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RLF - Cersanit Ukraina i Polska  

Kraj: Projekt regionalny 

Numer Projektu: 53952 

Sektor gospodarki: Manufacturing & Services 

Rodzaj zawiadomienia: PRYWATNE 

Kategoria środowiskowa: B 

Data zatwierdzenia: 14 grudnia 2022 r. 

Status: Oczekuje na zatwierdzenie 

Data wydania Dokumentu 

Podsumowującego Projekt (PSD) w 

języku angielskim: 
 

02 grudnia 2022 r. 

Opis Projektu 

Zapewnienie długoterminowego finansowania w wysokości 42 mln EUR dla Cersanit S.A. 

("Spółka") celem zakończenia wielu inwestycji na Ukrainie i w Polsce oraz aktywnego zarządzania 

potrzebami związanymi z kapitałem obrotowym ("Projekt").  

Projekt został zatwierdzony w ramach Programu Resilience and Livelihoods Framework ("RLF") 

o wartości 2 mld EUR, którego ostatecznym celem jest pomoc obywatelom, przedsiębiorstwom i 

krajom dotkniętym wojną na Ukrainie. Więcej szczegółów można znaleźć pod adresem: 

https://www.ebrd.com/news/2022/ebrd-unveils-2-billion-resilience-package-inresponse-to-the-

war-on-ukraine-.html 

Projekt ten został zatwierdzony w kontekście reakcji Banku na inwazję Rosji na terytorium Ukrainy 

w lutym 2022 r.  Aby uniknąć opóźnień w realizacji projektu, Prezes Banku zezwolił na odstępstwo 

od zwykłych terminów ujawniania dokumentacji PSD, zgodnie z sekcją V dyrektywy o dostępie 

do informacji. Szczegółowe informacje na temat tego odstępstwa oraz odpowiedź Banku na tę 

sytuację można znaleźć na naszej stronie internetowej. 

Cele Projektu 

Projekt stanowi wsparcie EBOR dla wiodącego producenta płytek ceramicznych i wyrobów 

sanitarnych, który ma odegrać kluczową rolę w odbudowie zniszczonej infrastruktury na Ukrainie. 

Ponadto, projekt będzie odpowiedzią na problemy, z jakimi boryka się Spółka poprzez zwiększenie i 



Page 2 

odbudowę aktywów, co ostatecznie ma na celu zrównoważenie skutków (i) dezinwestycji w Rosji, (ii) 

wojny na Ukrainie oraz (iii) pożaru w jednym z kluczowych zakładów w Polsce, które wpłynęły na 

działalność i płynność finansową Spółki oraz utrzymanie odporności jej zasobów ludzkich na 

negatywne zdarzenia. 

Wpływ Projektu na transformację gospodarki 

ETI 65 

-  Odporność: projekt wspiera (i) przywrócenie normalnego poziomu działalności produkcyjnej po 

okresie bezczynności w czasie wojny i zakończenie rozpoczętych inwestycji na Ukrainie; (ii) odbudowę 

fabryki wyrobów akrylowych, zwiększenie mocy produkcyjnych i poprawę efektywności energetycznej 

zakładów płytek i ceramiki sanitarnej w Polsce. 

- Inkluzywność: Projekt przyczyni się do ochrony kapitału ludzkiego na Ukrainie i w Polsce, a 

także ułatwi bieżącą odbudowę ukraińskiej infrastruktury mieszkaniowej i budynków użyteczności 

publicznej poprzez wystarczające i terminowe dostawy płytek ceramicznych, wyrobów sanitarnych i 

wyposażenia łazienek. 

Informacje o Kliencie 

CERSANIT SA 

Cersanit S.A., wraz ze swoimi spółkami zależnymi, jest wiodącym europejskim producentem i 

dystrybutorem płytek ceramicznych oraz wyposażenia łazienek. 

Podsumowanie finansowania EBOR 

42.000.000,00 EUR   

Całkowity koszt Projektu  

120.000.000,00 EUR 

Oddziaływanie środowiskowe i społeczne 

Kategoria B (ESP 2019). Bank współpracuje z klientem od dawna, a kwestie środowiskowe i 

społeczne mogą zostać szybko poddane ocenie i zminimalizowane w oparciu o Badanie Due 

Diligence dotyczące kwestii środowiskowych i społecznych (ESDD). 

Kluczowe kwestie środowiskowe i społeczne dotyczą zgodności z unijnymi normami środowiskowymi, 

takimi jak unijne Najlepsze Dostępne Techniki (EU BAT), jak również kwestie społeczne związane z 

zasobami ludzkimi i zaangażowaniem interesariuszy. Wewnętrzne badanie ESDD Banku zostało 

przeprowadzone za pomocą kwestionariuszy, przeglądu publicznie dostępnych dokumentów i narad 

ze Spółką. Nie było możliwości przeprowadzenia wizyt, a informacje dotyczące działalności na 

Ukrainie opierały się jedynie na kwestionariuszach. Jednakże dostępne są również odpowiednie 

informacje z poprzednich projektów umożliwiające przeprowadzenie rzetelnego badania due 

diligence. 
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Ogólnie rzecz biorąc, Spółka prawidłowo kieruje Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną 

Pracy a także posiada dobrze rozwinięty system organizacji zasobów ludzkich oraz Zarządzania 

Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Nie zgłoszono żadnych niezgodności związanych z kwestiami 

środowiskowymi lub społecznymi, a Spółka może pochwalić się dobrymi wynikami w zakresie 

przestrzegania przepisów. 

Na podstawie ESDD opracowano kompleksowy Plan Działań Środowiskowych i Społecznych 

(ESAP), który obejmuje zobowiązanie do dalszego wzmacniania korporacyjnego systemu 

zarządzania ESG i umożliwienia Grupie sporządzania raportów zgodnie z unijnymi ramami 

sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, począwszy od 2024 roku. Obejmuje to 

unijną dyrektywę w sprawie ujawniania informacji na temat zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw 

(CSRD) oraz odpowiednie europejskie standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego 

rozwoju (ESRS), które do 2025 r. obejmą wszystkie operacje i będą zawierać informacje na temat 

praw człowieka, płci, emisji, zaangażowania interesariuszy, a także ryzyka i strategii klimatycznych 

oraz zgodności i łańcuchów dostaw. Spółka będzie stosować się do wytycznych UE i Banku w sprawie 

wszelkich planów redukcji zatrudnienia, jeżeli takie będą potrzebne w przyszłości. W ramach ESAP 

Spółka zgodziła się na przeprowadzenie kompleksowego audytu zrównoważonego rozwoju w 2023 

r., aby ocenić zgodność z przepisami, a także pomóc Spółce w przygotowaniu się do realizacji 

europejskich wymogów dotyczących ujawniania informacji w latach 2024-5. Bank będzie monitorował 

realizację Projektu. 

Współpraca techniczna 

Specjalny Fundusz Akcjonariuszy EBOR (ang. Shareholder Special Fund) ("SSF") pokryje koszty 

prawnego badania due diligence. 

Wartość dodana  

Finansowanie oferowane przez EBOR odbywa się w nadzwyczajnych okolicznościach wynikających 

z wojny na Ukrainie i charakteryzuje się wyjątkowymi warunkami, właściwościami i 

uwarunkowaniami. 

Dane kontaktowe Spółki 

sekretariat@cersanit.com 

+48 (041) 315 80 04 / 05 

https://www.cersanit.com/ 

Cersanit S.A. al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, Polska 

Zrozumienie procesu transformacji 

Dalsze informacje dotyczące podejścia EBOR do pomiaru wpływu projektu na transformację gospodarki są 

dostępne tutaj. 

Możliwości rozwoju działalności gospodarczej 

https://www.cersanit.com/
https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
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W sprawie możliwości rozwoju współpracy gospodarczej lub zamówień publicznych należy kontaktować się ze 

spółką klienta. 

W sprawie możliwości współpracy biznesowej z EBOR (nie związanej z zamówieniami) prosimy o kontakt: 

Tel: +44 20 7338 7168 

Email: projectenquiries@ebrd.com 

W przypadku projektów realizowanych przez sektor państwowy, proszę odwiedzić stronę Zamówienia EBOR : 

 

Tel: +44 20 7338 6794 

Email: procurement@ebrd.com 

Zapytania ogólne 

Zapytania o charakterze ogólnym formularza zapytań EBOR  

Konkretne zapytania można kierować za pośrednictwem Formularza zapytań EBOR. 

 

Polityka środowiskowa i społeczna (ang. Environmental and Social Policy (ESP)) 

ESP i związane z nią Warunki Realizacji (ang. Performance Requirements (PR)) określają sposoby 

realizacji przez EBOR swojego celu, jakim jest promowanie „przyjaznego dla środowiska i 

zrównoważonego rozwoju”.  ESP i PR zawierają szczegółowe postanowienia zobowiązujące klientów 

do przestrzegania obowiązujących wymogów prawa krajowego w zakresie publicznie dostępnych 

informacji i konsultacji społecznych, a także ustanowienia mechanizmu składania skarg 

umożliwiającego przyjmowanie oraz wyjaśnianie i rozpatrywanie obaw i skarg interesariuszy, w 

szczególności dotyczących działań klienta i skutków projektu o charakterze środowiskowym i 

społecznym. Proporcjonalnie do charakteru i skali ryzyka oraz wpływu środowiskowego i społecznego 

projektu, EBOR wymaga ponadto od swoich klientów ujawnienia informacji, w stosownych 

przypadkach, na temat ryzyka i wpływu wynikającego z projektów lub podjęcia konstruktywnych 

konsultacji z interesariuszami oraz rozważenia i zareagowania na zgłaszane przez nich uwagi. 

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

 

Uczciwość i zgodność z przepisami 

Biuro Dyrektora ds. Zgodności (ang. Office of the Chief Compliance Officer (OCCO)) EBOR promuje 

dobre zarządzanie i zapewnia stosowanie najwyższych standardów uczciwości we wszystkich 

działaniach Banku zgodnie z najlepszymi praktykami międzynarodowymi. W stosunku do wszystkich 

klientów Banku przeprowadzane jest badanie due diligence w zakresie uczciwości, aby zapewnić, że 

projekty nie stanowią dla Banku niedopuszczalnego ryzyka w zakresie uczciwości lub reputacji. Bank 

jest zdania, że identyfikacja i rozwiązywanie problemów na etapie zatwierdzania oceny projektu jest 

najskuteczniejszym sposobem zapewnienia uczciwości transakcji Banku. OCCO odgrywa kluczową 

rolę w tych działaniach ochronnych, a także pomaga w monitorowaniu ryzyka w zakresie uczciwości 

w projektach po dokonaniu inwestycji. 

mailto:projectenquiries@ebrd.com
https://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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OCCO jest również odpowiedzialne za badanie zarzutów dotyczących nadużyć, korupcji i 

niewłaściwego postępowania w projektach finansowanych przez EBOR. Każda osoba, zarówno w 

ramach Banku, jak i spoza niego, która podejrzewa, że doszło do nadużyć lub korupcji, powinna złożyć 

pisemne zgłoszenie do Dyrektora ds. Zgodności, wysyłając e-mail na adres compliance@ebrd.com. 

Wszystkie zgłoszone sprawy będą rozpatrywane przez OCCO w celu podjęcia działań następczych. 

Wszystkie zgłoszenia, w tym anonimowe, zostaną rozpatrzone. Zgłoszenia można składać w 

dowolnym języku Banku lub krajów, w których Bank prowadzi operacje. Przekazywane informacje 

muszą być składane w dobrej wierze. 

 

Polityka dostępu do informacji (ang. Access to Information Policy (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. 

Konkretne wnioski o udzielenie informacji można składać za pomocą formularza zapytań EBOR. 

 

Niezależny Mechanizm Rozliczalności Projektów (ang. Independent Project 

Accountability Mechanism (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 

 
 

mailto:compliance@ebrd.com
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/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
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