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Finansowanie Ciepłownictwa.
Modernizacja źródeł ciepła 
(ciepłowni i elektrociepłowni)

Warszawa, 19 maja 2021 roku



30 lat BOŚ na rynku bankowym 
i finansowania ochrony środowiska
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Wkład BOŚ w finansowanie inwestycji
na ochronę środowiska i zasobów naturalnych

12,8 
mld zł

36,3%

14,8%

kredyty ekologiczne o wartości bilansowej 4,7 
mld zł stanowią 
ok. 36,3%, natomiast:

Portfel należności kredytowych Banku wynosi 
około 12,8 mld zł,
w tym:

wolumen 1,9 mld zł obejmuje portfel inwestycji 
finansujących projekty w zakresie 
Odnawialnych Źródeł Energii.

Ponad 75% projektów OZE finansowanych przez BOŚ to farmy wiatrowe.
Sfinansowane przez BOŚ instalacje OZE produkują rocznie ok. 20% krajowej produkcji czystej energii.



BOŚ dla Ciepłownictwa 2021

Kompleksowa oferta

Kredyty inwestycyjne

Kredyty obrotowe

Gwarancje bankowe

Faktoring

Rachunki bieżące i 
pomocnicze

• pomostowe wspierające finansowanie kosztów kwalifikowanych 
projektu objętych dofinansowaniem,

• uzupełniające wspierające finansowanie kosztów 
niekwalifikowanych projektu lub nieobjętych dofinansowaniem,

• inwestycyjne udzielane ze środków własnych Banku, ze środków 
pochodzących z linii EIB lub jako mix tych dwóch form

wspierające sfinansowanie części VAT 
lub wspierające potrzeby płynnościowe kredytobiorcy w 
początkowej fazie 
po oddaniu inwestycji

w tym gwarancja dobrego wykonania umowy

• na etapie realizacji inwestycji odpowiednie 
rozliczenie działania, 

• na etapie działalności gospodarczej codzienne 
rozrachunki klienta z kontrahentami 
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Doradztwo
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• w zakresie aranżacji 
finansowania komercyjnego oraz 
preferencyjne

• biznesowe
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BOŚ dla Ciepłownictwa 2021

Warunki finansowania
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Wysokość kredytu

Do 80% wartości przedsięwzięcia

JST- do 100% wartości przedsięwzięcia

Okres kredytowania

Do 15 lat

Dla klientów korzystających z programów NFOŚiGW i 
WFOŚiGW wynosi do 20 lat w przypadku środków 
bezzwrotnych lub nie dłużej niż okres trwania okresu 
zwrotu dla środków zwrotnych

JST – zgodnie z wnioskiem Klienta lub 
dokumentem zamówienia publicznego
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Wysokość kredytu

Do 100% wartości uzyskanego 
dofinansowania do czasu otrzymania 
środków od donatora

Dopuszcza się finansowanie brutto, o ile 
VAT jest kosztem kwalifikowanym 

Okres kredytowania

Nie może przekroczyć ostatecznego 
terminu wypłaty dofinansowania 
zawartego w Umowie o 
Dofinansowanie, jeśli takiego niema 
przyjmuje się 12 miesięcy od momentu 
zakończenia inwestycji

Kredyt inwestycyjny to długi okres kredytowania
tym samym możliwość rozłożenia kosztów inwestycji w czasie oraz poprawa płynności firmy poprzez uwolnienie środków własnych na potrzeby obrotowe. Warunki
finansowania dostosowywane są do profilu inwestycji oraz zdolności kredytowej klienta.
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Wysokość kredytu

Do 95% wartości przedsięwzięcia, wkład własny 
nie niższy niż 5% całkowitego kosztu inwestycji 
netto lub brutto (jeśli VAT jest kosztem 
kwalifikowanym) 

Jeśli dofinansowanie z programów pomocowych 
wyniesie min. 70% kosztów projektu, możliwe 
odstąpienie od wymogu wkładu własnego

JST - do 100% wartości przedsięwzięcia

Dopuszcza się finansowanie brutto, o ile VAT jest 
kosztem kwalifikowanym 

Dla beneficjenta środków zagranicznych - do 
90% całkowitego kosztu netto lub brutto

Okres kredytowania

analogicznie do kredytu inwestycyjnego 



Przykład finansowania inwestycji w Ciepłownictwie

U&R CALOR Sp. z o.o.

Budowa nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji o całkowitej nominalnej mocy 
elektrycznej powyżej 1 MWe w miejscowościach Wojkowice, Myszków, Lubliniec, Dąbrowa Górnicza, Bytom.

Finansowanie – leasing kontenerowych kotłowni gazowych
Kolejny planowany etap modernizacji:
Likwidacja kotłowni węglowych i docelowo wykorzystanie wyłącznie paliwa gazowego poprzez zabudowę kontenerowych kotłowni gazowych

Zabudowa gazowych kontenerowych układów kogeneracyjnych o łącznej mocy elektrycznej 11,2 MW z magazynami ciepła.

Struktura finansowania

Zakończenie inwestycji – czerwiec 2021

46,99 mln

wartość inwestycji

Kredyt pomostowy  BOŚ

8,5 mln zł
Pożyczka NFOŚiGW 

20,8 mln zł

Dotacja POIIŚ 2014-2020 
Program 1.6.1 26 mln

Wkład własny

0,19 mln zł



Przykład finansowania inwestycji w Ciepłownictwie

Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o.

Budowa układu kogeneracyjnego w Ciepłowni Rydułtowy (rozpoczęcie 
inwestycji w 2021)

Przeznaczenie środków: 

Zabudowa kotłowni biomasowej 8,01 MW z kogeneracyjnym modułem ORC o mocy 

elektrycznej 1,31 MW

Likwidacja kotła węglowego

40,51 mln

wartość 
inwestycji

Kredyt inwestycyjny  
BOŚ

15,6 mln zł

Dotacja POIIŚ 2014-
2020 Program 1.7.3

21,44 mln

Wkład własny

3,47 mln zł

Struktura finansowania

Budowa kotłowni szczytowo-rezerwowej (rozpoczęcie 
inwestycji w 2021)

8,18 mln

wartość 
inwestycji

Kredyt 
inwestycyjny BOŚ

6 mln zł

Wkład własny

2,18 mln zł

Przeznaczenie środków: 

Przygotowanie i budowa infrastruktury dla kotłowni gazowej na LPG o mocy 16 

MW 

Kotły gazowe na LPG– Inwestor finansuje w ramach leasingu

Struktura finansowania

Przeznaczenie środków:

Budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej, przyłączy i węzłów cieplnych.

Struktura finansowania

Rozbudowa sieci ciepłowniczej w latach 
2020 - 2021

1,2 mln.

wartość 
inwestycji

Kredyt 
inwestycyjny  BOŚ

805 tys. zł

Wkład własny

394 tys. zł



Przykład współfinansowania z NFOŚiGW

MPEC Nowy Targ

Zakres inwestycji:

• budowę nowej sieci ciepłowniczej o łącznej długości 5,69 km
• wymiana 6,081 km istniejących przewodów
• przyłączenie nowych odbiorców
• likwidacja lokalnych kotłowni opalanych paliwem stałym

Efekt ekologiczny: Zmniejszenie strat energii cieplnej o 16 063 GJ/rok

Zadanie: Termomodernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczej 

27,3 mln

wartość 
inwestycji

Kredyt inwestycji BOŚ

6,5 mln zł

Dotacja NFOŚiGW 

10,1 mln zł

Wkład własny

10,7 mln zł

Struktura finansowania



Przewagi konkurencyjne Grupy BOŚ

Czynniki decydujące o pozycji na rynku finansowania ochrony środowiska

Przewagi 
BOŚ

Doświadczenie

Ekolodzy - kadra 
inżynierska

Specjalistyczne 
produkty

Stabilność 
i bezpieczeństwo

Współpraca 
z donatorami
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Mariusz Samordak
Dyrektor Zarządzający Pionem

Ekologii, Taksonomii i Analiz

mariusz.samordak@bosbank.pl

tel. + 48 515 111 624


