
 

Do zakresu działania Koordynatora Projektów EBI i CEB* należą następujące zadania: 
/* EBI – Europejski Bank Inwestycyjny; CEB – Bank Rozwoju Rady Europy/ 

 
1. Koordynowanie wszystkich działań związanych z rozliczeniem kredytów EBI i CEB. 
2. Kompleksowa organizacja i zarządzanie obsługą kredytów udzielonych na realizację Projektów. 
3. Wykonywanie zbiorczego zestawienia zapotrzebowania na środki do EBI i CEB w ramach 
poszczególnych transz. 
4. Przygotowywanie propozycji inwestycyjnych – fiszek projektu do sfinansowania kredytem. 
5. Udział w procedurach wyboru wykonawców inwestycji (przetargi). 
6. Sporządzanie budżetu zbiorczego dla wszystkich inwestycji i zarządzanie nim w całym cyklu 
realizacji. 
7. Opracowywanie harmonogramów etapowych rozliczeń i realizacji spłaty kredytów. 
8. Monitorowanie etapów realizacji inwestycji i sporządzanie okresowych raportów z postępu 
wdrażania zadań w ramach Projektów. 
9. Sporządzanie raportów z zakończenia wdrażania zadań w ramach Projektów oraz wykonanie 
końcowego rozliczenia Projektów. 
10. Działanie „na styku' z Bankiem. 

Utworzenie komórki KPEC - Koordynatora Projektów EBI i CEB - zostało podyktowane 
wymogiem Banków do posiadania przez Kredytobiorcę (tu: Prezydenta Miasta), 
Koordynatora obsługującego kompleksowo bankową działalność kredytową  w jednostce, 
zgodnie z  postanowieniami Umów Finansowych z EBI/CEB, w sposób kolejno tworzący 
poszczególne elementy systemu kredytowego.  

Zarządzeniem wewnętrznym Nr 168/2005 z dnia 29 lipca 2005 r. Prezydent Miasta Katowice 
utworzył z dniem 1 września 2005 r. w strukturze organizacyjnej UMK samodzielne 
stanowisko - Koordynator Projektu. 

 
Obecnie Miasto Katowice posiada 5 linii kredytowych. 
W kompetencji Koordynatora Projektów EBI i CEB (KPEC) oprócz: 
 
1) Linia Kredytowa EBI z 1997 r. (Nr 19.997) na 20.000.000,00 EUR; 
– status: zamknięta (okres realizacji: 1997-2003; spłata odsetek i kapitału do 2015 r.) 
 
znajdują się:  
 
2) Linia Kredytowa EBI z 2004 r. (Nr 22.723) na 50.000.000,00 EUR; 
 – status: zamknięta (okres realizacji: 2004-2010; spłata odsetek i kapitału do 2029 r.) 
 
3) Linia Kredytowa EBI z 2010 r. (Nr 25.722) na 145.000.000,00 PLN; 
- status: zamknięta (okres realizacji: 2010-2014; spłata odsetek i kapitału do 2035 r.) 
 
4) Linia Kredytowa EBI z 2011 r. (Nr 26.181) na 254.200.000,00 PLN; 
- status: zamknięta (okres realizacji: 2011-2014; spłata odsetek i kapitału do 2035 r.) 
 
5) Linia Kredytowa CEB z 2011 r. (Nr F/P 1743(2011)) na 100.000.000,00 PLN  
- status: otwarta (okres realizacji: 2011-2014; spłata odsetek i kapitału do 2030 r.) 



 

- Miasto złożyło wniosek do banku o prolongatę Umowy do 2015 r. 
 
Łączna suma pobranych przez Miasto kredytów, które obsługuje KPEC wynosi 
499.200.000,00 PLN (z czego 399.200.000, 00 PLN przypada na kredyt złotówkowy  
z EBI, a 100.000.000,00 PLN przypada na kredyt złotówkowy z CEB) + 70 000 000,00 EUR 
kredyt walutowy z EBI. 
 
Każda z linii kredytowych EBI/CEB została podzielona na 6/4/3 transze do wypłaty w 
wysokościach, i w rozłożeniu na lata, zgodnych do stosownych, podjętych Uchwał Rady 
Miasta Katowice dot. kredytów EBI i CEB. 
 
Pobrane zostały:  
 
- 6 z 6 transz kredytu EBI z 1997 r., tj. 20.000.000,00 EUR (w latach 1998-2003) 
- 4 z 4 transz kredytu EBI z 2004 r., tj. 50.000.000,00 EUR (w latach 2005-2009) 
- 4 z 4 transz kredytu EBI z 2010 r., tj 145.000.000,00 PLN (w latach 2010-2013) 
- 4 z 4 transz kredytu EBI z 2011 r., tj 254.200.000,00 PLN (w latach 2011- 2014) 
- 4 z 5 transz kredytu CEB z 2011 r., tj 63.572.540,00 PLN i 4 600 0000 EUR (18 805 720 PLN) 
pozostaje do pobrania: 17.621.740,00 PLN (ciągnienie w latach 2011- 2015) 

 
Linie kredytowe EBI z lat 1997/2004/2010 roku zostały przeznaczone na realizację szeregu 
inwestycji z zakresu infrastruktury komunalnej w Katowicach, tj. przebudowa dróg miejskich, 
oświetlenia ulicznego, infrastruktury drogowej, społecznej i kanalizacyjnej, informatyzacja 
Urzędu Miasta, modernizacja budynków komunalnych, modernizacja i budowa obiektów 
sportowych oraz boisk szkolnych, a także przygotowanie terenów pod budownictwo 
mieszkaniowe. 
 
Linia EBI z 2011 r. została przeznaczona jest na realizację 3 kluczowych inwestycji miejskich, 
które utworzyły, tzw. Strefę Kultury, i do których należą:  
- Międzynarodowe Centrum Kongresowe (MCK) w Katowicach, 
- Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach 
(NOSPR), 
- Układ komunikacyjny dla terenu budowy nowego Muzeum Śląskiego, MCK oraz NOSPR 
 
Linia kredytowa CEB z 2011 r. została przeznaczona na realizację II i III etapu Przebudowy 
Strefy Śródmiejskiej Miasta Katowice, tj. Przebudowę strefy Rondo-Rynek (etap II) oraz 
Przebudowę układu drogowego w rejonie Palcu Szewczyka w Katowicach (etap III). 
 
Obecnie Miasto Katowice rozpoczęło procedurę ubiegania się o kolejny kredyt w EBI do 
pozyskania od 2017 roku na realizację nowych zadań inwestycyjnych. 
 
 

 

 

 



 

 

Inwestycje zrealizowane ze środków kredytowych EBI: 

Kontrakt Nr 26.181 (2011): 

- MCK 

- NOSPR 

- Układ komunikacyjny na terenie MCK, NOSPR i Muzeum Śląskiego 

 

Kontrakt Nr 25.722 (2010): 

- Przebudowa dróg gminnych 

- Przebudowa dróg powiatowych 

- Modernizacja SPODKA – II etap 

- Modernizacja ośrodka sportowego przy ul. Alfreda 1 

- Zagospodarowanie Akwenu: Dolina Trzech Stawów 

- Budowa Hali Sportowej dla Gimnazjum Nr 19 przy ul. Spółdzielczości 

- Pałac Młodzieży 

- MDK „Koszutka”  - filia „Dąb” 

- Modernizacja budynku Rynek 1 (nazwa w kontrakcie: Młyńska 1) 

 

Kontrakt nr 22.723 (2004): 

- Centrum Powiadamiania Ratunkowego 

- Budownictwo Mieszkaniowe Komunalne 

- Przebudowa Infrastruktury Drogowej 

- Przebudowa Infrastruktury Społecznej 

- Przebudowa Infrastruktury Kanalizacyjnej 

- Modernizacja i budowa obiektów sportowych 

- Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe 

 

Kontrakt Nr 19.978 (1997): 

- Przepompownia ścieków z kolektorami – Przepompownia Marcina 

- Przebudowa ul. Bocheńskiego 

- Bezkolizyjne skrzyżowanie ul. Armii Krajowej z torami PKP 

- Przebudowa ul. Monte Casino  - etap I i II 

 



 

Opracowanie: Mirela Dzierla-Gardecka, Koordynator Projektów EBI i CEB, dnia: 25 sierpnia 2015 r. 



 
 


