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REGULAMIN KONKURSU  
”LIDER ZIELONEJ TRANSFORMACJI-WYRÓŻNIENIE BOŚ” 

DLA KLIENTÓW BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. 
 
 
 
 
 

 Postanowienia ogólne 

§ 1 

1) Niniejszy Regulamin Konkursu, zwany dalej „Regulaminem”, dotyczy Konkursu 
pod nazwą „LIDER ZIELONEJ TRANSFORMACJI-WYRÓŻNIENIE BOŚ”, 
zwanego dalej „Konkursem”.  

2) Konkurs jest organizowany dla Klientów Banku Ochrony Środowiska S.A.,  
o których mowa w § 3 Regulaminu. 

3) Celem Konkursu jest przyznanie wyróżnień Klientom Banku – laureatom Konkursu, 
których inwestycje spełniają wymogi określone zasadami Konkursu. 

4) Organizatorem Konkursu jest Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą 
w Warszawie przy ul. Żelaznej 32, 00-832 Warszawa, wpisany do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII 
Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000015525, posiadający NIP 
5270203313, REGON 006239498, zwany dalej „Bankiem”.  

5) Konkurs trwa od dnia 2 stycznia 2023 roku do odwołania .  

§ 2 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

1) Bank, BOŚ – Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. 
Żelaznej 32, 00-832 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy 
KRS, pod numerem KRS 0000015525, posiadający NIP 5270203313, REGON 
006239498, 

2) Centrum Biznesowe – jednostka organizacyjna Banku realizująca bezpośrednio 
zadania w zakresie działalności kredytowej i depozytowej dla klientów 
korporacyjnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw, 

3) Klient - Podmiot, na rzecz lub na zlecenie którego Bank udzielił produktu 
kredytowego na podstawie Umowy, 

4) Wyróżnienie - dokument wydawany przez Bank dla Klientów-laureatów konkursu 
„LIDER ZIELONEJ TRANSFORMACJI-WYRÓŻNIENIE BOŚ”, których inwestycje 
finansowane przez Bank na podstawie zawartych umów kredytów spełniają 
kryteria określone w Regulaminie Konkursu, 
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5) MSP - segment małych i średnich przedsiębiorstw, do którego zalicza się 
podmioty  prowadzące pełną rachunkowość, w tym również Jednostki Samorządu 
Terytorialnego (JST) oraz Spółdzielnie Mieszkaniowe, 

6) Korporacje - segment  korporacyjny, do którego zalicza się  podmioty prowadzące 
pełną rachunkowość. 

Warunki przyznania nagrody 

§ 3 

Do udziału w Konkursie uprawnieni są wszyscy Klienci Banku, którzy: 

1) zawarli z Bankiem umowę kredytu inwestycyjnego przeznaczonego na 
finansowanie przedsięwzięć spełniających obowiązujące w BOŚ kryteria określone 
w § 6. 

2)  dokonali zgłoszenia konkursowego, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 
do niniejszego Regulaminu,  które złożone zostało w Banku w okresie trwania 
Konkursu. 

 

§ 4 

Do Konkursu może zostać zgłoszona tylko zrealizowana/zakończona inwestycja 

sfinansowana w oparciu o kredyt inwestycyjny udzielony przez Bank, spełniająca 

następujące warunki łącznie: 

1) Kredyt został uruchomiony i nie został spłacony ani wypowiedziany,  
2) Inwestycja została zakończona, jednakże nie wcześniej niż w dniu 

01.07.2022 r., 
3) Kredyt jest zakwalifikowany jako ekologiczny, zgodnie z przepisami 

wewnętrznymi  Banku. 
4) Inwestycja wyróżnia się pod kątem ekologicznym i zawiera się w jednej z 

kategorii wskazanej w § 6 ust. 2. 

§ 5 

1. Zgłoszenie do Konkursu powinno nastąpić w formie pisemnej zgodnie z 
Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Regulaminu (dalej „Zgłoszenie”) na adres 
Centrum Biznesowego obsługującego Klienta. Aktualna lista adresów Centrów 
Biznesowych Banku dostępna jest na stronie www.bosbank.pl. 

2. Dopuszcza się także przesłanie Zgłoszenia drogą mailową na skrzynkę mailową 
Centrum Biznesowego obsługującego Klienta. 

§ 6 

1. Nagroda przyznawana jest w segmencie Klientów: 

1) MSP, 

http://www.bosbank.pl/
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2) Korporacje, 
3) JST, 
4)    Spółdzielnie Mieszkaniowe. 

2. Inwestycja powinna wpisywać się w realizację jednego z poniższych celów 
(kategorie): 

1) Efektywność energetyczna, 
2) Produkcja i magazynowanie zielonej energii, 
3) Gospodarka obiegu zamkniętego, 
4) Redukcja zużycia zasobów naturalnych, 
5) Ograniczenie szkodliwych emisji do środowiska, 
6) Zrównoważona produkcja i przetwórstwo rolno spożywcze, 
7) Innowacja, 
8) Zrównoważony transport, 
9) Istotny wkład w łańcuch dostaw powiązany z wyżej wymienionymi 

kategoriami. 

3. W ramach jednej umowy kredytu może być zrealizowanych kilka z celów 
określonych w ust. 2 powyżej. 

§ 7 

1. Kapituła Konkursowa przyznaje od 1 do 6 sztuk (łącznie) nagród za dany okres, 
o którym mowa w ust.4.  

2. W każdej kategorii i segmencie Klientów może być przyznane od 1 do 6 nagród, 
z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej, tj. suma nagród ze wszystkich segmentów i 
kategorii nie może przekroczyć łącznie 6 sztuk. 

3. Nagroda przyznawana jest za największy efekt ekologiczny w danej kategorii. 

4. Nagroda przyznawana jest dwa razy do roku za: 

1) Transakcje zakończone w pierwszym półroczu – od 1 stycznia do 30 
czerwca, 

2) Transakcje zakończone w drugim półroczu – od 1 lipca do 31 grudnia. 

5. Bank zastrzega, iż w przypadku gdy żadna zgłoszona inwestycja nie spełnia 
kryteriów konkursowych, nagroda nie będzie przyznana. 

 

Przekazanie Wyróżnień 

§ 8 

1. Informacja o przyznaniu nagrody przekazywana jest laureatom do końca 
października/kwietnia danego roku, po zakończonym okresie konkursowym, tj.: 

1) do ostatniego dnia września danego roku, dla transakcji z okresu styczeń-
czerwiec danego roku, 

2) do ostatniego dnia marca danego roku, dla transakcji z okresu czerwiec-
grudzień roku poprzedzającego. 
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2. Laureaci zostaną poinformowani o przyznaniu nagrody osobiście i dodatkowo za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany w Zgłoszeniu adres mailowy. 

3. Przekazanie Wyróżnień nastąpi w drodze odbioru osobistego. W szczególnych 
przypadkach, po zgłoszeniu Klienta o braku możliwości osobistego odbioru 
nagrody, może ona za (pisemną) zgodą Klienta zostać przez Bank wysłana na 
adres korespondencyjny Klienta podany w Zgłoszeniu. 

4. O sposobie i okolicznościach odbioru nagrody Bank każdorazowo powiadomi 
Klienta - zgodnie z zapisami w ust. 2 powyżej. 

Postanowienia końcowe - Reklamacje 

§9 
 
1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w następujący sposób: 

1) osobiście – w każdym Centrum Biznesowym, składając reklamację ustnie 
poprzez podpisanie przygotowanego przez pracownika Banku formularza 
lub na piśmie, 

2) listownie – poprzez wysłanie reklamacji na adres dowolnego Centrum 
Biznesowego 

3) telefonicznie – na udostępnione przez Bank numery telefonów, 

4) elektronicznie – po zalogowaniu się Klienta do systemu bankowości 
elektronicznej lub z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego 
zamieszczonego na Stronie internetowej Banku. 

2. Adresy Centrów Biznesowych podane są na Stronie internetowej Banku. Numery 
telefonów, pod którymi można składać reklamacje podane są na Stronie 
internetowej oraz w Centrach Biznesowych. 

3. Do reklamacji, w miarę możliwości, powinny być dołączone kopie dokumentów 
potwierdzających zasadność zgłaszanej reklamacji. 

4. Bank udziela odpowiedzi w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania 
reklamacji. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w 
terminie 30 dni kalendarzowych (np. w przypadku reklamacji rozpatrywanych z 
udziałem instytucji zewnętrznych bądź wymagających dodatkowego 
postępowania wyjaśniającego) Bank przekazuje Klientowi w uzgodnionej formie 
informację o przyczynach opóźnienia oraz o przewidywanym terminie udzielenia 
odpowiedzi. Termin rozpatrywania reklamacji w takiej sytuacji nie powinien być 
dłuższy niż 60 dni kalendarzowych. 

5. Bank może zwrócić się do Klienta z prośbą o złożenie dodatkowych wyjaśnień 
lub doręczenie dodatkowych dokumentów dotyczących reklamacji. 

6. Szczegółowe zasady, tryb i terminy składania oraz rozpatrywania reklamacji 
określone zostały w Zasadach przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i 
reklamacji w BOŚ S.A., które są dostępne w każdym Centrum Biznesowym oraz 
na Stronie Internetowej Banku: http://www.bosbank.pl. 

7. Wszelkie spory wynikające z niniejszego konkursu lub w związku z nim będą 
rozstrzygane przez Sąd Polubowny (Arbitrażowy) przy Związku Banków Polskich 
w Warszawie, według Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dniu wniesienia 

http://www.bosbank.pl/
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pozwu. Szczegółowe informacje dotyczące Sądu Polubownego przy ZBP i zasad 
rozpatrywania spraw dostępne są na stronie internetowej: zbp.pl/dla-
bankow/sad-polubowny. 

. 
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