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Raport Ekologiczny 2010

Ochrona środowiska przestaje być pustym sloganem i staje się ważnym elementem polskiej 
gospodarki. O zaangażowaniu Banku Ochrony Środowiska m.in. w fi nansowanie przedsięwzięć 
proekologicznych przeczytacie Państwo w najnowszym Raporcie Ekologicznym Banku Ochrony 
Środowiska S.A., do lektury którego serdecznie zapraszamy.

Słowo wstępne

Raport Ekologiczny 2010

Szanowni Państwo, 
z ogromną przyjemnością oddaję w Państwa ręce najnowszy Raport Ekologiczny 
Banku Ochrony Środowiska S.A., podsumowujący działania kierowanej przeze mnie 
instytucji, w obszarze szeroko pojętej ekologii.

BOŚ Bank działa na rynku już blisko 20 lat. W tym czasie – zarówno na całym świecie, jak 
i w Polsce – postrzeganie zielonej energii, walki o zachowanie natury w możliwie najbardziej 
pierwotnej postaci – zmieniło się diametralnie. Europejskim standardem są liczone w milionach euro 
inwestycje w supernowoczesne farmy wiatrowe i biogazownie. Energia słoneczna, do niedawna 
wykorzystywana tylko przez najbogatsze kraje, o sprzyjającym klimacie, podbija kolejne rejony 
świata. Również w Polsce widać coraz większe zainteresowanie najnowszymi rozwiązaniami 
ekologicznymi. W ostatnich miesiącach mamy wręcz boom na kolektory słoneczne – tak wielkiego 
zainteresowania energią słoneczną nie było jeszcze nigdy.

Takie zmiany wyjątkowo cieszą, a jednocześnie są dla nas ogromnym i zarazem fascynującym 
wyzwaniem. BOŚ S.A. jako jedyny spośród działających w Polsce banków komercyjnych posiada 
w swojej strukturze Departament Finansowania i Projektów Ekologicznych. Bank dysponuje także 
kadrą inżynierów ochrony środowiska zatrudnionych w placówkach i pracujących pod merytorycznym 
nadzorem Głównego Ekologa Banku. Nie powinno to wszakże dziwić. Wspieranie „zielonych 
trendów” jest naszym statutowym obowiązkiem, o tym mówi też misja Banku. 

Mamy powody do dumy. W dotychczasowej działalności, w celu realizacji projektów ekologicznych, 
BOŚ S.A. udostępnił środki o wartości ponad 9,4 mld zł. W tym okresie, dzięki wsparciu Banku, 
zrealizowano ponad 32 tys. inwestycji o wartości prawie 32 mld zł. 
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Największy udział mają tu przedsięwzięcia dotyczące ochrony atmosfery. Jednym z priorytetowych 
kierunków jest fi nansowe wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii. Kwota kredytów 
udzielonych na ten cel to ponad 800 mln zł.

Nie poprzestajemy jednak tylko na kredytowaniu „zielonych”, przyjaznych środowisku inwestycji. 
Z powodzeniem uruchomiliśmy m.in. program „BOŚ bankiem przyjaznym klimatowi”. Jako pierwsza 
instytucja fi nansowa w Polsce policzyliśmy wielkość emisji gazów cieplarnianych, wynikających 
z różnych form aktywności Banku. Następnie wdrożyliśmy plan kompensacji tego „węglowego śladu” 
sadząc las. Powołaliśmy również Fundację BOŚ, organizację działającą na rzecz promowania ekologii, 
zrównoważonego rozwoju, zdrowego stylu życia. 
I nie jest to na pewno nasze ostatnie słowo.

Zapraszam do lektury raportu.

Mariusz Klimczak
Prezes BOŚ S.A.
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Trwałość

czyli solidne podstawy i przemyślany rozwój

Już od blisko 20 lat Bank Ochrony Środowiska S.A. działa na rynku banków komercyjnych, stanowiąc 
jednocześnie istotne ogniwo fi nansowania ochrony środowiska w Polsce. 
Głównym akcjonariuszem Banku jest jeden z jego założycieli – Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej (79,1% akcji). Pozostali udziałowcy to również polskie podmioty: 
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (5,98% akcji), Wojewódzkie Fundusze Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, do których należy łącznie około 9% akcji oraz osoby fi zyczne 
i prawne – właściciele udziałów rozproszonych. Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są 
notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Akcjonariat BOŚ S.A.

79.1%

14.92%

5.98%

Jednym z głównych celów Banku jest efektywne i bezpieczne gospodarowanie środkami pieniężnymi 
powierzonymi przez Klientów, zaś jednym ze strategicznych kierunków działania Banku jest 
wspieranie – poprzez świadczenie wyspecjalizowanych usług bankowych – działań służących 
rozwojowi przemysłu i usług w zakresie ochrony środowiska, a także rozwojowi rynku produktów 
i usług związanych z ekologią. Wpisane w statut Banku wspieranie przedsięwzięć związanych 
z ochroną środowiska naturalnego, w zakresie: ochrony powietrza, wody, powierzchni ziemi, lasów 
i zasobów naturalnych, przedsięwzięć związanych ze składowaniem i gospodarczym wykorzystaniem 
produktów odpadowych, rozwoju produkcji i usług służących ochronie środowiska oraz inicjatyw 
podejmowanych na rzecz ekologii ma szczególne znaczenie w roku 2010, ogłoszonym przez ONZ 
Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej.

Zarząd Banku Ochrony Środowiska konsekwentnie wdraża nową strategię (pod nazwą „BOŚ od 
Nowa”), która zaowocowała m.in. podwyższeniem kapitału zakładowego oraz licznymi zmianami 
organizacyjnymi. Zmiany, prowadzące do podniesienia standardu obsługi Klienta to między innymi 
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powołanie Centrów Korporacyjnych, które prowadzą sprzedaż produktów i usług Banku na rzecz 
pionu korporacji i fi nansów publicznych oraz powołanie Regionów w obszarze rynku detalicznego, 
w celu poprawy efektywności wspierania oddziałów.

W skład Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. wchodzi również DM BOŚ S.A. i jego 
jednostka zależna – BOŚ Eko Profi t S.A.
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. działa na polskim rynku kapitałowym od 15 lat. 
Od 1996 r. DM BOŚ S.A jest członkiem Giełdy Papierów Wartościowych. DM BOŚ S.A. oferuje 
swoim Klientom prowadzenie rachunków inwestycyjnych, zarządzanie portfelem, analizy rynku, 
emisje na rynku pierwotnym, obsługę kontraktów zagranicznych. Dom Maklerski BOŚ S.A. jest 
też aktywnym członkiem Towarowej Giełdy Energii S.A. w Warszawie, pośrednicząc w imieniu 
swoich Klientów w zawieraniu transakcji na Rynku Praw Majątkowych wynikających ze świadectw 
pochodzenia dla energii wyprodukowanej z Odnawialnych Źródeł Energii oraz świadectw pochodzenia 
będących potwierdzeniem wyprodukowania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, 
a także na Rynku Uprawnień do Emisji CO2.

DOM MAKLERSKI

Od początku swojej działalności DM BOŚ S.A. duży nacisk kładzie na rozwój oferty innowacyjnych 
rozwiązań w ramach internetowej obsługi maklerskiej. Jako pierwszy dom maklerski w Polsce 
umożliwił w 1996 r. inwestowanie przez internet. Obecnie serwis www.bossa.pl to jeden z najbardziej 
rozbudowanych i cenionych przez inwestorów serwisów inwestycyjnych. Za swoją działalność oraz 
rozwiązania internetowe DM BOŚ S.A. był wielokrotnie nagradzany przez branżę oraz samych 
inwestorów.

Trwałość nie wyklucza rozwoju. Wręcz przeciwnie, na bazie trwałych wartości można i należy 
budować nową rzeczywistość. Dlatego w sierpniu 2009 roku został powołany nowy podmiot, zależny 
pośrednio (przez DM BOŚ S.A.) od Banku Ochrony Środowiska – BOŚ Eko Profi t S.A. Działalność 
spółki koncentruje się na inwestycjach w odnawialne źródła energii, poprzez zakładanie spółek 
kapitałowych z udziałem BOŚ Eko Profi t, a głównym zadaniem w procesie inwestycyjnym jest 
organizacja fi nansowania poprzez bezpośrednie zaangażowanie kapitałowe oraz wsparcie kredytami 
Banku Ochrony Środowiska.

EKO PROFIT S.A.
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W grudniu 2009 roku z inicjatywy Zarządu BOŚ S.A. powstała także Fundacja Banku Ochrony 
Środowiska. Organizacja działa na rzecz ochrony środowiska, promowania ekologii oraz
zrównoważonego rozwoju. Fundacja realizuje własne programy i projekty oraz współpracuje z innymi 
organizacjami pozarządowymi i podmiotami. Organizuje także wolontariat pracowniczy w Banku.

F U N D A C J A

Do Rady Fundacji BOŚ zostali zaproszeni wybitni eksperci zajmujący się ochroną środowiska: 
prof. Tomasz Borecki – Dyrektor Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji (profesor SGGW), 
ks. dr Jacek Czartoszewski – Kierownik Pracowni Edukacji Ekologicznej UKSW, dr Anna Kalinowska 
(docent UW) – Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym UW, 
Władysław Łukasik – Prezes Agencji Rynku Rolnego, Aleksandra Malarz – Dyrektor Departamentu 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w Ministerstwie Środowiska, dr Jan Rączka
– Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Anna Żyła 
– Główny Ekolog Banku Ochrony Środowiska S.A. W radzie zasiadają także wybitne dziennikarki: 
Anna Pawłowska (TVP Program I) oraz Grażyna Dobroń (Program III Polskiego Radia). 
Przewodniczącą Rady jest Aldona Michalak – Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji 
i Zarządzania w Banku Ochrony Środowiska S.A.
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Rzetelność

czyli nazwa zobowiązuje

Każdą pracę należy wykonywać jak najlepiej, a najlepiej to znaczy również fachowo. Dlatego każde 
proekologiczne przedsięwzięcie fi nansowane przez Bank Ochrony Środowiska nadzorowane jest 
przez pracowników, stanowiących kadrę ekologiczną. Wywodzą się oni spośród specjalistów 
w zakresie ochrony środowiska z praktyką i doświadczeniem zdobytym w pracy w projektowaniu, 
wykonawstwie, administracji, instytutach naukowych. Merytoryczny nadzór nad ich pracą sprawuje 
Główny Ekolog Banku. Nad bankowymi produktami proekologicznymi, procedurami związanymi 
z ich wdrożeniem i obsługą, a także nad większymi transakcjami z obszaru ochrony środowiska czuwa 
Departament Finansowania i Projektów Ekologicznych.

Praca w pionie ekologii wymaga znajomości technologii z dziedziny ochrony powietrza, 
zagospodarowania odpadów, gospodarki wodno-ściekowej, wiedzy obejmującej na przykład z jednej 
strony – gospodarowanie energią w domu jednorodzinnym, z drugiej zaś – sposób produkcji energii 
w farmach wiatrowych, czy – równie skrajnie – wymagania prawne dla usuwania azbestu z dachów 
i elewacji oraz dla technologii termicznego unieszkodliwiania odpadów. Ochrona środowiska 
to przecież obszar bardzo szeroki, obejmujący zarówno skomplikowane przedsięwzięcia inwestycyjne, 
jak i działania w małej skali. Wiedza Ekologów nie ogranicza się do znajomości technologii. 
To także biegłość w poruszaniu się w przepisach dotyczących m.in. prawa ochrony środowiska, prawa 
wodnego, prawa budowlanego, prawa energetycznego. To również znajomość dyrektyw unijnych, 
norm i systemów jakości, strategii i programów rządowych oraz obowiązek bieżącego śledzenia prasy 
fachowej i opracowań branżowych. I to wszystko połączone z wiedzą z zakresu bankowości. Nic więc 
dziwnego, że z bankowymi Ekologami Klient może porozmawiać na wiele tematów związanych 
z planowaną czy realizowaną inwestycją, nie ograniczając się wyłącznie do jej fi nansowania.

Pracownicy chętnie dzielą się z inwestorami wiedzą w zakresie korzystania z oferty Banku, ze 
szczególnym uwzględnieniem kredytów preferencyjnych, pozyskiwania innych niż kredyty źródeł 
fi nansowania inwestycji proekologicznych, montażu fi nansowego dla zapewnienia zbilansowania 
środków na realizację planowanego przedsięwzięcia, wymagań formalno-prawnych związanych 
z jego przygotowaniem. Bankowi specjaliści ds. inżynierii środowiska są też cenionymi ekspertami, 
zapraszanymi do wypowiedzi na łamach prasy (w szczególności prasy branżowej), do prowadzenia 
wykładów i prezentacji podczas debat, konferencji i seminariów poświęconych tematyce związanej 
z ochroną środowiska, dotyczących zarówno aspektów technicznych i technologicznych, 
jak i fi nansowych.
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Konferencja na Targach Poleko 2009       Konferencja branżowa – referat BOŚ S.A.

Lista ekologów w placówkach BOŚ S.A.

Bydgoszcz
Marek Ramczyk
52 33 98 853, kom. 0515-111-504, marek.ramczyk@bosbank.pl 

Białystok
Jakub Kowalczuk
85 74 22 156 w. 22, jakub.kowalczuk@bosbank.pl

Częstochowa
Stanisław Sowier
34 37 73 835, stanislaw.sowier@bosbank.pl

Gdańsk
Maria Arendarczyk
58 30 53 417, kom. 515-111-065, maria.arendarczyk@bosbank.pl

Katowice
Mieczysław Derczyński
32 377 38 45, kom. 515-111-456, mieczysław.derczynski@bosbank.pl

Koszalin
Maria Piłat
94 34 74 829, maria.pilat@bosbank.pl

Kraków
Włodzimierz Rożnowski
12 62 84 532, kom. 515-111-576, wlodzimierz.roznowski@bosbank.pl

Lublin
Krzysztof Gałan
81 535-06-34, kom. 515-111-219, krzysztof.galan@bosbank.pl

Łódź
Dominika Siuta
42 63 68 594, kom. 515-111-216, dominika.siuta@bosbank.pl



Olsztyn
Lucyna Cywińska-Konopka
89 52 27 112, kom. 515-111-208, lucyna.cywinska@bosbank.pl

Opole
Jan Wyskida
77 45 66 413 w. 122, kom. 515-111-221, jan.wyskida@bosbank.pl

Ostrów Wlkp.
Paweł Banach
62 73 51 892 w. 131, kom. 515-111-404, pawel.banach@bosbank.pl

Poznań
Piotr Kubiak
61 841 08 72, kom. 515-111-938, piotr.kubiak@bosbank.pl

Rzeszów
Alicja Strycharz
17 85 20 187 w. 51, kom. 515-111-773, alicja.strycharz@bosbank.pl

Szczecin
Katarzyna Balcerowicz
91 48 00 606, katarzyna.balcerowicz@bosbank.pl

Warszawa
Magdalena Janiszewska
22 53 94 527, kom. 515-111-716, magdalena.janiszewska@bosbank.pl

Włocławek
Grzegorz Litke
54 23 03 432, kom. 515-111-194, grzegorz.litke@bosbank.pl

Wrocław
Grzegorz Zienkiewicz
71 32 40 111, kom. 515-111-294, grzegorz.zienkiewicz@bosbank.pl

9
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Ochrona środowiska 

czyli Bank – naturze

Rok 2009 to rok dalszego systematycznego wzrostu nakładów na ochronę środowiska. Łączne 
nakłady na środki trwałe w ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wg wstępnych danych GUS, 
wyniosły 13,5 mld zł, tj. o ponad 25% więcej niż w roku poprzednim. W większości pokryte zostały 
ze środków własnych inwestorów (43%). Istotne źródło fi nansowania stanowiły też środki zagraniczne 
oraz krajowe fundusze ekologiczne. Około 9% pieniędzy wydatkowanych na ochronę środowiska 
i gospodarkę wodną pochodziło z pożyczek i kredytów krajowych, w tym bankowych.

Struktura nakładów na ochronę środowiska i gospodarkę wodną – wg szacunkowych danych GUS 
za 2009 rok.

43.4%

6.4%

8.9%

17.4%

19.3%

3.3% 1.3%

1.3

3.3

19.343.4

17.4

8.9

6.4

Znaczące miejsce w systemie fi nansowania ochrony środowiska w Polsce zajmuje Bank Ochrony 
Środowiska. Wartość wypłaconych przez BOŚ S.A. kredytów proekologicznych w 2009 roku wyniosła 
łącznie 688 mln zł. Finansowanie ochrony środowiska przez BOŚ Bank to przede wszystkim kredyty, 
udzielane w dwóch grupach: jako kredyty preferencyjne i kredyty komercyjne. Preferencje, z jakimi 
mamy do czynienia w przypadku kredytów Banku Ochrony Środowiska, wyrażają się obniżonym 
w stosunku do rynkowego oprocentowaniem, niższą marżą, dopłatami do kapitału lub podobnymi 
zachętami.
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W 2009 r. Bank udzielił 2703 kredytów na fi nansowanie przedsięwzięć proekologicznych w łącznej 
kwocie 652,2 mln zł, w tym:

 Kredyty preferencyjne – 365,7 mln zł, 
 Kredyty komercyjne – 286,5 mln zł

Były to głównie kredyty na zadania z dziedziny ochrony atmosfery (56,3% kwoty udzielonych 
kredytów proekologicznych). Zadania fi nansowane w tym okresie to przede wszystkim: inwestycje 
z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynków.

Szczególnie cieszy znaczący wzrost ilości kredytów przeznaczonych na odnawialne źródła energii 
(OZE). Spośród 2,7 tys. kredytów udzielonych na zadania proekologiczne, ponad 700 skierowanych 
było właśnie na realizację OZE. Były to głównie instalacje kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz 
kotłów na biomasę. Szczególne tempo jest obserwowane w zakresie upowszechniania się techniki 
słonecznej dla pozyskiwania energii, wykorzystywanej na potrzeby gospodarstw domowych (głównie 
dla celów podgrzewania wody użytkowej). Rok 2009 przyniósł ogromną dynamikę w tym zakresie, 
zwiększając ilość kredytów udzielonych przez BOŚ na kolektory słoneczne o 45% w stosunku 
do roku 2008.

Kredyty udzielone przez BOŚ S.A. na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii w latach 
1991 – 2009 w tys. zł
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Kwota udzielonych kredytów
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Kredyty udzielone przez BOŚ S.A. na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii w latach 
1991 – 2009 w szt.
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Liczba udzielonych kredytów

Ponadto BOŚ S.A. udzielał kredytów na inwestycje z dziedziny ochrony wód i gospodarki wodnej, 
które dotyczyły przede wszystkim budowy kanalizacji.
Zainteresowaniem cieszyły się także kredyty na projekty z zakresu ochrony powierzchni ziemi. 
Kredyty na działania w tej dziedzinie przeznaczone były na budowę sortowni odpadów i fi nansowanie 
zakupu pojazdów do transportu odpadów. 
Kredyty udzielone przez Bank stanowiły 30% kosztów fi nansowanych inwestycji.

Struktura kredytów proekologicznych udzielonych przez BOŚ S.A. w 2009 r. w podziale na dziedziny 
w mln zł

Ochrona powierzchni ziemi
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Ochrona wód 

Ochrona atmosfery

Gospodarka wodna

Struktura kredytów proekologicznych

Środki w formie kredytów proekologicznych udzielone w 2009 r. skierowane były w zdecydowanej 
większości do sektora fi nansów publicznych i korporacji. 
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Spośród inwestycji w ochronę środowiska, współfi nansowanych przez BOŚ S.A., zakończono 
i przekazano do użytkowania w 2009 roku ponad 2,6 tys. zadań o wartości kosztorysowej blisko 
3,4 mld zł. Dzięki nim uzyskano znaczące efekty ekologiczne:

Ochrona atmosfery:
redukcja emisji pyłów ....................................................................................................... 1 021 ton/rok
redukcja emisji dwutlenku siarki ...................................................................................... 9 132 ton/rok
redukcja emisji tlenków azotu .......................................................................................... 1 027 ton/rok
redukcja emisji dwutlenku węgla ................................................................................. 230 796 ton/rok
zmniejszenie zużycia i strat ciepła oraz energii pierwotnej .......................................... 252 176 GJ/rok

Ochrona wód i gospodarka wodna
 wzrost długości sieci kanalizacyjnej  ...................................................................................... 297 km
 wzrost przepustowości oczyszczalni ścieków  ................................................................. 7 939 m3/d
 wydajność stacji uzdatniania wody  .................................................................................... 896 m3/h

Ochrona powierzchni ziemi
 unieszkodliwianie odpadów i odzysk surowców wtórnych  ........................................ 55 117 ton/rok

Elektrownia Rybnik  – Instalacja odsiarczania spalin PWiK w Malborku – pompownia PWiK w Malborku – stacja fi ltrów

Stacja Uzdatniania Wody w Walendowie – rozdzielnia Stacja Uzdatniania Wody w Walendowie – stacja fi ltrów Budynek Kotłowni w Bartoszycach – po modernizacji

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Toruniu Zakład Wodociągów i Kanalizacji Myszków – hala odbioru suszuZUOK w Toruniu – kabina sortownicza
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Społeczna odpowiedzialność 

czyli zieleń w duszy nam gra

Zgodnie z najpopularniejszą encyklopedią naszych czasów – portalem Wikipedia, społeczna 
odpowiedzialność biznesu (z ang. CSR – Corporate Social Responsibility) to „koncepcja, według 
której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne 
i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy”. Defi nicja ta doskonale 
odnosi się do działań, jakie od lat podejmuje Bank Ochrony Środowiska, który powstał jako podmiot 
przede wszystkim chroniący interesy swoich udziałowców, ale także z założenia działający na rzecz 
ekologii. Część z tych działań wiąże się bezpośrednio z bankowym biznesem. Są to na przykład 
kredyty (zwane w Banku proekologicznymi) przeznaczone na inwestycje służące ochronie środowiska 
i – najczęściej – charakteryzujące się szczególnie korzystnymi warunkami. Stanowią one swoisty 
system zachęty do podejmowania działań proekologicznych.

Jako zachęta dla inwestorów – Klientów Banku Ochrony Środowiska został też ogłoszony konkurs 
„Wygrywasz Ty, Wygrywa Natura”. Konkurs miał na celu upowszechnienie działań i zachowań 
na rzecz zrównoważonego rozwoju, promocję technologii, inwestycji i produktów przyjaznych 
środowisku naturalnemu, prezentację i uhonorowanie najciekawszych postaw i działań 
proekologicznych wpływających bezpośrednio, jak i pośrednio na poprawę stanu środowiska 
naturalnego w Polsce. Prowadzony był w trzech kategoriach – oddzielnie dla trzech grup podmiotów 
prowadzących lub podejmujących działalność wspomagającą ochronę środowiska: inwestorów, 
producentów i wykonawców.

Konkurs, rozstrzygnięty w 2009 roku wyłonił zwycięzców, którym przyznano nagrody pieniężne. 
Byli to:
  W kategorii „Inwestor” – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie, 

realizujące projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Jarocin”, 
współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej;

  W kategorii „Producent” – fi rma BIOCLAR-SZKILNIK Sp. z o.o. w Zapolicach. Firma ta zajmuje 
się produkcją, montażem i serwisem nowoczesnych biologicznych oczyszczalni ścieków;

  W kategorii „Wykonawca” – fi rma Energia Sp. z o.o. w Gdańsku. Spółka jest wyspecjalizowanym 
wykonawcą robót inwestycyjnych i remontowych w zakresie: instalacji wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych, automatyki systemów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i ciepłowniczych 
oraz oprogramowania aplikacyjnego procesów energetycznych. Wśród oferowanych przez tę fi rmę 
urządzeń znajdują się m. in. klimatyzatory, wentylatory, kolektory słoneczne i pompy ciepła.
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Puchar tego konkursu został uroczyście wręczony laureatom podczas gali Zjazdu Ekologicznego, 
poprzedzającego Międzynarodowe Targi POLEKO 2009. Na gali Wiceprezes Zarządu Banku 
Ochrony Środowiska uhonorował pucharem ufundowanym przez Bank fi rmy wyłonione w Konkursie 
Recyklingu, ogłaszanym corocznie przez Przegląd Komunalny.

Zwycięzcy konkursu „Wygrywasz Ty, Wygrywa Natura”

BOŚ S.A. podejmuje też szereg inicjatyw niezwiązanych z działalnością bankową, ale będących 
wyrazem zaangażowania w problematykę społeczną, a przede wszystkim w ochronę środowiska.
Taką inicjatywą, rozpoczętą w roku 2008 i kontynuowaną w 2009 był program „BOŚ bankiem 
przyjaznym klimatowi”. W ramach tego programu Bank Ochrony Środowiska S.A., jako pierwsza 
instytucja fi nansowa w Polsce, obliczył wielkość emisji gazów cieplarnianych, wynikających 
z różnych form aktywności, a następnie przygotował plan ich kompensacji, poprzez akcję sadzenia 
drzew. Sadząc las (w dwóch etapach łącznie ponad 11 ha) pracownicy Banku wraz z rodzinami 
zrekompensowali z nadwyżką emisję CO2, jednocześnie wzmacniając i uzupełniając korytarze 
ekologiczne biegnące doliną Świdra, łączące dwa obszary naturowe.

Popularyzacja spędzania wolnego czasu bezpiecznie i zgodnie z naturą przyświecała serii pikników 
„Bezpiecznie nad wodą” organizowanych przez PGNiG, w partnerstwie z Bankiem Ochrony 
Środowiska. Program pikników obfi tował w liczne atrakcje: regaty żeglarskie, łamigłówki ekologiczne, 
zabawy i gry dla dzieci, konkursy dotyczące bezpieczeństwa nad wodą, pokazy ratownictwa, 
koncerty popularnych wykonawców i zespołów muzycznych. W letniej aurze nadwodnych kurortów 
(m.in. w Gdyni, Pucku, Mikołajkach, Mrągowie) w lipcu i sierpniu 2009 roku uczestnicy pikników 
spędzali czas przy zabawie, w kontakcie ze świeżym powietrzem i czystą wodą.
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Piknik w Gdyni 2009, Sadzenie lasu 2009, Certyfi kat za odnowienie lasu

Ochrona środowiska to działania z myślą o naszych dzieciach i wnukach, ale to także model życia 
i hobby. O tym, że natura może dostarczyć nam wiele wspaniałych wrażeń można się było przekonać 
oglądając wyniki dwóch konkursów fotografi cznych ogłoszonych w 2009 roku dla pracowników 
Banku. Zdjęcia krajobrazów i przyrody wskazują nie tylko na kunszt warsztatu autorów, ale także 
na ich ogromną wrażliwość.

Zdjęcia konkursowe wykonane przez pracowników BOŚ S.A.
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Klient

czyli okienko dobrych usług

Kredyty przeznaczone na inwestycje związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną stanowią 
istotne połączenie zadań biznesowych BOŚ Banku i jego misji. Są też widocznym przejawem roli 
Banku w systemie fi nansowania ochrony środowiska w Polsce. 
Oferta proekologiczna Banku jest tak pomyślana, aby produkty, zachęcając potencjalnych Klientów 
do korzystania z nich, kształtowały postawy prośrodowiskowe i zachęcały do podejmowania 
inwestycji przyczyniających się do poprawy stanu środowiska.

Najszersza oferta dotyczy kredytów wynikających ze współpracy z Wojewódzkimi Funduszami 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, których środki przeznaczane są głównie na dopłaty 
do oprocentowania kredytów. Niskooprocentowane kredyty kierowane są na – określone przez 
Fundusze – zadania z zakresu ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi i inne przedsięwzięcia 
objęte priorytetami w poszczególnych województwach. Kredyty z dopłatami WFOŚiGW dominowały 
w grupie proekologicznych kredytów preferencyjnych, stanowiąc 41% łącznej wartości kredytów 
proekologicznych udzielonych przez BOŚ S.A. w 2009 roku. Kredyty we współpracy z WFOŚiGW 
dotyczą – w zależności od województwa – każdego segmentu inwestorów: jednostek samorządu 
terytorialnego, przedsiębiorstw i – w największym stopniu – osób prywatnych. Podobny mechanizm 
(dopłat do oprocentowania), jednak w odniesieniu do dużych zadań inwestycyjnych, realizowanych 
przez przedsiębiorstwa i spółki komunalne oraz samorządy, funkcjonuje w przypadku kredytów 
udzielanych we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

BOŚ S.A. aktywnie uczestniczy też w systemie fi nansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych 
(od 2008 roku połączonym z fi nansowaniem remontów). Państwowy system ma za zadanie 
ograniczenie zużycia energii w budynkach, poprzez mechanizm zachęt w postaci premii 
termomodernizacyjnej i remontowej, zmniejszających zadłużenie kredytowe osób fi zycznych, 
wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych czy samorządów, podejmujących energooszczędne inwestycje.

Korzystanie z istniejących na rynku możliwości współpracy z instytucjami współfi nansującymi 
zadania proekologiczne w ramach funkcjonujących systemów nie ogranicza aktywności Banku 
Ochrony Środowiska w poszukiwaniu innych partnerów biznesowych i innych rozwiązań, mogących 
uatrakcyjnić prośrodowiskową ofertę. Stąd współpraca Banku z Europejskim Funduszem Rozwoju 
Wsi Polskiej w kredytowaniu inwestycji agroturystycznych i zaopatrzenia wsi w wodę,
z zagranicznymi instytucjami fi nansowymi w zakresie wspierania inwestycji infrastrukturalnych,
z producentami i dystrybutorami urządzeń służących ochronie środowiska. Współpraca ta daje 
możliwość obniżenia kosztów kredytu dla Klienta i dostosowania fi nansowania do potrzeb 
i możliwości inwestycji (długi okres kredytowania, karencja w spłacie kapitału). Stwarza też okazję 
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do wykorzystania międzynarodowych mechanizmów, jak to się dzieje np. w przypadku Kredytu 
z Klimatem, realizowanego w ramach Mechanizmu Wspólnych Wdrożeń (Joint Implementation).

Struktura kredytów proekologicznych udzielonych przez BOŚ S.A. w 2009 r. w podziale na rodzaje 
kredytów
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Kredyty udzielone kwota (tys. zł)

Ambicją Banku i jego pracowników jest, aby każdy Klient realizujący zadania proekologiczne spotykał 
się w BOŚ S.A. ze zrozumieniem, fachowym podejściem i rzetelną informacją, łączącą wiedzę 
ekonomiczną i ekologiczną.
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Kredyty proekologiczne w BOŚ Banku

Słoneczny EkoKredyt

Czego dotyczy?

Kredyt przeznaczony jest na zakup i montaż kolektorów słonecznych do podgrzewania wody 
użytkowej.

Dla kogo?

Dla klientów indywidualnych i wspólnot mieszkaniowych.

Atuty produktu

  możliwość uzyskania zwrotu 45% kosztów kwalifi kowanych inwestycji z dotacji ze środków, 
  dogodny okres kredytowania (do 8 lat, a dla wspólnot mieszkaniowych nawet do 20 lat), 
  elastyczna forma fi nansowania – do 100% inwestycji, 
  nawet 6-miesięczna karencja w spłacie kapitału, 
  atrakcyjne oprocentowanie.

Kredyt z Dobrą Energią

Czego dotyczy?

Kredyt przeznaczony na fi nansowanie przedsięwzięć z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii, z przeznaczeniem na fi nansowanie projektów polegających na budowie:
  biogazowni, 
  farm wiatrowych, 
  instalacji energetycznego wykorzystania biomasy, 
  małych elektrowni wodnych, 
  innych projektów z zakresu energetyki odnawialnej,
  dodatkowo także na pokrycie zobowiązań podatkowych z tytułu podatku VAT związanego 

z projektem oraz sfi nansowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy projektu.

Dla kogo?

Dla spółek komunalnych, dużych, średnich i małych przedsiębiorstw, jednostek samorządu 
terytorialnego.

Atuty produktu

  fi nansowanie aż do 90% kosztu netto inwestycji (w przypadku gdy jednym ze źródeł fi nansowania 
są środki dotacji UE), a w pozostałych przypadkach do 80% kosztów netto inwestycji, 
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  długi okres kredytowania – do 15 lat, 
  karencja w spłacie kapitału – nawet do 18 miesięcy, 
  atrakcyjne oprocentowanie.

Kredyt z Klimatem

Czego dotyczy?

Kredyt przeznaczony jest na: termomodernizację budynków mieszkalnych lub obiektów usługowych 
i przemysłowych, instalację kolektorów słonecznych, instalację pomp ciepła, modernizację systemów 
grzewczych (Program Efektywności Energetycznej w Budynkach) lub na modernizację albo wymianę 
kotłów wodnych lub parowych (Program Modernizacji Kotłów).

Dla kogo?

Dla jednostek samorządu terytorialnego, wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych, 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Program Efektywności Energetycznej 
w Budynkach). Dla spółek komunalnych, mikroprzedsiębiorstw oraz dużych, małych i średnich 
przedsiębiorstw (Program Modernizacji Kotłów).

Atuty produktu 

  atrakcyjne oprocentowanie, 
  możliwość wyboru waluty kredytu – PLN i EUR, 
  możliwość pokrycia kredytem do 85% kosztów zadania, 
  długi okres fi nansowania – do 10 lat, 
  możliwość karencji w spłacie kapitału nawet do 2 lat.

Kredyt preferencyjny we współpracy z WFOŚiGW

Czego dotyczy?

Kredyt przeznaczony jest na fi nansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnych 
z priorytetami poszczególnych Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dla kogo?

Dla osób fi zycznych, przedsiębiorców, samorządów – w zależności od województwa.

Atuty produktu

  atrakcyjne oprocentowanie, różne w różnych województwach lecz zawsze niższe od komercyjnego 
(w niektórych województwach nawet 1% w skali roku)
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Kredyt na urządzenia i wyroby służące ochronie środowiska

Czego dotyczy?

Kredyt przeznaczony jest na zakup i montaż urządzeń i wyrobów służących ochronie środowiska, 
np. pomp ciepła, kotłów ekologicznych, przydomowych oczyszczalni ścieków, itp.

Dla kogo?

Dla wszystkich zainteresowanych.

Atuty produktu

  niskie oprocentowanie - nawet od 1% (w przypadku zawarcia umowy pomiędzy Bankiem, 
a sprzedawcą bądź producentem urządzeń), 

  możliwość pokrycia kredytem nawet do 100% kosztów zakupu i montażu urządzeń.

Kredyt z dopłatami NFOŚiGW

Czego dotyczy?

Kredyt z przeznaczeniem na inwestycje wpisujące się w programy priorytetowe z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej, określone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.

Dla kogo?

Zależnie od warunków Programu określonego przez NFOŚiGW.

Atuty produktu

  kredyt ma preferencyjny charakter z uwagi na dopłaty do oprocentowania wnoszone
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kredyt na termomodernizację i remont

Czego dotyczy?

Kredyt przeznaczony jest na przedsięwzięcia termomodernizacyjne, przedsięwzięcia remontowe 
dotyczące budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto przed 14 sierpnia 1961r. 
oraz remonty budynków jednorodzinnych (przy ubieganiu się o premię kompensacyjną).

Dla kogo?

W przypadku przedsięwzięć termomodernizacyjnych – dla właścicieli lub zarządców budynków 
mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania, budynków służących wykonywaniu zadań 
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publicznych i należących do jednostek samorządu terytorialnego, lokalnej sieci ciepłowniczej 
lub lokalnego źródła ciepła, z wyłączeniem jednostek budżetowych i zakładów budżetowych. 
W przypadku przedsięwzięć remontowych – dla osób fi zycznych, wspólnot mieszkaniowych 
z większościowym udziałem osób fi zycznych, spółdzielni mieszkaniowych, towarzystw budownictwa 
społecznego. W przypadku remontów – dla osób fi zycznych, uprawnionych do ubiegania się 
o premię kompensacyjną.

Atuty produktu

  możliwość uzyskania premii termomodernizacyjnej i remontowej (do 20% wykorzystanej kwoty 
kredytu) oraz premii kompensacyjnej.

Kredyt EKOodnowa dla fi rm (ze środków KfW Bankengruppe)

Czego dotyczy?

Kredyt przeznaczony na fi nansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska mających na celu 
zwiększenie wartości majątku trwałego przedsiębiorcy.

Dla kogo?

Dla przedsiębiorców z sektora MŚP, w tym mikroprzedsiębiorców.

Atuty produktu

  możliwość rozłożenia kosztów inwestycji na wiele lat, dzięki długiemu okresowi fi nansowania 
inwestycji, pozwalające na dopasowanie spłat kredytu do możliwości fi nansowych Firmy, 

  brak określonej minimalnej i maksymalnej kwoty kredytowanego przedsięwzięcia, 
  oczekiwany wkład środków własnych na poziomie jedynie 15%, 
  korzystne oprocentowanie, 
  możliwość karencji w spłacie kapitału nawet do 2 lat, 
  możliwość łączenia różnych źródeł fi nansowania (kredyty z linii KfW5 mogą współfi nansować 

projekty wsparte środkami z Unii Europejskiej).

Kredyt EnergoOSZCZĘDNY

Czego dotyczy?

Kredyt przeznaczony jest na fi nansowanie inwestycji prowadzących do ograniczenia zużycia energii 
elektrycznej, a w tym na wymianę i/lub modernizację: oświetlenia ulicznego (łącznie z rozbudową), 
oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych, 
usługowych itp., przemysłowych silników elektrycznych, dźwigów (w tym dźwigów osobowych 
w budynkach mieszkalnych), modernizację technologii na mniej energochłonną, wykorzystanie 
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energooszczędnych wyrobów i urządzeń w nowych instalacjach, inne przedsięwzięcia służące 
oszczędności energii elektrycznej.

Dla kogo?

Dla samorządów, przedsiębiorców (w tym mikroprzedsiębiorców), spółdzielni, wspólnot 
mieszkaniowych.

Atuty produktu

  możliwość spłaty kredytu z oszczędności wynikających ze zmniejszenia zużycia energii 
elektrycznej, uzyskanych dzięki realizacji inwestycji (w takim przypadku do wniosku 
o udzielenie kredytu należy dołączyć wyliczenie oszczędności energii elektrycznej 
i oszczędności fi nansowych), 

  w przypadku samorządów możliwość fi nansowania do 100% kosztu inwestycji, w tym refundacja 
kosztów audytu energetycznego.

Ekologiczny kredyt hipoteczny

Czego dotyczy?

Kredyt może być przeznaczony na:
  budowę, dokończenie budowy, wykończenie, remont, modernizację lub rozbudowę domu 

jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym, domu letniskowego, 
  adaptację pomieszczenia niemieszkalnego na potrzeby mieszkaniowe, 
  nabycie wybudowanego domu jednorodzinnego lub letniskowego, wybudowanego lokalu 

mieszkalnego w domu wielorodzinnym, nieruchomości rolno-siedliskowej, spółdzielczego 
własnościowego prawa do wybudowanego lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego 
prawa do domu jednorodzinnego, 

  przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielcze 
własnościowe prawo do lokalu lub w prawo odrębnej własności lokalu, przekształcenie 
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
w prawo odrębnej własności, 

  wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego, 
  spłatę kredytu mieszkaniowego w innym banku lub instytucji.

Dla kogo?

Dla klientów indywidualnych

Atuty produktu

Zastosowanie w budynku elementów wpływających na efektywne wykorzystanie energii zużywanej 
na ogrzewanie skutkuje obniżeniem marży kredytu hipotecznego.
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Aktywność 

czyli w Banku i wokół Banku

Aktywność Banku Ochrony Środowiska można określać zarówno liczbami, obrazującymi jego udział 
w rynku, jak i działaniami wykraczającymi poza główny nurt działalności, obserwowanymi przez 
różne gremia, także te, którym bliskie są inne obszary niż bankowość, czy ochrona środowiska. 
Na obu tych polach BOŚ Bank został dostrzeżony. Świadczą o tym liczne artykuły prasowe, 
doskonałe miejsca w rankingach, wyróżnienia.

W 2009 roku na szczytach rankingów znalazło się wiele produktów BOŚ S.A. Konto Wyjątkowe 
dwukrotnie zajęło pierwsze miejsce w klasyfi kacji RORów serwisu TotalMoney, zostało 
zakwalifi kowane do czołówki rankingu Gazety Prawnej i Open Finance (gdzie zajęło drugie miejsce 
wśród najlepszych tradycyjnych kont bankowych). Bank znalazł się również na drugim miejscu 
w rankingu Expandera w ofercie kont dla osób tradycyjnie korzystających z placówek bankowych.
Ranking Money Expert ocenił kredyt hipoteczny BOŚ jako jeden z najbardziej atrakcyjnych na rynku. 
W kategorii całkowity koszt kredytu zajął on drugie miejsce, a w zestawieniu weryfi kującym zdolność 
kredytową rodziny dwuosobowej miejsce trzecie.

Magazyn Forbes wyróżnił kredytową ofertę kierowaną do małych i średnich przedsiębiorstw. 
W rankingu banków w kategorii „najlepsze kredyty” BOŚ zajął miejsce najwyżej punktowane. 
W zestawieniu przygotowanym przez Rzeczpospolitą wśród lokat bez podatku oferta BOŚ 
uplasowała się na trzecim miejscu. W tym samym kontekście zauważona została też 
przez Dziennik Gazetę Prawną.
Zainteresowanie mediów wzbudził Kredyt Technologiczny udzielany przez BOŚ we współpracy 
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (pisała o nim Gazeta Prawna oraz internetowe portale 
poświęcone fi nansom i inwestycjom)

Te i inne produkty BOŚ S.A. wymieniane były w wielu tytułach prasy ogólnopolskiej i branżowej, 
zarówno tej poświęconej fi nansom, inwestycjom, jak i związanej z tematyką ochrony środowiska. 
W każdym z tych obszarów było też miejsce na wypowiedzi ekspertów bankowych. Warto zaznaczyć, 
że Bank Ochrony Środowiska uzyskał drugą lokatę w rankingu przyjazności banków opublikowanym 
m.in. w Pulsie Biznesu. Klienci docenili przede wszystkim wysoką jakość obsługi.

Miejscem aktywności bankowych specjalistów z zakresu inżynierii środowiska były też liczne 
konferencje, seminaria, szkolenia i warsztaty, poświęcone inwestowaniu w ekologię i fi nansowaniu 
ekologii. Można ich było spotkać w roli prelegentów m.in. w konferencji towarzyszącej Targom 
BUDMA, w Ogólnopolskim Forum Odnawialnych Źródeł Energii, seminarium organizowanym 
w ramach Targów ENEX, Międzynarodowym Kongresie Energii Odnawialnej – Green Power, 
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Międzynarodowej Konferencji WASTE FORUM, Sympozjum WOD-KAN-EKO, a także w licznych 
wydarzeniach towarzyszących Targom POLEKO. Podczas POLEKO Bank znalazł też szansę 
na popularyzację wiedzy o szeroko pojętej ekologii, organizując na swoim stoisku konkurs 
„Zagraj w zielone”.

BOŚ S.A., który od lat wspiera projekty i działania na rzecz ochrony środowiska, kieruje kolejne 
programy w stronę rozwoju i upowszechniania kultury, realizując ideę odpowiedzialności biznesu
za kulturę i sztukę (CCR – Corporate Cultural Responsibility). W dobie, kiedy branża kulturalna musi 
walczyć o każdą złotówkę działania wspierające artystów pozwalają na realizację wielu projektów, 
które bez pomocy instytucji z zewnątrz nie miałyby szans na ujrzenie światła dziennego. Ta idea 
przyświecała Bankowi, kiedy w 2009 roku został złotym sponsorem gali wręczenia nagród fi lmowych 
„Złote Kaczki” – jednego z największych wydarzeń kulturalnych w Polsce, organizowanego 
w cyklu „100-lecie Polskiego Kina”. Z tej okazji Bank przygotował też specjalną limitowaną edycję 
unikatowych kart płatniczych z wizerunkiem trzech ikon światowego kina: Marilyn Monroe, Jamesa 
Deana i Marleny Dietrich. Sponsorskim działaniem Bank objął też doroczny koncert charytatywny 
pt. „Zimowa Giełda Humoru”, przeznaczając dla pracowników zakupioną pulę biletów na to wydarzenie.

Stoisko BOŚ Bank Targi Poleko 2009 Stoisko BOŚ Bank Targi Poleko 2009

Gala Złote Kaczki 2009 Gala Złote Kaczki 2009
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Tabele

Wartość inwestycji proekologicznych zrealizowanych w latach 1991 – 2009 
z wykorzystaniem kredytów udzielonych przez BOŚ S.A.

Efekty ekologiczne uzyskane w latach 1991 – 2009 w wyniku zakończenia 
zadań kredytowanych przez BOŚ S.A.

Okres

Redukcja emisji zanieczyszczeń Przepustowość
oczyszczalni
ścieków [m3/d]

Długość sieci
kanalizacyjnej

[km]

Ilość unieszkodliwianych 
odpadów lub odzyskanych 

surowców wtórnych [Mg/a]

Pojemność
składowisk
[tys. m3]

Produkcja energii
w OZE /oszczędność energii 

elektr. [MWh/a]
pył

[Mg/a]
SO2

[Mg/a]
NOx

[Mg/a]
CO2

[Mg/a]

1991-1993 14 000 4 600 432 000 189 561

1994 25 000 10 000 78 211 211 102 592

1995 10 360 3 200 5 500 258 613 347 2 400

1996 17 980 165 217 5 890 150 631 796 1 604 25 431

1997 27 210 132 521 6 571 287 309 627 3 233 20 742

1998 10 314 35 922 1 769 311 619 434 2 140 21 576

1999 10 491 37 880 1 140 294 134 394 1 014 11 379

2000 4 486 4 240 294 148 026 624 201 376 880 6 368

2001 1 394 419 120 221 014 369 96 797 1 452 24 828

2002 3 263 24 189 552 70 637 75 349 349 139 350 240 10 389

2003 421 4 931 17 082 309 597 49 528 301 15 460 600 6 805

2004 485 14 457 129 37 710 5 428 595 502 919 82 16 590

2005 2 996 345 554 27 749 7 595 273 1 342 234 710 7 905

2006 327 3 847 761 290 912 11 336 322 375 118 21 181 717

2007 7 113 2 724 897 280 961 3 025 209 30 610 217 80 136

2008 1 139 21 928 265 130 792 188 136 41 510 113 105 834

2009 1 021 9 132 1 027 230 796 7 939 297 55 117 1 10 529

Razem 138 000 475 551 42 628 1 379 153 2 474 946 6 364 2 800 490 15 860 530 229

Źródło: opracowanie Departamentu Finansowania i Projektów Ekologicznych

Źródło: opracowanie Departamentu Finansowania i Projektów Ekologicznych

OA – ochrona atmosfery
OW – ochrona wód
GW – gospodarka wodna
MN – monitoring
OP – ochrona przyrody
EE – edukacja ekologiczna

Rodzaj kredytu

OA OW + GW OZ MN + OP +EE Razem

liczba [szt.] wartość 
[mln zł] liczba [szt.] wartość 

[mln zł] liczba [szt.] wartość 
[mln zł] liczba [szt.] wartość 

[mln zł] liczba [szt.] wartość 
[mln zł]

Ze środków NFOŚiGW 456 966.17 411 2 123.46 75 279.04 8 146.40 950 3 515.08

Z dopłatami NFOŚiGW 363 970.49 464 1 465.27 60 210.22 4 21.24 891 2 667.22

Linie kredytowe NFOŚiGW 8 611 1 019.36 1,687 959.30 544 504.09 10 8.32 10 852 2 491.07

Ze środków WFOŚiGW 4 583 265.08 235 58.58 23 6.36 0 0.00 4 841 330.02

Z dopłatami WFOŚiGW i GFOŚiGW 7 779 1 137.16 961 620.60 197 128.32 8 2.33 8 945 1 888.41

Kredyty wspólne z NFOŚiGW i WFOŚiGW 35 8 394.47 61 304.86 6 100.85 0 0.00 102 8 800.18

Komercyjne proekologiczne 4 706 10 580.61 316 842.58 90 267.64 34 11.05 5 146 11 701.88

Razem 26 533 23 333.34 4 135 6 374.65 995 1 496.52 64 189.35 31 727 31 393.87
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Struktura kredytów proekologicznych udzielonych przez BOŚ S.A. 
w latach 1991 – 2009

Rok
udzielenia
kredytu

We współpracy
z NFOŚiGW

We współpracy
z WFOŚiGW

Wspólne fi nansowanie
z NFOŚiGW i WFOŚiGW

Ze środków Fundacji 
Polska Wieś 2000

Ze środków EFRWP 
Counterpart Fund

Kredyty 
komercyjne Razem

kwota
w tys. zł liczba kwota

w tys. zł liczba kwota
w tys. zł liczba kwota

w tys. zł liczba kwota
w tys. zł liczba kwota

w tys. zł liczba kwota
w tys. zł liczba

1991 13 849 57 13 849 57

1992 47 569 125 47 569 125

1993 79 445 174 10 124 25 2 791 42 92 360 241

1994 119 351 190 17 721 88 113 500 3 915 20 251 487 301

1995 215 110 260 15 238 93 467 211 11 1 362 11 698 921 375

1996 512 859 3 436 25 670 55 158 632 4 2 257 14 699 418 3 509

1997 393 561 3 346 24 419 151 294 211 4 4 027 25 716 219 3 526

1998 179 277 690 52 725 1 005 4 530 2 254 9 3 464 20 8 416 114 248 665 1 840

1999 151 626 500 48 945 1 384 7 471 4 351 14 210 2 355 928 3 505 564 531 5 409

2000 99 046 297 30 062 775 3 291 2 180 6 2 238 15 203 751 4 571 338 568 5 666

2001 145 989 180 15 706 601 2 480 1 9 193 130 209 653 3 097 383 021 4 009

2002 127 566 261 24 043 592 22 785 3 9 382 96 57 144 1 796 240 920 2 748

2003 64 394 111 45 776 1 020 65 000 2 14 164 96 97 762 1 317 287 096 2 546

2004 229 795 981 46 383 1 003 423 993 3 12 984 73 201 351 1 226 914 506 3 286

2005 258 303 1 507 58 458 826 284 675 4 5 911 29 165 427 948 772 773 3 314

2006 26 369 125 107 207 1 050 220 159 6 9 707 47 203 316 881 566 758 2 109

2007 185 420 1 739 393 889 7 40 910 182 384 644 580 1 004 865 2 508

2008 283 318 1 710 34 701 113 321 261 628 639 280 2 451

2009 100 000 1 244 840 1 898 20 841 63 286 563 741 652 244 2 703

Razem 2 764 110 12 241 1 236 054 14 015 2 461 828 56 785 29 175 058 978 2 495 216 19 404 9 133 052 46 723

Źródło: opracowanie Departamentu Finansowania i Projektów Ekologicznych


