
One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom 

Tel: +44 20 7338 6000 Fax: +44 20 7338 6100 http://www.ebrd.com 

   Project Summary Document 

BZ WBK Poland REFF 
Kraj: Polska 

Numer Projektu: 48146 

Sektor: Finansowy 

Publiczny/Prywatny: Sektor Prywatny  

Kategoria środowiskowa Instytucje Finansowe (FI) 

Data Posiedzenia Rady Dyrektorów 24 lutego 2016 

Status:  W trakcie wypłacania środków 

Data publikacji PSD: 15 stycznia 2016 

Opis projektu: 

 

W ramach Poland-REFF, EBOR udzieli bankowi BZ WBK kredytu 
wraz z wszechstronnym pakietem wsparcia technicznego - TC.  

Bank BZ WBK zamierza udzielać kredytów Klientom, redystrybuując 
fundusze pochodzące z kredytu EBOR, na warunkach rynkowych w 
celu finansowania projektów mających na celu oszczędzanie energii 
i gospodarowanie zasobami w budynkach mieszkalnych. 

Cele projektu: Celem projektu jest ograniczenie wysokiego zużycia energii i wody w 
polskim sektorze mieszkaniowym, poprzez: 

(i) zwiększenie konkurencyjności komercyjnego 
finansowania inwestycji przyczyniających się do 
oszczędzania energii i gospodarowania zasobami w 
sektorze mieszkaniowym; 

(ii) poprawę warunków życia gospodarstw domowych; 

(iii) ograniczenie emisji dwutlenku węgla; 

(iv) rozwój komercyjnych produktów kredytowych, które 
przyczynią się do realizacji celów wymienionych 
powyżej. 

Wpływ projektu na proces transformacji 
gospodarki: 

Zgodnie z założeniami Poland-REFF, elementem wpływającym na 
proces transformacji gospodarki będzie demonstracja korzyści 
finansowych wynikających z finansowania projektów efektywnych 
energetycznie, co przyczyni się do rozwoju rynku zrównoważonej 
energii oraz gospodarowania zasobami w Polsce. 

Klient: BANK ZACHODNI WBK SA 

BZ WBK jest trzecim największym bankiem komercyjnym w Polsce, 
który powstał w 2001 na skutek fuzji pomiędzy Bankiem Zachodnim 
S.A. a Wielkopolskim Bankiem Kredytowym.  
W kwietniu 2011 roku, BZ WBK stało się częścią Grupy Santander. 
Banco Santander S.A. jest głównym udziałowcem Grupy i posiada 
69.4% udziałów. Grupa posiada bardzo dobrze rozwiniętą sieć 
oddziałów detalicznych, a także silną pozycję w sektorze 
korporacyjnym oraz MŚP, koncentrując się zarówno na dużych, 
średnich, jak i małych klientach. Fuzja z Kredyt Bankiem (2013 rok) 
znacząco wpłynęła na wzrost ekspozycji hipotecznej Grupy, podczas 
gdy konsolidacja z Santader Consumer Bank (2014 rok) przyczyniła 
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się do również rozwoju obecności Grupy w sektorze kredytów 
detalicznych. Na koniec września 2015 roku, aktywa Grupa wyniosły 
31,9 miliardów EUR, kapitał własny 4,7 miliarda EUR i zysk netto 
534,9 miliona EUR. Wg stanu na 30 września 2015 roku BZ WBK 
obsługiwał 6,2 miliona klientów poprzez sieć 752 oddziałów. 

Finansowanie EBOR: 75 mln EUR 

Całkowita wartość projektu: 75 mln EUR 

Klasyfikacja pod względem 
środowiskowym i społecznym 

 

Kategoria: Instytucje Finansowe.  
 
BZ WBK będzie zobligowany do zastosowania określonych przez 
EBOR wymogów „PRs 2, 4 i 9”, do wdrożenia określonych przez 
Bank procedur zarządzania ryzykiem, a także do składania 
corocznego raportu środowiskowo-społecznego. 

Współpraca techniczna: Projektowi będzie towarzyszył pakiet Wsparcia Technicznego o 
wartości do 2,5 mln EUR, finansowany przez sponsora, realizowany 
przez Konsultanta Projektu w ramach Poland-REFF. Początkowa 
kwota w wysokości 1 mln EUR zostanie przekazana ze Specjalnego 
Funduszu Akcjonariuszy Banku. Przewiduje się, że BZ WBK wniesie 
równolegle wkład w wysokości 25,000 EUR lub do 20% 
odpowiednich środków wsparcia technicznego (np. budowa 
potencjału, marketing) i wkład pieniężny do kwoty 15, 000 EUR 
(monitoring i administracja). 

Kontakt ze spółką: Paweł Kołodzinski 

E-mail: pawel.kolodzinski@bzwbk.pl 

Tel: 0048225341799 

Strona internetowa: http://www.bzwbk.pl 

Adres Spółki: 

Bank Zachodni WBK S.A.,  

Al. Jana Pawła II 17,  

00-854 Warszawa, Polska 

Możliwości biznesowe: W sprawie możliwości nawiązania współpracy czy też zamówień 
publicznych należy kontaktować się bezpośrednio ze spółką. 

W związku z innymi projektami z sektora państwowego, zapraszamy 
do odwiedzania strony internetowej EBRD Procurement: lub kontakt 
telefoniczny Tel: +44 20 7338 6794 bądź emailowy: 
procurement@ebrd.com 

Zapytania ogólne: Zapytania związane z projektami EBOR, niezwiązane z przetargami 
należy kierować do: 
Tel: +44 20 7338 7168;  
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 znaleźć można pod adresem: 
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm 

Mechanizm Składania Skarg (Project 
Complaint Mechanism - PCM): 

EBOR opracował Mechanizm Składania Skarg, (Project Complaint 
Mechanism (PCM)), aby umożliwić indywidualnym osobom lub 
grupom, które mogą zostać bezpośrednio i niekorzystnie dotknięte 
projektem realizowanym przez Bank, składanie skarg i zażaleń do 
Banku niezależnie od działalności bankowej. 

http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement.html
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm
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Ewentualne skargi zgodnie z PCM muszą zostać złożone zgodnie z 
wymaganiami opisanymi w Zasadach i Procedurach PCM. W celu 
wyjaśnienia, w jakim terminie skarga musi zostać złożona, należy 
skontaktować się z specjalista PCM (pcm@ebrd.com) lub  
z odpowiednim Biurem Regionalnym. 

 

 

 

http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism.html

