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Nasze podejście 

 

Wspieramy ochronę klimatu i środowiska na kilka sposobów: 

▪ finansujemy odnawialne źródła energii (OZE) i inne „zielone” inwestycje, 

▪ stosujemy polityki kredytowe, które uniemożliwiają nam lub ograniczają możliwość 

finansowania określonych działalności, np. związanych z paliwami kopalnymi, 

▪ dekarbonizujemy nasz biznes, w tym nasz portfel kredytowy, 

▪ wprowadzamy do naszej oferty produkty i usługi bankowe, które wspierają ochronę 

klimatu i środowiska, w tym ekokredyty. W ten sposób zachęcamy naszych klientów 

indywidualnych i biznesowych, aby wybierali ekologiczne rozwiązania. 

W ramach naszej strategii biznesowej na lata 2021-2025 zobowiązaliśmy się, że 

zapewnimy 10 mld zł na finansowanie „zielonych” inwestycji. Na tę kwotę składa się 

5 mld zł środków własnych mBanku oraz 5 mld zł z innych źródeł, takich jak konsorcja 

bankowe czy emisje obligacji naszych klientów. Wśród branż, które wspieramy w ten 

sposób, znalazły się m.in. OZE, elektromobilność, recykling i zarządzanie odpadami.  

Jednocześnie zmniejszamy emisje gazów cieplarnianych związanych z naszą 

działalnością. Zobowiązaliśmy się, że do 2050 roku osiągniemy pełną neutralność 

klimatyczną netto obejmującą wszystkie trzy zakresy emisji. Aktualnie pracujemy nad 

naszą ścieżką dekarbonizacji na kolejne 5-15 lat. Zaprojektujemy ją tak, żeby była oparta 

na dowodach naukowych dotyczących zmian klimatu i realnie wspierała cele Paryskiego 

Porozumienia Klimatycznego. Sprawdzi to organizacja Science Based Targets initiative 

(SBTi). 

 

Nasze polityki i procedury 

 

Polityka kredytowa dotycząca branż istotnych z punktu widzenia polityki 

klimatycznej UE 

W 2019 roku przyjęliśmy politykę dotyczącą finansowania podmiotów z sektorów 

górniczego, energetycznego i ciepłowniczego, transportowego, paliwowego oraz z innych 

energochłonnych branż. Podchodzimy kompleksowo do kwestii związanych z działaniami 

naszych klientów korporacyjnych, które mają istotny wpływ na emisję gazów 

cieplarnianych. Nasze podejście aktualizujemy co roku. 

Zgodnie z tą polityką nie finansujemy m.in. projektów inwestycyjnych służących 

zwiększeniu mocy produkcyjnych w wydobyciu węgla i opartej na nim energetyce. 

Wykluczenia związane z m.in. tą polityką są szczegółowo opisane poniżej, w punkcie: 

„Kryteria wyłączające w politykach mBanku dotyczące paliw kopalnych”. 

Z kolei wśród projektów inwestycyjnych, które preferujemy, znajduje się finansowanie: 

▪ odnawialnych źródeł energii (OZE), 

▪ projektów pozwalających istotnie zmniejszyć straty energii w energetyce i 

ciepłownictwie (tylko finansowanie celowe), 
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▪ projektów transportowych, które mają na celu zmniejszenie emisji gazów 

cieplarnianych, szczególnie przez transport publiczny, 

▪ budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych, 

▪ projektów istotnie zmniejszających emisje CO2 lub zanieczyszczeń powietrza. 

Szczególnego uzasadnienia i każdorazowej akceptacji najwyższego komitetu kredytowego 

wymaga finansowanie m.in.:  

▪ podmiotów prowadzących kopalnie węgla lub nim handlujących, a także dostawców 

usług i produktów dla górnictwa, 

▪ projektów służących modernizacji kotłów i bloków energetycznych opartych o 

technologię węglową zmniejszających istotnie emisje CO2 i zanieczyszczeń. 

 

Polityka obsługi branż i działań wrażliwych  

„Polityka obsługi branż wrażliwych pod względem ryzyka reputacji mBanku” określa branże 

i działania, których nie obsługujemy, a także te, co do których stosujemy specjalne zasady. 

Zgodnie z nią nie nawiązujemy relacji biznesowych m.in. z podmiotami, które prowadzą 

eksploatację terenów cennych przyrodniczo, objętych ochroną (włączając w to Arktykę), 

lub w inny sposób rażąco naruszające przepisy ochrony środowiska. Szczególnej analizie 

poddajemy firmy z branży wydobywczej, energetycznej i budowlanej, w tym zajmujące się 

wydobyciem węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego. 

 

Kryteria wyłączające w politykach mBanku dotyczące paliw kopalnych: 

Wydobycie 

węgla 

Nie finansujemy nowych kopalń węgla kamiennego i brunatnego ani 

projektów, których celem jest rozbudowa mocy produkcyjnych 

istniejących kopalń. 

Energetyka i 

ciepłownictwo 
Nie finansujemy:  

▪ budowy nowych bloków energetycznych i kotłów opalanych 

węglem kamiennym lub brunatnym (dotyczy to również 

dostawców komponentów, usług oraz technologii, które służą 

tej budowie), 

▪ projektów, których celem jest modernizacja kotłów i bloków 

energetycznych, które są opalane węglem i nie zmniejszają 

istotnie emisji CO2 i zanieczyszczeń powietrza, 

▪ inwestycji związanych z budową i rozwojem elektrowni 

atomowych, 

▪ podmiotów zajmujących się produkcją lub handlem materiałami 

radioaktywnymi (wyjątek stanowi sprzęt medyczny i sprzęt 

używany w kontroli jakości), 
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▪ spółek energetycznych, które mają bloki energetyczne opalane 

węglem, ani podmiotów mających na celu rozwój energetyki 

węglowej, jeśli cel finansowania nie jest jasno określony.  

Nowi klienci, u których udział wytwarzanej energii elektrycznej z węgla 

wynosi ponad 50%, mogą otrzymać finansowanie jedynie na projekty 

OZE. 

Ropa naftowa 

i gaz  
Nie finansujemy:  

▪ spółek, których dominująca działalność ukierunkowana jest na 

poszukiwania i wydobycie gazu łupkowego, 

▪ podmiotów, które prowadzą działalność ukierunkowaną na 

gospodarczą eksploatację terenów cennych przyrodniczo lub 

terenów objętych ochroną (w tym Arktyki), 

▪ podmiotów, których działalność w rażący sposób narusza 

regulacje z zakresu ochrony środowiska. 

 

Polityka finansowania odnawialnych źródeł energii (OZE) 

Pierwszą wersję tej polityki, dotyczącej finansowania dużych inwestycji, takich jak farmy 

wiatrowe i fotowoltaiczne, przyjęliśmy w 2018 roku. W 2021 roku otworzyliśmy się na 

możliwość finansowania mniejszych projektów OZE o mocy:  

▪ do 5 MW – w przypadku fotowoltaiki, 

▪ do 10 MW – w przypadku farm wiatrowych.  

Nasz obecny wewnętrzny limit na inwestycje w instalacje OZE, zgodnie z polityką, wynosi 

4 mld zł.  

 

Ramy emisji zielonych obligacji 

Przyjęliśmy dokument ramowy, który określa zasady emisji zielonych obligacji i listów 

zastawnych przez Grupę mBanku. Zależy nam na tym, aby finansowane z ich pomocą 

przedsięwzięcia miały realny, pozytywny wpływ na środowisko. Zasady te określają: 

▪ cele, które można finansować ze środków pozyskanych z emisji, w tym szczegółowe 

parametry, jakie muszą spełniać finansowane „zielone” nieruchomości, projekty 

OZE czy projekty transportowe, 

▪ obowiązujący proces oceny i selekcji projektów, które można finansować ze 

środków pozyskanych z emisji, 

▪ zasady zarządzania pieniędzmi, które pozyskaliśmy dzięki emisji, 

▪ sposób raportowania danych dotyczących alokacji środków i wpływu na środowisko 

wyemitowanych papierów wartościowych. 
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Nasze standardy emisji zielonych obligacji i listów zastawnych są zgodne z 

międzynarodowymi wytycznymi Green Bond Principles. Potwierdza to niezależna opinia 

(ang. second party opinion) agencji Sustainalytics. 

Cały dokument pt. „mBank Group Green Bond Framework” (w jęz. angielskim) jest 

dostępny tutaj. 

https://www.mbank.pl/pdf/msp-korporacje/relacje-inwestorskie/ratingi-instrumenty-dluzne/ratingi/mbank-green-bond-framework.pdf

