marcina Palczyńskiego. NA
spotkaniu był również obecny przedstawiciel spółki Multiconsult. Spotkanie było
nagrywane, a transmisja była dostępna pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=698RlEZTdEA;
•
W dniu 30 stycznia 2019 r. w Urzędzie Starostwa Powiatowego odbyło się spotkanie Rady
Powiatu Police. Na spotkaniu było obecny starosta Polic, Andrzej Bednarek. PDH Polska
S.A. (od października 2019 r. Grupa Azoty Polyolefins S.A.) była reprezentowana przez
Wiceprezesa Zarządu, Władysława Madeja. Ponadto była obecna Anna Tarocińska, członek
zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. Spotkanie było nagrywane, a
transmisja była dostępna pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=xyJsz_9NWoE&feature=youtu.be;
•
W dniu 25 stycznia, 2019 r. PDH Polska S.A. (od października 2019 r. Grupa Azoty
Polyolefins S.A.) zorganizowała spotkanie z mieszkańcami gminy Police w Miejskim
Ośrodku Kultury w Policach. PDH Polska S.A. (od października 2019 r. Grupa Azoty
Polyolefins S.A.) była reprezentowana przez Prezesa Zarządu, Andrzeja Niewińskiego, oraz
Wiceprezesa Zarządu, Marka Czyża. Ponadto była obecna Anna Tarocińska, członek
zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy
i przedstawiciele lokalnych mediów.
•
W dniu 30 stycznia 2019 r. w Urzędzie Powiatowym odbyło się spotkanie Rady Powiatu
Police. Na spotkaniu było obecny starosta Polic, Andrzej Bednarek. PDH Polska S.A. (od
października 2019 r. Grupa Azoty Polyolefins S.A.) była reprezentowana przez
Wiceprezesa Zarządu, Władysława Madeja. Ponadto była obecna Anna Tarocińska, członek
zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. Spotkanie było nagrywane, a
transmisja
była
dostępna
pod
adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=xyJsz_9NWoE&feature=youtu.be;
•
W czerwcu 2019 r., PDHP zorganizowała spotkanie dla kluczowych władz lokalnych (tj.
burmistrza gminy Police, komendy powiatowej policy, wojewódzkiej i powiatowej straży
pożarnej i innych przedstawicieli stron zainteresowanych projektem). Głównym celem
spotkania było oficjalne przedstawienie Wykonawcy EPC oraz stanu Projektu. Ponadto,
podczas spotkania omówiono formy i możliwości dalszego zaangażowania interesariuszy.

W trakcie wszystkich spotkań, oprócz prezentacji Projektu, istniała możliwość dyskusji, zadawania
pytań, przedstawiania uwag i wątpliwości.
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Informacje dotyczące planowanych konsultacji były ogłaszane w następujących mediach
internetowych:
•
http://police.naszemiasto.pl/artykul/police-co-da-wielka-inwestycja-grupyazoty,4978194,artgal,t,id,tm.html;
•
http://wiescipolickie.pl/polimery-police-konsultacje-spoleczne/;
•
http://wiescipolickie.pl/zarzad-pdh-polska-sa-zaprasza/;
•
http://wiescipolickie.pl/wiceprezes-pdh-wladyslaw-madej-na-sesji-rady-miejskiej/.
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4.

IDENTYFIKACJA I ANALIZA INTERESARIUSZY

4.1

Identyfikacja interesariuszy
Zidentyfikowano następujące główne grupy interesariuszy:
Społeczności i osoby prywatne:
•
Mieszkańcy miast i wsi mieszczących się w pobliżu lokalizacji projektu;
•
Pracownicy Grupy Azoty S.A. i Grupy Azoty Polyolefins S.A.;
•
Wykonawcy, podwykonawcy i dostawcy.
Zainteresowane organy administracyjne:
•
Ministerstwo Środowiska;
•
Urząd Morski w Szczecinie;
•
RZGW w Szczecinie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie;
•
RDOŚ – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
•
Państwowa Inspekcja Pracy;
•
Inspektorat Nadzoru Budowlanego;
•
Marszałek Województwa;
•
Państwowy Inspektorat Sanitarno-Epidemiologiczny;
•
Lokalne władze samorządowe;
•
Zarząd dróg na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym;
•
Właściciele infrastruktury kolejowej (PKP PLK Oddział Szczecin);
•
Elektroenergetyka;
•
Policja;
•
Straż pożarna;
•
Uczelnie lokalne.
Organizacje pozarządowe:
•
lokalne, regionalne, krajowe i światowe organizacje ochrony awifauny;
•
lokalne, regionalne, krajowe i światowe organizacje ekologiczne.
Zainteresowane podmioty organizacyjne:
•
Grupa Azoty S.A.;
•
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.;
•
Grupa Azoty Polyolefins S.A.;
•
Hyundai Engineering Co., Ltd.
•
Inni wykonawcy, firmy transportowe i dostawcy sprzętu
•
Potencjalni nowi inwestorzy.
Kredytodawcy:
•
Do określenia.

Obowiązki zainteresowanych organów administracyjnych zostały określone w tabeli poniżej:
Zainteresowane
organy administracyjne

Szczebel
administracji

Zakres obowiązków

Państwowa Inspekcja Sanitarna

państwowy

Odpowiedzialna za proces inwestycyjny
(wydawanie opinii dotyczących
Projektu)
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RDOŚ (Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska)

regionalny

Urząd Morski w Szczecinie

lokalny

Zarząd Morskiego Portu Police
(ZMPP) Sp. z o.o.

lokalny

Odpowiedzialny za wydawanie zezwoleń
na budowę sztucznych wysp
Odpowiedzialny za proces inwestycyjny,
wydawanie pozwoleń dla planowanego
obiektu

RZGW w Szczecinie Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie

regionalny

Odpowiedzialny za wydawanie pozwoleń
wodno-prawnych i zatwierdzanie stron
zainteresowanych w postępowaniu OOŚ

Państwowa Inspekcja Pracy

krajowy

Funkcje nadzorcze i kontrolne nad
pracownikami i politykami zatrudnienia

Inspektorat Nadzoru
Budowlanego

krajowy

Odpowiedzialny za zapewnienie, że
proces budowy jest realizowany zgodnie
z wymogami prawnymi i BHP

lokalny

Zapewnienie, że plan jest realizowany
zgodnie z zobowiązaniami lokalnymi,
Regionalnym Programem Strategicznym
i pozwoleniami środowiskowymi/IPPC
wydanymi dla planowanego obiektu

Marszałek Województwa

4.2

Odpowiedzialna za oceny oddziaływania
na środowisko.

GDDKiA Oddział Szczecin
(Zarząd dróg)

regionalny

PKP PLK Oddział Szczecin (kolej)

regionalny

Policja

lokalny

Inne (np. energetyka, straż
pożarna)
Państwo, odpowiednio

lokalny

Zapewnienie łańcucha dostaw i logistyki
dla obiektu
Zapewnienie łańcucha dostaw i logistyki
dla obiektu
Zapewnienie, że plan jest realizowany
zgodnie z zobowiązaniami lokalnymi
Odpowiednio

Charakterystyka interesariuszy
Charakterystykę interesariuszy przedstawiono w poniższej tabeli:
Społeczności i osoby prywatne
Mieszkańcy Polic

Pracownicy spółki
budowlanych.

oraz

wykonawcy

robót

Projekt zostanie zrealizowany w obszarze
przemysłowym
Zakładów
Chemicznych
“Police” S.A. w mieście (gminie) Police (pow.
ok. 37 310 000,00 m2 i ok. 33 152
mieszkańców na rok 2016), w powiecie Police.
Pracownicy Grupy Azoty S.A. i przyszli
pracownicy Grupy Azoty Polyolefins S.A.;
Roboty
inżynieryjne,
dostawy,
roboty
budowlane i odbiorcze powiązane z projektem
będą zlecane zewnętrznym wykonawcom.

Zainteresowane organy administracyjne
Urząd Wojewódzki

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w
Szczecinie
Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin
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tel.: 91 43-03-500
e-mail: zuw@szczecin.uw.gov.pl
Starostwo Powiatowe w Policach
Tanowska 8
72-010 Police
tel.: 091 432 81 00
faks: 091 317 89 00
Lokalne urzędy gminne (samorządy) /
urzędy powiatowe

Powiatowy Urząd Pracy
Kościuszki 5
72-010 Police
tel.:
091 424 08 60
091 424 08 59
faks: 091 317 66 81

http://pup.policki.pl/
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Pl. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
tel.: +48 22 250 01 30
e-mail: kancelaria@miir.gov.pl

Ministerstwa

Ministerstwo Środowiska
Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
tel.: +48 22 36 92 900
e-mail: info@mos.gov.pl

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i
Żeglugi Śródlądowej
Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
tel.: +48 22 583 86 70
e-mail: sekretariatBM@mgm.gov.pl

Burmistrz/Prezydent Miasta Police

Gmina miejsko-wiejska
Urząd Miejski w Policach
ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police
tel. 91 431-18-30
faks 91 431-18-32
e-mail: sekretariat@ug.police.pl
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Inspektoraty Sanitarne

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny
ul. Kresowa 14
72-010 Police
tel: 091 424 12 32
faks: (91) 312 – 20 – 32
e-mail: psse.police@pis.gov.pl
Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny
Al. Wojska Polskiego 160
72-481 Szczecin
tel: 091 462 43 18
faks.(91)-462-32-71
e-mail: gsse.szczecin@pis.gov.pl

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
(RDOŚ)

Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna

Powiatowe Inspektoraty Nadzoru
Budowlanego

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w
Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20,
71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200
faks: 91 43-05-201
e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Szczecinie
ul. Spedytorska 6/7
70-632 Szczecin
Centrala telefon : 91 462-40-60
faks / telefon: 91 462-46-40
e-mail: wsse.szczecin@pis.gov.pl
Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Policach
ul. Tanowska 8
72-010 Police
tel: 091 317 80 25
e-mail: pinb.police@interia.pl
Urząd Morski w Szczecinie
Pl. Stefana Batorego 4
70-207 Szczecin
tel.:
91 44 03 319
91 44 03 462
e-mail: sekretariat@ums.gov.pl

Urzędy Morskie

Policja

Urząd Morski w Szczecinie
Bosman Portu w Policach
tel.: 91 31 73 293
Urząd Miejski w Szczecinie
Kapitanat Portu Trzebież
Portowa 23
72-020 Trzebież
Posterunki policji na szczeblu wojewódzkim,
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powiatowym i
gminnym.
Straż pożarna

Remizy strażackie na szczeblu wojewódzkim,
powiatowym i gminnym.

Organizacje pozarządowe
Zrzeszenie Rybaków Zalewów
Szczecińskiego, Kamieńskiego i Jeziora
Dąbie
Kopernika 8
72-020 Trzebież
tel./faks: 91 317 01 68
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w
Szczecinie
Koło nr 40 Chemik Police
Kuźnicka 1
72-010 Police

Zrzeszenia Rybaków

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w
Szczecinie
Koło nr 39 Police Miasto
Konopnickiej 24a
72-010 Police
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w
Szczecinie
Koło nr 22 Jesienica
Dworcowa
72-015 Police
Tel.: 696-018-725
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego
w Szczecinie
Koło nr 25 Sumik Police
Wyszyńskiego 4F
72-010 Police
e-mail: sumikpolice@wp.pl
www.pzwszczecin.com
Oddział Miejsko-Gminny Ligi Ochrony
Przyrody w Policach
Batorego 3
72-010 Police

Stowarzyszenia ekologiczne/ochrony
środowiska/turystyczno-krajobrazowe

Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajobrazowe
Regionalny Oddział Szczeciński im.
Stefana Kaczmarka
Klub Turystyczny “Sami Swoi”
Wyszyńskiego 8/26
72-010 Police
tel.: 606 25 38 99
lub
Stefana Batorego 1a/7
72-010 Police
tel. 509 088 143
e-mail: papryka_belfer@poczta.onet.pl
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Stowarzyszenie Ekologiczne “Łarpia”
Kuźnicka 6
72-010 Police
tel.:
504 138 749
605 116 011
91 317 56 71
Adres do korespondencji:
ul. Grzybowa 50
72-010 Police

„Przyroda Pomorza”
Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny
„Świdwie”
Węgornik
72-004 Tanowo
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej
„Skarb”
Spółdzielcza 31
72-010 Police
tel.: 50 62 82 22
e-mail: e-mail: skarb@police.pl
Stowarzyszenie Wodne „Leń”
Bankowa 51/1
72-010 Police
tel.: 507 179 712
e-mail: lenie@o2.pl
Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody Polska,
oddział w Polsce
Mahatmy Gandhiego 3
02-645 Warszawa
tel. (22) 849 84 69 / 848 73 64
faks (22) 646 36 72
kontakt@wwf.pl
Ogólnopolskie
Stowarzyszenie
Ptaków
ul Odrowąża 24
05-270 Marki k. Warszawy

Ochrony

tel. +48 22 761 82 05
faks: +48 22 761 90 51
e-mail: biuro@otop.org.pl

Inne stowarzyszenia

Powiatowa Rada Działalności Pożytku
Publicznego w Policach
Wydział Spraw Społecznych i
Obywatelskich Starostwa Powiatowego
w Policach,
ul. Tanowska 8
72-010 Police
tel. 91 43 28 143
e-mail: dudek@policki.pl
rudecka@policki.pl
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Stowarzyszenie Obrony Bezrobotnych
w Policach
M. Konopnickiej 2/18
72-010 Police
tel. 91 317 01 68
Polickie Stowarzyszenie Gospodarcze
Usługowa 17
72-010 Police
tel. 91 317 03 00
faks. 91 431 63 62
Polskie Stowarzyszenie Kobiet
Tartaczna 6
72-015 Police
Tel.: +48913179538
Razem dla Polic
Jana Długosza 43
72-010 Police
tel.:
91 317 04 11
505 08 12 91
Stowarzyszenie Police XXI
PCK 7/40
72-009 Police
tel.: 883 310 815
e-mail: zarząd@policexxi.pl
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Oddział Powiatowy w Policach
Marii Skłodowskiej 14
72-010 Police
tel.: 91 318 01 50
601 730 296
e-mail: wopr.police@o2.pl
Fundacja Doskonalenia Kadr
Siedlecka 6a
72-010 Police
tel. 91 431 66 34
e-mail: police@fodk.pl
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Produkcyjno-Usługowej w Policach –
Jasienicy „Duchowo”
Piotra i Pawła 32
72-010 Police
tel.: 601 702 574
e-mail: duchowo@op.pl

Strefy

Zainteresowane podmioty organizacyjne

Grupa Azoty S.A.

E. Kwiatkowskiego 8
33-101 Tarnów
Polska
Infolinia: +48 14 637 37 37
tel.: +48 14 633 07 81

17/29

Projekt Polimery Police
Plan zaangażowania interesariuszy

faks: +48 14 633 07 18
tarnow@grupaazoty.com
Grupa Azoty, Zakłady Chemiczne Police S.A.
Grupa Azoty Polyolefins

Firmy budowlane
Dostawcy sprzętu
Firmy transportowe

Kuźnicka 1
72-010 Police
tel.: +48 91 317 48 01
Roboty budowlane, dostawy sprzętu oraz
usługi transportowe będą zapewnione przez
renomowane firmy posiadające doświadczenie
w tego typu projektach, wybrane w drodze
przetargu.

Kredytodawcy
Kredytodawcy zostaną wskazani na
późniejszym etapie
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5.

UJAWNIANIE INFORMACJI
Ujawnianie informacji oraz dalsza prawidłowa komunikacja z interesariuszami to ważny środek
służący do identyfikacji problemów, które mogłyby wpłynąć na realizację Projektu, bądź
problemów środowiskowych czy społecznych, które powinny być brane pod uwagę, aby sprostać
zasadom dobrej praktyki zarządzania.
Ujawnianie informacji związanych z Projektem będzie oparte zarówno na wymogach prawnych,
jak i międzynarodowych standardach realizacji Projektu oraz wewnętrznych standardach spółki
(jeśli występują).
Ujawnienie informacji projektowych jest wymagane prawnie m.in. w następujących
okolicznościach:
•
podczas wnioskowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
projektów, które istotnie oddziałują lub mogą oddziaływać na środowisko, lub które mogą
oddziaływać na obszary Natura 2000 i gdy przeprowadzana jest pełna procedura;
•
podczas wnioskowania o wydanie pozwolenia na budowę, jeżeli prowadzona jest inna
OOŚ; w oparciu jednak o wydane decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach i
pozwolenia na budowę;
•
w odpowiedzi na wnioski organów kontroli środowiskowej, jeżeli takie organy stwierdzą
istotne naruszenie prawa ochrony środowiska lub warunków pozwoleń.
Spółka będzie ściśle przestrzegać wymogów prawnych dotyczących ujawniania informacji.
Ponadto, Spółka ujawni informacje środowiskowe i społeczne oraz będzie informować strony
zainteresowane o postępach w realizacji Projektu. Streszczenie w języku niespecjalistycznym,
wykaz decyzji administracyjnych związanych z projektem i roczne raporty z realizacji projektu
będą publikowane na stronie internetowej Spółki (http://polyolefins.com.pl/index.php/pl/start/).
W celu spełnienia najwyższych międzynarodowych standardów, przestrzegając zasad dobrej
praktyki zarządzania, jak również szczególnych wymogów kredytodawców, spółka będzie
utrzymywać procedury ujawniania informacji, obejmujące m.in.:
•
prezentację rocznych raportów dotyczących BHP i ochrony środowiska w zakresie praktyk
ochrony środowiska, praktyk społecznych i BHP oraz ich realizacji na oficjalnych stronach
spółki;
•
wedle uznania spółki, działania PR w lokalnych gazetach i w skali krajowej, w radiu (np. w
programach Polskiego Radia 1 i 3) oraz TV (np. TVP1, TVP2, Polsat, TVN);
•
aktywny udział w procesie konsultacji publicznych zorganizowanych oraz zarządzanych
przez zainteresowane organy administracyjne;
•
bezpośrednią komunikację z zainteresowanymi stronami;
•
rozpowszechnianie informacji związanych z projektem wśród własnych pracowników oraz
pracowników spółek zewnętrznych poprzez mechanizmy wewnętrzne.
Komunikacja z interesariuszami organizacyjnymi będzie prowadzona z istniejącymi praktykami i
procedurami. Kanały komunikacji obejmują cykliczne spotkania, sprawozdawczość oraz codzienną
wymianę informacji osobiście lub mailowo na różnych szczeblach organizacyjnych pomiędzy
zaangażowanymi stronami. Spotkania można organizować także na żądanie.
Ujawnianie informacji administracyjnym stronom zainteresowanym będzie oparte o formalne
powiadomienia, wnioski i sprawozdawczość - zgodnie z wymogami prawa i bieżącego procesu
inwestycyjnego. Oficjalna komunikacja w kwestiach środowiskowych oraz innych kwestiach
dotyczących BHP, będzie prowadzona przez Grupę Azoty Polyolefins S.A., jako podmiot formalnie
odpowiedzialny za realizację Projektu.
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Interesariusze wewnętrzni (pracownicy/robotnicy) będą informowani za pomocą istniejących
kanałów komunikacji i zgodnie z zasadami komunikacji wewnętrznej określonymi przez
zintegrowany system zarządzania. Standardowe kanały komunikacji obejmują: spotkania
okresowe, ogłoszenia, pisma informacyjne i powiadomienia publikowana na tablicach
informacyjnych, szkolenia, przepływ informacji w łańcuchu zarządzania.
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6.

PROGRAM ZAANGAŻOWANIA INTERESARIUSZY
Spółka podjęła liczna działania mające na celu informowanie interesariuszy na bieżąco o
planowanym projekcie. Administracyjne strony zainteresowane (wewnętrzne i zewnętrzne) byli
zaangażowani w proces komunikacji. Zaangażowanie interesariuszy w bieżący stan realizacji
Projektu jest oceniane jako odpowiednie.
Można oczekiwać, że poza już zidentyfikowanymi, w kolejnych fazach projektu pojawią się nowe
strony zainteresowane. W związku z powyższym, zostanie opracowany i upubliczniony kolejny
PZI. Wersja wstępna PZI zostanie przygotowana przez REH i uzgodniona ze Spółką i
Kredytodawcami.
W odniesieniu do komunikacji z zewnętrznymi stronami zainteresowanymi, Grupa Azoty
Polyolefins S.A. będzie korzystać z następujących kanałów komunikacji:
•
strony internetowej BIP oraz tablic ogłoszeniowych w urzędach gminnych i RDOŚ zgodnie z wymogami prawnymi;
•
strony internetowej Inwestora i Projektu - na bieżąco z realizacją projektu;
•
korespondencji pocztowej - zgodnie z potrzebami interesariuszy oraz zasadami
komunikacji wewnętrznej;
•
mechanizmu zgłaszania skarg i uwag - zgodnie z zasadami przyjętymi przez Spółkę;
•
spotkań konsultacyjnych - zgodnie z wymogami prawnymi i zasadami przyjętymi przez
Spółkę;
•
komunikacji z wykonawcami robót - zgodnie z postanowieniami kontraktu;
•
spotkań bezpośrednich - z inicjatywy Spółki na żądanie strony zainteresowanej;
•
artykułów prasowych i wywiadów - zgodnie z potrzebami mediów i zgodnie z zasadami
przyjętymi przez Spółkę;
•
informatorów i broszur - okazjonalnie;
•
szkoleń wewnętrznych dla wykonawców - zgodnie z wymogami prawnymi (BHP) oraz
zgodnie z procedurami wewnętrznymi Spółki;
•
formularza na stronie internetowej projektu;
•
dedykowanego adresu e-mail.
Przekazywanie informacji o projekcie umożliwia stronom zainteresowanym zapoznanie się z i
zrozumienie potencjalnych ryzyk, oddziaływań na środowisko i społeczeństwo związanych z
Projektem oraz możliwości oferowanych przez projekt.
Zidentyfikowano następujące cele komunikacji:
•
Przekazanie społeczności lokalnej informacji o harmonogramie i zakresie planowanych
robót oraz o metodzie gromadzenia opinii o nich;
•
Publikowanie oświadczenia spółki o stosowaniu najlepszych praktyk w dziedzinie ochrony
środowiska oraz bezpieczeństwa pracy pracowników i podwykonawców;
•
Publikowanie informacji o mechanizmie składania uwag i skarg, umożliwiających zebranie
negatywnych opinii i podjęcie działań naprawczych.
W celu zapewnienia transparentności i dostępu do informacji o realizacji Projektu we wszystkich
jego fazach, w tym fazie przygotowawczej, budowy i eksploatacji Projektu, Grupa Azoty
Polyolefins S.A. będzie realizować na bieżąco następujące działania:
•
Zaprojektowanie strony internetowej Spółki i Projektu, gdzie dostępne będą niezbędne
informacje dotyczące realizacji Projektu i informacje o danych kontaktowych i zgłaszaniu
uwag i propozycji. Informacje będą dostępne w języku polskim. Spółka dostarczy dane o
oddziaływaniu na środowisko związanym z realizacją Projektu.
Wybrane informacje o kamieniach milowych projektu będą udostępniane przez:
•
władze lokalne;
•
wójtów;
•
gazety lokalne.
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Na stronie internetowej Spółki (w języku polskim i angielskim) oraz do wglądu w urzędach
gminnych i miejskich bezpośrednio zaangażowanych w Projekt (wyłącznie w języku polskim) będą
dostępne następujące informacje:
•
Streszczenie w języku niespecjalistycznym,
•
Plan Zaangażowania Interesariuszy;
•
Plan Zarządzania Środowiskiem i Społeczeństwem;
•
Formularz składania skarg;
•
Raport oceny oddziaływania na środowisko z wybranymi załącznikami;
•
Raport uzupełniający dotyczący oddziaływania inwestycji na obszary Natura 2000;
•
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Wraz z postępami w realizacji Projektu, będą udostępniane kolejne dokumenty, w tym:
•
raport o oddziaływaniu na środowisko oraz wyniki przeprowadzonych analiz
środowiskowych;
•
Roczne raporty środowiskowe i społeczne;
•
Podsumowanie dotyczące złożonych skarg.
Poniżej zestawiono działania konsultacyjne, które Spółka podejmie w ramach Planu
Zaangażowania Interesariuszy. W poniższej tabeli "Zarząd Spółki" należy rozumieć jako Zarząd
Grupy Azoty Polyolefins S.A. Zasada ta ma również zastosowanie do Kierownictwa Projektu
Interesariusze:

Metoda zaangażowania

Interesariusze zewnętrzni
Władze na poziomie
krajowym, regionalnym i
gminnym

Informowanie o
statusie projektu,
zbieranie opinii i uwag

Organy ochrony
środowiska (RDOŚ, PGW
Wody Polskie)

Informowanie o
statusie projektu,
zbieranie opinii i uwag,
określanie warunków
realizacji inwestycji

Społeczność i
przedsiębiorcy lokalni

Informowanie o
planach
inwestycyjnych

Szczególnie wrażliwe
grupy społeczne

Lokalne i ponadlokalne
organizacje pozarządowe

Informowanie o
planach
inwestycyjnych

Informowanie o
planach
inwestycyjnych

Proponowane
kamienie milowe

Podmiot
odpowiedzialny

Minimum 1 raz

Zarząd Grupy
Azoty
Polyolefins S.A.

W zależności od
postępów w
realizacji projektu

Informowanie o
planach
inwestycyjnych na
bieżąco na stronie
internetowej Spółki,
pojedynczy artykuł
w mediach lokalnych

Informowanie o
planach
inwestycyjnych na
bieżąco na stronie
internetowej Spółki,
pojedynczy artykuł
w mediach lokalnych

Informowanie o
planach
inwestycyjnych na

Specjalista ds.
zarządzania
środowiskiem,
specjaliści
branżowi,
eksperci
Specjalista ds.
zarządzania
środowiskiem,
specjalista ds.
konsultacji
społecznych,
specjalista ds.
komunikacji
społecznych,
eksperci
Specjalista ds.
zarządzania
środowiskiem,
specjalista ds.
konsultacji
społecznych,
specjalista ds.
komunikacji
społecznych,
eksperci
Specjalista ds.
zarządzania
środowiskiem,
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Media

Interesariusze wewnętrzni
Akcjonariusze Spółki

bieżąco na stronie
internetowej Spółki,
pojedynczy artykuł
w mediach lokalnych

specjalista ds.
konsultacji
społecznych,
specjalista ds.
komunikacji
społecznych,
eksperci

Informowanie o
planach
inwestycyjnych

W zależności od
postępów w
realizacji projektu
(doraźnie)

Specjalista ds.
komunikacji w
Zarządzie
Grupy Azoty
Polyolefins S.A.

Podejmowanie decyzji
strategicznych
dotyczących projektu,
bieżąca
sprawozdawczość z
postępów w realizacji
projektu

Zgodnie z
procedurami i
polityką
informacyjną Spółki

Zarząd Grupy
Azoty
Polyolefins S.A.

Co kwartał lub w
razie potrzeby

Zarząd Spółki,
zespół
projektowy,
specjalista HR,
specjalista ds.
komunikacji

Co miesiąc lub w
razie potrzeb

Przedstawiciele
Grupy Azoty
Polyolefins S.A.
zaangażowani w
różne elementy
wdrażania
projektu.

Pracownicy spółki

Wykonawcy / eksperci /
konsultanci / pracownicy
Wykonawcy

Informowanie o
planach projektowych
spółki w odniesieniu do
kwestii pracowniczych,
szkolenia z BHP i
ochrony środowiska,
bieżące informowanie
o kwestiach
dotyczących projektu i
spółki
Bieżące informowanie
o wdrażaniu projektu
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7.

MECHANIZM UDZIELANIA ODPOWIEDZI NA SKARGI
Spółka wdroży procedurę zarządzania skargami składanymi przez wewnętrznych (pracowników) i
zewnętrznych interesariuszy Projektu.
Procedura udzielania odpowiedzi na skargi będzie stanowić część planu zaangażowania i
informowania interesariuszy. Celem procedury jest zapewnienie możliwości składania skarg i
wniosków oraz ich skuteczna obsługa. Procedura będzie oparta o następującą strukturę.
Otrzymanie i rejestracja skargi: telefon,
fax, poczta, e-mail, bezpośrednie
powiadomienie

Wypełnienie formularza zgłoszenia

Przez
interesariuszy

Przez
przedstawiciela
spółki

Wypełnienie
formularza w
imieniu
interesariuszy

Rejestracja skargi

Przetwarzanie zgłoszenia

Rozpatrywanie
skargi

Identyfikacja

Wdrożenie

Odrzucenie skargi

Decyzja

Monitorowanie i
dokumentowanie

Ewaluacja

Brak spodziewanego
rezultatu

Akceptacja rozwiązania
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Wszystkie reklamacje i skargi kierowane do Spółki można składać osobiście, na piśmie (pocztą lub
pocztą elektroniczną) lub wypełniając formularz reklamacji. Głównym narzędziem stosowanym w
procedurze będzie formularz reklamacji. Formularz zostanie sporządzony w języku polskim i
angielskim i udostępniony na stronie internetowej Spółki. Korespondencja z interesariuszami
będzie prowadzona w języku polskim i angielskim. Ponadto, formularz wraz z opisem procedury
odpowiadania na skargi zostanie przedłożona do władz miasta i gminy Police.
Każda reklamacja zostanie zarejestrowana w księdze skarg w ciągu 5 dni od dnia otrzymania
formularza. Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie odpowiedzi na przedłożone skargi będą przesyłane w
ciągu 10 dni roboczych. Jeśli udzielenie odpowiedzi w terminie nie będzie możliwe ze względu na
złożoność sprawy, poinformuje osobę składającą skargę na piśmie o spodziewanym terminie
odpowiedzi i krokach, jakie podjęto w celu rozpatrzenia skargi.
Wykonawcy, podwykonawcy, dostawcy i poddostawcy zaangażowani w proces budowy zostaną
poinformowani przez Spółkę o ich roli w mechanizmie odpowiadania na skargi.
W celu zapewnienia oceny skuteczności mechanizmu będą prowadzone regularne audyty.
Wszelkie skargi należy kierować do:
Wojciech Świecki, Pełnomocnik ds. zgodności
tel. kom.: + 48 887 773 775
e-mail: sygnalista.pdh@grupaazoty.com
Adres: Grupa Azoty Polyolefins Spółka Akcyjna
ul. Kuźnicka 1
72-010 Police, Polska
Tabela 1 Proponowany formularz skargi obywatelskiej.

Nr referencyjny:
Imię i nazwisko
Dane kontaktowe
Proszę o podanie
preferowanej formy
kontaktu
(korespondencyjnie,
telefonicznie, za
pośrednictwem poczty
elektronicznej).

Preferowany kontakt
w języku



Adres do korespondencji: proszę podać adres do
korespondencji pocztowej:
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
________________________



Telefon:
_______________________________________________



E-mail:
_______________________________________________




polskim

Opis zdarzenia lub skargi:

angielskim
Co się stało? Gdzie miało miejsce zdarzenie? Kogo
dotyczy zdarzenie? Jaki jest jego skutek?

Dzień zdarzenia/złożenia
skargi
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Pojedyncze
zdarzenie/pojedyncza
_______________)

skarga

(data

Zdarzenie miało miejsce więcej niż raz (ile razy?
_____)
Utrzymuje się (problem występuje w tej chwili)

Jakie rozwiązanie problemu proponujesz?

Zgoda na przetwarzanie danych

☐

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów przetwarzania
złożonego formularza. Przetwarzanie danych osobowych oparto o wydaną zgodę, a
dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie (Art. 6, ust.
1, lit. a) RODO).
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8.

MONITOROWANIE
Przed zaprojektowaniem i wdrożeniem Systemu Zarządzania Środowiskiem, Społeczeństwem i
BHP (ESMS), wdrażanie i utrzymanie Planu Zaangażowania Interesariuszy będzie monitorowane
przez następującą osobę:
Piotr Lachowicz, Kierownik Biura CSR
tel. kom.: + 48 887 776 893
e-mail: piotr.lachowicz@grupaazoty.com
Adres: Grupa Azoty Polyolefins Spółka Akcyjna
ul. Kuźnicka 1
72-010 Police, Polska
Pan Lachowicz będzie raportować do Rady Dyrektorów.
W przyszłości, po zaprojektowaniu i wdrożeniu ESMS, obowiązki w zakresie monitorowania
zostaną określone odpowiednimi procedurami.
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9.

ZASOBY I ZAKRES OBOWIĄZKÓW
Niniejszy PZI zostanie wdrożony i zrealizowany przez Spółkę. PZI będzie regularnie monitorowany
i publikowany z aktualizacjami na stronie internetowej Spółki.
Odpowiedzialność za wdrożenie planu ponosi Dyrektor Zarządzający Spółki.
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10.

HARMONOGRAM
Oczekuje się realizacji następujących kamieni milowych wdrażania PZI i Projektu:
•
•
•
•
•
•
•

•

Prace projektowe - w okresie od czerwca 2019 r. - koniec 2020 r.;
Uzyskanie pozwolenia na budowę - spodziewane w lutym 2020 r.;
Rozpoczęcie robót budowlanych - spodziewane w lutym 2020 r.;
Zakończenie prac budowlanych, odbiór i przebieg próbny - spodziewane w kwietniu 2022
r.;
Rozpoczęcie eksploatacji obiektu - spodziewane w czerwcu 2022 r.;
Przed rozpoczęciem budowy: powiadomienia społeczności lokalnych zawierające
podsumowania oddziaływań budowlanych oraz przypomnienie o procesie składania skarg;
Po rozpoczęciu eksploatacji: podsumowanie oddziaływań projektowych i planowanych
środków ograniczających opublikowane na stronie i przekazane prasie i do władz
lokalnych;
Utrzymanie komunikacji z administracyjnymi stronami zainteresowanymi na etapie robót
budowlanych - proces bieżący.
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