
Pytanie 1. Polityka finansowania sektora energii wysokoemisyjnej obejmuje branże wydobycia węgla kamiennego  
i brunatnego, produkcji maszyn dla górnictwa (i innych okołowęglowych), wytwarzanie energii elektrycznej  
(z wyłączeniem odnawialnych źródeł energii) i działalności uzupełniające związane z energetyką (przesył, 
dystrybucja, elektrociepłownie) i zakłada stopniową redukcję zaangażowania w branże wysokoemisyjne rozumianą 
jako spadek udziału wartości kredytów i dłużnych papierów wartościowych w sektory energii wysokoemisyjnej  
w sumie bilansowej banku z 0,52% pod koniec 2019 roku oraz wykluczenie finansowania projektowego dla nowych 
elektrowni węglowych. Dlaczego zdecydowano się wyeliminować możliwość finansowania nowych elektrowni 
węglowych przez PKO Bank Polski, ale już niewyeliminowano możliwości finansowania nowych kopalni węgla 
brunatnego takich jak planowana odkrywka Złoczew czy nowych kopalni energetycznego węgla kamiennego? 
 
Polityka wyraźnie wskazuje, że w przypadku sektora wydobywczego węgla kamiennego i brunatnego obowiązuje zasada 
braku nowych zaangażowań. Przyjęta polityka kredytowa wobec branż wysokoemisyjnych jest spójna i uwzględnia 
wszystkie aspekty ich funkcjonowania, nie pomijając żadnych elementów łańcucha współzależności tych branż. 
Istotnym elementem polityki jest również angażowanie się przez bank w transformację energetyczną, aby podmioty 
funkcjonujące w branżach wysokoemisyjnych mogły poprawić swoją efektywność energetyczną oraz zmienić swój miks 
energetyczny (finansowanie tzw. projektów „zielonych” - farmy wiatrowe, fotowoltaika), wdrażając rozwiązania 
niskoemisyjne i energooszczędne. 

 
Pytanie 2. Polityka finansowania sektora energii wysokoemisyjnej nie określa ani tempa ani daty całkowitego 
zakończenia przez PKO Bank Polski finansowania tego sektora. Jakie tempo ograniczania kredytów dla sektora 
energii wysokoemisyjnej zakładał Zarząd PKO Banku Polskiego w 2019 roku w momencie publikacji polityki do 2025 
roku oraz czy planowane tempo redukcji kredytowania uległo zmianie w wyniku pandemii? 
 
Tempo ograniczania kredytów dla sektora energii wysokoemisyjnej zależy zarówno od istniejących zobowiązań 
kontraktowych, jak i kształtowania się polityki krajowej i europejskiej w zakresie klimatu. Przypomnijmy, że unijne 
negocjacje odnośnie Zielonego Ładu nadal trwają. Zarząd obserwuje te uwarunkowania zewnętrzne, a ewentualne 
decyzje co do tempa ograniczania finansowania będzie podejmował zgodnie z nowymi wytycznymi. 
 
Obecne założenia polityki przewidują redukcję zaangażowania zgodnie z obowiązującymi harmonogramami 
kontraktowymi. Istotą działań banku jest nie tylko prosta redukcja, ale również zmiana przeznaczania środków 
kredytowych na cele „zielone”, a przez to aktywne wpływanie na przyspieszanie transformacji energetycznej podmiotów 
działających w branżach wysokoemisyjnych. 
 
Jednocześnie stwierdzamy dotychczas brak istotnego wpływu pandemii na podejmowane inicjatywy w zakresie redukcji 
kredytowania oraz działania podjęte w ramach wewnętrznego projektu ESG. 
 
Pytanie 3. Polityka finansowania sektora energii wysokoemisyjnej nie określa, czy Zarząd PKO Banku Polskiego 
przewiduje także redukcję bezwzględnych wartości finansowania tego sektora z roku na rok. Proszę Zarząd PKO 
Banku Polskiego o określenie planów bezwzględnej redukcji kredytowania sektora energii wysokoemisyjnej w latach 
2019-2025. 
 
Polityka zakłada redukcję udziału branż wysokoemisyjnych w portfelu kredytowym banku. Polityka nie określa redukcji 
bezwzględnych wartości finansowania, jednak jest egzekwowana przy zmianach ekspozycji kredytowych dla klientów 
portfela wysokoemisyjnego. 
 
Podmioty, które produkują energię z węgla kamiennego czy brunatnego mają możliwość realizacji inwestycji opartych 
o inne źródła produkcji energii, a tym samym przekształcania się w podmioty „zielone”. Podmiot, będący w 2020 roku 
podmiotem wysokoemisyjnym, w 2025 roku może nie być już zaliczany do podmiotu o takim profilu działalności. 
Finansowanie sektorów energii wysokoemisyjnej jest zastępowane finansowaniem wspierającym działania redukujące 
poziom emisji i budujące moce produkcji energii w oparciu o źródła odnawialne (OZE). 
 
Pytanie 4. Christine Lagarde – prezeska Europejskiego Banku Centralnego – podkreśla w swoich wypowiedziach 
ryzyko, jakie stanowi duża koncentracja aktywów spółek i infrastruktury opartej na i uzależnionej od spalania paliw 
kopalnych w portfelach kredytowych i inwestycyjnych banków zarejestrowanych i prowadzących swoją działalność 
w Unii Europejskiej. Podkreślała też konieczność przeprowadzania klimatycznych stress testów przez banki 
centralne krajów członkowskich oraz przez same banki. Czy Zarząd PKO Banku Polskiego przeprowadzał 
klimatyczne stress testy portfela kredytowego i portfela inwestycyjnego banku w 2019 roku, a jeżeli tak to jaka 
była procentowa ekspozycja banku na ryzyko gwałtownego przewartościowania aktywów spółek 
wysokoemisyjnych w portfelu kredytowym banku oraz w portfelu inwestycyjnym? 
 
Na podstawie przeprowadzanej oceny perspektyw ekonomicznych branż gospodarki, bank wyznacza listę branż 
objętych limitami oraz wyznacza kwotowe limity związane ze strukturą branżową portfela kredytowego. Bank nie 
posiada ekspozycji kapitałowej (akcji) na podmioty z branż wysokoemisyjnych. 
 



Przy udzielaniu lub przeglądzie finansowania, bank analizuje wpływ ryzyka zmian klimatycznych oraz związanych z tym 
ryzykiem zmian regulacji prawnych na zdolność każdego podmiotu do obsługi długu. Syntetyczną miarą wiarygodności 
kredytowej jest wewnętrzny rating klienta, który odzwierciedla m.in. jego ekspozycję na kwestie ryzyka zmiany klimatu.  
 
Bank wykonuje testy warunków skrajnych dotyczące pogorszenia profilu ryzyka całego portfela kredytowego na różne 
rodzaje ryzyk. Udział zaangażowania bilansowego (kredyty i dłużne papiery wartościowe) w sektory energii 
wysokoemisyjnej stanowi 0,52% sumy bilansowej (0,54% w 2018 roku). 
 
Pytanie 5. O ile zmniejszyły się emisje finansowane banku PKO Banku Polskiego (Scope 3) w 2019 roku w 
porównaniu do emisji finansowanych banku w 2018 roku? Czy bank będzie raportował co roku emisyjność swojego 
portfela kredytowego oraz swojego portfela inwestycyjnego oraz różnicę w porównaniu z poprzednim rokiem, by 
umożliwić akcjonariuszom banku ocenę postępów w osiągnięciu neutralności klimatycznej emisji finansowanych 
banku do 2050 roku? 
 
Bank nie przeprowadzał pomiaru emisji Scope 3. W 2019 roku zaczęliśmy raportować emisje Scope 1 oraz Scope 2 dla 
wszystkich podmiotów Grupy Kapitałowej. W ramach projektu ESG trwają prace nad opublikowaniem emisji Scope 3 
za 2020 rok – początkowo z wyłączeniem portfela kredytowego banku, jednak stopniowo poszerzając zakres ujawnień 
w kolejnych latach. Udział sektora energii wysokoemisyjnej, jak również zaangażowanie w zielone branże za rok 2020 
podsumujemy w kolejnym raporcie rocznym. 
 
Pytanie 6. W pierwszej połowie 2019 roku bank odnowił kredyt odnawialny dla PGE S.A. Czy Zarząd PKO Banku 
Polskiego analizował ryzyko reputacyjne związane z kredytowaniem firmy, która w roku 2018 była największym 
emitentem zanieczyszczeń w Europie, które spowodowały przedwczesny zgon 1740 osób? Czy Zarząd PKO Banku 
Polskiego rozważał obwarowanie odnowienia kredytu warunkami uniemożliwiającymi przeznaczenie środków  
z kredytu odnawialnego na inwestycje w elektrownie i kopalnie węglowe należące do grupy kapitałowej PGE? 
 
Bank nie może wypowiadać się co do konkretnych podmiotów, bowiem obowiązuje go tajemnica bankowa określona 
prawem bankowym. 
 
Pytanie 7. W jakim stopniu polityka finansowania sektora energii wysokoemisyjnej ma zastosowanie do działalności 
inwestycyjnej banku? Czy bank zamierza zawęzić możliwości inwestowania środków własnych banku w obligacje 
korporacyjne oraz inne papiery wartościowe w zależności od emisyjności ich emitentów? 
 
Przyjęta polityka wobec branż wysokoemisyjnych dotyczy każdego rodzaju finansowania udzielanego dla podmiotów  
z tych branż. Tym samym, obejmuje zarówno kredyty, jak i obligacje nabywane przez bank w ramach subemisji 
inwestycyjnych (gwarancje uplasowania emisji). Natomiast bank nie posiada ekspozycji kapitałowej (akcji) na 
podmioty z branż wysokoemisyjnych. 
 
 
 


