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   Project Summary Document 

FI Green Bond Framework: Project Green Orange 
Kraj: Polska 

Numer Projektu: 51302 

Sektor: Pożyczki depozytow e dla Banków   

Publiczny/Pryw atny: Sektor pryw atny 

Kategoria Środow iskow a: FI 

Data Posiedzenia Rady Dyrektorów : 2 października 2019 

Status: Podpisany 

Data publikacji PSD w  języku angielskim: 14 października 2019 

Opis projektu: Inw estycja w  Zielone Listy Zastaw ne denominow ane w  polskich 

złotych w  kw ocie 80 mln PLN (rów nowartość 18,5 mln EUR)   

w  ramach łącznej emisji o w artości 400 mln PLN (rów now artość 92 
mln EUR) w yemitow anej przez ING Bank Hipoteczny S.A. („ING 

BH”), now o utw orzony bank hipoteczny zarejestrow any w  Polsce, w  

100% będący spółką zależną od ING Banku Śląskiego SA. Projekt 

jest pierw szą emisją Zielonych Listów  Zastaw nych przez ING BH oraz  

drugą inw estycją tego typu EBOR podpisaną w  ramach Inicjatyw ny 

Zrów now ażonego Rozw oju Zielonych Obligacji („FI Green and 
Sustainability Bond Framew ork”). 

Cele projektu: ING BH zobow iązał się przeznaczyć w pływ y z inw estycji na 

rozszerzenie działalności f inansow ania nieruchomośc i 

energooszczędnych zabezpieczonych hipotekami pierw szego rzędu 
przez Grupę ING BSK. Pierw sza emisja Zielonych Listów  

Zastaw nych jest zgodna z Zasadami Zielonych Listów  Zastaw nych 

(“Green Bond Principles”) i spełnia kryteria certyfikacji Rady  

Standardów  Obligacji Klimatycznych („Climate Bonds Standard 

Board”) reprezentującą inicjatyw ę na rzecz Obligacji Klimatycznych 
(„Climate Bond Initiative”, „CBI”). 

Wpływ  projektu na proces transformacji 

gospodarki: 

Inw estycja przyczyni się do realizacji celów  w spierających rozwój 

polskiej gospodarki w  zrów noważony sposób z naciskiem  

na w spieranie zielonej transformacji w  ramach Inicjatyw ny 

Zrów now ażonego Rozw oju Zielonych Obligacji („FI Green and 
Sustainability Bond Framew ork”). Dodatkow o, projekt rów nież skupi 

się na zaadresow aniu odporności na w strząsy makroekonomiczne 

 i energetyczne, pomagając ustanow ić standardy na rodzącym  

się rynku Zielonych Listów  Zastaw nych w  regionie EBOR poprzez 
rozw ój tej inicjatyw y oraz jej rynku. 

Informacja o Kliencie: ING BH 

ING Bank Hipoteczny SA rozpoczął działalność 1 stycznia 2019 roku  

i jest spółką w  100% zależną od ING Banku Śląskiego SA , który jest 

piątym co do w ielkości bankiem w  Polsce pod w zględem posiadanych 
aktyw ów . 

Finansow anie przez EBOR: Inw estycja dokonana w  październiku 2019 roku przez EBOR  

w  Zielone Listy Zastaw ne w yemitow ane przez ING BH 
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denominow ane w  polskich złotych w  kw ocie 80 mln PLN 
(rów now artość 18,5 mln EUR). 

Całkow ita w artość projektu: 400 mln EUR ( rów now artość 92 mln EUR) 

Klasyfikacja pod w zględem 

środow iskow ym i społecznym: 

Kategoria: Instytucje Finansow e (zgodnie z Polityką Środow iskowo- 

Społeczną z 2014 roku). 

ING BH będzie zobligow any do spełniania Wymagań Operacyjnych 

nr 2, 4 i 9 określonych przez EBOR w  zakresie zrów noważonego 

rozw oju środow iskow ego i społecznego oraz przyjęcia odpow iednich 

procedur zarządzania ryzykiem środow iskow ym i społecznym  

w  obszarze kredytów  hipotecznych, a także, do corocznego składania  
na ręce EBOR raportów  środow iskow o-społecznych. 

Współpraca techniczna: Brak 

Kontakt ze Spółką: ING Bank Hipoteczny S.A.  

Adres: ul. Chorzow ska 50, 40-101 Katow ice  

Tel: +48 32 357 8433 

Możliw ości w spółpracy: W spraw ie naw iązania w spółpracy lub zamów ień publicznych należy 
kontaktow ać się bezpośrednio ze Spółką. 

Zapytania ogólne: Zapytania dotyczące projektów  EBOR, niezw iązane z przetargami: 

Tel: +44 20 7338 7168 

Email: projectenquiries@ebrd.com  

Public Information Policy (PIP): Polityka Informacji Publicznej określa, w  jaki sposób EBOR 

udostępnia informacje i konsultuje się z zaangażow anymi stronami, 

w  celu zw iększenia zakresu św iadomości i zrozumienia strategii,  
polityki i działań Banku.  

Tekst Polityki Informacji Społecznej: 

EBRD Public Information Policy   

Project Complaint Mechanism (PCM): EBOR opracow ał niezależny Mechanizm Składania Skarg (Projec t 

Complaint Mechanism – PCM) dla Projektów , w  celu umożliw ienia 

niezależnego rozpatryw ania skarg od jednej lub kilku osób lub 

organizacji zw iązanych z projektami f inansow anymi przez Bank, 
które praw dopodobnie spow odow ały lub mogą pow odow ać szkody. 

 

Informacje na temat sposobu składania skarg, dostępne są na 

stronie: Mechanizm Składania Skarg dotyczących Projektu. W celu 

udzielenia odpow iedzi na w szelkie pytania dotyczące składania skarg 

oraz kryteriów  rejestracji i kw alif ikow alności, zgodnie z Zasadami 

Proceduralnymi Istnieje możliw ość skontaktow ania się ze Specjalistą 

PCM dostępnym pod adresem: (pcm@ebrd.com) lub odpow iednim 
Biurem Rezydenckim EBOR. 
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