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Zakres projektu
✓ PDH Polska S.A., spółka zależna Grupy Azoty

realizuje jedną z największych inwestycji w polskim

przemyśle, polegającą na budowie zintegrowanego

kompleksu petrochemicznego „Polimery Police”.

✓ Projekt cechuje się wysoką rentownością i

konkurencyjnością ze względu na nowoczesną,

zaawansowaną technologię produkcji, znakomitą

lokalizację oraz bardzo korzystną sytuację rynkową

– globalną nadwyżkę propanu (surowca) oraz niedobór

polipropylenu na polskim i europejskim rynku.

✓ Projekt ma strategiczne znaczenie dla polskiej

gospodarki, m.in. ze względu na znaczący wpływ na

redukcję krajowego deficytu handlowego w obszarze

tworzyw sztucznych, zwiększenie niezależności

energetyczno-surowcowej Polski (nowy terminal

paliw płynnych o znaczeniu europejskim),

zapewnienie nowych miejsc pracy dla wysoko

wykwalifikowanej kadry oraz bazy do rozwoju

polskiej nauki i B+R+I.

✓ Projekt „Polimery Police” jest przygotowany od strony

technicznej do realizacji. 14 listopada wpłynęły

oferty na realizację kontraktu EPC za cenę

ryczałtową pod klucz. Wszystkie otrzymane ofert są

kompletne i konkurencyjne. Wybór wykonawcy

zostanie dokonany na przełomie 1 i 2 kwartału 2019 r.

Dostarczenie propanu 

technicznego (LPG o zawartości 

min. 95% wag. C3H8) służącego 

otrzymaniu propylenu

Uzyskanie propylenu o jakości polimerowej (99,6% 

wag. C3H6), który jest produktem odwodornienia 

propanu. Propylen stanowi jednocześnie surowiec 

do produkcji polipropylenu

Technologie produkcyjne propylenu oraz 

polipropylenu zostały opracowane przez globalne, 

renomowane firmy z branży petrochemicznej.

Polipropylen
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Struktura prezentacji
Informacja o projekcie (2/2)
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Grupa Azoty Zakłady 

Chemiczne „Police” S.A.

PDH Polska S.A.

Polimery Police

Grupa Azoty S.A.

Grupa Azoty Zakłady 

Azotowe Kędzierzyn S.A.

Grupa Azoty 

Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.

Terminal w Policach 
[przeładunkowo-magazynowy]

Propan
do 500 tys. ton rocznie

[surowiec do produkcji propylenu, 

dostawy statkami do portu w Policach]

Instalacja PDH
[produkcja propylenu]

Propylen
429 tys. ton rocznie

[kluczowy półprodukt do produkcji polipropylenu]

Instalacja PP
[produkcja polipropylenu]

Polipropylen
437 tys. ton rocznie

[główny produkt]

Infrastruktura

Surowce 

i produkty

Synergia z zakładami 

Grupy Azoty w Policach

17 tysięcy ton czystego wodoru 

(99,99%), będącego produktem 

ubocznym w instalacji PDH, będzie 

przekazywane do Zakładów 

Chemicznych w Policach. 

Wykorzystanie wodoru do 

produkcji amoniaku przez Grupę 

Azoty Zakłady Chemiczne Police 

S.A., a tym samym częściowe 

zmniejszenie na ten cel zużycia gazu 

ziemnego, pozwoli na ograniczenie 

emisji CO2 do atmosfery do 100 

tys. ton rocznie, co będzie miało 

pozytywny wpływ na środowisko 

naturalne. PDH – Propane Dehydrogenation (proces odwodornienia propanu)
PP – Polipropylen

Kluczowe sektory docelowe 

polipropylenu

Medycyna, rolnictwo oraz 

wiele innych segmentów

Elektronika

Budownictwo

Motoryzacja

Produkcja opakowań

Polipropylen należy do grupy 

najbardziej popularnych tworzyw, 

powszechnie wykorzystywanych 

w kluczowych gałęziach gospodarki 

krajowej.

Tekstylia



Struktura prezentacji
Schemat procesu produkcyjnego

4 / 32

Instalacja 

PDH
Instalacja 

PP

Kontenery
[pojemność 4,5 kt]



Kluczowe działania 

1Q/2Q 2019 r.

Wybór 

Wykonawcy 

inwestycji

połowa 2019 r.

Podpisanie 

umowy 

z Wykonawcą

początek 2020 r.

Rozpoczęcie prac 

budowlanych

31.01.2019 r.

Uzyskanie 

decyzji 

środowiskowej

koniec 2022 r.

Rozpoczęcie 

produkcji

09.2017 rok 

Decyzja o 

uwarunkowaniach 

środowiskowych 

(dla pierwotnego 

zakresu inwestycji) 

10.2017 rok 

Rozszerzenie zakresu 

inwestycji o Instalację PP.

Zmiana projektu na 

Polimery Police

22.01.2019 r.

Posiedzenie 

Rady Miejskiej 

w Policach

01.2018 rok 

Zakup 

technologii 

UNIPOL
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1. Terminal przeładunkowo-magazynowy

2. Instalacja PDH

3. Magazyny propylenu i terminal ekspedycyjno-importowy (kolej)

4. Instalacja PP

5. Infrastruktura logistyczna PP

6. Rurociągi przesyłowe

Lokalizacja projektu



Logistyka polipropylenu

Trasa 1

Trasa 2

Trasa 3

Transport wodny

Transport drogowy

Legenda

Logistyka polipropylenu oparta jest obecnie o trzy 

trasy wykorzystujące przede wszystkim 

infrastrukturę drogową Szczecina oraz powiatu 

polickiego. 

Wszystkie trasy prowadzą przez Szczecin, 

rozpoczynając się drogą krajową nr 10, a dalej:

wariant 1. 

prowadzi przez 

trasę zamkową 

im. Piotra 

Zaremby (DK115), 

następnie wzdłuż 

Odry przez tereny 

przy stoczni, 

dzielnicę 

Golęcino, 

Stołczyn, Skolwin, 

zaś w Policach 

ulicą Stołczyńską, 

Wojska Polskiego 

do DK 114 i dalej 

ul. Piotr i Pawła;

wariant 2. prowadzi 

przez trasę zamkową 

im. Piotra Zaremby 

(DK115), ul. Jana z 

Kolna, Gontyny, 

Bogumińską do ul. Szosa 

Polska i dalej w kierunku 

północnym. 

W Policach trasa 

planowana jest DK 114 

w kierunku Trzebieży do 

ul. Jasienickiej, 

następnie ul. Piotra i 

Pawła, która prowadzi 

bezpośrednio na plac 

budowy;

wariant 3. prowadzi 

przez trasę zamkową 

im. Piotra Zaremby 

(DK115), wzdłuż ulicy 

Wojska Polskiego 

(DK115) do Tanowa i 

następnie wzdłuż 

Drogi Krajowej 114 w 

kierunku wschodnim. 

W Policach trasa 

planowana jest Drogą 

Krajową 114 w 

kierunku Trzebieży. 

Następnie ulicą 

Jasienicką do ulicy 

Piotra i Pawła.



Zwiększenie polskich 

możliwości eksportowych w 

obszarze zaawansowanych 

tworzyw sztucznych

Skala produkcji kompleksu PDH-

PP pozwoli na sprzedaż części 

wolumenu PP poza granicami 

kraju, a tym samym na 

uplasowanie Polski wśród 

europejskich eksporterów 

netto polipropylenu.

Wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny Polski i regionu

8

Wygenerowanie nowych 

miejsc pracy w regionie

Wzrost zatrudnienia w instalacji 

PDH-PP (planowane jest 

zatrudnienie do 350 osób), 

Porcie Morskim w Policach, a 

także zmniejszenie bezrobocia 

w regionie dzięki nowym 

rodzajom działalności 

powstającym w celu 

zaspokojenia potrzeb produkcji 

chemicznej w Policach.

Wystąpienie „efektu 

mnożnikowego” –

stworzenie bazy do dalszego 

rozwoju przemysłu

Powstanie kompleksu 

chemicznego, którego 

produktem docelowym 

wpłynie stymulująco na 

rozwój branż pokrewnych, 

w tym tych związanych 

z przetwórstwem 

tworzyw sztucznych.

Wzmocnienie pozycji 

konkurencyjnej polskiej 

gospodarki na arenie 

międzynarodowej

Finalizacja projektu Polimery 

Police sprawi, że Polska 

dołączy do grona liderów 

wśród producentów 

i eksporterów polipropylenu 

w Europie, takich jak m.in. 

Niemcy, Francja, Belgia.

Korzyści z realizacji projektu Polimery Police

Dla regionu i kraju

Wpływ na podnoszenie 

jakości kształcenia

w regionie

Nawiązano współpracę 

z Zachodniopomorskim 

Uniwersytetem 

Technologicznym w Szczecinie, 

której przedmiotem jest m.in. 

zaangażowanie w kształcenia 

studentów kierunkach 

chemicznych.

Planowane jest rozwijanie 

współpracy z innymi uczelniami 

wyższymi
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Korzyści z realizacji projektu Polimery Police

Dla regionu i kraju

* średnioroczna wartość podatku dochodowego od osób prawnych po 2026 r.

Prognozowane płatności podatkowe generowane przez inwestycję w latach 2022-2030 

7,4

58,5

26,0

20,6

-  10,0  20,0  30,0  40,0  50,0  60,0  70,0

Podatek dochodowy PIT

Podatek dochodowy CIT*

Podatek dochodowy CIT

Podatek od nieruchomości

Średnioroczne płatności podatkowe 
w okresie 2022-2030 w mln zł

Podatek dochodowy PIT Podatek dochodowy CIT*

Podatek dochodowy CIT Podatek od nieruchomości

66,3

234,0

185,1

Płatności podatkowe w okresie
2022-2030 w mln zł

Podatek dochodowy PIT Podatek dochodowy CIT

Podatek od nieruchomości



Zakres projektu

Polipropylen – produkowany z myślą o otoczeniu PDH Polska – producent odpowiedzialny społecznie

Proces produkcyjny polipropylenu charakteryzuje znikoma ilość odpadów

i niska emisyjność CO2.

Polipropylen jest tworzywem wielokrotnego użytku, a jedną z

możliwości przetworzenia zużytego PP jest proces recyklingu, który w

przypadku tego tworzywa wymaga relatywnie niskiej temperatury, stąd

niskich kosztów przetworzenia.

Już na etapie wyboru technologii produkcji jednym z kluczowych

kryteriów selekcji był aspekt ochrony środowiska. Zarówno technologia

OLEFLEX jak i UNIPOL charakteryzują się niskim oddziaływaniem na

środowisko naturalne.

PDH Polska zadbała o odpowiednie zagospodarowanie produktów

ubocznych instalacji – wodór wytwarzany w instalacji PDH będzie

wykorzystany w zlokalizowanej w Policach instalacji do produkcji amoniaku,

co pozwoli na ograniczenie obecnej emisji CO2 do atmosfery do 100 tys.

ton/rok.

PDH Polska planuje aktywnie uczestniczyć w kampaniach mających na

celu zwiększanie świadomości społeczeństwa dot. recyklingu tworzyw

sztucznych oraz ich odpowiedzialnego wykorzystywania.

Budowa fabryki polipropylenu w Polsce wpłynie na zmniejszenie emisji CO2

i zanieczyszczeń związanych z transportem PP podczas jego importu

z innych krajów Europy, Bliskiego Wschodu, Brazylii czy Korei Południowej.

Drugą możliwością jest odzysk energii z tworzywa, który w przypadku PP

prowadzi do wytworzenia jedynie wody i dwutlenku węgla – co do

zasady ograniczona jest produkcja toksycznych substancji, jak np. w

przypadku PVC czy polistyrenu.

Badania rynkowe wskazują, że kraje będące największymi producentami tworzyw sztucznych (m.in. Niemcy, Belgia, Holandia, Austria)

charakteryzują się jednocześnie najwyższym wskaźnikiem odzysku odpadów plastikowych, przekraczającym 95%,

podczas gdy wskaźnik ten w Polsce wynosi obecnie jedynie 44%.

Ze względu za swój neutralny skład chemiczny, polipropylen coraz

częściej wypiera inne tworzywa z ich dotychczasowych zastosowań.

Źródło: Consultic Marketing & Industrieberatung GmbH; dane spółki
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Odpowiedzialność organizacji



Oddziaływanie 
na środowisko



Oddziaływanie inwestycji na środowisko

Wrażliwość środowiskowa terenu 

Inwestycja będzie zlokalizowana na terenach przekształconych, od lat wykorzystywanych przemysłowo i 

przystosowanych do działalności przemysłowej polegającej na produkcji chemicznej.

Przedsięwzięcie, w części morskiej, będzie zlokalizowane w obrębie dwóch obszarów oraz w sąsiedztwie kilku 

innych obszarów Natura 2000. Nie nastąpi natomiast ingerencja w inne typy obszarów chronionych w tym m.in. 

rezerwaty, parki krajobrazowe, parki narodowe, obszary chronionego krajobrazu.

Na potrzeby decyzji środowiskowej Inwestor zlecił roczną inwentaryzację przyrodniczą w obszarze potencjalnego 

oddziaływania inwestycji. Wykonano również radarowy monitoring przelotów ptaków.

Analiza oddziaływań na obszary chronione prowadzi do wniosku, iż największe zagrożenie dla przedmiotów ochrony 

w obszarach Natura 2000 dotyczy ryb i wiąże się z prowadzeniem prac czerpalnych przy budowie terminalu. Jednak 

ze względu na relatywnie mały zasięg tych prac nie będą one miały znaczącego wpływu na populację i drożność 

szlaków migracyjnych ichtiofauny w tym obszarze. 



Oddziaływanie inwestycji na środowisko

Typowe oddziaływania w fazie budowy

W trakcie budowy inwestycji przewiduje się wzrost obciążenia lokalnych dróg transportem związanym 

z dostarczaniem elementów konstrukcyjnych oraz materiałów budowlanych i urządzeń.

Przewiduje się ponadto, że lokalnie niekorzystny wpływ stwarzać będzie emisja zanieczyszczeń pyłowych 

i gazowych jak również hałas powstający w trakcie budowy - w wyniku prowadzenia prac ziemnych, montażowych 

oraz pracy maszyn budowlanych; przewiduje się że będą to uciążliwości krótkotrwałe i lokalne.

Uciążliwości fazy budowy ograniczy właściwa jej organizacja i planowanie przez Generalnego Wykonawcę 

oraz nadzór zapewniony przez Inwestora.



Oddziaływanie inwestycji na środowisko

Typowe oddziaływania w fazie eksploatacji

Wybrane technologie charakteryzują się niską emisyjnością gazów do atmosfery (CO2). Dodatkowe rozwiązania 

pozwalają na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. 

Ewentualna emisja nie będzie powodowała przekroczeń dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu.

Nowe instalacje będą spełniały obowiązujące normy hałasu. Będą to warunki brzegowe wpisane w kontrakt 

z Generalnym Wykonawcą. 

Istniejący zakład chemiczny jest zakwalifikowany jako zakład o dużym ryzyku wystąpienia awarii, nowa inwestycja 

zostanie objęta wszystkimi wymaganymi procedurami dotyczącymi sytuacji awaryjnych.

Przewiduje się, że inwestycja spowoduje odczuwalny wzrost ruchu samochodowego i kolejowego, a także 

transportu wodnego; pierwszy rodzaj transportu może mieć wpływ na lokalne pogorszenie się stanu powietrza oraz 

na wzrost obciążenia hałasem.



Oddziaływanie inwestycji na środowisko

Wpływ na życie społeczności lokalnej

Źródłem zanieczyszczeń i hałasu będzie praca sprzętu budowlanego oraz ruch 

pojazdów obsługujących plac budowy. Oddziaływanie to będzie miało jednak 

charakter okresowy i ograniczony do bezpośredniego sąsiedztwa robót.

Teren budowy będzie oznaczony, wygrodzony, prace będą prowadzone pod 

nadzorem. Będzie prowadzony monitoring pomiarów wielkości emisji do 

powietrza.

Plan ruchu i informowanie lokalnej społeczności o istotnych zmianach w ruchu 

lokalnym pozwolą ograniczyć  uciążliwości w zakresie transportu.

Nowe emisje nie wpłyną znacząco na całkowity poziom uciążliwości zakładów 

chemicznych, a standardy środowiskowe pozostaną dotrzymane.

Nowa instalacja spowoduje powstanie nowych miejsc pracy, co będzie miało 

wpływ m.in. na lokalną aktywność gospodarczą. 

Faza eksploatacji

Faza budowy



Oddziaływanie inwestycji na środowisko

Wstępne wyniki oceny

Wzrost emisji do atmosfery ocenia się jako nieznaczący, nie wystąpi przekroczenie dopuszczalnych 

poziomów substancji w powietrzu przy uwzględnieniu emisji z nowych instalacji.

Z  uwagi na przyjęte rozwiązania na etapie lokalizacji, budowy i eksploatacji inwestycji, nie nastąpi 

pogorszenie stanu środowiska w rejonie inwestycji. Większość planowanej inwestycji realizowana 

będzie na obszarze już przekształconym i zagospodarowanym w obrębie strefy przemysłowej.

1

Oddziaływania akustyczne nie spowodują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku.2

3

Budowa terminala nie spowoduje trwałych negatywnych skutków w środowisku, w tym również w 

odniesieniu do przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000. 4



Dziękuję za uwagę

PDH Polska S.A.

ul. Kuźnicka 1

72-010 Police

t: +48 91 317 48 01

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum 

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000577195, REGON: 362562393

NIP: PL 851-318-76-11

Kapitał zakładowy: 304 000 000 PLN www.pdhpolska.eu


