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Opis Projektu 

Inwestycja w wysokości do 80 mln PLN (17 mln EUR) w  zielone obligacje emitowane 
przez spółkę R.Power S.A. („Spółka”) w ramach programu emisji zielonych obligacji 

(Green Bond Framework) o łącznej wartości nominalnej do kwoty 1 mld PLN (222 mln 
EUR). 

 
Cele Projektu 

Pozyskany przez Spółkę kapitał zostanie wykorzystany do sfinansowania 
i refinansowania wydatków inwestycyjnych związanych z budową i rozwojem projektów 

farm fotowoltaicznych w Polsce. Spółka zobowiązała się również zainwestować 
dwukrotność środków pozyskanych od Banku w projekty fotowoltaiczne w krajach, 
w których Bank prowadzi działalność operacyjną. 

 
Wpływ projektu na proces transformacji gospodarki: 
 

ETI 60 
 
Konkurencyjność Projektu: Transakcja zapewni wsparcie w zakresie zwiększenia 

przez Spółkę odnawialnych mocy wytwórczych w Polsce. Nowy potencjał umożliwi 

zwiększenie udziału zielonej energii wytwarzanej przez podmioty prywatne i podniesie 
konkurencyjność na krajowym rynku energetycznym. 
 
Udział Projektu w zielonej transformacji energetyki: Projekt w 100 procentach 

realizuje założenia i wytyczne właściwe dla gospodarki niskoemisyjnej GET (Green 



Economy Transition) i przyczyni się do złagodzenia zmian klimatycznych dzięki dodaniu 
nowych odnawialnych mocy wytwórczych. Środki w wysokości do 17 mln EUR 
przekazane przez Bank na realizację Projektu powinny zamknąć lukę finansowania 

w zakresie budowy dodatkowych projektów fotowoltaicznych o mocy 96MW, co z kolei 
pozwoli na wygenerowanie 100GWh energii elektrycznej rocznie, przyczyniając się do 
rocznych oszczędności CO2 na poziomie 72 tysięcy ton.  
 

Informacje o Kliencie: 

RPOWER SA 
R.Power S.A. („Spółka”) jest wertykalnie zintegrowanym podmiotem w sektorze energii 
słonecznej zarejestrowanym w Polsce, zaangażowanym w rozwój projektów elektrowni 
fotowoltaicznych, budowę elektrowni fotowoltaicznych (Engineering Procurement & 
Construction, EPC), serwisowanie elektrowni (Operations & Maintenance, O&M) oraz 
produkcję zielonej energii (Independent Power Producer, IPP). Obecny portfel projektów 

fotowoltaicznych Spółki obejmuje moc wytwarzaną na poziomie 38MW  i szereg projektów 
w trakcie budowy lub na etapie opracowania. 

 
Wartość nominalna finansowania przez EBOiR 
PLN 80,000,000.00 

 
Całkowita wartość projektu 
PLN 330,000,000.00 
Obligacje wyemitowane w ramach aktualnego dokumentu Green Bond Framework 
pozostające w obrocie po transakcji EBOiR. 

 
Klasyfikacja pod względem środowiskowym i społecznym: 

Kategoria B (2019 ESP). Projekt cechuje się stopniem ryzyka środowiskowo-
społecznego plasującym się między średnim i wysokim w związku z istnieniem 
ryzyka stosowania pracy przymusowej w łańcuchu dostaw produktów fotowoltaicznych. 
Badanie due diligence w zakresie wpływu na środowisko i społeczeństwo (Environmental 
and Social Due Diligence, ESDD) zostało przeprowadzone przez Departament 

Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju Banku (Bank's Environment and Sustainability 
Department, ESD) zgodnie z wytycznymi dotyczącymi transakcji na rynkach 

kapitałowych i objęło przegląd wytycznych dotyczących procesu emisji zielonych obligacji 
(The Green Bond Principles, GBP oraz Second Party Opinion, SPO) związaną z  emisją, 

a także bezpośrednie zaangażowanie po stronie Spółki. SPO potwierdza, że 
wykorzystanie pozyskanych od Banku środków na potrzeby energetyki odnawialnej 
spełnia zasady GBP z 2018 r. i pozytywnie wpłynie na środowisko oraz przyśpieszy 

realizację celu zrównoważonego rozwoju ONZ nr 7 (Czysta i dostępna energia), a także 
potwierdza brak konieczności dalszego pogłębiania badania ESDD. 
 



Zastosowane zostały wytyczne Banku w zakresie zwalczania wykorzystywania pracy 
przymusowej w łańcuchu dostaw, a dogłębne badanie due diligence wykazało, że 
element refinansowania nie wymaga dalszej oceny. W ramach pogłębionego badania 

due diligence stwierdzono, że panele fotowoltaiczne dla projektów już realizowanych  
i funkcjonujących były nabywane od dostawców, z którymi EBOR już współpracował.  
W odniesieniu do przyszłych projektów, Spółka zobowiązała się zaktualizować  
i opublikować zasady korporacyjne w zakresie praw i warunków pracy, a także 

stanowiska w zakresie zerowej tolerancji dla pracy przymusowej. Ponadto plan działań 

środowiskowych i społecznych (Environmental and Social Action Plan, ESAP) zawarty 
w Umowie ramowej (Framework Agreement, FA) wymaga, by Spółka opracowała 

i wdrożyła system zarządzania łańcuchem dostaw na poziomie korporacyjnym, by 
zapewnić przeprowadzenie odpowiedniego procesu due diligence dla wszystkich 

przyszłych zakupów paneli fotowoltaicznych. System zarządzania będzie obejmował 
mechanizm kaskadowego przenoszenia wymagań szczebla korporacyjnego na 
wykonawców i dostawców w celu zweryfikowania faktu spełnienia odpowiednich 
wymogów. Ponadto, Spółka zobowiązała się uczestniczyć w branżowych grupowych 

forach dyskusyjnych, na których eksperci oraz aktywni uczestniczy sektorowi omawiają 
bieżący stan w zakresie ww. zagadnień. Podsumowując, ryzyko kwestii związanych 
z pracą przymusową w odniesieniu do przyszłych projektów zostało zmniejszone w tak 
dalekim stopniu, jak to możliwe, a Spółka zobowiązała się wdrożyć dobre praktyki 

w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw niezależnie od przyszłego zaangażowania 
EBOiR w realizowane przez nią projekty. 
 
Ocenia się, iż Projekt realizuje cele porozumienia paryskiego w zakresie ograniczenia 

skutków zmian klimatu. Spółka zobowiązała się wdrożyć element oceny adaptacji do 
zmian klimatu przy doborze lokalizacji i rozwoju projektów oraz zgłaszać je, gdy będzie 
to konieczne w ramach ESAP/FA. 

 
Współpraca techniczna 
Nie dotyczy 

 
Additionality 
 
Struktura finansowania: Transakcja jest jedną z pierwszych inwestycji Banku na rynku 

kapitałowym od wybuchu wojny w Ukrainie i pierwszą inwestycją w obligacje dewelopera 
projektów energii odnawialnej w Polsce. 
 
Mobilizacja zasobów: Udział Banku w emisji da sygnał dla rynku, który umożliwi 

potencjalne przyszłe emisje obligacji w obecnym niepewnym środowisku 
makroekonomicznym. 
 
Kwestie środowiskowo-społeczne: Celem Spółki jest wdrożenie wymagań EBOiR 

w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw produktów fotowoltaicznych, w tym 
opracowanie solidnych systemów zarządzania dostawami i zapewnienie, że przyszłe 



zakupy paneli będą spełniały obowiązujące wymagania prawne w zakresie zakazu 
stosowania pracy przymusowej. 

 
Kontakt ze Spółką: 
Tomasz Sciesiek 

ir@rpower.solar 
+48 505 264 379 

https://rpower.solar/dla-inwestorow/o-grupie-rpower-sa/ 

 

Rozumienie tansformacji 

Więcej informacji na temat podejścia EBOR do mierzenia skutków przechodzenia w 
kierunku otwartej gospodarki rynkowej można znaleźć tutaj. 

Możliwości współpracy 

W sprawie nawiązania współpracy lub zamówień publicznych należy kontaktować się 
bezpośrednio ze spółką. 

W sprawie nawiązania współpracy z EBOR (niezwiązanej z zamówieniami publicznymi) 
należy kontaktować się z: 

Tel.: +44 20 7338 7168 
E-mail: projectenquiries@ebrd.com 

W przypadku projektów w sektorze państwowym należy przejść na stronę internetową 
Przetargi EBOR: 
 
Tel.: +44 20 7338 6794 
E-mail: procurement@ebrd.com 

Zapytania ogólne 

Zapytania ogólne można składać za pomocą formularza zapytań EBOR. 

Polityka środowiskowa i społeczna (ESP) 

Polityka środowiskowa i społeczna oraz związane z nią wymagania operacyjne określają, 
w jaki sposób EBOR realizuje swoje zobowiązanie do wspierania „zrównoważonego i 
korzystnego dla środowiska rozwoju”.  Polityka środowiskowa  
i społeczna oraz zobowiązania operacyjne obejmują szczegółowe postanowienia 
dotyczące przestrzegania przez klientów obowiązujących przepisów krajowych  
w zakresie informacji i konsultacji publicznych, a także wprowadzania przez nich 

https://rpower.solar/dla-inwestorow/o-grupie-rpower-sa/
https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html


mechanizmów składania skarg umożliwiających otrzymywanie i ułatwiających 
rozstrzyganie zastrzeżeń i skarg, dotyczących w szczególności wyników środowiskowych 
i społecznych uzyskiwanych przez samego klienta oraz przez realizowany projekt. W 
zależności od rodzaju i skali ryzyka środowiskowego  
i społecznego oraz skutków środowiskowych i społecznych projektu, EBOR zobowiązuje 
klientów do ujawniania stosownych informacji dotyczących ryzyka  
i skutków wynikających z projektów bądź podejmowania merytorycznych konsultacji  
z interesariuszami oraz uwzględniania otrzymywanych od nich informacji zwrotnych  
i odpowiadania na nie. 

Więcej informacji na temat praktyk stosowanych w tym zakresie przez EBOR można 
znaleźć w Polityce środowiskowej i społecznej. 

Uczciwość i zgodność z przepisami 

Biuro Dyrektora ds. Zgodności z Przepisami EBOR (Office of the Chief Compliance Officer 
(OCCO)), niezależna jednostka EBOR odpowiedzialna za przestrzeganie przepisów, 
wspiera dobre sprawowanie władzy i dba o to, aby w działalności Banku stosowane były 
najwyższe standardy uczciwości, zgodnie z najlepszymi praktykami międzynarodowymi. 
EBOR przeprowadza ocenę due diligence pod kątem uczciwości  
u wszystkich klientów w trosce o to, aby realizowane projekty nie stwarzały 
niepożądanego ryzyka w zakresie uczciwości lub reputacji dla Banku. Zdaniem Banku 
określanie i rozwiązywanie problemów na etapach oceny i zatwierdzania projektów 
stanowi najskuteczniejszą gwarancję uczciwości w zawieranych przez niego transakcjach.  
Jedną z głównych ról w tych działaniach zapobiegawczych odgrywa jednostka OCCO, 
która pomaga również monitorować projekty po zakończeniu inwestycji pod kątem ryzyka 
w zakresie uczciwości. 

OCCO odpowiada także za wyjaśnianie zarzutów nadużyć finansowych, korupcji  
i naruszenia obowiązków w projektach finansowanych przez EBOR. Każda osoba, która 
poweźmie podejrzenia dotyczące nadużycia finansowego lub korupcji, niezależnie od tego, 
czy jest pracownikiem Banku, powinna złożyć pisemne zgłoszenie do Dyrektora ds. 
Zgodności z Przepisami EBOR, pisząc na adres poczty elektronicznej 
compliance@ebrd.com. Wszystkie zgłoszenia zostaną rozpatrzone przez OCCO w celu ich 
wyjaśnienia. OCCO zapoznaje się ze wszystkimi zgłoszeniami, w tym także składanymi 
anonimowo. Zgłoszenia można składać w jednym z  języków urzędowych Banku lub 
językach krajów, w których Bank prowadzi działalność. Informacji należy udzielać w dobrej 
wierze. 

Polityka Dostępu do Informacji (AIP) 

Od momentu wejścia w życie, czyli od 1 stycznia 2020 r., Polityka dostępu do informacji 
określa, w jaki sposób EBOR ujawnia informacje i porozumiewa się ze swoimi 
interesariuszami w celu wspierania lepszej świadomości i znajomości swojej strategii, 

https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
mailto:compliance@ebrd.com


polityki i działalności. Na stronie dot.  Polityki dostępu do informacji można sprawdzić, 
jakie informacje są udostępniane na stronie internetowej EBOR.  

Konkretne wnioski o udzielenie informacji można składać za pomocą formularza zapytań 
EBOR. 

Niezależny Mechanizm Rozliczalności Projektów (IPAM) 

W przypadku niepowodzenia działań mających na celu rozwiązanie problemów 
dotyczących kwestii środowiskowych, społecznych lub informacji publicznych u Klienta 
lub w Banku (np. za pomocą mechanizmu składania skarg na poziomie projektu klienta lub 
w drodze bezpośredniego zaangażowania kierownictwa Banku), osoby fizyczne  
i organizacje mogą podjąć próbę rozwiązania tych problemów za pośrednictwem 
Niezależnego Mechanizmu Rozliczalności Projektów (IPAM) funkcjonującego w EBOR. 

IPAM przeprowadza niezależną ocenę problemów związanych z Projektem, co do których 
istnieje przypuszczenie, że spowodowały (lub mogą spowodować) szkodę. Celem tego 
Mechanizmu jest wspieranie dialogu między interesariuszami Projektu umożliwiającego 
rozwiązywanie problemów dotyczących kwestii środowiskowych, społecznych lub 
informacji publicznych; ustalenie, czy Bank postępował zgodnie ze swoją Polityką 
środowiskową i społeczna lub postanowieniami Polityki dostępu do informacji 
dotyczącymi danego projektu; a w stosownych przypadkach wyeliminowanie wszelkich 
niezgodności z postanowieniami tych polityk oraz niedopuszczenie do dalszego naruszania 
tych postanowień przez Bank. 

Aby dowiedzieć się więcej o IPAM zapraszamy do odwiedzenia strony Niezależnego 
Mechanizmu Rozliczalności Projektów. Można tam złożyć wniosek o ponowne 
rozpatrzenie. Dodatkowe informacje oraz wskazówki dotyczące składania wniosku można 
również otrzymać pisząc na adres ipam@ebrd.com . 
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