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  project summary document 

 
 

Nazwa projektu: WINSKO BIOMASS 

Kraj: Polska 

Numer Projektu: 43331 

Sektor: Sektor energetyczny 

Publiczny/Prywatny: Sektor prywatny 

Data Posiedzenia Zarządu: 17 grudnia 2013 

Status:  Projekt zaakceptowany na ‘Structure Review’ 

Data publikacji PSD: 
Data aktualizacji PSD: 

12 kwietnia 2013 

Opis projektu i jego założenia: 

 

EBOR rozważa udzielenie długoterminowego kredytu na 
sfinansowanie budowy i obsługi bloku energetycznego o mocy 31MWe 
opalanego biomasą zlokalizowanego w gminie Wińsko („Projekt”), 
będącego pierwszą w Polsce odrębną jednostką opalaną biomasą, 
należącą do niezależnego wytwórcy energii. 

Kredyt zostanie udzielony prywatnej spółce: „Grupa PEP – 
Bioelektrownia 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka 
komandytowa („Pożyczkobiorca” lub „Spółka”), która jest spółką 
celową, posiadającą 100% udziałów w Projekcie. 

Jedynym właścicielem Pożyczkobiorcy jest Polish Energy Partners 
S.A. („Sponsor”). 

Wpływ na transformację gospodarki: Wpływ Projektu na transformację gospodarki wynika z trzech źródeł:  

(i) efektu demonstracji nowych, powielalnych zachowań i działań 
poprzez pomoc w budowie pierwszej niezależnej jednostki opalanej 
biomasą oraz wysłanie sygnału świadczącego o tym, że takie projekty 
mogą uzyskać finansowanie bankowe mimo przedłużającej się 
niepewności związanej ze spodziewanymi zmianami regulacji 
prawnych dotyczących polskiego rynku energii odnawialnej;  

(ii) ustalenia standardów ładu korporacyjnego i postępowania w 
biznesie poprzez promowanie postępu w osiągnięciu unijnych celów 
dotyczących zielonej energii oraz zastosowanie najlepszych praktyk w 
zakresie aspektów środowiskowych; oraz 

(iii) promowanie konkurencyjności rynku poprzez rynkowe podejście 
do sprzedaży energii elektrycznej i zielonych certyfikatów, w ten 
sposób przyczyniając się do zwiększonej płynności i przejrzystości 
polskiego rynku energetycznego.  

Klient: Prywatna spółka: „Grupa PEP – Bioelektrownia 2 Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa, będąca spółką 
celową utworzoną i działającą pod prawem polskim, której jedynym 
właścicielem jest Polish Energy Partners S.A. 

Polish Energy Partners S.A jest wiodącym graczem na lokalnym rynku 
energii odnawialnej i niezależnym wytwórcą energii elektrycznej, Jest 
też spółką notowaną na Warszawskiej Giełdzie Papierów 
Wartościowych. Głównym właścicielem (posiadającym pośrednio ok. 
60% akcji) jest grupa Polenergia (członek grupy Kulczyk Investments). 
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Finansowanie EBOR: Udzielenie długoterminowego finansowania inwestycyjnego w złotych, 
w kwocie do 160 mln PLN (równowartość 39 mln EUR), stanowiącego 
do 35% całkowitej wartości Projektu.  

Pozostała kwota finansowania Projektu ma pochodzić od banków 
komercyjnych oraz od Sponsora.  

Całkowita wartość projektu: Około 480 mln PLN (115 mln EUR). 

Kategoryzacja i wpływ na środowisko 
naturalne i społeczne oraz jego 
złagodzenie: 

Klasyfikacja Projektu wraz z uzasadnieniem  

Kategoria B. Kwestie środowiskowe i społeczne związane z budową 
bloku biomasowego można łatwo ocenić i złagodzić w ramach 
środowiskowego i społecznego due diligence Banku (Environmental 
and Social Due Diligence – ESDD).  

Bank współpracował ze Sponsorem w przeszłości. Sponsor 
wypracował właściwy system zarządzania aspektami środowiskowymi 
i bezpieczeństwa pracy (Environmental, Health and Safety – EHS - 
management system) jako element wprowadzenia uzgodnionego z 
Bankiem Planu Ochrony Środowiska i Działań Społecznych 
(Environmental and Social Action Plan – ESAP). 

Przeprowadzane due dilligence i jego rezultaty 

Przeprowadzone przez niezależnego konsultanta ESDD potwierdziło, 
że Projekt jest w pełni zgodny z polskimi i europejskimi standardami 
środowiskowymi oraz że w ramach uzyskiwania pozwoleń dokonano 
właściwej oceny wpływu na środowisko (Environmental Impact 
Assessment - EIA). Nowy blok jest zlokalizowany z dala od obszarów 
zamieszkałych lub wrażliwych (np. obszary Natura 2000) i będzie się 
charakteryzował ograniczonym wpływem środowiskowym i 
społecznym. 

Specyfikacja nowego bloku biomasowego jest zgodna z europejską 
dyrektywą dotyczącą emisji przemysłowych (EU Industrial Emission 
Directive - IED), najlepszymi standardami technicznymi (BAT) w 
zakresie emisji oraz wymogami Banku (Bank’s Performance 
Requirements). 

Główny wpływ środowiskowo- społeczny jest związany z logistyką 
dostaw (proces zbierania i transportu słomy). ESDD potwierdziło, że 
Sponsor dokonał pełnej oceny łańcucha dostaw oraz podjął środki 
łagodzące wpływ, takie jak plan zarządzania ruchem. Jako element 
ustanawiania najlepszych praktyk, Sponsor wypracował wewnętrzną 
politykę adresującą kwestie dostaw. Szczegóły są udostępnione na 
Stronie Spółki. 

Niezależne ESDD pozwoliło stwierdzić, że Projekt jest zgodny z 
wymogami Banku (Bank’ s Performance Requirements) oraz że 
Sponsor ma właściwy system zarządzania aspektami środowiskowymi 
i społecznymi. ESAP został wypracowany dla Projektu, zapewniając, 
że zgodność z powyższymi standardami na podstawie określonych 
elementów będzie utrzymana. 

Streszczenie nietechniczne w języku polskim i angielskim jest dostępne 
poprzez następujące linki: (i) Streszczenie Nietechniczne (wersja 
angielska) (ii) Streszczenie Nietechniczne (wersja polska)  

Wymogi w fazie implementacji Projektu 

Sponsor (i/lub Pożyczkobiorca) wprowadzi ESAP (zgodnie z 
ustaleniami) oraz plan zarządzania EHS. 

Pożyczkobiorca będzie zobowiązany do przedstawiania Bankowi 
roczny raport środowiskowy, zawierający aktualny status ESAP (czyli 
fazę implementacji poszczególnych zapisów) oraz do informowania o 
jakichkolwiek istotnych zdarzeniach i wypadkach. 

Pożyczkobiorca umożliwi okresowe wizyty pozwalające pracownikom 
Banku (lub innym wyznaczonym osobom) na monitorowanie Projektu, 
jeśli Bank uzna to za konieczne.  

http://pepsa.com.pl/page/zrownowazony-lancuch-dostaw
http://pepsa.com.pl/en/page/winsko-biomass-power-plant-project
http://pepsa.com.pl/en/page/winsko-biomass-power-plant-project
http://pepsa.com.pl/strona/projekt-bioelektrowni-winsko
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Współpraca techniczna: Nie dotyczy. 

Kontakt z firmą: W kwestiach związanych z projektem i finansowaniem:  
Pan Piotr Maciołek, Polish Energy Partners,  
Tel: +48 22 390 81 00, Email: piotr.maciolek@pepsa.com.pl 

Możliwości współpracy: W kwestiach dotyczących współpracy lub przetargów proszę 
kontaktować się z klientem. 

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 

Mechanizm Składania Skarg (Project 
Complaint Mechanism – PCM) 

EBOR opracował Mechanizm Składania Skarg (Project Complaint 
Mechanism – PCM), aby umożliwić indywidualnym osobom lub 
grupom, które mogą zostać bezpośrednio i niekorzystnie dotknięte 
projektem realizowanym przez Bank składanie skarg i zażaleń, które 
będą rozpatrywane w sposób niezależny od działalności Banku. 
Wytyczne jak składać skargę oraz reguły postępowania znajdują się na 
stronie: http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf,  
wersja rosyjska: 
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussian.pdf  

Ewentualne skargi zgodnie z PCM muszą zostać złożone nie później 
niż w 12 miesięcy od ostatniej wypłaty środków przez EBOR. W celu 
wyjaśnienia, w jakim terminie skarga musi zostać złożona należy 
skontaktować się ze specjalistą PCM (pcm@ebrd.com) lub z 
odpowiednim Biurem Rezydenckim EBOR. 
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