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Procedura środowiskowa KUKE S.A. przy ubezpieczaniu kontraktów 
eksportowych i kredytów eksportowych z okresem spłaty dwóch  
i więcej lat 

 

PRZEWODNIK 
 

W związku  z  przyjęciem  przez  Radę  OECD  w  dniu 6 kwietnia 2016 r. (opublikowanej 7 kwietnia 2016 r.  
w dokumencie TAD/ECG(2016)3) zmienionej Rekomendacji w sprawie wspólnego podejścia przy analizie 
środowiskowej i społecznej w kontekście oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych, zwanej dalej 
„Rekomendacją OECD”, KUKE S.A. stosuje procedurę środowiskową i społeczną w ramach gwarantowanych przez 
Skarb Państwa ubezpieczeń kontraktów eksportowych i kredytów eksportowych z okresem spłaty dwa i więcej lat.  

Procedura ta jest stosowana w odniesieniu do kontraktów obejmujących eksport dóbr lub usług inwestycyjnych, 
innych niż sprzęt wojskowy, zgłoszonych do ubezpieczenia w  ramach kredytu z okresem spłaty dwa i więcej lat. Jest 
ona elementem oceny ryzyka kontraktu eksportowego lub umowy kredytowej i składa się z trzech etapów: selekcji, 
klasyfikacji i oceny wpływu projektu na środowisko. Identyfikując czynniki wpływające na środowisko, KUKE S.A. 
uwzględnia zarówno czynniki mające pozytywny, jak i negatywny wpływ na środowisko.  

 

1. Etap I - Selekcja 

Na etapie selekcji wyłania się projekty, które będą podlegały dalszym etapom procedury środowiskowej  
i społecznej. W tym procesie pod uwagę brane są zarówno bezpośrednie skutki oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko przyrodnicze lub społeczne, jak i pośrednie skutki wynikające z funkcjonalnych i  geograficznych  
powiązań  projektu z innymi przedsięwzięciami, w szczególności związane z ich lokalizacją oraz czasem ich realizacji. 
O przeprowadzeniu pełnej oceny decydują również wartość kontraktu eksportowego, fakt czy eksport dóbr lub 
usług jest realizowany w odniesieniu do nowego obiektu lub istniejącego, a także lokalizacja 

 inwestycji. W związku z tym, na etapie selekcji identyfikuje się projekty:  

• których kwota wnioskowana do ubezpieczenia stanowiąca udział Korporacji wynosi co najmniej 10 mln SDR 

• zlokalizowane na obszarach wrażliwych lub w ich pobliżu (niezależnie od kwoty wnioskowanej do 
ubezpieczenia) 

• takie, w których zidentyfikowano  wysokie prawdopodobieństwo poważnego negatywnego wpływu 
projektu na prawa człowieka (niezależnie od kwoty wnioskowanej do ubezpieczenia) 

 

2. Etap II - Klasyfikacja 

Drugim etapem procedury środowiskowej jest klasyfikacja, tj. zaliczenie projektów do jednej z kategorii: A, B lub C, 
w zależności od potencjalnego wpływu na środowisko.  

Klasyfikacji podlegają wyodrębnione w toku selekcji projekty dotyczące:  

1. nowych przedsięwzięć handlowych, przemysłowych lub infrastrukturalnych o zidentyfikowanej lokalizacji; 
2. przedsięwzięć już istniejących, o zidentyfikowanej lokalizacji, o ile realizacja projektu wiąże się z istotnymi 

zmianami w funkcjonowaniu przedsięwzięcia, mającymi potencjalny wpływ na środowisko.  
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Klasyfikacji mogą podlegać również projekty dotyczące       przedsięwzięć        już        istniejących, o zidentyfikowanej 
lokalizacji, których realizacja projektu   nie   wiąże    się    z    istotnymi    zmianami w funkcjonowaniu przedsięwzięcia, 
mającymi potencjalny wpływ na środowisko, odnoszące się do projektów w których:  

• kwota wnioskowana do ubezpieczenia stanowiąca udział Korporacji wynosi co najmniej 10 mln SDR;  
• zidentyfikowano wysokie prawdopodobieństwo poważnego negatywnego wpływu projektu na prawa 

człowieka (niezależnie od kwoty wnioskowanej do ubezpieczenia),  

Projekty, zaliczane do kategorii A, których realizacja może mieć znaczny, negatywny wpływ na środowis ko, w 
szczególności projekty, które będą realizowane na obszarach wrażliwych lub w ich pobliżu, są w formie 
przykładowej listy zamieszczone jako Aneks I do Rekomendacji  

Projekty, których realizacja może mieć negatywny wpływ na środowisko, jednak zdecydowanie  mniejszy niż 
realizacja   projektów z kategorii A, tj. zaliczane do kategorii B stanowią liczne, mniej oddziałujące na środowisko 
przedsięwzięcia, które wymienia np. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13.12.2011 r. 
zmieniona Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16.04.2014 r. w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko w załączniku nr 2 (tekst Dyrektywy 
w wersji PL, tekst dyrektywy w wersji EN). 

Pozostałe projekty, nie mające istotnie negatywnego wpływu na środowisko, zalicza się do kategorii C i dla nich 
procedura środowiskowa kończy się na etapie klasyfikacji.  

W odniesieniu do projektów, w których zidentyfikowana została możliwość wywierania przez nie negatywnego 
wpływu na środowisko, procedura środowiskowa jest kontynuowana i inwestycje zaliczone do kategorii A lub B 
podlegają szczegółowej ocenie wpływu na środowisko.  

W celu przeprowadzenia selekcji i klasyfikacji Wnioskodawcy dołączają do wniosku o ubezpieczenie kwestionariusz 
wpływu na środowisko. Jego wypełnienie ułatwia załączona do niego instrukcja. Jeśli informacje przekazane w 
kwestionariuszu wpływu na środowisko okażą się niewystarczające, KUKE może żądać od stron  realizujących 
projekty, tj. zarówno od wnioskujących o ubezpieczenie (eksporterów, jednostek finansujących kontrakty 
eksportowe) jak i od sponsorów projektów przedłożenia dodatkowych informacji. 

 

3. Etap III - Ocena wpływu na środowisko 

Ocena dotyczy projektów zaklasyfikowanych do kategorii A lub B, a także projektów niepodlegających klasyfikacji, 
np. dotyczących przedsięwzięć już istniejących, o zidentyfikowanej lokalizacji,  których realizacja  nie wiąże się  
z istotnymi   zmianami w funkcjonowaniu przedsięwzięcia, ale w których (i) kwota wnioskowana do ubezpieczenia 
przez KUKE wynosi co najmniej 10 mln SDR, lub (ii) na etapie selekcji zidentyfikowano wysokie 
prawdopodobieństwo poważnego wpływu na prawa człowieka. Podstawą tej oceny jest „Raport o oddziaływaniu 
na środowisko przyrodnicze i społeczne (ESIA)”. Przedłożenie raportu sporządzonego  w  zakresie  określonym  przez 
KUKES.A. w oparciu o wymogi Rekomendacji OECD jest obowiązkowe dla wszystkich projektów z kategorii A. Dla 
przedsięwzięć zaliczonych do kategorii B i pozostałych ocenianych przedsięwzięć KUKE S.A. określa dokumenty  
i informacje umożliwiające dokonanie oceny, wśród których znaleźć się może również Raport o oddziaływaniu na 
środowisko przyrodnicze i społeczne. 

Zgodnie z Rekomendacją OECD, w przypadku przedsięwzięć zaliczonych do kategorii B przedkładana informacja 
winna co najmniej zawierać: 

• opis projektu z jego kontekstem geograficznym,  ekologicznym,  społecznym i czasowym;  
• dane nt. zachowania przez projekt miejscowych standardów i przepisów; 

• wyniki konsultacji społecznych. 

Przy ocenie wpływu przedsięwzięcia na środowisko jednym z istotnych elementów jest dotrzymanie standardów 
środowiskowych. Chodzi zarówno o standardy dotyczące danej instalacji w zakres ie jej parametrów emisyjnych, jak 
też o standardy środowiska w otoczeniu obiektu. Przedsięwzięcie eksportowe musi nie tylko spełniać wymogi 
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ochrony środowiska kraju projektu, ale także standardy międzynarodowe. Rekomendacja OECD przywoł uje 
standardy Banku Światowego, tzw. World Bank Safeguard Policies (Informacje o World Bank Safeguard 
Policies na stronie Banku Światowego) oraz standardy Międzynarodowej Korporacji Finansowej, tzw. IFC 
Performance Standards) (więcej informacji na stronie IFC). 

Za standardy międzynarodowe uznaje się również standardy Unii Europejskiej i inne specjalistyczne wytyczne  
i normatywy, jeśli dla danej branży zostały opracowane (BAT, BREF). Gdy porównuje się oddziaływanie 
przedsięwzięcia na środowisko z różnymi standardami, z zasady przyjmuje się bardziej wymagające normy.  

W przypadku, jeśli z oceny wpływu przedsięwzięcia na środowisko wynika, że projekt będzie negatywnie 
oddziaływać na otoczenie lub wpływ ten nie mieści się w granicach uznanych standardów, KUKE S. A. może 
zrezygnować ze wspierania takiego projektu, lecz może również uznać, iż konieczne jest przedstawienie szerszego 
zakresu informacji o projekcie, bądź podjęcie działań eliminujących bądź ograniczających negatywny wpływ 
projektu na środowisko. Może również zobowiązać wnioskującego o ubezpieczenie do spełnienia dodatkowych 
warunków przed zawarciem umowy ubezpieczenia (np. przeprowadzenia konsultacji społecznych, publikacji 
informacji środowiskowych). Umowa ubezpieczenia może także wprowadzać obowiązek monitorowania wpływu 
przedsięwzięcia eksportowego na środowisko i składania do Korporacji okresowych sprawozdań z badań.  

 

4. Przejrzystość procedur środowiskowych 

Dla projektów kategorii A, raport o oddziaływaniu na środowisko lub jego podsumowanie winno być udostępnione 
do publicznej wiadomości np. przez sponsora projektu lub Korporację (np. na stronach www.kuke.com.pl) na 30 dni 
przed podjęciem zobowiązania o udzieleniu ochrony ubezpieczeniowej w celu zebrania komentarzy 
zainteresowanych ochroną środowiska w zakresie rozpatrywanego projektu. 

KUKE jest zobowiązana również podać do publicznej wiadomości co najmniej raz w roku dane dotyczące przyjętych 
do ubezpieczenia projektów zaliczonych do kategorii A i B.  

 


