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Opis Projektu 

Ustanowienie Struktury Łańcucha Dostaw („Struktura”) z łącznym limitem do 150 mln 
EUR. W ramach tej struktury EBOR będzie uczestniczyć w niefinansowanych i 
finansowanych umowach o podziale ryzyka („Mechanizmy”) z bankami partnerskimi 
(„Banki partnerskie”) w programach finansowania łańcucha dostaw, które obejmują 
duże firmy znane jako „agregatory” („Główni nabywcy”) z dostawcami mającymi 
siedzibę w krajach działalności EBOR („KO”). Struktura obejmie kilka sektorów 
biznesu. 

Cele projektu 

Cele Struktury są trojakie: (i) zapewnienie lepszego i korzystniejszego dostępu do 
finansowania kapitału obrotowego dla dostawców do KO EBOR, w szczególności 
MŚP; (ii) ułatwianie dostosowania wiodących nabywców i ich dostawców (zwłaszcza 
MŚP) do zaawansowanych standardów ESG, co sprawia, że łańcuchy dostaw w KO 
EBOR, którego są częścią są mocniejsze i bardziej stabilne, oraz (iii) służyć jako 
mechanizm przy pomocy którego EBOR może zapewnić awaryjną płynność 



łańcuchom dostaw w swoich jednostkach zależnych podczas kryzysów. Rezerwa 
Strukturalna zostanie alokowana na Mechanizmy, w ramach których EBOR zapewni 
finansowany i/lub niesfinansowany podział ryzyka w wybranych programach 
finansowania łańcucha dostaw („Umowy Podwykonawcze”). 

Wpływ procesu przejściowego 

Wynik ETI: 65 

Wpływ procesu przejściowego („TI”) na Strukturę i jej operacje (tj. Umowy 
Podwykonawcze) będzie wynikał z konkurencyjności (priorytet) oraz dobrze 
zarządzanych i integracyjnych właściwości. Umowy Podwykonawcze powinny 
koncentrować się na konkurencyjności i jednej z tych cech: dobrym zarządzaniu lub 
integracji. W szczególności Struktura będzie wspierać:   

1. Konkurencyjność: dostęp do niedrogiego i terminowego finansowania kapitału 
obrotowego oraz ulepszone standardy integracji dostawców w złożone łańcuchy 
dostaw w ramach współpracy EBOR ze szczególnym uwzględnieniem MŚP.  

2. Dobre zarządzanie : stosowanie wyższych standardów ESG na poziomie Głównych 

Nabywców i Dostawców, w tym poprawa klimatycznego ładu korporacyjnego oraz 
wdrożenie mechanizmów odpowiedzialności za zazielenianie i dekarbonizację 
łańcuchów dostaw. 

3. Integracja: środki mające na celu zwiększenie integracji głównych łańcuchów 

dostaw Głównych Nabywców i/lub poprawę standardów dostawców, które dotyczą 
konkretnych luk w zakresie integracji w odpowiednich elementach ich łańcuchów 
dostaw lub krajów.  

Finansowanie EBOR 

150 000 000,00 EUR 

Koszt całkowity projektu 

150 000 000,00 EUR 

Dodatkowe operacje 

Dodatkowy charakter operacji EBOR w ramach Struktury wynika ze zdolności EBOR 
do oferowania instrumentów na dużą skalę, które wypełniają lukę rynkową, ponieważ 
finansowanie łańcucha dostaw znajduje się na stosunkowo wczesnym etapie w KO 
EBOR. Dzięki innowacyjnej strukturze finansowania EBOR będzie mógł ułatwić 
wdrożenie produktu finansowego w swoich KO, który zapewnia dostawcom 
przystępne, terminowe i efektywne rozwiązania w zakresie finansowania kapitału 
obrotowego. Ponadto struktura finansowania mobilizuje dodatkowe finansowanie 
komercyjne, przyczyniając się w ten sposób do większego finansowania dostawców w 
KO EBOR, w tym MŚP. W ramach programu Small Business Advice, EBOR zapewnia 
dostawcom KO EBOR wiedzę fachową, innowacyjność, wiedzę i/lub możliwości, 
które są niezbędne do terminowej realizacji celów projektu, aby wspierać 
dostosowanie łańcucha dostaw do najnowocześniejszych standardów ESG.  



Kategoria ekologiczna i społeczna 

Struktura i Mechanizmy nie są sklasyfikowane, ale podprojekty (tj. Umowy 
Podwykonawcze) zostaną sklasyfikowane jako FI (2019). Zgodnie z wskazaną 
Strukturą, dzieląc ryzyko Głównych Nabywców poprzez udział finansowany i 
niefinansowany, Bank będzie pośrednio narażony na wszelkie ryzyka środowiskowe i 
społeczne związane z Umowami Podwykonawstwa. W związku z tym, Banki 
partnerskie w ramach Struktury będą musiały spełniać wymagania EBOR dotyczące 
wyników 2, 4 i 9 oraz składać roczne raporty z oceny ryzyka do Banku oraz, w razie 
potrzeby, wdrożyć procedury oceny ryzyka EBOR (które zostaną opracowane dla tej 
Struktury), które będzie zawierać pewne szczegółowe postanowienia dotyczące 
środowiskowej i społecznej należytej staranności dla Umów Podwykonawczych 
zgodnie ze Strukturą. Odpowiednie umowy podwykonawcze (takie jak transakcje o 
podwyższonym ryzyku) będą musiały zostać przedłożone do ESD w celu sprawdzenia 
odpowiedniej środowiskowej listy kontrolnej. Umowy podwykonawcze w ramach 
Struktury mogą zawierać elementy ESG i GET i będą rozpatrywane indywidualnie dla 
każdego przypadku. 

Współpraca techniczna i finansowanie grantów 

Środki darczyńców mogą być wykorzystane indywidualnie, w takim przypadku 
pozyskane środki zostaną wykorzystane m.in. na indywidualne działania doradczo -
szkoleniowe w ramach EBOR ASB, realizację programów finansowania 
zrównoważonego łańcucha dostaw, które zapewniają zachęty finansowe dla 
dostawców, w tym MŚP, którzy spełniają określone cele/kryteria związane z ESG, a 
także zapewnienie pomocy technicznej kluczowym klientom w celu ułatwienia 
wdrożenia odgórnego podejścia do zapewnienia trwałości i siły w łańcuchach dostaw 
za pośrednictwem EBOR. 

Dane kontaktowe przedsiębiorstwa 

Onur Bingol  
BingolO@ebrd.com 

Ostatnia aktualizacja pliku PSD 

04 maja 2022 r. 

Rozumienie tansformacji 

Więcej informacji na temat podejścia EBOR do mierzenia skutków przechodzenia w 
kierunku otwartej gospodarki rynkowej można znaleźć tutaj. 

Możliwości współpracy 

W sprawie nawiązania współpracy lub zamówień publicznych należy kontaktować się 
bezpośrednio ze spółką. 

https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html


W sprawie nawiązania współpracy z EBOR (niezwiązanej z zamówieniami 
publicznymi) należy kontaktować się z: 

Tel.: +44 20 7338 7168 
E-mail: projectenquiries@ebrd.com 

W przypadku projektów w sektorze państwowym należy przejść na stronę 
internetową Przetargi EBOR: 
 
Tel.: +44 20 7338 6794 
E-mail: procurement@ebrd.com 

Zapytania ogólne 

Zapytania ogólne można składać za pomocą formularza zapytań EBOR. 

Polityka środowiskowa i społeczna (ESP) 

Polityka środowiskowa i społeczna oraz związane z nią wymagania operacyjne 
określają, w jaki sposób EBOR realizuje swoje zobowiązanie do wspierania 
„zrównoważonego i korzystnego dla środowiska rozwoju”.   Polityka środowiskowa  
i społeczna oraz zobowiązania operacyjne obejmują szczegółowe postanowienia 
dotyczące przestrzegania przez klientów obowiązujących przepisów krajowych  
w zakresie informacji i konsultacji publicznych, a także wprowadzania przez nich 
mechanizmów składania skarg umożliwiających otrzymywanie i ułatwiających 
rozstrzyganie zastrzeżeń i skarg, dotyczących w szczególności wyników 
środowiskowych i społecznych uzyskiwanych przez samego klienta oraz przez 
realizowany projekt. W zależności od rodzaju i skali ryzyka środowiskowego  
i społecznego oraz skutków środowiskowych i społecznych projektu, EBOR 
zobowiązuje klientów do ujawniania stosownych informacji dotyczących ryzyka  
i skutków wynikających z projektów bądź podejmowania merytorycznych konsultacji  
z interesariuszami oraz uwzględniania otrzymywanych od nich informacji zwrotnych  
i odpowiadania na nie. 

Więcej informacji na temat praktyk stosowanych w tym zakresie przez EBOR można 
znaleźć w Polityce środowiskowej i społecznej. 

Uczciwość i zgodność z przepisami 

Biuro Dyrektora ds. Zgodności z Przepisami EBOR (Office of the Chief Compliance 
Officer (OCCO)), niezależna jednostka EBOR odpowiedzialna za przestrzeganie 
przepisów, wspiera dobre sprawowanie władzy i dba o to, aby w działalności Banku 
stosowane były najwyższe standardy uczciwości, zgodnie z najlepszymi praktykami 
międzynarodowymi. EBOR przeprowadza ocenę due diligence pod kątem uczciwości  
u wszystkich klientów w trosce o to, aby realizowane projekty nie stwarzały 
niepożądanego ryzyka w zakresie uczciwości lub reputacji dla Banku. Zdaniem Banku 
określanie i rozwiązywanie problemów na etapach oceny i zatwierdzania projektów 
stanowi najskuteczniejszą gwarancję uczciwości w zawieranych przez niego 
transakcjach. Jedną z głównych ról w tych działaniach zapobiegawczych odgrywa 
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jednostka OCCO, która pomaga również monitorować projekty po zakończeniu 
inwestycji pod kątem ryzyka w zakresie uczciwości.  

OCCO odpowiada także za wyjaśnianie zarzutów nadużyć finansowych, korupcji  
i naruszenia obowiązków w projektach finansowanych przez EBOR. Każda osoba, która 
poweźmie podejrzenia dotyczące nadużycia finansowego lub korupcji, niezależnie od 
tego, czy jest pracownikiem Banku, powinna złożyć pisemne zgłoszenie do Dyrektora 
ds. Zgodności z Przepisami EBOR, pisząc na adres poczty elektronicznej 
compliance@ebrd.com. Wszystkie zgłoszenia zostaną rozpatrzone przez OCCO w celu 
ich wyjaśnienia. OCCO zapoznaje się ze wszystkimi zgłoszeniami, w tym także 
składanymi anonimowo. Zgłoszenia można składać w jednym z  języków urzędowych 
Banku lub językach krajów, w których Bank prowadzi działalność.  Informacji należy 
udzielać w dobrej wierze. 

Polityka Dostępu do Informacji (AIP) 

Od momentu wejścia w życie, czyli od 1 stycznia 2020 r., Polityka dostępu do informacji 
określa, w jaki sposób EBOR ujawnia informacje i porozumiewa się ze swoimi 
interesariuszami w celu wspierania lepszej świadomości i znajomości swojej strategii, 
polityki i działalności. Na stronie dot.  Polityki dostępu do informacji można sprawdzić, 
jakie informacje są udostępniane na stronie internetowej EBOR.  

Konkretne wnioski o udzielenie informacji można składać za pomocą formularza 
zapytań EBOR. 

Niezależny Mechanizm Rozliczalności Projektów (IPAM) 

W przypadku niepowodzenia działań mających na celu rozwiązanie problemów 
dotyczących kwestii środowiskowych, społecznych lub informacji publicznych u 
Klienta lub w Banku (np. za pomocą mechanizmu składania skarg na poziomie projektu 
klienta lub w drodze bezpośredniego zaangażowania kierownictwa Banku), osoby 
fizyczne  
i organizacje mogą podjąć próbę rozwiązania tych problemów za pośrednictwem 
Niezależnego Mechanizmu Rozliczalności Projektów (IPAM) funkcjonującego w EBOR. 

IPAM przeprowadza niezależną ocenę problemów związanych z Projektem, co do 
których istnieje przypuszczenie, że spowodowały (lub mogą spowodować) szkodę. 
Celem tego Mechanizmu jest wspieranie dialogu między interesariuszami Projektu 
umożliwiającego rozwiązywanie problemów dotyczących kwestii środowiskowych, 
społecznych lub informacji publicznych; ustalenie, czy Bank postępował zgodnie ze 
swoją Polityką środowiskową i społeczna lub postanowieniami Polityki dostępu do 
informacji dotyczącymi danego projektu; a w stosownych przypadkach 
wyeliminowanie wszelkich niezgodności z postanowieniami tych polityk oraz 
niedopuszczenie do dalszego naruszania tych postanowień przez Bank.  

Aby dowiedzieć się więcej o IPAM zapraszamy do odwiedzenia strony Niezależnego 
Mechanizmu Rozliczalności Projektów. Można tam złożyć wniosek o ponowne 
rozpatrzenie. Dodatkowe informacje oraz wskazówki dotyczące składania wniosku 
można również otrzymać pisząc na adres ipam@ebrd.com. 
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