
 

 

Podmiot z Grupy mBank - Służbowe do użytku wewnętrznego | mBank Group entity - Business for internal use 

Informacje podmiotu z Grupy mBank - objęte ochroną | mBank Group's entity information - protected 

Pytania od akcjonariusza mniejszościowego skierowane do Zarządu 
mBanku zadane podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

mBanku dnia 24.03.2021 
 
1) mBank we wrześniu 2015 roku podpisał z PGE długoterminową umowę 
kredytową zawartą wraz z konsorcjum banków. Spłata kredytu 
korporacyjnego udzielonego w 2015 roku przewidziana jest z końcem 
września 2023 roku. Inwestycje PGE związane z kontynuowaniem wydobycia 
węgla brunatnego z odkrywki Turów są bardzo krytycznie postrzegane i 
szeroko komentowane zwłaszcza w Republice Czeskiej oraz w Republice 
Federalnej Niemiec. Czy mBank nie obawia się utraty młodych klientów w 
Republice Czeskiej w związku z zaangażowaniem w finansowanie klienta, 
który jest obecnie dość negatywnie postrzegany wśród młodych wrażliwych 
na kwestie środowiskowe Czechów? W jaki sposób mBank zarządza tym 
ryzykiem reputacyjnym? W jaki sposób zaangażowanie mBanku w umowę 
kredytową dla PGE ocenia główny akcjonariusz mBanku Commerzbank? 
 
Cezary Stypułkowski, Prezes Zarządu: Nie widzę bezpośredniego związku 
pomiędzy charakterem klienteli mBanku i zagrożeniem z tego tytułu. 
Ponieważ skala tego naszego zaangażowania systematycznie spada, wydaje 
mi się, że jesteśmy na trajektorii wycofania się z tego typu finansowania. 
Chciałbym powiedzieć bardzo wyraźnie, że rolą banku jest też uprzedzenie 
klientów o możliwych konsekwencjach i, mówiąc bardziej obrazowo, nie 
wyrywanie dywanu spod nóg. Takie historyczne zaangażowanie bank miał i 
rozpisane było na kilka lat. 
 
Marek Lusztyn, Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Ryzykiem: Chciałbym 
podkreślić ogromną wagę, jaką przywiązujemy do tematu ESG w 
organizacji. W kontekście finansowania i polityki węglowej zrobiliśmy 
bardzo dużo – istotną redukcję wcześniejszego zaangażowania mBanku na 
klientów uczestniczących w projektach energii brunatnej. To było 
finansowanie, które zostało przez bank udzielone jeszcze przed przyjęciem 
polityki węglowej. Istniejące zaangażowanie na projekty związane z energią 
brunatną (nie komentujemy ekspozycji na pojedynczych klientów, biorąc 
pod uwagę tajemnicę bankową) istotnie spadło, a jednocześnie należy 
podkreślić, że w tym samym okresie istotnie zwiększyliśmy zaangażowanie 
mBanku w finansowanie energii odnawialnej. mBank w tym okresie trzy 
razy zwiększył limit na zielone finansowania – aktualnie do kwoty 4 miliardy 
złotych. Jesteśmy też przedmiotem oceny zewnętrznej przez agencje 
nadające ratingi ESG i np. nasz ESG risk rating od Sustainalytics z zeszłego 
roku ze stycznia 2020 to Low Risk. Szczegóły są dostępne na mbank.pl. Tak 
jak prezes i pani przewodnicząca wspomnieli, pracujemy nad nową 
strategią. Częścią tej nowej strategii będzie strategia ESG. Chcemy być 
liderem polskich banków w tej dziedzinie.  
 
2) W Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy mBanku S.A. w 2020 roku 
można przeczytać, iż: „działalność banku nie ma istotnego bezpośredniego 
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wpływu na klimat. Branża, w której działa bank, nie należy do sektorów o 
wysokiej emisyjności gazów cieplarnianych. Zdaniem banku, wpływ ten 
przejawia się przede wszystkim pośrednio, przez udzielane klientom 
finansowanie. Bank ma wpływ na klimat przez podejmowane decyzje 
związane z udzielaniem finansowania klientom z poszczególnych branż. 
Możemy zmniejszać swój wpływ głównie przez ograniczanie finansowania 
klientów z branż istotnych z punktu widzenia polityki klimatycznej UE. 
Jednocześnie mBank raportuje emisję gazów cieplarnianych tylko dla 
zasięgów 1 i 2, a bez najistotniejszego zakresu 3 (SCOPE 3), który określa 
poziom emisji finansowanych. Santander Bank Polska raportuje emisje 
SCOPE 3 od 2019 roku i prezes Santander Bank Polska, odpowiadając na 
pytania akcjonariusza podczas Walnego Zebrania Akcjonariuszy Santander 
Bank Polska w poniedziałek 22.03.2021 potwierdził, że emisje gazów 
cieplarnianych zasięg 3 (Scope 3) spadły rok do roku o 3% w okresie 2018-
2019 (dla bazy obejmującej 80% klientów banku). Jednocześnie Santander 
Bank Polska będzie raportował całkowite emisje SCOPE 3 od 2022 roku 
(obejmujące rok 2021). Na ile mBank szacuje emisje zasięgu 3 (SCOPE 3) w 
2019 oraz 2020 roku? Czy mBank wyznacza sobie cel redukcji emisji 
finansowanych banku (zasięg 3) rok do roku? Jakie cele stawia sobie w tym 
zakresie zarząd mBanku?  
 
Marek Lusztyn, Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Ryzykiem: Zakres 
ujawnień odnośnie Scope 3, o którym mowa w pytaniu, jest zakresem 
wykraczającym poza obowiązujący zakres regulacji unijnych. Jesteśmy w tej 
chwili na etapie rozszerzania naszych ujawnień zgodnie z kalendarzem 
obowiązywania regulacji unijnych i wytycznych Europejskiego Nadzoru 
Bankowego. Jeżeli chodzi o konkretne, ilościowe cele redukcji, to tak jak 
powiedzieliśmy, pracujemy w tej chwili nad strategią, której częścią będzie 
strategia ESG i gdy będziemy komunikowali strategię, to będziemy Państwu 
przedstawiali też konkretne cele emisyjne. 
 
3) grudniu 2020 roku mBank powołał Komitet Zrównoważonego Rozwoju 
Grupy mBanku. Proszę o informację jakie są główne obszary pracy owego 
Komitetu w 2021 roku.  
 
Marek Lusztyn, Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Ryzykiem:  Są to dwa 
główne obszary: klasyfikacja aktywów pod emisję zielonych obligacji oraz 
drugi obszar – koordynacja działań związanych z wdrażaniem strategii ESG. 
 
4) W listopadzie 2019 roku mBank zaktualizował politykę z kwietnia 2019 
roku. Polityka wyklucza finansowanie budowy kopalni węgla kamiennego 
lub węgla brunatnego oraz rozbudowę mocy produkcyjnych już istniejących 
kopalni. W sektorze energetyki i ciepłownictwa wykluczone jest 
finansowanie takich przedsięwzięć, jak:  
 
- budowa nowych bloków i kotłów energetycznych opalanych węglem 
kamiennym lub brunatnym  
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- inwestycje związane z budową i rozwojem elektrowni atomowych,  
- poszukiwanie i wydobycie gazu łupkowego,  
- finansowanie nowych klientów, w których udział energii elektrycznej z 
węgla kamiennego lub brunatnego (liczony na podstawie pomiaru mocy 
wytwórczej) wynosi ponad 50%.  
 
Ile wniosków kredytowych mBank odrzucił w związku z ich konfliktem w 
opisaną powyżej polityką z listopada 2019 w 2020 roku?  
 
Marek Lusztyn, Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Ryzykiem: Istotą tej 
polityki jest brak możliwości składania wniosku o finansowanie 
przedsięwzięć w segmencie wykluczonym z finansowania. Takie wnioski nie 
są w ogóle przez bank przyjmowane. 
 
Czy polityka ta obejmuje również udział w emisji obligacji korporacyjnych 
dla nowych klientów, których udział energii elektrycznej z węgla 
kamiennego lub brunatnego (liczony na podstawie pomiaru mocy 
wytwórczej) wynosi ponad 50%?  
 
Marek Lusztyn, Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Ryzykiem: Tak. 
Polityka ta obejmuje również udział w emisji obligacji korporacyjnych dla 
klientów, których udział energii elektrycznej z węgla kamiennego lub 
brunatnego wynosi ponad 50%. 
 
5) W jaki sposób mBank zapewnia zgodność swojego portfela kredytowego, 
a zwłaszcza nowych pożyczek korporacyjnych na cele ogólne oraz wsparcie 
w emisji obligacji korporacyjnych z celami porozumienia paryskiego do 2030 
oraz do 2050 roku?  
 
Czy mBank ma ambicje osiągnąć neutralność klimatyczną swojego portfela 
do 2050 roku? 
 
Marek Lusztyn, Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Ryzykiem: Tak, jak 
wcześniej mówiłem, pracujemy nad nową strategią ESG. Ponieważ strategia 
ta nie została jeszcze przyjęta, nie mogę mówić o szczegółach. Natomiast 
jeśli chodzi o ogólny poziom ambicji mBanku w zakresie ESG, to pani 
przewodnicząca w swojej wypowiedzi dość wyraźnie podkreśliła, że chcemy 
być liderem ESG w Polsce. 
 
6) Pod koniec lutego 2020 mBank udzielił pożyczki jednego z największych 
producentów maszyn górniczych na świecie?  
 
Czy mBank ma kryteria określające przyznawanie kredytów dla spółek, 
których dochody zależą w znaczącym stopniu od branż wysokoemisyjnych 
oraz górnictwa węgla kamiennego oraz brunatnego?  
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Marek Lusztyn, Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Ryzykiem: Tak. Mamy 
zapisy w Polityce klimatycznej. W odniesieniu do dostawców usług i 
produktów dla górnictwa, każdy przypadek jest analizowany indywidualnie. 
Koncentrujemy się na wspieraniu pożądanej transformacji energetycznej. 
Wykluczone jest finansowanie budowy nowych bloków i kotłów 
energetycznych opalanych węglem kamiennym lub brunatnym (w tym 
również dostawców komponentów, usług oraz technologii służących tej 
budowie). 
 
7) Obowiązująca polityka mBanku nie wyklucza finansowania spółek, które 
nie prowadzą działalności wydobywczej ani nie produkują energii 
elektrycznej z węgla, a posiadają koncesję wydobywczą i planują budowę 
nowych kopalni węgla kamiennego. Przykładem takiej spółki jest ECI Group, 
planująca budowę kopalni węgla kamiennego na złożu Brzezinka 3 w 
Mysłowicach.  
 
Marek Lusztyn, Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Ryzykiem: Tak, jak 
wspominałem, prawo bankowe nie pozwala nam na komentowanie sytuacji 
indywidulanych klientów. Chciałem jeszcze raz podkreślić, że polityka 
klimatyczna w mBanku wyklucza finansowanie budowy kopalni węgla 
kamiennego lub węgla brunatnego oraz rozbudowę mocy produkcyjnych 
już istniejących kopalni. 
 
mBank nie posiada też kryteriów wykluczających finansowanie klientów 
korporacyjnych, którzy nie posiadają strategii osiągnięcia celów 
porozumienia paryskiego do 2050 roku oraz planów realizacji tej strategii? 
Kiedy akcjonariusze mBanku doczekają się przyjęcia przez mBank polityki 
adresującej te braki? 
 
Marek Lusztyn, Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Ryzykiem: Tak, jak 
wspominałem, jesteśmy na etapie pracy nad strategią, której częścią jest 
praca nad strategią ESG. Poinformujemy Państwa, gdy ten dokument 
zostanie przyjęty. 


