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Opis i cele projektu: 

EBOR rozważa możliwość udzielenia pożyczki bankowej w wysokości do PLN 470 
milionów w celu współfinansowania zakupu 35 pociągów metra (210 wagonów), 
niezbędnych Spółce Metro Warszawskie do obsługi zarówno istniejącej linii (Linia Metra I – 
15 nowych składów) jak i nowej linii metra, która jest obecnie w budowie (Linia Metra II – 
20 nowych składów) 

Linia Metra II to długo oczekiwana inwestycja w rozwój wielko-pojemnościowego transportu 
publicznego w Warszawie, która, jak się oczekuje, przyczyni się do spadku natężenia ruchu 
w mieście i zredukuje emisję dwutlenku węgla w transporcie miejskim, a także wraz z 
pierwszą linią Metra stworzy ważną siatkę połączeń co ułatwi pasażerom sprawną przeprawę 
z lewobrzeżnej Warszawy do dzielnic w zachodniej części miasta.  

 

Wpływ na transformację: 

Projekt stanowi podstawę do stworzenia rozbudowanej metodologii służącej do pomiaru 
wielkości redukcji emisji osiągniętych na skutek inwestycji w sektorze transportu miejskiego 
w Warszawie i ukierunkowanej na handel jednostkami emisji w ramach mechanizmów 
rynkowych jakim może być program Wspólnych Wdrożeń.  W przypadku powodzenia, byłby 
to przykład pierwszej w Europie transakcji handlu emisjami w sektorze transportu 
publicznego. Takie podejście mogłoby się przyczynić do promocji mechanizmów rynkowych 
w projektach z sektora transportu publicznego.  

Dalszy wpływ na transformację jest spodziewany na skutek udanego zastosowania 
technologii rekuperacji a także ze związanych z projektem zmian w Umowie Wykonawczej 
pomiędzy miastem a Spółką.  

 

Klient: 
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Metro Warszawskie Sp. z o.o. (Metro Warszawskie” lub ‘Spółka’) jest spółką w całości 
należącą do Miasta st. Warszawy i świadczącą usługi transportu miejskiego na podziemnej 
linii metra w Warszawie.  

 

Finansowanie EBOR: 

Pożyczka bankowa w wysokości do PLN 470 milionów na współfinansowanie taboru, 
którego zakup jest planowany przez Spółkę i będącego częścią projektu budowy drugiej linii 
metra  realizowanego przez Miasto i Spółkę („Projekt”). 

Oczekuje się, że projekt będzie współfinansowany ze środków z Funduszu Spójności UE, 
Miasto,  Spółkę i kredyty bankowe. 

 

Całkowity koszt projektu: 

Całkowita wartość projektu jest  obecnie szacowana na PLN 4.8 miliarda. 

 

Kategoryzacja ze względu na skutki dla środowiska oraz skutki społeczne; wpływ i 
łagodzenie skutków: 

Projekt otrzymał kategorię B i wymaga, przeprowadzenia analizy i wstępnej oceny pod 
względem wpływu Projektu (zakup taboru) na ochronę środowiska i skutki  społeczne 
(Environmental and Social Due Diligence - ESDD)  
 
ESDD będzie zawierać przegląd/ ocenę taboru jaki ma być zakupiony, jak również ocenę 
obowiązujących obecnie w Spółce systemów zarządzania z zakresu ochrony środowiska i 
BHP. ESDD zweryfikuje również czy struktura projektu jest zgodna z wymogami EBORu i 
czy Spółka jest w stanie wdrożyć zalecenia wynikające z wymogów EBORu.                 
W oparciu o wyniki  ESDD zostanie stworzony i uzgodniony  ze Spółką Plan Środowiskowo-
Społeczny (Environmental and Social Action Plan - ESAP). Zakres analiz  Banku zostanie 
skoordynowany między innymi z JASPERSem oraz będzie uwzględniał obszar wpływu 
Projektu w szczególności obszar pozwoleń oraz środowiskowe i społeczne skutki wynikające 
z budowy drugiej linii metra.  
 
PSD będzie uaktualniony po zakończeniu ESDD . 

 

Współpraca techniczna: 

Przewiduje się następujące środki techniczne:  

1) Badanie niektórych obszarów wpływu Projektu na ochronę środowiska i skutki  społeczne 
(ok. €30,000, płacone z budżetu Banku) 

2) Przegląd Umowy Wykonawczej (ok. €30,000. Sponsor to ustalenia) 

3) Metodologia służąca do handlu emisjami w sektorze tramsportu miejskiego  ok. €200,000 
– administrowane wspólnie z  Bursa Light Rail Project. Sponsor do ustalenia).  
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W celu uzyskania informacji nt. możliwości współpracy przy projektach finansowanych ze 
środków technicznych prosimy otworzyć link:  procurement of consultants. 

 

Przetargi: 

Zapraszamy:  EBRD Procurement 
Pytania:: Tel: +44 20 7338 6794; Fax: +44 20 7338 7472 
Email: procurement@ebrd.com 

 

Zapytania ogólne: 

Zapytania do EBOR niezwiązane z przetargami: 
Tel: +44 20 7338 7168; Fax: +44 20 7338 7380 
Email: projectenquiries@ebrd.com 

 

Polityka Informacji Publicznych (PIP): 

PIP wskazuje, w jaki sposób, EBOR ujawnia informacje oraz jak przeprowadza konsultacje z 
zainteresowanymi stronami, aby promować szerszą świadomość i zrozumienie jego strategii, 
polityki oraz działalności.  

Pełny tekst  PIP na: http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm 

 

Procedury Skarg i Zażaleń (PCM): 

EBOR opracował Procedury Skarg i Zażaleń (Project Complaint Mechanism - PCM) aby 
umożliwić indywidualnym osobom bądź grupom składanie skarg dotyczących projektów 
Banku, które rzekomo powodują, lub mogłyby spowodować szkody. Zasady i przepisy 
dotyczące PCM można znaleźć na stronie: www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf. 
 

Wszystkie skargi i zażalenia  składane w ramach PCM muszą być zgłoszone w ciągu 12 
miesięcy od daty ostatniej wypłaty środków przez EBOR. W przypadku wątpliwości co do 
procedur lub terminów w jakich należy składać zażalenia, prosimy o kontakt z osobą 
odpowiedzialną za PCM: pcm@ebrd.com bądź z odpowiednim Biurem Regionalnym 
EBORu.   
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