
Zmiany na rynku ubezpieczeń 
projektów i spółek węglowych takich 
jak PGE w kontekście 

planowanego przedłużenia 

koncesji wydobywczej dla 

odkrywki Turów

Frydlant, 13.11.2018



Obecnie jest to już 991 firm, organizacji oraz 
instytucji. 

http://rozwojtak-odkrywkinie.pl

zarządzających aktywami wartymi ponad 7,18 
biliona dolarów (trillion po angielsku). 

Zarówno liczba instytucji jak i wartość 
zarządzanych przez nie aktywów rośnie z 

miesiąca nie miesiąc.



Największe z tych instytucji to: 

AXA, Allianz, Generali, Zurich, Munich Re, 
Swiss Re, Hannover Re  

Norges Bank Investment Management

Szwedzki fundusz emerytalny AP2, duński 
PFA i PKA,

KLP - największy norweski ubezpieczyciel  
Norweski fundusz Storebrand 
 http://rozwojtak-odkrywkinie.pl



 W tym roku do tego grona dołączyły 
największe towarzystwa reasekuracyjne na 

świecie: Swiss:Re, Munich:Re, Hannover:Re 
oraz SCOR, a także ubezpieczeniowe:

Generali, Lloyds, Zurich, zaś Allianz oraz Axa 
zaostrzyły swoje kryteria dezinwestycyjne.

 

http://rozwojtak-odkrywkinie.pl



http://rozwojtak-odkrywkinie.pl



Kopalnię odkrywkową Turów 
ubezpieczają Generali, Ergo Hestia oraz 

TuiR Warta. Kontrakt kończy się 
31.12.2019 roku. 

Ergo Hestia należy do niemieckiego 
MunichRe, zaś TuiR Warta do 

niemieckiego Talanxa.

W wyniku osuwiska na jesieni 2016 roku    
firmy te poniosły stratę na tym             

                                kontrakcie 
 

http://rozwojtak-odkrywkinie.pl



 

http://rozwojtak-odkrywkinie.pl



Budowę nowego bloku w elektrowni 
Turów ubezpieczają austryjackie firmy: 
UNIQA oraz Interrisk i Gothaer należące 

do Vienna Insurance Group.
Żaden z tych ubezpieczycieli nie ma 

polityki ograniczającej ubezpieczanie 
nowych kopalni oraz elektrowni. Talanx 

też nie. Będziemy o to zabiegać. 

http://rozwojtak-odkrywkinie.pl



W 2013 roku Europejski Bank 
Inwestycyjny oraz Europejski Bank 
Odbudowy i Rozwoju wprowadziły 
kryteria, które w praktyce eliminują 

możliwość pożyczki na nowe projekty 
węglowe.

http://rozwojtak-odkrywkinie.pl



W tym roku Europejski Bank Odbudowy 
i Rozwoju kończy rewizję  swojej 

strategii energetycznej, która ogłoszona 
będzie w grudniu i zakłada 

transformację powęglową we 
wszystkich krajach, w których EBOR 

udziela pożyczek

http://rozwojtak-odkrywkinie.pl



http://rozwojtak-odkrywkinie.pl



W 2015 9 banków wprowadziło kryteria 
zdecydowanie redukujące pożyczki dla 

nowych projektów węglowych.
Bank of America, BNP Paribas, Crédit 

Agricole, Morgan Stanley, Société 
Générale, Wells Fargo - zmiany dotyczyły 

projektów wydobycia węgla.

http://rozwojtak-odkrywkinie.pl



W 2016 kolejne banki zdecydowały się 
ograniczyć finansowanie dla spółek 

węglowych: JP Morgan Chase, Crédit 
Agricole, Société Générale, HSBC and 

Commerzbank.
Deutsche Bank podjał decyzję o 

zakończeniu finansownia dla nowych 
kopalni oraz elektrowni węglowych w 

2017 roku.

http://rozwojtak-odkrywkinie.pl



We wrześniu Standard Chartered ogłosił, 
że zaprzestaje finansowania nowych 

elektrowni węglowych oraz ich 
rozbudowy na całym świecie, stając się 
tym samym jednym z 18 największych 
światowych banków, które zakończyły 
kredytowanie elektrowni węglowych.

http://rozwojtak-odkrywkinie.pl



http://rozwojtak-odkrywkinie.pl



Projekt, który nie może 
znaleźć ubezpieczenia lub 
reasekuracji nie uzyska też 

kredytu bankowego 

         http://rozwojtak-odkrywkinie.pl



W zeszłym tygodniu Daniel Ozon prezes  
należacej do Skarbu Państwa podobnie 
jak PGE - Jastrzębskiej Spółki Węglowej 

skarżył się w wywiadzie dla portalu 
wnp.pl, że spółka ma trudności z 

zapewnieniem ubezpieczenia i 
finansowania swojej działalności 

         
http://rozwojtak-odkrywkinie.pl



 Wymogi środowiskowe, którym muszą
sprostać nowe kopalnie odkrywkowe 

oraz brak akceptacji społecznej wpływają 
na wzrost ryzyka inwestycyjnego oraz 

dłuższy czas trwania pocedur 
administracyjnych



 



Koncesja wydobywcza dla kopalni 
odkrywkowej Turów wygasa 30.04.2020

2,5 roku to niewiele czasu, żeby uzyskać 
raport środowiskowy zwłaszcza, biorąc 
pod uwagę konsultacje transgraniczne 

oraz zaniepokojenie wpływem 
poszerzonej odkrywki na mieszkańców 
Czech oraz zasoby wody w tym kraju   

 



 



   Warto też przypomnieć, że PGE będzie 
musiało dostosować cała swoją flotę 

wytwórczą do europejskich standardów 
emisyjnych BAT/BREF, a ma w planach też 
inwestycje w morskie farmy wiatrowe na 
Bałtyku oraz nową odkrywkę Złoczew, na 

którą ma przeznaczyć 1 mld złotych
  



              Wszystko to przy rosnących           
cenach EUA

Trzeba tu przypomnieć, że PGE jest jednym 
z największych emiterów CO2 w EU-28, a 
wzrost o 1 euro oznacza dla spółki wzrost 

kosztów o 300 mln złotych 

  



Dziękuję za uwagę!

Kuba Gogolewski
Koordynator projektów 
Fundacja Rozwój TAK Odkrywki NIE
k.gogolewski@fundacja.rt-on.pl
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