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Zielone obligacje (green bonds) – co to takiego?

▪ Zielone obligacje wyróżnia jasno sprecyzowany cel, 

na który mają być przeznaczone pieniądze 

pozyskane z emisji:

▪ finansowanie lub refinansowanie projektów związanych z 

szeroko pojętą ochroną środowiska naturalnego (np. z 

energią odnawialną, efektywnością energetyczną, 

gospodarką wodną i ściekową, czy też zielonym 

budownictwem)

▪ Emisje zielonych obligacji przeprowadzać mogą nie 

tylko państwa (papiery rządowe) i samorządy, ale 

również przedsiębiorstwa prywatne, które coraz 

częściej sięgają po ten instrument finansowy
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Zielone obligacje (green bonds)
Najczęściej finansowane sektory:

Wg danych CBI na koniec pierwszego 
kwartału 2018 roku, większość inwestycji 
finansowanych za pomocą zielonych 
obligacji to przedsięwzięcia w sektorach:
• Energetyki odnawialnej
• Transportu niskoemisyjnego
• Zielonego budownictwa 

termomodernizacji.

Emisja zielonych obligacji na świecie 
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Rywalizacja o pierwszeństwo

Rynek samorządowy 

i komunalny
POLSKA

I emisja – grudzień 2016 
▪ 5 – letnie – 750 mln EUR - rentowność - 0,634 proc.

▪ Najwięksi inwestorzy: Niemcy i Austria (27%), kraje 
Beneluxu (17%), Wielka Brytania i Irlandia (16%); 
podmioty: fundusze inwestycyjne (49%), banki (22%)

▪ Polska jako pierwszy kraj na świecie wyemitowała 
Green Bonds, wyprzedzając Francję o kilka miesięcy i 
zyskując sporo pozytywnych reakcji w prasie 
branżowej

Mrągowo, 23.09.2020



Gdańsk, 4.10.2018

Na co fundusze? 9 sektorów
Wytyczne międzynarodowe w zakresie
Green Bonds:

▪ Green Bonds Principles – zawierające
ogólne wytyczne w zakresie podejścia
do emisji zielonych obligacji

▪ Climate Bonds Standard – standard
rozwijający GBP i zawierający wymogi
stawiane przed emisją aby miała ona
status emisji certyfikowanej emisji
„zielonych obligacji” w danym sektorze,
którego dotyczy. Zarówno przed emisją
jak i po emisji wskazuje się wymóg
niezależnego audytora, który posiada
certyfikację Climate Bonds Initiative.
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Weryfikacja przedemisyjna
▪ Poświadczenie trzeciej strony (Third party 

opinion) 

Weryfikacja, czy emisja zielonych obligacji jest zgodna z 
zasadami Green Bond Principles i Climate Bonds Standard 

Firmy audytorskie: KPMG, Deloitte, EY, PwC 

▪ Zewnętrzna opinia (Second Party Opinion) 

Ocena ram emisji zielonych obligacji emitenta poprzez 
analizę „zieloności” kwalifikujących się projektów / 
aktywów. Niektóre zewnętrzne opinie obejmują również 
ocenę zrównoważonego rozwoju (np. CICERO ocenia 
dostosowanie się do gospodarki niskowęglowej stosując 
stopnie zieloności) 

Firmy audytorskie:  Oekom, Sustainalytics, Vigeo, DNVGL, 

CICERO, CECEP Consulting

Raport dla inwestorów

1. Podsumowanie Framework

2. Emisja i przeznaczenie Green 
Bonds

3. Wydatkowanie środków z 
emisji

4. Wpływ na środowisko

5. Otrzymane nagrody i wzmianki 
medialne

Załączniki:

▪ Metodologia raportowania 
wpływu na środowisko

▪ Raport audytora
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Raport przygotowany przed ekspertów 
DS CONSULTING dla rządu Indonezji
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Dziękuję za uwagę

Obszary doradztwa: Główne sektory:

Wybrane statystyki:
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