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   project summary document 
 

Nazwa Projektu: ENERGA Smart Grid 

Kraj: POLSKA 

Numer Projektu: 44527 

Sektor: Energetyczny 

Publiczny/ Prywatny: Publiczny 

Data Posiedzenia Zarządu: Do potwierdzenia 

Status:  Zatwierdzony podczas concept review 

Data publikacji PSD: 
Data aktualizacji PSD: 

[ ] marca 2012 

Opis projektu i jego założenia: 

 

EBOR rozważa udzielenie kredytu do wysokości 800 mln PLN 
polskiej spółce energetycznej ENERGA (Spółka) równolegle w 
stosunku do finansowania z Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego. Pożyczka byłaby przeznaczona na realizację 
projektów inwestycyjnych ENERGA Operator w segmencie 
dystrybucji Spółki, w latach 2012-2015, o łącznej wartości 5,2 
mld PLN (Projekt).  

Program inwestycyjny wprowadzi w życie rozwiązania smart 
grid, wzmocni sieć dystrybucyjną ENERGA Operatora, 
pozwalając na znaczne usprawnienia w kwestii efektywności 
energetycznej oraz umożliwi podłączenie nowych wytwórców 
energii odnawialnej do sieci dystrybucyjnej.  

Niniejsza transakcja jest drugą inwestycją realizowaną wspólnie 
przez EBOR oraz ENERGĘ. 

Wpływ na transformację gospodarki: Szeroki program inwestycyjny wzmocnienia sieci dystrybucyjnej 
ENERGA ma na celu doprowadzenie nie tylko do znaczących 
usprawnień w kwestii niezawodności i wydajności sieci, ale 
również wprowadzenie rozwiązań smart grid. Ponadto, 
wdrożenie inteligentnych dwukierunkowych systemów 
pomiarowych Advanced Metering Infrastructure (“AMI”) będzie 
stanowić pierwszy krok w stronę optymalizacji działań DSO i 
rozwiązań energetyki konsumenckiej (e tym DSM -demand side 
management). 

Strategia Smart Grid spółki ENERGA zakłada pełne 
opomiarowanie nowoczesnym systemem w rejonie swojego 
działania, co pomoże Polsce spełnić wymaganie unijne 
dotyczące wdrożenia inteligentnych mierników dla 80% kraju do 
2020 r. To z kolei ma na celu wskazanie, iż inwestycje smart 
grid w sektorze dystrybucji energii elektrycznej to rentowna 
strategia inwestycyjna w Polsce, prowadząca do istotnych 
usprawnień w zakresie efektywności energetycznej. 

Ponadto, w latach 2012-2015, ENERGA przewiduje podłączenie 
do swojej sieci dystrybucyjnej odnawialnych źródeł energii o 
łącznej mocy ok. 434 MW. Działanie to ma mieć pozytywny 
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wpływ na rozwój rynku energii odnawialnej poprzez zwiększenie 
pojemności sieci.  

Klient: ENERGA jest jedną z czterech zintegrowanych pionowo, 
największych grup energetycznych w Polsce. Spółka obejmuje 
swoją działalnością przede wszystkim rejony północno-
środkowej Polski. ENERGA działa zgodnie z przepisami prawa 
polskiego i posiada swoją siedzibę w Gdańsku. 
Większościowym udziałowcem Spółki (84,18%) pozostaje Skarb 
Państwa. 

ENERGA Operator, będąc w 99,75% własnością spółki 
ENERGA, jest operatorem systemu dystrybucji energii 
elektrycznej. 

Finansowanie EBOR: Maksymalna kwota finansowania to 800 mln PLN w postaci 
niezabezpieczonego długoterminowego kredytu korporacyjnego 
(do 15 lat) przeznaczonego na program inwestycyjny ENERGA 
Operator. Przewiduje się, że pożyczka EBOR będzie częściowo 
syndykowana. 

ENERGA prowadzi równoległe rozmowy z Europejskim 
Bankiem Inwestycyjnym na temat możliwości otrzymania przez 
Spółkę równoległego finansowania dla Projektu. 

Całkowita wartość projektu: 5,2 mld PLN (1,2 mld EUR) 

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

Kategoria B. Wstępne badanie aspektów środowiskowych i społecznych 

(IESE) potwierdziło, że Projekt, będący operacją wykonywaną w wielu 

lokalizacjach i ubiegającą się o finansowanie korporacyjne z EBOR, 

wymaga audytu korporacyjnego. Finansowanie modernizacji i 

aktualizacji linii dystrybucji oraz instalacji inteligentnych mierników jest 

związane ze znaczną ilością problemów środowiskowych i socjalnych, 

które można ocenić już na wstępie, jako część due diligence 

dotyczących aspektów środowiskowych i społecznych (ESDD). Bank już 

wcześniej udzielał Spółce finansowania (DTM 40784), w którego 

ramach stworzył Plan Ochrony Środowiska i Działań Społecznych 

(ESAP).  W obecnej ESDD rozpatrzono m.in. stan wprowadzenia w 

życie istniejącego ESAP.  

s Due diligence dotyczących aspektów środowiskowych i społeczny 

przeprowadzone przez Bank (ESDD) zawierało w sobie przegląd 

systemu zarządzania spółki ENERGA oraz jej zdolność wprowadzenia 

standardów Banku (Bank’s Performance Requirements - PRs) w swoich 

działaniach. ESDD potwierdziła, że projekt finansowany przez Bank nie 

będzie miał znacznego wpływu na środowisko i będzie zgodny z 

unijnymi standardami środowiskowymi oraz PRs. Spółka w pełni 

wprowadza uzgodniony w 2010 r. ESAP i znacząco poprawiła swoje 

wewnętrzne systemy zarządzania EHS. W 2012 r. Spółka opublikowała 

swój pierwszy Corporate Social Report (CSR) zgodnie z ustaleniami w 

ESAP.  

Corporate Social Report 

Istniejący ESAP uaktualniono na podstawie ESDD. Niektóre z 
planowanych podprojektów należących do tego programu 
inwestycyjnego będą musiały być poddane ocenie 
oddziaływania na środowisko (EIA) przed ostatecznym 
zatwierdzeniem pozwoleń na budowę zgodnie z przepisami 
prawa polskiego, a nie według wymagań Polityki Środowiskowej 
i Socjalnej EBOR (ESP) (tzn. żadne inwestycje nie będą 
podlegać pod Załącznik 1 do ESP). EIA jest wymagane m.in. ze 
względu na zmianę pola elektromagnetycznego na linii poprzez 
zwiększanie jego potencjału. ESDD sprawdziła program 
inwestycyjny i potwierdziła, że żaden z projektów nie jest 
związany z obszarami wrażliwymi. W ramach wdrażania ESAP i 
SEP Spółka opublikowała Podsumowania Nietechniczne EIA 

http://www.grupaenerga.pl/upload/wysiwyg/CSR/Energa_CSR_ENG.pdf
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dla nowych projektów, które można znaleźć na stronie projektu 
ENERGA Operator pod linkiem:  

ENERGA-OPERATOR S.A. – Podsumowania Nietechniczne  
 
ESDD wykazała również, że Spółka ma dobry system 
zarządzania EHS oraz dobrą politykę HR.  

Spodziewane wymagania wdrożeniowe 

 Spółka będzie dalej wprowadzać wewnętrzny System 
Zarządzania Środowiskowego oraz Zarządzania 
Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, zgodnie z 
wymogami ESAP. 

 Spółka będzie dostarczać Bankowi roczny raport 
dotyczący kwestii środowiskowych i społecznych, 
zawierający uaktualnione dane dotyczące stanu 
wdrożenia ESAP oraz informacje o wszelkich 
wypadkach czy innych zdarzeniach mających skutki 
środowiskowe lub społeczne.  

 Spółka umożliwi odbywanie okresowych wizyt 
kontrolnych przez pracowników Banku bądź 
wyznaczonych przedstawicieli, kiedy będzie to 
konieczne.  

Współpraca techniczna: Nie dotyczy. 

Propozycje dla konsultantów prosimy sprawdzać na stronie: 
procurement of consultants. 

Zaopatrzenie i przetargi Proszę odwiedzić EBRD Procurement 
Zapytania: Tel: +44 20 7338 6794; Fax: +44 20 7338 7472 
Email: procurement@ebrd.com 

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/PCMRulesRussia
n.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 

http://www.energa-operator.pl/centrum_informacji/informacje/ros.xml
http://www.ebrd.com/oppor/procure/opps/main.htm
http://www.ebrd.com/oppor/procure/main.htm
mailto:procurement@ebrd.com
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm
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
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(pcm@ebrd.com) lub z odpowiednim Biurem Rezydenckim 
EBOR.  

 

mailto:pcm@ebrd.com

