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Po co regulacje dot. 
raportowania zagadnień
klimatu?

A world that gets warmer by two 
degrees may be insurable, but 
a world that gets warmer by four 
degrees is certainly not

Henri de Castries, AXA Group Chairman, 2015”



If we don’t have a planet, 
we’re not going to have 
a very good financial system

James Gorman, CEO, Morgan Stanley, 2019
”



Carbon emissions have to 
decline by 45% from 2010 levels 
over the next decade in order to 
reach net zero by 2050. If some 
companies and industries fail to 
adjust to this new world, they will 
fail to exist.

Mark Carney, Governor, Bank of England, 2019 ”

Dlaczego spółki muszą 
obniżyć emisje?



Action Plan: Financing Sustainable Growth

Komisja Europejska
8 marca 2018 r.
Cele:

► 180-270 mld EUR dodatkowych środków na 
zrównoważone inwestycje rocznie

► wzrost znaczenia sustainability w zarządzeniu ryzykiem 
(ubezpieczenia)

► wzmocnienie przejrzystości i wydłużenie horyzontów 
inwestycyjnych

10 actions
ok. 40 zadań



Dwa najważniejsze działania

Rozporządzenie w sprawie 
sustainable finance

w ramach Action Plan Komisji Europejskiej

Rozszerzenie raportowania 
niefinansowego



Nowe Wytyczne Komisji Europejskiej

Dotyczą raportowania zagadnień związanych ze zmianami klimatu
Są dużo bardziej szczegółowe niż poprzednie Wytyczne
Nie zastępują poprzednich Wytycznych, tylko je uzupełniają
Zawierają dwa rodzaje ujawnień:
- Zalecane wskaźniki
- Dalsze wytyczne

Mają specjalny dodatek dla sektora finansowego
Zostały ogłoszone 18 czerwca 2019 i będą obowiązywały przy raportach za rok 
2019 publikowanych w roku 2020



Status Wytycznych KE

Regulator tłumaczy w Wytycznych, jak należy rozumieć obowiązki informacyjne 
zawarte w NFRD
Spółka może wybrać jeden z dwóch sposobów postępowania:
►ŁATWY: Spółka może zastosować się szczegółowo do Wytycznych
►TRUDNY: Spółka może w inny sposób wypełnić wymogi NFRD pamiętając, 

żeby zawrzeć w raporcie informacje i dane odpowiadające swoim zakresem i 
szczegółowością temu, co regulator wskazał w Wytycznych

Co to znaczy, że są „niewiążące”?



Wytyczne KE dot. klimatu
Perspektywa podwójnej istotności



Zasada dwukierunkowej istotności
Przykłady istotnych zagadnień

ISTOTNOŚĆ 
FINANSOWA

ISTOTNOŚĆ
SPOŁECZNA I ŚRODOWISKOWA

emisje GHG

degeneracja 
aktywów w 

wyniku nagłych 
zjawisk 

pogodowych

niebezpieczne 
odpady 

generowane 
w upstream

w kraju o niskim 
poziomie 
nadzoru



Ryzyka związane z klimatem

Ryzyka fizyczne:
► ostre ryzyka fizyczne
► długotrwałe ryzyka fizyczne
► ryzyka wynikające z zależności od kapitału 

naturalnego
► ryzyka wynikające z zależności od kapitału 

ludzkiego / społecznego

Ryzyka transformacyjne:
► ryzyka związane z polityką
► ryzyka prawne
► ryzyka technologiczne
► ryzyka rynkowe
► ryzyka utraty reputacji
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WYTYCZNE KE
DOT. KLIMATU

Obowiązki wynikające z dyrektywy 2014/95/UE implementowanej do polskiego prawa ustawą z dn. 15 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 61)

RAPORTOWANIE 
INFORMACJI 
STRATEGICZNYCH 9

Treść infografiki zawiera porady oparte na Suplemencie do Wytycznych KE dotyczącym zgłaszania informacji związanych z klimatem (2019/C 209/01)

STATUS WYTYCZNYCH
● Formalnie „niewiążące”, ale krajowe organy nadzoru są zobowiązane 

do oceny raportowania względem Wytycznych
● Emitent może raportować zgodnie z wybranymi standardami (np. SIN, 

GRI), o ile konsumować to będzie zakres wskazany w Wytycznych
● Inwestorzy i pozostali odbiorcy porównywać będą dane wg standardu 

określonego w Wytycznych
● Wytyczne KE uwzględniają wytyczne Task Force on Climate-related

Financial Disclosures (TCFD)

KONSEKWENCJE BIZNESOWE
● Konsumenci skierują popyt na najbardziej „zielone” produkty
● Odbiorcy wymagać będą od dostawców możliwie „zielonych” 

parametrów, aby nie „brudzić” swojego łańcucha wartości
● Rosnące znaczenie zakresu informacji i osiągniętych parametrów
● Rosnące znaczenie jakości informacji (w tym certyfikacji)
● Raportowanie możliwie „zielonych” informacji będzie kluczowym 

czynnikiem konkurencyjności

ZASADA DWUSTRONNEJ ISTOTNOŚCI
Wytyczne podkreślają konieczność uwzględnienia podwójnej (dwustronnej) 
istotności przy analizie wzajemnych relacji spółki i kwestii zmian klimatu

SZANSE I RYZYKA
W raporcie należy ujawnić zarówno ryzyka, jak i szanse (możliwości) 
związane z klimatem. Nie należy pomijać poszczególnych grup 
ryzyk/szans, prowadząc analizę zgodnie z zasadą dwustronnej istotności

23 WYTYCZNE WYMAGAJĄCE RAPORTOWANIA PRZEZ WSZYSTKIE SPÓŁKI

55 WYTYCZNYCH ZALECANYCH DODATKOWO

m.in.:

m.in.:

UJAWNIENIE NA CO TRZEBA ZWRÓCIĆ UWAGĘ
● % przychodów spełniających wymogi Taksonomii UE Niezbędna szczegółowa weryfikacja działalności operacyjnej 

spółki względem zapisów Taksonomii

● Emisje gazów cieplarnianych w zakresach (scope) 1, 2 i 3, 
tj. w całym łańcuchu wartości spółki

Raportowanie wyłącznie zgodnie z GHG Protocol lub ISO 
14064-1:2018

● Cel redukcji emisji gazów cieplarnianych Cel skwantyfikowany, z określonym horyzontem czasowym

● Analizy scenariuszowe (w tym min. jedna zakładająca 
wzrost temperatur o pow. 2ºC)

Wynikiem powinna być analiza odporności modelu 
biznesowego spółki w poszczególnych scenariuszach

● Ryzyka i szanse dla spółki związane ze zmianami klimatu Ryzyka i szanse fizyczne i związane z przejściem
● Polityka klimatyczna spółki i jej rezultaty Cele spójne z politykami krajowymi i międzynarodowymi
● Opis pozytywnego i negatywnego wpływu spółki na klimat Niezbędne zastosowanie zasady dwukierunkowej istotności

+16 dalszych ujawnień

42 WYTYCZNE DLA BANKÓW I UBEZPIECZYCIELI WYMAGAJĄCE 
ZGROMADZENIA DANYCH OD EMITENTÓW

● Opis kompetencji zarządu i rady nadzorczej w zakresie zagadnień 
klimatu oraz dostępu do wiedzy fachowej dot. klimatu w spółce i 
zewnętrznej wiedzy eksperckiej

● Opis zmian wprowadzanych w modelu biznesowym spółki w celu 
mitygacji ryzyk i wykorzystania szans klimatycznych

● Opis zaangażowania spółki w kwestie dot. klimatu na 
wcześniejszych i późniejszych etapach łańcucha dostaw

● Opis kryteriów, których spełnienie powoduje włączenie zarządu 
w podejmowanie decyzji w sprawach dot. klimatu

● Przedstawienie map ryzyka uwzględniających zagadnienia klimatu
● Przedstawienie celów redukcji emisji gazów cieplarnianych do 

roku 2025, 2030 i 2050 (w ostatnim przypadku spójnego 
z postanowieniami Porozumienia Paryskiego)

● Odniesienie ryzyk dot. klimatu do wyników finansowych spółki
+48 dalszych ujawnień

Banki i ubezpieczyciele poza raportowaniem tego samego zakresu, co 
wszystkie inne spółki, powinny ujawniać także zestaw dodatkowych 
informacji.
Spowoduje to konieczność pozyskania od emitentów i wszystkich 
innych przedsiębiorstw szczegółowych informacji, takich jak np.:
● Zidentyfikowane ryzyka dot. klimatu

● Emisje gazów cieplarnianych dot. całej spółki / grupy kapitałowej 
lub konkretnych finansowanych lub ubezpieczanych inwestycji

● Identyfikacja aktywów będących przedmiotem zabezpieczenia 
narażonych na ryzyka klimatyczne

● Wskaźniki efektywności energetycznej nieruchomości będących 
przedmiotem zabezpieczeń

Wpływ zmian klimatu na spółkę, jej model 
biznesowy, strategię i wyniki finansowe

Wpływ spółki, jej działalności operacyjnej, 
łańcucha wartości, strategii i polityk na klimat

RYZYKA / SZANSE
fizyczne związane z przejściem

● ostre ryzyka fizyczne 
(nagłe zjawiska pogodowe)

● chroniczne (długotrwałe, np. 
zmiany temperatur, brak 
wody)

● związane z politykami publicznymi
● prawne
● technologiczne
● rynkowe
● związane z reputacją



Jakich informacji banki potrzebują od spółek?

EBA Draft Guidelines on loan origination and monitoring (od 30.06.2020.):
► Fizyczne i transformacyjne ryzyka dot. klimatu występujące u kredytobiorców
► Cele kredytobiorców związane z zagadnieniami klimatu
► Ocena wypłacalności klientów pod względem ekspozycji na ryzyka dot. klimatu

Wytyczne KE dot. klimatu (od raportu za rok 2019)
► Średnia ważona intensywność emisji dla każdego portfela
► Ocena stopnia ekspozycji aktywów na ryzyka dot. klimatem w kontekście różnych 

scenariuszy związanych z klimatem
► Wpływ ryzyk i możliwości dot. klimatu związanych z portfelami kredytowymi na model 

biznesowy banku

Przykłady



Skąd czerpać dane?
Baza raportów spółek notowanych na GPW

www.standardy.org.pl/raporty-spolek/

Kompletna baza wszystkich raportów 
niefinansowych spółek notowanych na 
GPW

http://www.standardy.org.pl/raporty-spolek/


Skąd czerpać dane?

►Corporate Climate Crisis Awareness
Study

►Badanie przestrzegania praw 
człowieka przez spółki giełdowe

►Badanie raportowania zużycia paliw 
i energii przez spółki

►[planowane 2020] Corporate Loops
(badanie dostosowania spółek do 
wymogów circular economy)

Badania FSR
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The company has a policy or strategy relating to climate issues or climate issues are included in the company's business strategy 1

No climate-related policy or strategy or lack of such information in the report 0 9%

Quantified GHG emission reduction targets (for ex.: reduction by X until year Y against base year Z) and activities aimed at reaching them 1

Quantified GHG emission reduction targets (for ex.: reduction by X until year Y against base year Z) without activities aimed at reaching them 0.67

Activities aimed at GHG emission reduction described in the report, without quantified reduction targets 0.5

Non-quantified (general, descriptive) targets related to GHG emission reduction or reduction of the company's influence on climate change 0.33

None of the above information included in the report 0

The report includes scope 1+2+3 (or 1+2+ parts of scope 3) emissions 1

The report includes scope 1+2 emissions 0.67

The report includes scope 1 or scope 2 emissions 0.33

None of the above information included in the report 0

GHG emissions data include the whole capital group or all subsidiaries according to equity share, operational or financial control or the data 
include chosen entities with the material GHG emissions with explanation of the chosen materiality threshold 1

GHG emissions data include selected entities in the capital group with the material GHG emissions without explanation of the chosen 
materiality threshold 0.67

GHG emissions data include some subsidiaries or only the parent company, without explanation of the chosen materiality threshold; data 
doesn't include all the entities with the highest influence on the volume of GHG emissions 0.33

No information on GHG emissions in the report or no information on what entities the data includes 0

GHG emissions accounted according to a 
defined standard/framework, for example 
ISO 14064-1 or GHG Protocol Corporate 

Accounting and Reporting Standard

1

GHG emissions accounted without use of 
any defined standard or framework or no 

information on what standard of framework 
was used

0

The report includes GHG emission factors 
and GWP rates used and their source 1

Lack of the above information in the report 0

Trends over 3 or more years presented in 
the report 1

Trends over 2 years (the reported year + 
the previoud year) presented in the report 0.5

No trends presented in the report (only 
data on the reported year or no data) 0

GHG emissions intensity ratios specific for 
the company presented in the report 1

No GHG emissions intensity ratios specific 
for the company presented in the report 0

The report includes data on the mass of 
biogenic GHG emissions or information that 

there was no biogenic GHG emissions
1

Lack of the above information in the report 0

Transparent information on used factors in 
scope 2: location-based and/or market-

based
1

No information of used factors in scope 2 0

Information on location-based and market-based factors 
used in scope 210Biogenic GHG emissions9

GHG emission trends7 GHG emissions intensity ratios8

GHG emissions factors and GWP rates (global warming potential) 
used and their sources6GHG emission accounting standard5

GHG emissions organizational boundaries4

GHG emission quantities3

Climate goals and targets2

Existence of a climate-related policy or strategy or inclusion of climated-related issues 
in the company's business strategy1

Source: data from annual reports of companies listed on the 
Warsaw Stock Exchange; attribution to macrosectors and indices as 
of 31 August 2019.

Scope: annual report for years 2017 and 2018

Authors of the study: Piotr Biernacki, Michał Stalmach

Project’s founders: Foundation for Reporting Standards, Polish 
Association of Listed Companies (SEG), Bureau Veritas Poland

Methodology: The study is based on analysis of contents of annual 
reports against 10 criteria on climate-related issues, listed in detail 
below. Each criterion was attributed 0-1 point, maximum potential 
score in the whole study was 10 points per company. All reports 
prepared by companies obliged to disclose non-financial statements 
were analysed.

2017 2018

2017 2018

2017 2018

2017 2018

2017 2018

2017 2018

2017 20182017 2018

2017 2018

2017 2018

Climate 
Crisis 
Awareness 2019corporate study



Wyzwania

►Jak sprawnie spółki zaimplementują Wytyczne KE dot. klimatu?
►Kto policzy spółkom emisje GHG w Scope 1+2+3?
►Które spółki jako pierwsze sporządzą solidne analizy scenariuszowe?
►Kiedy inwestorzy uświadomią zarządom spółek wagę zagadnień klimatu?
►Jak inwestorzy dostosują się do rozporządzenia sustainable investments?
►Czy i kiedy przepływ informacji pomiędzy spółkami a bankami unormuje 

regulator (przepisy), nadzorca (wytyczne), czy środowisko (SEG+ZBP)?
►Jak banki i ubezpieczyciele pomogą SME spełnić wymogi sustainable

finance?
►Jak szerokie wymogi będą w nowej NFRD?



Jak pomagamy spółkom?

2 0 1 8

• indywidualne szkolenia dla zarządów
• weryfikacja konspektów raportów
• konferencje i seminaria

w ramach składki 
członkowskiej 
(bezpłatnie)

• badania sektorowe
• analizy indywidualne dla spółek
• weryfikacja zgodności raportu 

z przepisami prawa

jako usługi 
(płatne)

Partnerzy SEG i Fundacji

• badania istotności metodą Materiality
Assessment Matrix ®

• sporządzanie raportów zgodnie z GRI i SIN
• GHG emissions accounting
• analizy scenariuszowe
• strategie zrównoważonego rozwoju

• weryfikacja raportów niefinansowych
• certyfikacja systemów zarządzania
• GHG emissions accounting



Kontakt
piotr.biernacki@standardy.org.pl
+48.693.330.003

http://standardy.org.pl

