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Rozdział 1 

Wprowadzenie

§ 1

1. Zmiany klimatu są jednym z największych wyzwań środowiskowych 

świata.

2. Jednym z istotniejszych zadań sektora finansowego w obszarze 

ochrony klimatu jest wspieranie działań na rzecz ograniczenia global-

nego ocieplenia (do 2°C względem poziomów z okresu przedindu-

strialnego).

3. Polityka klimatyczna Banku Ochrony Środowiska S.A. („Bank”), zwa-

na dalej „Polityką”, uwzględnia postanowienia Porozumienia Pary-

skiego oraz pakietów legislacyjnych Unii Europejskiej:

1) Europejski Zielony Ład – zbiór inicjatyw Komisji Europejskiej, któ-

rych nadrzędnym celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej

Europy w 2050 roku,

2) Fit for 55 – pakiet 13 inicjatyw ustawodawczych przyjętych przez

Komisję Europejską, których celem jest osiągnięcie 55% redukcji

emisji gazów cieplarnianych w roku 2030 (względem roku 1990).

4. Polityka zawiera wytyczne mające na celu wspieranie wdrażania za-

dań wynikających z dokumentów dotyczących zrównoważonego fi-

nansowania i raportowania informacji związanych z klimatem, w tym 

przede wszystkim:

1) Raportu Grupy Zadaniowej ds. Ujawniania Informacji Finan-

sowych Związanych z Klimatem (TCFD Recommendations

of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures),

2) Komunikatu Komisji Europejskiej: Wytyczne dotyczące sprawoz-

dawczości w zakresie informacji niefinansowych: Suplement doty-

czący zgłaszania informacji związanych z klimatem (2019/C 209/01),

3) Raportu EBA dot. Zarządzania i nadzorowania ryzyk ESG dla Insty-

tucji Kredytowych i Firm Inwestycyjnych (EBA Report on Mana-

gement and Supervision of ESG Risks for Credit Institutions and

Investment Firms EBA/REP/2021/18).

5. Polityka jest zgodna z krajowymi dokumentami strategicznymi w za-

kresie przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, m.in.:

1) Polityką Ekologiczną Polski,

2) Polityką Energetyczną Polski do 2040 roku,

3) Krajowym Planem na rzecz Energii i Klimatu.

6. Działalność Banku nie ma istotnego bezpośredniego wpływu na 

zmiany klimatu. Bank ma jednak pośredni wpływ na takie zmiany, 

głównie poprzez finansowanie przedsięwzięć przyczyniających się do

ogra- niczania wpływu i adaptacji do zmian klimatu oraz ograniczenie

fi- nansowania branż i projektów przyczyniających się do zmian 

klimatu.

§ 2

1. Polityka zawiera wytyczne mające na celu wspieranie realizacji misji 

i zadań wynikających z:

1) Strategii Rozwoju Banku Ochrony Środowiska S.A. na lata 2021-

2023,

2) Programu Postępowania Naprawczego Banku Ochrony Środowi-

ska S.A.,

3) Strategii ESG Banku Ochrony Środowiska S.A.

oraz innych przepisów wewnętrznych Banku.
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2. Doprecyzowanie Polityki następuje w przepisach wewnętrznych 

Banku (takich jak: uchwały, zarządzenia, pisma okólne, w tym in-

strukcje i regulaminy) oraz w narzędziach, za pomocą których Bank 

będzie realizować zasady opisane w Polityce.

3. Postanowienia Polityki pozostają i będą pozostawać spójne z przepi-

sami wewnętrznymi Banku, w szczególności takimi jak:

1) Strategia zarządzania ryzykiem bankowym w Banku Ochrony Śro-

dowiska S.A.,

2) Polityka Zarządzania Ryzykiem Kredytowym w Banku Ochrony 

Środowiska S.A.,

3) metodyki oceny ryzyka kredytowego klientów instytucjonalnych,

4) Polityka Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie zarządzania 

kapitałem i procesem ICAAP,

5) Zasady Kwalifikacji Transakcji do Portfela Transakcji Proekologicz-

nych w Banku Ochrony Środowiska S.A..

4. Użyte w Polityce określenia oznaczają:

1) KOC – komórki organizacyjne Centrali,

2) Ślad węglowy – wielkość emisji gazów cieplarnianych wynikająca

z prowadzonej działalności gospodarczej, obliczana zgodnie z stan-

daryzowanym protokołem GHG Protocol Corporate Accounting

and Reporting Standard,

3) SBTi – Science Based Targets, inicjatywa skupiająca dobrowolnie

przystępujące organizacje, deklarujące cele redukcji emisji gazów

cieplarnianych,

4) PCAF – partnerstwo instytucji branży finansowej, powołane dla

wspierania i rozliczania udziału instytucji finansowych w realizacji

celów Porozumienia Paryskiego.

§ 3

1. Polityka przyjmowana jest Uchwałą Zarządu Banku, po zaopiniowa-

niu przez wybrane KOC, a następnie zatwierdzana Uchwałą Rady 

Nadzorczej, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komitet ds. Ekolo-

gii.

2. Zmiany Polityki dokonywane są w trybie analogicznym do trybu jej 

przyjmowania.

3. Rada Nadzorcza, w ramach wypełniania swoich funkcji i odpowie-

dzialności, nadzoruje realizację Polityki.

4. Polityka podlega przeglądowi co najmniej raz w roku, przy czym 

większa częstotliwość przeglądów może wynikać m.in. ze zmian

w kierunkach działalności kredytowej Banku i zmian otoczenia ze-

wnętrznego, a także ze zmian w wymogach formułowanych przez 

zewnętrzne instytucje nadzorcze.

5. Za przegląd i aktualizację Polityki odpowiedzialne jest Departament

Polityki Ekologicznej, ESG i Taksonomii.
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Rozdział 2

Cele Polityki klimatycznej

§ 4

1. Celami Polityki jest wytyczanie kierunków działań Banku zmierzają-

cych do:

1) przeciwdziałania zmianom klimatu oraz adaptacji do zmian klima-

tu,

2) osiągnięcia przez Bank celów w zakresie redukcji emisji zgodnie 

z zapisami Strategii ESG.

2. Cele Polityki będą realizowane poprzez działania skoncentrowane na:

3. Przy stosowaniu postanowień niniejszej Polityki, Bank uwzględnia: 

1) ograniczaniu śladu węglowego Banku,

2) wspieraniu transformacji klimatycznej klientów, w tym w kierunku 

niskoemisyjności działalności gospodarczej,

3) ograniczaniu finansowania sektorów i projektów wysokoemisyj-

nych,

4) zarządzaniu ryzykiem związanym ze zmianami klimatu,

5) wykorzystaniu szans i ewentualnych pozytywnych skutków zmian 

klimatu.

Rozdział 3

Ograniczanie śladu węglowego Banku

§ 5

1. Dążąc do pełnej transparentności, Bank będzie corocznie obliczać 

emisje związane ze swoją działalnością operacyjną, zgodnie z stan-

dardem GHG Protocol. Bank będzie poddawać obliczenia niezależnej 

weryfikacji.

2. Bank będzie dążyć do osiągnięcia neutralności klimatycznej, rozu-

mianej jako zerowa emisja netto obliczana w zakresach I,II i III, po-

cząwszy od 2030 roku. Dla emisji niemożliwych do uniknięcia Bank 

będzie podejmował działania kompensacyjne.

3. Bank będzie udoskonalać procesy zbierania danych na potrzeby 

wyliczania śladu węglowego oraz dążyć do objęcia analizą możliwie 

szerokiego zakresu emisji pośrednich.

4. Bank obliczy emisyjność portfela zgodnie z metodyką PCAF w roku 

2023. Wyniki obliczeń będą stanowić podstawę do opracowania mo-

delu redukcji emisyjności portfela do 2030 roku.
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1) konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, w tym

potrzeby dywersyfikacji źródeł dostaw surowców lub zarządzania

ryzykiem zaburzenia normalnego działania klienta/ branży,

2) dążenia do ścieżki sprawiedliwej transformacji we właściwy spo-

sób mitygującej ryzyka społeczne transformacji klimatycznej.



Rozdział 4

Wspieranie transformacji klimatycznej klientów

§ 6

1. Bank wspiera transformację klimatyczną klientów i partnerów po-

przez:

1) finansowanie zielonych projektów,

2) oferowanie produktów dedykowanych finansowaniu przedsię-

wzięć wspierających:

a) przeciwdziałanie zmianom klimatu i adaptację do zmian kli-

matu, w tym m.in. odnawialne źródła energii, efektywność

energetyczną, technologie niskoemisyjne, redukcję emisji za-

nieczyszczeń, zmniejszanie emisyjności podmiotów gospodar-

czych,

b) sprawiedliwą transformację podmiotów z branż wysokoemi-

syjnych i energochłonnych w kierunku ograniczania emisji,

w tym m.in. poprzez wykorzystanie gazu jako paliwa przejścio-

wego,

3) współpracę z organizacjami zaangażowanymi w działania na rzecz

klimatu,

4) przystąpienie i wdrażanie porozumień i deklaracji klimatycznych,

w tym:

a) Partnerstwa na rzecz celów Agendy 2030,

b) Deklaracji klimatycznej „Climate leadership”,

5) działalność edukacyjną oraz udział w dialogu rynkowym dotyczą-

cym zrównoważonego finansowania,

6) dzielenie się wiedzą ekspertów Obszaru Ekologii i Klimatu.

Rozdział 5

Ograniczanie finansowania sektorów
wysokoemisyjnych

§ 7

1. Rozwój gospodarczy i zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego

w obliczu rosnącego zapotrzebowania na energię musi uwzględniać

potrzeby ochrony klimatu. Wśród działalności, które szczególnie przy-

czyniają się do emisji dwutlenku węgla do atmosfery należy wymie-

nić przede wszystkim:

1) wydobycie węgla energetycznego,

2) produkcję energii elektrycznej i cieplnej z węgla brunatnego lub 

kamiennego,

3) inne rodzaje wysokoemisyjnej działalności gospodarczej.

2. Bank nie będzie zawierał nowych transakcji, których celem jest

wydobycie węgla energetycznego z przeznaczeniem jako paliwo w

energetyce i ciepłownictwie, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

3. Bank nie będzie zawierał nowych transakcji dotyczących budowy

nowych bloków lub zwiększenia mocy, lub generalnych remontów

istniejących bloków energetycznych lub ciepłowniczych opalanych

węglem, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

4. Bank, kierując się dyrektywami wskazanymi w § 4 ust. 3,

dopuszcza w zakresie energetyki węglowej transakcje dotyczące

projektów przyczyniających się do:

1) zmniejszenia emisyjności bloków poprzez dostosowanie do przepi-

sów krajowych i unijnych,

2) wykorzystania innowacyjnych technologii pozwalających na
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znaczną redukcję emisyjności gazów cieplarnianych.

5. Warunkiem uczestnictwa Banku w transakcjach dotyczących działal-

ności wysokoemisyjnej jest:

1) posiadanie przez Klienta, akceptowalnych dla Banku, w

szczególności zaakceptowanych przez Inżyniera Ekologa, strategii

lub planu ograniczania własnej emisyjności, których wdrażanie i

realizacja będą podlegać uzgodnionemu przez strony raportowaniu

przez Klienta i monitorowaniu przez Bank;, lub,

2) uwzględnienie w dokumentach transakcji zobowiązania Klienta do

opracowania i przyjęcia strategii lub planu ograniczania emisyjności

(własnej) w terminie oraz na warunkach satysfakcjonujących dla

Banku, przy czym w każdym wypadku w terminie przypadającym

w trakcie okresu finansowania.

Rozdział 6

Ryzyka i szanse związane ze zmianami klimatu

§ 8

1. Ryzyko klimatyczne, bazując na wytycznych TCFD, dzieli się na dwie 

kategorie:

1) ryzyko przejścia (ang. transition) – związane z potrzebą dostosowa-

nia do zmieniających warunków, regulacji, nowych technologii, ale

także zmiany źródeł energii, oczekiwań konsumentów i innych zja-

wisk rynkowych,

2) ryzyko fizyczne – związane z bezpośrednim oddziaływaniem eks-

tremalnych zjawisk pogodowych (np. zniszczenie infrastruktury,

zniszczenie plonów, przerwanie łańcucha dostaw).

2. Bank dąży do uwzględnienia ryzyka klimatycznego w ramach ryzyk 

ESG, w szczególności:

1) oceny ryzyka kredytowego na etapie udzielania zaangażowania 

kredytowego,

2) wprowadzania nowych produktów dla klientów instytucjonalnych,

3) procesu ustalania apetytu na ryzyko oraz limitów zaangażowania,

4) procesu ICAAP,

5) testów warunków skrajnych, w tym tzw. stress testów klimatycz-

nych oraz analiz scenariuszowych w zakresie zmian klimatu.

3. Szczegółowe rozwiązania i narzędzia wspierające zostaną uwzględ-

nione w odpowiednich przepisach wewnętrznych.
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4. Bank będzie przeprowadzać testy warunków skrajnych uwzględnia-

jące czynniki związane ze zmianami klimatu co najmniej raz w roku.

Parametry i ich wartości będą każdorazowo uzgadniane przez De-

partament Adekwatności Kapitałowej i Wyceny Aktywów z

Departamentem Polityki Ekologicznej, ESG i Taksonomii.

§ 9

łalność Banku i jego klientów w zakresie klimatu,

1) energochłonność polskiego przemysłu oparta na miksie energe-

tycznym z dominującym wytwarzaniem energii z węgla,

2) duża zależność ceny energii elektrycznej od ceny uprawnień do 

emisji dwutlenku węgla,

3) rosnące ceny energii prowadzące do obniżenia konkurencyjności 

gospodarki i spadku poziomu życia,

4) ekstremalne zjawiska pogodowe utrudniające funkcjonowanie 

przedsiębiorstw,

5) przestarzała i energochłonna substancja budynkowa generująca 

duże zapotrzebowanie na energię,

6) niepewność regulacyjna i niekorzystne ekonomicznie efekty regu-

lacji związanych z ochroną klimatu dla klientów Banku.

2. Ryzyka zdefiniowane przez Bank:

1) perspektywa krótko i średnioterminowa (do 5 lat):

a) nowe regulacje światowe/unijne/lokalne generujące koniecz-

ność wdrożenia systemów oceniających i raportujących dzia-
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1. Kluczowe ryzyka klimatyczne w Polsce dotyczące działalności klien-

tów, wpływające na rozwój produktów i usług:

b) ryzyko utraty klientów w przypadku wyraźnie ostrzejszych wy-

mogów Banku w stosunku do konkurencji,

c) ryzyko projektów inwestycyjnych dotyczących nowoczesnych

rozwiązań korzystnych ekologicznie związane z relatywnie

wczesną fazą rozwoju wdrażanych technologii;

2) perspektywa długoterminowa (powyżej 5 lat):

a) zakłócenie działalności i płynności finansowej klientów w seg-

mencie korporacyjnym, ze względu na wysokie temperatury,

konieczność ograniczenia ekspozycji na wszelkie branże wyso-

koemisyjne (również pośrednio), rosnące ceny uprawnień do

emisji będą coraz mocniej uderzać w kondycję finansową firm,

b) zakłócenie działalności i płynności klientów w segmencie kor-

poracyjnym, w branżach wodochłonnych, ze względu na zja-

wiska suszy hydrologicznej, ograniczające możliwości produk-

cji (m.in. sektor energetyczny oraz sektor rolno-spożywczy).

3. Kluczowe szanse klimatyczne dotyczące działalności klientów,

wpływające na rozwój produktów i usług:

1) zwiększanie popytu (przedsiębiorstwa, osoby indywidual-

ne) na inwestycje z zakresu transformacji energetycznej, w

szczególności spowodowane rosnącymi cenami energii oraz

dążeniem do poprawy efektywności jej wykorzystania,

2) zwiększenie roli instytucji finansowych w transferze krajo-

wych i unijnych środków przeznaczonych na wsparcie w

zakresie transformacji energetycznej,

3) wdrażanie polityk i regulacji wspierających przejście do

modelu gospodarki obiegu zamkniętego, w celu redukcji

kosztów surowców i kosztów zagospodarowania odpadów



4. Szanse dla Banku:

1) zwiększenie portfela transakcji proekologicznych,

2) wykorzystanie wiedzy i doświadczenia Banku w finansowaniu roz-

woju niskoemisyjnych źródeł energii, innowacji technologicznych,

3) łączenie doradztwa na rzecz finansowania projektów proekolo-

gicznych z usługami bankowymi,

4) przewodzenie w transformacji gospodarki w kierunku neutralności

klimatycznej poprzez szersze wsparcie klientów w realizacji

inwestycji proekologicznych.
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. Rozdział 7 

Postanowienia końcowe

§ 10

1. Bank dąży do zwiększenia udziału kredytów proekologicznych w

port- felu kredytów ogółem, zgodnie z założeniami wynikającymi

ze Strategii Banku.

2. Polityka jest spójna z przepisami wewnętrznymi Banku w

Obszarze Ryzyka, w tym w szczególności z polityką kredytową,

która m.in. definiuje potrzebę finansowania różnorodnych

przedsięwzięć wpływających na poprawę stanu środowiska.

3. Monitorowanie skali działalności w zakresie ekologii prowadzone

jest zgodnie z wewnętrznym systemem kwalifikacji

określonym w przepisach wewnętrznych Banku dotyczących

ryzyka ekologicznego.

4. Bank będzie dążył do harmonizacji zasad ryzyka klimatycznego

i ryzyka ekologicznego w perspektywie Strategii ESG.


