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Najważniejsze 
regulacje dotyczące 
kwestii klimatycznych
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Zmiany klimatu i ich 
wpływ na biznes

World Economic Forum 

Climate Governance
Initiative

Chapter Zero Poland 

Znaczenie zmian dla 
członków rad nadzorczych
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Obowiązki rad nadzorczych w kontekście zmian klimatu
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Zmiany klimatu niepokoją rządy państw, biznes, konsumentów, wyborców

Zdecydowana większość 
Polaków obawia się zmian 
klimatycznych

21%
Bardzo 

zaniepokojony43%
Raczej 
zaniepokojony

20%
Raczej się nie 
martwiłem

7%
Nie martwiłem się wcale

8%
Brak zdania

W ciągu ostatniego
miesiąca czułem/-am

zmartwienie
o klimat na ziemi

Zmiany klimatu 2021 – raport IPCC
9 sierpnia Międzyrządowy Zespół ds. Klimatu (IPCC) opublikował „Zmiany klimatu 2021: podstawy fizyczne” (Climate
Change 2021: the Physical Science Basis). Raport analizuje podstawy przeszłych, obecnych i przyszłych zmian w systemie 
klimatycznym naszej planety oraz wpływu działalności człowieka.

✓ Naukowcy twierdzą w sposób jednoznaczny, że to człowiek odpowiada za zmiany klimatu. 
✓ Działalność człowieka doprowadziła do ogrzania systemu klimatycznego, powodując jego gwałtowne i powszechne 

zmiany. 
✓ To wskutek działalności człowieka klimat ogrzewa się w tempie niespotykanym od co najmniej ostatnich 2000 lat.
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The Paris Agreement is a legally binding international 
treaty on climate change whereby countries commit 
to reducing their greenhouse gas (GHG) emissions to 
limit global temperate rise.

Zmiany klimatu zmieniają biznes

2018

EU enshrines net zero and 

emissions targets into law

The European Council adopted a climate change law that legally 
obliges 27 nations to collectively slash GHG emission by 55% by 
2030

'New EU directive means companies will have to be 

transparent about their climate impacts'

2015 2020 2021



© 2021. Deloitte Sustainability Consulting Central Europe 7

Rosnąca presja ze strony interesariuszy przyczyną wprowadzania realnych zmian

Jak zmiany klimatyczne zmieniają biznes?

Inwestorzy, pożyczkodawcy i ubezpieczyciele są coraz 
bardziej świadomi zagrożeń związanych z rosnącym 

ryzykiem klimatycznym w realnej gospodarce. 
Instytucje finansowe wymagają od przedsiębiorstw 

większej przejrzystości, w zakresie uwzględnienia 
zmian klimatycznych w podejmowanych decyzjach. 

Dodatkowo zarządzający aktywami coraz częściej 
stosują oceny ryzyka klimatycznego jako standardowe 

kryteria oceny we wszystkich portfelach.

Europejski Zielony Ład ma na celu osiągnięcie 
neutralności klimatycznej w UE w 2050 r. Poprzez 

wykorzystanie prywatnych inwestycji z ogromnych 
funduszy publicznych. 

Greta Thunberg i globalne strajki klimatyczne stały się 
nagłówkami na całym świecie i wymusiły reakcję rządu. 
Presja wywierana jest na wszystkie firmy we wszystkich 

sektorach, aby pokazać społeczeństwu, że działają w celu 
ograniczenia swojego wpływu na klimat i mogą 

dostosować się do nowej polityki i oczekiwań 
zainteresowanych stron.

Szereg organów regulacyjnych wdraża nowe wymogi 
dotyczące ujawniania informacji związanych z klimatem 
dążąc tym samym do zapewnienia właściwego 
uwzględnienia ryzyk klimatycznych w podejmowanych 
decyzjach inwestycyjnych

• Raportowanie ryzyka klimatycznego zgodnie z 
zaleceniami grupy zadaniowej ds. Ujawniania 
informacji finansowych związanych z klimatem 
(TCFD) stanie się częścią unijnej dyrektywy w sprawie 
CSR,

• Bundesbank i Federalny Urząd Nadzoru Finansowego 
zalecają bankom i ubezpieczycielom wykazanie, że 
ryzyko klimatyczne jest skutecznie zarządzane, 
również w ramach spółek portfelowych,

• Plan działania UE dotyczący finansowania 
zrównoważonego wzrostu proponuje prawidłowe 
zarządzanie ryzykiem finansowym wynikającym ze 
zmian klimatu.

1 Deloitte Insights 2019: Feeling the heat?

Regulacje Sektor finansowy

Presja społeczna
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Znaczenie zmian klimatu dla biznesu
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Zmiany klimatyczne - Globalny obowiązek działania – czy nasz również?

Porozumienie Paryskie zawarte w grudniu 2015 r. podczas COP21 (UNFCCC, 2015) otworzyło nowy etap działań na rzecz klimatu, 
ustanawiając cel utrzymania globalnego wzrostu temperatury w tym stuleciu na poziomie znacznie poniżej 2°C względem poziomu 
sprzed epoki przemysłowej oraz kontynuowania wysiłków na rzecz ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5°C.

https://unfccc.int/files/essential_background/background_publications_htmlpdf/application/pdf/conveng.pdf IPPC, Climate Change 2014, Summary for Policymakers
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Wzrastająca presja otoczenia wymusza przyjęcie stanowiska przez Biznes 

Ś R O D O W I S K O S P O Ł E C Z N O Ś C I I N W E S T O R Z Y T E C H N O L O G I E

Porozumienie Paryskie: 

“Too little, too late”

“Ludzie oczekują 

zmiany”

“Niepewność co do dostępności 

i efektywności biznesowej 

alternatywnych źródeł energii”

“Zmiana jest imperatywem

finansowym”

„Confused mind says no”
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Główne analizowane scenariusze wpływu zmian klimatycznych

Agresywna mitygacja
(2-stopnie i poniżej. RCP2.6)

Ograniczona mitygacja
(Business- as- Usual. RCP8.5)

Wzrost temperatury 
do roku 2100 ~ 2˚C ~ 4˚C

Scenariusze redukcji 
emisji i materializacji 
ryzyka klimatycznych

Równoważne z realizacją
Celów Paryskich

Rygorystyczna polityka 
klimatyczna, znacząco niższa 
energochłonność

Szczyt emisji do 2040 r. (RCP4.5)

Znaczne ryzyka transformacji, 
ryzyko fizyczne ograniczone

Ograniczone polityki
w zakresie redukcji emisji

Ograniczone ryzyka transformacji

Wysoka materializacja ryzyk 
fizycznych zmian klimatu

Obecnie świat jest na dobrej drodze
do ocieplenia o 3-4˚C lub więcej.

Porozumienie Paryskie ma na celu ograniczenie globalnego 
wzrostu temperatury do znacznie poniżej 2˚C do 2100 roku.
Dlatego najczęściej wybierane są do analiz scenariuszy 
klimatycznych te 2 scenariusze

11

Source:  
1. Intergovernmental Panel on Climate Change, Fifth Assessment Report (AR5), Climate 
Change: Action, Trends, and Implications for Business, Cambridge University Press, 2013

W który scenariusz wpisuj się obecnie 
model biznesowy mojej Firmy ?

Czy jesteśmy w stanie efektywnie biznesowo 
zrealizować cel Porozumienia Paryskiego?

Jak realne i istotne są ryzyka klimatyczne 
dla mojego biznesu?
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W Z R O S T  Z A P O T R Z E B O W A N I A  

N A  E N E R G I Ę

Niepewność i dylematy decyzyjne „energy trilemma”

D O S T Ę P N O Ś Ć  E N E R G I I  Z I E L O N E J

O R A Z  K O S Z T  E N E R G I I

S K U T E C Z N E  Z A R Z Ą D Z A N I E  

W A R T O Ś C I Ą  F I R M Y

RY Z Y KO = zagrożenie czy szansa
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Zalecenia TCFD mieszczą się w 
czterech obszarach tematycznych: Ład korporacyjny

Strategia

Zarządzanie 

ryzykiem

Wskaźniki i 

cele

Voluntary climate-related financial risk disclosures

K O N T E K S T :  

Przegląd możliwości uwzględnienia kwestii związanych z klimatem 
w działaniach sektora finansowego. Ministrowie Finansów grupy G20 
i prezesi banków centralnych zwrócili się do Rady Stabilności 
Finansowej (FSB) o dokonanie przeglądu możliwości uwzględnienia 
kwestii związanych z klimatem w działaniach sektora finansowego. 

2015 r. grupa zadaniowa ds. ujawnień informacji finansowych 
związanych z klimatem (TCFD) - zalecenia dot. efektywniejszego 
raportowania informacji finansowych (z udziałem Erica Dugelay, 
Partnera Deloitte France).

Rekomendacje w zakresie „dobrowolnego” ujawnianie informacji finansowych związanych z 
klimatem (TCFD)

31 międzynarodowych członków grupy zadaniowej, 
kierowanych przez Michaela Bloomberga, obejmuje 

dawców kapitału, ubezpieczycieli, duże firmy 
niefinansowe, firmy księgowe i konsultingowe oraz 

agencje ratingowe.

Grupa zadaniowa prowadzona przez ekspertów z wielu branż i 
różnych regionów geograficznych
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Ujawnienia klimatyczne wg zaleceń TCFD

ŁAD KORPORACYJNY

Ujawnienie zasad zarządzania 
w odniesieniu do ryzyka związanego 
z oddziaływaniami klimatycznymi 
(zarówno zagrożenia jak i szanse)

R E K O M E N D O W A N E  U J A W N I E N I A

Wskazanie ogólnego podejścia 
Zarządu do kwestii klimatycznych 
w tym zagrożeń i szans.

Wskazanie roli osób zarządzających 
w ocenie i zarządzaniu ryzykami
klimatycznymi (w tym zagrożeniami i 
szansami).

STRATEGIA

Ujawnienie obecnych i potencjalnych 
oddziaływań klimatycznych na biznes 
organizacji, w tym na strategię, 
planowanie finansowa – w zakresie 
w którym oddziaływanie to jest istotne.

Wskazanie zagrożeń i szans 
klimatycznych które organizacja 
zidentyfikowała zarówno w krótkiej 
jak i długiej perspektywie.  

Wskazanie obecnego i potencjalnego 
poziomu oddziaływań klimatycznych 
na biznes organizacji, w tym na 
strategię, planowanie finansowa –
w zakresie w którym oddziaływanie 
to jest istotne.

Wskazanie stopnia odporności 
strategii organizacji na różne 
scenariusze klimatyczne, włączając 
scenariusz + a 2°C lub niższy.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Ujawnienie procesów identyfikacji, 
oceny i zarządzania ryzykami
związanymi z klimatem.

MIERNIKI I CELE

Ujawnienie mierników i celów 
wykorzystywanych do oceny 
i zarządzania poszczególnymi 
obszarami istotnych ryzyk 
klimatycznych.

Wskazanie procesów identyfikacji 
i oceny ryzyk klimatycznych.

Wskazanie procesów zarządzania 
ryzykami klimatycznymi.

Wskazanie sposobów integracji 
elementów zarządzania ryzykami
klimatycznymi w ramach 
zintegrowanego zarządzania ryzykiem 
organizacji. 

Wskazanie mierników 
wykorzystywanych przez organizację 
do zarządzania strategicznego oraz 
zarządzania ryzykiem w odniesieniu do 
ryzyk klimatycznych. 

Wskazanie poziomu emisji dla Zakresu 
1, 2 i 3 (jeśli ma zastosowanie) w 
odniesieniu do emisji gazów 
cieplarnianych (GHG) oraz 
poszczególnych obszarów istotnych 
ryzyk. 

Wskazanie celów jakie zdefiniowania 
organizacja w odniesieniu do 
zarządzania ryzykami klimatycznymi 
oraz obecnie uzyskiwanych efektów 
zarządzania.

„W jaki sposób adresujemy w strategii i efektach działania firmy odpowiedź na ryzyka klimatyczne”
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Najważniejsze regulacje



© 2021. Deloitte Sustainability Consulting Central Europe 16

Trzy główne filary 

R E G U L A C J E  E U R O P E J S K I E

Green Deal – Zielony Ład Next Generation EU

Strategia Zrównoważonego Finansowania KE

SFDRTaksonomia UE *

Kto: Duże spółki zatrudniające 

ponad 500 pracowników

Co: Model biznesowy, polityki 

i ich rezultaty, główne ryzyka i 

procedury należytej staranności, 

KPIs|

Gdzie: Sprawozdanie z

działalności

Kiedy: styczeń 2017

CSRD draft*NFRD - 2014

Kto: Wszystkie spółki notowane na giełdzie z 

wyjątkiem mikro + wszystkie duże firmy (2/3 

kryteriów: suma bilansowa 20 mln EUR; obrót 

netto: 40 mln EUR; 250 średnia liczba 

pracowników w okresie obrotowym

Co: kwestie ESG objęte obowiązkowym 
standardem wypracowanym przez EFRAG w 
tym: Model biznesowy i strategia, cele i postępy, 
rola organów administracyjnychi zarządzających, 
polityki, proces due dilligence, podwójna istotność, 
główne ryzyka i sposoby ich zarządzania, mierniki

Gdzie: obowiązkowe cyfrowy system 

raportowania w formacje ESEF 

Kiedy: 2024 (za rok obrotowy od stycznia 2023)

Kto: Uczestnicy rynku finansowego 

(objęci SFDR) i duże spółki (objęte 

dyrektywą NFRD) 

Co: % zrównoważonych środowiskowo 

działań gospodarczych na podstawie 

zgodności z 6 celami środowiskowymi 

Gdzie: Sprawozdania okresowe, 

ujawnienia przedkontraktowe, na stronie 

internetowej 

Kiedy: od 2021 pierwsze ujawnienia 

taksonomiczne – prace wciąż w toku

Kto: Uczestnicy rynku finansowego 

i doradcy finansowi 

Co: W jaki sposób ryzyka ESG są 

uwzględnianie w procesie podejmowania 

decyzji inwestycyjnych 

Gdzie: Sprawozdania okresowe, 

ujawnienia przedkontraktowe, na stronie 

internetowej Kiedy: 10 marca 2021
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Z
A

K
R

E
S Spółki giełdowe zatrudniające ponad 500 osób

~ 11 tys. firm w UE
Obowiązuje od 2014 r.

Wszystkie spółki notowane na giełdzie2+ duże firmy przekraczające 2/3: 
• Sumy bilansowej: 20 mln euro
• Przychodów netto: 40 mln euro
• średniej liczby zatrudnionych w roku obrotowym  na poziomie 250 osób
~ 50 tys. firm w UE 

Rok obrotowy 2020 Rok obrotowy 2021 Rok obrotowy 2022 Rok obrotowy 2023 Rok obrotowy 2024 

W
Y

M
O

G
I

 S
P

R
A

W
O

Z
D

A
W

C
Z

E • Dyrektywa UE w odniesieniu 
do ujawniania informacji 
niefinansowych (ang. NFRD)

• NFRD

• Taksonomia UE: 
Ujawnienia1 w zakresie 
działań przyczyniających 
się do łagodzenia zmiany 
klimatu i przystosowania 
się do niej 

• NFRD
• Taksonomia UE: Ujawnienia 

określone w roku 
obrotowym 2021 plus 
stopień, w jakim działania 
1przyczyniają się do:
1. ochrony wód oraz 

organizmów w nich 
zamieszkujących

2. przejścia na system 
gospodarki o obiegu 
zamkniętym

3. zapobiegania 
zanieczyszczeniom 

4. ochrony 
bioróżnorodności 

• Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) opracuje obowiązkowe standardy UE dot. raportowania 
kwestii zrównoważonego rozwoju5, uwzględniające następujęce kwestie ESG:

• Model biznesowy i strategię biznesową
• Cele i postępy w ramach ich realizacji
• Rolę organów administracyjnych, kierowniczych i zarządczych
• Polityki
• Obszary o znaczącym negatywnym wpływie
• Główne zagrożenia, w tym występujące zależności oraz sposoby zarządzania ryzykiem
• Metody pozyskiwania raportowanych informacji

• Jakościowe, ilościowe, wybiegające w przyszłość, retrospektywne informacje obejmujące perspektywę krótko-, średnio- i 
długoterminową.  

• Kierowanie się przy raportowaniu zasadą podwójnej istotności czyli uwzględnienie wpływu kwestii zrównoważonego rozwoju na 
działalność firmy oraz wpływu, jaki przedsiębiorstwo wywiera na społeczeństwo i środowisko.

• Informacje dotyczące łańcucha wartości firmy, w tym działania podejmowane przez firmę, produkty i usługi, relacje biznesowe i 
łańcuch dostaw.

• Ujawnienia wynikające z Taksonomii UE (dla roku obrotowego 2022).

Fo
rm

at

Format
Wyodrębniona część 
sprawozdania z działalności 
spółki
Lub
Oddzielne sprawozdanie 
(raport) (PL)

Wyodrębniona część 
sprawozdania z 
działalności spółki
Lub
Oddzielne sprawozdanie 
(raport) (PL)

Wyodrębniona część 
sprawozdania z działalności 
spółki
Lub
Oddzielne sprawozdanie 
(raport) (PL)

Sprawozdanie Zarządu opublikowane zewnętrznie

Obowiązek sporządzania raportów rocznych w jednolitym europejskim formacie raportowania (ESEF)

Weryfikacja 
jeżeli wymagają tego 
przepisy

jeżeli wymagają tego 
przepisy

jeżeli wymagają tego 
przepisy

Obowiązkowa (ograniczona) pewność w zakresie ujawnianych informacji6

Dyrektywa CSRD (proponowany powrót do Dyrektywy NFRD)NFRD

Harmonogram
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W jaki sposób Taksonomia UE wpisuje się w pozostałe wytyczne dot. raportowania kwestii 
zrównoważonego rozwoju?

Projekt CSRD - Corporate Sustainability Reporting Directive (dyrektywy w sprawie 
raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju)
Dyrektywa zobowiązująca duże przedsiębiorstwa i spółki giełdowe do raportowania ryzyk w 
zakresie zrównoważonego rozwoju oraz ich wpływu, np. wpływu ich  działalności na klimat 
oraz wpływu zmian klimatycznych na ich działalność. . 

Są zobowiązane do 
raportowania…

CZYM JEST TAKSONOMIA UE?

Taksonomia UE stanowi jednolitą klasyfikację 
działalności gospodarczej, określającą kryteria, których 
spełnienie oznacza, że daną działalność można uznać za 
zrównoważoną pod względem środowiskowym 

SFDR ( Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) w sprawie 
ujawniania informacji związanych ze 
zrównoważonym rozwojem w sektorze 
usług finansowych)
dotyczy ujawniania informacji przy 

sprzedaży zrównoważonych produktów 
finansowych

Produkty uwzględniające wpływ na 
środowisko lub istotne społecznie
częściowo wpisują się w koncepcję 
„zrównoważonych inwestycji” 

Produkty opracowane zgodnie z ideą 
„zrównoważonych inwestycji”
Definicja „zrównoważonych inwestycji” 
obejmuje działania zgodne z założeniami 
Taksonomii UE (inwestycje 
uwzględniające wpływ na środowisko lub 
spełniające cele społeczne)

Pozostałe informacje w ramach CSRD 
(dyrektywy w sprawie raportowania 
zagadnień zrównoważonego rozwoju) 
dotyczące kwestii środowiskowych, 
społecznych oraz ładu korporacyjnego 

Duże firmy 
i spółki giełdowe

*Rozporządzenie SFDR dotyczące uczestników rynku finansowego oraz doradców finansowych nie jest przedmiotem tej prezentacji.

% działań zgodnych z Taksonomią UE
Firmy raportują % osiągniętych przychodów 
z działań zgodnych z Taksonomią UE oraz % 
przyszłych przychodów (nakłady inwestycyjne) 
osiągniętych dzięki działaniom zgodnym z 
Taksonomią UE

Uczestnicy rynku 
finansowego*
(zarządcy aktywów, firmy 
ubezpieczeniowe, fundusze 
emerytalne itp.)

oraz doradcy finansowi*

Pozostali odbiorcy 
końcowi
(społeczeństwo 
obywatelskie, klienci...)

odbiorcami 
raportowanych 
informacji są
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SFDR wymaga integracji kryteriów zrównoważonego rozwoju na 
poziomie korporacyjnym i produktowym. Kategoryzuje produkty pod 
względem zrównoważonego rozwoju.

Link do SFDR i wymagania dla inwestorów

Kategorie 14 obowiązkowych podstawowych wskaźników odnoszących się do 
głównych negatywnych skutków wpływających na czynniki zrównoważenia 
przedsiębiorstw, uzupełnione wskaźnikami uzupełniającymi (1)

Gazy cieplarniane 1. Emisja gazów cieplarnianych
2. Ślad węglowy 
3. Intensywność gazów cieplarnianych firm odbiorców 
4. Ekspozycja na firmy działające w sektorze paliw kopalnych 
5. Udział zużycia i produkcji energii nieodnawialnej 
6. Intensywność zużycia energii przez sektor klimatyczny do silnego wpływu

Bioróżnorodność 7. Działania, które niekorzystnie wpływają na obszary wrażliwe na 
różnorodność biologiczną

Woda 8. Emisje do wody

Odpady 9. Wskaźnik odpadów niebezpiecznych

Prawa społeczne, 
prawa człowieka 
i antykorupcja

10. Naruszenia zasad ONZ Global Compact oraz Wytycznych Organizacji 
Współpracy i Rozwoju Gospodarczego (OECD) dla przedsiębiorstw 
wielonarodowych

11. Brak procesów zgodności i mechanizmów monitorowania Poszanowanie 
zasad ONZ Global Compact i Wytycznych OECD dla firm 
międzynarodowych

12. Różnica w wynagrodzeniach nieskorygowana ze względu na płeć
13. Różnorodność płci w Radzie Dyrektorów 
14. Narażenie na kontrowersyjną broń (miny przeciwpiechotne, amunicja 

kasetowa, broń chemiczna i biologiczna)
(1) The draft RTS with regard to the content, methodologies and presentation of disclosures pursuant to SFDR is here

Ujawnienie integracji czynników zrównoważonego 
rozwoju w decyzjach inwestycyjnych, polityce 
wynagrodzeń, zarządzaniu ryzykiem i procesach 
doradczych oraz rozważaniach dotyczących PAI

Poziom 
podmiotu

Ujawnianie cech środowiskowych lub społecznych, 
strategii inwestycyjnej, wskaźników cech 
zrównoważonego rozwoju oraz uwzględnianie PAIArtykuł 8 

produktów

Ujawnienie celu zrównoważonego rozwoju, 
strategii inwestycyjnej, wskaźników celu 
zrównoważonego rozwoju oraz uwzględnienia 
PAIs

Article 9 
produkty

Integracja ryzyka zrównoważonego rozwoju i 
rozważania dotyczące PAI

Wszystkie 
produkty 

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Draft%20Technical%20Standards/2021/962778/JC%202021%2003%20-%20Joint%20ESAs%20Final%20Report%20on%20RTS%20under%20SFDR.pdf
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Pytanie do słuchaczy

• Znam bardzo dobrze i ta wiedza jest wystarczająca

• Znam dobrze, ale chętnie dowiem się więcej

• Znam trochę i mogę dowiedzieć się więcej

• Znam słabo, ale raczej nie będę zgłębiać tej wiedzy

• Nie znam, nie potrzebuję wiedzieć więcej

W jakim stopniu zna Pani/Pan wymienione wcześniej regulacje?



2121

World Economic Forum –
Climate Governance Initiative

Chapter Zero Poland
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Zmieniające się wymagania to duże wyzwanie 

Obecnie jest wiele publikacji i źródeł z których 
mogą skorzystać osoby zainteresowane 
regulacjami wokół zmian klimatu.

Trudno się nawiguje, gdyż duża jest 
częstotliwość zmian

Wyzwaniem jest znalezienie praktycznych rozwiązań 
dostosowanych do specyfiki branży i spółki

Dotarcie do rzetelnej wiedzy jest 
czasochłonne i wymaga ekspertyzy
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Zasady i wskazówki WEF dla rad nadzorczych dotyczące nadzoru zarządzania w zakresie klimatu 

Rozliczanie rad dyrektorów z zagadnień 
dotyczących klimatu

Ze względu na to, że rady nadzorcze 
odpowiadają przed udziałowcami lub 
akcjonariuszami za długoterminową kondycję 
organizacji, powinny one również odpowiadać 
przed nimi za nadzorowanie skutecznego 
zarządzania ryzykiem i szansami związanymi 
z klimatem, jak każda inna kwestia wiążąca się 
z ryzykiem finansowym.

Struktura rady nadzorczej

Aby zapewnić odporność spółki na zmiany 
klimatu i właściwe zarządzanie w tym zakresie, 
rada nadzorcza powinna ustalić, w jaki sposób 
najskuteczniej uwzględnić te zagadnienia 
w swojej strukturze i komitetach. Wybrana 
struktura powinna również umożliwiać 
skuteczne kontakty i komunikację 
z odpowiednimi członkami zarządu.

Ocena istotnych rodzajów ryzyka i szans

Rada nadzorcza powinna dopilnować, by 
kierownictwo spółki dokonywało bieżącej 
oceny krótko-, średnio- i długoterminowej 
istotności ryzyka oraz szans związanych 
z klimatem dla spółki. Ponadto rada nadzorcza 
powinna zadbać, aby działania i reakcje 
organizacji w odniesieniu do kwestii 
klimatycznych były proporcjonalne 
do istotności tych kwestii dla spółki.

Integracja strategiczna

Rada nadzorcza powinna dopilnować, aby 
kwestie klimatu były systematycznie 
uwzględniane w strategicznym planowaniu 
inwestycji i procesach decyzyjnych oraz by 
stały się częścią zarządzania ryzykiem 
i szansami w całej organizacji.

Znajomość problematyki

Zmiany klimatu zakłócają normalną 
działalność gospodarczą. Podobnie jak 
w przypadku każdych tego rodzaju zakłóceń, 
członkowie rady nadzorczej powinni łącznie 
cechować się wystarczającą świadomością 
i znajomością sposobów, w jakie zmiany te 
mogą wpłynąć na działalność firmy. 
Świadomość na szczeblu rady nadzorczej 
nadaje ton całej organizacji, wpływając na 
wzrost świadomości kierownictwa wyższego 
szczebla i pracowników.

Wskazówki opierają się na istniejących ramach ładu korporacyjnego, takich jak Globalne Zasady Ładu Korporacyjnego Międzynarodowej 
Sieci Ładu Korporacyjnego (ICGN), a także na innych wytycznych dotyczących ryzyka związanego z klimatem i odporności na jego zmiany, 
takich jak zalecenia Grupy Zadaniowej Rady Stabilności Finansowej ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem (TCFD)

01

02

03

04

05
Sprawozdawczość i ujawnianie informacji

Rada nadzorcza powinna dopilnować, aby istotne 
ryzyka, szanse i decyzje strategiczne związane 
z klimatem były konsekwentnie oraz w przejrzysty 
sposób ujawniane wszystkim interesariuszom  
w przedkładanych dokumentach finansowych, 
takich jak sprawozdania finansowe i raporty 
roczne oraz podlegać takim samym zasadom jak 
sprawozdawczość finansowa. Spółki powinny 
uwzględniać obowiązkowe i dobrowolne zasady 
sprawozdawczości klimatycznej – np.: TCFD.

07

Zachęty

Rada nadzorcza powinna zadbać, aby 
zachęty dla kierownictwa wykonawczego 
skłaniały je do troszczenia się 
o długofalowy dobrobyt przedsiębiorstwa. 
Rada może w stosownych przypadkach 
rozważyć włączenie celów i wskaźników 
związanych z klimatem do systemów 
motywacyjnych dla członków zarządu.

06
Wymiana poglądów

Rada nadzorcza powinna prowadzić 
regularną wymianę poglądów i dialog 
z partnerami branżowymi, decydentami, 
inwestorami oraz innymi interesariuszami, 
aby zachęcać do dzielenia się metodami, 
a także pozostawać na bieżąco 
z aktualnymi rodzajami ryzyka związanymi 
z klimatem, wymogami regulacyjnymi itp

08
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Ogólne informacje

CHAPTER ZERO POLAND 

Forma prawna i realizatorzy projektu

Organizator projektu - działania operacyjne i komunikacja 

zewnętrzna. Projekt realizowany będzie w strukturach 

formalnych FOB. 

Partner merytoryczny – zapraszanie członków Rad 

Nadzorczych do projektu, wsparcie wiedzą, 

doświadczeniem i zasobami. 

Chapter Zero Poland, który jest częścią -
powołanej przez World Economic Forum -
Climate Governance Initiative, to program 
rozwoju kompetencji organów zarządczych i 
nadzorczych spółek.       

W pierwszej kolejności do platformy Chapter
Zero Poland zostaną zaproszeni prezesi i 
prezeski oraz członkowie i członkinie Rad 
Nadzorczych firm partnerskich Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu. Program nie jest 
adresowany do firm, ale do członków ich rad 
nadzorczych w modelu członkowie rad 
nadzorczych do członków rad nadzorczych. 
Udział wymaga rejestracji, zgody i 
zaproszenia.

Czym jest Chapter Zero Poland?

Grupa inicjatywna Chapter Zero Poland Potencjalni partnerzy projektu

Opiekun projektu Chapter Zero Poland: 
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Struktura zarządcza & podejmowane działania

CHAPTER ZERO POLAND

1. Dominika Bettman – członkini Rady Nadzorczej Santander Bank Polska, 

Prezeska Siemens Polska

2. Marzena Strzelczak – Prezeska FOB

3. Irena Pichola  - Partner w Deloitte Polska

4. Piotr Wachowiak – Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, członek 

Rady Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP

1. Lucyna Stańczak-Wuczyńska – Przewodnicząca Rady 

Chapter Zero Poland, Przewodnicząca Rady Nadzorczej

BNP Paribas Polska

2. Rafał Antczak – Wiceprezes Zarządu PKOBP, członek 

Rad Nadzorczych: Centralny Port Komunikacyjny sp. z 

o.o. , PKO Faktoring S.A., PKO Życie Towarzystwo 

Ubezpieczeń S.A. i PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

3. Paweł Dziekoński – Członek Zarządu, FAKRO

Advisory Board - Rada doradcza 

Steering Comitee - Zarząd projektu 

4. Michał Grzybowski – Prezes Philips Polska

5. Prof. Elżbieta Mączyńska – Przewodnicząca Polskiego

Towarzystwa Ekonomicznego, członkini Rady Nadzorczej

PZU

6. Janusz Reiter – Członek Rady Nadzorczej STU Ergo Hestia 

7. Maciej Witucki – Prezydent Konfederacji Lewiatan, 

Przewodniczący Rady Nadzorczej Orange Polska

8. Marynika Woroszylska-Sapieha – Członkini Rady 

Nadzorczej Santander Bank Polska

9. Katarzyna Zawodna-Bijoch – Prezeska Skanska

Commercial Development Europe

10. William R. Watson - General Partner, Private Equity 

Central Europe
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Korzyści dla członków Chapter Zero Poland

CELEM CHAPTER ZERO POLAND 

jest edukacja i aktywizacja członków rad nadzorczych w uwzględnianiu tematów klimatycznych w strategii firm. Program 

jest rozwijany ze Światowym Forum Ekonomicznym. Do współpracy zaproszeni są członkowie rad nadzorczych oraz 

wybitni eksperci w zakresie strategii klimatycznych firm.

Dostęp do wiedzy eksperckiej

Konsultacje i informacje na temat nowych regulacji lokalnych i międzynarodowych

Budowanie międzynarodowej sieci kontaktów

Możliwość skorzystania z doświadczeń najbardziej zaawansowanych temacie klimatu firm w Polsce i Europie

Udział w spotkaniach lokalnych i międzynarodowych

Budowanie unikalnej ekspertyzy własnej w zakresie tematów związanych z ochroną klimatu

Marketing personalny – wypowiedzi na spotkaniach oraz w mediach

Wymiana doświadczeń i wiedzy z innymi członkami rad nadzorczych

Co otrzymuje się po przystąpieniu do Chapter Zero Poland:
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Kto może zostać członkiem Chapter Zero Poland? 

Prezesi, prezeski oraz członkowie i członkinie rad 
nadzorczych firm ze wszystkich branż. 

Przystąpienie do Chapter Zero Poland następuje 
poprzez wypełnienie kwestionariusza 
zgłoszeniowego na stronie chapterzero.pl. 

Zgłoszenie podlega weryfikacji przez Komitet 
Sterujący projektu, który zatwierdza poszczególnych 
kandydatów i kandydatki

KTO I JAK MOŻE DOŁĄCZYĆ DO CHAPTER ZERO POLAND? 

J A K  D O Ł Ą C Z Y Ć

chapterzero.pl

Dalsza budowa koalicji Chapter Zero Poland –
zaangażowanie firm, decydentów, naukowców i 
społeczności akademickiej w Chapter Zero Poland

Kampania promocyjna

Rozmowy z potencjalnymi opiekunami projektu

Badanie poziomu wiedzy o zmianach klimatu i 
potrzebach edukacyjnych członków organów zarządczych 
i nadzorczych firm (we współpracy z Climate Governance
Initiative)

Propozycje spotkań: szerzenie wiedzy; uruchomienie 
newslettera; okrągłe stoły w wąskich kręgach na temat 
konkretnych sektorów; warsztaty i sesje wymiany 
wiedzy
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Wyzwania dla członków rad nadzorczych

Dyskusja
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Pytania do rozważenia

ŁAD KORPORACYJNY

1. W jaki sposób zarząd nadzoruje 
wykonywanie obowiązków 

związanych z ryzykiem i szansami 
klimatycznymi?

2. Czy kluczowe decyzje w firmie 
uwzględniają kwestie dotyczące 

klimatu lub zrównoważonego 
rozwoju? 

3. Jaki jest poziom wiedzy członków 
zarządu na temat kwestii 
klimatycznych? Jak często 
organizowane są szkolenia 
na temat zmian klimatu?

4. W jaki sposób polityka 
wynagradzania wpływa 

na podejmowanie decyzji 
dotyczących klimatu?

STRATEGIA 

1. Czy zarząd uwzględnia kwestie 
klimatyczne w planowaniu 

strategicznym? Proszę wybrać 
odpowiedź, która najlepiej opisuje 

stosowane przez firmę praktyki. 

2. Czy zarząd określił krótko-, 
średnio- i długoterminową 

perspektywę, w której planowane 
jest uwzględnienie kwestii 

klimatycznych w kluczowych 
procesach i decyzjach w firmie?

3. Czy w ramach oceny odporności 
firmy na ryzyko klimatyczne, a także 

jej strategii lub portfela aktywów 
wykorzystuje się analizę 

scenariuszową?

4. Czy firma zdefiniowała swoje cele 
klimatyczne (zero emisji netto, 
bezwzględna wielkość emisji, 

emisyjność, udział energii 
odnawialnej)?

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

1. Czy ryzyka klimatyczne 
podlegają formalnej identyfikacji, 

ocenie 
i zarządzaniu w firmie?

2. Czy zarządzanie ryzykiem 
klimatycznym zostało 

zintegrowane z procesem 
zarządzania ryzykiem 

w przedsiębiorstwie (ERM)?

CELE, WSKAŹNIKI, RAPORTOWANIE

1. Z jakich narzędzi raportowania 
korzysta firma? 

2. Gdzie i w jaki sposób firma ujawnia 
informacje związane z klimatem?

3. Czy przeprowadzono ocenę 
istotności ujawnień klimatycznych?
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Podsumowanie
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PODSUMOWANIE: Jak działać?

Pomyśl o strategicznych kierunkach firmy i jej 
efektywności biznesowej przez pryzmat zmian 
klimatycznych.

Zarządzaj własnymi działaniami operacyjnymi 
łańcuchem dostaw i kontroluj konsekwencje dla 
łańcucha wartości.

Okresowo kwestionuj scenariusze i aktualizacje 
strategii proponowane przez Zarząd

Obowiązkiem kierownictwa jest szerokie włączenie 
zmian klimatycznych i ESG do zarządzania:

• Schemat organizacyjny

• Proces / System Zarządzania Ryzykiem (ERM)

• Planowanie scenariusza

• Planowanie strategiczne

• Wyznaczanie celów 

• Decyzje inwestycyjne

• Rozwój nowych produktów

• Systemy zarządzania (np. ISO 14001 / ISO 5001)

• Projektowanie i monitorowanie procesu

• Finanse – zielony kapitał na rozwój

• Ratingi dot. zrównoważonego rozwoju

Zaangażuj się, przejmij odpowiedzialność za kwestie 
związane ze zmianą klimatu i poznaj konsekwencje 
dla strategii biznesowej

Warsztat zaangażowania – skalibruj zrozumienie i 
postawę

Zdefiniuj ambicje dotyczące neutralności 
klimatycznej

Ustal czynniki motywujące konieczne do 
zbudowania zaangażowania

Połącz siły w strategiczne sojusze na rzecz 
zrównoważonego rozwoju – ogólne i sektorowe

Krok 1

Buduj zrozumienie i zaangażowanie Upewnij się, że kwestie klimatyczne są 
dobrze zintegrowane w modelu zarządzania 
przedsiębiorstwem

Zapewnij zaangażowanie w firmie i całym 
łańcuchu dostaw – aktywnie zarządzaj 
zmianą

Krok 2 Krok 3
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Warto przeczytać
Publikacje Deloitte pomagające być na bieżąco z dynamicznym rozwojem czynników ESG

Rethinking CSR:
Are Old Orthodoxies Blocking 
New Opportunities? 

Seek and you may find:
How CFOs can manage 
sustainability risks and find long-
term value in unexpected places

Climate-related risk assessments 
and financial disclosures:
Our services to answer the 

challenge of the TCFD 
recommendations

Climate Sentiment Index
Raport o obawach o klimat z 
perspektywy konsumentów, 
pracowników i wyborców

Climate Targets Rooted in Science:
Establishing science-based 
emissions reduction targets for 
insight, innovation, risk 
management, and competitiveness

Building credible climate 
commitments
A road map to earning 
stakeholder trust

The 2030 decarbonization challenge
The path to the future of energy

Driving corporate growth through social impact:
Four corporate archetypes to maximize your 
social impact

Climate Change 101
For business leaders

Newsletter online:
Sustainability Insights
Regularne newslettery zespołu ds. 
zrównoważonego rozwoju

The Future of the Chief 
Sustainability Officer
Sense-Maker in Chief

Więcej na: www.deloitte.com/climatechange

2021 Climate Check
Business' views on 
environmental sustainability

Webinary online:
Klimat na zmiany w biznesie

Seria webinarów zespołu ds. 
zrównoważonego rozwoju

https://www.greenbiz.com/article/are-old-orthodoxies-about-csr-blocking-new-opportunities
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/risk/articles/cfo-esg-sustainability-reporting.html
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/fr/Documents/sustainability-services/deloitte_climate-related-risk-assessments-and-financial-disclosures-2018-tcfd.pdf
https://www2.deloitte.com/ce/en/pages/about-deloitte/articles/eight-of-ten-poles-are-concerned-about-the-climate-changes.html?nc=1
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Strategy/gx-so-climate-targets-rooted-in-science.pdf
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/topics/strategy/trust-in-corporate-climate-change-commitments.html
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Energy-and-Resources/gx-eri-decarbonization-report.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/strategy/us-strategy-operations-social-impact-corporate-archetypes.pdf
https://www.km.deloitteresources.com/sites/live/crossfunctional/KAM%20Documents/United%20States%20Internal%20Services/KMIP-7666247/DI_Climate-change-primer.pdf
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/financial-services/articles/the-future-of-the-chief-sustainability-officer.html
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/risk/articles/2021-climate-check-business-views-on-environmental-sustainability.html
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