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Kontekst unijnych ambicji klimatycznych oraz aspekty 
wdrożenia Rozporządzenia w sprawie ustanowienia 
ram ułatwiających zrównoważone inwestycje

01.
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Kontekst taksonomii

Porozumienie paryskie z 2015 r. Przekierowanie kapitałów prywatnych 
na inwestycje bardziej sprzyjające 
zrównoważonemu rozwojowi

Cele ONZ w zakresie zrównoważonego 
rozwoju (SDG)

Europejski Zielony Ład (European Green 
Deal) obejmujący cel osiągnięcia 
neutralności klimatycznej UE do 2050 r. 

Wypracowanie i wdrożenie narzędzi wspierających 
podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych

Ograniczenie greenwashingu
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Obszary prac i działań KE w zakresie zrównoważonego finansowania

Ustanowienie 
systemu klasyfikacji 
UE w zakresie 
zrównoważonych 
działań (Taksonomia)

Tworzenie standardów 
dla zielonych produktów 
finansowych (EU Green 
Bond Standard)

Propagowanie 

ujawnień dotyczących 

ryzyk klimatycznych 

wśród uczestników 

rynku finansowego 

i doradców 

finansowych (SFDR)

Opracowanie
wskaźników 
referencyjnych dot. 
zrównoważonego 
rozwoju

Rozszerzenie 

obowiązków 

informacyjnych -

ujawnianie informacji 

dot. klimatu – wpływu 

działalności na klimat 

oraz wpływu zmian 

klimatycznych na 

działalność

Stworzenie 

międzynarodowej 

platformy dot. 

zrównoważonych 

finansów celem 

zwiększenia mobilizacji 

kapitału na rzecz 

zrównoważonych 

inwestycji  
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Pytanie do słuchaczy

Bardzo dobrze, znam część teoretyczną jak i praktykę

Znam podstawy, ale nie wiem jak stosować je w praktyce

Jest to dla mnie nowe zagadnienie

Jak oceniają Państwo swój poziom wiedzy w zakresie Taksonomii?

A

B

C
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Czym jest Taksonomia UE i jak 
przygotować się do jej wdrożenia?

02.
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UE oraz kraje 
członkowskie

• Określanie wymogów dla uczestników rynków 
finansowych lub emitentów w odniesieniu do 
zrównoważonych produktów finansowych, obligacji

Przedsiębiorstwa

• Taksonomia dotyczy wszystkich przedsiębiorstw 
podlegających pod dyrektywę dot. raportowania 
niefinansowego (NFRD) – około 6000 podmiotów 
w UE

• Ujawnianie wskaźników dot. zrównoważonych 
działalności (przychody, Capex i Opex)

Inwestorzy 
instytucjonalni 

(ubezpieczyciele, 
fundusze 

emerytalne, 
zarządzający 

aktywami)

• Uczestników rynku finansowego, którzy udostępniają 
produkty finansowe

• Definicja „zielonych" produktów finansowych

• Analiza inwestycji bazowych i ujawnianie informacji 
dot. udziału zrównoważonych działalności oraz KPI

KOGO DOTYCZY TAKSONOMIA?

Marzec 2020

Czerwiec
2020

Październik 
2020

Kwiecień
2021

Maj 2021

Grudzień
2021

2021

2022

Link here

Rozporządzenie 
Parlamentu
Europejskiego i Rady 
UE 2020/852 z dnia 
18 czerwca 2020

Utworzenie 
Platformy 
zrównoważonego 
finansowania 
(50 członków, w tym 
instytucje  finansowe, 
przemysł, organizacje 
pozarządowe, naukowcy, 
podmioty publiczne)

Draft aktu 
delegowanego 
wskazującego kryteria 
techniczne dla 2 
pierwszych celów 
środowiskowych

Draft aktu 
delegowanego dot. 
obowiązków w 
zakresie ujawnień 
za 2021 rok

Akty delegowane
dot. technicznych
kryteriów klasyfikacji 
dla. pozostałych 4 
celów 
środowiskowych

Pierwsze 
ujawnienia dot. 
możliwych do 
zaklasyfikowania 
działalności jako 
taksonomicznych
« eligible »

Platforma zrównoważonego finansowania - regularna aktualizacja zakresu taksonomii UE, kryteriów technicznych i wytycznych

Treść dostępna tutaj
Akty delegowane 1 i 2

Link here

Pierwsze ujawnienia 
dot. zgodności z  
taksonomią « green 
KPIs » (Capex, Opex
oraz przychody)

Taksonomia – system klasyfikacji działalności zrównoważonej środowiskowo 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy_en.pdf
https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/taxonomy-regulation-delegated-act-2021-2800_en.pdf
https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/taxonomy-regulation-delegated-act-2021-2800-annex-1_en.pdf
https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/taxonomy-regulation-delegated-act-2021-article-8-draft_en.pdf
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Potencjalne skutki wdrożenia nowych regulacji dla spółki

Taksonomia w odniesieniu do firm

Łagodzenie (mitygacja) skutków zmian klimatycznych: stabilizacja emisji 
gazów cieplarnianych zgodnie z celami porozumienia paryskiego. 

Dostosowanie (adaptacja) do zmian klimatycznych: zmniejszenie 
negatywnego wpływu obecnej lub oczekiwanej zmiany klimatu na ludzi, 
przyrodę i działalność gospodarczą

Zrównoważone użytkowanie oraz ochrona zasobów wodnych 
i morskich 

Przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym

Zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola

Ochrona i odbudowa różnorodności biologicznej i ekosystemów

Taksonomia UE obejmuje 6 głównych celów środowiskowych, 
reprezentujących różne wymiary, według których można ocenić działalność 
ekonomiczną z perspektywy zrównoważonego rozwoju:

Czym jest taksonomia?

Taksonomia to narzędzie 
klasyfikacyjne, które 
pomaga inwestorom 
i firmom podejmować 
świadome decyzje 
inwestycyjne dotyczące 
działalności gospodarczej 
przyjaznej dla środowiska.

Dokumentem regulującym 
kwestie taksonomii na 
poziomie Unii Europejskiej 
jest Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie 
ustanowienia ram 
ułatwiających 
zrównoważone inwestycje 
(18.06.2020). 

Dla celów 1-2 akt delegowany do Rozporządzenia został przyjęty w 2021
(w celu zapewnienia rozpoczęcia jego stosowania od dnia 1 stycznia 2022), 
dla celów 3-6 planowana jest ich publikacja do 30 grudnia 2021 
(stosowanie od 1 stycznia 2023).

Jakie wymogi musi spełniać działalność 
by można było ją uznać za zrównoważoną?
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Podmioty podlegające pod obowiązek ujawnień

Taksonomia w odniesieniu do firm

Czym jest taksonomia?

Ujednolicenie terminologii używanej 
w raportowaniu ESG ma na celu 
zapobieganie zjawisku tzw. „greenwashing” 
poprzez wprowadzenie jednolitych 
kryteriów pozwalających ustalić, czy dana 
działalność gospodarcza jest zrównoważona 
środowiskowo.

Na chwilę obecną w ramach taksonomii 
zidentyfikowane zostały działalności (70) 
mogące przyczynić się do łagodzenia 
skutków zmian klimatycznych oraz adaptacji 
do zmian klimatu w ramach następujących 
branż: leśnictwo, rolnictwo, przemysł, 
branża energetyczno-paliwowa, wodno-
odpadowa, transport i magazynowanie, 
IT oraz komunikacja, budownictwo. 

Instytucje finansowe będą miały 
uwzględnić w swojej ofercie produktowej 
i komunikacji do klientów aspekty 
sprzyjające osiąganiu celów zbieżnych 
ze zrównoważonym rozwojem. 

Kogo dotyczy? 

• UE oraz krajów członkowskich w zakresie określania wymogów dla uczestników rynków finansowych lub emitentów 
w odniesieniu do zrównoważonych produktów finansowych, obligacji

• Uczestników rynku finansowego, którzy udostępniają produkty finansowe

• Podmiotów podlegających pod obowiązek ujawniania danych niefinansowych zgodnie z Dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności 
przez niektóre duże jednostki oraz grupy.

Ujawnienia powinny zostać publikowane w ramach Sprawozdań nt. informacji niefinansowych / Raportów rocznych / 
Zrównoważonego rozwoju.

Pierwsze ujawnienia dotyczące działań zgodnych z taksonomią powinny zostać opublikowane w 2022 r. na podstawie 
danych za 2021 r. 

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: od stycznia 2017

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 administracyjnych i 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)

CSRD draftNFRD - 2017
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Obowiązki w zakresie ujawień 
(obecna wersja Rozporządzenia 2020/852 w sprawie 
ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje): 

Art. 8 Przedsiębiorstwa ujawniają w szczególności następujące 
informacje: 

• udział procentowy obrotu pochodzącego z produktów lub 
usług związanych z działalnością gospodarczą, która 
kwalifikuje się jako zrównoważona środowiskowo 

• udział procentowy nakładów inwestycyjnych oraz 
wydatków operacyjnych odpowiadający aktywom lub 
procesom związanym z działalnością gospodarczą, która 
kwalifikuje się jako zrównoważona środowiskowo

Kluczowe dokumenty prawne definiujące obowiązki ujawnień 

Taksonomia w odniesieniu do firm

Timeline: Ujawnienia powinny zostać publikowane w ramach 
Sprawozdań nt. informacji niefinansowych / Raportów 
rocznych / Zrównoważonego rozwoju.

Pierwsze ujawnienia dotyczące działań zgodnych z taksonomią 
powinny zostać opublikowane w 2022 r. na podstawie danych 
za 2021 r. 

Propozycja Aktu delegowanego dot. Art. 8
(obecna wersja Rozporządzenia 2020/852 w sprawie 
ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje) 
z dnia 07.05/2021: 

Art. 3 Ujawnienia przedsiębiorstw niefinansowych 

Art. 4 Ujawnienia zarządzających aktywami

Art. 5 Ujawnienia instytucji kredytujących 

Art. 6 Ujawnienia firm inwestycyjnych 

Art. 8 Zasady ujawniania informacji przez przedsiębiorstwa 
finansowe

Timeline: Od 1.01.2022 ujawnienia przedsiębiorstw 
niefinansowych powinny dotyczyć wyłącznie działalności 
zidentyfikowanej w ramach taksonomii oraz pozostałych 
działalności które nie zostały wymienione w taksonomii 
(Taxonomy-eligible and Taxonomy non-eligible). 

Pozostałe kluczowe wskaźniki KPI(Turnover, CapEx, OpEx) w tym 
wszelkie towarzyszące informacje zgodnie z rozporządzeniem 
mają być ujawniane od 1 stycznia 2023 r.

Dodatkowe dwa projekty raportów, 
wspierających prace nad unijną 
taksonomią: 

• Projekt raportu dot. społecznej 
taksonomii

• Projekt raportu dot. rozszerzonej 
taksonomii
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Wymagania od 1 stycznia 2022 zgodnie z Art. 11 
propozycji aktu delegowanego z 7 maja 2021 roku

TAKSONOMIA
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Taksonomia UE

Publikacja finalnego 
raportu TEG

9 Marca 2020 21 kwietnia 2021 Od 1 stycznia 2022

Publikacja aktów delegowanych 
Taksonomii UE na temat celów 
łagodzeni zmian klimatycznych 
oraz adaptacji do zmian 
klimatycznych

18 Czerwca 2020

Przyjęcie/publikacja 
Rozporządzenia w sprawie 
Taksonomii UE 

Rok przejściowy wymóg 
jedynie ujawnień udziału 
działalności Taxonomy-
eligible oraz Taxonomy non-
eligible w całym spektrum 
działalności. Bez konieczności
przeprowadzania technical
screening

7 maja 2021

Publikacja propozycji aktu 
delegowanego dot. Art. 8 rozp. 
dot. Taksonomii UE na temat 
wymogów ujawnień KPI oraz 
wzorów prezentacji

Od 1 stycznia 2023

Ujawnienia udziału 
działalności zgodnej 
z Taksonomią (Taxonomy
alligned) wymóg 
przeprowadzenia technical
screening oraz prezentacji 
wszystkich KPI (Turnover, 
CapEx, OpEx)

• Udział działalności gospodarczej niekwalifikowanej do taksonomii i działalności 
gospodarczej kwalifikującej się do taksonomii (Taxonomy-eligible and Taxonomy
non-eligible) w całym spektrum działalności

• Informacje jakościowe wskazane w sekcji 1.2.1 Annexu I Aktu delegowanego

Obowiązki ujawnień od 1.01.2022 r. zgodnie z konsultowanym aktem delegowanym: 
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Działalność 2

Działalność 3

Działalność 4

W celu zidentyfikowania jaka część działalności przedsiębiorstwa jest kwalifikowana (Taxonomy eligible) 
muszą zostać wykonane poniższe kroki

Taksonomia UE

• Przychód z danych działalności 

kwalifikujących się do taksonomii 

(Taxonomy eligible)

• Działalność 1 nie kwalifikuje się do 

taksonomii (Taxonomy non-eligible)

• Wykazać znaczny wkład

• Techniczne kryteria kwalifikacji 

przeprowadzane na podstawie zbioru 

progów według działalności

• Niektóre działalności nie mają 

kryteriów przez co cały przychód

z nich jest kwalifikowany

• Potwierdzić, że działalność nie 

wyrządza poważnych szkód 

pozostałym celom poprzez 

odpowiednią analizę due diligence

• Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 

% działalności przedsiębiorstwa 

kwalifikujący się do taksonomii 

(Taxonomy eligible)

45% + 15% + 15% = 75%

% działalność przedsiębiorstwa 

zakwalifikowanej jako 

taksonomiczna (Taxonomy alligned)

45% + 15% = 60%

02

01

03

04

Ocena przedsiębiorstwa pod kątem kwalifikowania do taksonomii (Taxonomy eligible)

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O A

Działalność 1 Działalność 2 Działalność 3 Działalność 4

Sprawdzenie TSC (techniczne kryteria kwalifikacji)

DNSH - Nie wyrządza poważnych szkód    

25% 45% 15% 15%

Brak progu

Minimum gwarancji

Działalności podlegające sprawdzeniu

02

01

03

04
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Taksonomia

Wymagania od 1 stycznia 2023 zgodnie z Art. 11 
propozycji aktu delegowanego z 7 maja 2021 roku

TAKSONOMIA
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Czteroetapowy proces zwierający kryteria i wymagania, które determinują 
czy dana działalność jest zgodna z Taksonomią (Taxonomy alligned)

Taksonomia UE w 2023 roku

Istotne przyczynianie się do przynajmniej jednego 
z celów środowiskowych

• Łagodzenie (mitygacja) skutków zmian klimatycznych

• Dostosowanie (adaptacja) do zmian klimatycznych

• Zrównoważone użytkowanie oraz ochrona zasobów 
wodnych i morskich 

• Przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym

• Zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola

• Ochrona i odbudowa różnorodności biologicznej 
i ekosystemów

Wnosi istotny wkład w realizację co najmniej jednego 
z celów środowiskowych określonych (2020/852 – Artykuł 3a)

Minimalizacja szkodliwego wpływu (DNSH)
Nie wyrządza poważnych szkód dla żadnego z celów 
środowiskowych (2020/852 – Artykuł 3b)

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa (Prawa 
człowieka i pracownika)
Działalność gospodarcza jest prowadzona zgodnie 

z minimalnymi wymaganiami bezpieczeństwa wskazanymi 

w wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych 

oraz wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka 

(2020/852 – Artykuł 3c)

Techniczne kryteria kwalifikacji
Spełnia techniczne kryteria kwalifikacji, które zostały 
ustanowione przez Komisję (2020/852 – Artykuł 3d)

Istotne przyczynianie się do realizacji

Minimalne 
gwarancje

„TSC- techniczne kryteria 
kwalifikacji“

DNSH

1

2

3

4

Share % of (Taxonomy alligned) activities

Taxonomy alligned activities

Total: CapEx/OpEx/Revenue

C O R P O R A T E S :

=

01.

02.

03.

04.
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W celu zidentyfikowania jaka część działalności przedsiębiorstwa jest zgodna z Taksonomią (Taxonomy alligned) 
musi zostać przeprowadzony cały czteroetapowy proces, a dodatkowo muszą zostać spełnione kryteria techniczne

Taksonomia UE w 2023 roku

• Przychód z danych działalności 

kwalifikujących się do taksonomii 

(Taxonomy eligible)

• Działalność 1 nie kwalifikuje się do 

taksonomii (Taxonomy non-eligible)

• Wykazać znaczny wkład

• Techniczne kryteria kwalifikacji 

przeprowadzane na podstawie zbioru 

progów według działalności

• Niektóre działalności nie mają kryteriów 

przez co cały przychód z nich jest 

kwalifikowany

• Potwierdzić, że działalność nie wyrządza 

poważnych szkód pozostałym celom 

poprzez odpowiednią analizę due

diligence

• Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 

% działalności przedsiębiorstwa 

kwalifikujący się do taksonomii 

(Taxonomy alligned) podlegający 

sprawdzeniu kryteriów

45% + 15% + 15% 

=

75%

% działalność przedsiębiorstwa 

zakwalifikowanej jako 

taksonomiczna (Taxonomy

alligned)

45% + 15% 

=

60%

2

1

3

4

Ocena przedsiębiorstwa pod kątem dostosowania taksonomii (Taxonomy alligned)

Przedsiębiorstwo A

Działalność 1 Działalność 2 Działalność 3 Działalność 4

2. Sprawdzenie TSC (techniczne kryteria kwalifikacji)

Działalność 2

Działalność 3

Działalność 4

3. DNSH - Nie wyrządza poważnych szkód    

25% 45% 15% 15%

✓

X

Brak progu

✓

✓

✓

✓

4. Minimum gwarancji

1. Działalności podlegające sprawdzeniu
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Założenia obecnych i planowanych aktów 
delegowanych w kontekście przejścia 
na gospodarkę obiegu zamkniętego

03.
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Ogólne założenia dotyczące celu Przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym w Rozporządzeniu 
2020/852 w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje (Taksonomii)

Istotny wkład w przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym – Techniczne Kryteria Klasyfikacji (TSC):

Dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w tym
zapobieganie powstawaniu odpadów oraz ich ponowne użycie i recykling, jeżeli działalność ta: 
a) wykorzystuje bardziej efektywnie w produkcji zasoby naturalne, w tym pochodzące ze zrównoważonych źródeł surowce 

pochodzenia biologicznego i inne surowce, w tym poprzez: 
(i) ograniczenie zużycia surowców pierwotnych lub zwiększenie wykorzystywania produktów ubocznych i 

surowców wtórnych; lub 
(ii) środki w zakresie efektywnego gospodarowania zasobami i efektywności energetycznej; 

b) zwiększa trwałość produktów, a także możliwości ich naprawy, ulepszenia lub ponownego użycia, szczególnie w procesie 
projektowania i produkcji; 

c) zwiększa możliwości recyklingu produktów, w tym możliwości recyklingu poszczególnych materiałów zawartych w tych 
produktach, między innymi poprzez zastąpienie lub ograniczone stosowanie produktów i materiałów, które nie nadają się do 
recyklingu, szczególnie w procesie projektowania i produkcji; 

d) istotnie ogranicza zawartość substancji niebezpiecznych oraz prowadzi do zastąpienia substancji wzbudzających szczególnie 
duże obawy w materiałach i produktach w całym ich cyklu życia, zgodnie z celami określonymi w prawie Unii, w tym poprzez 
zastąpienie takich substancji bezpieczniejszymi alternatywami i zapewnienie identyfikowalności; 

e) przedłuża okres użytkowania produktów, w tym poprzez ich ponowne wykorzystanie, projektowanie z myślą o długim 
użytkowaniu, zmianę przeznaczenia, demontowanie, regenerację, ulepszenie oraz naprawę i wspólne użytkowanie produktów; 

f) zwiększa wykorzystywanie surowców wtórnych i podniesienia ich jakości, również poprzez wysokiej jakości recykling odpadów; 
g) zapobiega wytwarzaniu odpadów, w tym wytwarzaniu odpadów pochodzących z wydobywania minerałów oraz odpadów z 

budowy i rozbiórki budynków, lub ogranicza ich wytwarzanie; L 198/32 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.6.2020 
h) intensyfikuje działania w zakresie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów; 
i) pobudza rozwój infrastruktury gospodarowania odpadami niezbędnej do zapobiegania ich powstawaniu, do przygotowania do 

ponownego użycia i recyklingu odpadów, przy jednoczesnym zapewnieniu, by odzyskane w ten sposób materiały zostały 
poddane recyklingowi jako surowiec wtórny stanowiący wysokiej jakości czynnik produkcji, tym samym unikając downcyklingu; 

j) minimalizuje spalanie odpadów i prowadzi do uniknięcia unieszkodliwiania odpadów, w tym składowania, zgodnie z zasadami 
hierarchii postępowania z odpadami; 

k) unika wytwarzania odpadów i ogranicza je; lub 
l) wspomaga dowolne działania wymienione w pkt. a)–k).

Poważne szkody dla celów środowiskowych 
w zakresie gospodarki o obiegu 
zamkniętym, w tym zapobieganiu 
powstawaniu odpadów i recyklingowi 
(DNSH):

Daną działalność gospodarczą uznaje się za 
wyrządzającą poważne szkody, jeżeli: 
a) działalność ta prowadzi do znaczącego 

braku efektywności w 
wykorzystywaniu materiałów lub w 
bezpośrednim lub pośrednim 
wykorzystywaniu zasobów 
naturalnych, takich jak nieodnawialne 
źródła energii, surowce, woda i grunty, 
na co najmniej jednym z etapów cyklu 
życia produktów, w tym pod 
względem trwałości produktów, a 
także możliwości ich naprawy, 
ulepszenia, ponownego użycia lub 
recyklingu; 

b) działalność ta prowadzi do znacznego 
zwiększenia wytwarzania, spalania lub 
unieszkodliwiania odpadów, z 
wyjątkiem spalania odpadów 
niebezpiecznych nienadających się do 
recyklingu; lub 

c) długotrwałe składowanie odpadów 
może wyrządzać poważne i 
długoterminowe szkody dla 
środowiska.
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Ujawnienia działań, działania przejściowe i wprowadzenie do aktów delegowanych

1. Łagodzenie (mitygacja) skutków zmian klimatycznych: 
stabilizacja emisji gazów cieplarnianych zgodnie z celami 
porozumienia paryskiego. 

2. Dostosowanie (adaptacja) do zmian klimatycznych: 
zmniejszenie negatywnego wpływu obecnej lub 
oczekiwanej zmiany klimatu na ludzi, przyrodę 
i działalność gospodarczą

3. Zrównoważone użytkowanie oraz ochrona zasobów 
wodnych i morskich 

4. Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym

5. Zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola

6. Ochrona i odbudowa różnorodności biologicznej 
i ekosystemów

6 głównych celów środowiskowych:
Działania, które podlegają ujawnieniu to takie, które 
pozytywnie wpływają na środowisko i wspierają cele 
założone przez Unię Europejską.

Można wyróżnić również działania wspomagające, czyli 
wspierające działalność, która oddziałuje pozytywnie na 
środowisko. Przykładowo produkcja elementów do 
wiatraków produkujących energię wiatrową może nie być 
opisana jako taksonomiczna, jednak wciąż powinna zostać 
uwzględniona jako taka, ponieważ jest działaniem 
wspierającym energię wiatrową.

Dla celów 1-2 akty delegowane do Rozporządzenia zostały 
przyjęte w celu zapewnienia rozpoczęcia ich stosowania od 
dnia 1 stycznia 2022 r., jednak dla celów 3-6 planowana 
jest ich publikacja do 30 grudnia 2021 r., a ich stosowanie 
od 1 stycznia 2023 r.
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Działania traktowane priorytetowo w ramach GOZ

Podejście

Podstawą taksonomii UE są techniczne kryteria 

kwalifikacyjne, które określają, kiedy działalność uznaje się 

za zrównoważoną.

Zgodnie z pierwszym aktem delegowanym i pracami 

technicznej grupy ekspertów (Technical Expert Group), 

system klasyfikacji przemysłowej NACE jest stosowany do 

określania technicznych kryteriów selekcji dla celów 

środowiskowych 3-6. W niektórych obszarach kategorie NACE 

zostaną jednak dodatkowo uzupełnione, aby zapewnić 

dodatkowe rozróżnienie, tam, gdzie uznano to za konieczne. 

Uznano, że należałoby uzgodnić 20 rodzajów działalności 

gospodarczej na każdy cel środowiskowy. 

Zaproponowano zatem metodykę mającą na celu 

uszeregowanie działalności gospodarczej pod względem 

ważności dla każdego z celów (3-6). Obejmuje ona:

• Analizę danych dotyczących wpływu na środowisko i 

możliwości jego poprawy;

• Analizę łańcucha wartości i cyklu życia;

• Identyfikacja działań, w ramach każdego celu, które 

bezpośrednio i znacząco poprawiają stan środowiska. 

Działalności traktowane 
priorytetowo w ramach GOZ

• Górnictwo i kopalnictwo 

• Produkcja:

• Metali i produktów z minerałów 
niemetalicznych

• Chemikaliów i produktów chemicznych

• Wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

• Sprzętu elektrycznego

• Tekstyliów i odzieży

• Produktów skórzanych i wyrobów z drewna

• Produktów spożywczych

• Naprawa metalowych wyrobów gotowych, 
maszyn i urządzeń

• Konserwacja i naprawa pojazdów, komputerów 
i artykułów gospodarstwa domowego

• Budowa budynków

• Inżynieria lądowa i wodna

• Działalność związana z rekultywacją

• Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

• Kanalizacja

• Działalność związana z gromadzeniem, 
przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów

Wskaźniki wykorzystane do 
ustalenia działań priorytetowych 
w ramach GOZ
• Wpływ konsumpcji surowców

• Wpływ produkcji

• Wpływ fazy użytkowania

• Wpływ wytwarzania odpadów niebezpiecznych

• Wpływ wytwarzania odpadów innych niż 
niebezpieczne

• Wpływ składowania

Analiza łańcucha wartości

Spośród rozważanych działań względy dotyczące 
łańcucha wartości były szczególnie istotne w przypadku 
następujących dwóch działań:

• Produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej 

• Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
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Wpływ na przyszłe regulacje i standardy

Chociaż obecnie nie ma oficjalnego zobowiązania UE do osiągnięcia 

określonego poziomu śladu materialnego (material footprint), KE 

zobowiązała się do opracowania wskaźników, które będą 

wykorzystywane do monitorowania i oceny postępów w osiąganiu celów 

UE w zakresie gospodarki cyrkulacyjnej. 

KE pracuje nad "Aktualizacją ram monitorowania gospodarki cyrkularnej 

w celu odzwierciedlenia nowych priorytetów polityki i opracowania 

dalszych wskaźników dotyczących wykorzystania zasobów, w tym 

konsumpcji i śladów materiałowych (Indicators on resource use, 

including consumption and material footprints) do 2021 r. 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lutego 2021 r. 

w sprawie nowego planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu 

zamkniętym (2020/2077(INI)) jest najsilniejszym wskaźnikiem 

nadchodzących zmian, poprzez art. 6 i 7.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie 
nowego planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym 
(2020/2077(INI)):

Art. 6. podkreśla, że niezbędne jest absolutne oddzielenie wzrostu 
gospodarczego od zużywania zasobów; wzywa Komisję do zaproponowania 
wiążących, opartych na podstawach naukowych, średnio- i długoterminowych 
celów UE w zakresie ograniczenia wykorzystania surowców pierwotnych 
i wpływu na środowisko; wzywa do wyznaczenia celów UE za pomocą 
podejścia retrospektywnego, aby zadbać o to, by cele polityczne znalazły się 
na wiarygodnej drodze do osiągnięcia neutralnej pod względem emisji 
dwutlenku węgla, zrównoważonej środowiskowo, wolnej od toksyn i w pełni 
obiegowej gospodarki w granicach planety najpóźniej do 2050 r.;

Art. 7. wzywa Komisję do zaproponowania wiążących celów UE na 2030 r. 
w celu znacznego ograniczenia śladu materiałowego i konsumpcyjnego UE 
oraz dostosowania ich do 2050 r. do ograniczeń planety z wykorzystaniem 
wskaźników, które mają zostać przyjęte do końca 2021 r. w kontekście 
zaktualizowanych ram monitorowania; wzywa Komisję, by wzięła za przykład 
najbardziej ambitne państwa członkowskie, należycie zarazem uwzględniając 
różne punkty wyjścia i zdolności poszczególnych państw członkowskich;

Żródło: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0040_PL.html

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0040_PL.html
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1. W ramach działalności gospodarczej wdrożono rozwiązania fizyczne i niefizyczne, które zmniejszają najważniejsze zidentyfikowane ryzyka 
fizyczne związane z klimatem, które są istotne dla tej działalności. 

2. Fizyczne ryzyka klimatyczne, które są istotne dla działalności, zostały zidentyfikowane na podstawie tych wymienionych w dodatku A, poprzez 
oceny zgodnej z następującymi krokami:

a) kontrola aktywności w celu określenia, jakie ryzyka fizyczne związane z klimatem wykazu Dodatek A, mogą mieć wpływ na prowadzenie 
działalności gospodarczej w trakcie jej oczekiwanego cyklu życia; 

b) w przypadku gdy ocenia się, że działalność jest narażona na co najmniej jedno ryzyko fizyczne związane z klimatem wymienione w Dodatku A –
analiza ryzyka związanego z klimatem i narażenia na to ryzyko w celu oceny, jak istotne jest to ryzyko dla danej działalności gospodarczej

c) ocenę rozwiązań w zakresie adaptacji do zmiany klimatu, które mogą zmniejszyć stwierdzone ryzyka fizyczne związane z klimatem. 

Ocena zagrożenia klimatycznego i narażenia jest proporcjonalna do skali działalności i oczekiwanego okresu jej prowadzenia: 

a) w przypadku działalności, która ma trwać mniej niż 10 lat, ocenę przeprowadza się z zastosowaniem przynajmniej projekcji klimatu w najmniejszej 
odpowiedniej skali; 

b) w przypadku wszystkich pozostałych rodzajów działalności ocenę przeprowadza się, stosując najbardziej wysokorozdzielcze, najnowocześniejsze 
projekcje klimatu z uwzględnieniem szeregu przyszłych scenariuszy zgodnych z oczekiwanym czasem prowadzenia danej działalności, w tym 
przynajmniej scenariusze obejmujące projekcje klimatu w okresie 10–30 lat w przypadku dużych inwestycji.

3. Projekcje klimatu i ocena wpływu opierają się na najlepszych praktykach i dostępnych wytycznych oraz uwzględniają najnowocześniejszą wiedzę 
naukową w zakresie analizy narażenia i zagrożenia oraz powiązane metody zgodnie z najnowszymi sprawozdaniami Międzyrządowego Zespołu ds. 
Zmian Klimatu recenzowanymi publikacjami naukowymi oraz modelami typu open source lub modelami płatnymi.

4. Wdrożone rozwiązania w zakresie adaptacji: 

a) nie mają negatywnego wpływu na działania w zakresie adaptacji ani na poziom odporności na ryzyka fizyczne związane z klimatem innych ludzi, 
przyrody, dziedzictwa kulturowego, dóbr i innych rodzajów działalności gospodarczej; 

b) sprzyjają wykorzystaniu rozwiązań opartych na zasobach przyrody lub w miarę możliwości polegają na niebieskiej lub zielonej infrastrukturze; 

c) są spójne z lokalnymi, sektorowymi, regionalnymi lub krajowymi strategiami i planami w zakresie adaptacji

d) są monitorowane i mierzone przy użyciu uprzednio zdefiniowanych wskaźników, a w przypadku niezgodności z tymi wskaźnikami rozważa się 
podjęcie działań naprawczych; 

e) w przypadku gdy wdrożone rozwiązanie ma charakter fizyczny i obejmuje działanie, w odniesieniu do którego w niniejszym załączniku określono 
techniczne kryteria kwalifikacji, rozwiązanie to jest zgodne z technicznym kryterium kwalifikacji dotyczącym nieczynienia poważnych szkód.

5. Prognozy klimatyczne i ocena skutków opierają się na najlepszych praktykach i dostępnych zaleceniach zgodnie z najnowszymi sprawozdaniami 
Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimat (IPCC), publikacji naukowych oraz darmowych bądź płatnych modelach

Przykład kryteriów technicznych dostosowania (adaptacji) do zmian klimatycznych dla branży kanalizacyjnej i odpadowej

Akt delegowany 

Istotny wkład w przystosowanie się do zmiany klimatu
Przykład dla branży zajmującej się dostawą 

wody; gospodarowaniem ściekami i odpadami

Makro-sektor: E – Dostawa wody; 
gospodarowanie ściekami i odpadami oraz 
działalność związana z rekultywacją
Kod NACE: E38.11 
Działalność: Zbieranie odpadów innych niż 

niebezpieczne

(DNSH) Nie wyrządzanie znaczącej szkody -

wymagania

W ramach magazynowania i przemieszczania 
odpadów musi być zapewnione:

Gospodarka o obiegu zamkniętym -
selektywnie zbierane frakcje odpadów nie są 
mieszane z innymi odpadami lub materiałami 
o odmiennych właściwościach.
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Działanie spełnia poniższe kryteria:

1) w odniesieniu do pojazdów kategorii M1 i N1, które to kategorie objęte są zakresem 
rozporządzenia (WE) nr 715/2007: 

i. do dnia 31 grudnia 2025 r.: indywidualny poziom emisji CO2, zgodnie z definicją w art. 
3 ust. 1 lit. h) rozporządzenia (UE) 2019/631, wynosi poniżej 50 g CO2/km (pojazdy 
lekkie niskoemisyjne i bezemisyjne); 

ii. od dnia 1 stycznia 2026 r.: indywidualny poziom emisji CO2, zgodnie z definicją w art. 3 
ust. 1 lit. h) rozporządzenia (UE) 2019/631, jest równy zero; 

2) w odniesieniu do pojazdów kategorii L poziom emisji CO2 w spalinach wynosi 0 g ekwiwalentu 
dwutlenku węgla/km, obliczony zgodnie z badaniem emisji określonym w rozporządzeniu (UE) 
nr 168/2013.

Przykład kryteriów technicznych łagodzenia zmian klimatycznych dla branży transportowej

Akt delegowany 

Istotny wkład w łagodzenie zmian klimatuPrzykład dla branży transportowej

Makro-sektor: H – Transport
Kod NACE: H49.32, H49.39 oraz N77.11 
Działalność: Transport motocyklami, samochodami 
osobowymi i lekkimi pojazdami użytkowymi

(DNSH) Nie wyrządzanie znaczącej szkody - wymagania

W przypadku środków transportu musi być zapewnione:

Gospodarka o obiegu zamkniętym - Pojazdy należące 
do kategorii M1 i N1 spełniają obydwa poniższe kryteria: 

a) nadają się do ponownego użycia lub recyklingu
w co najmniej 85 % w przeliczeniu na masę pojazdu; 

b) nadają się do ponownego użycia lub odzysku
w co najmniej 95 % w przeliczeniu na masę pojazdu. 

Wprowadzono środki służące gospodarowaniu odpadami 
zarówno w fazie użytkowania floty (konserwacja), jak i po 
jej wycofaniu z eksploatacji, w tym w ramach ponownego 
wykorzystania i recyklingu akumulatorów i urządzeń 
elektronicznych (w szczególności zawartych w nich 
surowców krytycznych) zgodnie z hierarchią 
postępowania.
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Budowana i eksploatowana infrastruktura ma służyć do celów 
mobilności osobistej lub logistyki rowerowej: chodniki, ścieżki 
rowerowe i strefy dla pieszych, stacje ładowania ogniw 
elektrycznych i tankowania wodoru dla urządzeń do mobilności 
osobistej.

Przykład kryteriów technicznych dostosowania (adaptacji) do zmian klimatycznych dla branży transportowej

Akt delegowany 

Istotny wkład w łagodzenie zmian klimatuPrzykład dla branży transportowej

Makro-sektor: H – Transport / F - Budownictwo
Kod NACE: F42.11, F42.12, F43.21, F71.1 oraz F71.20
Działalność: Infrastruktura na potrzeby mobilności osobistej, logistyka rowerowa

(DNSH) Nie wyrządzanie znaczącej szkody - wymagania

W przypadku infrastruktury mobilności osobistej musi być zapewnione:

Gospodarka o obiegu zamkniętym - Co najmniej 70% (masy) innych niż niebezpieczne odpadów z 
budowy i rozbiórki (wyłączając naturalnie występujące materiały, o których mowa w kategorii 17 
05 04 w europejskim wykazie odpadów ustanowionym w decyzji Komisji 2000/532/WE271) 
wytwarzanych na placu budowy jest gotowe do ponownego użycia, recyklingu i innych procesów 
odzysku materiału, takich jak wypełnianie wyrobisk z wykorzystaniem odpadów zastępujących 
inne materiały, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami i Protokołem UE dotyczącym 
gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórki. Operatorzy ograniczają wytwarzanie odpadów 
w procesach związanych z budową i rozbiórką, zgodnie z Protokołem UE dotyczącym 
gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórki, uwzględniając najlepsze dostępne techniki 
i stosując selektywną rozbiórkę w celu umożliwienia usunięcia substancji niebezpiecznych 
i bezpiecznego postępowania z nimi oraz ułatwienia ponownego użycia i wysokiej jakości 
recyklingu w drodze selektywnego usuwania materiałów z wykorzystaniem dostępnych systemów 
sortowania odpadów z budowy i rozbiórki.

Zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola - Wprowadzono środki służące redukcji emisji 
hałasu, kurzu i zanieczyszczeń w trakcie robót budowlanych lub konserwacyjnych.



© 2021 Deloitte Advisory Sp. z o.o. sp. k. 27

Budowa nowych budynków, w przypadku których: 

1. Zapotrzebowanie na energię pierwotną (PED), decydujące 
o charakterystyce energetycznej budynku osiągniętej w wyniku 
robót budowlanych, jest przynajmniej o 10 % mniejsze niż próg 
określony w odniesieniu do wymagań dotyczących budynków 
o niemal zerowym zużyciu energii w środkach krajowych 
wdrażających dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/31/UE. Świadectwem charakterystyki energetycznej 
budynku jest powykonawcze świadectwo charakterystyki 
energetycznej. 

2. W przypadku budynków o powierzchni przekraczającej 5 000 
m2, po ukończeniu, budynek wzniesiony w ramach robót 
budowlanych poddawany jest badaniom szczelności powietrznej 
i integralności cieplnej, a inwestorów i klientów informuje się o 
wszystkich odchyleniach od poziomów określonych w 
charakterystyce na etapie projektu lub wadach przegród 
zewnętrznych. Alternatywnie w przypadku gdy podczas procesu 
budowy wprowadzono solidne i identyfikowalne procedury 
kontroli jakości jest to możliwe jako alternatywa w stosunku do 
badania integralności cieplnej. 

3. W przypadku budynków o powierzchni przekraczającej 5 000 
m2 oblicza się współczynnik globalnego ocieplenia w cyklu życia 
budynku wzniesionego w ramach robót budowlanych 
w odniesieniu do poszczególnych etapów cyklu życia oraz 
przedstawia się go inwestorom i klientom na żądanie.

Przykład kryteriów technicznych dostosowania (adaptacji) do zmian klimatycznych dla branży transportowej

Akt delegowany 

Istotny wkład w łagodzenie zmian klimatuPrzykład dla branży budowlanej

Makro-sektor: F - Budownictwo
Kod NACE: F41.1 i F41.2
Działalność: Budowa nowych budynków

(DNSH) Nie wyrządzanie znaczącej szkody - wymagania

W przypadku budowy nowych budynków musi być zapewnione:

Gospodarka o obiegu zamkniętym - Co najmniej 70% (masy) innych niż niebezpieczne odpadów z budowy 
i rozbiórki (wyłączając naturalnie występujące materiały, o których mowa w kategorii 17 05 04 w 
europejskim wykazie odpadów ustanowionym w decyzji 2000/532/WE) wytwarzanych na placu budowy jest 
gotowe do ponownego użycia, recyklingu i innych procesów odzysku materiału, takich jak wypełnianie 
wyrobisk z wykorzystaniem odpadów zastępujących inne materiały, zgodnie z hierarchią postępowania 
z odpadami i Protokołem UE dotyczącym gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórki. Operatorzy 
ograniczają wytwarzanie odpadów w procesach związanych z budową i rozbiórką, zgodnie z Protokołem UE 
dotyczącym gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórki oraz uwzględniając najlepsze dostępne techniki 
i stosując selektywną rozbiórkę w celu umożliwienia usunięcia substancji niebezpiecznych i bezpiecznego 
postępowania z nimi oraz ułatwienia ponownego użycia i wysokiej jakości recyklingu w drodze selektywnego 
usuwania materiałów z wykorzystaniem dostępnych systemów sortowania odpadów z budowy i rozbiórki. 
Projekty budynków i techniki konstrukcyjne wspomagają obieg zamknięty, a w szczególności wskazują –
z uwzględnieniem odniesienia do normy ISO 20887 lub innych norm w zakresie oceny możliwości 
demontażu lub dostosowania budynków – w jaki sposób w ramach projektu zapewniono wyższy poziom 
zasobooszczędności, możliwości dostosowania, elastyczności i możliwości demontażu w celu umożliwienia 
ponownego użycia i recyklingu.
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1. W ramach tej działalności wdrożono wszystkie stosowne 
praktyki wymienione jako praktyki oczekiwane w najnowszej 
wersji „Europejskiego kodeksu postępowania dotyczącego 
efektywności energetycznej ośrodków przetwarzania danych” 
lub w dokumencie „Obiekty i infrastruktura ośrodków 
przetwarzania danych – Część 99-1: zalecane praktyki w 
zakresie zarządzania energią”. Wdrożenie tych praktyk 
potwierdziła niezależna osoba trzecia i podlega ono kontroli co 
najmniej raz na trzy lata. 

2. W przypadku gdy oczekiwanej praktyki nie uznaje się za istotną 
ze względu na ograniczenia fizyczne, logistyczne, związane z 
planowaniem lub inne, należy wyjaśnić, dlaczego oczekiwana 
praktyka nie ma zastosowania lub nie jest praktyczna. 
Alternatywnie praktyki te można bezpośrednio zastąpić 
wskazanymi najlepszymi praktykami pochodzącymi z 
Europejskiego kodeksu postępowania dotyczącego 
efektywności energetycznej ośrodków przetwarzania danych, 
jeżeli skutkują one podobną oszczędnością energii. 

3. Współczynnik globalnego ocieplenia czynników chłodniczych 
stosowanych w systemie chłodzenia ośrodka przetwarzania 
danych nie przekracza 675.

Przykład kryteriów technicznych dostosowania (adaptacji) do zmian klimatycznych dla branży transportowej

Akt delegowany 

Istotny wkład w łagodzenie zmian klimatuPrzykład dla branży informatycznej

Makro-sektor: J - Informacja i komunikacja
Kod NACE: J63.11
Działalność: Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

(DNSH) Nie wyrządzanie znaczącej szkody - wymagania

W przypadku przetwarzania danych i zarządzania stronami internetowymi musi być zapewnione:

Gospodarka o obiegu zamkniętym - Wykorzystywany sprzęt spełnia wymagania określone w dyrektywie 
2009/125/WE w odniesieniu do serwerów i produktów do przechowywania danych. Wykorzystywany sprzęt 
nie zawiera substancji objętych ograniczeniem wymienionych w załączniku II do dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2011/65/UE , z wyjątkiem sytuacji, w których wartości koncentracji wagowo 
w materiałach jednorodnych nie przekraczają maksymalnych wartości wymienionych w tym załączniku.

Istnieje plan gospodarki odpadami, który zapewnia maksymalny recykling po zakończeniu eksploatacji 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym poprzez ustalenia umowne z partnerami w zakresie 
gospodarowania odpadami, odzwierciedlenie w prognozach finansowych lub oficjalnej dokumentacji 
projektowej. 

Po zakończeniu eksploatacji sprzęt zostaje przygotowany do ponownego użycia, odzysku lub recyklingu, 
lub następuje jego właściwe przetwarzanie obejmujące usunięcie wszelkich płynów oraz selektywne 
przetwarzanie zgodne z załącznikiem VII do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE .
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Dla szeregu innych branż zostały opracowane wymagania w zakresie pierwszych dwóch celów

Prezentowane akty delegowane to tylko przykłady z wybranych obszarów

Wymagania zostały opracowane również dla wielu branż z obszaru 
gospodarki o obiegu zamkniętym, takich jak:

Aktualnie toczą się dyskusje na temat rozszerzenia 

obowiązku raportowania do firm zatrudniających od 250 
osób i nie tylko obejmujące spółki giełdowe, ale wszystkie 
większe przedsiębiorstwa.

• Wytwarzanie energii cieplnej/chłodniczej z ciepła odpadowego; 

• Wytwarzanie biogazu i biopaliw wykorzystywanych w transporcie 
oraz wytwarzanie biopłynów

• Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz 
remediacja

• Zbieranie i transport odpadów innych niż niebezpieczne we 
frakcjach segregowanych u źródła

• Fermentacja beztlenowa bioodpadów

• Kompostowanie bioodpadów

• Odzysk materiałów z odpadów innych niż niebezpieczne

• Wychwytywanie i utylizacja gazu składowiskowego

Dlatego tym bardziej ważne jest przygotowanie się na 
nadchodzące zmiany i już teraz przeprowadzenie analizy, 
które obszary działalności wpisują się w taksonomię.
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Societe Generale zaczęło od ewaluacji, które technologie 
dostarczania energii są zgodne z taksonomią.

1. Przeprowadzono analizę technologii znajdujących się w portfolio 
firmy

2. Jeśli pożyczka nie była dedykowana jednej technologii, 
przeprowadzone zostały estymacje jaka część finansowania 
przypadła na daną technologię (niektóre z tych danych musiały 
zostać pozyskane manualnie z raportów rocznych kontrahentów)

3. W wyniku analizy uznano, że jedynie energia słoneczna, wiatrowa 
oraz prądów morskich, pływów i falowania kwalifikuje się jako 
jednoznacznie taksonomiczne. Z kolei energia pozyskiwana z wody, 
geotermalna i bioenergia zostały uznane za potencjalnie 
kwalifikujące się, jednak z powodu braku danych uznano, że 
niemożliwe będzie dokonanie ich oceny.

Firma z powodu długiego czasu potrzebnego na zebranie danych (ok. 
miesiąca) rekomenduje użycie algorytmów dopasowywania danych.

Podmiot przeprowadzający 

studium

Firma: Societe Generale
Typ: Bank uniwersalny
Region: Europa i Stany 
Zjednoczone

Dodatkowe aspekty case study:

Wyznaczenie wskaźnika 
finansowego do mierzenia 
dostosowania do taksonomii jako 
„zobowiązanie brutto”, czyli kwota 
kredytu zaciągniętego przez klienta 

Studium przypadku – Pilotażowe wykorzystanie taksonomii

Podejście do oceny technicznych kryteriów kwalifikacji (TSC)

W przypadku tych kryteriów Societe Generale skupiło się na 
aktywach fotowoltaicznych i wiatrowych, ponieważ stanowią 
większość udziałów w portfolio kwalifikujących się do oceny:

Podejście do oceny kryteriów nie wyrządzania znaczącej szkody 

(DNSH) 

Po analizie wymagań uznano, że kryterium oceny może być  
ekspercka opinia i na tej podstawie stwierdzono, że słoneczne 
ogniwa fotowoltaiczne i wiatr nie mają negatywnego wpływu 
na działania adaptacyjne (Adaptacja do zmian klimatycznych)

Ocena została dokonana na podstawie wewnętrznych 
procedur oraz obecności polityk dotyczących 
bioróżnorodności, ograniczania zanieczyszczeń i zużycia wody, 
gdzie stwierdzono, że nieliczni klienci (mniej niż 10) posiadali 
zdefiniowaną politykę w tych zakresach (Ochrona zasobów 
wodnych, Zapobieganie zanieczyszczeniom, Ochrona i 
odbudowa ekosystemów)

Jako kryterium DNSH w tym obszarze uznano posiadanie 
polityki cyrkularności. Spośród 11 firm, czyli 80% 
zaangażowania brutto w energetyce słonecznej i wiatrowej, 
stwierdzono, że tylko 4 wdrożyły politykę cyrkularności 
(Gospodarka o obiegu zamkniętym)

Stosując szereg przybliżeń i oszacowań, Societe Generale stwierdziło, że 12% portfela jest „taksonomiczne”. Bardziej rygorystyczna interpretacja taksonomii sprowadziłaby tę liczbę do 0%. 
Wyliczono także, że 52% portfela nie spełnia Technicznych Kryteriów Kwalifikacji (TSC), a 75% z tych, które spełniają TSC (36% całości) nie spełnia kryteriów DNSH. 

Wyniki przeprowadzonego studium przypadku
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Przykładem wdrożenia taksonomicznego działania 
jest polityka cyrkularności 

Polityka cyrkularności to zestaw zasad i wartości, 
ukazujący dążenie firmy do zamykania obiegu 
w gospodarce.

Celem polityki cyrkularności jest wyznaczanie priorytetów 
w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym, wypracowanie 
modelu działania, stawianie wymagań sobie i partnerom 
biznesowych.

Częścią polityki powinna być także lista kontrolna, 
umożliwiająca weryfikowanie zgodności działań partnerów 
z zasadami opisanymi w polityce oraz ukazująca jasny 
kierunek zmian – również wewnątrz firmy.

Te zmiany wprowadzać można różnorodnymi programami 
wykonawczymi poprzez wypracowywanie modeli 
biznesowych zamykających obieg.
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Pytanie do słuchaczy

Tak, zrobiliśmy to niezależnie od projektowanych aktów

Wdrożyliśmy działania, ale nie wiem czy są taksonomiczne

Nie wdrożyliśmy takich działań lub nic mi o tym nie wiadomo

Czy wdrożyli Państwo w swojej firmie działania cyrkularne?

A

B

C
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Wsparcie w zakresie Rozporządzenia w sprawie ustanowienia ram ułatwiających 
zrównoważone inwestycje (Taksonomii) 

Etap 1

Zdefiniowanie zakresu podlegania pod 
Rozporządzenie dot. Taksonomii oraz 
przygotowanie do niezbędnych ujawnień 
w roku 2022

Wyliczenie udziału działalności kwalifikującej 
się oraz nie kwalifikującej się do całości 
działalności

Raportowanie 

Etap 2 Etap 3

Zidentyfikowane rodzaje działalności 
Taxonomy eligible oraz non-eligible
w przedsiębiorstwie 

Zestawienie wyliczonych wskaźników udziału 
działalności taxonomy eligible oraz non-eligible
w całej działalności przedsiębiorstwa (Obrót, CapEx, 
OpEx)

Materiał podsumowujący proces 
kalkulacji wraz z rekomendacjami 
na przyszłość

Rok 2023

Dalsza możliwa pomoc

W związku z potencjalnym wejściem 
w życie pełnych wymagań Rozp. 
2020/852 od roku 2023 (wciąż trwają 
prace nad dodatkowymi aktami 
delegowanymi), jako kolejne kroki 
możemy wesprzeć Państwa w zakresie:

• Przeprowadzenie dokładnego 
screeningu działalności pod kątem 
potwierdzenia zgodności z 
Taksonomi (Taxonomy alligned) 
za rok 2022 – dla celów łagodzenia 
zmian klimatu oraz adaptacji do 
zmian klimatu (pozostałe 4 cele 
powinny być ujęte w aktach 
delegowanych oczekiwanych 
w drugiej połowie 2021r.  

• Pomoc w przygotowaniu 
raportowania ujawnień oraz 
wskaźników zgodnie z pełnymi 
wymaganiami Taksonomii

• Możliwa wcześniejsza pomoc 
w testowym przygotowaniu się 
do wymagań roku 2023

R E Z U L T A T Y
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Oprócz wsparcia w zakresie raportowania działalności podlegającej Taksonomii, oferujemy 
również szczególne wsparcie w zakresie działań zamykających obieg w gospodarce

W tym celu warto zacząć od porównania własnych działań 
względem konkurencji oraz identyfikacji luk w obecnie 
realizowanych działaniach. 

Na tej podstawie można opracować listę koniecznych do 
wdrożenia działań, przygotować mapy drogowe i plany działania 
dla wybranych inicjatyw i progresywnie je wdrażać.

Analiza konkurencji (benchmark)

Analiza porównawcza działań 
cyrkularnych podejmowanych przez inne 
podmioty (z tej samej branży oraz branż 
pokrewnych)

Stworzenie długiej listy możliwych do 
realizacji działań z oceną potencjału do 
kwalifikowania się w ramach wdrożenia 
Taksonomii

Identyfikacja luk (gap analysis)

Zmapowanie aktualnych oraz 
planowanych działań w firmie

Analiza pod kątem kompletności 
podejmowanych działań 
i zidentyfikowanie luk w całościowym 
zaadresowaniu zamykania obiegu, 
szczególnie dla działalności 
zidentyfikowanych jako taksonomiczne

Opracowanie mapy drogowej

Kompletna, krótka lista działań 
z poprzedniego etapu sporządzona 
w formie harmonogramu działań do 
podjęcia, czyli tzw. mapy drogowej

Przygotowanie planów działania

Opracowanie konkretnych planów 
wdrożenia działań cyrkularnych 
określających niezbędne kroki wraz 
z kluczowymi zasobami, które umożliwią 
zwiększenie udziału inicjatyw 
taksonomicznych w ogółem 
podejmowanych działaniach

Wyliczenie udziału „zielonych” inicjatyw w całkowitej działalności 
może dostarczyć wartościowych informacji na temat sytuacji 
przedsiębiorstwa. 

Na tej podstawie można wyznaczyć priorytety i zacząć poszerzać 
działalność, która będzie się wpisywać w przyszłe regulacje 
zanim zaczną one obowiązywać. 
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Pytanie do słuchaczy

Tak, chcę porozmawiać w najbliższym możliwym terminie

Chętnie porozmawiam, ale to nic pilnego

Nie, dziękuję

Czy chcielibyście Państwo porozmawiać z konsultantem Deloitte na temat rozwiązań 
związanych z tematem webinaru?

A

B

C



© 2021 Deloitte Advisory Sp. z o.o. sp. k. 

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate 
and independent entity. Please see www.deloitte.com/ro/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in 
more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights they need to address their most complex business challenges. 
Deloitte has in the region of 200,000 professionals, all committed to becoming the standard of excellence.


