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Nazwa Projektu: GOLICE WIND PROJECT 

Kraj: Polska 

Numer Projektu: 40782 

Sektor: Energetyka 

Publiczny/Prywatny: Sektor prywatny 

Data posiedzenia Rady 
Dyrektorów: 

26 lipca 2011 r. 

Status:  Zatwierdzona ocena koncepcji. Oczekuje na 
ostateczną ocenę. 

Data publikacji PSD: 
Data aktualizacji PSD: 

13 maja 2011 r. 

Opis projektu i jego założenia: 

 

EBOR rozważa udzielenie kredytu Golice Wind 
Farm Sp. z o.o. (“Pożyczkobiorca”), firmie, która 
posiada 100% udziałów w projekcie Golice, i która 
jest w pełni zależna i zarządzana przez Acciona 
Energy Poland Sp. z o.o. (“Akcjonariusz”). 
Udzielone finansowanie pozwoli na budowę Farmy 
Wiatrowej w Polsce - 38 MW Golice(“Projekt”).  

Wpływ na transformację: Wpływ Projektu na transformację jest rozpatrywany 
z uwagi na dwa aspekty: (i) podkreślanie znaczenia 
wzorców aktywności gospodarczej oraz stworzenie 
standardów prowadzenia działalności gospodarczej, 
poprzez podkreślanie rentowności projektów 
finansowych z zakresu energii odnawialnej na 
polskim rynku; oraz (ii) rozwój sektora energii 
odnawialnej w Polsce, poprzez wspieranie 
zaangażowania Acciona w zakresie finansowania 
tego Projektu oraz innych projektów z zakresu 
sektora energii odnawialnej w Polsce. 

Klient: Golice Wind Farm Sp. z o.o. jest spółką celową 
utworzoną w Polsce, która jest w pełni i 
bezpośrednio zależna od Acciona Energy Poland Sp. 
z o.o., która stanowi oddział Acciona Energía S.A 
(“Sponsor”) utworzonej zgodnie z prawem 
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hiszpańskim . 

Finansowanie EBOR: Długoterminowe finansowanie denominowane w 
PLN, w kwocie nie przekraczającej 97,2 mln PLN 
(równowartość 22.1 millionów EURO) oraz 
stanowiącej nie więcej niż 50% finansowania z tytułu 
pożyczek, oraz nie więcej niż 30% kosztów 
całkowitych Projektu. Bank Pekao S.A. oraz Caja 
Madrid (wspólnie z EBOR, “Pożyczkodawcy”), jak 
również Sponsor, zapewnią pozostałe środki 
niezbędne do sfinansowania projektu. 

Całkowita wartość projektu: ok. 55 millionów EURO 

Wpływ na środowisko 
naturalne: 

Zgodnie z Polityką EBOR z 2008 roku 
“Environmental and Social Policy” (ESP) projekt 
został sklasyfikowany w kategorii B. Środowiskowy 
oraz socjalny audyt oraz analiza projektu a także 
przeanalizowanie obecnych oraz już zrealizowanych 
projektów oraz systemów zarządzania w zakresie 
ochrony środowiska oraz aspektów socjalnych 
zostały dokonane przez niezależnych konsultantów 
jako część postępowania EBOR - Bank’s 
Environmental and Social Due Diligence (ESDD). 

ESDD stanowi przegląd Oceny Oddziaływana na 
Środowisko (Environmental Impact Assessment) 
oraz planowanych procedur, które są zgodne z 
polskimi wymogami prawnymi w tym zakresie. 
Dokument o uwarunkowaniach środowiskowych 
oraz pozwolenia na budowę zostały wydane przez 
właściwe Organy. 

Farma wiatrowa zostanie usytuowana na terenach 
rolniczych niedaleko dwóch małych wsi. Sam projekt 
nie znajduje się na terenach specjalnie chronionych 
jednak w pobliżu znajdują się tereny chronione 
objęte programem Natura 2000. W najbliższym 
sąsiedztwie planowanej farmy znajduje się Ujście 
Warty objęte programem Natura 2000 (PLC 080001) 
(ustanowione w celu ochrony ptaków oraz ich 
siedlisk) oraz Park Krajobrazowy Ujście Warty  (w 
celu ochrony terenów stanowiących ujście Warty 
oraz część objęta programem Natura 2000 („Ujście 
Warty”), których granica przebiega 0.6 km na północ 
od farmy wiatrowej. W pobliżu, w dolinie Odry, 
zlokalizowany jest Obszar Golice-Lisów (w 
odległości 5 – 10 km), który został uznany za ścieżki 
migracji ptaków żyjących w rejonie “Ujście Warty” 
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Natura 2000 oraz w dolinie rzeki Odry. 

Wpływ na awifaunę (avifauna) został uwzględniony 
w licznych dokumentach oraz w Decyzji 
Środowiskowej (Environmental Decision), w której 
została zawarta prośba o przeniesienie jednej turbiny 
wiatrowej na południe od zbiorników wodnych 
zlokalizowanych w okolicy, zostało to uwzględnione 
w ostatecznej wersji projektu budowy. ESDD 
zawiera pewne luki informacyjne, dlatego też 
Inwestor zorganizował i zaakceptował dodatkowe 
badania zachowań ptaków oraz nietoperzy. Wnioski 
z przeprowadzonych badań zostaną podane do 
wiadomości publicznej i zamieszczone na stronie 
internetowej firmy.  

ESDD wskazuje na konieczność poprawy dobrych 
praktyk interesariuszy (zgodnie z Polityką Banku 
(PR 10)) oraz wzmocnienie instytucjonalnych 
praktyk w zakresie zarządzania w Environmental, 
Health and Safety (EHS). W związku z tym ESAP 
wymaga wdrożenia formalnego programu 
zarządzania w zakresie ochrony środowiska, zdrowia 
i bezpieczeństwa zgodnymi z międzynarodowymi 
standardami oraz przyjęcia Plany Zaangażowania 
Interesariuszy (Stakeholders Engagement Plan), 
który będzie zawierał Proces Składnia Skarg 
(Grievance Mechanism). Poziom hałasu będzie 
monitorowany w najbliżej zlokalizowanych 
budynkach mieszkalnych w celu potwierdzenia, że 
nie zostają przekroczone normy regulowane przez 
prawo - 45 dB (A) w ciągu nocy. Prace budowlane 
będą nadzorowane przez specjalistów w zakresie 
ochrony środowiska, zdrowia, bezpieczeństwa oraz 
archeologów. Program ESAP pozwoli Firmie 
sprostać międzynarodowym oraz unijnym 
standardom, a także osiągnąć zgodność z założeniami 
PRs Banku, a to w przyszłości wpłynie na poprawę 
zarządzania ochroną środowiska przez Firmę oraz 
jego ogólną wydajność.  

Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do 
przygotowywania corocznego raportu z zakresu 
ochrony środowiska, zawierającego uaktualnioną 
informację o postępach programu ESAP oraz 
informację o jakichkolwiek wypadkach lub 
zdarzeniach. Przedsiębiorstwo będzie przygotowane 
na okresowe wizyty monitorujące przeprowadzane 
przez Pracowników Banku bądź oddelegowanych 
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przedstawicieli, w razie konieczności.  

Współpraca techniczna: Nie dotyczy. 

Osoba kontaktowa (Klient): Pani Isabel Rodriguez de Rivera, Acciona Energy 
Tel: +34 916 576 463, Email: 
Isabel.rodriguezrivera.ruiz@acciona.es 

Możliwość współpracy: W celu potwierdzenia możliwości współpracy oraz w 
przypadku przetargów pytania należy kierować 
bezpośrednio do Klienta. 

Zapytania ogólne: Pytania do EBOR w kwestiach dotyczących projektu 
niezwiązane z przetargami należy kierować pod: Tel: 
+44 20 7338 7168; Fax: +44 20 7338 7380 
Email: projectenquiries@ebrd.com 

Polityka Informacji Publicznej 
(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.  

Tekst PIP znajduje się na stronie: 

http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm 

Niezależny Mechanizm 
Składania Skarg 

EBOR opracował Niezależny Mechanizm Składania 
Skarg, (Independent Recourse Mechanism - IRM) 
aby umożliwić grupom, które mogą zostać 
bezpośrednio i niekorzystnie dotknięte projektem 
realizowanym przez Bank składanie skarg i zażaleń 
do Banku niezależnie od działalności bankowej. 
 

Wytyczne jak składać skargę oraz reguły 
postępowania znajdują się na stronie dostępne w 
języku angielskim: 

http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.
pdf ,  

lub w języku rosyjskim: 
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCM
RulesRussian.pdf  

Wszelkie skargi muszą zostać złożone nie później niż 
12 miesięcy od ostatniej wypłaty środków przez 
EBOR. W celu potwierdzenia ostatecznego terminu 
składania skargi można skontaktować się z 
pracownikiem PCM (pod adresem: pcm@ebrd.com) 
lub z odpowiednim Biurem Rezydenckim. 
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