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1. Wprowadzenie

PRIORYTETY COP26: FINANSE

W dniach 1-12 listopada 2021 roku w Glasgow odbędzie się dwudziesta szósta Konferencja Stron 
Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP26). Spotkaniu bę-
dzie przewodniczyć Wielka Brytania, która w ramach swojej prezydencji określiła pięć prioryteto-
wych obszarów1 poddanych pod dyskusję w czasie szczytu. Jednym z tych obszarów, są finanse 
– tak publiczne, jak i prywatne. 

Zero-emisyjna transformacja będzie wymagała przekierowana nawet kilku procent PKB rocz-
nie przez kilkadziesiąt lat w kierunku projektów inwestycyjnych o dużych efektach środowisko-
wych lecz zróżnicowanej rentowności. Muszą w niej wziąć udział zarówno inwestorzy prywatni 
jak i publiczni, pełniąc wobec siebie rolę wzajemnie uzupełniającą się, w sposób pozwalający na 
sprawne, a zarazem finansowo efektywne redukowanie emisji zgodnie z harmonogramem wy-
znaczonym przez cele redukcyjne uzgodnione w Paryżu w 2015 roku. Gros finansowania działań 
dekarbonizacyjnych przypadnie na prywatny rynek kapitałowy, podczas gdy rolą sektora publicz-
nego będzie raczej dostarczanie selektywnego, dobrze ukierunkowanego wsparcia finansowego 
oraz stworzenie korzystnego otoczenia instytucjonalnego dającego podmiotom prywatnym odpo-
wiednie pole do innowacji i działania. 

Prezydencja brytyjska COP26 zidentyfikowała cztery fundamentalne sfery na które prywatny 
sektor finansowy powinien zwrócić uwagę przygotowując się do niskoemisyjnej transformacji:  
(1) raportowanie informacji pozafinansowych, (2) zarządzanie ryzykiem, (3) tworzenie i wykorzy-
stanie szans inwestycyjnych oraz (4) nawiązywanie współpracy rozwojowej z krajami rozwijają-
cymi się. W związku z tym, zgodnie ze strategią przygotowaną przez Marka Carneya – doradcy 
premiera Wielkiej Brytanii do spraw finansów przed COP26, w ramach COP26 Private Finance 
Hub mają zostać wypracowane ramy ułatwiające sektorowi finansowemu zarządzanie ryzykiem 
klimatycznym i identyfikację szans biznesowych wynikających z niskoemisyjnej transformacji.2

W kolejnych rozdziałach przedstawiamy cele przypisane przez prezydencję brytyjską do 
wszystkich czterech wymienionych obszarów, światowy kontekst stojący u podłoża każdego 
z nich,3 obecny stan dyskusji i przygotowań nad tymi kwestiami w Polsce oraz wynikające z nich 
nasze rekomendacje, których wdrożenie pozwoliłoby nie tylko na aktywne włączenie się krajo-
wych podmiotów w realizację celów Porozumienia Paryskiego, lecz także na efektywne wykorzy-
stanie szans wynikających z niskoemisyjnej transformacji tak dla polskiego sektora finansowego 
jak i przemysłu, budownictwa czy usług. 

1 UN Climate Change Conference UK 2021 Campaigns (2021): https://ukcop26.org/uk-presidency/campaigns/ 
2 Building a private finance system for net zero (2020): https://ukcop26.org/wp-content/uploads/2020/11/COP26-
Private-Finance-Hub-Strategy_Nov-2020v4.1.pdf
3 W rozdziałach 2.1-2.4 sekcje zawierające opis celów przypisanych do poszczególnych obszarów oraz 
przedstawiające kontekst zostały opracowane na podstawie brytyjskiej strategii: COP26 Private Finance Hub Strategy:https://
ukcop26.org/wp-content/uploads/2020/11/COP26-Private-Finance-Hub-Strategy_Nov-2020v4.1.pdf

https://ukcop26.org/uk-presidency/campaigns/
https://ukcop26.org/wp-content/uploads/2020/11/COP26-Private-Finance-Hub-Strategy_Nov-2020v4.1.pdf
https://ukcop26.org/wp-content/uploads/2020/11/COP26-Private-Finance-Hub-Strategy_Nov-2020v4.1.pdf
https://ukcop26.org/wp-content/uploads/2020/11/COP26-Private-Finance-Hub-Strategy_Nov-2020v4.1.pdf
https://ukcop26.org/wp-content/uploads/2020/11/COP26-Private-Finance-Hub-Strategy_Nov-2020v4.1.pdf
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Ramka 1. Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ)

Powołna 21 kwietnia 2021 inicjatywa “Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ)” ma na 
celu integrację istniejących na rynku finansowym przedsięwzięć, których celem jest wspieranie 
poszczególnych instytucji w osiągnięciu celu neutralności klimatycznej. Najnowsza platofrma 
zrzesza ponad 160 firm zarządzających aktywami wycenianymi na ponad 70 bilionów USD. Każ-
da z firm będących członkiem inicjatywy jest zobowiązana do:

• wyznaczenia ścieżki dekarbonizacji w oparciu o badania naukowe
• wyznaczenia krótkoterminowego celu redukcji – w perspektywie roku 2030
• podjęcia się dekarbonizacji we wszystkich obszarach działalności – proces dekarbonizacji 

powinien dotyczyć emisji bezpośrednich, pośrednich i powstałych w łańcuchu wartości (tzw. 
Scope 1-3)

• raportowania zgodnie z wytycznymi określonymi w ramach kampanii COP26 Race to Zero

Źródło: Opracowanie WiseEuropa na podstawie https://racetozero.unfccc.int/wp-content/uploads/ 
2021/04/GFANZ.pdf

https://racetozero.unfccc.int/wp-content/uploads/2021/04/GFANZ.pdf
https://racetozero.unfccc.int/wp-content/uploads/2021/04/GFANZ.pdf
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2. Obszary działań

2.1. Raportowanie

CELE 

• Poprawa jakości i zwiększenie skali raportowania informacji finansowych związanych 
z klimatem.

• Promowanie ujednolicania zasad raportowania informacji finansowych związanych z klimatem 
zgodnie z rekomendacjami TCFD. 

• Zapewnienie podstaw niezbędnych do ustanowienia obowiązku raportowania informacji  
finansowych związanych z klimatem.

KONTEKST

Z perspektywy inwestorów konieczne jest zrozumienie tego, jak ryzyko klimatyczne wpływa 
na modele biznesowe, przekładając się na oczekiwane wyniki finansowe przedsiębiorstw aktyw-
nych w różnych branżach gospodarki. W szczególności praktyki zarządcze podejmowane w nad-
chodzącym trzydziestoleciu będą coraz częściej musiały rutynowo uwzględniać to, jak zmiana 
klimatu oraz polityki klimatyczne wpływają na opłacalność planów inwestycyjnych i bieżącej dzia-
łalności poszczególnych firm. Zapotrzebowanie na tego rodzaju informacje oraz liczba podmio-
tów, które decydują się raportować ryzyka finansowe wynikające ze zmiany klimatu, stopniowo 
rośnie, jednak pole do poprawy i upowszechnienia najlepszych praktyk na tym polu, jest wciąż 
bardzo szerokie.  

Głównym punktem odniesienia w tej sferze - zarówno dla strony popytowej (inwestorów 
finansowych), jak i podażowej (przedsiębiorstw produkcyjnych) pozostają rekomendacje TCFD4. 
Niestety, jak wskazują najnowsze analizy, wciąż niewiele firm raportuje zgodnie ze wszystkimi ich 
jedenastoma wytycznymi, a powszechność wykorzystania poszczególnych rekomendacji istotnie 
różni się pomiędzy sektorami, pomimo powstania licznych inicjatyw i platform mających pomóc 
biznesowi w ich wdrażaniu.  

Ponieważ zastosowanie się do rekomendacji TCFD pozostaje - w większości przypadków - 
dobrowolne, główną siłą napędową pozwalającą na ich popularyzację w sektorze finansowym 

4 Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures (2017): https://assets.bbhub.io/
company/sites/60/2020/10/FINAL-2017-TCFD-Report-11052018.pdf
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były inicjatywy prywatne. Zarazem w skali globalnej, już dziś 110 regulatorów i agencji rządo-
wych wyraziło poparcie dla rekomendacji TCFD. W przypadku krajów takich jak Wielkia Brytania, 
czy Nowa Zelandia poparcie zostało przekształcone w obowiązek prawny – w Wielkiej Brytanii 
wdrożenie wytycznych TCFD będzie obowiązkowe już od 2025r.5, natomiast w Nowej Zelandii od 
2022 r.6 Przekucie tak szerokiego poparcia w praktyczne działania pozwalające na utworzenie po-
wszechnego wymogu ujawniania informacji niefinansowych zgodnie z zaleceniami TCFD jest jed-
nak jeszcze wyjątkiem. Dlatego utworzony w ramach COP26 Hub Finansów Prywatnych będzie 
współpracował z przedstawicielami sektora publicznego, jak i międzynarodowymi organizacjami 
zajmującymi się wytyczaniem standardów raportowania dążąc do wypracowania rozwiązań, które 
z jednej strony będą dostarczały informacji niezbędnych dla inwestorów, z drugiej zaś ułatwią 
przedsiębiorcom proces ich ujawniania. 

STAN OBECNY W POLSCE

Ujawnianie informacji niefinansowych, w tym tych dotyczących wpływu zmiany klimatu na dzia-
łalność przedsiębiorstw jest na polskim rynku kapitałowym stosunkowo nową praktyką – obowią-
zek przygotowania raportów niefinansowych na największe polskie firmy został nałożony dopiero 
pod koniec 2016 roku poprzez nowelizację ustawy o rachunkowości w wyniku transpozycji do 
polskiego prawa Dyrektywy UE dotyczącej sprawozdawczości niefinansowej (Dyrektywa NFRD)7.
Zmiany prawne w bardzo krótkim czasie przełożyły się na znaczący wzrost liczby przedsiębiorstw 
przygotowujących raporty uwzględniające opis integracji czynników ESG – za 2017r. ponad 250 
przedsiębiorstw przygotowało raport niefinansowy, natomiast wcześniej nie więcej niż 40 spółek.8

Jednak, jak wskazują eksperci, w wielu przypadkach jakość ujawnianych informacji jest wciąż 
zbyt niska, a zakres niewystarczający, aby umożliwić efektywne uwzględnienie czynników ESG 
w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Przykładowo:

• w raportach brakuje jasno wyznaczonych celów polityk i wskaźników umożliwiających ocenę 
postępów w ich wdrażaniu,9

• ponad połowa firm przygotowując raporty niefinansowe za 2019r. nie wykorzystała po-
wszechnych na globalnych rynkach standardów raportowania,10

• jedynie ok. 25% z największych spółek giełdowych ujawniając informacje niefinansowe iden-
tyfikuje ryzyka i szanse związane ze zmianą klimatu, jednocześnie niewiele firm przedstawia 
strategie zarządzania ryzykiem klimatycznym.11

5 Interim Report of the UK’s Joint Government-Regulator TCFD Taskforce (2020): https://assets.publishing.service.
gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/933782/FINAL_TCFD_REPORT.pdf
6 NZ becomes first in world for climate reporting (2021) https://www.beehive.govt.nz/release/nz-becomes-first-
world-climate-reporting
7 Dyrektywa 2014/95/UE (2014): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095
8 Raport - Rozszerzone informacje niefinansowe za 2017 r. (2019): https://www.gov.pl/attachment/27e990ba-0124-
4a94-a601-22b91e6be04a
9 ibid
10 Regulatorzy podnoszą poprzeczkę i to nie tylko dla liderów biznesu (2021): https://www.rp.pl/Biznes-
odpowiedzialny-w-Polsce/303259917-Regulatorzy-podnosza-poprzeczke-i-to-nie-tylko-dla-liderow-biznesu.html
11 Corporate Climate Crisis Awareness Study (2020): https://www.bureauveritas.pl/sites/g/files/zypfnx301/files/
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Pośrednio jest to konsekwencja braku zapisów w nowelizowanej ustawie dotyczących wery-
fikacji ujawnianych informacji. Obecnie audytorzy nie weryfikują jakości sprawozdawczości, a je-
dynie zobowiązani są do potwierdzenia istnienia takich dokumentów. Zmiany w procesie rapor-
towania przez polskie firmy przyniesie jednak przedstawiona w kwietniu 2021 rewizja Dyrektywy 
NFRD. Przeprowadzone w 2020r. konsultacje publiczne pokazały, że Komisja Europejska rozwa-
ża wprowadzenie jednolitego standardu raportowania, konieczności weryfikacji raportowanych 
informacji czy poszerzenia obowiązku raportowania o mniejsze przedsiębiorstwa. Wszystkie 
z zapowiadanych zmian znalazły odzwierciedlenie w projekcie Dyrektywy CSRD (Corporate 
Sustainability Reporting Directive).12

Pomimo dotychczasowych działań Komisji – integracji rekomendacji TCFD z opublikowanymi 
w 2019r. nie-obowiązkowymi wytycznymi dotyczącymi zgłaszania informacji związanych z kli-
matem, rekomendacje TCFD nie są wciąż powszechnie wdrażane przez polskie przedsiębiorstwa. 
Wśród ponad 1800 organizacji oficjalnie popierających rekomendacje TCFD, znajdują się tylko 
dwie polskie instytucje.13

PRIORYTETOWE DZIAŁANIA Z PERSPEKTYWY POLSKIEGO SEKTORA 
FINANSOWEGO

• Włączenie Polski do grona Państw popierających rekomendacje TCFD

• Przygotowanie przez KNF we współpracy z Ministerstwem Finansów rekomendacji dotyczą-
cych procesu przygotowywania raportów niefinansowych uwzględniających wytyczne TCFD

• Spółki notowane w indeksach zrównoważonych powinny być zobowiązane do wdrożenia re-
komendacji TCFD i przygotowania raportów niefinansowych zgodnych z tymi wytycznymi

• Usprawnienie dialogu z interesariuszami – zarówno usprawnienie współpracy firm z inwesto-
rami, jak i z regulatorem i administracją publiczną

• Zwiększenie skali działań edukacyjnych skierowanych do menagerów i zarządów dotyczących 
uwzględniania czynników ESG w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych

media/document/FSR_SEG_BV_infografika_CCA_2020_0.pdf 
12 Projekt Dyrektywy CSRD (2021) https://ec.europa.eu/finance/docs/law/210421-proposal-corporate-sustainability-
reporting_en.pdf
13 Do grona organizacji popierających rekomendacje TCFD na dzień 30.04.2021 należą Energa (od stycznia 2021) oraz 
Europejski Kongres Finansowy (od czerwca 2019) (por. https://www.fsb-tcfd.org/supporters/)
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2.2. Zarządzanie ryzykiem

CELE

• Ocena odporności przedsiębiorstw i sektora finansowego na ryzyka klimatyczne.

• Opracowanie przez sektor finansowy narzędzi i produktów umożliwiających zarządzenie ryzy-
kiem finansowym związanym z klimatem.

KONTEKST

Przedstawiciele rynku finansowego powinni wziąć pod uwagę różne typy ryzyka stwarzanego 
przez zmianę klimatu, bezpośrednio przekładającego się na ich wyniki finansowe i strategie biz-
nesowe. Wyróżnić można tutaj ryzyko fizyczne, wynikające ze zwiększonej częstotliwości eks-
tremalnych zjawisk pogodowych oraz ryzyko transformacyjne, związane ze zmianami prawnymi, 
technologicznymi czy nastrojami rynkowymi wynikającymi z przejścia na niskoemisyjną gospodar-
kę. Rosnące zagrożenie ich materializacji będzie wymagało ponownej oceny wartości w zasadzie 
wszystkich aktywów finansowych. 

Należy podkreślić, że ryzyko klimatyczne posiada specyficzne cechy, które z jednej strony 
odróżniają je od innych – bardziej konwencjonalnych - typów ryzyka, a z drugiej utrudniają ocenę 
konsekwencji finansowych w tradycyjny sposób:

Kompleksowe oddziaływanie Wpływ na wszystkich klientów w każdym sektorze i państwie

Przewidywalność Możliwe jest określenie typów ryzyka zarówno fizycznych, jak 
i transformacyjnych mających wpływ na inwestycje

Rozłożenie w czasie Podjęcie wcześniejszych działań minimalizuje przyszłe ryzyko finansowe

Złożoność Wymagają zarówno odgórnej, jak i oddolnej inicjatywy

Bezprecedensowość Dane historyczne są niewystarczającym wskaźnikiem przyszłych trendów

Aby móc w pełni ocenić skalę oddziaływania ryzyka klimatycznego na wartość inwestycji, 
ujawniane przez podmioty finansowe informacje niefinansowe powinny zawierać nie tylko ele-
menty statyczne – czyli te pozwalające na określenie obecnego czy historycznego poziomu emisji, 
ale także przedstawiać strategie  uwzględniające ocenę odporności przedsiębiorstw na niskoemi-
syjną transformację w zależności od różnych scenariuszy dekarbonizacji. 
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Obecnie istnieje szereg praktycznych wytycznych ułatwiających instytucjom finansowym 
przeprowadzenie analizy scenariuszowej, wśród nich należy wymienić:

• wytyczne TCFD, będące przewodnikiem dla firm ilustrującym w jaki sposób firmy mogą wy-
korzystać analizy scenariuszowe i jak określać odporność firmy na ryzyka klimatyczne w celu 
lepszego wykorzystania możliwości płynących z niskoemisyjnej transformacji,

• publicznie dostępne scenariusze referencyjne przygotowane przez Network for Greening the 
Financial System (NGFS)14, wspierające przedstawicieli wszystkich sektorów w przygotowaniu 
oceny swojej strategicznej odporności w zależności od trzech różnych ścieżek klimatycznych.

Upowszechnienie ich wykorzystania przez sektor finansowy i przedsiębiorstwa gospodarki 
realnej jako wspólnego punktu odniesienia, pozwoliłoby utworzyć spójne ramy oceny odporności 
podmiotów gospodarczych na ryzyka klimatyczne. 

W szerszym kontekście, ryzyka klimatyczne mogą generować problemy makroekonomiczne, 
tym samym zagrażać stabilności finansowej poszczególnych systemów bankowych. Z tej perspek-
tywy istotnym obszarem działania rządów jest dostosowanie uprawnień banków centralnych, tak 
aby uwzględniały w swojej działalności wpływ zmiany klimatu na rynek finansowy. Taki kierunek 
zmian byłby zgodny z międzynarodowymi przedsięwzięciami ukierunkowanymi na ocenę i zarzą-
dzanie ryzykiem klimatycznym, takimi jak: 

• Rada Stabilności Finansowej (FSB)15 – przeprowadzanie przeglądu podejść do oceny wpływu 
ryzyka klimatycznego na stabilność finansową na poziomie makroostrożnościowym oraz ich 
konsekwencji,

• Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego (BCBS)16 – powołanie grupy roboczej ds. Ryzyka fi-
nansowego związanego z klimatem, w celu ustalenia kwestii związanych z oceną ryzyka oraz 
będącą forum regularnej współpracy w kwestiach nadzoru bankowego,

• Koalicja Ministrów Finansów na rzecz Akcji Klimatycznej17 – podjęcie wspólnych i krajowych 
działań na rzecz osiągnięcia celów Porozumienia Paryskiego.

STAN OBECNY W POLSCE

Z roku na rok, polskie firmy objęte obowiązkiem przedstawiania raportów niefinansowych, co-
raz lepiej radzą sobie z identyfikacją ryzyka klimatycznego w swoim obszarze działalności. Wciąż 
jednak niewiele z nich w sposób kompleksowy opisuje proces zarządzania tego rodzaju ryzykiem 

14 NGFS Climate Scenarios for central banks and supervisors (2020): https://www.ngfs.net/sites/default/files/medias/
documents/820184_ngfs_scenarios_final_version_v6.pdf
15 The Implications of Climate Change for Financial Stability (2020): https://www.fsb.org/wp-content/uploads/
P231120.pdf
16 Climate-related financial risks: a survey on current initiatives (2020): https://www.bis.org/bcbs/publ/d502.pdf
17 Koalicja Ministrów Finansów na rzecz Akcji Klimatycznej (2019): https://www.gov.pl/web/finanse/akces-polski-do-
koalicji-ministrow-finansow-na-rzecz-akcji-klimatycznej
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– w raportach za rok 2019 jedynie 4 spółki obecne w indeksie WIG20 przedstawiły strategie 
w tym zakresie, a żadna z nich nie przedstawiła analizy ekspozycji na ryzyko klimatyczne wykorzy-
stując analizę scenariuszową.18 Ponieważ na rynku krajowym pojawia się coraz więcej materiałów 
i narzędzi wspierających przedsiębiorstwa w przygotowaniu do przeprowadzenia tego typu analiz, 
główna luka leży prawdopodobnie po stronie know-how w poszczególnych organizacjach oraz 
ograniczonej dostępności odpowiednich kompetencji na rynku doradczym. 

Zarazem, dyskusja na temat wpływu ryzyka klimatycznego na stabilność polskiego sektora 
finansowego jeszcze się nie rozpoczęła. Część polskich instytucji publicznych zaczęło co prawda 
rozwijać kompetencje niezbędne do oceny wpływu zmiany klimatu na rynek finansowy, jednak 
podejmowane przez nie do tej pory działania nie przewidywały – jak dotąd - stworzenia systemo-
wych ram umożliwiających zarządzenie ryzykiem klimatycznym w polskim systemie finansowym, 
skupiając się przede wszystkim na włączeniu Polski w międzynarodowe procesy wymiany wiedzy 
i doświadczeń:

• Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)19: w grudniu 2020 roku, KNF przystąpiła do NGFS, mię-
dzynarodowego forum mającego na celu wymianę doświadczeń i praktyk w obszarze zarzą-
dzania ryzykiem klimatycznym w sektorze finansowym oraz wsparcie jego zrównoważonego 
rozwoju,

• Ministerstwo Finansów: 

• W 2019r. Polska jako pierwszy kraj z regionu dołączyła do Koalicji Ministrów Finansów na 
rzecz Akcji Klimatycznej,20

• Na początku 2020r. Ministerstwo Finansów powołało Grupę Roboczą Rady Rozwoju 
Rynku Finansowego ds. zrównoważonego finansowania,21 która ma służyć przede wszyst-
kim jako forum wymiany poglądów i przyczynić się do realizacji założeń Strategii Rozwoju 
Rynku Kapitałowego,

• Narodowy Bank Polski (NBP): NBP nie angażuje się w dyskusję poświęconą ryzykom klima-
tycznym, deklarując jedynie działania mające wspierać politykę gospodarczą rządu.    

18 Szwarc, K., Stefaniak,. S. (2020) Klimatyczne wyzwania na rynku finansowym w Polsce. Fundacja Instrat http://
instrat.pl/wp-content/uploads/2020/12/raport_instrat_2_12_2020.pdf
19 Komisja Nadzoru Finansowego (2020): https://www.knf.gov.pl/aktualnosci?articleId=71932&p_id=18
20 Koalicja Ministrów Finansów na rzecz Akcji Klimatycznej (2019): https://www.gov.pl/web/finanse/akces-polski-do-
koalicji-ministrow-finansow-na-rzecz-akcji-klimatycznej
21 Ministerstwo Finansów (2020): https://www.gov.pl/web/finanse/spotkanie-grupy-roboczej-rady-rozwoju-rynku-
finansowego-ds-zrownowazonego-finansowania
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PRIORYTETOWE DZIAŁANIA Z PERSPEKTYWY POLSKIEGO SEKTORA 
FINANSOWEGO

• Przygotowanie przez KNF rekomendacji dotyczących:

— Procesu przeprowadzania analiz scenariuszowych

— Procesu zarządzania ryzykiem klimatycznym w bankach i innych instytucjach finansowych

• Ścisła współpraca instytucji finansowych z KNF w celu przygotowania analizy ryzyk klimatycznych 

• Wykorzystanie utworzonej przez Ministerstwo Finansów Grupy Roboczej do edukacji rynku 
finansowego w zakresie analizy ryzyka klimatycznego

• Przygotowywanie przez NBP analizy wpływu ryzyka klimatycznego na stabilność polskiego 
sektora finansowego i sformułowanie niezbędnych rekomendacji szczegółowych

• Przygotowanie przez GPW wytycznych i rekomendacji dotyczących procesu analizy ryzyk  
klimatycznych przez spółki notowane na giełdzie

• Koordynacja działań na poziomie administracji publicznej w celu trwałego wbudowania  
analizy ryzyka i szans klimatycznych w mechanizmy funkcjonowania sektora finansowego

2.3. Wykorzystanie szans

CELE

Konieczność wypracowania ram umożliwiających sektorowi finansowemu:

• ocenę wiarygodności strategii dekarbonizacji przedsiębiorstw,

• ocenę zgodności portfeli inwestycyjnych z celami niskoemisyjnej transformacji,

• wdrożenie strategii dekarbonizacji.

KONTEKS

Uwzględnienie celów Porozumienia Paryskiego w krajowej legislacji wiąże się nie tylko z koniecz-
nością podjęcia strategicznego wysiłku na niespotykaną skalę i znacznymi kosztami, lecz tak-
że niesie ze sobą wiele szans biznesowych pozwalających liderom zmian na uzyskanie trwałej 
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przewagi nad konkurencją. Z szans tych będą mogły skorzystać tylko te podmioty, które przygo-
tują się do nich od strony strategicznej i operacyjnej. Pierwszym wyzwaniem jest przygotowanie 
wiarygodnych strategii rozwoju i dostosowania firm do wymagań niskoemisyjnej transformacji. 
Jakość tej strategii będzie mieć w przyszłości znaczenie dla oceny danego przedsiębiorstwa przez 
instytucje finansowe w zakresie analizy ryzyka kredytowego i inwestycyjnego. 

W celu wsparcia globalnych instytucji finansowych w przygotowaniu strategii niskoemisyjnej 
transformacji, powołano szereg inicjatyw takich jak Race to Zero Campaign,22 Mission Possible 
Partnership.23 Jednocześnie aktywne są grupy inwestorów w tym m.in. Climate Action 100+24 czy 
Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC),25 które poprzez klarowne przedstawie-
nie oczekiwań w stosunku do podmiotów gospodarczych odnośnie jakości strategii transforma-
cyjnych dążą do upowszechnienia najlepszych praktyk rynkowych, w tym tych wypracowanych 
przez Science Based Targets initiative (SBTI).26

W tym kontekście, brytyjski plan działania rekomenduje uwzględnienie w strategiach trans-
formacji następujących kwestii:

• określenie długoterminowego celu neutralności klimatycznej i celów krótkoterminowych 
umożliwiających monitorowanie postępów na każdym etapie,

• dostosowanie inwestycji i wydatków  kapitałowych do zapisów Porozumienia Paryskiego;  dy-
namiczne podejście do cen CO2 oraz wdrażanie ambitnych celów redukcji emisji, 

• wyznaczenie strategii nadzoru postępów w realizacji planu (w tym powiązanie kwestii wyna-
grodzeń członków zarządu z wynikami),

• ocena wpływu działalności na realizację celów polityki klimatycznej,

• zachowanie spójności procesu raportowania i oceny ryzk z zaleceniami TCFD,

• ocenę podmiotu na tle rynku pod względem poziomu zaawansowania w realizacji planu nisko-
emisyjnej transformacji firmy.

Analogicznie, sektor finansowy, zarówno w wyniku presji regulacyjnej, jak i w odpowiedzi na 
zmieniające się preferencje konsumentów, będzie musiał przedstawić własne strategie dostoso-
wania działalności do wymogów niskoemisyjnej transformacji oraz wyjaśnić w jaki sposób inwe-
stowane są pieniądze klientów. 

Jednak luki w istniejących metodologiach i narzędziach pozwalających na określenie „zielono-
ści” danej inwestycji takie jak np. brak spójności i przejrzystości metryk ESG, nie pozwalają w spo-
sób kompleksowy ocenić zgodności portfolio inwestycyjnego ze scenariuszem dekarbonizacji. 

22 Race to Zero Campaign (2021), UNFCCC: https://unfccc.int/climate-action/race-to-zero-campaign; 
23 Mission Possible Partnership (2020): https://missionpossiblepartnership.org/
24 Climate Action 100+ (2021): https://www.climateaction100.org/
25 The Institutional Investors Group on Climate Change (2021): https://www.iigcc.org/
26 Science Based Targets (2021): https://sciencebasedtargets.org/
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Konieczny jest zatem rozwój bardziej zaawansowanych narzędzi umożliwiających określenie 
obecnej i prognozowanej emisyjności poszczególnych inwestycji w portfelu kredytowym banku, in-
westycji funduszu inwestycyjnego czy ubezpieczeń dawanych przez towarzystwo ubezpieczeniowe, 
a tym samym zdiagnozowanie w jakim stopniu przyczyniają się one do globalnego ocieplenia. Korzyści 
wynikające z weryfikacji zgodności klimatycznej poszczególnych portfeli są potencjalnie bardzo duże, 
począwszy od lepszej identyfikacji przez sektor finansowy szans rozwojowych i ryzyka jakie niesie ze 
sobą niskoemisyjna transformacja, poprzez śledzenie własnych postępów w tym zakresie, aż po przed-
stawienie rządom statusu realizacji transformacji i postępów w ograniczaniu wzrostu temperatury.   

STAN OBECNY W POLSCE

Coraz więcej państw przestaje postrzegać dekarbonizację gospodarki jedynie poprzez pryzmat 
wyzwań, a w coraz większym stopniu zaczyna analizować korzyści wynikające z dostosowania 
działalności gospodarczej do wymogów neutralności klimatycznej. Polska, pozostając jedynym 
krajem UE, który nie zadeklarował neutralności klimatycznej, wciąż sprowadza jednak debatę na 
temat polityki klimatycznej do kosztów transformacji,27 w ograniczonym stopniu dostrzegając 
szanse budowy niskoemisyjnego modelu rozwoju: dostęp do nowych rynków i grup inwestorów, 
możliwość utworzenia jakościowych, trwałych miejsc pracy; wielkoskalowe inwestycje w pro-
duktywną infrastrukturę, rozwój innowacji oraz poprawę jakości i długości życia mieszkańców. 
Tym samym, tempo i skala zmian przedstawione w strategiach i politykach dekarbonizacji polskiej 
gospodarki jedynie częściowo odpowiadają dynamice procesów zachodzących na poziomie Unii 
Europejskiej czy szerzej – całego kontynentu europejskiego.28 Bazując na doświadczeniach ostat-
niego dziesięciolecia można oczekiwać, że w latach 20. będą one rewidowane, destabilizując plany 
inwestycyjne przedsiębiorstw w wyniku podwyższonej zmienności otoczenia regulacyjnego. 

Nie w pełni klarowna polityka klimatyczna przekłada się na brak strategicznego myślenia o roli 
przedsiębiorstw i sektora finansowego w procesie dekarbonizacji polskiej gospodarki i wpływie 
jaki zmiana klimatu wywierać będzie na działalność polskich firm w niedalekiej przyszłości. W ob-
liczu tej strukturalnej niestabilności, niewiele polskich organizacji decyduje się wydłużyć hory-
zont czasowy podejmowanych decyzji inwestycyjnych i dostosować swoje strategie do wymogów 
2050 roku – wśród 3500 podmiotów uczestniczących w inicjatywie Race to Zero, mającej na celu 
zrzeszenie podmiotów deklarujących cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do połowy wieku, 
jedynie dwa są z Polski – Miasto st. Warszawa oraz firma You II Ltd.29 Z kolei analiza raportów 
niefinansowych przygotowywanych przez polskie duże firmy pokazuje, że w wielu przypadkach 
dokumenty te są przygotowywane przede wszystkim w celu spełnienia wymogów formalnych na-
łożonych na spółkę, a informacje w nim zawarte, w tym te dotyczące analizy ryzyka klimatycznego 
nie są wykorzystywane do podejmowania decyzji dotyczących strategii rozwoju biznesu. 

27 The White House (2021): https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/04/23/fact-
sheet-president-bidens-leaders-summit-on-climate/
28 por. Bukowski et al. (2019) Nowe Otwarcie. Polska na drodze do zeroemisyjnej gospodarki, WiseEuropa: 
https://wise-europa.eu/wp-content/uploads/2019/03/Nowe_otwarcie_Polska_zeroemisyjna.pdf; Bukowski et al.(2020), 
Prąd Zmienny. Panorama niskoemisyjnych inwestycji w energetyce, WiseEuropa: https://wise-europa.eu/wp-content/
uploads/2020/06/Pr%C4%85d-Zmienny-Panorama-niskoemisyjnych-inwestycji-w-energetyce.pdf
29 Lista podmiotów, które zobowiązały się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050r. w ramach inicjatywy 
Race to Zero dostępna jest na stronach UNFCCC: https://climateaction.unfccc.int/?coopinitid=94#PL (stan na 30.04.2021)
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Z drugiej strony część krajowych podmiotów gospodarczych tak z sektorów gospodarki real-
nej, jak i sektora finansowego zaczęła przygotowywać się na spełnienie wymogów wynikających 
z nadchodzącej fali regulacji związanej z wdrażaniem europejskiej strategii zrównoważonego fi-
nansowania. Spełnienie tych obowiązków będzie wymagało m.in. analizy zgodności działalno-
ści gospodarczej czy portfela inwestycyjnego z celami neutralności klimatycznej i taksonomią 
zrównoważonego finansowania, co pomoże na stałe wbudować myślenie o polityce klimatycznej 
w działalności poszczególnych organizacji. 

Polskie przedsiębiorstwa powinny jednak na większą skalę zaangażować się w międzynarodo-
we inicjatywy i wykorzystać doświadczenia obecnych w nich firm. Obecnie ich aktywność w tego 
rodzaju platformach jest niewielka. Spośród 1205 firm zobowiązujących się do redukcji emisji 
w ramach inicjatywy Science Based Targets (SBTi), znajdują się jedynie trzy polskie firmy,30 zaś 
wśród członków Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) - organizacji zajmującej 
się współpracą inwestorów w zakresie zmian klimatycznych - nie ma ani jednego przedsiębiorstwa 
z Polski. Żadna polska instytucja nie jest też sygnatariuszem Principles for Responsible Banking 
31– zasad odpowiedzialnej bankowości zapewniających zgodność strategii i praktyk banków z wi-
zją zgodną z Celami Zrównoważonego Rozwoju i Porozumienia Paryskiego.

PRIORYTETOWE DZIAŁANIA Z PERSPEKTYWY POLSKIEGO SEKTORA 
FINANSOWEGO

• Przyjęcie przez rząd Strategii Transformacji do Gospodarki Neutralnej Klimatycznie oraz sek-
torowych strategii dekarbonizacji (np. Długoterminowej Strategii Renowacji)

• Stworzenie – zarządzanego przez niezależnego operatora np. NGO – Platformy 
Zrównoważonych Finansów: ośrodka analitycznego wspierającego sektor finansowy w inte-
gracji założeń zrównoważonego finansowania ze strategiami rozwoju w tym:

— W wypracowaniu strategii dekarbonizacji i wyznaczeniu pośrednich celów redukcji emisji

— W wypracowaniu i wdrożeniu narzędzi umożliwiających określenie poziomu zgodności 
portfela inwestycyjnego z celami Porozumienia Paryskiego

— W uczestniczeniu w globalnym procesie wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie nisko-
emisyjnej transformacji sektora finansowego

• Przygotowanie przez KNF we współpracy z Ministerstwem Finansów wytycznych dotyczą-
cych polityk klimatycznych instytucji sektora finansowego zgodnych z postanowieniami 
Porozumienia Paryskiego

30 Polskimi firmami uczestniczącymi w inicjatywie SBTI na dzień 30.04.2021 są Żabka Polska Sp.z o.o., Heinz 
Glas Działdowo Sp. z o.o., oraz JMB Wind Engineering (por. https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-
action?country=Poland#table)
31 NEP Finance Initiative (2021): https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/
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2.4. Współpraca rozwojowa

CELE

Zwiększenie prywatnych przepływów finansowych w kierunku gospodarek wschodzących i rozwi-
jających się w celu sfinansowania zero-emisyjnej transformacji poprzez:

• rozwój projektów posiadających potencjał inwestycyjny,

• dostosowanie finansowania pochodzącego z banków rozwoju do celów klimatycznych,

• zachęcanie do tworzenia nowych struktur rynkowych i produktów.

KONTEKST

Efektywność niskoemisyjnej transformacji nierozerwalnie związana jest ze wzmożonymi przepły-
wami kapitału międzynarodowego do gospodarek wschodzących i rozwijających się w celu wspar-
cia ich transformacji. W wyniku kryzysu wywołanego pandemią COVID-19, skala przepływów 
uległa zmniejszeniu, a większe znaczenie zyskała koordynacja zasobów krajowych z przepływami 
międzynarodowymi. Oprócz wykorzystywania finansowania publicznego, niezbędne jest również 
zaangażowanie i wzrost inwestycji prywatnych w gospodarkach wschodzących i rozwijających się. 
Aby zwiększyć ich skalę, podmioty finansujące potrzebują:

• Silnych instytucji oraz wiarygodnych danych dotyczących stabilności makroekonomicz-
nej danej gospodarki w celu oszacowania własnego ryzyka, korzyści i spełnienia wymogów 
raportowych,

• Skutecznych mechanizmów rozstrzygania sporów, stabilności otoczenia regulacyjnego i poli-
tycznego, przy jednoczesnych deklaracjach niskoemisyjnych celów i realizacji przez dane pań-
stwo zobowiązań klimatycznych,

• Wiarygodnych partnerów handlowych, możliwości osiągnięcia korzyści skali,

• Rozwiniętych lokalnych rynków finansowych,

• Stabilności lokalnych walut.

Zaadresowanie powyższych barier wymaga szeroko pojętej rozwojowej współpracy między-
narodowej. W przypadku programu finansowania prywatnego COP26, wyróżnić można następują-
ce cztery główne obszary tworzące korzystne ramy inwestycyjne w gospodarkach wschodzących:
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• Wspieranie rozwoju projektów inwestycyjnych uwzględniających mieszane finansowanie, 
opartych o transparentne standardy zrównoważonych projektów oraz wsparcie techniczne, 
ograniczenie ryzyka,

• Eliminacja ryzyka inwestycyjnego poprzez opracowanie narzędzi zarządzania ryzykiem oraz 
wspieranie partnerstw publiczno-prywatnych,

• Dostosowanie działalności wielostronnych banków rozwoju (MDB), krajowych banków rozwo-
ju (NDB) i instytucje finansowania rozwoju (DFI) do celów Porozumienia Paryskiego, co może 
umożliwić krajom tworzenie prywatnych rynków dla niskoemisyjnych i odpornych inwestycji,

• Rozwój infrastruktury wspierającej funkcjonowanie dobrowolnych rynków uprawnień do emi-
sji dwutlenku węgla w gospodarkach wschodzących.

STAN OBECNY W POLSCE

Polska pomoc rozwojowa jest stosunkowo mała, nie przekraczając – jak dotąd – kwoty ok. 0,2% 
PKB, przy czym około 2/3 tej kwoty przypada na sektor publiczny (oficjalna pomoc rozwojowa), 
a reszta na sektor prywatny (organizacje pozarządowe). W odróżnieniu od większości państw roz-
winiętych, zdecydowana część oficjalnej pomocy rozwojowej udzielanej przez Polskę przypada 
na pomoc wielostronną, a więc jej wydatkowanie nie jest bezpośrednio zarządzane przez polską 
administrację ani co do kierunku ani co do skali wsparcia. Pozostałe środki kierowane są głów-
nie do krajów partnerstwa wschodniego (Ukraina, Białoruś) oraz państw dotkniętych klęskami 
humanitarnymi. W efekcie niewielkiego zaangażowania finansowego oraz jego formy, pole do 
współpracy rozwojowej w zakresie zrównoważonych finansów pozostaje w Polsce w dużej mierze 
niezagospodarowane. 

Do zmiany tej sytuacji zapewne przyczyni się fakt, że kwestie klimatyczne stały się jednym 
z głównych priorytetów Wieloletniego Programu Współpracy Rozwojowej na lata 2021-2030. 
Jest to szczególnie ważne m.in. dlatego, że kraje Europy Wschodniej, będące tradycyjnym kierun-
kiem zainteresowania polskiej administracji i organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą 
rozwojową, należą do tych państw europejskich, które najsłabiej jak dotąd włączyły się w walkę 
z ociepleniem klimatu. Pondato, współpraca na tym polu systematycznie zyskuje na znaczeniu 
także z przyczyn czysto gospodarczych – może odegrać istotną rolę w procesie wypracowania 
mechanizmów ograniczenia zjawiska ucieczki emisji eng. carbon leakage z wybranych sektorów 
polskiego przemysłu. 

Wobec historycznie małej skali zaangażowania Polski w tym obszarze, uwzględnienie kwe-
stii zrównoważonych daje okazję do poszerzenia zakresu udzielanej przez Polskę pomocy krajom 
rozwijającym się (w tym państwom partnerstwa wschodniego), bez naruszania dotychczasowych 
priorytetów. Źródłem finansowania, pozwalającym na zwiększenie skali pomocy rozwojowej w za-
kresie działań na rzecz klimatu mogłyby być aukcje uprawnień do emisji CO2, które – wobec 
wzrostu cen uprawnień do emisji – stały się w ostatnim czasie źródłem poważnych przychodów 
do polskiego budżetu. 
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PRIORYTETOWE DZIAŁANIA Z PERSPEKTYWY POLSKIEGO SEKTORA 
FINANSOWEGO

• Wbudowanie kwestii dot. zrównoważonego finansowania w zakres polskiej pomocy rozwo-
jowej (programy Ministerstwa Spraw Zagranicznych) ze szczególnym uwzględnieniem krajów 
Partnerstwa Wschodniego

• Zwiększenie zakresu oficjalnej pomocy rozwojowej do ok. 0,3% PKB poprzez przeznaczenie 
na ten cel części dochodów ze sprzedaży uprawnień do emisji oraz przeznaczenie dodatko-
wych środków na inwestycje o charakterze zrównoważonym w krajach otrzymujących pomoc 
dwustronną

• Przygotowanie – w ramach Platformy Zrównoważonych Finansów - strategii wsparcia tech-
nicznego dla krajów rozwijających się bazującej na doświadczeniach polskich

• Zorganizowanie przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska we współpracy z Narodowym 
Bankiem Polskim oraz Komisją Nadzoru Finansowego konkursu grantowego o rocznym bu-
dżecie ok. 5-10 mln euro skierowanego do organizacji pozarządowych zaangażowanych w po-
moc rozwojową oraz think-tanków w zakresie upowszechniania wiedzy dotyczącej wyzwań 
i dostępnych rozwiązań w zakresie zarówno polityki klimatycznej, jak i zrównoważonego 
finansowania32

32 Podobne rozwiązanie zostało wprowadzone już przez rząd Niemiec – por. The European Climate Initative https://
www.euki.de/en/ oraz The International Climate Initiative https://www.international-climate-initiative.com/en?iki_cookie_
check=1
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3. Podsumowanie  
    i rekomendacje

Polski sektor finansowy dopiero od kilku lat podejmuje próby uwzględnienia czynników ESG w pro-
cesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. W dużej mierze wdrażane w tym okresie działania 
wynikały z presji regulacyjnej lub były efektem zmiany podejścia zagranicznych inwestorów do 
kwestii środowiskowych. Od niedawna można jednak zaobserwować powolną zmianę w zacho-
waniu firm-liderów, dostosowujących swoje strategie do wymogów niskoemisyjnej transformacji 
nie tylko ze względu na ryzyka klimatyczne i wymogi prawne, lecz także ze względu na rosnące 
korzyści płynące z zero-emisyjnego modelu rozwoju. Wciąż jednak są to pojedyncze organizacje, 
a ogół firm pozostaje w tym zakresie w dużej mierze nieaktywny. 

Nadchodząca w najbliższych latach fala regulacji dotyczących zrównoważonego finansowania, 
dodatkowo podkreśli strategiczną rolę ryzyka klimatycznego i szans biznesowych wynikających 
z niskoemisyjnej transformacji. Osiągnięcie ambitnych celów klimatycznych w roku 2030 przekła-
da się jednak na konieczność zwiększenia zaangażowania sektora finansowego w dekarbonizację 
gospodarki już dzisiaj. Podejmowane teraz decyzje inwestycyjne będą bowiem determinowały 
ścieżki rozwoju co najmniej w perspektywie dekady. W szczególności niezbędne jest zbudowanie 
ram umożliwiających kompleksową ocenę ryzyka klimatycznego oraz szans związanych ze zmianą 
klimatu m.in. poprzez:

Obszar Priorytetowe działania z perspektywy polskiego sektora finansowego

Raportowanie

• Włączenie Polski do grona Państw popierających rekomendacje TCFD
• Przygotowanie przez KNF we współpracy z Ministerstwem Finansów reko-

mendacji dotyczących procesu przygotowywania raportów niefinansowych 
uwzględniających wytyczne TCFD

• Spółki notowane w indeksach zrównoważonych powinny być zobowiązane 
do wdrożenia rekomendacji TCFD i przygotowania raportów niefinansowych 
zgodnych z tymi wytycznymi

• Usprawnienie dialogu z interesariuszami – zarówno usprawnienie współpracy 
firm z inwestorami, jak i z regulatorem i administracją publiczną

• Zwiększenie skali działań edukacyjnych skierowanych do menagerów i zarzą-
dów dotyczących uwzględniania czynników ESG w procesie podejmowania 
decyzji inwestycyjnych
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Zarządzanie 
ryzykiem

• Przygotowanie przez KNF rekomendacji dotyczących:
— Procesu przeprowadzania analiz scenariuszowych
— Procesu zarządzania ryzykiem klimatycznym w bankach i innych instytu-

cjach finansowych
• Ścisła współpraca instytucji finansowych z KNF w celu przygotowania analizy 

ryzyk klimatycznych 
• Wykorzystanie utworzonej przez Ministerstwo Finansów Grupy Roboczej do 

edukacji rynku finansowego w zakresie analizy ryzyka klimatycznego
• Przygotowywanie przez NBP analizy wpływu ryzyka klimatycznego na stabil-

ność polskiego sektora finansowego i sformułowanie niezbędnych rekomen-
dacji szczegółowych

• Przygotowanie przez GPW wytycznych i rekomendacji dotyczących procesu 
analizy ryzyk klimatycznych przez spółki notowane na giełdzie

• Koordynacja działań na poziomie administracji publicznej w celu trwałego 
wbudowania analizy ryzyka i szans klimatycznych w mechanizmy funkcjono-
wania sektora finansowego

Wykorzystanie 
szans

• Przyjęcie przez rząd Strategii Transformacji do Gospodarki Neutralnej Klima-
tycznie oraz sektorowych strategii dekarbonizacji (np. Długoterminowej Stra-
tegii Renowacji)

• Stworzenie – zarządzanego przez niezależnego operatora np. NGO – Platfor-
my Zrównoważonych Finansów: ośrodka analitycznego wspierającego sektor 
finansowy w integracji założeń zrównoważonego finansowania ze strategiami 
rozwoju w tym:
— W wypracowaniu strategii dekarbonizacji i wyznaczeniu pośrednich ce-

lów redukcji emisji
— W wypracowaniu i wdrożeniu narzędzi umożliwiających określenie pozio-

mu zgodności portfela inwestycyjnego z celami Porozumienia Paryskiego
— W uczestniczeniu w globalnym procesie wymiany wiedzy i doświadczeń 

w zakresie niskoemisyjnej transformacji sektora finansowego
• Przygotowanie przez KNF we współpracy z Ministerstwem Finansów wytycz-

nych dotyczących polityk klimatycznych instytucji sektora finansowego zgod-
nych z postanowieniami Porozumienia Paryskiego

Współpraca 
międzynarodowa

• Wbudowanie kwestii dot. zrównoważonego finansowania w zakres polskiej 
pomocy rozwojowej (programy Ministerstwa Spraw Zagranicznych) ze szcze-
gólnym uwzględnieniem krajów Partnerstwa Wschodniego

• Zwiększenie zakresu oficjalnej pomocy rozwojowej do ok. 0,3% PKB poprzez 
przeznaczenie na ten cel części dochodów ze sprzedaży uprawnień do emisji 
oraz przeznaczenie dodatkowych środków na inwestycje o charakterze zrów-
noważonym w krajach otrzymujących pomoc dwustronną

• Przygotowanie – w ramach Platformy Zrównoważonych Finansów - strategii 
wsparcia technicznego dla krajów rozwijających się bazującej na doświadcze-
niach polskich

• Zorganizowanie przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska we współpracy 
z Narodowym Bankiem Polskim oraz Komisją Nadzoru Finansowego konkursu 
grantowego o rocznym budżecie ok. 5-10 mln euro skierowanego do organi-
zacji pozarządowych zaangażowanych w pomoc rozwojową oraz think-tan-
ków w zakresie upowszechniania wiedzy dotyczącej wyzwań i dostępnych 
rozwiązań w zakresie zarówno polityki klimatycznej, jak i zrównoważonego 
finansowania

Mając na uwadze, że Polski sektor finansowy jest dopiero na początkowym etapie rozwoju 
zgodnie z założeniami zrównoważonego finansowania, mobilizacja kapitału prywatnego będzie 
wymagała także działań przekrojowych, w tym:
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Rekomendowane 
działania przekrojowe Uzasadnienie33 

Przygotowania 
przez Ministerstwo 
Finansów strategii 
zrównoważonego 
finansowania

Kompleksowe włączenie się polskich instytucji finansowych w rozwój go-
spodarki zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju będzie zależne od 
stabilnych ram regulacyjnych. Strategia zrównoważonego finansowania po-
winna pozwolić m.in. na:

• klarowne przedstawenie kierunku rozwoju polityki sektora finanso-
wego oraz harmonizację krajowych regulacji i ramowych polityk ze 
zobowiązaniami międzynarodowymi i globalnymi trendami w zakre-
sie zrównoważonego finansowania

• określenie roli sektora finansowego (prywatnego i publicznego) 
w procesie niskoemisyjnej transformacji

• identyfikację wyzwań i korzyści dla sektora finansowego wynikają-
cych z niskoemisyjnej transformacji gospodarki

• identyfikację działań niezbędnych dla poszczególnych sektorów ryn-
ku finansowego umożliwiających zwiększenie skali udziału w rozwoju 
zrównoważonego finansowania 

a tym samym na ograniczenie postrzeganej niepewności dotyczącej integra-
cji założeń zrównoważonego finansowania ze strategiami rozwoju instytucji 
sektora finansowego

Zwiększenia 
zaangażowania 
KNF w rozwój 
zrównoważonego 
finansowania w Polsce

Konkurencyjność polskich instytucji sektora finansowego w coraz większym 
stopniu będzie zależała od efektywności procesu analizy ryzyka finansowe-
go związanego z czynnikami ESG. Z perspektywy regulatora rynku finanso-
wego pomijanie tego wymiaru jest ryzykowną strategią, ponieważ uniemoż-
liwia ograniczenie podatności polskich podmiotów sektora finansowego na 
systemowe zagrożenia wynikające z ryzyka klimatycznego.

Rozwoju współpracy 
pomiędzy publicznymi 
i prywatnymi 
podmiotami sektora 
finansowego 
oraz ekspertami 
z ośrodków 
analitycznych

Intensyfikacja współpracy, w szczególności w oparciu o działania już funk-
cjonującej Grupy Roboczej ds. zrównoważonego finansowania powołanej 
przez Ministerstwo Finansów, pozwoliłaby na przyspieszenie rozwoju zrów-
noważonego finansowania w Polsce, poprzez m.in. opracowanie rynkowych 
standardów i narzędzi, w tym narzędzi umożliwiających analizę ryzyk klima-
tycznych dla sektora finansowego dostosowanych do realiów i wymogów 
polskich interesariuszy.

Zwiększenia skali 
zaangażowania 
krajowych instytucji 
w międzynarodowe 
inicjatywy poświęcone 
niskoemisyjnej 
transformacji sektora 
finansowego 

Polscy interesariusze powinni brać czynny udział w dobrowolnych, global-
nych inicjatywach (np. TCFD, SBTi, Race to Zero) w celu wymiany wiedzy 
i doświadczeń oraz zapoznania się z najlepszymi praktykami rynkowymi.

Ponadto, brak obecności przedstawicieli krajowego sektora finansowego 
oraz jedynie ograniczony udział reprezentantów państw Europy Środko-
wo-Wschodniej w międzynarodowych inicjatywach uniemożliwia uwzględ-
nienie wyzwań, z jakimi zmaga się ta część Europy w debacie europejskiej. 
W konsekwencji wypracowywane rozwiązania mogą w niewielkim stopniu 
odpowiadać oczekiwaniom instytucji środkowoeuropejskich.

33 por. Bukowski et al. (2019) Nowe Otwarcie. Polska na drodze do zeroemisyjnej gospodarki, WiseEuropa: https://
wise-europa.eu/wp-content/uploads/2019/03/Nowe_otwarcie_Polska_zeroemisyjna.pdf
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Inne publikacje:

„Zielona odbudowa, Od kryzysu do realnej zmiany”, 
Bukowski M. (red), WiseEuropa, Warszawa 2020

„Orzeł z popiołów. Gospodarka po COVID-19”, 
Bukowski M. (red), WiseEuropa, Warszawa 2020

„Prąd Zmienny. Panorama niskoemisyjnych inwestycji w energetyce”, 
Bukowski M. (red), WiseEuropa, Warszawa 2020

ENERGIA, KLIMAT I ŚRODOWISKO

Program Energia, Klimat i Środowisko

Polska, Europa i świat stoją obecnie przed niespotykanymi w historii wyzwaniami środowiskowymi 
i zasobowymi. Uniknięcie groźnych zmian klimatu, poprawa zdrowia publicznego oraz wzrost 
bezpieczeństwa surowcowego wymaga głębokiej transformacji gospodarczej. Wykorzystanie 
szans i uniknięcie pułapek rozwojowych z tym związanych wymaga dogłębnej oceny krótko- 
i długoterminowych skutków polityki ochrony środowiska oraz gospodarowania zasobami 
naturalnymi. W ramach Programu Energia, Klimat i Środowisko przygotowujemy kompleksowe 
analizy sektorowe oraz makroekonomiczne poświęcone szeroko rozumianej niskoemisyjnej 
transformacji gospodarce w Polsce i poza jej granicami. Jesteśmy aktywni w takich obszarach, 
jak: polska oraz unijna polityka energetyczno-klimatyczna, krajowa polityka surowcowa, poprawa 
efektywności zasobowej gospodarki, ochrona środowiska oraz zdrowia publicznego poprzez 
ograniczenie szkodliwych emisji, zrównoważona polityka transportowa. 

http://wise-europa.eu/wp-content/uploads/2020/11/ZielonaOdbudowa.pdf
http://wise-europa.eu/wp-content/uploads/2020/11/ZielonaOdbudowa.pdf
http://wise-europa.eu/wp-content/uploads/2020/04/ORZEŁ-Z-POPIOLÓW-GOSPODARKA-PO-COVID-19-Raport.pdf
http://wise-europa.eu/wp-content/uploads/2020/04/ORZEŁ-Z-POPIOLÓW-GOSPODARKA-PO-COVID-19-Raport.pdf
http://wise-europa.eu/wp-content/uploads/2020/06/Prąd-Zmienny-Panorama-niskoemisyjnych-inwestycji-w-energetyce.pdf
http://wise-europa.eu/wp-content/uploads/2020/06/Prąd-Zmienny-Panorama-niskoemisyjnych-inwestycji-w-energetyce.pdf
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