
                  Komentarz Ośrodka Badań Azji 

                  Centrum Badań nad Bezpieczeństwem 

                  Akademia Sztuki Wojennej 

                             Analiza nr 1/2021; data złożenia: 21 maja 2021 

 

 

 

 

Trudne początki chińskich inwestycji  

z branży elektromobilności w Polsce  

 

Od 2018 r., kiedy proces inwestycyjny rozpoczęło dwóch chińskich producentów 

elektrolitu do baterii dla pojazdów elektrycznych, w Polce nie rozpoczęło jeszcze 

działalności produkcyjnej w większej skali żadne z chińskie przedsiębiorstwo z branży e-

mobilności. Działalność rozpoczęły na razie zakłady o dość ograniczonej skali produkcji 

jak np. Bafang Electric czy Myatu Europe. Więksi chińscy inwestorzy – Capchem i Guotai 

Huarong – są dopiero na etapie prac adaptacyjnych i budowlanych. Inwestycje 

obydwóch tych przedsiębiorstw zostały ze względu na rodzaj i ilość substancji użytych 

do produkcji sklasyfikowane jako obarczone dużym ryzykiem wystąpienia awarii 

przemysłowej. Dodatkowo również w związku z procesem produkcyjnym 

przewidywana jest emisja zanieczyszczeń do powietrza oraz do publicznych systemów 

odprowadzania ścieków. Te elementy wzbudziły poważne obawy wśród lokalnych 

społeczności w Godzikowicach i Wykrotach, gdzie miały miejsce nieudane próby 

uruchomienia zakładów. Swoje zaniepokojenie i sprzeciw wobec inwestycji wyrażają 

również mieszkańcy Śrema, gdzie ma ostatecznie znaleźć swoją lokalizację zakład 

Capchem oraz – chociaż w dużo mniejszym stopniu – mieszkańcy Prusic, gdzie budowę 

zakładu rozpoczął GTHR. 

Chińscy inwestorzy oraz obsługująca ich inwestycje PAIH podejmując decyzję  

o lokalizacji zakładu nie wzięli w dostatecznym stopniu pod uwagę konieczności 
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uwzględnienia zagrożeń związanych z działalnością zakładów w doborze lokalizacji. 

Metody produkcji i planowane zabezpieczenia wzbudzały również wątpliwości 

niektórych organów opiniujących inwestycje z punktu widzenia bezpieczeństwa dla 

środowiska i ludności. Wydaje się również, że nie podjęto odpowiednio wcześnie 

otwartego dialogu z lokalną społecznością, co pozwoliłoby na wyjaśnienie wątpliwości  

i rozwianie obaw, a w przypadku niemożliwości osiągnięcia takiego rezultatu – na 

wcześniejszą zmianę lokalizacji. Chińscy inwestorzy i PAIH przygotowując inwestycje  

w pierwszych fazach prowadzili rozmowy wyłącznie z przedstawicielami lokalnych 

władz, które były przychylne inwestycji. Konsultacje społeczne były przeprowadzane 

dopiero wtedy, kiedy albo wymuszały to przepisy administracyjne albo siła nacisków 

społecznych. Charakter inwestycji, ale również kraj pochodzenia inwestorów miały 

wpływ na stanowisko mieszkańców. Nie wydaje się również, by obawy lokalnych 

społeczności były całkowicie nieuzasadnione. Przenosząc produkcję do nowych 

lokalizacji chińscy inwestorzy modyfikowali bowiem zakres i charakter produkcji. 

Znamienne jest również, że o ile w przypadku inwestycji w Godzikowicach większość 

dokumentacji dotyczącej jej jest do dziś dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej,  

w przypadku pozostałych lokalizacji większość dokumentacji udostępniona jest do 

wglądu w siedzibach lokalnych urzędów.  

Rozwój produkcji pojazdów elektrycznych jest jednym z istotnych elementów rozwoju 

zlokalizowanego w Polsce przemysłu motoryzacyjnego. Zlokalizowanie w Polsce 

poszczególnych etapów produkcji ma pozytywny wpływ na zapewnienie stabilności 

procesów produkcyjnych, przez zabezpieczenie ich przed zaburzeniami w łańcuchach 

dostaw. Chińskie przedsiębiorstwa produkujące komponenty i części do pojazdów 

elektrycznych rozwijają się dynamicznie i są zainteresowane lokowaniem produkcji 

poza Chinami. Polska ze względu na bliskość do rynku niemieckiego oraz rozwiniętą 

branżę motoryzacyjną i branże powiązane jest atrakcyjną lokalizacją. 

Zarówno Capchem jak i Guotai Huarong nie zrezygnowały z inwestycji. Udane ich 

uruchomienie może zachęcić innych chińskich producentów do zakładania bazy 

produkcyjnej w Polsce. Dla skutecznego i możliwie szybkiego procesu wdrożenia 

inwestycji przydatne byłoby wydatniejsze współdziałanie organów administracji i PAIH 
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w rzeczywistym dostosowaniu przez chińskich przedsiębiorców ich planowanych 

inwestycji do obowiązujących w Polce standardów, dobór odpowiedniej do rodzaju  

i skali inwestycji lokalizacji oraz podjęcie odpowiednio wcześnie otwartej komunikacji  

z lokalną społecznością, co jest szczególnie istotne w przypadku mniejszych 

miejscowości.  

Pozytywnym zjawiskiem jest natomiast fakt, że również inne chińskie firmy z branży 

elektromobilności zdecydowały się na założenie zakładów w Polsce. Zlokalizowana pod 

Wrocławiem Inwestycja Bafang Electric, producenta napędów do rowerów 

elektrycznych, jest jak na razie stosunkowo niewielkiej skali. W kwietniu tego roku 

proces uruchamiania zakładu pod Poznaniem rozpoczęło natomiast znacznie większe 

przedsiębiorstwo – Ningbo Tuopu. Chiński producent elementów do samochodów 

elektrycznych jest znacznej wielkości przedsiębiorstwem oraz dostawcą takich marek 

jak Audi, BMW, Fiat-Chrysler, GM, Geely, Ford, Mercedes-Benz, Porsche czy 

Volkswagen. Wartość inwestycji ma wynieść 30 mln euro i docelowo dać zatrudnienie 

450 pracownikom. Oczekuje się również, że chiński inwestor będzie w procesach 

produkcyjnych korzystał z lokalnych dostawców i podwykonawców. Inwestycja jest 

dopiero we wstępnej fazie i trudno jest przewidzieć, jaką ostatecznie osiągnie skalę oraz 

w jakim zakresie procesy produkcyjne będą zlokalizowane w polskim zakładzie,  

a w jakim będą oparte na montażu ewentualnie prostej obróbce importowanych z Chin 

elementów. Zapowiedź korzystania z lokalnych podwykonawców jest bardzo 

pozytywnym sygnałem, gdyż oznacza możliwość zwiększenia tworzonej w Polsce 

wartości dodanej. 

 

Zlokalizowanie w Polsce możliwie pełnego łańcucha produkcyjnego samochodów 

elektrycznych i spozycjonowanie jej jako lidera w technologiach związanych  

z elektromobilnością jest jednym z elementów polityki budowania nowoczesnego 

przemysłu w naszym państwie. Władze RP starają się przyciągnąć inwestorów 

zagranicznych dysponujących technologią, know how i odpowiednimi zasobami. Chińskie 

firmy również były zainteresowane lokalizacją zakładów w Polsce i kilka z nich podjęło już w 

tym celu decyzje, a także konkretne działania. Grupa Jiangsu Guotai Huarong International 
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(GTHR) od 2017 r. dąży do uruchomienia w Polsce fabryki do produkcji elektrolitu do baterii 

dla samochodów elektrycznych. Podobny zakład produkcji elektrolitu od 2018 r. planuje 

również uruchomić Capchem. Bafang Electric w 2018 r. rozpoczął przygotowania do 

inwestycji pod Wrocławiem1. Jak do tej pory jednak tylko Bafangowi udało się rozpocząć 

działalność produkcyjną – i to jak na razie w niewielkiej skali.  

 

Porażka chińskich firm w Godzikowicach  

 

Według pierwotnych założeń budowa zakładu GTHR w Godzikowicach miała zakończyć się 

w początkach 2020 r. Wartość inwestycji miała wynosić 45 mln USD, produkowana rocznie 

ilość miała być wystarczająca do wytworzenia 1 mln baterii, a docelowo zakład miał 

zatrudniać 100 pracowników. Pierwszym odbiorcą wkładów miał być LG Energy Solutions. 

Większość surowców do produkcji miała być importowana z Chin2. W maju 2018 r. chiński 

inwestor podpisał umowę kupna-sprzedaży działki pod inwestycję3. W lipcu GTHR złożył 

wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. We wrześniu wójt gminy Oława wydał decyzję  

o konieczności sporządzenia raportu i we wrześniu GTHR przekazała go lokalnym władzom. 

W kolejnych miesiącach raport był kilkukrotnie uzupełniany4. Wynikało to z zastrzeżeń lub 

uwag, jakie zgłosili Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS), Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska (RDOŚ) oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

(DRZGW). W nowopowstałym zakładzie elektrolit miał być produkowany w procesach 

rozpuszczania i mieszania w atmosferze azotu. Ze względu na ilości i rodzaj substancji 

użytych do produkcji zakład został określony jako o dużym ryzyku wystąpienia awarii 

przemysłowej5.  

W Godzikowicach miał także powstać zakład Capchem. W listopadzie 2018 r. przedstawiciel 

tej firmy złożył wniosek o wydanie decyzji środowiskowej wraz z zestawem dokumentów 

dotyczących zakresu przedsięwzięcia6. Podobnie jak w przypadku GTHR wydano decyzję  

o konieczności sporządzenia raportu, który był również kilkukrotnie uzupełniany7. O ile 

raport GTHR PPIS zaopiniował pozytywnie, ale z zastrzeżeniami, o tyle dla raportu 

Capchem PPIS wydał opinię negatywną. Pozostałe organy również zgłosiły uwagi8. 
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Planowana inwestycja Capchem została również sklasyfikowana jako o dużym ryzyku 

wystąpienia awarii przemysłowej9. Proces produkcji elektrolitu w zakładzie Capchem 

również będzie prowadzony w oparciu o procesy fizyczne (mieszanie, rozpuszczanie  

i przepompowywanie)10. Jako klientów Capchem wskazuje firmy produkujące baterie do 

samochodów elektrycznych oraz inne firmy, które wykorzystują elektrolit, np. Tesla, BMW, 

Apple itp.11 Obie chińskie inwestycje spotkały się ze zdecydowanym sprzeciwem lokalnej 

społeczności. W maju 2019 r. ze względów formalnych wójt odmówił dopuszczenia 

komitetu społecznego do udziału w postępowaniu w sprawie Capchem12. W kolejnych 

miesiącach 2019 r. doszło do protestów mieszkańców Godzikowic, którzy obawiali się 

skutków wykorzystania do produkcji elektrolitu substancji niebezpiecznych i związanego  

z tym zagrożenia w wyniku awarii. Obawiali się również emisji do powietrza substancji 

powstałych w wyniku procesów produkcyjnych i znacznego zwiększenia ruchu drogowego. 

Protesty były prowadzone przeciwko obydwóm inwestycjom, ze względu na ich charakter  

i często bez rozróżniania inwestora13. W październiku 2019 wójt Oławy postanowił  

o konieczności przeprowadzenia ponownej oceny środowiskowej i konsultacjach 

społecznych dla inwestycji GTHR14. W końcu kwietnia 2020 r. wydał on jednak na rzecz 

GTHR decyzję środowiskową, co otwierało drogę do dalszych procedur związanych  

z uruchomieniem zakładu15. Przedstawiciele mieszkańców zdołali natomiast wejść do 

postępowania, i złożyć odwołanie od tej decyzji do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego wskazując, że w raporcie nie została zawarta pełna analiza skali zagrożeń. 

W październiku 2020 r. SKO uchyliło decyzję środowiskową wskazując w sentencji na 

oparcie decyzji środowiskowej o dane i analizy dostarczone przez inwestora, a nie należytą 

ocenę własną organu wydającego decyzję. Wskazano również na wady jakościowe analiz, 

braki dokumentów w języku polskim i inne. SKO sprawę przekazało do ponownego 

rozpatrzenia, co zatrzymało realizację inwestycji16. Wobec oporu społecznego w grudniu 

GTHR ostatecznie w listopadzie 2020 r. wycofało się z inwestycji w Godzikowicach. 

Jednocześnie nadal toczyło się postępowanie w sprawie wniosku Capchem, jednak bez 

udziału przedstawicieli mieszkańców jako strony17. W październiku 2019 r. ze względu na 

naciski społeczne wydano jednak decyzję o przeprowadzenia powtórnej oceny 

oddziaływania na środowisko z udziałem czynnika społecznego. W listopadzie miała miejsce 

debata z udziałem przedstawicieli PAIH, Capchem, komitetu społecznego „Stop Budowie 
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Zakładów Elektrolitu w Godzikowicach’’ i mieszkańców. Przedstawiciele inwestora i PAIH 

nie byli w stanie rozwiać wątpliwości przeciwników budowy zakładu18. Wobec wyraźnej  

i silnej niechęci mieszkańców wobec inwestycji i zastrzeżeń jakie zgłosiły wymienione 

wcześniej organy administracji publicznej Capchem skoncentrował się na poszukiwaniach 

innej lokalizacji. W styczniu 2021 przedstawiciele spółki poinformowali lokalne władze  

o wycofaniu się z postępowania. Uzasadnione to zostało „względami biznesowymi”, 

poprzez wskazanie, że w alternatywnej lokalizacji, czyli w Śremie są dla niego dogodniejsze 

warunki dla inwestycji19.  

 

GTHR w Wykrotach i w Prusicach 

 

Jeszcze w 2019 r. w związku z oporem mieszkańców Godzikowic wobec inwestycji i na długo 

przed wydaniem przez SKO orzeczenia GTHR podjął próbę ulokowania zakładu  

w dolnośląskich Wykrotach. We wrześniu 2019 GTHR porozumiał się z burmistrzem 

Nowogrodźca o oddaniu w użyczenie wybranej nieruchomości i złożył w urzędzie gminy 

Nowogrodziec wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach20.  

W październiku burmistrz wydał postanowienie o konieczności jej przeprowadzenia i spółka 

przekazała raport o oddziaływaniu na środowisko21. Wielu mieszkańców było przeciwnych 

inwestycji. Ich zdaniem władze gminy Nowogrodziec oraz chiński inwestor nie informowali 

ich rzetelnie o możliwych zagrożeniach, nie uwzględnili faktu, że zakład będzie położony  

w pobliżu zabudowań mieszkalnych, ukrywali, że pod jego planowaną lokalizacją znajdują 

się tereny wodonośne oraz utrudniali dostęp do raportu dotyczącego wpływu działalności 

zakładu na środowisko22. W kwietniu 2020 r. burmistrz mimo sprzeciwów wydał 

postanowienie uzgadniające realizację przedsięwzięcia23. Jednak pod naciskiem społecznym 

w maju ogłosił przeprowadzenie powtórnej oceny oddziaływania na środowisko z udziałem 

czynnika społecznego24. W lipcu wydana została decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia25. Mieszkańcy nadal jednak sprzeciwili się 

inwestycji.26 Jej przeciwnicy ponownie wskazywali, że ewentualna awaria oraz bliskość do 

zabudowań mieszkalnych mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia27. Komitet 
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społeczny STOP budowie zakładu elektrolitów w Wykrotach zgłosił swoje uwagi28.  

W sierpniu jego przedstawiciele zainicjowali złożenie odwołania od decyzji burmistrza do 

SKO29. Członkowie komitetu zabiegali również o poparcie posłów30. Kwestia zakładu  

w Wykrotach była w listopadzie 2020 r. przedmiotem interpelacji poselskiej do ministra 

klimatu i środowiska31. Jednak wobec komplikacji związanych z odwołaniem do SKO  

i z uzyskaniem akceptacji lokalnej społeczności, a co za tym idzie wobec widma 

przedłużającego się postępowania chiński inwestor zdecydował się na poszukiwanie innej 

lokalizacji.  

Równolegle do rozmów z władzami Nowogrodźca przedstawiciele firmy podjęli starania  

o uzyskanie zgody na inwestycję w Prusicach. Procedury przebiegły dość szybko. W marcu 

2020 r., GTHR uzyskał na trzymiesięczne użyczenie gruntu pod przyszłą inwestycję32. 

Władze gminy Prusice przedstawiały inwestycję w pozytywnym świetle33. W maju 2020 r. 

zostały ogłoszone społeczne konsultacje w kwestii wydania decyzji środowiskowej34.  

W czerwcu postępowanie zostało zakończone i w lipcu burmistrz wydał decyzję dotyczącą 

zasad realizacji inwestycji35. Kwestia kontrolowania emisji związanych z działalnością 

zakładu była przedmiotem obrad rady miejskiej36. W przeciwieństwie jednak do Godzikowic 

i Wykrotów sprzeciw mieszkańców wobec inwestycji był o wiele słabszy i ostatecznie 

inwestycja GTHR znalazła swoją lokalizację.  

 

Capchem w Śremie  

 

Po wycofaniu się z inwestycji w Godzikowicach Capchem rozważał ulokowanie inwestycji  

w gminie Domaniew. Ostatecznie zdecydował o jej przeniesieniu do wielkopolskiego 

Śremu. Nieruchomość pod nowego zakładu Capchem uzyskał nie w ramach przetargu 

publicznego od władz samorządowych (jak to miało miejsce w Godzikowicach), ale zakupił 

ją od koncernu BASF. Przejęte budynki mają być zaadaptowane na potrzeby produkcji 

elektrolitu37, co oznacza, że inwestycję Capchem w Śremie należy już kwalifikować raczej 

jako typu „brownfield” niż „greenfield”. Ponadto zakres wytwarzanych produktów i ilość 

magazynowanych substancji został ograniczony, w związku z czym zmieniona została 
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kwalifikacja na Zakład Zwiększonego Ryzyka, a nie Zakład Dużego Ryzyka, jak to miało 

miejsce w Godzikowicach38. Rozmowy o lokalizacji inwestycji były przez pierwsze miesiące 

prowadzone z władzami miasta bez przeprowadzenia szerszej akcji informacyjnej  

i konsultacji z lokalną społecznością.  

Obawy co do negatywnych skutków budowy w imieniu mieszkańców wyrażali członkowie 

rady miejskiej w Śremie i dotyczyły one również następstw potencjalnej awarii w zakładzie 

oraz odprowadzania do środowiska powstałych w wyniku procesów produkcyjnych 

substancji szkodliwych. W głosowaniu projekt uchwały wzywającej do wycofania decyzji 

środowiskowej upadł tylko jednym głosem39. Sprzeciw wobec inwestycji mieszkańcy 

zgłaszali również bezpośrednio do władz miasta40. Inwestycja została zakwalifikowana jako 

„mogąca potencjalnie oddziaływać na środowisko”. Dyrektor Wód Polskich w Poznaniu oraz 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu uznali, że nie ma potrzeby 

dokonywania oceny oddziaływania projektu na środowisko. Odmiennego zdania był 

natomiast Państwowy Powiatowy Dyrektor Inspekcji Sanitarnej w Śremie41. Na podstawie 

dwóch poprzednich opinii burmistrz Śremu w wydanej w sierpniu 2020 decyzji odstąpił 

jednak od przeprowadzenia takiej oceny42. Jest to stanowisko znacząco odmienne od tego, 

jakie zajęły odpowiednie organy w postępowaniu jakie toczyło się w stosunku do lokalizacji 

w Godzikowicach. W styczniu starosta śremski w związku ze stanowiskiem PPIS wszczął 

postępowanie przez Samorządowym Kolegium Odwoławczym o unieważnienie decyzji 

środowiskowej i w lutym zawiesił rozpoczęte w grudniu postępowanie o wydanie 

pozwolenia na budowę. Jego decyzja została jednak uchylona przez wojewodę 

poznańskiego i ostatecznie w kwietniu wydał pozytywną decyzję zezwalającą na budowę43.  

W toku przygotowań do inwestycji w Śremie w znacznie większym stopniu niż na staraniach 

o przekonanie lokalnej społeczności co do odpowiedniego zabezpieczenia procesów 

produkcyjnych i braku wpływu emisji z produkcji na stan środowiska naturalnego Capchem 

skoncentrował się na kontaktach z władzami miasta i na pozyskaniu poparcia wpływowych 

działaczy lokalnych np. poprzez sponsorowanie klubu piłkarskiego Warta Śrem44. Lokalnym 

menadżerem zakładu jest osoba, które wcześniej zarządzała lokalnym oddziałem BASF, od 

którego Capchem odkupił nieruchomość. Część lokalnej społeczności i jej przedstawiciele 
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wciąż wyrażają obawy o potencjalne zagrożenie i są nadal nastawieni negatywnie do 

inwestycji45.  

 

Obecny stan inwestycji i zakres działalności Capchem i GTHR  

 

Inwestycja GTHR w Prusicach nabiera tempa. W grudniu ub.r. GTHR poszukiwało 

inżynierów budowlanych46. W tym roku widoczne są postępy w pracach przy konstrukcji 

budynków zakładu47. Trudno natomiast stwierdzić, w jakiej części nowopowstałe 

przedsiębiorstwo będzie prowadziło sprzedaż przede wszystkim elektrolitu produkowanego 

na miejscu w Polsce i w jakim będzie korzystało z lokalnych podwykonawców w zakresie 

tych produktów usług, które są dostępne w Polsce. W 2019 i 2018 GTHR prowadziło 

działalność handlową sprzedając zaimportowany z Chin elektrolit. W 2019 r. wykazany  

w sprawozdaniach finansowych przychód ze sprzedaży wyniósł 58,6 mln PLN i była to 

wartość niemal dwukrotnie wyższa niż w 2018 r.48 W 2019 r. wartość zakupionych – i jak 

można wnioskować ze sprawozdań zaimportowanych do dalszej odsprzedaży – towarów 

wyniosła ponad 55,2 mln PLN. Oznacza to, że marża brutto ze sprzedaży wyniosła ok. 3,4 

mln PLN (niecałe 6 proc.). Przy takiej wielkości sprzedaży zysk z działalności operacyjnej 

wyniósł w 2019 r. niespełna 270 tys. przy stracie w 2018 r. na poziomie ponad 100 tys. PLN49
  

Jest zrozumiałe, że chińska firma dysponując już działającą spółką w Polsce i borykając się 

jednocześnie z opóźnieniem w procesie inwestycyjnym chce jak najszybciej rozpocząć 

dostawy dla odbiorców, pokryć koszty operacyjne działalności i zabezpieczyć sobie rynek. 

Budzi to jednak wątpliwości, czy w przyszłości sprzedaż do odbiorców w Polsce i w Europie 

będzie bazowała na produkcji w Polsce. Trudno jest ocenić, na ile chiński inwestor będzie 

reinwestował zyski, zwiększał udział lokalnych kooperantów i zwiększał wartość dodaną 

generowaną w Polsce, a co za tym idzie: czy będzie zwiększało się zatrudnienie 

bezpośrednie i pośrednie oraz wartość płaconych w Polce podatków, a na ile będzie obracał 

importowanym produktem.  
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W odróżnieniu od GTHR spółka Capchem w Polsce do końca 2019 r. nie podjęła jeszcze 

szerszej działalności niemal nie wykazując przychodów. Łącznie za blisko półtoraroczny 

okres działalności przedsiębiorstwo poniosło 1,15 mln PLN straty. W zakładzie w Śremie są 

na razie prowadzone prace adaptacyjne. Uruchomienie zakładu planowane jest na pierwszą 

poł. 2022 r.50 

 

Inne chińskie inwestycje w elektromobilność 

 

W lipcu 2018 r. w Bielanach Wrocławskich założona została polska spółka chińskiego 

producenta Bafang Electric (Suzhou). Podstawą oferty są elementy napędów do rowerów 

elektrycznych. Firma oferuje również wyświetlacze51. Oprócz bazy produkcyjnej w Chinach 

firma dysponuje centrami sprzedaży i obsługi serwisowej w Stanach Zjednoczonych, 

Japonii, Tajwanie i Niemczech52. Jej produkty są również dystrybuowane i serwisowane  

w Polsce (silniki centralne, baterie, sterowniki, kompletne zestawy centralne, akcesoria jak 

zestawy czujników z wyświetlaczami)53. Przez pierwsze dwa lata spółka praktycznie nie 

odnotowała sprzedaży i wykazały ponad 2,8 mln PLN straty54. Jest to związane z faktem, że 

dopiero we wrześniu 2019 r. otwarty został zakład produkcyjny. Władze spółki podkreślają 

znaczenie fabryki w Polce w dalszym rozwoju całego przedsiębiorstwa55. Jednak jak na razie 

zakres działalności jest dość skromny i trudno jest ocenić, na ile chiński inwestor 

rzeczywiście rozwinie w Polsce produkcję na szerszą skalę produkcję. Nie jest również jasne, 

w jakim stopniu polski zakład będzie przede wszystkim integratorem dla komponentów 

sprowadzanych z Chin, a w jakim będą w nim realizowane procesy produkcyjne z 

wykorzystaniem polskich podwykonawców i dostawców. 

Chińscy inwestorzy założyli w Polce również inne zakłady – podobne pod względem zakresu 

produktów do Bafang Electric. Takim przykładem jest powstała w grudniu 2018 r.  

w Bielanach Wrocławskich Myatu Europe Intelligent Technology, której głównym obszarem 

działalności jest produkcja rowerów elektrycznych. Polska spółka prezentowana jest na 

stronie Guangzhou Myatu Pedelec Technology Co. Ltd. jako jej spółka zależna, jednak  

w KRS jako właściciele są wskazani obywatele ChRL jako osoby fizyczne. W 2019 r. spółka 
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odnotowała przychód ze sprzedaży netto w wysokości ponad 15 mln PLN przy stracie  

z działalności operacyjnej ponad 727 tys. pln i łącznej stracie netto ponad 923 tys. PLN. 

Zakres działalności zlokalizowanej w Polsce był w 2019 r. niezbyt duży, na co wskazują 

stosunkowo niewielkie wydatki na wynagrodzenia i związana z tym liczba pracowników 

oraz wartość usług obcych. Możliwe, że chińscy inwestorzy prywatni będą również nadal 

otwierali mniejsze projekty, takie jak np. zarejestrowana w ubiegłym roku we Wrocławiu 

spółka Free Bike Europe. 

W kwietniu br. uruchomienie fabryki w Centrum Logistycznego Franowo-Żegrze  

w Poznaniu zapowiedziała firma Tuopu Ningbo. Ten krok jest konsekwencją podjętej  

w grudniu ubiegłego roku decyzji o zamiarze założenia w Polsce spółki córki z główną 

siedzibą w Warszawie. Kapitał zakładowy nowego przedsiębiorstwa miał wynosić 2 mln PLN 

i miało ono prowadzić produkcję i sprzedaż części do produkcji samochodów w tym baterii 

elektrycznych. Lokalizacja w Polsce ma ułatwić dostawy do odbiorców w Niemczech  

i innych państwach regionu. Docelowo wartość inwestycji ma wynieść 30 mln EUR,  

a zatrudnienie ok 450 osób56. Podobnie jak w przypadku Capchem i GHTR chińska 

inwestycja była prowadzona przez PAIH. Według informacji z kwietnia przedsiębiorstwo ma 

skoncentrować się przede wszystkim na produkcji ram pomocniczych do samochodów 

elektrycznych. Nie wspomniano już natomiast o produkcji baterii57. Wartość kapitału 

zakładowego podniesiona została natomiast do 10 mln PLN58.  

Według sprawozdania finansowego za 2020 r. Ningbo Tuopu osiągnęła ponad 6,5 mld RMB 

przychodu z ponad 20 proc. wzrostem w porównaniu do 2019 r. Z tego 6,3 mld RMB to 

przychód ze sprzedaży części samochodowych, w tym przychód ze sprzedaży baterii był na 

poziomie 180 mln RMB. Sprzedaż na rynek krajowy stanowiła 73 proc. całości sprzedaży. 2/3 

udziałów Tuopu jest kontrolowane przez spółkę z Hongkongu, Mecca International Holdings 

(Hong Kong) Limited59. Jej jedynym właścicielem i jednocześnie rzeczywistym 

beneficjentem Tuopu jest Wu Jianshu (邬建树) obywatel Chin, od 2006 rezydent 

Hongkongu, 727 na liście Forbes (123 w Chinach)60. Ningbo Tuopu jest dużych rozmiarów 

prywatnym przedsiębiorstwem. Odbiorcami jego produktów są zarówno chińskie firmy jak i 

zagraniczne koncerny takie jak Audi, BMW, Fiat-Chrysler, GM, Ford, Mercedes-Benz, 

Porsche czy Volkswagen. Firma założyła zakłady produkcyjne w Brazylii i Malezji i ma szereg 
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centrów sprzedaży i obsługi klientów w wielu państwach. W sumie dysponuje ponad 30 

spółkami zależnymi. Inwestycja jest dopiero we wstępnej fazie i trudno jest przewidzieć, 

jaką ostatecznie osiągnie skalę oraz w jakim zakresie procesy produkcyjne będą 

zlokalizowane w polskim zakładzie, a w jakim będą oparte na montażu ewentualnie prostej 

obróbce importowanych z Chin elementów. Zapowiedź korzystania z lokalnych 

podwykonawców jest bardzo pozytywnym sygnałem, gdyż oznacza możliwość zwiększenia 

tworzonej w Polsce wartości dodanej. 

 

Wnioski 

 

Chińscy inwestorzy oraz prowadzący inwestycję PAIH podejmując decyzję o lokalizacji 

zakładu nie wzięli w dostatecznym stopniu pod uwagę konieczności uwzględnienia 

zagrożeń związanych z działalnością zakładów. Metody produkcji planowane 

zabezpieczenia wzbudzały również wątpliwości organów opiniujących inwestycje z punktu 

widzenia bezpieczeństwa dla środowiska i ludności. Wydaje się również, że nie podjęto 

odpowiednio wcześnie otwartego dialogu z lokalną społecznością, co pozwoliłoby na 

wyjaśnienie wątpliwości i rozwianie obaw, a w przypadku niemożliwości osiągnięcia takiego 

rezultatu – na wcześniejszą zmianę lokalizacji. Charakter inwestycji, ale i również kraj 

pochodzenia inwestorów miały wpływ na stanowisko mieszkańców. Dla skutecznego  

i możliwie szybkiego procesu wdrożenia inwestycji przydatne byłoby wydatniejsze 

współdziałanie PAIH i władz lokalnych w dostosowaniu przez chińskich przedsiębiorstw 

planowanych inwestycji do obowiązujących w Polce standardów, dobór odpowiedniej do 

rodzaju i skali inwestycji lokalizacji oraz podjęcie odpowiednio wcześnie otwartej 

komunikacji z lokalną społecznością, co jest szczególnie istotne w przypadku mniejszych 

miejscowości. 

Pozytywnym zjawiskiem jest natomiast fakt, że również inne chińskie firmy z branży 

elektromobilności zdecydowały się na założenie zakładów w Polsce. Zlokalizowana pod 

Wrocławiem inwestycja producenta napędów do rowerów elektrycznych Bafang Electric 

jest jednak jak na razie stosunkowo niewielkiej skali. Inwestycja Ningbo Tuopu znajduje się 
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dopiero we wstępnej fazie i trudno jest przewidzieć, jaką ostatecznie osiągnie skalę oraz  

w jakim zakresie procesy produkcyjne będą zlokalizowane w polskim zakładzie, a w jakim 

będą oparte na montażu ewentualnie prostej obróbce importowanych z Chin elementów. 

Działalność handlowa podjęta przez GTHR w okresie uruchamiania inwestycji wskazuje, że 

sprzedaż oparta na imporcie jest możliwością, z której również mogą skorzystać chińscy 

inwestorzy. 

 

Łukasz Sarek – analityk gospodarki Chin w Ośrodku Badań Azji 
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Difficult beginnings of the Chinese investments in e-mobility sector in Poland 

 

Łukasz Sarek 

 

Since 2018, when the investment process was initiated by two Chinese manufacturers of 

electrolytes for batteries applied in electric vehicles, no Chinese company in this industry 

has yet started regular large scale operations in Poland. So far only the projects of limited 

scale of production have been launched, such as by Bafang Electric and Myatu Europe. 

Larger Chinese investors – Capchem and Guotai Huarong – are only at the stage of 

adaptation or construction works. The investments of both of these companies have been 

classified as having a high risk of industrial accidents due to the type and amount of 

substances used in production. In addition, the emissions of limited quantities of pollutants 

to the air and the public sewage disposal systems is expected. These elements have raised 

serious concerns among local communities in Godzikowice and Wykroty, where 

unsuccessful attempts to launch the plants have taken place. Residents of Śrem, where the 

Capchem plant will eventually be located, and residents of Prusice, where GTHR has begun 

construction, have also expressed their concerns and opposition to the investment. 

The Chinese investors (and PAIH which supports their investments), did not take sufficiently 

into account the risks associated with the plant's operations when deciding about the 

facility’s location. Production methods and the efficiency of planned safeguards also raised 

doubts among the authorities, which resulted in them issuing opinions on the 

environmental safety of the investment and on its health impact for the local communities. 

It also appears that an open dialogue with the local communities was not initiated early 

enough to clarify their doubts and to alleviate fears of the local residents. If the consensus 
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with local communities could have not be achieved, a decision to move to a different 

location could have been taken at an earlier stage of the investment planning. While 

preparing the investment in the first stages, Chinese investors and PAIH, held talks only 

with representatives of local authorities, who were in favour of the investment. Social 

consultations were carried out either because of administrative regulations or social 

pressure. 

The nature of the investment as well as the investors’ country of origin had an impact on the 

local communities' attitude. It also seems that the fears of local communities were not 

completely unfounded. While moving production to new locations, Chinese investors 

modified the scope and nature of production. It is also significant that while in the case of 

Godzikowice, most of the documentation concerning the project has been published and is 

available in the openly accessible Public Information Bulletin, in the case of other locations, 

the documentation has been available only in the offices of local authorities, which made 

access to documents and their evaluation relatively difficult. 

Production of electric vehicles is treated as one of the important elements of the 

development of the automotive industry in Poland. Localisation of the particular production 

stages in Poland will have a positive impact on ensuring the stability of production 

processes by protecting them against disturbances in supply chains. Chinese companies 

producing components and parts for electric vehicles are developing dynamically and are 

interested in locating production outside China. Poland is an attractive location due to its 

proximity to the German market and developed automotive and related industries. 

Both Capchem and Guotai Huarong have not given up on their investments. Their 

successful launch may encourage other Chinese manufacturers to set up production bases 

in Poland. For the effective and possibly fast implementation of the investment process, it 

would be useful to cooperate more effectively with Chinese companies on the actual 

adaptation of their planned investments to Polish standards, selection of location 

appropriate for the type and scale of investment, and to encourage them to undertake 

early, open, honest and transparent communication with the local community, which is 

particularly important in the case of smaller towns.  
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It is positive that other Chinese companies from the electromobility sector have also 

decided to set up plants in Poland. The investment of Bafang Electric, a manufacturer of 

propulsion systems for electric bicycles located near Wrocław, is so far relatively small in 

scale. Meanwhile, in April this year a much bigger company – Ningbo Tuopu – started the 

process of opening a plant in the Poznań area. The Chinese manufacturer of components 

for electric cars is a company of a considerable size and a supplier of such brands as Audi, 

BMW, Fiat-Chrysler, GM, Geely, Ford, Mercedes-Benz, Porsche or Volkswagen. The 

investment is expected to be worth 30 million EUR and will eventually employ 450 workers. 

It is also expected that the Chinese investor will use local suppliers and subcontractors in the 

production process. The investment is only in its initial phase and it is difficult to predict it 

eventual scale and the extent to which its production processes will be located in the Polish 

plant. Moreover, it remains unknown to what extent those processes will be based on the 

assembly or simple processing of elements imported from China. However, the 

announcement of using local subcontractors is a very positive sign as it means the 

possibility of increasing the added value created in Poland.  


