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Polpharma R&D 

Lokalizacja:      Polska 
 
Numer projektu:     52459 
 
Sektor działalności:     Manufacturing and Services 
 
Sektor:     Prywatne 
 
Kategoria środowiskowa:    B 
 
Data zatwierdzenia:     25 czerwca 2021r. 
 
Status:      Zatwierdzony 
 
Data publikacji PSD w j. angielskim:  28 czerwca 2021r. 
 

Opis projektu 

Zapewnienie długoterminowego finansowania dla Zakładów Farmaceutycznych 

Polpharma S.A. („kredytobiorca”, „klient”) w celu wsparcia wprowadzania nowych 

technologii i wzmocnienia własnych kompetencji w zakresie badań i rozwoju, realizacji 

inwestycji kwalifikujących się do programu przejścia na gospodarkę ekologiczną (ang. 

Green Economy Transition – GET)  oraz zastąpienia tymczasowego finansowania 

pomostowego i krótkoterminowych linii kredytowych bardziej trwałą strukturą 

finansowania („projekt”). EBOiR będzie działał jako współkredytodawca wraz z polskimi 

bankami komercyjnymi. 

Cele projektu 

Projekt będzie wspierać w czasie pandemii europejski przemysł farmaceutyczny i 

umożliwi spółce zwiększenie jej obecności na rynku globalnym poprzez rozwój 

produktów o wartości dodanej, jak również wprowadzenie nowych technologii, które 

ułatwią rozwój nowych substancji i produktów w celu zajęcia niedostępnych obecnie 

nisz rynkowych. Projekt będzie również wspierać spółkę będącą jedną z największych 

polskich firm farmaceutycznych w utrzymaniu pozycji lidera w Europie Środkowo-

Wschodniej i Wspólnocie Niepodległych Państw oraz wzmocni jej międzynarodową 

pozycję. 

Wpływ na transformację gospodarki 

Oczekiwany wpływ na przejście do zrównoważonej gospodarki rynkowej (ang. ETI) 66 

Projekt przyczynia się do realizacji dwóch z trzech podstawowych celów w Polsce: (i) 

konkurencyjności (przy czym należy zauważyć, że Polska pozostaje w tyle za 
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zaawansowanymi gospodarkami pod względem produktywności i innowacyjności), jak 

również (ii) przejścia do bardziej ekologicznej gospodarki, odpowiadając na istotne luki 

występujące w kraju w zakresie takiego przejścia. 

Oczekiwany wpływ projektu na przejście do zrównoważonej gospodarki rynkowej 

obejmuje Konkurencyjność, ponieważ wiąże się on ze zwiększeniem nakładów spółki 

na badania i rozwój, co pozwoli na wykorzystanie nowych technologii i rozszerzenie 

portfolio produktów spółki w wielu obszarach. Drugi w kolejności wpływ projektu na 

przejście do zrównoważonej gospodarki rynkowej polega na Ekologicznym podejściu. 

Program „Go Green” zminimalizuje wpływ spółki na środowisko i klimat poprzez 

generowanie większej ilości energii ze źródeł odnawialnych, poprawę efektywności 

energetycznej oraz zastosowanie innowacyjnej technologii odzysku materiałów 

poprodukcyjnych. 

Klient 

ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA SA 

Finansowe EBOiR 

200.000.000,00 PLN 

Całkowity koszt projektu 

 

Podsumowanie środowiskowe i społeczne 

Projekt uzyskał kategorię B zgodnie z Polityką Środowiskową i Społeczną (ang. ESP) z 

2019 r. Ryzyko środowiskowe i społeczne związane z funkcjonowaniem 

przedsiębiorstwa produkcyjnego z branży farmaceutycznej oraz nakładami 

inwestycyjnymi związanymi z działalnością badawczo-rozwojową, wprowadzaniem 

nowych technologii oraz inwestycjami w zakresie efektywności energetycznej i energii 

odnawialnej będzie ponoszone w ramach istniejących zakładów produkcyjnych jako 

specyficzne dla danego zakładu i będzie można nim zarządzać za pomocą 

odpowiednich środków łagodzących. 

Środowiskowe i Społeczne Badanie Due Diligence (ang. ESDD) zostało 

przeprowadzone wewnętrznie przez Departament Środowiska i Zrównoważonego 

Rozwoju (ang. ESD) zgodnie z podejściem przyjętym w związku z COVID-19 poprzez 

analizę kwestionariusza środowiskowo-społecznego, za pomocą dodatkowo 

składanych dokumentów i wideokonferencji z kierownictwem Spółki. 

Środowiskowe i Społeczne Badanie Due Diligence potwierdziło, że Spółka posiada 

zdolność do pełnego wdrożenia Warunków Realizacji (ang. PR) Banku, a Projekt jest tak 

skonstruowany, aby był zgodny z Warunkami Realizacji Banku. Spółka działa w oparciu 

o Zintegrowany System Zarządzania certyfikowany zgodnie z normami ISO 14001 i 

ISO 45000 oraz Dobre Praktyki Wytwarzania (ang. Good Manufacturing Practices - 
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GMP) dla produktów farmaceutycznych, które podlegają w Polsce regulacji i regularnej 

kontroli Dyrekcji Farmaceutycznej pod kątem zgodności z krajowym Prawem 

Farmaceutycznym i międzynarodowymi standardami GMP. Zgodnie z ustaleniami 

Środowiskowego i Społecznego Badania Due Diligence spółka działa w  sposób zgodny 

z udzielonymi pozwoleniami środowiskowymi (w tym pozwoleniem zintegrowanym 

(ang. IPPC) i najlepszymi dostępnymi technikami (ang. BAT) dla zakładu w Starogardzie 

Gdańskim), przepisami krajowymi i unijnymi oraz regularnie przekazuje informacje  

dotyczące monitoringu środowiskowego odpowiednim władzom lokalnym. Spółka 

opracowała szeroko zakrojony plan poprawy stanu środowiska do roku 2030, który 

przewiduje cele w zakresie efektywności energetycznej, redukcji odpadów, redukcji 

zużycia wody, jak również co dwa lata publikuje sprawozdania dotyczące prowadzonej 

przez nią polityki Zrównoważonego Rozwoju. 

Począwszy od 2022 roku Spółka przejdzie na roczne raportowanie w zakresie 

zarządzania czynnikami środowiskowymi, społecznymi oraz dotyczącymi ładu 

korporacyjnego (ang. ESG) dla działalności w Polsce. Długoterminowa strategia 

raportowania Spółki będzie uwzględniać najlepsze praktyki sprawozdawczości, w tym 

rekomendacje Grupy Zadaniowej ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych 

z Klimatem (ang. TCFD), a także „Wytyczne do raportowania ESG” opracowane 

wspólnie przez EBOiR i Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie dla podmiotów 

notowanych na giełdzie. Spółka jest w trakcie opracowywania długoterminowego 

planu dekarbonizacji. 

Środowiskowe i Społeczne Badanie Due Diligence potwierdziło również, że wyniki 

spółki w zakresie BHP są dobre, a wykonawcy i dostawcy podlegają zarządzaniu w 

zakresie BHP poprzez zobowiązania umowne wymagające przestrzegania standardów 

spółki, dedykowane szkolenia i nadzór/monitoring. Spółka zatrudnia ponad 4500 

pracowników (54% kobiet i 46% mężczyzn) i wdrożyła dobrze rozwinięty system 

zarządzania zasobami ludzkimi oraz odpowiednie procedury BHP zgodne z Warunkiem 

Realizacji 2. 32% pracowników jest zrzeszonych w 6 związkach zawodowych, a z 2 

związkami zawodowymi podpisano układy zbiorowe. Jako jedyna firma w Polsce 

spółka wdrożyła system zarządzania dostawcami certyfikowany zgodnie z normą ISO 

20400 Zrównoważone Zamówienia i aktywnie współpracuje z ich dostawcami z Azji 

(Indie i Chiny) w zakresie kwestii środowiskowych i społecznych.  

Bank będzie monitorował Projekt poprzez przegląd Rocznych Raportów 

Środowiskowych i Społecznych oraz wizyty kontrolne na miejscu, o ile będzie to 

możliwe biorąc pod uwagę sytuację związaną z COVID-19. 

Współpraca techniczna 

Brak. 

Wartość dodana 

Wartość dodana wnoszona przez Bank polega na reagowaniu na sytuacje kryzysowe 

(wypełnianiu luki finansowej spowodowanej niekorzystnymi warunkami rynkowymi w 
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przeszłości) oraz na stosowaniu najlepszych międzynarodowych praktyk w zakresie 

włączania płci i sprawozdawczości środowiskowej. Ponadto długoterminowa strategia 

raportowania spółki będzie uwzględniać najlepsze praktyki raportowania, w tym 

zalecenia TCFD, jak również „Wytyczne do raportowania ESG”, opracowane wspólnie 

przez EBOiR i Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie dla podmiotów 

notowanych na giełdzie. 

Dane kontaktowe spółki 

Magdalena Rzeszotalska 

magdalena.rzeszotalska@polpharma.com 

00 48 607 696 473 

www.polpharma.pl 
 

Rozumienie tansformacji 

Więcej informacji na temat podejścia EBOR do mierzenia skutków przechodzenia w 
kierunku otwartej gospodarki rynkowej można znaleźć tutaj. 

Możliwości współpracy 

W sprawie nawiązania współpracy lub zamówień publicznych należy kontaktować się 
bezpośrednio ze spółką. 

W sprawie nawiązania współpracy z EBOR (niezwiązanej z zamówieniami 
publicznymi) należy kontaktować się z: 

Tel.: +44 20 7338 7168 
E-mail: projectenquiries@ebrd.com 

W przypadku projektów w sektorze państwowym należy przejść na stronę 
internetową Przetargi EBOR: 
 
Tel.: +44 20 7338 6794 
E-mail: procurement@ebrd.com 

Zapytania ogólne 

Zapytania ogólne można składać za pomocą formularza zapytań EBOR. 

Polityka środowiskowa i społeczna (ESP) 

Polityka środowiskowa i społeczna oraz związane z nią wymagania operacyjne 
określają, w jaki sposób EBOR realizuje swoje zobowiązanie do wspierania 
„zrównoważonego i korzystnego dla środowiska rozwoju”.   Polityka środowiskowa  
i społeczna oraz zobowiązania operacyjne obejmują szczegółowe postanowienia 
dotyczące przestrzegania przez klientów obowiązujących przepisów krajowych  

mailto:magdalena.rzeszotalska@polpharma.com
https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
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w zakresie informacji i konsultacji publicznych, a także wprowadzania przez nich 
mechanizmów składania skarg umożliwiających otrzymywanie i ułatwiających 
rozstrzyganie zastrzeżeń i skarg, dotyczących w szczególności wyników 
środowiskowych i społecznych uzyskiwanych przez samego klienta oraz przez 
realizowany projekt. W zależności od rodzaju i skali ryzyka środowiskowego  
i społecznego oraz skutków środowiskowych i społecznych projektu, EBOR 
zobowiązuje klientów do ujawniania stosownych informacji dotyczących ryzyka  
i skutków wynikających z projektów bądź podejmowania merytorycznych konsultacji  
z interesariuszami oraz uwzględniania otrzymywanych od nich informacji zwrotnych  
i odpowiadania na nie. 

Więcej informacji na temat praktyk stosowanych w tym zakresie przez EBOR można 
znaleźć w Polityce środowiskowej i społecznej. 

Uczciwość i zgodność z przepisami 

Biuro Dyrektora ds. Zgodności z Przepisami EBOR (Office of the Chief Compliance 
Officer (OCCO)), niezależna jednostka EBOR odpowiedzialna za przestrzeganie 
przepisów, wspiera dobre sprawowanie władzy i dba o to, aby w działalności Banku 
stosowane były najwyższe standardy uczciwości, zgodnie z najlepszymi praktykami 
międzynarodowymi. EBOR przeprowadza ocenę due diligence pod kątem uczciwości  
u wszystkich klientów w trosce o to, aby realizowane projekty nie stwarzały 
niepożądanego ryzyka w zakresie uczciwości lub reputacji dla Banku. Zdaniem Banku 
określanie i rozwiązywanie problemów na etapach oceny i zatwierdzania projektów 
stanowi najskuteczniejszą gwarancję uczciwości w zawieranych przez niego 
transakcjach. Jedną z głównych ról w tych działaniach zapobiegawczych odgrywa 
jednostka OCCO, która pomaga również monitorować projekty po zakończeniu 
inwestycji pod kątem ryzyka w zakresie uczciwości.  

OCCO odpowiada także za wyjaśnianie zarzutów nadużyć finansowych, korupcji  
i naruszenia obowiązków w projektach finansowanych przez EBOR. Każda osoba, która 
poweźmie podejrzenia dotyczące nadużycia finansowego lub korupcji, niezależnie od 
tego, czy jest pracownikiem Banku, powinna złożyć pisemne zgłoszenie do Dyrektora 
ds. Zgodności z Przepisami EBOR, pisząc na adres poczty elektronicznej 
compliance@ebrd.com. Wszystkie zgłoszenia zostaną rozpatrzone przez OCCO w celu 
ich wyjaśnienia. OCCO zapoznaje się ze wszystkimi zgłoszeniami, w tym także 
składanymi anonimowo. Zgłoszenia można składać w jednym z  języków urzędowych 
Banku lub językach krajów, w których Bank prowadzi działalność.  Informacji należy 
udzielać w dobrej wierze. 

Polityka Dostępu do Informacji (AIP) 

Od momentu wejścia w życie, czyli od 1 stycznia 2020 r., Polityka dostępu do informacji 
określa, w jaki sposób EBOR ujawnia informacje i porozumiewa się ze swoimi 
interesariuszami w celu wspierania lepszej świadomości i znajomości swojej strategii, 
polityki i działalności. Na stronie dot.  Polityki dostępu do informacji można sprawdzić, 
jakie informacje są udostępniane na stronie internetowej EBOR.  

https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
mailto:compliance@ebrd.com
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
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Konkretne wnioski o udzielenie informacji można składać za pomocą formularza 
zapytań EBOR. 

Niezależny Mechanizm Rozliczalności Projektów (IPAM) 

W przypadku niepowodzenia działań mających na celu rozwiązanie problemów 
dotyczących kwestii środowiskowych, społecznych lub informacji publicznych u 
Klienta lub w Banku (np. za pomocą mechanizmu składania skarg na poziomie projektu 
klienta lub w drodze bezpośredniego zaangażowania kierownictwa Banku), osoby 
fizyczne  
i organizacje mogą podjąć próbę rozwiązania tych problemów za pośrednictwem 
Niezależnego Mechanizmu Rozliczalności Projektów (IPAM) funkcjonującego w EBOR. 

IPAM przeprowadza niezależną ocenę problemów związanych z Projektem, co do 
których istnieje przypuszczenie, że spowodowały (lub mogą spowodować) szkodę. 
Celem tego Mechanizmu jest wspieranie dialogu między interesariuszami Projektu 
umożliwiającego rozwiązywanie problemów dotyczących kwestii środowiskowych, 
społecznych lub informacji publicznych; ustalenie, czy Bank postępował zgodnie ze 
swoją Polityką środowiskową i społeczna lub postanowieniami Polityki dostępu do 
informacji dotyczącymi danego projektu; a w stosownych przypadkach 
wyeliminowanie wszelkich niezgodności z postanowieniami tych polityk oraz 
niedopuszczenie do dalszego naruszania tych postanowień przez Bank.  

Aby dowiedzieć się więcej o IPAM zapraszamy do odwiedzenia strony Niezależnego 
Mechanizmu Rozliczalności Projektów. Można tam złożyć wniosek o ponowne 
rozpatrzenie. Dodatkowe informacje oraz wskazówki dotyczące składania wniosku 
można również otrzymać pisząc na adres ipam@ebrd.com . 

 

https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism.html
https://www.ebrd.com/eform/IPAM/Request_form
mailto:ipam@ebrd.com

