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BOŚ - jedyny Bank w Polsce wyspecjalizowany w finansowaniu ochrony środowiska 

Ponad ćwierć wieku doświadczenia

2,4 mld PLN 13,0 mld PLN

18,3 mld PLN 34,9%

15 929,5 mln PLN

Fundusze własne grupy kapitałowej
(TIER I+ TIER II)

Aktywa grupy kapitałowej
(31.12.2018)

Miejsce w Polsce
pod względem aktywów 
(I 2018)

Saldo kredytów 
(31.12.2018)

Saldo kredytów 
(31.12.2018)

Kapitał zakładowy

Misja:

Polski Eko Bank 
dla ludzi, biznesu 

i środowiska



BOŚ - jedyny Bank w Polsce wyspecjalizowany w finansowaniu ochrony środowiska 

Ponad ćwierć wieku doświadczenia

Około 20,2 mld PLN udzielonych kredytów 
proekologicznych

Łączna wartość zakończonych inwestycji 
proekologicznych, współfinansowanych
przez Bank to ok. 51,1 mld PLN

Łączna liczba sfinansowanych przedsięwzięć 
proekologicznych to ok. 80 tys.

Efekty ponad 27 lat pracy:

Udział salda kredytów proekologicznych w 
saldzie kredytowym Banku ogółem:

2013 2014 2015 2016 2017 2018

23,1
26,5

33,1 34,5 34,7 34,9



Bank Ochrony Środowiska
Efekty ekologiczne inwestycji kredytowanych przez BOŚ

Redukcja
emisji

Produkcja 
energii OZE

Odpady 
unieszkodliwione

lub surowce 
odzyskane

Długość sieci 
kanalizacyjnej

Przepustowość 
oczyszczalni 

ścieków

139 741

490 663

47 690

3 845 770

Pył (ton rocznie)

SO2 (ton rocznie)

CO2 (ton rocznie)

2 630 829

m3/dobę

9 239

kilometrów

7 032 967

ton rocznie

Nox (ton rocznie)

2 995 687
MWh rocznie

Wybrane efekty 
ekologiczne uzyskane 
w latach 1991 – 2018

CO 2



Czy to jest opłacalne?
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Porównanie kosztów miesięcznych (pierwszy rok)

koszty eksploatacyjne

rata kredytowa

▪ Powierzchnia 120 m2

▪ Zapotrzebowanie na energię zgodnie
z WT 2021 – EPH+W=70 kWh/ m2*r

▪ Zapotrzebowanie na energię elektryczną (bez 
pompy ciepła) – 4 000 kWh/rok

▪ Zużycie c.w.u. przez 4 domowników
– 200 litrów/dobę

▪ Wzrost cen gazu i energii elektrycznej
na poziomie 2%/rok

▪ koszty przeglądów/serwisów urządzeń wynoszą 
1,5% wartości urządzeń dla wariantu z gazem i 2% 
dla OZE (na stałym poziomie)

▪ Cena budowy m2 domu w stanie deweloperskim -
3.400  zł  - szacowana średnia cena budowy domu 
w ww. standardzie WT 2021 przez rzeczoznawców 
majątkowych współpracujących z Bankiem

▪ Przyjęto raty równe w okresie kredytowania 35 lat

Przyjęte założenia do wyliczeń

Finansowanie zakłada ekologiczny kredyt hipoteczny , obejmujący budynek z urządzeniami 
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Porównanie kosztów miesięcznych (pierwszy rok)

koszty eksploatacyjne

rata kredytowa

Czy to jest opłacalne?

Przykłady (3 warianty) Gaz - kocioł gazowy kondensacyjny o sprawności 100%; zakłada się 
dodatkowe koszty związane z budową kotłowni, komina i przyłącza

➢ finansowanie - kredyt ekologiczny 
➢ koszty miesięczne - serwis/przeglądy + rata kredytowa + 

rachunek za prąd + rachunek za gaz

PV min + PC - ogrzewanie pompą ciepła zasilaną przez 
fotowoltaikę produkująca tylko na potrzeby PC; PV w całości 
oddaje prąd do sieci (bez autokonsumpcji)

➢ finansowanie - kredyt ekologiczny EKO DOM +
➢ koszty miesięczne - serwis/przeglądy + rata kredytowa + 

rachunek za prąd na cele mieszkaniowe (bez pompy ciepła)

PV max + PC - ogrzewanie pompą ciepła zasilaną przez 
fotowoltaikę produkująca na potrzeby energetyczne całego domu 
oraz pompy ciepła; PV w całości oddaje prąd do sieci (bez 
autokonsumpcji)

➢ finansowanie - kredyt ekologiczny EKO DOM +
➢ koszty miesięczne - serwis/przeglądy + rata kredytowa



Łączne koszty rat kredytowych i koszty eksploatacyjne urządzeń  

▪ Koszty skumulowane oznaczają sumę rat kredytowych w roku i sumę pozostałych
kosztów miesięcznych dla danego wariantu w roku (przy założeniu wzrostu cen
gazu i energii elektrycznej na poziomie 2% rocznie)
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Skumulowany koszt eksploatacji po 20 latach
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Skumulowany koszt po 20 latach wraz z kosztem finansowania

20,1 
tys. zł

45,4 
tys. zł

6,4 
tys. zł

19,8 
tys. zł

Niskie 
rachunki 

Niższe koszty 
bieżącej obsługi 

kredytu



Tak to wygląda w praktyce

Przykład „z życia wzięty”

Parametry domu Użyte technologie

Dom prefabrykowany drewniany

Powierzchnia 159 m2

Instalacja fotowoltaiczna 9,9 kW

Energooszczędna stolarka

Ogrzewanie podłogowe

Rekuperacja

Gruntowa pompa ciepła o mocy 8 kW

Świadectwo energetyczne budynku
- EP=75 kWh/ m2*r 

Wyniki

Zużycie energii wynosi 9 000 kWh/r z czego na CO i CWU przypada ok 5 000 kWh/r 

Produkcja z PV w pierwszym roku wyniosła ok. 7 000 kWh*

Przed instalacją PV rachunki wynosiły  średniomiesięcznie ok. 560 zł/miesiąc czyli ok. 6 700 zł/ rok

Po instalacji PV rachunki spadły do poziomu średniomiesięcznie ok. 162 zł  czyli ok. 2000 zł/rok (przy autokonsumpcji na poziomie ok 30%)

* Uzysk z energii wyprodukoeanej z fotowoltaiki jest zaniżony z uwagi na okresowe zacienienie paneli przez  drzewa 



OFERTA KREDYTU HIPOTECZNEGO 

Oferta EKO Dom+ to niski koszt prowizji za udzielenie kredytu, dzięki czemu wolne środki możesz przeznaczyć na 
inwestycje w OZE, a w efekcie zmniejszyć opłaty związane z kosztami ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i energii 
elektrycznej. 
EKO DOM+ to niższe łączne miesięczne obciążenie Twojego budżetu domowego. 
Zyskujesz życie w czystszym środowisku, bez emitowania zanieczyszczeń w swoim bezpośrednim otoczeniu.

W ramach dedykowanej oferty* proponujemy:

➢ długi okres kredytowania – do 35 lat

➢ kredytowanie nawet do 80% wartości nieruchomości z możliwością
zwiększenia kwoty kredytu w szczególnych sytuacjach

➢ do 3 miesięcy wakacji kredytowych w roku

➢ niską prowizję w wysokości 0,5% kwoty kredytu 

➢ marżę już od 1,39 p.p. 

Więcej informacji na stronie www.bosbank.pl

*kredytowany budynek musi spełniać warunki techniczne WT2021 obowiązujące od 2021r. oraz posiadać odnawialne źródła energii




