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Szczecinek, 01.10.2018r. 

 

 

 

 

Porozumienie  

z dnia 1 października 2018 

 

będące kontynuacją działań stron wcześniejszych porozumień  

oraz Planu Inwestycyjnego z dnia 21 października 2014 r. 

 

zawarte pomiędzy 

Burmistrzem Miasta Szczecinek 

Jerzym Hardie - Douglas 

 

oraz 

  

Kronospan Polska Sp. z o.o. 

z siedzibą w Szczecinku 

zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Koszalinie 

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000090347 

kapitał zakładowy 2.500.000 zł, NIP 673-15-96-217, reprezentowaną przez: 

Tomasza Jańczaka – Członka Zarządu 

zwane dalej łącznie „Kronospan“ 

 

 

 

 

Preambuła 

 

Działając w duchu partnerstwa, strony deklarują zamiar kontynuacji, rozszerzenia i wzmocnienia 

istniejącej już współpracy na rzecz mieszkańców, środowiska oraz rozwoju gospodarczego miasta  

i powiatu szczecineckiego. Współpraca stron prowadzić będzie do osiągnięcia obopólnych korzyści.  

Jej celem jest także bezpieczeństwo szczecinecczan, ich dobrostan oraz coraz wyższe standardy 

środowiskowe. 

 

Działając zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz będąc świadomym konieczności stałego dążenia  

do poprawy powietrza, czystości wód, obniżenia hałasu i innych czynników, wpływających na standard 

życia i zdrowia mieszkańców zarówno Szczecinka, jak i całego regionu, Kronospan zrealizował 
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poważne inwestycje środowiskowe. Kolejne inwestycje zostaną zrealizowane niezwłocznie,  

ale nie później niż do końca 2019 roku. 

 

Podstawowe założenia współpracy zostały uregulowane w porozumieniach, zawartych przez strony 

25 października 2010 roku oraz 9 stycznia 2013, a także w Planie Inwestycyjnym na rok 2015.    

 

 

 

Dodatkowo Kronospan wykonał następujące działania na rzecz rozwoju: 

 

- rewitalizacja zdegradowanych terenów, zakupionych od PKP, 

 - wybudowanie  Centrum Badawczo – Rozwojowego oraz  centrum szkoleniowo – ekspozycyjnego   

   Kronospan Design Center, 

- budowa parkingów oraz kolejnych obiektów dla inwestorów Szczecineckiego Klastra Meblowego, 

- budowa sklepu fabrycznego Strefy Płyt, 

- budowa przedszkola integracyjnego MIŚ Kronospanu dla pracowników i mieszkańców miasta, 

- pomoc materialna i patronat dla szkół technicznych w Szczecinku, 

- utworzenie i patronat nad Zamiejscowym Wydziałem Przemysłu Drzewnego Politechniki Koszalińskiej  

  w Szczecinku, 

- organizacja praktyk studenckich dla kilkuset studentów rocznie, 

- organizacja i finansowanie zajęć Koszalińskiego Uniwersytetu Dzieci i Młodzieży (KUDiM) na terenie   

  obiektów Kronospan, 

- zakupienie 62 wagonów w celu przeniesienia ciężaru komunikacji drogowej na bardziej ekologiczny 

transport kolejowy. Inwestycje są realizowane w celu zmniejszenia emisji liniowej z transportu 

samochodowego.  

 

Artykuł 1 

1. Podpisując niniejsze porozumienie, Firma Kronospan planuje podjęcie następujących działań: 

 

a/ Współfinansowania do kwoty 250 000 zł jednego z wybranych projektów budżetu 

obywatelskiego, realizowanego w 2019 roku przez Miasto Szczecinek. 

b/ Ufundowania dwóch mobilnych stacji rowerowych oraz rowerów w mieście o wartości ponad  

100 000 zł. 

c/ Wsparcia produktami Kronospan o wartości 100 000 zł nowo powstającej siedziby organizacji 

pozarządowych,  działających na rzecz miasta i mieszkańców w Szczecinku. 

d/ Ufundowania ekologicznego samochodu elektrycznego marki Volkswagen Golf o wartości 

ok. 150 000 zł dla laureata konkursu „Najlepszy taksówkarz Szczecinka“ w ramach części działań 

na rzecz promocji ekologicznych środków (form) transportu jakie prowadzi Kronospan. 

e/ Planowany jest zakup 150 platform (4-osiowych wagonów), który stanowić będzie  

kontynuację polityki firmy zmierzającą do zmniejszenia emisji liniowej z transportu 
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samochodowego, wartość projektu to blisko 93 000 000 zł przy udziale środków z dotacji unijnych. 

Firma wyraża tym samym chęć uczestnictwa w rządowym programie zrównoważonego rozwoju 

transportu multimodalnego.   

f/ Dokonanie wymiany floty ponad 100 pojazdów ciężarowych do końca 2019 roku, a tym samym 

zarejestrowanie w Szczecinku nowych samochodów, co ma przełożenie na zwiększenie wpływów 

z podatków. Nowoczesna flota to ograniczenie emisji spalin oraz zmniejszenie zużycia paliwa,  

co pozytywnie wpłynie na środowisko. 

 

2. Kronospan deklaruje realizację niezwłocznie, ale nie później niż do końca 2019 roku, dalszych 

działań modernizacyjnych w zakładzie w ramach dostosowania zakładu do nowych przepisów BAT 

m.in.: 

 

- modernizacja odpylania skrawalni poprzez zainstalowanie wysokosprawnych cyklofiltrów, 

- wymiana agregatów chłodniczych na ekologiczne, 

- modernizacja rozdzielni średnionapięciowej 15Kv, 

- instalacja mokrego odpylania pras Kalander, 

- modernizacja „blow-line” suszarni MDF. 

 

 

Artykuł 2  

Miasto Szczecinek, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Szczecinek, zobowiązuje się do dalszego 

wspierania Kronospanu poprzez nacisk na wprowadzanie w szkołach kierunków zawodowych, 

doradztwo zawodowe, ukierunkowane na kształcenie politechniczne oraz działania na rzecz rozwoju 

Zamiejscowego Wydziału Przemysłu Drzewnego Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku oraz na rzecz 

Szczecineckiego Klastra Meblowego.  

 

 

Artykuł 3 

Miasto deklaruje wpięcie dwóch, ufundowanych przez Kronospan, mobilnych stacji rowerowych przy  

ul. Szczecińskiej przy Aqua-Tour oraz przy ul. Waryńskiego, przy zakładzie Kronospan, do systemu 

Szczecineckiej Wypożyczalni Rowerów Miejskich oraz do ich obsługi i serwisu na koszt należącej  

do miasta Spółki KM. 

 

Artykuł 4 

Strony zobowiązują się do prowadzenia wspólnej polityki informacyjnej, dotyczącej podejmowanych 

działań i prowadzonych inwestycji. 

 

Artykuł 5 

1. Porozumienie stanowi wyraz woli stron podjęcia ze sobą współpracy i nie tworzy żadnych 

zobowiązań do zawiązania partnerstwa.  
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2. Strony wyrażają wolę działania zgodnie z oświadczeniami, złożonymi w postanowieniach 

Porozumienia. Zachowanie stron winno być oceniane zgodnie z kryteriami i oświadczeniami, 

zawartymi i złożonymi w niniejszym porozumieniu, lecz jego postanowienia nie mogą być 

traktowane jako postanowienia umów. 

3. Strony zgodnie oświadczają, że porozumienie nie rodzi dla stron zobowiązania do zawarcia 

jakiejkolwiek umowy ani nie jest umową przedwstępną, a żadne z postanowień porozumienia  

nie upoważnia drugiej strony do podejmowania zobowiązań w imieniu drugiej strony (w tym 

przyjmowania oświadczeń, zawiadomień itp.), jak również do dochodzenia praw w jej imieniu.  

4. Porozumienie nie rodzi skutków cywilnoprawnych, w szczególności nie może stanowić podstawy 

jakichkolwiek roszczeń, jak również nie pociąga za sobą skutków finansowych. 

 

Artykuł 6 

1. Porozumienie sporządzano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze stron. 

2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia porozumienia wymagają formy pisemnej. 

3. Postanowienia porozumienia wchodzą w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

Kronospan Polska      Burmistrz Miasta Szczecinek  

 

 

 

 

__________________________    __________________________ 
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ZAŁĄCZNIK DO POROZUMIENIA 

z dnia 1/10/2018 roku 

pomiędzy Burmistrzem Miasta Szczecinek 

Jerzym Hardie - Douglas 

oraz 

Kronospan Polska Sp. z o.o. 

z siedzibą w Szczecinku 

 

 

 

 

I.  Zrealizowane inwestycje Kronospanu  

 

1. Począwszy od roku 2015 Kronospan rozpoczął inwestycje, związane z modernizacją 

zakładów w Szczecinku oraz z kontynuacją budowy Szczecineckiego Klastra Meblowego. 

Do roku 2018 Kronospan przeznaczył na te inwestycje ok. 195 000 000 Euro, dzięki czemu 

zostały stworzone takie warunki rozwoju dla nowych przedsiębiorców, aby nie tylko zapobiec 

redukcji zatrudnienia, ale przede wszystkim, aby powstały nowe miejsca pracy w Szczecinku.  

 

Kronospan niezwłocznie po uchwaleniu końcowej wersji BAT (Najlepszych Dostępnych 

Technik) i konkluzji do BAT dla przemysłu produkcji płyt drewnopochodnych podjął działania, 

dostosowujące zakres prowadzonej działalności do określonych w ww. dokumentach wymagań. 

W pierwszej kolejności zainstalowany został na suszarni wiórów system ochrony powietrza 

UTWS z elektrofiltrem, który umożliwia dotrzymanie standardów emisyjnych, określonych  

w konkluzjach BAT.  

 

Dodatkowo zainstalowano redundantną wyparkę na oczyszczalni ścieków ESMIL w celu 

ochrony zasobów wody gruntowej poprzez wykorzystanie ścieków do produkcji pary w obiegu 

zamkniętym. Zmodernizowano też istniejące płuczki zrębków drewna poprzez zainstalowanie 

wymienników pary do pracy w obiegu zamkniętym w celu zmniejszenia zużycia energii i ochrony 

zasobów wód gruntowych. 

 

 

2. W 2015 roku Kronospan doposażył istniejące ciągi produkcyjne w instalację do produkcji 

zrębków z drewna poużytkowego. Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych 

umożliwia zagospodarowanie i urynkowienie drewna poużytkowego, jak również przyczynia się 

do powstania i rozwoju usług w regionie. Działanie to wpisuje się w zakres promowanych  

w Unii Europejskiej rozwiązań w zakresie ponownego wykorzystania surowców. 
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3. W ramach wsparcia rozwoju Szczecineckiego Klastra Meblowego Kronospan wybudował 

Kronospan Design Center - centrum ekspozycyjno – szkoleniowe. Centrum służy 

rozwojowi podmiotów, prowadzących działalność w oparciu o produkty Kronospan,  

ze szczególnym naciskiem na nowoczesne energooszczędne technologie i produkty budowlane 

z materiałów drewnopochodnych. Odbywają się tu także warsztaty i szkolenia dla kooperantów  

oraz studentów studiów branżowych. 

 

4. Modernizacja instalacji gazów odlotowych znad prasy MDF.  

Zakończono modernizację układu odprowadzania gazów odlotowych znad prasy MDF  

w zakładzie w Szczecinku.  

 

5. Przełączenie cyklonów odpylania prasy Kalander do odpowiednich zasobników 

z granulatem. 

Cyklony odpylania prasy Kalander zostały przełączone do zasobników z granulatem. Inwestycja 

polegała na zhermetyzowaniu, czyli szczelnym zamknięciu procesu przesyłu granulatu  

do silosów magazynowych, dzięki czemu zostało ograniczone wtórne pylenie do powietrza. 

 

6. Sfinansowanie wraz z Urzędem Miasta Szczecinek koncepcji budowy kolektora 

deszczowego, odprowadzającego wody opadowe do jeziora Wielimie. 

 

Kronospan Szczecinek współfinansował opracowanie koncepcji zmiany odprowadzania 

ścieków deszczowych poprzez budowę nowego kolektora deszczowego do jeziora Wielimie. 

Zakład Kronospan współfinansował także wykonanie projektu kolektora ściekowego. 

 

- Dodatkowo zainstalowano redundantną wyparkę na oczyszczalni ścieków ESMIL w celu 

ochrony zasobów wody gruntowej poprzez wykorzystanie ścieków do produkcji pary w obiegu 

zamkniętym.  

- Zmodernizowano też istniejące płuczki zrębków drewna poprzez zainstalowanie wymienników  

pary do pracy w obiegu zamkniętym w celu zmniejszenia zużycia energii i ochrony zasobów 

wód gruntowych. 

7. Zlikwidowano hałdę, składającej się z biomasy, zlokalizowaną przy  

ul. Waryńskiego w Szczecinku. 

Hałda była stopniowo i systematycznie wywożona przez uprawnione do tego podmioty,  

które używały jej jako biopaliwa. 

 

8. Współpraca z PWiK w zakresie odprowadzania ścieków. 

Kronospan Szczecinek zawarł w dniu 21.12.2010 umowę na odprowadzenie ścieków zgodnie  

z obowiązującym prawem i wymaganiami miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów  

i Kanalizacji w Szczecinku. Umowa ta jest w ciągłej realizacji.  
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Od 31.03.2011 do 20.05.2011 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przeprowadziło 

kompleksowy, ciągły monitoring wlotu wód deszczowych na teren zakładu oraz wylotu wód 

deszczowych z terenu zakładów. 

Z uwagi na zakres i okres prowadzonego, ciągłego monitoringu i badań przeprowadzonych 

przez akredytowane laboratorium PWiK, uzyskane wyniki stanowią kompleksowe, miarodajne  

i najlepsze źródło informacji o wpływie zakładu na jakość wód odprowadzanych do rowu 

melioracji szczegółowej. 

Na podstawie badań stwierdzono, że jakość wód opadowych odprowadzanych z terenu 

zakładów Kronospan spełnia standardy jakości środowiska. 

 

9. Poddanie się przeglądowi ekologicznemu. 

Przegląd ekologiczny został przeprowadzony prawidłowo. Podstawą do jego wykonania było 

Porozumienie z Burmistrzem Miasta Szczecinek oraz opinia Instytutu Technologii Drewna.  

W ramach przeglądu analizie poddane zostały te komponenty środowiska, jakie zostały 

wskazane w Porozumieniu. Przeprowadzono badania na emitorach zakładów. Prowadziło  

je niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z obowiązującą metodologią pomiarową.  

Do udziału w badaniach miasto powołało niezależnego biegłego, który wnikliwie obserwował 

proces pobierania materiałów do analizy. 

 

 

II. Inwestycje Miasta  

 

1. Miasto wybudowało ogólnodostępny parking na 300 samochodów osobowych, 

dedykowany Szczecineckiemu Klastrowi Meblowemu. 

 

2. Remont ul. Waryńskiego 

a/ etap I – od ul. Pilskiej do Centrum Badawczo – Rozwojowego Kronospan 

b/ etap II – od powiatowego odcinka ul. Waryńskiego do bram zakładu Kronospan 

 

3. Miasto wybudowało - wraz z przylegającą  infrastrukturą parkingową - ulicę Strefową,    

     obsługującą komunikację zakładu z obwodnicą i węzłem na drodze S11. 

4. Przez okres 3 lat miasto dofinansowywało Wydział Przemysłu Drzewnego Politechniki 

Koszalińskiej, przekazując kwoty : 2016 rok – 200 000 zł,  2017rok - 300 000 zł, 2018 rok - 

300 000 zł  

 

5. Miasto doprowadziło do budowy obwodnicy na drodze krajowej nr 11 i zadbało o 

 uwzględnienie w projekcie węzła „fabryka“ obsługującego Kronospan i Klaster 

Meblowy. 
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III. Inwestycje wspólne Miasta i Kronospan 

 

1. Miasto zakończyło, we współpracy z SSSE i Zachodniopomorskim Zarządem Melioracji 

i Urządzeń Wodnych inwestycję, polegającą na przebudowie i udrożnieniu Wilczego 

Kanału, zwiększając jego średnicę do minimum DN1400 (zgodnie z projektem i pozwoleniem 

na budowę), umożliwiając tym samym odbiór wody deszczowej z terenów SSSE oraz rowu 

melioracji szczegółowej, odbierającego wody deszczowe m.in. z terenów Szczecineckiego 

Klastra Meblowego przy ul. Pilskiej.  Natomiast Kronospan sfinansował zakończenie budowy 

odcinka kolektora wód deszczowych DN1400 wraz z separatorem, który przebiega po terenie 

Kronospanu i łączący istniejący rów melioracji szczegółowej z ww. Wilczym Kanałem. Ponadto, 

w 2015 roku Miasto dokończyło odwadnianie gruntów SSSE w kompleksie Waryńskiego-

Strefowa-Leśna poprzez budowę kolektora deszczowego DN1200 wraz z separatorem  

od ul. Leśnej do Wilczego Kanału. 

 

2. Kronospan zastąpił rozproszone źródła energii i wybudował Generator Gorącego 

Powietrza z elektrofiltrem.  

 


