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Bystra, 20 listopada 2019 
 

 
Szanowni Państwo, 
 
dziękuję za odpowiedź w imieniu organizacji społecznych podpisanych pod listem do Prezesa 
Jagiełło.  
 
W przesłanej odpowiedzi powołują się Panowie na politykę kredytową PKO BP wobec 
wysokoemisyjnych branż. W naszej ocenie Państwa odpowiedź na pytanie zadane przez 
Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu zawierała jednie ogólniki i nie może zostać uznana 
nawet za zarys kształtu takiej polityki. Jej szczegóły nadal nie są znane, gdyż nie została ona 
nigdzie opublikowana. W związku z tym zwracamy się do Państwa o udostępnienie tego 
dokumentu oraz o odpowiedź na następujące pytania:  
 

1. W jaki sposób polityka kredytowa PKO BP wobec wysokoemisyjnych branż będzie 
traktować pożyczki korporacyjne na cele ogólne oraz gwarantowanie lub/i aranżację 
emisji obligacji korporacyjnych przez podmioty, które nie posiadają polityki 
określającej zgodność strategii z celami Porozumienia Paryskiego oraz w szczególności 
operacjonalizację takiej polityki przez określenie konkretnych kroków gwarantujących 
neutralność klimatyczną w 2050 roku i pełną dekarbonizację do roku 2030?  

 
2. Czy polityka kredytowa PKO BP obejmuje tylko finansowanie projektowe (project 

finance) czy też określa kryteria przyznawania pożyczek korporacyjnych?  
 

3. Czy polityka kredytowa PKO BP obejmuje także plany spółek, w szczególności budowę 
nowej infrastruktury wysokoemisyjnej, w tym kopalni węgla kamiennego i brunatnego, 
budowę nowych elektrowni węglowych, terminali LNG, szybów naftowych czy 
rafinerii?  

 
Zwracamy Panów uwagę także na wnioski płynące z następujących raportów, które zostały już 
wspomniane w liście wysłanym do Prezesa PKO BP:  
 

1. Last Gasp. The coal companies making Europe sick 
Spółka PGE zajmuje 3 miejsce w Europie pod względem negatywnego wpływu na zdrowie, 7 
miejsce zajmuje Enea. 
 

2. Europe’s Dark Cloud. How coal-burning countries are making their neighbours sick 
Największe zagrożenie dla zdrowia w Europie powoduje Elektrownia Bełchatów (PGE). 
Elektrownia Kozienice (Enea) zajmuje 3 miejsce w Europie pod względem negatywnego 
wpływu na zdrowie, 5 miejsce zajmuje Elektrownia Rybnik (PGE).  
 

mailto:biuro@pracownia.org.pl
https://sandbag.org.uk/project/lastgasp/
http://healpolska.pl/wp-content/uploads/2016/07/Dark-cloud-report.pdf
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3. Raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu z 8.10.2018 r. – analiza 

ekspertów z portalu Nauka o Klimacie  
Ograniczenie ocieplenia do 1,5°C wymagać będzie „szybkiej i dalekosiężnej” transformacji, 
obejmującej energetykę, przemysł, użytkowanie terenu, transport i aglomeracje. Wypadkowe 
emisje dwutlenku węgla związane z działalnością człowieka (tzw. „emisje netto”) będą musiały 
do 2030 roku spaść o 45% (względem wartości z 2010) a do 2050 – do zera. 

 
4. Global and regional coal phase-out requirements of the Paris Agreement: Insights 

from the IPCC Special Report on 1.5°C 
Osiągnięcie celu 1,5°C zawartego w Porozumieniu Paryskim wymaga, aby globalne emisje CO2 

osiągnęły maksimum w 2020 r. Do roku 2030 globalne wykorzystanie węgla w produkcji 
energii elektrycznej musi spaść o 80% poniżej poziomu z 2010 r. Kraje OECD powinny 
całkowicie wyeliminować wykorzystanie węgla do roku 2030. Wszystkie elektrownie węglowe 
muszą zostać zamknięte najpóźniej w roku 2040. 
 

5. Otwarty internetowy kalkulator opłacalności elektrowni Ostrołęka C  – wraz z otwartym 
modelem opartym na licencji CC-BY SA 4.0. 

Najnowsza analiza opłacalności projektu Ostrołęka C przynosi rezultat na poziomie -7,5 mld 
PLN w scenariuszu bazowym.  
 

6. https://wysokienapiecie.pl/22615-polska-liderem-wzrostu-emisji-co2-na-glowe-
pobilismy-chiny-indie/#dalej 

W 2018 r. emisje CO2 naszego kraju były o 7,1 mln ton wyższe niż w 2017 roku. To największy 
przyrost w Unii Europejskiej i szesnasty największy na świecie. Przyrost emisji CO2 w 
przeliczeniu na mieszkańca był w Polsce wyższy niż w Chinach i Indiach.  

Zapraszamy Pana Prezesa wraz z Zarządem PKO BP na spotkanie z przedstawicielami 
organizacji społecznych by omówić zakres polityki kredytowej Banku oraz jej rewizję i 
upublicznienie. Taka rozmowa pozwoli nam zweryfikować fakty dotyczące działań PKO BP i 
jego zaangażowania w ochronę środowiska, zdrowia i klimatu.  

Uprzejmie prosimy o propozycję terminu i miejsca spotkania i odpowiedź na powyższe pytania 
w ciągu 2 tygodni (do dnia 4 grudnia 2019 roku). 

Mamy nadzieję, że Bank PKO BP całkowicie zrezygnuje z finansowania szkodliwej społecznie, 
środowiskowo i finansowo energetyki węglowej i będzie mógł być prezentowany jako przykład 
rzetelnego realizowania polityki klimatycznej w pełni kompatybilnej z celami Porozumienia 
Paryskiego oraz autentycznego zaangażowania w przeciwdziałanie zmianom klimatu  oraz 
budowę gospodarki bezemisyjnej.     
 
Z poważaniem 
 
Radosław Ślusarczyk 
Prezes Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot  
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