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Forum ESG
Nowe przepisy unijne dotyczące 
ESG to duże wyzwanie.  
Ale w dłuższej perspektywie 
powinny przynieść szereg  
korzyści.  a.02

 
Za nieco ponad tydzień rusza 
COP27. Czy w dobie kryzysu 
energetycznego świat potrzebuje 
kolejnych szczytów  
klimatycznych? a.03

 
Firmy powinny zrozumieć,  
że ESG to spójna koncepcja,  
której nie da się wprowadzić  
w życie w oderwaniu  
od strategii biznesowej.  a.04

 
Uczelnie mają ważną rolę 
w transferze wiedzy dotyczącej 
ESG. Szkoła Główna Handlowa 
w Warszawie daje przykład.  a.05

 
Przez odpowiednią alokację 
kapitału inwestorzy zmuszają firmy 
do prowadzenia biznesu w sposób 
bardziej odpowiedzialny.  a.06

 
ESG to nie modne hasło, ale realna 
wartość dla przedsiębiorstwa, 
pracowników i klientów – mówi 
Joanna Gorczyca z PZU.  a.07

 
Banki będą miały w najbliższych 
latach ogromny wpływ na 
przekształcenia firm w kierunku 
zrównoważonej gospodarki.  a.08
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Nowe przepisy unijne to duże wyzwanie. Ale w dłuższej perspektywie powinny przynieść szereg korzyści. Przedsiębiorstwom, które  
wdrożą zasady ESG i będą o nich dobrze informować, łatwiej będzie pozyskać finansowanie, partnerów biznesowych, pracowników  
oraz klientów. Zyska też środowisko.

katarzyna kucharczyk

Ogłoszony pod koniec 
2019 r. Europejski Zielony Ład 
uważany jest za najdogłębniej-
szą w historii rewizję prawa 
europejskiego. Ma ona zapew-
nić, że zrównoważony rozwój 
zostanie wkomponowany we 
wszystkie wymiary regula-
cji, począwszy od przemysłu 
i energetyki, a skończywszy na 
sektorze finansowym i prawie 
spółek. 

– Pomimo wybuchu od 
czasu ogłoszenia Zielonego 
Ładu pandemii i wojny tuż 
za granicami UE, Komisja 
i  inne instytucje europejskie 
nie zwalniają tempa w ogła-
szaniu i przyjmowaniu kolej-
nych strategii, polityk i aktów 
prawnych, które mają urze-
czywistnić cele neutralności 
klimatycznej do 2050 r., oraz 
przerwania dotychczasowego 
powiązania pomiędzy wzro-
stem gospodarczym a eksten-
sywnym zużyciem zasobów 
naturalnych – podkreśla Kata-
rzyna Kłaczyńska-Lewis, part-
nerka EY Law, liderka zespołu 
energetyki, zrównoważonego 
rozwoju i zmian klimatu. 

taksonomia  
szansą  
i wyzwaniem
Niektóre zmia-

ny prawne dopiero 
wejdą w życie, ale 
część już obowią-
zuje. Mowa m.in. 
o  taksonomii, czyli 
rozporządzeniu Par-
lamentu i Rady UE. 
Powstało, aby ułatwić 
decydentom ocenę in-
westycji pod kątem zgod-
ności z zasadami ESG.

– Do raportowania infor-
macji niefinansowych na 
podstawie taksonomii są 
obecnie zobowiązane 
podmioty, które pu-
blikują oświadczenia 
na temat informacji 
niefinansowych lub 
sprawozdania na te-
mat informacji niefi-
nansowych, zgodnie 
z przepisami ustawy 
z 29 września 1994 r. 
o rachunkowości – in-
formuje Luiza Wyręb-
kowska, radca prawny 
w  B2RLaw. Dodaje, że 
zakres podmiotowy tak-
sonomii obejmuje przede 
wszystkim uczestników ryn-
ku finansowego, ale także 
duże przedsiębiorstwa, 
które podlegają obo-
wiązkowi publikacji 
oświadczenia na temat 
informacji niefinan-
sowych. Uczestnicy 
rynku finansowego 
to przede wszystkim 
zakłady ubezpieczeń 
udostępniające ubez-
pieczeniowe produkty 
inwestycyjne, firmy in-
westycyjne i instytucje 
kredytowe zarządzające 
portfelem, a także zarzą-
dzający alternatywnymi 
funduszami inwestycyjny-
mi oraz twórcy produktów 

emerytalnych. Z ko-
lei pozostałe pod-
mioty to tzw. duże 
jednostki, które są 
jednostkami inte-
resu publicznego, 

przekraczające na 
dzień bilansowy kry-

terium średniej licz-
by 500 pracowników. 

Aktualnie ujmują one 
w sprawozdaniu z dzia-

łalności oświadczenie na 
temat informacji niefi-
nansowych, takich jak 

m.in. kwestie środo-
wiskowe, społeczne 

i  pracownicze, po-
szanowanie praw 
człowieka oraz 
przeciwdziałanie 
korupcji i łapow-
nictwu.

– Raporty za 
2021 r. (publi-

kowane w 2022  r. 
– red.) mogły zawie-

rać pewne uprosz-
czenia. Od 1 stycznia 
2023 w raportach za 

2022 r. wszystkie zobowiąza-
ne podmioty muszą podać 

stopień zgodności już 
w pełnym zakresie dla 

wszystkich sześciu 
celów taksonomii 

– informuje Wy-
rębkowska. Cele 
te dotyczą: ada-
ptacji do zmian 
klimatu, łagodze-
nia tych zmian, 
zrównoważonego 

wykorzystywania 
i ochrony zasobów 

wodnych i morskich, 
przejścia na gospo-

darkę o obiegu za-
mkniętym, zapobiega-
nia zanieczyszczeniu 

i jego kontroli oraz ochrony 

i odbudowy bioróżnorodności 
i ekosystemu.

czas na nową dyrektywę
– Taksonomia UE nie jest 

jedynym źródłem przepisów 
istotnie podwyższającym po-
przeczkę, jeżeli chodzi o ra-
portowane informacje – pod-
kreśla Rafał Hummel, partner 
w dziale audytu EY Polska. 
Kolejny zintegrowany z tak-
sonomią dokument to CSRD 
(ang. corporate sustainabili-
ty reporting directive), czyli 
nowa dyrektywa unijna.

Komisja Europejska 21 
kwietnia 2021 r. opubliko-
wała projekt nowej regulacji, 
zmieniającej m.in. dotychcza-
sowe dyrektywy w sprawie ra-
chunkowości, przejrzystości 
i  audytu. Intensywne prace 
legislacyjne nad dyrekty-
wą prowadzone przez kraje 
członkowskie, a następnie 
tzw. trilogi z Parlamentem 
Europejskim zakończyły się 
21 czerwca 2022 r., kiedy za-
warto wstępne porozumienie 
w sprawie dyrektywy CSRD. 
Wprowadza ona bardziej 
szczegółowe wymogi spra-
wozdawcze, wymóg certyfi-
kowania informacji oraz ich 
lepszej dostępności.

Przepisy nowej dyrektywy 
zaczną obowiązywać w trzech 
fazach. Jako pierwsze zaczną 
je stosować te jednostki, któ-
re już podlegają aktualnej dy-
rektywie NFRD (ang. non-fi-
nancial reporting directive). 
Potem CSRD będzie dotyczyć 
pozostałych dużych jedno-
stek, a na końcu średnich i ma-
łych spółek giełdowych. Jaki 
jest dokładny harmonogram? 

Jak informuje Ministerstwo 
Finansów, od roku obrotowe-

go zaczynającego się od stycz-
nia 2024 r. nową dyrektywę 
stosować będą wszystkie duże 
jednostki zaufania publiczne-
go (duże jednostki notowane 
na giełdzie, banki i  ubezpie-
czyciele) mające powyżej 500 
pracowników. Od roku obro-
towego zaczynającego się na 
początku 2025  r. – wszystkie 
pozostałe duże jednostki, a od 
2026 r. średnie i małe notowa-
ne spółki. Szczegółowe wymo-
gi zostaną zawarte w rozporzą-
dzeniach KE wprowadzających 
europejskie standardy rapor-
towania informacji o zrówno-
ważonym rozwoju.

Szacuje się, że spółek speł-
niających kryteria związane z 
dyrektywą CSRD jest w Pol-
sce przeszło trzy i pół tysiąca. 
Do tej pory grupa przedsię-
biorstw przygotowujących ra-
porty ESG była zdecydowanie 
węższa. A jeszcze mniejsza 
część z nich poddawała spra-
wozdania weryfikacji przez 
biegłych rewidentów. To też 
się zmieni. Jak informują 
unijne organy, sprawozdania 
będą musiały być atestowane 
przez biegłego rewidenta lub 
niezależnego akredytowane-
go certyfikatora. Także spra-
wozdania przedsiębiorstw 
pozaeuropejskich muszą być 
certyfikowane przez biegłego 
rewidenta europejskiego lub 
mającego siedzibę w państwie 
trzecim.

W związku z licznymi wy-
zwaniami legislacyjnymi doty-
czącymi ESG firmy przyjmują 
różne strategie. Niektóre po-
wołują wewnętrznych eksper-
tów, a inne delegują tę rolę na 
zewnątrz do wyspecjalizowa-
nych firm doradczych. 

– Na przykład EY powołał 
dedykowane centrum kom-

petencyjne – EU Green Deal 
Center of Excellence – które 
przekrojowo śledzi i doradza 
w zakresie regulacji Zielone-
go Ładu – wskazuje Katarzyna 
Kłaczyńska-Lewis.

sektor finansowy pod lupą
Zmiany legislacyjne mają 

wpływ na rynki kapitałowe 
i wymagają dużego nakładu 
pracy od nadzorców. 25 mar-
ca 2022 r. Europejskie Urzę-
dy Nadzoru (EBA, EIOPA 
i  ESMA) opublikowały zak-
tualizowane wspólne stano-
wisko nadzorcze w sprawie 
stosowania rozporządzenia 
o  ujawnianiu informacji zwią-
zanych ze zrównoważonym 
rozwojem w sektorze usług fi-
nansowych (SFDR). Zastąpiło 
ono pierwotne wspólne stano-
wisko nadzorcze opublikowa-
ne w lutym 2021 r. 

Z kolei 6 kwietnia 2022 r. 
Komisja Europejska przyjęła 
ostateczną wersję standar-
dów technicznych (RTS), 
które mają być stosowane 
przez uczestników rynku fi-
nansowego przy ujawnianiu 
informacji związanych ze 
zrównoważonym rozwojem 
na podstawie SFDR.

– Zatem RTS stanowi akt 
prawny, który w niezbędnym 
zakresie dookreślił wymogi 
ustanowione przepisami roz-
porządzenia SFDR, ale jego 
stosowanie jeszcze nie rozpo-
częło swojego biegu. Tym sa-
mym podmioty nadzorowane 
do 1 stycznia 2023 r. powinny 
kierować się wspólnym sta-
nowiskiem ESA zakomuni-
kowanym m.in. na stronie in-
ternetowej Komisji Nadzoru 
Finansowego – poinformował 
nas polski nadzorca. 

prawo

Firmy powinny z wyprzedzeniem 
przygotować się do nowych regulacji
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europejski 
zielony Ład 
ma pomóc 
przekształ-
cić unię 
europejską w 
nowoczesną, 
zasoboosz-
czędną i 
konkurencyj-
ną gospodar-
kę, w której 
nastąpi 
oddzielenie 
wzrostu go-
spodarczego 
od zużywania 
zasobów.
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50 tys. 
przedsiębiorstw unijnych   

będzie dotyczył obowiązek  
informowania o działaniach  

związanych
z  ESG.

2025 r. 
od tego momentu będą  
publikowane pierwsze  

obowiązkowe informacje  
na temat  

zrównoważonego  
rozwoju.

3,5 tys. 
firm w Polsce

zostanie objętych nowymi 
wymogami unijnymi, 

związanymi z ESG.

artykuŁ przygotowany 
przez ey

Podczas gdy oczy całej Pol-
ski skupione są na wzroście 
cen energii oraz przebiegu 
działań na ukraińsko-rosyj-
skim froncie, już za nieco po-
nad tydzień w egipskim Szarm 
el-Szejk delegaci z ponad 190 
państw rozpoczną kolejną 
globalną konferencję w spra-
wie powstrzymania zmian kli-
matu. Jednym z kluczowych 
tematów będzie współpraca 
krajów na rzecz kompensacji 
emisji.

szczyt politycznego 
sztormu
Nawet bez kryzysu energe-

tycznego czasy dla globalnej 
polityki klimatycznej nie by-
łyby łatwe. Na poziomie mię-
dzynarodowym odpowiedź 
na zmiany klimatu koordyno-
wana jest na forum ramowej 
konwencji Narodów Zjed-
noczonych w sprawie zmian 
klimatu, której strony w tym 
roku spotkają się na 27. kon-
ferencji (27th Conference of 
the Parties to the UNFCCC, 
COP27) trwającej od 6 do 18 
listopada. W przeciwieństwie 
do tego, do czego przyzwy-
czaiły nas szczyty klimatycz-
ne ostatniej dekady, egipskiej 
prezydencji nie przypadnie w 
udziale wypracowanie żadne-
go atrakcyjnego politycznie 
dokumentu. Wręcz przeciw-
nie – po tym gdy zeszłoroczny 
szczyt w Glasgow domknął 
ostatnie akty wdrażające Po-
rozumienie paryskie, COP27 
stanie się spotkaniem odmie-
rzającym początek jego imple-
mentacji, w której to regional-
ne fora współpracy wysuwają 
się na pierwszy plan.

W Szarm el-Szejk uwaga 
wszystkich delegatów sku-
pi się na mobilizacji działań 
klimatycznych, której pierw-
szym etapem będzie zapla-
nowany dopiero na kolejny 
rok przegląd określonych 
przez państwa ambicji. Te z 
kolei, zgłaszane w ramach Po-
rozumienia paryskiego jako 
„krajowe wkłady redukcyjne” 
(ang. Nationally Determined 
Contributions, NDCs), wciąż 
nie sięgają ustalonego w Pa-
ryżu celu spowolnienia wzro-
stu temperatury do znacz-
nie mniej niż 2 st. Celsjusza 
względem ery przedprzemy-
słowej, a aspiracyjnie o dalsze 
0,5 st. C. Tymczasem trwająca 
wojna skutecznie odwróciła 
uwagę polityków od wyścigu 
w stronę redukcji emisji. Wy-
liczenia Climate Action Trac-
ker z czerwca br. wskazują, że 
wysiłki redukcyjne wynikające 
z dotychczas przedłożonych 
NDCs pozwalają na osiągnię-
cie do 2030 r. poziomu zale-
dwie 2,4 st. C wzrostu. Jeśli 
uwzględnimy ostatnie działa-
nia rządów, efekty są jeszcze 
słabsze: już latem dawały wy-
nik niebezpiecznie zbliżający 
nas do 3 st. C, zamiast do po-
stulowanego wzrostu tempe-
ratury o 1,5 st. C. Przed egipską 
prezydencją stoi zatem nie-
codzienne wyzwanie: choć w 
świecie negocjacji klimatycz-
nych panuje flauta, to jednak 
sztorm nakładających się na 
siebie kryzysów uderza w pod-
stawowe założenia systemu 
ochrony klimatu. Głównym 
wyzwaniem nie tylko prezy-
dencji COP27, ale również 
całego systemu ONZ będzie 
utrzymanie przekonania, że 
niezależnie od politycznych 
turbulencji ochrona klimatu 
nie straciła na znaczeniu.

co przed nami?
Brak spektakularnych 

punktów agendy COP27 nie 
oznacza jednak, że sesja bę-
dzie bezprzedmiotowa. Cały 
czas w ramach Porozumienia 

paryskiego prowadzone są 
tzw. negocjacje techniczne, 
niebudzące jednak żadnych 
większych emocji. Uwaga ne-
gocjatorów skupia się z kolei 
na zagadnieniu wyrównywa-
nia strat i szkód (ang. loss and 
damage), których na skutek 
postępujących zmian klimatu 
doświadczają państwa rozwi-
jające się. Domagają się one 
od państw rozwiniętych – hi-
storycznie odpowiedzialnych 
za wysokie emisje gazów cie-
plarnianych – dodatkowych 
środków finansowych, które 
mogłyby zostać przeznaczo-
ne na działania wykraczają-
ce poza typową adaptację do 
zmian klimatu. To właśnie ob-
serwowane od dawna napięcie 
między bogatymi krajami glo-
balnej północy a ubogimi pań-
stwami globalnego południa 
będzie nieoficjalnym moty-
wem przewodnim tegorocz-
nego szczytu.

Równolegle poza salami ne-
gocjacyjnymi na wydarzeniach 
towarzyszących negocjacjom 
płynąć będzie drugi – zdecydo-
wanie bardziej wartki – stru-
mień spraw. To właśnie tam 
zderzany z rzeczywistością 
będzie sposób implementacji 
Porozumienia paryskiego po-
przez wykorzystanie nowych 
technologii dekarbonizacji go- 
spodarki i zazielenianie mię-
dzynarodowego systemu fi-
nansowego. 

Przedstawiciele biznesu, 
organizacji pozarządowych, 
samorządów i nauki będą dys-
kutować nad rozwiązaniami 
technologicznymi i bizneso-
wymi wyznaczającymi kieru-
nek zielonej transformacji. 
Globalny trend zmniejszania 
śladu węglowego w sektorze 
prywatnym nie stracił prze-
cież na aktualności – niezależ-
nie od chwilowych uwarun-
kowań politycznych rosnąca 
presja konsumentów i regu-
latorów na zagadnienia ESG 
(ang. Environmental Social 
Governance) nie uległa zmia-
nie. Nowe możliwości w tym 
zakresie otwiera uzgodnio-
ny w zeszłym roku artykuł 6 
Porozumienia paryskiego, a 
także powiązany z nim rozwój 
rynków dobrowolnej kompen-
sacji emisji.

artykuł 6 – ostatni  
element katowickiej 
układanki
Katowice Rulebook przy-

jęty w 2018 r. podczas COP24 
umożliwił wdrożenie niemal 
całego Porozumienia pary-
skiego. Wyjątkiem były wy-
tyczne dla artykułu 6 Porozu-
mienia, które przyjęto dopiero 
trzy lata później w Glasgow. 
Dlaczego bez nich architek-
tura systemu była niepełna? 
Najprościej rzecz ujmując, 
chodzi o możliwość międzyna-
rodowego handlu jednostkami 
redukcji emisji. Powstają one, 
gdy państwo obniża poziom 
emisji lub zwiększa pochłania-
nie CO2, np. przez zalesianie. 
Dzięki transakcji jednostki z 
państwa sprzedającego mogą 
być wykorzystane w państwie 
kupującym. Porozumienie pa-
ryskie przewiduje trzy moż-
liwości takiej współpracy, z 
czego na szczególną uwagę 
zasługują dwie z nich.

Pierwszą jest dokonywany 
między państwami bądź in-
nymi podmiotami, np. liniami 
lotniczymi, dwustronny han-
del jednostkami redukcji emi-
sji (ang. Internationally Trans-
ferred Mitigation Outcomes, 
ITMOs) na mocy art. 6 ust. 2 
Porozumienia. Dla uniknięcia 
podwójnego zgłaszania tych 
samych redukcji obie strony 
transakcji mają obowiązek do-
konać korekt w swoich pozio-
mach emisji raportowanych 
Sekretariatowi UNFCCC. 
Równocześnie państwo, które 
osiągnęło redukcje emisji, sa-
modzielnie określa, czy będą 
one traktowane jako ITMOs, a 
zatem czy mogą być przedmio-
tem handlu. 

Po drugie, art. 6 ust. 4 Po-
rozumienia wprowadził nowy 
mechanizm kompensowania 
jednostek emisji pod kontrolą 
specjalnego organu nadzoru 
ONZ. System ma być wolny od 
błędów poprzednika – funk-
cjonującego na mocy proto-
kołu z Kioto CDM (ang. Clean 
Development Mechanism), 
któremu zarzucano brak 
faktycznych redukcji emisji. 
Nowe rozwiązania wymagają 
m.in., aby przedsięwzięcia re-
dukujące emisje spełniały tzw. 
kryterium dodatkowości, tj. 

aby wynagrodzenie otrzymane 
ze sprzedaży jednostek kom-
pensacji emisji było niezbędne 
do realizacji takich projektów. 
Dodatkowo część wynagro-
dzenia ze sprzedaży jednostek 
redukcji emisji będzie trafiała 
do Funduszu Adaptacyjnego 
wspierającego państwa rozwi-
jające się oraz do puli „należnej 
atmosferze”. 

czym w istocie jest  
dobrowolny rynek  
jednostek kompensacji 
emisji? 
Rynek dobrowolnej kom-

pensacji emisji lub w skrócie 
VCM (ang. Voluntary Carbon 
Market) jest inicjatywą, która 
pozwala każdemu, od między-
narodowej korporacji nafto-
wej, przez lokalną firmę, po 
osoby prywatne, dokonywać 
zrównoważenia emisji dwu-
tlenku węgla. Pierwszym roz-
wiązaniem tego typu był wcze-
śniej wspominany mechanizm 
CDM.

w ramach rynku dobro-
wolnej kompensacji emisji 
sprzedawane są prawa do 
zredukowanej lub unikniętej 
emisji nazywane jednostka-
mi kompensacji emisji (jke, 
ang. voluntary carbon cre-
dits). jedna jke odpowiada 
1 tonie redukcji emisji co2.

Przedsięwzięcia redukujące 
emisje to np. zalesianie, a uni-
kanie emisji następuje m.in. 
poprzez zastępowanie kon-
wencjonalnych źródeł energii 
przez OZE albo wdrażanie 
recyklingu. Jednak nie każ-
de tego typu przedsięwzięcie 
może generować jednostki 
kompensacji emisji (JKE). Aby 
je stworzyć, deweloper takiego 
przedsięwzięcia musi je certy-
fikować. W tym celu deweloper 
występuje do podmiotu, który 
weryfikuje rzetelność przed-
sięwzięcia. Na świecie istnieją 
obecnie dwa główne podmioty 
– VERRA i Gold Standard – do-
konujące certyfikacji projek-
tów. Umożliwiają one dewe-
loperom uzyskanie jednostek 
kompensacji emisji do dalszej 
wymiany handlowej. JKE są 
przechowywane w specjalnym 

rejestrze prowadzonym przez 
ww. podmioty weryfikujące. W 
cały ten proces zaangażowa-
nych jest wiele instytucji, ta-
kich jak brokerzy, giełdy, han-
dlowcy czy doradcy. Jednym 
z innowacyjnych przykładów 
przedsięwzięcia redukującego 
emisje jest zarejestrowana w 
ubiegłym roku inicjatywa za-
toki Blue Carbon w Kolumbii, 
która pochłonie prawie milion 
ton CO2 w ciągu 30 lat poprzez 
zrównoważone zarządzanie 
ogromnym przybrzeżnym te-
renem. Przedsięwzięcie wyko-
rzystuje zdolność wychwyty-
wania dwutlenku węgla przez 
oceaniczne i przybrzeżne 
ekosystemy. Mają one niepro-
porcjonalnie wysoką zdolność 
magazynowania dwutlenku 
węgla w porównaniu np. z lasa-
mi lądowymi.

czy przedsiębiorcy  
powinni korzystać  
z kompensacji emisji? 
JKE służą jako instrument 

kompensacji emisji CO2 w 
strategiach dekarbonizacji 
przedsiębiorstw. Wykorzysty-
wane są głównie wtedy, gdy nie 
da się zmniejszyć śladu węglo-
wego ze względu na brak od-
powiednich technologii albo 
możliwa redukcja jest nieopła-
calna. Warto zwrócić uwagę, 
że JKE mają w tych strategiach 
jedynie charakter uzupełnia-
jący i wykorzystywane są naj-
częściej w sektorze przemysłu 
ciężkiego.

Postępująca standaryzacja 
i jasne kryteria weryfikacji 
przedsięwzięć redukujących 
emisje pozwalają na trans-
parentny i pewny obrót po-
chodzącymi z nich JKE. Nie-
mniej jednak nadal żywe jest 
przekonanie, że mimo ciągle 
postępującego rozwoju rynku 
VCM jednostki te mogą mieć 
wątpliwą jakość, tym samym 
spowalniając dekarbonizację. 
To od uczestników rynku, pod-
miotów wytwarzających i ko-
rzystających z JKE zależy, czy 
będą one stanowiły wartościo-
we uzupełnienie procesu re-
dukcji emisji, czy też staną się 
fałszywym „zazielenianiem” 
wysokoemisyjnej działalności 
gospodarczej.

jak odpowiedzialnie  
kompensować emisje?
Na wstępie należy określić 

potrzeby kompensacji emisji 
poprzez wyliczenie genero-
wanego śladu węglowego oraz 
zweryfikować, w jakim stop-
niu składa się on z emisji, któ-
rych nie da się zredukować. 

Następnie należy przepro-
wadzić badanie due diligence 
pozwalające wybrać spośród 
jednostek kompensacji te o 
najwyższej jakości. Na rynek 
VCM można spojrzeć również 
w kategoriach potencjalnego 
wehikułu finansowania wła-
snych inwestycji dekarboni-
zacyjnych przedsiębiorstwa 
– szczególnie tych innowacyj-
nych, których wdrażanie czę-
sto uniemożliwiają przedsię-
biorcom wysokie koszty.

trendy
Jak wynika z raportu EY, do 

2035 r. ilość JKE wzrośnie od 
30- do 40-krotności obecnej 
podaży. Szacuje się również, 
że średnia cena jednostki w 
2035 r. wyniesie ok. 50 dola-
rów. Na cenę jednostek kom-
pensacji emisji wpływa przede 
wszystkim ich jakość, jak i do-
datkowe korzyści wynikające z 
przedsięwzięcia redukującego 
emisje, tj. unikatowość czy in-
nowacyjność danego projektu 
na rynku. 

Z uwagi na przyjęcie doku-
mentów wdrażających artykuł 
6 Porozumienia paryskiego 
przewiduje się, że rynek VCM 
będzie dynamicznie rozwijać 
się w najbliższym czasie. 

Uważne śledzenie rozwo-
ju tej części rynku zarówno 
na poziomie rozwiązań pra-
wa międzynarodowego, jak i 
mechanizmów dobrowolnej 
współpracy stanie się jednym z 
głównych czynników decydu-
jących o sukcesie w zmniejsza-
niu śladu węglowego prowa-
dzonej działalności.

autorami artykułu  
są eksperci eY Polska  

i eY center for climate Policy:

katarzyna  
kŁaczyńska-lewis 

Partnerka Kancelarii EY Law, Liderka 
Zespołu Energetyki, Zrównoważonego 

Rozwoju i Zmian Klimatu

Dariusz kryczka 
Menedżer, Kancelaria EY Law, 

Lider Centrum Kompetencyjnego 
Europejskiego Zielonego Ładu EY

malwina Burzec 
Associate, Kancelaria EY Law

zofia roguska 
Associate, Kancelaria EY Law

Bartosz gŁowacki 
Konsultant w Dziale Doradztwa 

Podatkowego EY

eY center for climate Policy  
doradza przedsiębiorcom 

i rządom w odpowiedzialnym 
wykorzystaniu kompensacji 

emisji w celu realizacji strategii 
i polityk dekarbonizacyjnych. 

Czy w dobie kryzysu energetycznego świat potrzebuje kolejnych szczytów klimatycznych? 
Czy kompensacja emisji może realnie przyczynić się do powstrzymania zmian klimatu, gdy 
działania wojenne coraz bardziej oddalają nas od osiągnięcia neutralności klimatycznej?

materiał partnera

Po co nam coP27? 
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a.04 FORUM  ESGFORUM  ESG

Zarówno regulatorzy, jak i inwestorzy, a także konsumenci i pracownicy będą coraz częściej przypominać firmom, że ESG to spójna kon-
cepcja, której nie da się wprowadzić w życie w oderwaniu od strategii biznesowej.

anita BŁaszczak

81 proc. profesjonalnych in-
westorów w Polsce stwierdziło 
w tegorocznym badaniu GPW, 
że spółki mające wdrożoną 
strategię ESG są postrzegane 
jako te o mniejszym ryzyku. 
Prawie czterech na dziesię-
ciu badanych ocenia też, że 
strategia spółki zbudowana 
w oparciu o dobre praktyki 
ESG przekłada się pozytyw-
nie na jej wyniki finansowe. 
To nastawienie inwestorów, 
które jest jeszcze bardziej wi-
doczne wśród przedstawicieli 
globalnych instytucji, powin-
no być silnym argumentem 
za strategicznym podejściem 
przedsiębiorstw do ESG, czyli 
odpowiedzialności środowi-
skowej, społecznej i do zasad 
ładu korporacyjnego.

raport to za mało
Jak jednak wynika z badań 

i analiz rynkowych, nadal wiele 
firm postrzega zrównoważony 
rozwój tylko przez pryzmat 
obowiązków dotyczących ra-
portowania niefinansowego. 
Pokazał to tegoroczny raport 
opracowany przez serwisy in-
ternetowe Green is good i Mia-
sto2077 i  ogłoszony podczas 
konferencji GPW Innovation 
Day. Jak z niego wynika, wio-
sną tego roku tylko 40 proc. z 
35 dużych spółek giełdowych z 
różnych branż miało już opra-
cowaną strategię ESG (choć 
kolejne 43 proc. badanych 
zapowiedziało opracowanie 
takiej strategii w najbliższym 
czasie, najczęściej w ciągu naj-
bliższego roku). 

Jak w komentarzu do rapor-
tu podkreśla Sylwia Jaśkie-
wicz, dyrektor zarządzająca 
w  wydziale analiz i rekomen-
dacji Domu Maklerskiego 
BOŚ, zrównoważony rozwój, 
odpowiedzialność społeczna 
i świadomość ekologiczna to 
dzisiaj podstawowe elementy 
strategii przedsiębiorstw na-
kierowanych na klienta, a  tyl-
ko takie wygrywają w dłuż-
szym terminie.

– Dyskusja dotycząca ro-
snących oczekiwań wobec 
przedsiębiorstw w zakresie 
zrównoważonego rozwoju ze 
strony regulatora, instytucji 

finansowych czy klientów kon-
centruje się obecnie na ujaw-
nianiu danych ESG – zwraca 
uwagę Aleksandra Stanek-Ko-
walczyk, adiunkt w Instytucie 
Zarządzania w Szkole Głów-
nej Handlowej w Warszawie 
i dyrektor zarządzająca firmy 
doradczej Sapere. I rzeczywi-
ście – potrzeba wiarygodnych 
i rzetelnych danych jest na ryn-
ku bardzo silna – ale patrzenie 
na ESG tylko przez pryzmat 
sprawozdawczości i oczekiwań 
dotyczących ujawniania okre-
ślonych, ilościowych danych 
ESG to za mało. – Samo ujaw-
nianie danych nie odzwiercie-
dla wymagań regulatora ani 
oczekiwań instytucji finanso-
wych czy rynku, bo te odnoszą 
się do strategicznego podejścia 
do tematyki ESG – przypomina 
ekspertka SGH.

zadanie dla zarządu
Takiego strategicznego 

podejścia będzie wymagała 
nowa unijna dyrektywa doty-
cząca raportowania kwestii 
zrównoważonego rozwoju 

(CSRD), która zacznie wcho-
dzić w życie od 2025 r. (naj-
pierw obejmie raporty dużych 
spółek giełdowych za 2024 r.). 
Co prawda CSRD również od-
nosi się do sprawozdawczości, 
ale jak zaznacza Aleksandra 
Stanek-Kowalczyk, aby móc 
wypełnić jej wymogi i ujawnić 
potrzebne dane, niezbędne 
będzie ustrukturyzowanie 
zarządzania zagadnieniami 
ESG – zarówno poprzez zde-
finiowanie długoterminowych 
zobowiązań, wprowadzenie 
odpowiedzialności za ten ob-
szar na poziomie zarządu, jak i 
ustawienie odpowiednich pro-
cesów oraz spisanie polityk i 
procedur.

 Strategiczne podejście do 
zrównoważonego rozwoju bę-
dzie więc konieczne, a spółki, 
które je wdrożyły, już teraz 
przyznają, że bardzo pomaga 
w  wypełnianiu obowiązków 
związanych z raportowaniem 
niefinansowym. Dorota Jan-
kowska-Tomków, dyrektor ds. 
zakupów i ESG w Grupie LPP, 
podkreśla, że w pracach nad 
raportem strategia ESG ukie-

runkowuje na najważniejsze 
dla firmy obszary – wskazuje, 
jakie dane i tematy są kluczo-
we w kontekście jej zrówno-
ważonego rozwoju.

– W pełni zrównoważony 
rozwój możliwy jest tylko 
wtedy, gdy nasze plany bizne-
sowe zostaną zintegrowane 
ze strategią ESG i wszystkimi 
obszarami działalności fir-
my – podkreślał Przemysław 
Lutkiewicz, wiceprezes LPP, 
komentując wyniki opubliko-
wanego w maju tego roku ra-
portu nt. roli i znaczenia ESG 
w strategii spółek giełdowych 
oraz w ich komunikacji z ryn-
kiem finansowym.

Długoterminowa wartość
Michał Piotrowiak, mene-

dżer w firmie doradztwa stra-
tegicznego EY-Parthenon, 
zaznacza, że poza wymaga-
niami czysto regulacyjnymi 
długoterminowa strategia 
ESG ma praktyczne znacze-
nie: może ułatwić przedsię-
biorstwom dostęp do kapitału 
oraz uzyskanie przewagi w 

walce o talenty na rynku pracy. 
Jak zwraca uwagę Artur Mier-
nik, partner EY Polska i lider 
Praktyki Workforce Advisory 
w ramach EY People Advisory 
Services, firmy, które wyka-
zują swoje wskaźniki ESG, są 
bardziej atrakcyjne wizerun-
kowo dla pokolenia Y i Z niż te, 
które tego nie robią.

– Połowa pracowników 
wybiera organizacje, które 
prowadzą kompleksową po-
litykę płacową oraz wspierają 
samopoczucie i zdrowie psy-
chiczne pracowników, a mniej 
więcej jedną trzecią badanych 
motywują silne wartości i cele 
organizacji, w tym ESG – przy-
pomina Artur Miernik.

Zdaniem ekspertów EY 
wiele firm zapomina o tym, że 
ESG to spójna koncepcja, któ-
ra wymaga kompleksowego, 
strategicznego podejścia we 
wszystkich trzech obszarach 
zrównoważonego rozwoju. 
Tymczasem polskie przedsię-
biorstwa często utożsamiają 
ten rozwój z działaniami o cha-
rakterze środowiskowym lub 
prospołecznym, zapominając 

o aspektach związanych z ła-
dem korporacyjnym. I mogą 
na tym stracić.

– Przeprowadzenie trans-
formacji biznesowej zgodnej 
z ideą zrównoważonego roz-
woju umożliwi zbudowanie 
długoterminowej wartości dla 
firmy oraz zabezpieczenie jej 
przyszłych przychodów. Brak 
działań będzie nieuchronnie 
zamykał kolejne biznesowe 
szanse na rozwój – podkreśla 
Marcin Witkowski, menedżer 
EY Polska, ekspert transfor-
macji strategicznej i zrówno-
ważonego rozwoju. 

– Chociaż najwięcej mówi się 
obecnie o oczekiwaniach doty-
czących ujawniania informacji 
związanych z zarządzaniem 
wpływem firm na środowisko 
i klimat, to nie należy zapomi-
nać o pozostałych obszarach 
ESG. Zarządzanie tym obsza-
rem oznacza uwzględnienie 
kluczowych obszarów wpływu 
dotyczących środowiska, ludzi 
i społeczeństwa, jak również 
ładu korporacyjnego – zazna-
cza Aleksandra Stanek-Kowal-
czyk. 

odporność na kryzysy
O korzyściach z takiego po-

dejścia mówi Rafał Rudzki, dy-
rektor ds. ESG w Grupie Żab-
ka. Jak zaznacza, włączenie w 
strategię firmy oraz codzienną 
działalność czynników ESG 
jest niezbędne dla długotermi-
nowego rozwoju oraz zapew-
nienia firmie odporności wo-
bec zmian otoczenia. – Takie 
podejście odpowiada na ocze-
kiwania interesariuszy, ale też 
jest sposobem na dostarczanie 
nowych źródeł rozwoju oraz 
innowacji, zróżnicowanie 
marki i lojalność konsumen-
ta, efektywność kosztową, 
przyciąganie i zatrzymywanie 
talentów czy zmniejszanie 
kosztów operacyjnych oraz 
obniżenie poziomu ryzyka, 
ze szczególnym naciskiem na 
ryzyko utraty reputacji oraz 
ryzyka operacyjne – wylicza 
przedstawiciel Grupy Żabka, 
uznanej w rankingu EcoVa-
dis za jedną z 1 proc. firm na 
świecie, które najlepiej inte-
grują czynniki pozafinansowe 
(ESG) w swoich strategiach 
i operacjach.

ZarZądZanie 

Zrównoważony rozwój musi bazować 
na strategicznych fundamentach

magDa raczek- 
-koŁoDyńska  
wiceprezes zarządu Stowarzyszenia 
Emitentów Giełdowych 

Każda strategia ESG, która 
jest oderwana od strategii 
biznesowej, nie jest krokiem 
w kierunku zrównoważo-
nego rozwoju, ale zwykłym 
greenwashingiem. Nie da się 
zarządzać ryzykiem doty-
czącym kwestii społecznych, 
pracowniczych, środowisko-
wych, ładu korporacyjnego czy 
antykorupcji, nie analizując 
i nie modyfikując naszych 
codziennych decyzji bizneso-

wych w zakresie sprzedaży, 
zatrudnienia, zakupów czy 
inwestycji. To tak, jakby liczyć, 
że stan zdrowia naszego orga-
nizmu się poprawi tylko dla-
tego, że robimy część badań, 
ale nie zmienimy nic w naszym 
stylu życia, nie będziemy dbać 
o zdrową dietę, przyjmować 
leków i uprawiać sportu.

Słabością strategii ESG pol-
skich spółek jest duży poziom 
ogólności.  Nawet kiedy firma 
podaje swoje cele i kierunek, 
w którym chce zmierzać, to 
niestety, nie jest to poparte 
konkretnymi działaniami, 
które chce podjąć, i wskaźnika-

mi, które pozwolą sprawdzić 
za określony czas, czy strategię 
udało się zrealizować.

Taki stan rzeczy może wy-
nikać z obawy, by nie pokazać 
za dużo. Pytanie, czy firmy 
naprawdę mają coś do poka-
zania i wewnętrznie mają te 
tematy omówione i rozpisane, 
czy zatrzymują się na samym 
dokumencie strategii.

Na pewno sytuacja diame-
tralnie się zmieni po wejściu 
w życie Dyrektywy CSRD 
i Europejskich Standardów 
Raportowania Zrównoważo-
nego Rozwoju (ESRS), które 
nałożą obowiązek opisywania 

w raportach strategii spółki, 
obranych celów dotyczących 
kwestii zrównoważonego 
rozwoju, a także postępu 
w realizacji tych celów. Firma 
będzie więc musiała co roku 
odnosić się do założonych 
celów, raportować, jakimi me-
todami chce je osiągnąć i jakie 
są efekty tych działań.

Raporty będą podlegały au-
dytowi, co zapewni ich większą 
wiarygodność, oraz będą ota-
gowane w języku XBRL, co po-
zwoli na ich maszynowy odczyt. 
Spowoduje to skokowy wzrost 
zainteresowania inwestorów 
i analityków ujawnieniami do-

tyczącymi zrównoważonego 
rozwoju. Ta rewolucja wyma-
ga olbrzymiej pracy po stronie 
firm raportujących. Na pierw-
szy ogień pójdą podmioty obec-
nie raportujące pod Dyrektywą 
NFRD, które raport zgodnie z 
nowymi zasadami będą musiały 
opublikować w 2025  r., podsu-
mowując rok 2024. W kolejnym 
roku zaraportować będą musia-
ły duże przedsiębiorstwa (noto-
wane i nienotowane) i ta grupa 
może mieć najwięcej proble-
mów z nowym obowiązkiem. 
W  następnych latach pojawią 
się raporty wszystkich pozosta-
łych emitentów.

opinia | zbyt ogólne strategie esg polskich spółek
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artykuŁ przygotowany 
przez szkoŁę gŁówną 
hanDlową w warszawie

Rosnące zainteresowanie 
zarówno pracowników, jak 
i  studentów obszarem ESG 
jest z jednej strony konse-
kwencją coraz powszech-
niejszej świadomości współ-
czesnych wyzwań, z drugiej 
strony odpowiedzią na proak-
tywną postawę rektora i władz 
SGH w tym zakresie.

Mówiąc o ESG w kontekście 
szkół wyższych, nie sposób nie 
wspomnieć o Deklaracji Spo-
łecznej Odpowiedzialności 
Uczelni. Dokument stanowi 
dobrowolne zaangażowanie 
się szkół wyższych w promo-
wanie idei zrównoważonego 
rozwoju i społecznej odpowie-
dzialności w programach edu-
kacyjnych, badaniach nauko-
wych, ale także rozwiązaniach 
zarządczych i organizacyjnych 
uczelni. Celem Deklaracji jest 
budowanie szerokiej świado-
mości społecznej na temat roli 
uczelni w kształtowaniu wa-
runków dla zrównoważonego 
rozwoju społeczno-gospodar-
czego kraju. Wdrażanie zobo-
wiązań Deklaracji wpływa na 
skuteczniejsze dopasowanie 
oferty edukacyjnej dla studen-
tów do aktualnych wyzwań 
gospodarczych, w tym przede 
wszystkim rynku pracy, włą-
czeniu do przedmiotów na-
uczania tematów związanych 
z etyką biznesu, społeczną od-
powiedzialnością, wpływem 
środowiskowym czy współ-
pracą z otoczeniem. Deklara-
cja skierowana jest do wszyst-
kich uczelni publicznych 
i prywatnych oferujących edu-
kację zarówno na kierunkach 
humanistycznych, jak i ekono-
micznych. Najważniejsza jest 
wola uczelni do realizacji misji 
edukacyjnej i wychowawczej 
w duchu nowoczesnej eduka-
cji globalnej uwzględniającej 
trendy związane ze zrówno-
ważonym rozwojem i społecz-
ną odpowiedzialnością. SGH 
jest jednym w pierwszych sy-
gnatariuszy Deklaracji, pod-
pisała ją w 2017 r. Obecnie sy-
gnatariuszami jest 160 szkół 
wyższych z całej Polski. 

ważny element strategii
Na SGH z powodzeniem 

funkcjonuje także Komisja 
Rektorska ds. Społecznej 
Odpowiedzialności, w skład 
której wchodzą zarówno pra-
cownicy naukowi, jak i admi-
nistracyjni, a także studenci 
i doktoranci. Komisja wypra-
cowała kluczowy dokument 
– strategię społecznej odpo-
wiedzialności SGH, która ak-
tualnie jest wdrażana w życie.

To jedna z kluczowych stra-
tegii przekrojowych zaplano-
wanych do realizacji wraz ze 
strategią rozwoju uczelni na 
lata 2022–2032 i w swych za-
łożeniach ściśle nawiązuje do 
wytycznych strategii rozwo-
ju SGH. Planowane działania 
wskazane w strategii społecz-
nej odpowiedzialności uczelni 
mają na celu jak najpełniejsze 
uwzględnienie ESG w naszej 
misji dydaktycznej, aktyw-
ności naukowej, jak również 
w przedsięwzięciach o charak-
terze społecznym, wspiera-
jących zarówno społeczność 
lokalną, jak i rozwiązywanie 
problemów o charakterze glo-
balnym, w tym problemów 
środowiskowych.

Przyjęcie strategii wskazu-
je, jak kluczowym elementem 
rozwoju uczelni jest jej zrów-
noważony rozwój i stosowanie 
najwyższych standardów spo-
łecznej odpowiedzialności we 
wszystkich obszarach funkcjo-
nowania SGH: nauce, dydakty-
ce, relacjach z otoczeniem oraz 
zarządzaniu uczelnią.

Szczególnie dużą wagę 
uczelnia przykłada do edu-

kacji klimatycznej. Uwa-
żamy, że tylko nauczanie 
oparte na aktualnej wiedzy 
naukowej buduje świadome i 
odpowiedzialne postawy spo-
łeczne –  niezbędne w obliczu 
wyzwań zmiany klimatu, z 
którymi muszą mierzyć się 
obecne i  przyszłe pokolenia. 
W ubiegłym roku w SGH od-
była się inauguracja Okrągłego 
Stołu dla Edukacji Klimatycz-
nej. To wielostronny proces 
dialogowy, mający na celu 
wypracowanie rekomendacji 
w zakresie wprowadzenia w 
polskich szkołach rzetelnej 
interdyscyplinarnej edukacji 
klimatycznej na wszystkich 

poziomach nauczania. 
Nie można w tym momencie 

zapomnieć o dużych wyzwa-
niach, jakie stoją przed pol-
skim biznesem w kontekście 
zrównoważonego rozwoju. Do 
tej pory obszar CSR postrze-
gany był przez wielu menedże-
rów jako element albo stricte 
marketingowy, wizerunkowy, 
albo wyłącznie jako element 
zaangażowania społecznego. 

Z biegiem czasu część firm 
zaczęła uwzględniać działania 
z zakresu społecznej odpowie-
dzialności w  podejmowaniu 
kluczowych decyzji bizneso-
wych. Dziś coraz odważniej 
mówimy już nie o  CSR, ale o 

ESG (ang. Environmental, 
Social and Governance). ESG 
to zupełnie nowa jakość w 
zakresie zrównoważonego 
rozwoju i koncepcja, w której 
takie czynniki jak środowisko 
naturalne, społeczeństwo i ład 
korporacyjny muszą w sposób 
spójny stanowić motor napę-
dowy biznesu. Determinan-
tem tych decyzji są względy 
ekonomiczne. Coraz więcej 
podmiotów zaczyna postrze-
gać zrównoważony rozwój nie 
jako koszt, lecz w  działaniach 
ESG widzą drogę do popra-
wy efektywności kosztowej i 
zwiększenia swojej konkuren-
cyjności.

uczelnie wsparciem 
dla biznesu
Jednak przed polskim 

biznesem są dwa kluczowe 
wyzwania ściśle ze sobą po-
wiązane, do których bardzo 
wiele podmiotów nie jest w 
ogóle przygotowanych. Po 
pierwsze, to działania na rzecz 
neutralności klimatycznej. 
Nie dostrzegamy tego, że 
świat stoi na granicy desta-
bilizacji gospodarczej, co ma 
ścisły związek z katastrofą 
klimatyczną. Jeśli nie będzie-
my w szybkim tempie zmie-
rzać w kierunku neutralności 
klimatycznej, nie będziemy w 
stanie powstrzymać fatalnych 

skutków tego zjawiska. Pol-
ski biznes czeka też jeszcze 
jedno wyzwanie – nowe wy-
tyczne Komisji Europejskiej 
dotyczące raportowania niefi-
nansowego w zakresie kwestii 
ESG. Firmy, i już nie tylko te 
notowane na GPW, będą zo-
bligowane do rzetelnego ujaw-
niania informacji dotyczących 
m.in. emisji CO2 w ramach 
całego łańcucha wartości czy 
wpływu ryzyka klimatyczne-
go na swój model biznesowy. 
Do tej pory niewiele z nich 
uwzględniało w raportach 
takie parametry. Nieumiejęt-
ność zmierzenia danych ESG, 
nierzetelne raportowanie tych 
danych lub, co gorsza, brak 
raportowania może spowo-
dować, że jakaś dana firma po 
prostu wypadnie z łańcucha 
B2B, nawet jeśli do tej pory 
z powodzeniem prowadziła 
swoją działalność. Warto za-
tem, aby polski biznes już dziś 
odpowiedział sobie na pytanie, 
czy jest gotów zmierzyć się z 
tymi wyzwaniami.

Edukacja w tym zakresie, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
kwestii klimatycznych, ściśle 
wpisuje się w misję uczelni, w 
których podkreśla się koniecz-
ność odpowiedzi na współcze-
sne wyzwania cywilizacyjne. 
Co zatem mogą zrobić szkoły 
wyższe, aby w  realny sposób 
przyczynić się do poprawy tego 
stanu rzeczy i przeciwdziałać 
kryzysowi klimatycznemu 
i  ekonomicznemu? Rola szkół 
wyższych jest o tyle istotna, 
że powinny one uczestniczyć 
w rozwiązywaniu problemów 
związanych z obecnym kryzy-
sem klimatycznym w ramach 
szeroko rozumianego ekosys-
temu obejmującego różnych 
interesariuszy, a także kształ-
tować liderów, którzy taką 
działalność podejmą. Zatem 
rola uczelni jest kluczowa w 
tworzeniu przyszłości opartej 
na koncepcji zrównoważone-
go rozwoju, a włączanie się w 
debaty nad ważnymi kwestia-
mi społecznymi – takimi jak 
wyzwania klimatyczne – to dla 
uczelni absolutny obowiązek.

inicjatywa esg
Szkoła Główna Handlowa 

w Warszawie oraz Fundacja 
Instytut Studiów Wschodnich 
– organizator Forum Ekono-
micznego – zdecydowały się 
wspólnie odpowiedzieć na te 
wyzwania, powołując Inicja-
tywę ESG. Inicjatywa będzie 
skupiać osoby, dla których 
wartości ESG stanowią klu-
czowy element prowadzenia 
działalności biznesowej oraz 
zaangażowania społecznego. 
Inicjatywa ESG będzie pełnić 
rolę rady zrzeszającej firmy, 
instytucje i świat nauki, dla 
których wartości ESG stano-
wią oś prowadzenia biznesu. 
Celem projektu jest stworze-
nie platformy do wymiany wie-
dzy i doświadczeń w zakresie 
prowadzenia biznesu zgodne-
go z zasadami ESG. Towarzy-
szyć temu będą edukacja i pro-
mocja najlepszych praktyk 
w  obszarze ESG oraz podej-
mowanie rzetelnej dyskusji na 
temat kierunków zmian wraz z 
prezentacją optymalnych roz-
wiązań zwiększających efek-
tywność przedsiębiorstw oraz 
jakość życia społecznego. 

Działalność Inicjatywy ESG 
będzie miała systematyczny 
charakter, a jej wymiar robo-
czy będzie związany z ciągłym 
tworzeniem materiałów edu-
kacyjnych, opracowań nauko-
wych i zabieraniem głosu w 
debacie publicznej na temat 
kierunków zmian w obsza-
rze ESG oraz raportowania. 
Partnerami Inicjatywy ESG 
będą podmioty posiadające 
kluczową rolę w formowaniu 
standardów i kreowaniu naj-
lepszych praktyk w zakresie 
ESG.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jako wiodąca polska uczelnia ekonomiczna  
przykłada dużą wagę do społecznej odpowiedzialności oraz zrównoważonego rozwoju  

zarówno w działalności edukacyjnej oraz naukowej, jak i w aktywności społecznej.

materiał partnera

ważna rola uczelni  
w transferze wiedzy esG 
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Poprzez odpowiednią alokację kapitału inwestorzy zmuszają firmy do prowadzenia biznesu 
w sposób bardziej odpowiedzialny. Zyskuje na tym środowisko oraz spółki, bo są postrzega-
ne jako mniej ryzykowne – mogą taniej pozyskać kapitał. Mają też szansę na wyższą wycenę.

rynek kapitałowy

Zielone inwestycje 
są coraz bardziej 
popularne i dają zarobić

kAtArzynA kuchArczyk

Na Zachodzie w ostatnich 
latach inwestorzy indywidu-
alni bardzo mocno zwracają 
uwagę na ESG, czyli kwestie 
środowiskowe, społeczne i za-
rządcze w działalności spółek. 
To szczególnie ważna kwestia 
dla młodego pokolenia.

– U nas ESG nie jest jeszcze 
jednym z pierwszych kryte-
riów wyboru, ale wierzę, że 
wkrótce tak będzie. Choćby 
ze względu na regulacje. Jed-
nym z nowych obowiązków 
w  branży funduszy jest pyta-
nie klientów o ich preferen-
cje dotyczące inwestowania 
zrównoważonego. 

Jeśli o to pytamy, klient za-
czyna się zastanawiać – mówi 
Joanna Ałasa, zastępca dyrek-
tora działu analiz oraz specja-
lista ds. zrównoważonego roz-
woju NN Investment Partners 
TFI. Dodaje, że być może kie-
dyś ESG to będzie „must have” 
wśród klientów detalicznych. 
W przypadku większych inwe-
storów, czyli firm i korporacji, 
już ten trend w Polsce widać. 

Według badania Climate 
Sentiment Index 81 proc. Po-
laków jest zaniepokojonych 
zmianami klimatycznymi, a 73 
proc. uważa, że na zatrzyma-
niu lub spowolnieniu zmian 
klimatycznych najbardziej 
skorzystają ich dzieci i wnuki. 

– Jeśli ktoś podziela tę tro-
skę, to warto, by przy plano-
waniu finansów w kontekście 
emerytury czy przyszłości 
dzieci uwzględniał również 
ślad środowiskowy i społecz-
ny swoich inwestycji oraz fakt 
głębokiej transformacji, którą 
musi przejść cała gospodarka. 
To nie pozostanie bez wpływu 
na inwestycje osobiste – mówi 
Emilia Jakubiak, menedżerka 
odpowiedzialna za obszar in-
westycji i oszczędności w Ban-
ku BNP Paribas. 

Inwestycje okiem GPW
Z badania EY wynika, że 90 

proc. globalnych inwestorów 
instytucjonalnych przykłada 
większą wagę do kwestii ESG 
w procesie podejmowania de-
cyzji inwestycyjnych. Zwięk-
sza się też waga raportowania 
kwestii ESG – w 2021 r. do-
kładnie analizowało je już 78 
proc. inwestorów, podczas 
gdy w 2018 r. mniej niż jedna 
trzecia. Aż 74 proc. respon-
dentów przyznaje, że jest 
skłonne wyjść z inwestycji, je-
śli przedsiębiorstwo ma słabe 
wyniki związane z ESG.

Kluczową kwestią dla inwe-
storów są stopy zwrotu. Jak 
pod tym względem wypadają 
spółki działające zgodnie z za-
sadami zrównoważonego roz-
woju? 

– Z analizy stóp zwrotu in-
deksu liderów ESG rynków 
rozwijających się wynika, że 
stopa zwrotu tego wskaźnika 
za ostatnie 15 lat jest o po-
nad 50 pkt proc. wyższa niż 
w  przypadku indeksu wszyst-
kich spółek z rynków rozwi-
jających się. Za tym idzie też 
przyrost wartości aktywów 
zgromadzonych przez fundu-
sze zrównoważone – podkre-
śla Tomasza Wiśniewski, wi-
cedyrektor działu produktów 
informacyjnych i wskaźników 
GPW. Przytaczane przez nie-
go liczby potwierdzają ten 
trend. Na koniec 2021 r. war-
tość aktywów zgromadzonych 
przez fundusze zrównowa-
żone sięgnęła 30 bln dolarów, 
czyli była o ponad 5 bln do-
larów wyższa niż cztery lata 
temu.

GPW także stara się odpo-
wiedzieć na zapotrzebowanie 
w tym zakresie. Inwestorzy 
mają do dyspozycji indeks 
WIG-ESG oraz bazujące na 
tym wskaźniku fundusz pa-
sywny i produkty struktury-
zowane. 

Z tegorocznej (czwartej) 
edycji badania zrealizowa-
nego przez GPW wynika, że 
ankietowani jednoznacznie 
wskazali, iż fundusze ESG 
mogą stanowić atrakcyjną for-
mę lokowania kapitału w celu 
zabezpieczenia emerytalne-
go. Dziewięciu na dziesięciu 
ankietowanych zna urucho-
miony w 2019 r. WIG-ESG, 
a  blisko połowa z nich anali-
zuje jego zachowanie. Z kolei 
blisko 40 proc. respondentów 
zauważa zależność pomiędzy 
stosowaniem praktyk ESG 
a wynikami finansowymi osią-
ganymi przez firmy. 

– Jako GPW staramy się 
wspierać emitentów w proce-
sie emisji zielonych obligacji 
poprzez m.in. inicjatywy takie 
jak program Green Bond Fra-
mework, który realizowany 
jest we współpracy z Bankiem 
Światowym – podsumowuje 
przedstawiciel giełdy.

Zielone inwestycje w długim 
terminie wypadają całkiem do-
brze na tle „niezielonych”. In-
westorzy nie muszą zatem po-
święcać części swojego zysku na 
rzecz „bycia ESG”. Wręcz prze-
ciwnie: inwestowanie odpo-
wiedzialne w długim terminie 
sprzyja osiąganiu atrakcyjnych 
stóp zwrotu skorygowanych 
o ryzyko, bo firmy stosujące 
zrównoważone praktyki biz-
nesowe i wysokie standardy 
związane z zarządzaniem mają 
większą szansę osiągnąć sukces 
w przyszłości. Przy czym ana-
liza stóp zwrotu pokazuje, że 
ważne jest, jaki okres bierzemy 
pod uwagę oraz jakie konkret-
nie podmioty i branże analizu-
jemy. Na przykład w  ostatnim 
czasie fundusze odpowiedzial-

ne przegrywają z szerokimi 
indeksami akcji, ale winowajcą 
nie jest ESG, ale kwestia aloka-
cji sektorowej. – Wiele odpo-
wiedzialnych spółek należy do 
sektora technologicznego, któ-
ry w ostatnich miesiącach miał 
się gorzej niż tradycyjne sekto-
ry, np. związane z ropą naftową 
czy energetyką – wyjaśnia Ałasa.

Polska się rozpędza
Przedstawiciele funduszy 

potwierdzają, że globalnie in-
stytucje zarządzające aktywa-
mi mają do dyspozycji pełną 
gamę instrumentów zgod-
nych z duchem ESG.

– Od zielonych obligacji, 
przez akcje czy instrumenty 
pochodne, aż po specjalistycz-
ne fundusze tradycyjne i in-
deksowe. Krajowe podmioty 
nie pozostają tu w tyle, jednak 
z pewnych względów ich uwa-
ga skupia się na rynku kapi-
tałowym – komentuje Ałasa. 
Wskazuje, że za granicą są do-
stępne fundusze dłużne, któ-
rych portfele składają się wy-
łącznie z zielonych obligacji. 
Obligacje te są jednak emito-
wane głównie w krajach, gdzie 
stopy procentowe są wyraźnie 
niższe niż w Polsce. Przez to 
złożony z nich portfel może 
nie być dla krajowych klien-
tów atrakcyjną inwestycją.

– Na polskim rynku jeszcze 
nie można utworzyć funduszu 
złożonego tylko z zielonych ob-
ligacji, bo za mało jest emiten-
tów tego typu instrumentów. 
Jednak z czasem zacznie po-
wstawać coraz więcej hybrydo-
wych rozwiązań. Takich, które 
nie wszystkie aktywa lokują w 
zielonych obligacjach, ale nadal 

inwestują z myślą o  zrówno-
ważonym rozwoju – podkre-
śla ekspertka NN Investment 
Partners TFI. Zaznacza, że w 
Polsce już funkcjonują fundu-
sze obligacji, które starają się 
uwzględniać kwestie środowi-
skowe i społeczne.

– W NN Investment Part-
ners TFI w procesie inwe-
stycyjnym, przy wyborze 
instrumentów do portfeli, in-
tegrujemy czynniki ESG. To 
samo dotyczy zresztą naszych 
funduszy mieszanych czy fun-
duszy akcji – mówi. Oferowa-
ny jest m.in. fundusz, którego 
polityka odnosi się do krajo-
wego WIG-ESG.

Przedstawiciele rynku 
wskazują na dane serwisu Ana-
lizy.pl, z których wynika, że na 
polskim rynku w ofercie TFI 
funkcjonowały 32 (na ponad 
2000) „zielone” fundusze in-
westycyjne, inwestujące głów-
nie w akcje, spełniające kryte-
ria art. 8 lub 9 rozporządzenia 
SFDR. Zgromadziły one 4,4 
mld zł aktywów (na ponad 260 
mld zł wszystkich aktywów 
funduszy w Polsce).

– Oczywiście klienci w Pol-
sce mogą także inwestować w 
wybrane spółki notowane na 
GPW, które wchodzą w skład 
indeksu WIG-ESG. Dostęp do 
rynku zielonych obligacji jest 
możliwy zaś jedynie dla in-
westorów instytucjonalnych, 
jak fundusze inwestycyjne 
lub emerytalne, firmy ubez-
pieczeniowe, banki itp. – pod-
kreśla Krzysztof Kamiński, 
członek zarządu Millennium 
TFI. Dodaje, że z drugiej stro-
ny dostęp do ETF-ów ESG lub 
usługi zarządzania portfelem 
(z celami ESG) jest możliwy 

jak na razie jedynie na rynkach 
zagranicznych, poprzez plat-
formy dystrybucyjne lub za-
graniczne firmy inwestycyjne.

W podobnym tonie wypo-
wiada się przedstawicielka 
Banku BNP Paribas. 

– Obecnie możliwości re-
alizacji zdywersyfikowanych 
inwestycji ESG, nie tylko 
skupionych na minimaliza-
cji ryzyka, ale też na dążeniu 
do pozytywnego wpływu, są 
znacznie większe na rynkach 
zagranicznych. W TFI BNP 
Paribas oferujemy sześć za-
granicznych strategii o bar-
dzo zróżnicowanym profilu 
– mówi. 

Cztery fundusze promują 
aspekty środowiskowe lub 
społeczne. A kolejne dwa mają 
na celu zrównoważone in-
westycje. Spółkom w ramach 
tych strategii stawiane są naj-
wyższe wymagania co do stan-
dardów ładu korporacyjnego, 
a potencjał wywierania pozy-
tywnego wpływu jest czynni-
kiem branym pod uwagę przy 
selekcji. 

– Przykładem jest fundusz 
BNP Paribas Akcji AQUA, 
czyli tematyczna strategia 
inwestowania w akcje spółek 
zajmujących się uzdatnianiem 
i dostarczaniem wody oraz 
zrównoważonym zarządza-
niem tym cennym zasobem 
– wskazuje Jakubiak.

Obecnie dane mówią, że w 
fundusze inwestycyjne inwe-
stuje w Polsce około 6–7 proc. 
populacji. – Mam głęboką 
nadzieję, że dzięki zielonym 
funduszom, także z oferty 
Millennium TFI, skłonność do 
inwestowania będzie rosnąć – 
podsumowuje członek zarzą-
du Millennium TFI.

Finansowanie  
się zazielenia
Szeroki dostęp do tema-

tycznych instrumentów ESG 
oferuje światowy rynek in-
strumentów dłużnych. To 
m.in. obligacje zielone, spo-
łeczne czy zrównoważone, 
które finansują określone 
rodzaje projektów zielonych 
(np. energetyka odnawialna), 
społecznych (np. rozwój in-
frastruktury w mniej zurba-
nizowanych obszarach) czy 
zrównoważonych (jednocze-
sne finansowanie projektów 
zielonych i społecznych).

– Drugim rodzajem instru-
mentu ESG są obligacje, gdzie 
oprocentowanie bądź mar-
ża powiązane są z realizacją 
określonego zrównoważone-
go celu (ang. sustainability-
-linked), natomiast środki nie 
są przeznaczane na określone 
projekty, a najczęściej na ogól-
ne cele korporacyjne – komen-
tuje Maciej Tarnawski, dyrek-
tor zarządzający Santander 
Bank Polska. 

Dodaje, że na naszym ryn-
ku obligacji mieliśmy już kil-
ka emisji zielonych obligacji 
(Cyfrowy Polsat czy Famur), 
zrównoważonych instrumen-
tów (Santander Bank Polska) 
czy emisji sustainability-lin-
ked (Tauron czy PKN Orlen). 
Również na rynku kredytów 
bankowych przeżywamy 
obecnie gorący okres w finan-
sowaniu projektów odnawial-
nych źródeł energii i efektyw-
ności energetycznej. 

– Odrębnym segmentem 
rynku kredytowego są kredyty 
sustainability-linked, działa-
jące na podobnej zasadzie jak 
analogiczne obligacje – do-
daje przedstawiciel Santan-
der Bank Polska. Realizacja 
przyjętych przez ONZ i UE 
celów klimatycznych wymaga 
aktywnego włączenia się ca-
łego sektora finansowego w 
realizację inwestycji w nisko-
emisyjną gospodarkę. Banki i 
fundusze działające w Polsce 
zgodnie deklarują, że są na to 
gotowe.

81 proc. 
profesjonalnych inwestorów 

na GPW postrzega spółki, 
które posiadają  

wdrożoną strategię ESG,  
jako podmioty  

o niższym ryzyku.

90 proc. 
inwestorów zna indeks  
WIG-ESG. regularnie 

informacje na jego temat 
analizuje 6 proc.

ankietowanych, a 39 proc.  
od czasu do czasu.

30  
bln dol. 

sięgała wartość globalnych 
aktywów zgromadzonych 

przez fundusze 
zrównoważone na koniec 

2021 r. to o ponad 5 bln dol. 
więcej niż cztery lata temu.

500  
mld dol. 
wyniosła na koniec  

zeszłego roku globalna 
wartość zielonych emisji, 
połowa z nich pochodziła  

z naszego kontynentu.

ESG to nie tylko modne hasło, ale realna wartość dla przedsiębiorstwa, pracowników, klientów, a także przyszłych pokoleń.  
Dlatego troska o zrównoważony rozwój powinna być priorytetem w bieżącej działalności firm, szczególnie tych o dużej skali działania  
– mówi Joanna Gorczyca, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju PZU.

MAtErIAł PrzyGotoWAny 
PrzEz Pzu 

coraz więcej przedsiębiorstw 
ostatnio zwraca się w kierun-
ku zrównoważonego rozwoju. 
Skąd taki trend?

Zysk, jaki generuje 
przedsiębiorstwo, nie jest 
już jedynym miernikiem 
jego wartości. Coraz większe 
znaczenie mają czynniki 
pozafinansowe i świadome 
zarządzanie ryzykami ESG. 
Dlatego biznes skupia się na 
zrównoważonym rozwoju 
i prowadzeniu działalności 
zgodnie z ideą ESG – tylko tak 
można budować silną markę 
w aktualnych warunkach 
gospodarczych, środowisko-
wych i regulacyjnych. 

Coraz częściej analizy 
inwestorów i firmy ratingowe 
oceniają spółki na podstawie 
ich wyników w zakresie wpły-
wu środowiskowego, społecz-
nego i ładu korporacyjnego. 
Zarządzanie zgodne z ESG 
staje się nowym elementem 
przewagi rynkowej. Dodat-
kowo rośnie świadomość 
konieczności przeciwdziała-
nia zmianom klimatycznym, 
które wywierają wpływ na 
życie i zdrowie milionów ludzi 
oraz przyszłe pokolenia.

 
Pzu w minionym roku ogłosi-
ło strategię ESG. Jak wygląda 
praca nad jej wdrażaniem?

Przygotowanie dokumen-
tu, który wyznaczy drogę do 
zrównoważonego rozwoju, 
wymaga dużego zaangażowa-
nia zarówno kadry zarządza-
jącej, jak i pracowników. Z na-
szego doświadczenia prac nad 
strategią ESG i wdrożeniem 
zmian nałożonych nowymi re-
gulacjami prawnymi wynika, 
że silne zaangażowanie w ESG 
na poziomie kadry zarządza-
jącej i zarządu jest kluczowe. 
Przyjęliśmy zobowiązanie, 
że 100 proc. naszej kadry 
kierowniczej będzie realizo-
wało cele związane z ESG. 
Już teraz dyrektorzy, którzy 
odpowiadają za realizację 

tej strategii, otrzymują cele 
ESG w ramach swoich celów 
rocznych. Dzięki temu cała 
organizacja została zaanga-
żowana w realizację założeń 
strategii ESG, a idea zrówno-
ważonego rozwoju przełożo-
na na poziom operacyjny. PZU 
powołał komitet ESG, dzięki 
czemu w projekty z zakresu 
zrównoważonego rozwoju są 
włączone wszystkie obszary 
biznesowe. Główne cele ESG 
zostały wpisane do strategii 
biznesowej PZU, która okre-
śla nasze ambicje i wyznacza 
kierunki rozwoju. Realizu-

jemy inicjatywy, tworzymy 
nowe produkty i usługi, które 
pozwalają nam na realizację 
przyjętych wskaźników efek-
tywności. Nasze postępy mo-
nitorujemy w perspektywie 
rocznej. Pozwala nam to nie 
tylko na ocenę progresu, ale 
też na wdrożenie odpowied-
nich zmian lub usprawnienie 
procesów.

W jaki sposób wdrażają pań-
stwo czynniki ESG?

Na samym początku warto 
podkreślić, że czynniki ESG 
są obecne w działalności PZU 

od wielu lat. Nasza filozofia 
myślenia stanowi odejście od 
klasycznego modelu relacji 
klientów z ubezpieczycielem, 
opartej tylko na sprzedaży i 
obsłudze posprzedażowej. 
Stawiamy klienta w centrum 
uwagi i integrujemy wokół 
niego wszystkie obszary 
naszej działalności. Szcze-
gólnie w trudnej, pandemicz-
nej rzeczywistości trafne 
odczytanie potrzeb klientów 
było dla nas kluczowe. Obser-
wowaliśmy wielki renesans 
uniwersalnych wartości – 
znów najważniejsze stało się 

życie, zdrowie, bezpieczeń-
stwo swoje i najbliższych. 
Staramy się pomóc klientom 
o nie zadbać. Patrzymy na to 
holistycznie – nasza troska o 
klienta przejawia się nie tylko 
w postaci bogatej oferty pro-
duktowej i przyjaznej obsługi, 
ale także w budowaniu całych 
ekosystemów wspierających 
Polaków w codziennym 
dbaniu o profilaktykę zdro-
wotną, dietę czy równowagę 
psychiczną. Wiemy też, że 
środowisko naturalne wpływa 
na jakość życia. Dlatego troska 
o jego poprawę i racjonalne 
korzystanie z zasobów jest 
podstawą naszej działalności. 

Wszelkie zmiany zawsze 
warto zacząć od siebie, dlate-
go zmierzamy do osiągnięcia 
neutralności klimatycznej. 
Ograniczamy naszą emisję 
gazów cieplarnianych, w tym 
CO2, ale także oszczędzamy 
papier, wodę, paliwa. Emisje 
CO2, których nie udało nam 
się ograniczyć, rekompensuje-
my. Pierwszej rekompensaty 
dokonaliśmy we współpracy 
z Lasami Państwowymi i 
posadziliśmy drzewa na ok. 
100 ha. W tym roku przepro-
wadziliśmy się do jednego z 
najbardziej ekologicznych 
biurowców w Warszawie. 
Nowa siedziba pozwoli nam 
m.in. zredukować ślad wę-
glowy o ponad 2500 ton CO2 
rocznie.

 
W strategii przyjęli państwo 
zobowiązanie do aktywnego 
wspierania transformacji 
energetycznej. co do tej pory 
udało się osiągnąć?

PZU jako konglomerat 
finansowy o niezwykle dużej 
skali działania chce pełnić 
funkcję promotora i partnera 
zielonej transformacji. Dlate-
go angażujemy się w różno-
rodne projekty prowadzące 
do gospodarki niskoemisyj-
nej. Przeznaczyliśmy ponad 
400 mln zł na rozwój lądowej 
energetyki wiatrowej, a kolej-
nych 300 mln zł ulokowaliśmy 
w obligacjach powiązanych z 

ratingiem ESG. Zdecydowali-
śmy o finansowaniu budowy 
kilku farm wiatrowych, w tym 
jednego z największych pro-
jektów tego typu – elektrowni 
wiatrowej Potęgowo. Czynni-
ki ESG wdrażamy również w 
naszych produktach, zarówno 
dla biznesu, jak i klientów 
indywidualnych. Wprowadzi-
liśmy na rynek nowe ubez-
pieczenia, które pomagają im 
chronić elektrownie wiatrowe 
i instalacje fotowoltaiczne na 
wypadek awarii, uszkodzeń 
czy zniszczeń.

czy wojna i kryzys ener-
getyczny mogą zatrzymać 
zieloną transformację?

Z jednej strony koszty 
środowiskowe wojny, choć 
nie są tak widoczne jak koszty 
społeczne, to ich negatywne 
skutki dla ludzi i przyrody 
będą widoczne przez wiele lat 
po ustaniu walk. 

Warto podkreślić, że 
konflikty zbrojne są jednym z 
głównych czynników powo-
dujących spadek liczebności 
zwierząt oraz głównym źró-
dłem emisji gazów cieplarnia-
nych. 

Z drugiej strony u podłoża 
większości współczesnych 
konfliktów zbrojnych leży 
dostęp do surowców natu-
ralnych i zasobów energe-
tycznych. Dlatego też wojna 
w Ukrainie jeszcze mocniej 
uświadomiła wszystkim, 
jak ważna jest niezależność 
energetyczna oraz dostęp do 
nowych technologii pracują-
cych na rzecz czystej energii. 
Aktualnie priorytetem jest 
reagowanie i przeciwdziałanie 
kryzysowi, niemniej jednak w 
długoterminowej perspekty-
wie nie należy zaprzestawać 
zielonej transformacji. Roz-
wój sektora energii odna-
wialnej będzie skupiał kapitał 
finansowy i intelektualny, by 
w innowacyjnych rozwiąza-
niach zmierzyć się z takimi 
wyzwaniami, jak magazyno-
wanie energii czy produkcja 
zielonego wodoru.

materiał partnera

Silną markę można budować  
tylko zgodnie z ideą ESG
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AnItA BłASzczAk

Banki nie tylko powinny 
dbać o sytuację i edukację fi-
nansową swoich klientów, ale 
powinny ich również motywo-
wać w kwestiach dotyczących 
ESG, czyli tych związanych 
z odpowiedzialnością środo-
wiskową, społeczną i ładem 
korporacyjnym – wynika z 
ogłoszonego w październiku 
badania firmy doradczej Kear-
ney, które objęło klientów 89 
największych banków w 21 kra-
jach Europy, w tym w Polsce. I 
pokazało, że europejscy klienci 
coraz bardziej zdecydowanie 
domagają się zaangażowania 
swoich banków w działania 
wspierające zrównoważony 
rozwój.

Polacy mają poczucie 
potrzeby zmian
Jak wynika z raportu, Polacy 

są jeszcze bardziej wrażliwi na 
te kwestie niż ogół Europej-
czyków – dużo częściej ocze-
kują od banków, by inwesto-
wały część zysku w działania 
społeczne, by dbały o edukację 
finansową swoich klientów, 
pomagając im także być odpo-
wiedzialnymi konsumentami 
(84 proc.). Polscy uczestnicy 
sondażu najczęściej twier-
dzili też, że banki powinny 
zmniejszać swój ślad węglowy, 
zapewniać finansowanie pro-

jektów ESG, a  jednocześnie 
ucinać wsparcie dla szkodli-
wych społecznie i środowisko-
wo firm. – Do polskich kon-
sumentów docierają globalne 
trendy dotyczące ogranicza-
nia emisji CO2, wizji „świata 
bez plastiku” czy gospodarki 
obiegu zamkniętego. Jedno-
cześnie lokalna specyfika na-
szej gospodarki i silna nośność 
kwestii takich jak smog, wy-
cinka lasów i zielona energia 
powodują frustracje społeczne 
i wzmacniają poczucie potrze-
by zmian – zauważa Krzysztof 
Żmijewski, menedżer z war-
szawskiego biura Kearney.

Zarówno klienci, jak eko-
nomiści i organizacje poza-
rządowe podkreślają też rolę 
banków, funduszy inwestycyj-
nych i ubezpieczycieli w zielo-
nej transformacji, zwłaszcza 
w energetyce. Tym bardziej że 
koszt proklimatycznych inwe-
stycji sięga w skali świata bilio-
nów dolarów i euro, w Polsce 
zaś idzie w miliardy euro.

kolosalne wyzwanie
Joanna Brancewicz, mene-

dżer ds. ESG w Banku Pekao, 
przypomina wyliczenia banku, 
według których koszt trans-
formacji klimatycznej w Pol-
sce do 2030 r. wyniesie ok. 600 
mld euro, w tym ok. 275 mld 
euro zostanie przeznaczone 
na inwestycje w sektor energe-
tyczny i utilities. W zależności 
od wysokości finansowania 
ze środków publicznych (do-
chody z ETS, KPO, fundusze 
unijne, środki krajowe) luka w 

potrzebach finansowych dla 
polskiej gospodarki może się-
gać ok. 300 mld euro.

– Tak kolosalne wyzwanie 
jest niemożliwe do podjęcia 
bez zaangażowania i determi-
nacji całego sektora bankowe-
go – podkreślał Jerzy Kwieciń-
ski, wiceprezes Banku Pekao, 
w  maju na Światowym Forum 
Ekonomicznym w Davos pod-
czas dyskusji dotyczącej moż-
liwości finansowania transfor-
macji energetycznej w Polsce. 

Paweł Strączyński, wicepre-
zes Banku Pekao, w niedawnej 
rozmowie na Krynica Forum 
2022, przypominał, że zgod-
nie z przyjętą w minionym 
roku strategią ESG na lata 
2021–2024 bank przeznaczy w 
tym czasie co najmniej 30 mld 
zł na finansowanie projektów 
nisko- i zeroemisyjnych. Co 
najmniej 8 mld zł zainwestu-
je z funduszy, którymi sam 
dysponuje, a pozostała kwota 
(minimum 22 mld zł) to udział 
banku w organizowaniu finan-
sowania różnego rodzaju in-
strumentów, w tym zielonych 
obligacji.

zrównoważony portfel
– Naszym celem jest zwięk-

szenie finansowania przezna-
czonego na projekty związane 
ze zrównoważonym rozwo-
jem i transformacją klientów 
banku, w tym poprzez aktyw-
ne uczestnictwo w rządo-
wych i unijnych programach 
transformacji klimatycznej 
–  podkreśla Magdalena Trzy-
nadlowska, dyrektor biura 

zrównoważonego rozwoju w 
Banku Millennium, który w 
ciągu kolejnych trzech lat pla-
nuje udzielić 2 mld zł finan-
sowania na zrównoważone 
i transformacyjne projekty 
klientów banku i jego grupy 
kapitałowej.

Z kolei w strategii ESG gru-
py PZU jednym z wskaźników 
efektywności jest np. wzrost 
zaangażowania w inwestycje 
wspierające transformację kli-
matyczno-energetyczną o 500 
mln zł w latach 2021–2024, 
m.in. poprzez inwestycje w 
farmy wiatrowe. Spółka roz-
wija też ofertę ubezpieczeń 
dla technologii wspierających 
transformację klimatyczno-
-energetyczną w Polsce.

Jak zwraca uwagę Krzysztof 
Żmijewski z Kearney, rynkowi 
liderzy bankowości w Polsce 
już od kilku lat umieszczają 
działania związane ze wspie-
raniem zrównoważonego 
rozwoju w swoich strategiach. 
– Zadaniem sektora finanso-

wego jest budowanie portfeli 
kredytowych nie tylko pod 
kątem dochodowości, ale rów-
nież emisyjności, wpływu na 
środowisko naturalne i lokalne 
społeczności – zaznacza Jarek 
Rot, dyrektor wykonawczy 
obszaru zrównoważonego 
rozwoju w BNP Paribas Bank 
Polska, przypominając, że ban-
ki odpowiadają za ok. 80 proc. 
finansowania inwestycji w Pol-
sce. Mają więc ogromny wpływ 
na zrównoważony rozwój. Ten 
rozwój znalazł się w centrum 
strategii biznesowej GObey-
ond Banku BNP Paribas na lata 
2022–2025. Bank koncentruje 
się teraz na rozwijaniu oferty 
zrównoważonych produktów, 
w tym coraz popularniejszego 
finansowania typu SLL (Susta-
inability-Linked Loan), gdzie 
marża jest powiązana z mie-
rzalnymi efektami w zakresie 
ESG.

Jednak również w przypad-
ku tradycyjnych kredytów 
każdą decyzję o finansowa-

niu poprzedza analiza ESG. 
– Szczególną uwagę zwracamy 
na sektory uznane za wrażliwe 
pod kątem ryzyka ESG – za-
znacza Jacek Rot, dodając, że 
bank rezygnuje z finansowa-
nia sektorów niezgodnych z 
założeniami zrównoważonego 
rozwoju, w tym z sektora ener-
getyki węglowej czy wydobycia 
węgla.

Presja regulacji
Do całkowitego wyelimi-

nowania ekspozycji na sektor 
wydobywczy węgla do 2030  r. 
zobowiązał się też PKO BP, 
który w zeszłym roku przyjął 
cele niefinansowe w obszarze 
ESG. – Dążąc do ich realizacji, 
skupiamy się m.in. na zwięk-
szaniu zielonego finansowania 
oraz ograniczeniu finansowa-
nia sektorów wysokoemisyj-
nych. Nasze zaangażowanie w 
finansowanie sektorów wyso-
koemisyjnych na koniec 2021 
r. wynosiło 0,37 proc. sumy 

bilansowej, a w finansowanie 
zielone 1,3 proc. – wyjaśnia 
Michał Zwoliński, kierownik 
w departamencie komunikacji 
korporacyjnej PKO BP. Zazna-
cza, że bank, który zobowiązał 
się m.in. do utrzymania wzro-
stu zielonego finansowania o 
co najmniej 5 proc. rocznie, w 
zeszłym roku zwiększył jego 
wartość o  83 proc. w porów-
naniu z 2020 r. Stosuje też sys-
tem oceny ryzyka ESG w  oce-
nie kredytowej firm. 

Ryzyko klimatyczne, środo-
wiskowe oraz społeczne bio-
rą dziś pod uwagę w procesie 
przyznawania kredytów prak-
tycznie wszystkie banki, któ-
re – podobnie jak TFI i firmy 
ubezpieczeniowe – analizują 
też pod tym kątem ESG swoje 
portfele inwestycyjne. Zmusza 
je zresztą do tego obowiązu-
jące już od roku unijne rozpo-
rządzenie SFDR, które na razie 
dotyczy raportowania insty-
tucji finansowych, ale już nie-
długo pośrednio zacznie obo-
wiązywać notowane spółki. 
Mirosław Kachniewski, prezes 
Stowarzyszenia Emitentów 
Giełdowych, przypominał nie-
dawno na łamach „Parkietu”, 
że już w raportach za rok 2022 
instytucje finansowe będą 
musiały przekazać bardzo 
szczegółowe dane dotyczące 
czynników zrównoważonego 
rozwoju w odniesieniu do ich 
portfeli inwestycyjnych – co 

będą robić na podstawie infor-
macji uzyskanych od emiten-
tów. Wiele instytucji finanso-
wych już jest na to gotowych.

Mario Zamarripa, dyrektor 
ds. zrównoważonego rozwoju 
Grupy Ergo Hestia, zaznacza, 
że w roku 2021 grupa wpro-
wadziła nowe wytyczne odpo-
wiedzialnych inwestycji, tzw. 
Responsible Investment Gu-
idelines. 

Kryteria ESG są już inte-
gralną częścią strategii inwe-
stycyjnej firmy, która rozwija 
też własną linię ekologicznych 
programów, usług i produk-
tów (m.in. program „Rower 
na zawsze”, sensory IoT, ubez-
pieczenie EKO Hestia czy tzw. 
specjalna klauzula zielonej od-
budowy).

Jak zaznacza Joanna Erd-
man, wiceprezes ING Banku 
Śląskiego, bank uwzględnia ry-
zyka ESG m.in. w przeglądach 
i politykach sektorowych, roz-
wijając też metodologię oce-
ny ryzyka środowiskowego i 
klimatu. Opracował również 
mapy tego ryzyka dla wszyst-
kich portfeli kredytowych.

Dużym wyzwaniem dla ban-
ków stał się wywołany przez 
wojnę w Ukrainie kryzys ener-
getyczny, który skłonił władze 
Banku Pekao do wykreślenia 
ze swej polityki kredytowej 
zakazu finansowania han-
dlu węglem. – Ale absolutnie 
nie oznacza to, że wracamy 
do jakichkolwiek inwestycji 
związanych z wydobyciem czy 
budową nowych bloków ener-
getycznych – zaznacza wice-
prezes Paweł Strączyński.

Niewiele sektorów będzie miało w najbliższych latach tak duży wpływ na przekształcenia firm w kierunku zrównoważonej gospodarki jak 
branża finansowa, na czele z bankami. To one pomogą finansować projekty związane z ESG, w tym inwestycje w odnawialne źródła ener-
gii, i przykręcą dopływ pieniędzy firmom, które mogą szkodzić otoczeniu. Nie tylko pod presją regulacji, ale także klientów.

Zrównoważone finanse

Bankowy filar zielonego rozwoju 
i transformacji energetycznej
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Według szacunków Banku Pekao koszt transformacji klimatycznej, w tym inwestycji w energetykę wiatrową, może sięgnąć 
w Polsce ok. 600 mld euro do 2030 roku.


