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ab0cd   project summary document 
 

Nazwa Projektu: KUKINIA WIND 

Państwo: Polska 

Nr projektu: 43819 

Sektor: Energetyczny 

Sektor państwowy/prywatny: sektor prywatny  

Data akceptacji przez Radę 
Dyrektorów EBOR: 

17 października 2012 

Status:  Projekt uzyskał finalną zgodę (Final Review), oczekuje na 
zatwierdzenie przez Radę Dyrektorów 

Data ogłoszenia PSD: 
Data aktualizacji PSD: 

13 września 2012 

Opis Projektu i cele: 

 

EBOR planuje udzielenie kredytu w celu sfinansowania budowy i 
działalności elektrowni wiatrowej Kukinia o mocy 52.9 MW 
zlokalizowanej w północnej Polsce (zwany dalej “Projektem”). 
Kredyt zostanie udzielony firmie Aeolus Sp. z o.o. 
(„Pożyczkobiorca”), spółce celowej posiadającej 100% udziałów 
w Projekcie.  

Udziałowcami Pożyczkobiorcy są RP Global Holding S.L. (“RP 
Global”) oraz Fundusz 2020 European Fund for Energy, Climate 
Change and Infrastructure (“Fundusz Marguerite“), razem zwani 
dalej “Udziałowcami” lub “Sponsorami”. 

Dodatkowo, poza budową nowej elektrowni wiatrowej Kukinia, 
Pożyczkobiorca będzie właścicielem elektrowni wiatrowej 
Tychowo o mocy 50 MW,  położonej w tej samej części  Polski. 
Intencją Pożyczkobiorcy jest skonsolidowanie finansowania dla 
obu aktywów. Dlatego też zrefinansowanie elektrowni wiatrowej 
Tychowo przez współfinansujący z EBORem bank komercyjny 
jest integralnym elementem finansowania Projektu. 

Wpływ Projektu na proces 
transformacji: 

Zidentyfikowano trzy mechanizmy wpływu Projektu na proces 
transformacji gospodarki: : (i) wpływ poprzez zademonstrowanie 
nowych  schematów działania, które mogą być powielane przez 
innych uczestników rynku, ustanawianie standardów 
biznesowych oraz wpływ na stopień konkurencyjności rynku 
poprzez potwierdzenie, że projekty energii odnawialnej mogą - 
mimo aktualnej niepewności regulacyjnej związanej z 
przewidywanymi zmianami w ustawodawstwie polskim 
dotyczącym energii odnawialnej - być finansowane w strukturze 
finansowania projektowego (ang. project finance) na w pełni 
komercyjnych zasadach, nawet przy strukturze dopuszczającej 
ryzyko wynikające ze zmienności cen energii i praw 
majątkowych (tzw. zielonych certyfikatów).  (ii) wpływ poprzez 
zademonstrowanie, że możliwe jest finansowanie na warunkach 
komercyjnych projektów farm wiatrowych opartych o kontrakty 
sprzedaży energii i zielonych certyfikatów zawarte z 
pośrednikami na rynku energii (np. firmami handlującymi 
energią, ang. energy traders), które z kolei przyczyniają się do 
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zwiększenia płynności na wtórnym rynku energii i zielonych 
certyfikatów) oraz (iii) wpływ na rozwój sektora energetyki 
odnawialnej w Polsce poprzez wspieranie zaangażowania na 
tym rynku inwestorów długoterminowych, co pokazuje, że 
projekty dotyczące energii odnawialnej mogą stanowić 
dodatkową opcję inwestycyjną dla inwestorów lokujących środki 
w stosunkowo długim okresie, a jednocześnie mających 
stosunkowo konserwatywne nastawienie do skali 
podejmowanego  ryzyka.   

Klient: RP Global, niezależny producent energii odnawialnej 
zarejestrowany w Hiszpanii oraz 2020 European Fund for 
Energy, Climate Change and Infrastructure („Fundusz 
Marguerite”), europejski fundusz infrastrukturalny koncentrujący 
się na projektach w nowo budowane inwestycje w infrastrukturę 
w sektorach: transportowym, energetyki tradycyjnej oraz 
energetyki odnawialnej. 

Finansowanie przez EBOR: Udzielenie Pożyczkobiorcy długoterminowego kredytu w złotych 
bez regresu do Sponsorów, w kwocie do 285 mln złotych 
(równowartość 64.7 mln euro), stanowiącego do 50% całego 
finansowania udzielonego Projektowi w formie kredytów 
bankowych. Bank komercyjny sfinansuje pozostałą część 
kredytu, w tym również w również w calosci zrefinansuje kredyt 
dla istniejącej elektrowni wiatrowej Tychowo. 

EBOR planuje również  uczestniczyć w transakcjach 
zabezpieczających ryzyko stopy procentowej i ryzyko kursu 
walutowego zgodnie z potrzebami Projektu.  

Koszt Projektu ogółem: do ok. 826 mln złotych (190 mln euro). 

Zagadnienia środowiskowe i 
społeczne – klasyfikacja wpływu, i 
podjęte działania : 

Klasyfikacja wpływu na środowisko wraz z uzasadnieniem  

Kategoria B. Aspekty środowiskowe i społeczne związane z 
budową energii wiatrowej Kukinia o średniej mocy oraz 
refinansowaniem istniejącej elektrowni wiatrowej Tychowo 
(również o średniej mocy) mogą być w pełni ocenione i 
odpowiednio zaadresowane podczas przeprowadzonej przez 
Bank Due Diligence Aspektów Środowiskowych i Społecznych 
(ang. Environmental and Social Due Diligence, ESDD). 

Bank zaangażował niezależnego konsultanta do 
przeprowadzenia ESDD Projektu. Ocena ESDD potwierdziła, że 
Klient ma konieczne umiejętności i możliwości aby wprowadzić 
Standardy Działania wymagane przez EBOR (ang. Performance 
Requirements, PRs) oraz że obie elektrownie wiatrowe są w 
zgodzie polskimi przepisami prawa w zakresie ochrony 
środowiska.  

Elektrownia wiatrowa Kukinia jest tworzona na terenie, na 
którym działają już inne elektrownie wiatrowe oraz z dala od 
obszarów wrażliwych i siedlisk. Projekt budowy elektrownii 
wiatrowej przeszedl przez wymagany w Polsce process oceny 
wpływu na środowisko (ang. Environmental Impact Assessment, 
EIA) i uzyskał wszystkie niezbędne pozwolenia. Jednak trzy 
turbiny będą umieszczone na obszarze siedliskowym Natury 
2000 (Dorzecze Parsęty), który został utworzony już po 
uzyskaniu przez elektrownię w 2008 roku wstępnych pozwoleń. 
Obszar Natura 2000 został utworzony w celu ochrony 
zagrożonych gatunków wydr, ropuch i chrząszczy. Ocena ESDD 
potwierdziła, że obszar ten ma character rolniczy i nie jest 
obszarem wrażliwym ze względów ornitologicznych. Dodatkowe 
badania zostały przeprowadzone jako część oceny ESDD 
zgodnie z art. 6 Dyrektywy dotyczącej siedlisk (ang. Habitats 
Directive). Badania te potwierdziły, że elektrownia wiatrowa nie 
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będzie miała istotnego wpływu na lokalną faunę i florę oraz że 
turbiny mogą być umiejscowione na tym terenie. Biorąc pod 
uwagę topografię, turbiny nie będą miały wpływu na hydrologię 
obszaru chronionego.  Ocena ESDD wykazała również, że - w 
momencie uzyskania przez elektrownię wstępnych pozwoleń - w 
Polsce dostępne były jedynie nieliczne wytyczne i wskazówki 
dotyczące najlepszych praktyk w zakresie badań/ocen w 
zakresie ochrony ptactwa i nietoperzy. W rezultacie, ocena EIA 
w 2008 r. nie oceniła całkowicie wpływu Projektu na populacje 
nietoperzy i ptactwa. Ocena ESDD, zgodna z PR 6 w ramach 
Polityki Środowiskowo-Społecznej EBOR-u (ang. EBRD’s 
Environmental and Social Policy) uwzględniała przeprowadzenie 
dodatkowych obserwacji w okolicy przygotowywanej elektrowni 
wiatrowej  w celu uzyskania pełnego obrazu fauny i flory  i w ten 
sposób umożliwiła właściwą ocenę bioróżnorodności oraz – 
zgodnie z wymogami EBOR – określenie dodatkowych działań 
zapobiegajacych negatywnemu wpływowi oraz zapewniających 
odpowiednie monitorowanie wpływu w przyszłości. Ocena ta 
potwierdziła, że turbiny wiatrowe w Kukinii będą miały 
ograniczony wpływ na ptactwo i nietoperze oraz że odpowiedni 
sposób zarządzania operacyjnego turbinami umożliwi dalsze  
ograniczenie tego wpływu, a co za tym idzie zmniejszenie ryzyka 
dotyczącego gatunków ptactwa i nietoperzy. Klient zobowiązał 
się wprowadzić system aktywnego zarządzania turbinami  jako 
element planu zarządzania Projektem w fazie operacyjnej. 
Działania te obejmują m.in. zmniejszenie prędkości turbin oraz 
indywidualne wyłączanie turbin w przypadku wystąpienia 
specyficznych warunków meteorologicznych, które mogłyby 
zwiększyć ryzyko kolizji lub innego negatywnego wpływu.  

W ramach oceny ESDD, został stworzony przez Klienta 
dodatkowy Program Zaangażowania Zainteresowanych Stron 
(ang. Stakeholder Engagement Programme, SEP), jak również 
Streszczenie Nietechniczne (ang. Non-Technical Summary, 
NTS) oraz Plan Działań Srodowiskowo-Społecznych (ang. 
Environmental and Social Action Plan) dla elektrowni wiatrowej 
Kukinia. NTS dla Tychowa został stworzony w 2009 r. i nie 
wymaga aktualizacji. NTS i SEP w j.polskim i angielskim są 
dostępne na stronie: 
http://rp-global.pl/pl/pages/projekty-w-budowie/farma-wiatrowa-
kukinia 

Bank będzie monitorował realizację Projektu.  

Środki współpracy technicznej: Nie dotyczy 

Osoba kontaktowa po stronie  Klienta: Sprawy finansowe oraz związane z Projektem: 

Pan Tomasz Zelek, Country Manager, Tel: +48 91 43 22 591, 
Email: Tomasz.Zelek@rp-global.com 
 

Możliwości współpracy: W celu poznania możliwości współpracy związanej z 
działalnością lub przetargami, prosimy o skontaktowanie się z 
Klientem  

Zapytania ogólne: Zapytania kierowane do EBOR w sprawach Projektów, nie 
związane z przetargami: 
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://rp-global.pl/pl/pages/projekty-w-budowie/farma-wiatrowa-kukinia
http://rp-global.pl/pl/pages/projekty-w-budowie/farma-wiatrowa-kukinia
mailto:Tomasz.Zelek@rp-global.com
mailto:projectenquiries@ebrd.com
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http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm  

Niezależny Mechanizm Składania 
Skarg w związku z Projektem, (ang. 
Project Complaint Mechanism, PCM) 

EBOR opracował Niezależny Mechanizm Składania Skarg, 
(Project Complaint Mechanism - PCM), 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/PCMRulesRussia
n.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. 

 

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

