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Kraj: Polska 

Numer Projektu: 51236 

Sektor: Sektor pozabankowy (Spółki leasingowe) 

Publiczny/Prywatny: Prywatny  

Kategoria Środowiskowa: Instytucje Finansowe (FI) 

Data Posiedzenia Rady Dyrektorów: 30 października 2019 

Status: Wstępny etap  

Data publikacji PSD w języku 
angielskim: 

10 września 2019 

Opis projektu: Udzielenie kredytu typu senior dla Santander Leasing S.A.  
w ramach Programu PolGEFF Leasing Framework. Środki te zostaną 
przeznaczone na finansowanie w formie pożyczek oraz leasingu. 

Cele projektu: Wpływy z kredytu zostaną wykorzystane dla mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw („MŚP”) w Polsce na finansowanie projektów  
w zakresie efektywności energetycznej i efektywnego 
gospodarowania zasobami, energii odnawialnej, gospodarki wodnej  
i gospodarki odpadami za pośrednictwem przedsiębiorstw 
prywatnych, co w rezultacie przyczyni się do stymulowania przejścia 
na gospodarkę ekologiczną w ramach PolGEFF Leasing Framework. 
Zakwalifikowane projekty obejmą szerokie spektrum technologii, które 
zostaną wybrane na podstawie kryteriów technicznych, finansowych i 
środowiskowych. 

Wpływ projektu na proces transformacji 
gospodarki: 

Wpływ na proces transformacji gospodarki będzie wynikać głównie  
z wykazania opłacalności inwestycji mających na celu efektywne 
wykorzystanie energii i zasobów zarówno w przedsiębiorstwach 
prywatnych, jak i w sektorze finansowym, co ma przyczynić się do 
ekspansji rynkowej i transferu umiejętności w Polsce. 

Informacja o Kliencie: Santander Leasing S.A. 

Santander Leasing S.A. jest częścią Grupy Santander Bank Polska  
i piątą co do wielkości firmą leasingową w Polsce. Na dzień 31 grudnia 
2018 aktywa i kapitały Santander Leasing S.A. wyniosły odpowiednio  
2,2 mld EUR i 133 mln EUR. Santander Leasing specjalizuje się  
w finansowaniu maszyn, urządzeń i pojazdów. 

Finansowanie przez EBOR:  80 mln EUR 

Całkowita wartość projektu: 80 mln EUR 

Klasyfikacja pod względem 
środowiskowym i społecznym: 

Kategoria: Instytucja Finansowe (zgodnie z Polityką Środowiskowo- 
Społeczną z 2014 roku). 

Santander Leasing S.A. będzie zobligowany do kontynuacji 
spełniania Wymagań Operacyjnych nr 2, 4 i 9 określonych przez 
EBOR w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiskowego i 



społecznego oraz przyjęcia odpowiednich procedur zarządzania 
ryzykiem środowiskowym i społecznym w zakresie działań 
leasingowych, a także, do corocznego składania raportów 
środowiskowo-społecznych, które również będą weryfikować 
spełnianie Wymagań Operacyjnych. 

Santander Leasing będzie zobligowany do przestrzegania zasad 
kompatybilności podprojektów wraz z odpowiednimi przepisami oraz 
standardami z zakresu środowiskowego, społecznego, prawa pracy 
oraz przepisów BHP przestrzeganych na terenie Polski, jak również  
do przestrzegania kryteriów kwalifikowalności środowiskowej  
i społecznej dla podprojektów dotyczących Energii Odnawialnej  
i Efektywności Energetycznej. 

Współpraca techniczna: Brak. 

Kontakt ze Spółką: Przemyslaw Mocek 

Adres: Santander Leasing S.A., Kolorowa 8, 60-198 Poznań, Poland  

E-mail: przemyslaw.mocek@santanderleasing.pl  

Tel: +48 (61) 850 3536 

https://santanderleasing.pl/  

Możliwości współpracy: W sprawie nawiązania współpracy lub zamówień publicznych należy 
kontaktować się bezpośrednio ze Spółką.  

Zapytania ogólne: Zapytania dotyczące projektów EBOR, niezwiązane z przetargami: 

Tel: +44 20 7338 7168; Fax: +44 20 7338 7380 

Email: projectenquiries@ebrd.com  

Polityka Informacji Publicznej (PIP): Polityka Informacji Publicznej określa, w jaki sposób EBOR 
udostępnia informacje i konsultuje się z zaangażowanymi stronami, 
w celu zwiększenia zakresu świadomości i zrozumienia strategii, 
polityki i działań Banku.  

Tekst Polityki Informacji Społecznej: 

EBRD Public Information Policy 

Mechanizm Składania Skarg (Project 
Complaint Mechanism - PCM): 

EBOR opracował niezależny Mechanizm Składania Skarg (Project 
Complaint Mechanism – PCM) dla Projektów, w celu umożliwienia 
niezależnego rozpatrywania skarg od jednej lub kilku osób  
lub organizacji związanych z projektami finansowanymi przez Bank, 
które prawdopodobnie spowodowały lub mogą powodować szkody. 
 
Informacje na temat sposobu składania skarg, dostępne są na stronie: 
Mechanizm Składania Skarg dotyczących Projektu. Specjalista PCM 
(pcm@ebrd.com) jest dostępny w celu udzielenia odpowiedzi  
na wszelkie pytania dotyczące składania skarg oraz kryteriów 
rejestracji i kwalifikowalności, zgodnie z Zasadami Proceduralnymi 
PCM. 
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