


Harmonogram 

1. Przywitanie uczestników (2 min)

2. Część merytoryczna (45 min)

4.  Sesja Q&A (10 min)

Designed by Freepik

3. Ankieta (3 min)
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Chcąc zadać pytanie do prezentera, 
kliknij ikonkę znaku zapytania
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zrównoważone inwestycje

Zrównoważone finansowanie: taksonomia i jej kryteria kwalifikacji

zrównoważona środowiskowo 
działalność gospodarcza

zrównoważone
finansowanie

taksonomia

Designed by Freepik
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Zrównoważony rozwój – wybrane dokumenty

Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 

Porozumienie paryskie

Konkluzje w sprawie zmian klimatu

Europejski Zielony Ład

Europejski Pakt na rzecz zmian klimatu 
Designed by vectorjuice / Freepik
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Zrównoważone finansowanie - wybrane działania

Opracowanie spójnej strategii UE dotyczącej 
zrównoważonego finansowania

Raport zawierający 8 kluczowych rekomendacji w zakresie 
zrównoważonego finansowania

Plan działania w sprawie finansowania zrównoważonego 
wzrostu gospodarczego

Designed by Freepik
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Plan działania w sprawie finansowania zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego

przekierowanie przepływów kapitałowych w kierunku 
zrównoważonych inwestycji

zarządzanie ryzykiem finansowym wynikającym ze zmiany 
klimatu, degradacji środowiska i problemów społecznych

wspieranie przejrzystości i długoterminowości w działalności 
finansowej i gospodarczej

TRZY GŁÓWNE CELE

1

2

3

Designed by Freepik
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Zrównoważone finansowanie - wybrane działania

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. 
w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług 
finansowych (Dz. Urz. UE L 317 z 9.12.2019 r., str. 1-16) – zwane SFDR

Wymaga opublikowania w raportach za 2022 rok danych za 2021 r. 

Dotyczy grup podmiotów: 

uczestników rynku finansowego oferujących produkty finansowe zdefiniowane w SFDR 

doradców finansowych świadczących usługi doradztwa ubezpieczeniowego lub inwestycyjnego

Część przepisów rozporządzenia SFDR znajdzie rozwinięcie w regulacyjnych 
standardach technicznych (RTS)

7 RTS stanowiących akty wykonawcze do rozporządzenia, prace nad nimi trwają

Jeden z RTS oparty będzie na opublikowanym 4.02.2021 r. wspólnym raporcie końcowym unijnych 
organów nadzoru nad bankami (EBA), ubezpieczycielami (EIOPA) i rynkiem kapitałowym (ESMA)
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Zrównoważone finansowanie - wybrane działania

29 maja 2020 r. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) wydał ostateczną wersję

Wskazany termin wdrożenia zmian w życie 30 czerwca 2021r. z zastosowaniem 
trójfazowego wdrażania poszczególnych wymagań

Nowelizacja prawa krajowego

Stanowi część szerszej koncepcji zrównoważonego finansowania

Możliwość udzielania kredytów zrównoważonych środowiskowo

Wytycznych dotyczących udzielania kredytów i ich 
monitorowania

Designed by pch.vector / Freepik
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Osiągniecie celów zrównoważonego rozwoju = koszty

Źródło: KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU 
EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Plan inwestycyjny na rzecz zrównoważonej 
Europy Plan inwestycyjny na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu

Do 2050 r. koszt Europejskiego Zielonego Ładu wyniesie 7 bln Euro

Plan inwestycyjny na rzecz zrównoważonej Europy 
(inwestycje na lata 2021-27 ekstrapolowane na 10 lat*)

Co najmniej 1 bln €

Inwestycje publiczne 
i prywatne

Wkład z InvestEU na cele 
w zakresie klimatu 

i środowiska

Uruchomione inwestycje 
o wartości 279 mln €

Grupa EBI

Krajowe banki 
prorozwojowe i 
międzynarodow

e instytucje  

InvestEU

Gwarancja

InvestEU

Budżet UE

(503 mld € na klimat 
i środowisko) 

Fundusze ETS (25 mld €)

Krajowe 
współfinansowanie 

funduszy ESI 114 mld €

Mechanizm 
sprawiedliwej 

transformacji 100 mld € 
(143 mld € w ciągu 10 lat) Budżet EU

Uruchamiane przez budżet UE

*bez uszczerbku dla kolejnych WRF

Powyższe dane liczbowe nie uwzględniają ewentualnego 
pokrywania się celów w zakresie klimatu, środowiska 
i celów mechanizmu sprawiedliwej transformacji

https://www.atmoterm.pl/


Opracowywane/aktualizowane strategie przedsiębiorstwa, środowiskowe, CSR itp. 

Wdrożenie rozwiązań OZE

Zmiana lub ograniczanie ilości opakowań produktów

Przykładowe cele:

Działania podejmowane przez przedsiębiorców – zgodne z celami UE

Obliczanie śladu węglowego, wodnego itp.

Działania związane z ochroną bioróżnorodności

Energooszczędność

Systemy do zarządzania i raportowania danych

redukcja emisji GHG w odniesieniu do działalności bezpośrednio prowadzonej przez firmę o 75% do roku 2030 (względem 2015)

redukcja emisji GHG w odniesieniu do pośrednich działań łańcucha dostaw o 40% do roku 2030 (względem 2015) 

w roku 2050 r. 100% sprzedawanej energii elektrycznej będzie pochodziło z OZE

osiągnięcie neutralności emisyjnej w 2050 roku oraz wyznaczone cele redukcji emisji CO2 bezpośredniej i pośredniej do 2030 roku

neutralizacja emisji CO2 powstałej w ciągu 100 lat działalności firmy i zmniejszanie przyszłego śladu węglowego

https://www.atmoterm.pl/


344 twierdzenia, które wydawały się wątpliwe:

• w ponad połowie przypadków przedsiębiorca nie

dostarczył konsumentom wystarczających informacji, aby
ocenić prawdziwość twierdzenia;

• w 37% przypadków twierdzenie zawierało niejasne i ogólne

informacje, takie jak „świadomy”, „przyjazny dla
środowiska”, „zrównoważony”, które miały na celu wywołanie
wśród konsumentów nieuzasadnionego wrażenia, że dany
produkt nie ma negatywnego wpływu na środowisko;

• w 59% przypadków przedsiębiorca nie przedstawił łatwo

dostępnych dowodów na poparcie swojego twierdzenia

Przeanalizowano twierdzenia zamieszczane w internecie przez przedsiębiorców z różnych sektorów, takich jak 
odzieżowy, kosmetyczny czy sektor AGD. 

w 42% przypadków twierdzenia 

były przesadne, fałszywe lub 

wprowadzające w błąd i potencjalnie 
kwalifikowały się jako nieuczciwe 
praktyki handlowe w świetle 
przepisów UE

Działania podejmowane przez przedsiębiorców – niezgodne z celami UE

źródło: https://ec.europa.eu/poland/news/210128_eco_marketing_pl

https://www.atmoterm.pl/


Taksonomia – co to?

Narzędzie ułatwiające identyfikację i klasyfikację inwestycji wspierających
zrównoważony rozwój, wyznaczające warunki, jakie musi spełniać działalność
gospodarcza, aby się zakwalifikować jako zrównoważona.

Standaryzacja ma służyć zwiększeniu przejrzystości które
rodzaje działalności i przedsięwzięcia rzeczywiście wspierają
zrównoważony rozwój.

Obejmuje:

taksonomię

wskaźniki niskoemisyjności

certyfikaty

oznakowania

Designed by Freepik
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Taksonomia – ogólne ramy

z dnia 18 czerwca 2020 r. 

w sprawie ustanowienia ram ułatwiających 
zrównoważone inwestycje, zmieniające 
rozporządzenie (UE) 2019/2088

stanowi ważny krok na drodze do osiągnięcia 
przez Unię neutralności klimatycznej do 2050 r.

weszło w życie w dniu 12 lipca 2020 r. 

wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane 
we wszystkich państwach członkowskich UE 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2020/852 

Designed by Freepik
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Taksonomia - kryteria

Wnosi znaczący wkład w realizację co najmniej jednego z celów 
środowiskowych:

1. Łagodzenie skutków zmian klimatu
2. Adaptacja do zmian klimatu
3. Zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich
4. Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym
5. Zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola
6. Ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów

Nie wyrządza poważnych szkód dla żadnego z celów środowiskowych

Zapewnia minimum gwarancji dotyczących zabezpieczenia
społecznego i zarządzania

Spełnia techniczne kryteria kwalifikacji

Kryteria zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej

Designed by Freepik
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Taksonomia – istotne kwestie

Informacje i dane odnoszą się do rodzaju działalności a nie przedsiębiorstwa

Brak informacji o stanie zgodności z taksonomią dla funduszy oznacza 100% niezgodności

przychodów spółki z działalnością środowiskowo zrównoważoną gospodarczo

Przeglądy i możliwe zmiany

❑ do 13 lipca 2022 r., następnie co trzy lata Komisja opublikuje sprawozdanie dotyczące stosowania

rozporządzenia

❑ do 31 grudnia 2021 r. Komisja opublikuje sprawozdanie opisujące przepisy, które byłyby wymagane do

rozszerzenia zakresu stosowania rozporządzenia poza zrównoważoną środowiskowo działalność

gospodarczą oraz opisujące przepisy niezbędne do objęcia tym zakresem

❑ do dnia 13 lipca 2022 r. Komisja oceni skuteczność procedur doradczych do celów opracowywania

technicznych kryteriów kwalifikacji

https://www.atmoterm.pl/


Taksonomia – kalendarium legislacji według rozporządzenia
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Taksonomia – raport końcowy Technicznej Grupy Ekspertów

Kluczowe koncepcje i ważne decyzje projektowe
Szczegółowe wskazówki dla inwestorów i firm
Komentarz do przyszłego rozwoju

Pełny opis metodologii
Szczegółowe kryteria wraz z uzasadnieniem
Cel 1: Łagodzenie zmian klimatu
Cel 2: Adaptacja do zmian klimatu

SUMMARY RAPORT

TECHNICAL ANNEX

https://www.atmoterm.pl/


Projekt aktu delegowanego – branże i rodzaje działalności objęte taksonomią

90 rodzajów działalności

CEL 1: Łagodzenie zmian klimatu

98 rodzajów działalności 

CEL 2: Adaptacja do zmian klimatu

RODZAJE DZIAŁALNOŚCI 
OBJĘTE KRYTERIAMI

1. ROLNICTWO I LEŚNICTWO

2. DZIAŁANIA OCHRONY I ODTWARZANIA ŚRODOWISKA

3. PRODUKCJA

4. ENERGIA

5. ZAOPATRZENIE W WODĘ, KANALIZACJA, GOSPODARKA                        

ODPADAMI I REMEDIACJA

6. TRANSPORT

7. DZIAŁALNOŚĆ BUDOWLANA I NIERUCHOMOŚCI

8. INFORMACJA I KOMUNIKACJA

9. DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

10. FINANSE I UBEZPIECZENIA

11. EDUKACJA

12. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ZDROWIA LUDZI I PRACY                       

SPOŁECZNEJ

13. SZTUKA, ROZRYWKA I REKREACJA

9 branż, które przyczyniają się do realizacji celu 1 i 13 branż, które przyczyniają się do realizacji celu 2:
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Taksonomia – kogo dotyczy

• przedsiębiorców z powodu swoich wewnętrznych 
polityk osiągania neutralności klimatycznej

• przedsiębiorców z powodu presji akcjonariuszy, 
kontrahentów, których rozporządzenie 
dotyczy bezpośrednio

• przedsiębiorców z powodów biznesowych, 
np. chęci otrzymania kredytu lub dofinansowania 
działań środowiskowych na korzystniejszych warunkach

• banków decydujących się na udzielanie kredytów 
zrównoważonych środowiskowo

• uczestników rynku finansowego, którzy 
udostępniają produkty finansowe określając 
je jako zrównoważone

• przedsiębiorstw, które podlegają 
obowiązkowi publikacji oświadczenia 
na temat informacji niefinansowych 

• państw członkowskich UE, UE na których 
ciąży obowiązek wypracowania instrumentów 
i przepisów koniecznych do wdrożenia taksonomii

POŚREDNIOBEZPOŚREDNIO
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Taksonomia - wnioski

ZAGADNIENIE ZRÓWNOWAŻONEJ ŚRODOWISKOWO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ZRÓWNOWAŻONEJ

INWESTYCJI STAJE SIĘ OGROMNYM WYZWANIEM A JEDNOCZEŚNIE SZANSĄ W PODEJMOWANYCH

DECYZJACH BIZNESOWYCH

DOTYCZY BEZPOŚREDNIO GŁÓWNIE UCZESTNIKÓW RYNKU FINANSOWEGO ORAZ SPÓŁKI OBJĘTE

OBOWIĄZKIEM RAPORTOWANIA NIEFINANSOWEGO JEDNAK ŹRÓDŁA POZYSKIWANIA DANYCH DLA

BEZPOŚREDNICH ADRESATÓW ORAZ KORZYŚCI JAKIE BĘDĄ ZWIĄZANE Z JEJ STOSOWANIEM SPOWODUJĄ

NAJPRAWDOPODNIEJ JEJ SZERSZE STOSOWANIE W BIZNESIE

JEDNYM Z KLUCZOWYCH WYZWAŃ TAKSONOMII DLA PRZEDSIĘBIORCÓW JEST GROMADZENIE I

ZARZĄDZANIE DANYMI POTRZEBNYMI DO SPRAWDZANIA ZGODNOŚCI Z OKREŚLONYMI W NIEJ KRYTERIAMI

POJAWIA SIĘ CORAZ WIĘCEJ REGULACJI KTÓRE SĄ ZE SOBĄ POWIĄZANE I W CIĄGU NAJBLIŻSZYCH LAT

BĘDZIE SIĘ TO NASILAŁO

TRANSFORMACJA W KIERUNKU NEUTRALNOŚCI KLIMATYCZNEJ I ZMIANY SĄ NIEUNIKNIONE

https://www.atmoterm.pl/


www.atmoterm.pl

Dziękujemy za uwagę!

Anna Gallus 

784 439 981

Bartosz Ochocki

696 403 891

https://www.facebook.com/AtmotermSA/
https://twitter.com/ATMOTERM_SA
https://www.youtube.com/channel/UCJ0ZCd9jXvBsAlUy7eQ657Q
https://www.linkedin.com/company/atmoterm-s.a./
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