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Opis projektu i jego założenia: EBOR rozważa udzielenie Bankowi Gospodarki Żywnościowej S.A. 

(“BGŻ”) pożyczki w wysokości do EUR 50 milionów na wsparcie 
finansowania kredytowego dla mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw (MSMEs). Pożyczka MSME pozwoli BGŻ na dalsze 
rozwinięcie jego działalności kredytowej dla przedsiębiorców oraz 
rolników z sektora prywatnego w Polsce, w szczególności na 
terenach pozamiejskich. 
 

Wpływ na transformacje gospodarki: Pożyczka MSME zwiększy podaż średnio-terminowego 
finansowania i pozwoli większej liczbie MSMEs oraz rolników, w tym 
zlokalizowanych w mniej rozwiniętych regionach Polski, uzyskać 
dostęp do finansowania bankowego. 
 

Klient BGŻ, należący do Rabobank, jest polskim bankiem uniwersalnym 
obejmującym swoim zasięgiem cały kraj oraz posiadającym na 
koniec 2009 r. majątek o wartości 5.9 miliarda EUR. BGŻ jest 
głównym graczem na rynku finansowania dla sektora rolniczego z 
19% udziałem w tym rynku. 
 

Finansowanie EBOR: Pożyczka MSME do wysokości EUR 50 milionów. 

Całkowity koszt projektu: EUR 50 milionów 
 

Wpływ na środowisko: Projekt sklasyfikowany jako kredyt dla instytucji finansowych FI 
(2008). BGŻ będzie zobowiązany do zastosowania Performance 
Requirements EBOR dla Instytucji Finansowych (w szczególności 
PR 2 i 9). Będąc aktualnym klientem BGŻ jest zaznajomiony z 
wymaganiami środowiskowymi EBOR. Procedury środowiskowe 
przyjęte przez BGŻ przy okazji wcześniejszych inwestycji EBOR są 
w pełni zgodne z PR9 ESP EBORu z 2008 r. Bank będzie 
zobowiązany do zastosowania się do listy środowiskowych i 
społecznych ograniczeń inwestycyjnych oraz listy referencyjnej 
(Environmental and Social Exclusion and Referral Lists) EBORu 
oraz dostarczania Bankowi raportów rocznych dotyczący środowiska 
i społeczeństwa. 
 

Współpraca techniczna: Nie dotyczy tego projektu. Bank uzyskał uprzednio wsparcie 
techniczne w ramach EU/EBRD SME Finance Facility (Rural 
Window). 



W celu uzyskania informacji o współpracy z konsultantami przy 
projektach finansowanych z funduszy współpracy technicznej 
zapraszamy na stronę procurement of consultants. 
 

Kontakt do Banku BGŻ Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 
ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa  
Tel. +48 22 860 40 00; Fax + 48 22 860 50 00 
 
Strona internetowa: www.bgz.pl 
 

Kontakt do EBOR: Lilit Davoyan, Operation Leader: davoyanl@ebrd.com  
 

Możliwości współpracy: W celu otrzymania informacji o możliwościach współpracy lub 
przetargach prosimy o kontakt z Bankiem BGŻ. 
 

Zapytania ogólne: Pytania do EBOR w kwestiach dotyczących projektu niezwiązane z 
przetargami należy kierować pod: 
Tel: +44 20 7338 7168; Fax: +44 20 7338 7380 
Email: projectenquiries@ebrd.com 
 

Polityka Informacji Publicznej (PIP): PIP określa, w jaki sposób, EBOR ujawnia informacje oraz 
konsultuje się ze swoimi udziałowcami w celu promowania 
szerszego zrozumienia jego strategii, polityki oraz działalności. 
 
Pełny tekst PIP dostępny jest na stronie: Text of the PIP  
 

Mechanizm Składania Skarg (PCM): EBOR stworzył Mechanizm Składania Skarg (PCM), aby umożliwić 
niezależną ocenę skarg składanych indywidualnie lub przez grupę 
osób lub organizacji a dotyczących projektów finansowanych przez 
Bank, które to projekty przypuszczalnie lub prawdopodobnie 
spowodowały jakiekolwiek szkody. Zasady i procedury zarządzające 
PCM można znaleźć na stronie: 
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf ,  
 
Wersja w jęz. rosyjskim jest dostępna na stronie: 
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussian.pdf 
 
Każda ze skarg w ramach PCM musi zostać złożona nie później niż 
12 miesięcy od daty ostatniej wypłaty funduszy z EBOR. Jeśli nie 
będziecie Państwo pewni, co do okresu, w którym można składać 
skargi prosimy kontaktować się z Urzędnikiem PCM (adres email: 
pcm@ebrd.com) lub odpowiednim Biurem Regionalnym EBOR. 
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