
 

 

ZIELONE OBLIGACJE 

 

Wzrastająca świadomość społeczna w sferze zmian klimatycznych powoduje, że coraz więcej 

przedsiębiorstw stara się rozwijać sposób prowadzenia swojej działalności w taki sposób, aby była ona 

zgodna z ideą zrównoważonego rozwoju oraz w jak największym stopniu przyczyniała się do ochrony 

klimatu. Popularność zyskują więc instrumenty finansowania przedsięwzięć o charakterze 

proekologicznym. 

Jednym z takich instrumentów są „zielone obligacje”. Niewątpliwie największą ich zaletą jest fakt, 

że pozyskiwane z nich środki finansowe przeznaczane są wyłącznie na realizację projektów związanych 

z ochroną i poprawą środowiska. Niemniej, korzystanie z zielonych obligacji niesie za sobą również 

szereg korzyści zarówno dla ich emitentów, jak i inwestorów je nabywających. Emisja zielonych obligacji 

pozwala bowiem emitentom zyskać zainteresowanie szerszego grona inwestorów, w szczególności 

inwestorów instytucjonalnych, których polityka inwestycyjna koncentruje się przede wszystkim właśnie 

na przedsięwzięciach proekologicznych. Bez wątpienia emitowanie zielonych obligacji pozytywnie 

wpływa również na wizerunek emitenta – nie tylko w oczach inwestorów, ale także potencjalnych 

odbiorców produkowanych przez emitenta towarów lub świadczonych przez niego usług. Jednocześnie 

inwestorzy nabywający zielone obligacje mogą liczyć na uzyskanie szerszych i bardziej szczegółowych, 

niż w przypadku obligacji standardowych, informacji o sposobach wykorzystania środków pozyskanych 

przez Emitenta z emisji obligacji. 

Co jednak sprawia, że obligacje możemy określić jako „zielone”? 

Zielone obligacje to obligacje emitowane w celach finansowania lub refinansowania inwestycji 

przyczyniających się do ochrony środowiska (w szczególności łagodzenia zmian klimatu, ochrony 

zasobów naturalnych i bioróżnorodności, czy zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń), spełniające 

jednocześnie określone standardy, opracowywane obecnie przez międzynarodowe organizacje 

pozarządowe, takie jak Climate Bond Initiative. 

Najpowszechniejszym standardem emisji zielonych obligacji są jednak wytyczne opracowane przez 

International Capital Market Association („ICMA”) i opublikowane w ramach dokumentu „Green Bond 

Principles 2021” („GBP”), który zastąpił obowiązujące wcześniej „Green Bond Principles 2018”. 

GBP zalecają emitentom przeprowadzanie emisji z wykorzystaniem jasnych i przejrzystych zasad, 

dzięki którym inwestorzy i inne podmioty będą w stanie zrozumieć specyfikę danej zielonej obligacji.  

Dokument ten wskazuje szereg kryteriów (Principles), które powinny być spełnione, aby obligacje mogły 

uzyskać status „zielonych”, tj.: 

• cel emisji obligacji - środki uzyskane z emisji powinny zostać przeznaczone na finansowanie lub 

refinansowanie „zielonych projektów”, czyli projektów przyczyniających się do ekologicznie 

zrównoważonego rozwoju. Green Bond Principles 2021 wprost wskazuje przykładowe kategorie 

takich zielonych projektów, np.: energia odnawialna, efektywność energetyczna, zapobieganie 

powstawaniu zanieczyszczeń i ich kontrola, ochrona bioróżnorodności lądowej i wodnej, 

czy zielone budownictwo; 

• ustrukturyzowany i jasny proces selekcji i oceny projektów finansowanych zielonymi obligacjami – 

emitent powinien w sposób jasny przedstawić inwestorom proces służący emitentowi do klasyfikacji 

projektów jako „zielone” oraz kryteria takiej klasyfikacji, jak również spełniane przez te projekty 

cele związane ze zrównoważoną polityką środowiskową. W ocenie wpływu danego rodzaju 

projektów na środowisko szczególnie pomocnym dla emitentów może być opublikowany przez 

ICMA w czerwcu 2021 r. dokument „Green Project Mapping”; 

• wyodrębnione zarządzanie środkami pochodzącymi z emisji obligacji – wpływy netto z emisji 

zielonych obligacji powinny zostać wpłacone na wyodrębnione konto lub subkonto emitenta lub być 

w inny, odpowiedni sposób monitorowane przez emitenta oraz znajdywać odzwierciedlenie 

w formalnych, wewnętrznych procedurach emitenta powiązanych z jego polityką kredytową 

i inwestycyjną w zakresie zielonych projektów;  



 

 

• raportowanie – emitent powinien publikować coroczne (a w przypadku istotnych zmian – również 

incydentalne) raporty wykorzystania środków pochodzących z emisji, obejmujące listę projektów, 

którym przydzielono środki z emisji zielonych obligacji, wraz z krótkim opisem projektów i ich 

oczekiwanego oddziaływania na środowisko oraz wskazaniem przydzielonych kwot. 

Emisja obligacji zgodnie z powyższymi zasadami powoduje zatem, iż mogą one być określane jako 

zielone. Niemniej, poza wymienionymi powyżej czterema głównymi kryteriami (Principles), GBP 

wskazuje również dodatkowe elementy (Reccomendations), których uwzględnienie w toku emisji 

zielonych obligacji jest zalecane. 

Pierwszą z tych rekomendacji jest udzielenie przez emitenta jasnych informacji, w jaki sposób 

emitowane obligacje spełniają określone w GBP kryteria pozwalające uznać je za „zielone”. Emitent 

może udzielić takich informacji w odrębnym dokumencie (Green Bond Framework) lub w dokumentacji 

prawnej obligacji (przykładowo w warunkach ich emisji). 

Drugą wskazywaną przez GBP rekomendacją jest uzyskanie przez emitenta oceny zewnętrznej 

spełnienia przez emitowane obligacje kryteriów „zieloności”. Ocena taka może przybierać postać: 

(i) niezależnej opinii zewnętrznej (tzw. second party opinion), (ii) niezależnej weryfikacji zewnętrznej 

w oparciu o określony zestaw kryteriów, zwykle odnoszących się do procesów biznesowych lub 

środowiska, (iii) certyfikacji lub (iv) ratingu/scoringu. Pomimo, iż uzyskanie takiej oceny zewnętrznej 

wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów, jest to instrument często wykorzystywany przez 

emitentów, gdyż jej uzyskanie zwiększa wiarygodność emitenta oraz pozwala uniknąć po stronie 

inwestorów wątpliwości, czy obligacje rzeczywiście mogą zostać uznane za „zielone”. W ramach 

powyższej rekomendacji GBP zalecają także, aby po przeprowadzeniu emisji, emitenci korzystali 

z usług zewnętrznego audytora również w celu potwierdzenia prawidłowości wydatkowania środków 

pochodzących z emisji. 

Rosnąca popularność zielonych obligacji na rynku międzynarodowym i niewątpliwie pozytywny wpływ 

korzystania z tej formy finansowania na środowisko spowodowały, iż podejmowane są próby 

ustrukturyzowania tego instrumentu finansowego nie tylko poprzez niewiążące rekomendacje 

organizacji pozarządowych, ale również poprzez ustanowienie odpowiednich standardów na poziomie 

prawa unijnego. 

Obecnie, w ramach „Europejskiego Zielonego Ładu” (tj. przyjętego przez Unię Europejską planu 

działania na rzecz zrównoważonej gospodarki unijnej), opracowany jest przez Komisję Europejską 

„Europejski Standard Zielonych Obligacji”, który stanowić będzie – zgodnie z aktualnymi założeniami - 

dobrowolny, dostępny dla wszystkich emitentów (zarówno prywatnych, jak i państwowych oraz 

samorządowych) standard emisji zielonych obligacji. Analiza dotychczasowych propozycji odnoszących 

się do Europejskiego Standardu Zielonych Obligacji pozwala zauważyć, że mogą one zostać oparte na 

kryteriach analogicznych do tych określonych w GBP, przy czym regulacja unijna będzie bardziej 

szczegółowa i prawdopodobnie zostanie ściśle powiązana z tzw. Taxonomy Regulation 

(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie 

ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 

2019/2088). 
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