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jesteśmy firmą działającą w ob-
szarze energetyki odnawialnej. 
Rozwijamy i budujemy farmy 
wiatrowe oraz słoneczne, i ro-
bimy to tak, aby ludzie i planeta 
mogli się rozwijać.
OX2 to największy deweloper 
pod względem zrealizowanych 
w Europie inwestycji lądowych 
farm wiatrowych. Nasze pro-
jekty prowadzimy w Szwecji, 
Finlandii, Polsce, Francji, 
Norwegii, Hiszpanii, Rumunii, 
na Litwie oraz we Włoszech. 
Na przestrzeni 17 lat naszej 
obecności na rynkach europej-
skich wypracowaliśmy pozycję 
lidera w branży lądowej ener-
getyki wiatrowej. Z naszych 
projektów wiatrowych uzyskali-
śmy wolumen energii na pozio-
mie około 2,5 GW, co stanowi 
wynik spektakularny na skalę 
europejską. Na rynku polskim 
jesteśmy obecni od trzech lat. 
W tym czasie zbudowaliśmy 
bogaty portfel projektów wia-
trowych i fotowoltaicznych 
o łącznej mocy około 1,5 GW, 
w różnych fazach zaawanso-
wania. Rozwijamy inwestycje 
zarówno nabyte w drodze 
przejęcia praw do projektów, 
jak i własne.
Obecnie OX2 realizuje 
w Polsce budowę czterech 

farm wiatrowych o mocach 
od 20 MW do 45 MW, dla któ-
rych wsparcie zabezpieczone 
zostało w systemie aukcyjnym. 
Ukończyliśmy również budowę 
naszej pierwszej farmy wiatro-
wej, o mocy 21 MW. Żary to także 
pierwszy z naszych lądowych 
projektów wiatrowych, który 
uzyskał koncesję i został prze-
kazany do użytkowania. Roz-
poczynamy w Polsce budowę 
pierwszej w portfelu OX2 farmy 
słonecznej oraz przygotowu-
jemy się do skonstruowania 
kolejnej i jednocześnie jednej 
z największych elektrowni foto-
woltaicznych w Polsce i Europie 
Środkowo-Wschodniej, o mocy 
blisko 100 MWp.
Od początku działalności 
nie tylko realizujemy w na-
szej polityce cele finansowe, 
ale także mamy na uwadze 
dbanie o środowisko oraz 
budowanie zrównoważonej 
przyszłości. Świadomie i realnie 
wpływamy na transformację 
energetyczną oraz współ-
tworzymy i rozwijamy sektor 
energetyki odnawialnej. Jeste-
śmy niezwykle konsekwentni 
w dążeniu do celu, chętnie 
podejmujemy wyzwania, po-
trafimy stawić czoła trudnym 
sytuacjom i jesteśmy wyjątko-
wo kreatywni. OX2 to zespół 
najlepszych specjalistów, ludzi 
z ogromnym sercem i z poczu-
ciem misji. To właśnie ta kom-
binacja cech i wartości stanowi 
klucz do naszego sukcesu. 
Do każdego projektu pod-
chodzimy indywidualnie. 
Już na wczesnym etapie re-
alizacji nawiązujemy kontakt 
z właścicielami gruntów, miesz-
kańcami, przedstawicielami 
gmin, lokalnymi stowarzysze-
niami. Chcemy być dobrym 

sąsiadem i częścią społeczno-
ści. Dlatego też mocno angażu-
jemy się w inicjatywy związane 
z edukacją, kulturą i aktywiza-
cją grup społecznych. Naszym 
priorytetem jest dialog spo-
łeczny, wzajemne relacje oraz 
kontakty osobiste. Dyskutujemy 
o potrzebach gmin i miesz-
kańców i odpowiadamy na nie. 
Wywiązywanie się z obietnic 
i zobowiązań jest dla nas ważne 
na każdym etapie realizacji, 
od przygotowania, poprzez bu-
dowę, aż po eksploatację. 
Nasza energia nie ma końca. 
To hasło wyznacza kierunek 
rozwoju OX2, ale również zobo-
wiązuje nas do działania. Stale 
zwiększając dostęp do energii 
ze źródeł odnawialnych, wspie-
ramy transformację w kierunku 
bardziej zrównoważonej przy-
szłości. Z powodzeniem reali-
zujemy inwestycje w obszarze 
lądowych farm wiatrowych 
i fotowoltaicznych. Nie poprze-
stajemy na tym. Rozwijamy się. 
Wyznaczamy kolejne cele i po-
dejmujemy wyzwania klima-
tyczne. Dbanie o środowisko 
i lepszą przyszłość jest wpisa-
ne w naszą misję. Realizując 
projekty, pamiętamy, że praca 
wykonana dziś zaprocentuje 
w przyszłości, a z jej rezultatów 
korzystać będą nasze dzieci 
i przyszłe pokolenia. Dlatego 
rozwijamy i budujemy nasze 
projekty tak, aby ludzie i plane-
ta mogli się rozwijać. 

Szanowni 
Państwo,

Katarzyna Suchcicka 
Dyrektor generalny OX2 
w Polsce

Zapraszam Państwa 
 do współpracy 
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Od 2004 roku działamy na rynku energii od-
nawialnej. Założyciele spółki, Johan Ihrfelt 
i Thomas von Otter, obrali sobie za cel zapew-
nienie odbiorcom energii elektrycznej zrówno-
ważonych rozwiązań energetycznych. Obecnie 
OX2 zatrudnia około 300 pracowników w krajach 
skandynawskich, w Polsce, Hiszpanii, Rumunii, 
na Litwie, we Włoszech i Francji. Siedziba 
OX2 mieści się w Sztokholmie. Na rynku polskim 
spółka rozpoczęła działalność w 2019 roku, kon-
centrując się na rozwoju energetyki wiatrowej 
i fotowoltaicznej.

O firmie OX2

Farma wiatrowa OX2

Chcemy, aby także rozwój człowieka opierał się na 
szacunku do przyrody i jej zasobów.

Podjęliśmy największe wyzwanie naszych 
czasów. Dążymy do powstrzymania kryzy-
su klimatycznego, oferując klientom produkty 
i usługi z zakresu energii odnawialnej. Chcemy, 
by przyszłość była tworzona w zrównoważony 
i bezpieczny dla środowiska sposób. 
Zrównoważony rozwój stanowi nasze DNA od sa-
mego początku. Pragniemy, aby także rozwój 
człowieka opierał się na szacunku do przyrody 
i jej zasobów. Jednocześnie wiemy, że do dzia-
łania i pokonywania barier niezbędna jest ener-
gia. Wierzymy, że zrównoważony sposób jej po-
zyskiwania to lepsza przyszłość dla człowieka, 
gospodarki oraz całej planety.
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Warszawa

Sztokholm

Falkenberg

Kungsbacka

Östersund

Gdańsk

Helsinki

Kłajpeda

Mediolan

Paryż

Étrechet

Bordeaux
Bukareszt

Malmö

Tampere

Oulu

Madryt

Sewilla

Biura OX2

Mora

Färjestaden

Falun

Solar power
1348 MW

Offshore wind 
power
8300 MW

Podział na offshore / onshore / solar 
w Europie

Onshore wind 
power
7723 MW

Moc projektów 
PV i FW rozwijanych 
w Polsce

833 MW

639 MW

Energia słoneczna 

Energia wiatrowa (lądowa)

60
pracowników
w Polsce

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki
Hydrogen Poland
Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza
Lewiatan
Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii

Partnerstwo w organizacjach branżowych

w budowie

w przygotowaniu

zrealizowane

Ż ARY SULMIERZ YCE

GR AJEWO

HUSZLEW

KRAŚNIK

W YSOK A

BEJSCE

RECZ
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Model biznesowy OX2
Mamy bogate doświadczenie w kompleksowej realizacji 
przedsięwzięć, począwszy od studium wykonalności, 
przez projekt, procedowanie pozwoleń i finansowanie, 
aż po budowę farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej oraz 
zarządzanie nią po uruchomieniu.

W OX2 opracowaliśmy skuteczny system pozyskiwania 
projektów na różnych etapach realizacji. Proces 
rozwoju projektu wiatrowego lub fotowoltaicznego 
rozpoczyna się od zaplanowania lokalizacji 
oraz podpisania umów dzierżawy. Kolejny krok 
stanowi uzyskanie pozwoleń, w tym pozwolenia 
na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. 
Jako OX2 rozwijamy obecnie w Polsce projekty 
o łącznej mocy około 1500 MW, w różnych fazach 
zaawansowania.

Nasz zespół może pochwalić się bogatym 
doświadczeniem transakcyjnym dotyczącym także 
największych inwestycji. Produkcja energii na dużą 
skalę wymaga znacznych nakładów kapitałowych. 
W OX2 posiadamy wszechstronną wiedzę w dziedzinie 
doboru optymalnych rozwiązań w zakresie 
długoterminowego zabezpieczenia przychodów. 
Obejmuje proces projektowania, uzyskania 
niezbędnych pozwoleń, finansowania, zabezpieczenia 
przychodów i budowy, aż po sprzedaż energii na aukcji 
bądź zawarcie umowy sprzedaży energii z odbiorcą 
końcowym.

Aby zapewnić optymalizację projektu, wydajności 
i kosztów instalacji, nasze doświadczone zespoły 
inżynieryjne i konstrukcyjne są zaangażowane 
już na wczesnym etapie realizacji. W procesie 
budowy w OX2 pracujemy z uznanymi producentami 
i dostawcami usług. Wybór współpracowników jest 
prowadzony zgodnie z międzynarodowymi standardami. 
Okres budowy trwa zwykle od roku do dwóch lat i jest 
w pełni zarządzany przez OX2. Nasze projekty były 
realizowane dla takich inwestorów jak na przykład IKEA, 
Renewable Power Capital czy DIF Capital Partners.

Po uruchomieniu farmy wiatrowej lub fotowoltaicznej 
zespół zarządzania technicznego i komercyjnego 
OX2 zajmuje się monitorowaniem pracy instalacji oraz 
ich optymalizacją. Doświadczeni specjaliści czuwają 
nad wszystkimi istotnymi procesami, takimi jak: 
monitorowanie operacyjne, optymalizacja produkcji, 
przeglądy techniczne oraz monitorowanie pracy farm.

1. Rozwój i projektowanie 2. Finansowanie projektów

3. Zamówienia i budowa 4. Zarządzanie projektami

Rozwój 
i projektowanie

Zarządzanie 
projektami

Finansowanie 
projektów

Zamówienia 
i budowa
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W myśl krajowych i międzynarodowych planów 
na rzecz klimatu i energii jako OX2 aktywnie 
realizujemy strategię rozwoju inwestycji w far-
my wiatrowe oraz fotowoltaiczne. Poprzez sta-
łe zwiększanie dostępu do energii odnawialnej 
promujemy transformację, otwierając drogę 
ku zrównoważonej przyszłości.
W 2021 roku przekazaliśmy do eksploatacji nasz 
pierwszy projekt w Polsce – farmę wiatrową Żary, 
o mocy 21 MW. Inwestycja składa się z siedmiu 
turbin wiatrowych. Obecnie OX2 buduje w Polsce 
cztery farmy wiatrowe: FW Grajewo (40 MW), 
FW Sulmierzyce (23,1 MW), FW Kraśnik (24,15 MW) 
oraz FW Huszlew (48 MW). Projekty wygrały pań-
stwowe aukcje na sprzedaż energii z odnawial-
nych źródeł w latach 2018-2021, zabezpieczając 
15-letni okres wsparcia.

Nasze projekty

Inwestycje w energię odnawialną to przyszły fundament 
europejskiego systemu energetycznego. 

Łączna moc 
farm wiatrowych 
i słonecznych w portfelu 
OX2 Polska wynosi około 
1,5 GW, z czego około 
640 MW mocy w onshore 
(ok. 8% portfela 
szwedzkiej firmy) 
i 830 MW w fotowoltaice 
(62%).ŻARY SULMIERZYCE

GRAJEWO

HUSZLEW

KRAŚNIK

WYSOK A

BEJSCE

RECZ

w budowie – 132 MW

zrealizowane – 21 MW

budowa w latach 2022-2023 – 516 MW
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Rynek fotowoltaiczny jest dla OX2 drugim kluczowym obszarem 
inwestycji. Polska znajduje się w czołówce UE pod względem przy-
rostu nowych mocy w PV, zaraz za Niemcami, Holandią i Hiszpanią. 
Wkrótce rozpoczynamy budowę naszej pierwszej w Polsce oraz 
pierwszej w grupie kapitałowej OX2 farmy fotowoltaicznej, o mocy 
około 28 MWp. Farma słoneczna, dla której wsparcie zabezpie-
czyliśmy podczas aukcji w 2021 roku, powstanie na granicy woje-
wództwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Przygotowu-
jemy się również do budowy jednej z największych w Polsce oraz 
w Europie Środkowo-Wschodniej elektrowni fotowoltaicznych, 
o mocy 100 MWp, na Opolszczyźnie.
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w OX2 świadomie kształtujemy 
transformację energetyczną 
w Polsce i w Europie. Już dziś 
produkcja energii z realizo-
wanych przez nas inwesty-
cji dostarcza Europejczykom 
znaczną ilość energii pocho-
dzącej ze źródeł odnawial-
nych. Od 2015 roku zainsta-
lowaliśmy w Europie blisko 
400 lądowych turbin wiatro-
wych o całkowitej mocy wyno-
szącej ponad 1,6 GW, co za-
pewnia nam pierwsze miejsce 
w Europie w zakresie realizacji 
projektów lądowych farm wia-

trowych. Ich szacunkowa rocz-
na produkcja energii mogłaby 
przez ten czas zasilić całą Łódź, 
Kopenhagę lub Helsinki. 

Farmy wiatrowe to obecnie naj-
tańsze źródło energii. Podczas 
gdy ceny energii z konwencjo-
nalnych źródeł na rynku kon-
kurencyjnym wciąż rosną, cena 
energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych spada. Dzięki roz-
wojowi elektrowni wiatrowych 
pochodząca z nich energia 
elektryczna będzie znacznie 
tańsza niż ta wyprodukowana 
w elektrowniach korzystających 
z węgla czy gazu. Energia wia-
trowa odgrywa także kluczową 
rolę w ograniczaniu emisji ga-
zów cieplarnianych. Jej pozyski-
wanie z wiatru oznacza realne 
zmniejszenie emisji szkodli-
wych substancji oraz produkcję 
z zachowaniem zasad ochrony 
środowiska naturalnego i z jego 
poszanowaniem.

OX2 inwestuje w przyszłość.  
Realizacja projektów wiatro-
wych korzystających z naj-
nowszych technologii, właści-
we kształtowanie przestrzeni, 
planowanie inwestycji oparte 
na dialogu i na podstawie ko-
deksu najlepszych praktyk oraz 
przyśpieszenie prac nad usta-
wą odległościową to niezbęd-
ny kierunek postępowania 
w zakresie odnawialnych źródeł 
energii. Patrzę w przyszłość 
z nadzieją, że nowe regula-

cje prawne stworzą warunki 
dla rozwoju sektora energetyki 
odnawialnej oraz przyniosą ko-
rzyści samorządom.

OX2 w Polsce jest obecny 
na rynku od 2019 roku. Od tego 
czasu zbudowaliśmy szerokie 
portfolio lądowych projektów 
wiatrowych na różnych eta-
pach realizacji. Nasz portfel 
liczy blisko 1000 MW mocy, 
z czego około 400 MW stanowią 
projekty zrealizowane, w trak-
cie budowy oraz przewidziane 
do budowy w bieżącym oraz 
w 2023 roku. Do użytku przeka-
zaliśmy naszą pierwszą w Pol-
sce farmę wiatrową – Żary, 
o mocy 21 MW. Przygotowuje-
my się do oddania do użytku 
dwóch kolejnych farm wiatro-
wych o łącznej mocy 63 MW, 
położonych w województwach 
wielkopolskim oraz podla-
skim. W tym roku rozpocz-
niemy również budowę lądo-
wych projektów wiatrowych 
o mocy od 20 MW do 80 MW. 
Rok 2022 będzie dla OX2 w Polsce 
rokiem pełnym sukcesów.

Tomasz Guzowski 
Head of Development 
and Acquisitions Wind

Rozwój projektów 
wiatrowych w Polsce
Szanowni 
Państwo,

Z wyrazami szacunku

„Podczas gdy ceny 
konwencjonalnych 
źródeł na rynku 
konkurencyjnym 
wciąż rosną, 
cena energii 
pochodzącej 
ze źródeł 
odnawialnych 
spada”.

Nasza energia nie ma końca.
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 FW Żary zrealizowane

Moc 21 MW

Liczba / moc turbin 7 × 3 MW

Producent turbin Nordex (N117)

Termin rozpoczęcia budowy I kwartał 2020

Termin zakończenia budowy IV kwartał 2021

 FW Sulmierzyce w budowie

Moc 23,1 MW

Liczba / moc turbin 7 × 3,3 MW

Producent turbin Vestas (V126)

Termin rozpoczęcia budowy I kwartał 2021

Termin zakończenia budowy II kwartał 2022

 FW Kraśnik w budowie

Moc 24,15 MW

Liczba / moc turbin 7 × 3,45 MW

Producent turbin Vestas (V126)

Termin rozpoczęcia budowy IV kwartał 2021

Termin zakończenia budowy I kwartał 2024

 FW Grajewo w budowie

Moc 40 MW

Liczba / moc turbin 12 × 3,45 MW

Producent turbin Vestas (V126)

Termin rozpoczęcia budowy I kwartał 2021

Termin zakończenia budowy II kwartał 2022

 FW Huszlew w budowie

Moc 48 MW

Liczba / moc turbin 16 × 3 MW

Producent turbin Nordex (N117)

Termin rozpoczęcia budowy III kwartał 2021

Termin zakończenia budowy I kwartał 2023

Projekty wiatrowe OX2 
w Polsce 

w budowie

zrealizowane

budowa w latach 2022-2023

planowane
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 Farma wiatrowa budowa w 2023

Moc 40 MW

Liczba / moc turbin 10 × 4 MW

Producent turbin w fazie projektowania

Termin rozpoczęcia budowy IV kwartał 2023

Termin zakończenia budowy I kwartał 2025

 Farma wiatrowa budowa w 2023

Moc 100 MW

Liczba turbin 18

Producent turbin w fazie projektowania

Termin rozpoczęcia budowy I kwartał 2023

Termin zakończenia budowy I kwartał 2025

 FW Wysoka budowa w 2022

Moc 62,5 MW

Liczba / moc turbin 11 × 5,6 MW

Producent turbin w fazie projektowania

Termin rozpoczęcia budowy III kwartał 2022

Termin zakończenia budowy I kwartał 2024

 FW Bejsce budowa w 2022

Moc 19,8 MW

Liczba / moc turbin 6 × 3,3 MW

Producent turbin w fazie projektowania

Termin rozpoczęcia budowy IV kwartał 2022

Termin zakończenia budowy I kwartał 2024
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 Farmy wiatrowe planowane

Moc 639 MW

Liczba / moc turbin w fazie projektowania

Producent turbin w fazie projektowania
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w OX2 w obszarze rozwoju inwestycji fotowol-
taicznych koncentrujemy swoje siły na realiza-
cji projektów wielkoskalowych, o łącznej mocy 
instalacji przekraczającej 1348 MWp, zlokalizo-
wanych w Polsce, Szwecji, Francji i we Włoszech. 
W naszym portfolio w Polsce posiadamy projekty 
fotowoltaiczne na wszystkich etapach rozwoju – 
począwszy od greenfield na wczesnym etapie 
rozwoju, aż po zaawansowane w rozwoju oraz 
ze statusem gotowości do budowy. Na przestrze-
ni trzech lat działalności w Polsce OX2 zbudował 
bogaty portfel projektów o mocy blisko 840 MWp. 

Kierownicy projektów OX2 mają ponad 10-letnie 
doświadczenie w zakresie rozwoju elektrowni 
fotowoltaicznych. Dysponujemy szerokimi kom-
petencjami w obszarze znajomości procesów 
i procedur administracyjnych oraz posiadamy 
specjalistyczną wiedzę techniczną, która pozwa-
la nam skutecznie rozwijać nasze projekty oraz 
budować farmy fotowoltaiczne, tak aby popro-
wadzić transformację energetyczną w kierunku 
bardziej zrównoważonej przyszłości. 

Wkrótce rozpoczynamy budowę swojej pierw-
szej w Polsce oraz pierwszej w grupie kapitało-
wej OX2 farmy fotowoltaicznej, o mocy 28 MWp. 
Farma słoneczna, dla której wsparcie zabezpie-
czyliśmy podczas aukcji w 2021 roku, powstanie 
na granicy województwa wielkopolskiego i za-
chodniopomorskiego. Przygotowujemy się także 
do budowy jednej z największych w kraju oraz 
w Europie elektrowni fotowoltaicznych, o mocy 
100 MWp, na terenie województwa opolskiego. 
Fotowoltaika to istotny punkt zwrotny w trans-
formacji energetycznej w Polsce z perspektywy 
ochrony środowiska, ale także gospodarki. Kosz-
ty energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 
są niższe niż utrzymania istniejących elektrowni 
węglowych. Każdego roku tendencja ta jest co-
raz bardziej widoczna. Wprowadzenie do miksu 
energetycznego farm fotowoltaicznych to nie tyl-
ko korzyść ekonomiczna, ale również większa 
dywersyfikacja i niezależność systemu elektro-
energetycznego.
W OX2 podejmujemy wyzwania i wyznaczamy 
nowe kierunki rozwoju fotowoltaiki w Polsce. 
Poprzez długofalowy rozwój wielkoskalo-
wych farm fotowoltaicznych chcemy przy-
czyniać się do ograniczenia emisji gazów cie-
plarnianych oraz do zapobiegania zmianom 
klimatycznym. Inwestycje słoneczne OX2 są ko-
lejnym krokiem w kierunku zwiększenia przez 
Polskę udziału czystej energii pochodzącej 
ze źródeł odnawialnych. 

OX2 ma swój wymierny wkład w działania 
na rzecz transformacji energetycznej. 

Z wyrazami szacunku

Szanowni 
Państwo,

Marta Głód 
Head of Development and Acquisitions PV 

„Na przestrzeni trzech lat 
działalności w Polsce OX2 
zbudował bogaty portfel 
projektów o mocy  
blisko 840 MWp”. 

Rozwój projektów 
fotowoltaicznych w Polsce
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 Farma PV Recz budowa w 2022

Moc 28,6 MWp

Panele w fazie projektowania

Producent paneli w fazie projektowania

Termin rozpoczęcia budowy III kwartał 2022

Termin zakończenia budowy III kwartał 2023

 Farma PV budowa w 2023

Moc 100 MWp  

Panele w fazie projektowania

Producent paneli w fazie projektowania

Termin rozpoczęcia budowy III kwartał 2023

Termin zakończenia budowy III kwartał 2025
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budowa w latach 2022-2023

planowane

Projekty fotowoltaiczne OX2 
w Polsce

 Farmy PV planowane

Moc 833 MWp

Panele w fazie projektowania

Producent paneli w fazie projektowania

 Farma PV budowa w 2023

Moc 165 MWp

Panele w fazie projektowania  

Producent paneli w fazie projektowania

Termin rozpoczęcia budowy 2023

Termin zakończenia budowy 2025
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Jest to wzrost o około 37% w odniesieniu do roku poprzedzają-
cego. Obok inwestycji w lądowe farmy wiatrowe oraz farmy foto-
woltaiczne OX2 rozwija i realizuje także projekty offshore.
Łączna moc projektów morskich farm wiatrowych prowadzo-
nych przez OX2 w Szwecji wynosi około 8,3 GW. 
Nasza energia nie ma końca. To hasło wyznacza kierunek roz-
woju OX2, ale również zobowiązuje nas do działania. Stale zwięk-
szając dostęp do energii ze źródeł odnawialnych, wspieramy 
transformację w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości. 

Przyszłość pełna 
energii

Na koniec 2021 roku portfel grupy OX2 zawierał  
ponad 90 projektów o łącznej mocy około 17,4 GW.
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Rozwijamy się, wyznaczamy 
kolejne cele i podejmujemy  
wyzwania klimatyczne.  
Jesteśmy otwarci i rozważamy 
wykorzystanie nowych tech-
nologii i nowych sposobów 
uczestniczenia w transformacji  
energetycznej.
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W stronę zrównoważonej 
przyszłości

Zrównoważony rozwój jest 
w naszym DNA. Jesteśmy 
przekonani, że osiągnięcie 
celu, jakim jest w 100% 
zrównoważona planeta, jest 
możliwe jedynie w drodze 
współpracy między ludźmi, 
środowiskiem i rynkiem. 
Nazwaliśmy ten model 
Ludzie–Planeta–Profity.

Ludzie

OX2 jest spółką opartą na wiedzy. Naszym naj-
większym atutem są nasi pracownicy. Oznacza 
to, że kluczowe znaczenie ma dla nas przyciąga-
nie i zatrzymywanie utalentowanych, pełnych pa-
sji ludzi. We współpracy z podwykonawcami i do-
stawcami fundamentalne znaczenie ma dla nas, 
aby traktowali oni swoich pracowników z taką 
samą dbałością, z jaką my dbamy o naszych. 
Nie zapominamy też o członkach lokalnych spo-
łeczności na obszarach, na których prowadzi-
my działalność. Budowanie pozytywnych relacji 
oraz wspieranie zmian na lepsze w ich otoczeniu 
ma istotne znaczenie dla rozwoju naszej działal-
ności oraz wyznaczania właściwego kierunku.
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Planeta

Podjęliśmy się jednego z największych wyzwań 
naszych czasów – chcemy budować prawdzi-
wie zrównoważone społeczeństwo. Naturalnie 
nie dokonamy tego sami, podobnie jak nie uczyni 
tego żaden człowiek czy organizacja działająca 
w pojedynkę. Wiemy jednak, że każdy może do-
łożyć swoją cegiełkę do realizacji tego celu. Jako 
OX2 chcemy stać się siłą napędową transforma-
cji w kierunku w 100% zrównoważonego sektora 
energetycznego. Korzystając z postępu i odkryć 
technologicznych, przewodzimy w trwającej 
transformacji energetycznej, a poprzez zwięk-
szanie dostępu do odnawialnej energii działamy 
na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości.

Profity

Naszym celem jest zwiększenie udziału energii 
odnawialnej na rynku. Do tej pory wielkoskalowe 
lądowe farmy wiatrowe stanowiły najlepiej rozwi-
niętą i opłacalną formę realizacji tego celu. Nasza 
działalność w Europie osiągnęła zupełnie nowy 
poziom. Zbudowaliśmy więcej farm wiatrowych 
niż jakikolwiek inny deweloper. Jednocześnie 
jesteśmy głęboko przekonani, że dopiero roz-
poczynamy transformację. Chcemy wyznaczać 
kierunki rozwoju przez oferowanie usług wysokiej 
jakości i profesjonalne podejście, a także dzięki 
zorientowaniu na klienta i budowaniu zaufania.
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Szczególny nacisk kładziemy na kontakty osobiste i otwarty dialog 
z lokalnymi społecznościami. Prowadzimy otwartą komunikację, 
docierając bezpośrednio do mieszkańców danej gminy i prze-
kazując rzetelną wiedzę w zakresie wpływu inwestycji. Aktywna 
komunikacja pomaga nam w podniesieniu poziomu akceptacji 
dla planowanej farmy oraz dla energetyki odnawialnej, zarówno 
na szczeblu lokalnym, jak i międzynarodowym.
W OX2 przyjęliśmy politykę współpracy z lokalną społeczno-
ścią na rzecz zrównoważonego rozwoju. Działania mogą obej-
mować wsparcie inicjatyw oraz inwestycji w rozwój obszarów 
wiejskich lub celowane fundusze do wykorzystania przez lo-
kalną społeczność. W trakcie realizacji projektu w gminach 
nawiązujemy liczne kontakty z mieszkańcami, aby jeszcze le-
piej móc wsłuchać się w ich potrzeby.
Wywiązywanie się z obietnic i zobowiązań ma istotne znaczenie 
przez cały okres budowy i eksploatacji farmy. Dzięki temu w gminie 
Żary wybudowaliśmy drogę do lokalnego boiska, sfinansowaliśmy 
system jego automatycznego nawodnienia, a także zakupiliśmy 
stroje sportowe oraz wyposażenie dla klubu sportowego. 
W gminach, w których jesteśmy obecni, prowadzimy działania 
na rzecz ochrony środowiska, współpracując ze szkołami, gmin-
nymi stowarzyszeniami oraz aktywnie uczestnicząc w lokalnych 
wydarzeniach sportowych.

Wspieramy lokalne 
społeczności 
Już na wczesnym etapie realizacji projektu jako OX2 
nawiązujemy kontakty z licznymi właścicielami gruntów, 
mieszkańcami okolic, lokalnymi stowarzyszeniami oraz 
gminnymi politykami i urzędnikami.
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Podejmujemy 
inicjatywy 
na rzecz 
transformacji 
energetycznej

Jako OX2 wraz z partnerem, 
Windhunter Academy, realizuje-
my pilotażowy program szkoleń 
dla byłych górników na potrze-
by energetyki wiatrowej.
To właśnie dla tej grupy fa-
chowców energetyka wiatrowa 
stanowi korzystną alternatywę 
zatrudnienia. Poprzez szkolenie 
wykwalifikowanej kadry do ob-
sługi technicznej wybudowa-
nych już instalacji wiatrowych 
pionierski projekt szkoleniowy 
daje osobom odchodzącym 
z górnictwa realną szansę 
na przekwalifikowanie oraz 
na znalezienie nowego zatrud-
nienia. Chcemy mieć udział 
w transformacji energetycznej 
rozumianej nie tylko jako zmia-
na źródeł pozyskiwania energii, 
ale także jako wsparcie dla roz-
woju rynku pracy.
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Adres siedziby: 

OX2 Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 2/29
00-131 Warszawa
www.ox2.com
 
Odwiedź nas:
ul. Progi 1 lok. 17
00-634 Warszawa

Napisz do nas:
warsaw@ox2.com

Kontakt z mediami:
Ewa Wrzesińska-Głębocka
ewa.wrzesinska-glebocka@ox2.com
tel. +48 502 352 920



www.ox2.com




