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Nazwa projektu: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (BPS) kredyt 
finansujący MSME (przedsiębiorstwa mikro, małe i 
średnie)  

Kraj: Polska 

Numer projektu: 41701 

Sektor: Finansowanie Banków 

Publiczny/Prywatny: Prywatny 

Data posiedzenia Rady 
Dyrektorów: 

14 czerwca 2011 

Status:  Po finalnej zgodzie komitetu inwestycyjnego EBOiR 

Data publikacji PSD: 
Data uaktualnienia PSD: 

13 maja 2011 
27 maja 2011 

Opis projektu i jego założenia: 

 

EBOiR rozważa udzielenie kredytu w wysokości do 
25 milionów EUR dla Banku Polskiej 
Spółdzielczości S.A. (BPS) z przeznaczeniem na 
odpożyczenie środków, poprzez banki spółdzielcze 
zrzeszenia BPS, do przedsiębiorstw mikro, małych i 
średnich (MSMEs). Kredyt finansujący MSME 
pozwoli bankowi BPS oraz zrzeszonym bankom 
spółdzielczym na rozwinięcie akcji kredytowej dla 
sektora prywatnych przedsiębiorców oraz 
producentów rolnych, skierowanej głównie na tereny 
pozamiejskie. 

 

Wpływ na transformacje 
gospodarki: 

Kredyt finansujący MSME podniesie rynkową podaż 
średnio- i długoterminowego finansowania oraz 
poprawi dostęp do bankowego finansowania dla 
producentów rolnych, przedsiębiorstw mikro, małych 
i średnich, zwłaszcza na mniej rozwiniętych 
lokalnych rynkach finansowych Polski wschodniej. 

 

Klient: Bank BPS jest wiodącą instytucją zrzeszającą 360 
banków spółdzielczych w całym kraju. 

One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom 
Tel: +44 20 7338 6000   Fax: +44 20 7338 6100   http://www.ebrd.com 



Finansowanie z EBOiR: Kredyt finansujący MSME w kwocie do 25 milionów 
EUR. 

Całkowity koszt projektu: 25 milionów EUR 

Wpływ na środowisko: Projekt sklasyfikowany jako kredyt dla instytucji 
finansowych, FI (2010). BPS oraz banki spółdzielcze 
uczestniczące w programie będą zobowiązane do 
stosowania Performance Requirements (wymogów 
operacyjnych) EBOiR dla Instytucji Finansowych (w 
szczególności PR 2 i 9). Bank będzie zobowiązany 
do zastosowania się do listy środowiskowych i 
społecznych ograniczeń inwestycyjnych oraz listy 
referencyjnej (Environmental and Social Exclusion 
and Referral Lists) EBOiRu oraz dostarczania 
Bankowi raportów rocznych dotyczących środowiska 
i relacji społecznych. 

Pomoc doradcza Proponowany pakiet pomocy doradczej (Technical 
Cooperation, TC), z oczekiwanym budżetem 1.2 
miliona EUR, będzie wspierać Bank BPS oraz 
zrzeszone banki spółdzielcze biorące udział w 
programie celem tworzenia kompetencji 
kredytowych dla przedsiębiorstw mikro, małych oraz 
średnich w Banku BPS oraz jego zrzeszeniu. 
Oczekuje się, że po 2 latach trwania pakiety pomocy 
doradczej Bank BPS będzie samodzielnie 
kontynuować rozwój kompetencji finansowania 
MSME w zrzeszeniu BPS, wykorzystując zasoby 
własne oraz pozyskane. Projekt realizuje założenia 
EBOiR dotyczące transformacji gospodarki w kraju, 
którego jedna trzecia populacji w wieku 
produkcyjnym pozostaje “nieubankowiona”, gdzie 
istnieje niezaspokojony popyt na finansowanie dla 
przedsiębiorstw mikro, małych oraz średnich, 
szczególnie na terenach małych miast oraz wsi (oraz 
gdzie sektor przedsiębiorstw małych oraz mikro 
wytwarza 55% polskiego PKB). 

Kontakt do Banku BPS: Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna 

ul. Płocka 9/11B, 01-231 Warszawa 

 

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

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

Email: projectenquiries@ebrd.com 

Polityka Informacji Publicznej 
(PIP): 

PIP określa, w jaki sposób, EBOiR ujawnia 
informacje oraz konsultuje się ze swoimi 
udziałowcami w celu promowania szerszego 
zrozumienia jego strategii, polityki oraz działalności. 

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/PCM
RulesRussian.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. 

 
 
 


