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Rozwój inwestycji proekologicznych

Energetyka
Transport 
i logistyka

Przemysł

Sieć 
transportowa

Infrastruktura
Miasta

Termo-
modernizacja

REGULACYJNE
Zobowiązania Polski 
przyczyniające się 
do realizacji krajowych 
i wspólnotowych 
celów w zakresie 
ochrony środowiska 
wymagają wzrostu 
nakładów na 
przedsięwzięcia 
proekologiczne w 
nadchodzących latach

RYNKOWE
•Wzrost globalnego 

popytu 
na inwestycje 
proekologiczne
•Wzrost cen towarów 

(urządzenia, 
materiały) 
oraz usług (instalacje)

SYSTEM ZACHĘT
•Fundusze krajowe 

oraz unijne będą 
głównym, choć 
niewystarczającym 
motorem inwestycji
•System zachęt 

rozwijany jest także 
w formie ustaw (np. 
mechanizmy 
wsparcia dla rozwoju 
energetyki 
odnawialnej)

TECHNOLOGICZNE
Rozwój nowych 
technologii sprzyjać 
będzie popularyzacji 
określonych rozwiązań 
np. w zakresie e-
mobilności, transportu 
modalnego, energetyki 
rozproszonej oraz 
wdrażania gospodarki 
o obiegu zamkniętym 

SPOŁECZNE
Wśród czynników 
sprzyjających rozwojowi 
zielonych przedsięwzięć 
coraz istotniejsza będzie 
społeczna ekoświadomość
(żywność ekologiczna, 
recykling przedmiotów 
codziennego użytku, 
zdrowy tryb życia, dbanie o 
otoczenie)

Czynniki specyficzne kształtujące rynek przedsięwzięć eko



BOŚ BANK
zielone DNA od 30 lat

Korporacje, 
Przedsiębiorstwa Klienci indywidualni

Obszar Biznesu Banku

• Centra biznesowe
• Główni Ekolodzy

Usługa Doradztwa Finansowego

• Biuro Sektora Energetyki
• Biura Sektora Przemysłu i Usług 

Komunalnych



Saldo proekologiczne Banku Ochronny Środowiska w podziale na sektory 
strategiczne i kategorie inwestycji 13,0%

14,8%

17

Budownictwo
41%

Energetyka i Gospodarka 
komunalna

40%

Przemysł
15%

Transport i Logistyka
3%

Inne
1%

Łącznie
4 396 
mln zł 

Elektrownie 
wiatrowe

67%

Fotowoltaika
22%

Geotermia
3%

Biopaliwa 
4%

Biogazownie
3%

Pompy ciepła
1%

OZE
1 609 
mln zł 



Kompleksowa oferta wspierająca realizację inwestycji

Naturalnie z BOŚ 

Kredyty 
inwestycyjne

Kredyty obrotowe

Gwarancje 
bankowe

Faktoring i leasing

Rachunki 
bieżące 
i pomocnicze

• Dedykowane kredyty inwestycyjne (dostosowane 
parametry produktu).

• pomostowe wspierające finansowanie kosztów 
kwalifikowanych projektów objętych 
dofinansowaniem,

• uzupełniające wspierające finansowanie kosztów 
niekwalifikowanych projektów

wspierające sfinansowanie części VAT 
lub wspierające potrzeby płynnościowe 
kredytobiorcy w początkowej fazie po 
oddaniu inwestycji

w tym gwarancja dobrego 
wykonania umowy

wspierać będą (1) na etapie realizacji inwestycji 
odpowiednie rozliczenie działania, a (2) na 
etapie działalności gospodarczej codzienne 
rozrachunki klienta z kontrahentami. 
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Dodatkowe wsparcie dla Klientów BOŚ Banku

Doradztwo branżowe i finansowe w BOŚ Banku

• Biznes plany i koncepcje

• Studia wykonalności

• Montaże finansowe 

• Pomoc w procesie inwestycyjnym np. 

przy przygotowywaniu dokumentów 

środowiskowych i strategicznych 

Analiza bieżącej 
sytuacji rynkowej i 

identyfikacja potrzeb 
klienta

Kompleksowe wsparcie 
w zakresie pozyskania 

partnerów i 
finansowania

• Sytuacja legislacyjna, planowane 
zmiany, wynikające potrzeby i 
obowiązki oraz rynek konkurencji

• Analiza stanu wyjściowego

• Rozwój rynku – motor zmian, 
kreowanie popytu

• Programy finansowania 
preferencyjnego 

• Optymalny model biznesowy dla 
danego Klienta

• Model komercjalizacji produktu, jeśli 
dotyczy

• Partnerzy finansowi i biznesowi dla 
projektu, jeśli dotyczy

Modelowanie 

finansowe

• Reprezentacja Klienta w instytucjach 
typu NCBiR, PFR, NFOŚiGW

• Pozyskanie partnerów biznesowych

• Wsparcie w zbieraniu niezbędnych 
informacji i dokumentów na potrzeby 
pozyskania finansowania

• Pomoc w analizie i ocenie 
proponowanych warunków 
finansowania

• Pomoc w przygotowaniu i złożeniu 
kompletnego wniosku o finansowanie 
preferencyjne/dotacyjne

• Pozyskanie partnerów biznesowych / 
Inwestorów

Przygotowanie 

dokumentów 

administracyjnych

Przygotowanie modelu 

finansowego na potrzeby Projektu:: 

• przygotowanie i weryfikacja 

założeń finansowych i 

operacyjnych, 

• kalkulacje,

• opracowanie projekcji 

finansowych oraz stosownych 

wskaźników



GOSPODARKA ODPADAMI
Spalarnia odpadów wysokoenergetycznych

Przykłady EKO- inwestycji 

▪ Budowa 
Instalacji 
Termicznego 
Przekształcania 
Odpadów 
Komunalnych z  
wysokosprawną 
kogeneracją 

▪ Unieszkodliwienie 
100000 ton/rok 
odpadów

▪ Produkcja energii 
elektrycznej  
64672 MWh/rok 

▪ Produkcja energii 
cieplnej 
742000 GJ/rok

▪ Konsorcjum  kredyt 
BOŚ: 100 mln PLN

Pozostałe instytucje:
▪ Polski Fundusz 

Rozwoju (PFR) 
▪ Europejski Bank 

Inwestycyjny (EBI), 
▪ Grupa polskich i 

międzynarodowych 
banków. 

FinansowanieEfekty ekologiczne Zadanie 
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ENERGETYKA – odnawialne 
źródła energii
Biogazownia rolnicza

Przykłady EKO- inwestycji 

▪ Budowa 
biogazowni 
rolniczej o mocy 
0,499MW

▪ Projekt 
realizowany w 
systemie 
wsparcia 
wynikającym z 
Ustawy OZE 
FiT/FiP

▪ Możliwości rocznej 
produkcji energii 
elektrycznej:

▪ 3 698 MWh 

▪ Ograniczenie emisji 
CO2 w ilości 2 929 
ton/rok

▪ Kredyt 
inwestycyjny 
BOŚ: 7,2 mln zł,  
ok. 77% kosztu 
zadania

8

FinansowanieEfekty ekologiczne Zadanie 



ENERGETYKA – odnawialne 
źródła energii

Przykłady EKO inwestycji 

Farma fotowoltaiczna

▪ Budowa 
elektrowni 
fotowoltaicznej o 
mocy 0,997 MW

▪ Projekt 
realizowany w 
ramach systemu 
aukcyjnego

▪ Produkcja energii 
elektrycznej z OZE:  
1019 MWh/rok

▪ Ograniczenie 
emisji CO2 w ilości 
807 ton/rok

▪ Kredyt 
inwestycyjny EBI

▪ 3,0 mln zł

▪ Kredyt obrotowy 
na VAT
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FinansowanieEfekty ekologiczne Zadanie 



Czynniki wpływające na bankowalność
projektów w branży gospodarki odpadami
Stabilność ustawodawcza
• Uzyskanie i utrzymanie decyzji administracyjnych
• Status odpadów wysokoenergetycznych w systemie handlu przydziałami emisji
• Stabilny system zachęt 

Jakość zastosowanej technologia
• Niezawodność i gwarantowana wydajność instalacji
• Jakość uzyskanego produktu

Finansowe
• Stabilność cen surowca i  produktów
• RDF – koszt czy przychód?
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Czynniki wpływające na bankowalność
projektów OZE
Wskaźniki finansowe projektu:
• Jednostkowe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne [PLN/MW]
• Uzysk energii [MWh/MW]
• Gwarantowana cena sprzedaży energii [PLN/MW]

Stopień przygotowania projektu:
• Zawarte umowy i uzyskane decyzje administracyjne

Warunki eksploatacji instalacji
• Parametry serwisowania
• Dostępność surowców energetycznych
• Jakość nadzoru pracy instalacji
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Doświadczenie

Ekolodzy - kadra inżynierska

Specjalistyczne produkty

Stabilność i bezpieczeństwo

Współpraca z instytucjami finansowymi 
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• Znajomość procesu 
inwestycyjnego

• Know-how technologiczny 
i techniczny

• Zrozumienie specyfiki projektu 
ekologicznego

• Wsparcie w doborze rozwiązań 
ekologicznych

• Znajomość obowiązującej 
legislacji UE/PL z zakresu 
ochrony środowiska

• Wieloletnie doświadczenie 
w finansowaniu projektów, szczególnie 
z obszaru ochrony środowiska

• Kadra o najwyższych  kompetencjach 
dot. analiz finansowych, inżynierii 
środowiska, strategii biznesowej

• Produkty dla rozwiązań 
niestandardowych, złożonych i trudnych

• Produkty dedykowane dla 
poszczególnych Grup: JST, mikro i makro 
przedsiębiorstwa, klient indywidulany

• Produkty dedykowane dla danego typu 
inwestycji

• Finansowanie projektów w ramach konsorcjów z udziałem 
banków krajowych i międzynarodowych 

• Współpraca z Międzynarodowymi Instytucjami 
Finansowymi i bankami rozwoju (EBI, EFI, EBOR, Bank 
Światowy, IFC, BGK, KfW)

• Współpraca przy finansowaniu projektów z funduszami 
krajowymi i międzynarodowymi (np. PFR)

• Polski Bank, 30 lat na rynku
• NFOŚiGW - Właściciel większości 

udziałów
• Misja i cel Banku związane 

z ekologią

Przewagi konkurencyjne Grupy BOŚ

Czynniki decydujące o pozycji na rynku finansowania zielonych inwestycji

• Ścisła współpraca z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW
w aspekcie finansowania/współfinansowania 
projektów ekologicznych – możliwość montażu 
finansowego z udziałem środków preferencyjnych

Współpraca z donatorami



Jako jeden z dwóch banków w Polsce  uzyskaliśmy 
ocenę ryzyka poniżej 20 pkt

RATING ESG

19,9
Uniwersum Miejsce

(1-najniższe ryzyko)
Percentyl

(1. – najniższe ryzyko)

Wszystkie ocenione 
firmy 3332/15088 23

Banki 189/1069 18

Banki regionalne 27/432 7

Niskie ryzyko
Oceniono, że ryzyko istotnego finansowego wpływu 
związanego z czynnikami ESG na wartość 
przedsiębiorstwa jest niskie.
(Enterprise value is considered to have a low risk of 
material financial impacts driven by ESG factors)

Niskie ryzyko
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Dziękujemy za uwagę!

www.bosbank.pl

Anna Żyła
Dyrektor Biura Polityki Ekologicznej i Taksonomii

anna.zyla@bosbank.pl

Zsuzsanna Iwanicka
Główny Ekolog
Centrum Biznesowe w Krakowie

zsuzsanna.iwanicka@bosbank.pl


