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WYTYCZNE KE
DOT. KLIMATU

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

RAPORTOWANIE 
INFORMACJI 
STRATEGICZNYCH 9

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

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

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

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

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

Financial Disclosures (TCFD)

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

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

czynnikiem konkurencyjności

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

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

23 WYTYCZNE WYMAGAJĄCE RAPORTOWANIA PRZEZ WSZYSTKIE SPÓŁKI

55 WYTYCZNYCH ZALECANYCH DODATKOWO

m.in.:

m.in.:

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

spółki względem zapisów Taksonomii

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

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

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

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

Wynikiem powinna być analiza odporności modelu 
biznesowego spółki w poszczególnych scenariuszach

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

+16 dalszych ujawnień

42 WYTYCZNE DLA BANKÓW I UBEZPIECZYCIELI WYMAGAJĄCE 
ZGROMADZENIA DANYCH OD EMITENTÓW

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

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

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

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

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

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

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

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

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

● Identyfikacja aktywów będących przedmiotem zabezpieczenia 
narażonych na ryzyka klimatyczne

● Wskaźniki efektywności energetycznej nieruchomości będących 
przedmiotem zabezpieczeń

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

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

RYZYKA / SZANSE
fizyczne związane z przejściem

● ostre ryzyka fizyczne 
(nagłe zjawiska pogodowe)

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

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


