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Kraj Produkty bankowe

Dane statystyczne GUS za ostatnie lata wskazują, że łączne na-

kłady na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, po spadku 

w 2002 r. do wartości 6,5 mld zł, systematycznie, choć powoli, 

wzrastają. W 2008 r. osiągnęły wartość 10,8 mld zł. Część inwe-

stycji nie mogłaby zostać zrealizowana bez udziału kredytów 

bankowych. W ostatnich latach udział kredytów i pożyczek 

krajowych w fi nansowaniu nakładów na środki trwałe służące 

ochronie środowiska oscylował na poziomie 10%.

Rynkowa oferta kredytów bankowych jest bardzo szeroka. 

Na szczególną uwagę zasługuje propozycja Banku Ochrony 

Środowiska, który od momentu powstania – a zatem od po-

nad 18 lat – związany jest z fi nansową obsługą przedsięwzięć 

proekologicznych. Tym, co wyróżnia BOŚ S.A., jest możliwość 

współfi nansowania zadań przynoszących efekt ekologiczny, 

kredytami preferencyjnymi (o oprocentowaniu niższym od 

rynkowego).

Jedną z takich propozycji są kredyty inwestycyjne BOŚ S.A. 

z dopłatami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Wodnej do odsetek. Warunkiem uzyskania kre-

dytu jest – w pierwszej kolejności – złożenie wniosku o do-

płaty w NFOŚiGW i uzyskanie przez inwestora odpowiedniej 

promesy. Następnym krokiem jest złożenie przez inwestora 

w Banku wniosku o udzielenie kredytu. Po uzyskaniu pozy-

tywnej decyzji podpisywana jest umowa trójstronna pomiędzy 

Inwestorem, Narodowym Funduszem i Bankiem (w przypadku 

inwestorów, których obowiązuje Prawo zamówień publicznych 

– tryb wyboru banku musi być zgodny z ustawą).

Drugi z oferowanych przez BOŚ S.A. rodzaj kredytów pre-

ferencyjnych to kredyty udzielane dzięki współpracy Banku 

z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej. Oferta kredytów udzielanych we współpracy z WFO-

ŚiGW dostępna jest aktualnie w 15 województwach. Warunki 

kredytów wynikają ze szczegółowych zapisów umów zawartych 

pomiędzy BOŚ S.A. a WFOŚiGW i są różne w każdym z woje-

wództw. Aktualna oferta, zawierająca przedmiot kredytowania, 

podmioty uprawnione do ubiegania się o kredyt oraz warunki 

kredytu (oprocentowanie, długość okresu kredytowania, moż-

liwość uzyskania karencji w spłacie kapitału) dostępna jest na 

bieżąco na stronie internetowej www.bosbank.pl.

W przypadkach, gdy inwestycja nie może być kredytowana 

na warunkach preferencyjnych (z uwagi na ograniczenia przed-

miotowe czy podmiotowe) BOŚ S.A. oferuje długoterminowe 

kredyty inwestycyjne na warunkach rynkowych. Szczególną 

możliwość kredytowania inwestycji związanych z ochroną śro-

dowiska, realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa, 

daje współpraca BOŚ S.A. z niemieckim bankiem Kreditanstalt 

für Wiederaufb au. Dzięki pozyskaniu środków zagranicznych 

Bank Ochrony Środowiska może fi nansować projekty inwe-

stycyjne kredytami długoterminowymi z długą – bo sięgającą 

dwóch lat – karencją w spłacie kapitału.

Atutem Banku Ochrony Środowiska jest nie tylko atrakcyjna 

oferta, ale także doświadczenie i wyspecjalizowana kadra 

Głównych Ekologów i Ekologów Oddziałów, którzy służą 

inwestorom doradztwem w zakresie informacji o dostępnych 

źródłach fi nansowania projektów z uwzględnieniem kredytów 

BOŚ S.A., a także wymagań formalno-prawnych w zakresie 

ochrony środowiska, związanych z realizacją takich przed-

sięwzięć.

Koszt, który się opłaca
 ❚ Grażyna Kasprzak, ekspert ds. inżynierii środowiska, Bank Ochrony Środowiska S.A.

Wiele przedsięwzięć inżynierskich w bezpośredni lub pośredni sposób wiąże się z dbałością o zachowanie 
środowiska przyrodniczego w stanie równowagi lub przywrócenie tego stanu. Szeroki wachlarz projektów 
związanych ściśle z inżynierią środowiska (unieszkodliwianie ścieków i odpadów, ochrona powietrza, pro-
dukcja zielonej energii, ale także zaopatrzenie w wodę, ogrzewnictwo i chłodnictwo, energetyka itp.) uzmy-
sławia, że ta dziedzina jest bardzo bliska naszemu codziennemu życiu.




