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Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa do lektury kolejnej polskiej edycji raportu EY Global Climate Risk Disclosure Barometer, w ramach 
którego prezentujemy stan informowania o kwestiach klimatycznych przez liderów naszej gospodarki. Przeanalizowaliśmy 
niemalże 60 raportów największych spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, należących 
do sektorów najbardziej narażonych na skutki zmian klimatu. Oceniliśmy sposób ujawniania informacji zgodnych 
z Rekomendacjami Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Od kilku lat prowadzimy to badanie 
na całym świecie i do tej pory przeanalizowaliśmy raporty kilku tysięcy przedsiębiorstw.

Łagodzenie zmian klimatu jest najważniejszą potrzebą naszego pokolenia, a ograniczanie jego skutków i adaptacja 
gospodarki oraz przedsiębiorstw do zmian klimatycznych jest nowym, kluczowym obszarem zarządzania strategicznego. 
Ma to swoje odzwierciedlenie chociażby w podwojeniu w 2022 roku liczby organizacji wskazujących cele klimatyczne 
w ramach Science Based Targets initiative do poziomu ponad 2 tysięcy podmiotów. 

Zgodnie z powszechnie stosowaną zasadą podwójnej istotności w relacji biznes – klimat przedsiębiorstwa powinny brać 
pod uwagę dwie perspektywy:

• Wpływ działalności przedsiębiorstwa na klimat, w tym emisja gazów cieplarnianych i podejmowane działania 
dekarbonizacyjne.

• Wpływ zmian klimatycznych i transformacji do gospodarki niskoemisyjnej na działalność przedsiębiorstwa, włącznie 
ze zrozumieniem zagrożeń oraz szans z nich wynikających, a także odpowiednimi działaniami dostosowawczymi 
na poziomie strategii, modelu biznesowego oraz operacji.

Rekomendacje TCFD są unikalnym i kompleksowym rozwiązaniem umożliwiającym ujęcie obu perspektyw zarówno 
w ramach działań wewnętrznych poszczególnych przedsiębiorstw, jak i dokonywania wysokich jakościowo ujawnień 
dla zewnętrznych interesariuszy. Potwierdzenie powyższego widać w ogłoszonej w ostatnim czasie implementacji 
Rekomendacji TCFD jako podstawy do powstających standardów raportowania w ramach Unii Europejskiej, Wielkiej 
Brytanii, Stanów Zjednoczonych czy opracowywanych przez International Sustainability Standards Board. Jednocześnie 
mając na uwadze aktualizację wytycznych wdrożeniowych Rekomendacji TCFD w październiku 2021 roku warto 
zaznaczyć, że oczekiwania wobec przedsiębiorstw będą tylko rosły.

Zarówno na podstawie naszego badania, jak i bezpośrednich rozmów z Państwem w minionych miesiącach, jesteśmy 
przekonani że wdrożenie zintegrowanego podejścia do kwestii klimatycznych – obejmującego działania dekarbonizacyjne 
i strategiczne zarządzanie ryzykiem klimatycznym – będzie kluczowe dla budowy nowych lub utrzymania obecnych 
przewag konkurencyjnych, niezależnie od sektora działalności.

Wszyscy stoimy przed największą dla naszego pokolenia transformacją. Od dzisiejszych decyzji zależy przyszłość naszej 
planety i organizacji którymi zarządzamy.

Niniejszy raport zawiera omówienie wyników naszego badania, a także pełen zakres wskazówek i inspiracji związanych 
z wdrożeniem Rekomendacji TCFD oraz zarządzania klimatycznego w działalność przedsiębiorstw.  
Mamy nadzieję, że jego lektura będzie dla Państwa wartościowa.

 

Jarosław Wajer
Partner 
Lider sektora Energy & Resources 
w regionie CESA 
Lider zrównoważonego rozwoju 
w regionie CESA

dr Marcin Witkowski
Manager  
Kierownik merytoryczny badania 
Ekspert transformacji strategicznej 
i zrównoważonego rozwoju
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Opinia publiczna już od końca lat 
80. XX wieku jest zainteresowana 
ociepleniem klimatu, a w ostatnich 
latach na poważnie zaangażowała się 
w ochronę środowiska. 

Dlatego stało się to także priorytetem 
liderów gospodarczych, politycznych 
i społecznych. Rosnące ryzyko 

klimatyczne stwarza coraz większe, 
fizyczne zagrożenie dla ekosystemów, 
zdrowia ludzkiego i gospodarki. 

Przemiana obecnej gospodarki w niskoemisyjną trwa tu i teraz. Jest dyktowana potrzebą zapewnienia stabilności 
oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym, które zmieniają warunki życia w gospodarce pełnej współzależności. 

Łagodzenie i adaptacja do zmian klimatycznych nowym wymiarem działalności biznesowej

COP3 Kioto  
(1997)

 
Gdzie ustalono konkretne zobowiązania 

dotyczące ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych. Miały wejść 

w życie po ratyfikacji przez minimum 
55 krajów wytwarzających co najmniej 
55% światowej emisji CO2 – ostatecznie 

weszły w życie w 2005 roku. 

COP21 Paryż  
(2015) 

Podczas którego przyjęto Porozumienie 
Paryskie, tj. pierwsze powszechne 
i wiążące porozumienie dotyczące 

klimatu, którego celem jest ograniczenie 
średniego wzrostu temperatury na ziemi 
znacznie poniżej 2°C z celem głównym, 

by wzrost ten wyniósł maksymalnie 
1,5°C.

COP26 Glasgow  
(2021) 

Kończący się globalnym porozumieniem 
w sprawie przyspieszenia działań 

na rzecz klimatu w obecnej dekadzie. 
W ramach COP26 skończono także 

prace nad Paris Rulebook, czyli 
wytycznymi dotyczącymi sposobu 

realizacji Porozumienia Paryskiego. 

Powyższe działania potwierdzają 
potrzebę dążenia do zatrzymania 
wzrostu średniej temperatury ziemi 
w granicach +1,5°C w porównaniu 
z przedindustrialnym poziomem. 
Tylko wtedy będzie można 
powstrzymać procesy, których 
nie umiemy kontrolować ani tym 
bardziej zapobiec - nieuniknione, 
katastrofalne zjawiska pogodowe 
oraz ograniczenie liczby miejsc 
ze zdatnymi do życia warunkami. 
Nasilone ruchy migracyjne będą 
wpływać na każdego z nas. 
Według szóstego raportu IPCC, 
ludzka działalność odpowiada 
prawie w całości za wzrost 
średniej temperatury powierzchni 
ziemi. Prawdopodobny zakres 
zmiany w okresie od lat 1850-
1900 do lat 2010-2019 wynosi 
od 0,8°C do 1,3°C, przy czym 
średnia temperatura powierzchni 
ziemi w podanym czasie wzrosła 

1 IPCC, AR6 Climate Change 2021:The Physical Science Basis, 2021

2 Climate Action Tracker

już o 1,09°C (pozostały wpływ 
spowodowany jest m.in. przez 
czynniki naturalne)1. Realizacja 
wyznaczonych przez państwa celów 
klimatycznych w dotychczasowym 
tempie oraz uwzględnienie 
nadal dyskutowanych celów 
prawdopodobnie nie pozwoli 
na utrzymanie granicy 1,5°C 
globalnego ocieplenia, chociaż 
jest to możliwe2. 

Według projekcji dotychczasowe 
działania ludzi, biznesu oraz 
całych gospodarek spowodują, 
że w ciągu 20 lat temperatura 
ziemi przewyższy wyznaczoną 
krytyczną granicę. Nie będzie wtedy 
ucieczki od katastrofalnych skutków. 
Biorąc pod uwagę czas trwania 
kluczowych inwestycji oraz rozwój 
technologii, jest to ostatni moment 
na podjęcie dodatkowych działań. 
Dlatego tak ważne jest przyspieszenie 

rozpoczętej transformacji w stronę 
gospodarki niskoemisyjnej, wdrażanie 
jej także przez biznes i wyznaczanie 
przez wszystkich uczestników 
globalnej gospodarki kolejnych celów 
klimatycznych. Mamy ostatnią szansę 
na zapewnienie sobie i przyszłym 
pokoleniom względnej stabilności 
gospodarczej i społecznej. 

W świetle wspomnianych 
wyzwań kwestie klimatyczne 
stały się nowym wymiarem 
prowadzenia biznesu, ocenianym 
przez interesariuszy i mającym 
bezpośredni wpływ na obecną 
i przyszłą przewagę konkurencyjną. 
W dłuższym okresie wpływają nawet 
na przetrwanie wybranych modeli 
biznesowych. Podstawą do analizy 
są Rekomendacje TCFD, globalnie 
uznane standardy kompleksowego 
zarządzania kwestiami klimatycznymi 
oraz ich raportowania. 

Wśród najważniejszych wydarzeń na globalnej agendzie, które zobowiązywały państwa i biznes do podjęcia konkretnych 
działań na rzecz ochrony klimatu należy wskazać konferencje ONZ: 



6 |  Raport EY. Barometr Ujawnień Ryzyka Klimatycznego. Polska 20216 |  Raport EY. Barometr Ujawnień Ryzyka Klimatycznego. Polska 2022

Najważniejsze informacje o Rekomendacjach TCFD  

W czerwcu 2017 roku Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), powołana przez Radę Stabilności 
Finansowej (FSB), opublikowała zalecenia dotyczące sprawozdawczości w zakresie informacji finansowych związanych 
z klimatem.  

3 TCFD, Task Force on Climate-related Financial Disclosures 2021 Status Report, październik 2021

Zbiór tych wytycznych nie jest 
zamknięty. Wciąż publikowane 
są dodatkowe zalecenia i wytyczne 
dotyczące poszczególnych obszarów 
ujawnień (np. the Use of Scenario 
Analysis in Disclosure of Climate-
Related Risks and Opportunities 
czy Guidance on Metrics, Targets, 
and Transition Plans). 

Z biegiem lat Rekomendacje TCFD 
stały się podstawą do opracowania 
kolejnych, tym razem już regionalnych 
standardów. Rząd Wielkiej Brytanii 
wprowadził wymóg sprawozdawczości 
zgodnej z TCFD dla największych 
przedsiębiorstw, a w Unii Europejskiej 
Rekomendacje TCFD stanowią 
główną oś standardów raportowania, 
które będą obowiązywać 
w związku z wprowadzeniem 
Corporate Sustainability Reporting 
Directive (CSRD). Dyrektywa 
ta obejmuje wszystkie unijne, 
duże przedsiębiorstwa i to nie 
tylko te, które są jednostkami 
zaufania publicznego. Także stale 
rosnąca liczba organizacji, które 
oficjalnie zadeklarowały wsparcie 
dla Rekomendacji TCFD świadczy 
o ich międzynarodowym uznaniu. 
Według raportu statusowego TCFD 
z października 2021 zrobiło to ponad 
2 600 organizacji, co stanowi wzrost 
o 73% w porównaniu z rokiem 20203. 

Dodatkowo chcąc odzwierciedlić 
ewolucję praktyk w zakresie 
ujawniania informacji związanych 
z klimatem oraz wesprzeć 
wysiłki organizacji w zakresie 
ich wdrażania, w październiku 
2021 roku zaktualizowano dodatek 
Implementing the Recommendations 
of the Task Force on Climate-related 
Financial Disclosures. Wprowadzono 
zmiany zaostrzające szczegółowe 
zalecenia, ale podstawa Rekomendacji 
(czyli 4 obszary oraz 11 ujawnień) 
pozostała niezmieniona. 

Tylko te organizacje, które 
będą przygotowane do zmian 
klimatycznych i staną się częścią 
gospodarki niskoemisyjnej, utrzymają 
lub zbudują nową przewagę 
konkurencyjną. Dlatego wywierana 
jest coraz silniejsza presja zewnętrzna 
i wewnętrzna na zwracanie przez 
biznes uwagi na zagrożenia i szanse 
klimatyczne, a także na ujawnianie 
takich informacji poprzez m.in. 
stosowanie Rekomendacji TCFD. 
Podstawą do wykorzystania 
Rekomendacji TCFD jest zrozumienie 
sposobu, w jaki kwestie klimatyczne 
oddziałują na biznes, a następnie 
wdrożenie działań dostosowawczych 
uwzględniających kwestie 
klimatyczne w zarządzaniu, strategii, 
planowaniu finansowym i procesach 
wewnętrznych. A w efekcie dokonanie 
właściwych ujawnień zewnętrznych.   
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Z perspektywy strategicznego zarządzania zagadnieniami klimatycznymi najważniejsze jest zidentyfikowanie wpływu 
zmian klimatycznych i procesu transformacji w stronę gospodarki niskoemisyjnej w wymiarach obejmujących:

Zagrożenia fizyczne 
Które mogą bezpośrednio oddziaływać na aktywa lub łańcuchy dostaw przedsiębiorstw 
poprzez zmiany wzorców pogodowych (zagrożenia chroniczne, chronic risks) oraz wzrost liczby 
i gwałtowności ostrych zjawisk pogodowych (zagrożenia gwałtowne, acute risks).

Zagrożenia transformacyjne 
Wiążące się bezpośrednio z transformacją w stronę gospodarki niskoemisyjnej. Do ich oceny 
stosuje się narzędzia znane z definicji kontekstu strategicznego organizacji, takie jak analiza 
PESTEL (analiza czynników ang. Political, Economic, Social, Technological, Environmental, 
Legal). W ramach Rekomendacji TCFD identyfikowane są następujące rodzaje zagrożeń 
przejściowych:
• Regulacyjne i prawne – związane z wdrażaniem nowych regulacji wspierających 

transformację klimatyczną, a także z potencjalnymi sporami sądowymi na tle wpływu 
organizacji na środowisko

• Technologiczne – związane z wdrożeniem nowych, innowacyjnych rozwiązań, które mogą 
decydować o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw oraz zmianach strukturalnych 
w ramach sektorów

• Rynkowe – związane ze zmianami w popycie i podaży surowców, produktów oraz usług
• Reputacyjne – związane ze zmianą postrzegania organizacji przez interesariuszy, w tym 

klientów lub społeczności lokalne

Szanse
Stanowiące uzupełnienie dwóch kategorii powyżej. Rekomendacje TCFD wychodzą w tym 
względzie z założenia, że transformacja w stronę gospodarki niskoemisyjnej jest procesem 
nieodwracalnym i tym samym otworzy możliwość budowy przewagi konkurencyjnej zarówno 
dla istniejących firm, jak i nowych graczy rynkowych. Podstawowe kategorie szans to:
• Oszczędność zasobów – związane z obniżeniem kosztów operacyjnych ze względu na 

poprawę efektywności organizacyjnej (m.in. w kategoriach zużycia energii i materiałów)
• Źródła energii – związane z uniezależnieniem się od zewnętrznych nośników energii oraz 

potencjalnego obniżenia kosztów zakupu energii elektrycznej w średnim i długim terminie
• Produkty i usługi – związane z budową przewagi konkurencyjnej w ramach nowych 

segmentów rynkowych, w tym wynikających ze zmian preferencji partnerów biznesowych 
i klientów

• Rynki – związane z wykorzystaniem zmian klimatycznych jako elementu umożliwiającego 
pozyskanie nowych rynków zbytu

• Odporność biznesu – związane z lepszym przygotowaniem organizacji do nadchodzących 
zmian klimatycznych, a także pośrednio do innych zjawisk zewnętrznych wpływających 
np. na stabilność dostaw (w tym surowców i energii).

Powyższe czynniki stwarzają realne i już materializujące się ryzyko, które dotyczy zdecydowanej większości 
podmiotów działających na rynku. Dlatego TCFD, wspierając zarządy i kadrę kierowniczą w świadomym 
zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz chcąc zapewnić wiarygodną informację dla interesariuszy, opracowało 
zestaw 11 rekomendacji w 4 kategoriach: Ład korporacyjny (Governance), Strategia (Strategy), Zarządzanie 
ryzykiem (Risk Management), Wskaźniki i cele (Metrics and Targets).
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Ład korporacyjny 
Ujawnienie sposobu zarządzania organizacją w zakresie 
ryzyka i szans związanych z klimatem.

A. Nadzór zarządu nad ryzykiem i szansami związanymi 
z klimatem

B.  Rola kierownictwa w ocenie oraz zarządzaniu ryzykiem 
i szansami związanymi z klimatem

Wskaźniki i cele 
Ujawnienie wskaźników i celów wykorzystywanych 
do oceny oraz zarządzania ryzykiem i szansami związanymi 
z klimatem.

A. Wskaźniki stosowane przez organizację do oceny ryzyka 
i szans związanych z klimatem zgodnie z jej strategią 
i procesem zarządzania ryzykiem

B. Emisja gazów cieplarnianych w Zakresach 1 i 2 
(jeśli zasadne również 3) oraz powiązane ryzyko

C. Cele wykorzystywane przez organizację do zarządzania 
ryzykiem i szansami związanymi z klimatem oraz osiągnięte 
wyniki

Strategia 
Ujawnienie wpływu ryzyka i szans związanych z klimatem 
na działalność, strategię i planowanie finansowe 
organizacji.

A. Identyfikacja krótko-, średnio- i długoterminowego 
ryzyka i szans związanych z klimatem

B. Wpływ ryzyka i szans związanych z klimatem na model 
biznesowy, strategię i plany finansowe przedsiębiorstwa

C. Odporność strategii organizacji, biorąc pod uwagę różne 
scenariusze związane z klimatem, w tym scenariusz, 
który przewiduje wzrost średniej temperatury 
powierzchni ziemi o 2°C lub niższy

Zarządzanie ryzykiem 
Ujawnienie w jaki sposób organizacja identyfikuje, ocenia 
i zarządza ryzykiem związanym z klimatem.

A. Opis procesów identyfikacji i oceny ryzyka związanego 
z klimatem

B. Opis procesów zarządzania ryzykiem związanym 
z klimatem

C. Opis sposobu, w jaki identyfikacja, ocena i zarządzanie 
ryzykiem związanym z klimatem są zintegrowane 
z ogólnym procesem zarządzania ryzykiem 
w organizacji

Kategorie 
rekomendowanych 

przez TCFD ujawnień 
związanych 
z klimatem
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Dlaczego trzeba wdrożyć Rekomendacje TCFD?  

Przyjęcie Rekomendacji TCFD 
staje się coraz ważniejsze z punktu 
widzenia zewnętrznych interesariuszy, 
ale także wewnętrznych. 

Powody, dla których 
przedsiębiorstwa powinny 
stosować się do Rekomendacji 
różnią się w zależności od przyjętej 
perspektywy, ale jednoznacznie 

wskazują na potrzebę wdrożenia 
Rekomendacji TCFD w procesach 
wewnętrznych i zewnętrznych 
ujawnieniach. 

Regulacje  
Twarde zmiany prawne w obszarze raportowania niefinansowego 
wspierające realizację klimatycznych ambicji UE, w tym przede 
wszystkim nowe obowiązki związane z CSRD wprowadzające 
europejskie standardy raportowania, których główną osią 
w zakresie klimatycznym są Rekomendacje TCFD. 

Strategia 
98% zarządów wiodących, globalnych firm deklaruje, że integruje 
z kwestiami klimatycznymi strategię zarządzania ryzykiem 
oraz redefiniuje strategię biznesową.4 Związane jest to z potrzebą 
budowania stabilnej organizacji ze strategią odporną na możliwe 
zagrożenia i szanse, w szczególności związane ze zmianami 
klimatycznymi, w różnych scenariuszach rozwoju rzeczywistości

Finanse  
Materializacja zagrożeń i szans związanych z klimatem będzie 
mieć realny wpływ na wynik finansowy przedsiębiorstw. 
Tylko aktywne, przemyślane działanie jest w stanie doprowadzić 
do wykreowania oczekiwanej, długoterminowej wartości.

Partnerzy biznesowi 
Klienci, którzy zobowiązując się do podjęcia działań 
dekarbonizacyjnych w swoim łańcuchu wartości, wymuszają 
na dostawcach działania dot. kalkulacji śladu węglowego i jego 
redukcji.

Inwestorzy 
Według globalnego badania EY około 80% inwestorów poświęca 
dużo czasu na ocenę fizycznych oraz przejściowych skutków 
zmian klimatu w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.5 

Ujawnienia klimatyczne to podstawowe źródło informacji 
na temat ekspozycji przedsiębiorstw na zmiany klimatyczne, 
świadomości zarządów oraz podejmowanych działań łagodzących 
i adaptacyjnych.

Społeczeństwo i Pracownicy 
Coraz bardziej świadome społeczeństwa, które wywierają presję 
na regulatorów i biznes, oraz pracownicy, którzy wolą pracować 
dla przedsiębiorstw działających świadomie z poszanowaniem 
dla środowiska i klimatu, nie wykorzystując nadmiernie zasobów 
naturalnych.6

4 EY Global Board Risk Survey, 2021

5 EY Global CCaSS Institutional Investor survey, 2021

6 Raport EY oraz ING, Biznes dla klimatu. Raport o zmianie priorytetów, wrzesień 2021
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Najważniejszym celem niniejszego raportu jest przedstawienie spółkom, kadrze zarządzającej, organom regulacyjnym 
oraz wszystkim interesariuszom obecnego stanu raportowania obszarów ryzyka klimatycznego w Polsce 
oraz postulowanych kierunków zmian. Poza tym chcieliśmy pokazać wiodące praktyki związane z wdrażaniem 
zarządzania klimatycznego w działalności przedsiębiorstw, które mogą stanowić inspirację dla innych organizacji. 

Ocenie poddano zgodność 
z Rekomendacjami TCFD oraz jakość 
informacji ujawnianych w raportach 
rocznych za 2021 rok spółek 
notowanych na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie. 

Analizowaliśmy firmy działające 
w sektorach szczególnie narażonych 
na ryzyko klimatyczne według 
wytycznych TCFD oraz spółki 
z indeksu WIG20. Wybraliśmy 
największe podmioty z danego 

sektora według przychodów 
ze sprzedaży netto w 2021 roku 
i łącznie oceniliśmy 59 podmiotów 
z pięciu sektorów oraz WIG20.  

Struktura oceny

Podział ocenianych firm na sektory.

Sektory uwzględnione  
w raporcie

Sektory, które według TCFD są najbardziej 
narażone na ryzyko klimatyczne

Liczba ocenionych 
podmiotów

Sektor finansowy Banki i ubezpieczyciele Banki 10

Firmy ubezpieczeniowe 

- Właściciele aktywów* -

- Zarządzający aktywami* -

Sektor niefinansowy Rolnictwo, żywność oraz produkty 
leśne

Rolnictwo, żywność oraz produkty leśne 10

Energia Energia 10

Materiały i budownictwo Materiały i budownictwo 10

Transport Transport 10

Pozostałe z WIG20** - 9

SUMA 59

* W ramach badania wstępnego przeanalizowane zostały również ujawnienia podmiotów z sektora właściciele aktywów oraz zarządzający 
aktywami, ale ze względu na niereprezentatywną liczbę spółek spełniających warunek przychodowy, nie uwzględniono ich w raporcie. 

** 9 podmiotów z indeksu WIG20, które nie są zawarte w wyszczególnionych sektorach

Podstawą do oceny były 
ogólnosektorowe wytyczne 
opublikowane w raporcie głównym 
TCFD z 2017 roku oraz w dodatku 
Implementing the Recommendations 
of the Task Force on Climate-related 
Financial Disclosures z października 
2021 roku, który zaostrzył wytyczne 
oceny obszaru Strategia oraz 
Wskaźniki i cele m.in. o: 

• Rzeczywiste oraz szacunkowe 
skutki finansowe materializacji 
obszarów ryzyka klimatycznego, 
wyrażone w jednostce pieniężnej

• Plany przejścia w stronę 
gospodarki niskoemisyjnej

• Wartości wskaźników dla 
uniwersalnych kategorii 
związanych z klimatem, 
jak i wyznaczenie ich wartości 
docelowych

• Potrzebę standaryzacji ujawnień 
na temat wielkości emisji gazów 
cieplarnianych według standardu 
GHG Protocol oraz wyraźne 
zachęcanie do ujawnień emisji 
Zakresu 3

• Wyznaczanie przejściowych 
celów klimatycznych średnio 
i długookresowych
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Ład korporacyjny

Strategia

Zarzą
dzanie ryzykiem

Wskaźniki i cele

Kategorie rekomendowanych ujawnień 
związanych z klimatem: 

1. Ład korporacyjny – 2 rekomendacje

2. Strategia – 3 rekomendacje

3. Zarządzanie ryzykiem – 3 rekomendacje

4. Wskaźniki i cele – 3 rekomendacje

Ocena 

Spółki oceniane były na podstawie dwóch 
wskaźników, tj. zgodności z rekomendacjami 
i jakości ujawnianych informacji.

Zgodność z rekomendacjami

Przedsiębiorstwa zostały ocenione 
na podstawie porównania uwzględnionej 
przez nie liczby rekomendacji w raportach 
do całkowitej liczby zaleceń wyszczególnionych 
w TCFD (łącznie 11).

Jakość 

Przedsiębiorstwa otrzymały oceny za jakość 
ujawnianych informacji. Wynik wyrażono jako 
stosunek liczby uzyskanych punktów do sumy 
możliwych do zdobycia punktów. Analogicznie 
oceny przyznano dla poszczególnych kategorii 
Rekomendacji TCFD.

Maksymalną liczbę punktów (100%) mogły 
uzyskać tylko te firmy, które wdrożyły wszystkie 
11 rekomendacji dotyczących poszczególnych 
kategorii, a jakość ujawnianych informacji spełniała 
wszystkie wymogi TCFD (tj. uzyskała maksymalną 
ocenę 5 punktów).

Jakość ujawnień oceniana była za pomocą 
następującego systemu punktowego:

0 - Brak ujawnień  

1 - Częściowo ujawnione informacje 

3 - Szczegółowo ujawnione informacje  

5 - Wszystkie aspekty szczegółowo ujawnione

Firmy, które oficjalnie nie informują o stosowaniu się 
w swoich sprawozdaniach do Rekomendacji TCFD, 
nie otrzymały oceny wyższej niż 3 dla poszczególnych 
zaleceń. 
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Wyniki badania
3
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Wskaźniki 
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Zarządzanie 
ryzykiemStrategia 

56% 

66% 
74% 

JakośćZgodność z rekomendacjami 
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Podsumowanie zarządcze 

Wyniki przeprowadzonego badania wskazują, że polskie spółki giełdowe tylko częściowo zastosowały Rekomendacje 
TCFD, uzyskując średnią ocenę 64% dla zgodności oraz 28% dla jakości. Jest to poprawa w stosunku do wyników 
za 2020 rok (odpowiednio 57% i 27%), pomimo zaostrzenia wymagań w dwóch kategoriach. Około jedna na cztery 
badane spółki zadeklarowała wdrożenie Rekomendacji TCFD. Co istotne, pełna implementacja Rekomendacji TCFD 
stanowi wyzwanie dla przedsiębiorstw, jako że dokonanie właściwych ujawnień wymaga zmian wewnętrznych, a często 
pełnego rozpoczęcia procesu transformacji klimatycznej. 

Coraz więcej spółek dokonuje 
ujawnień klimatycznych 
zgodnych z Rekomendacjami 
TCFD
Wyniki dla poszczególnych 
kategorii ujawnień Rekomendacji 
TCFD wskazują, że polskie spółki 
giełdowe najszerzej odniosły się 
do obszaru Wskaźniki i cele - mimo 
że tutaj kryteria ujawnień zostały 
zaostrzone. Coraz więcej organizacji 
przedstawia informacje dot. wielkości 
emisji gazów cieplarnianych 
w zgodzie ze standardem GHG 
Protocol. Deklarują też przyjęcie 
celów redukcyjnych, co pozwoliło 
na osiągniecie wyników 74% dla 
zgodności oraz 36% dla jakości. 
Największą lukę zidentyfikowano 
w zakresie wykorzystania wskaźników 
do pomiaru i monitorowania 
obszarów ryzyka klimatycznego, 
co bezpośrednio przekłada się 
na ograniczone podejście 
do systemowego i strategicznego 
zarządzania zagrożeniami 
oraz szansami środowiskowymi.

Jednocześnie stosunkowo wysokie 
oceny dla ujawnień polskich 
spółek giełdowych przyznano 
w obszarze Zarządzanie ryzykiem. 
Uzyskane wyniki 66% dla zgodności 
oraz 28% dla jakości wskazują, 
że coraz więcej organizacji 
przeprowadza proces identyfikacji, 
oceny i zarządzania ryzykiem 
klimatycznym, jednak brakuje 
informacji o powiązaniu go z ogólnym 
systemem zarządzania ryzykiem 
w organizacji. 

Wyniki dla obszaru Ład korporacyjny 
wyniosły 59% w przypadku zgodności 
oraz 26% jakości. Kluczowym 
wnioskiem z analizy tego obszaru 
jest to, że organizacje coraz 
częściej wskazują zaangażowanie 
zarządu czy kadry kierowniczej 
w zarządzanie kwestiami związanymi 
ze zrównoważonym rozwojem. 
Jednocześnie ujawnienia często nie 
wskazują, w jaki sposób zarządzanie 
klimatyczne jest zaimplementowane 
w naturalny tryb działania 
organizacji czy procesy zarządcze 
oraz biznesowe.

Obszarem, który stanowi największe 
wyzwanie dla przedsiębiorstw jest 
Strategia. W ramach tego filaru 
badane spółki uzyskały wyniki 56% 
dla zgodności oraz 19% dla jakości. 
W wyniku zaostrzonych wytycznych, 
między innymi obejmujących 
ujawnienia skwantyfikowanego 
wpływu materializacji obszarów 
ryzyka klimatycznego na organizację, 
oceniane podmioty nie sprostały 
nowym kryteriom. W dalszym 
ciągu najrzadziej pojawiającym 
się elementem jest analiza 
scenariuszowa, pomimo że dokonało 
jej dwa razy więcej podmiotów 
w porównaniu z ujawnieniami 
za 2020 rok.
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87%
Spośród badanych grup, spółki 
WIG20 wykazują największą 
dojrzałość w kontekście zarządzania 
kwestiami związanymi z klimatem, 
osiągając wynik 87% dla zgodności 
oraz 39% dla jakości. 

Zróżnicowany poziom jakości 
ujawnień w ramach badanych 
sektorów 
Spośród badanych grup spółki WIG20 
wykazują największą dojrzałość 
w zarządzaniu kwestiami związanymi 
z klimatem, osiągając 87% dla 
zgodności oraz 39% dla jakości. 
Z perspektywy sektorów wysokie 
wyniki mają spółki z sektorów Banki 
i ubezpieczyciele oraz Energia 
i wyniosły odpowiednio 82% i 36% 
oraz 74% i 37%. Te przedsiębiorstwa 
są świadome swojego znaczenia 
i konieczności współpracy 
z rynkiem przy transformacji 
w stronę gospodarki niskoemisyjnej. 
Dlatego coraz bardziej uwzględniają 
aspekty klimatyczne w swojej 
działalności. Banki, pełniące 
funkcję przyspieszacza zmian, 
coraz częściej deklarują, że będą 
kierować finansowanie w stronę 
zrównoważonych projektów oraz 
organizacji. Z kolei przedstawiciele 
sektora Energia, będąc w centrum 
transformacji klimatycznej, podejmują 
wyzwanie sprostania rosnącemu 
zapotrzebowaniu na energię ze źródeł 
odnawialnych i niskoemisyjnych. 

Pozostałe sektory coraz częściej 
odnoszą się do aspektów 
klimatycznych w swoich raportach, 
co jest wynikiem rosnącej presji 
zarówno ze strony regulacyjnej, jak 
i interesariuszy, ale jakość ujawnień 
wciąż pozostaje na niskim poziomie. 
Wyniki dla zgodności oraz jakości 
ukształtowały się w sektorach 
Materiały i budownictwo na poziomie 
odpowiednio 72% i 30%, Transport 
41% i 14%, Rolnictwo, żywność i 
produkty leśne 39% i 15%. 

Budowa odpornej organizacji 
wymaga zintegrowanego 
podejścia strategicznego 
i klimatycznego 
Kluczowymi wyzwaniami pełnego 
wdrożenia Rekomendacji TCFD, 
przed którymi stoją przedsiębiorstwa, 
są przede wszystkim: zrozumienie 
zagrożeń i szans klimatycznych 
w różnych scenariuszach, ocena 
ich wpływu na biznes, wyznaczenie 
adekwatnych do nich celów 
klimatycznych wraz z wdrożeniem 
systematycznego monitoringu ich 
realizacji i dostosowaniem procesów 
wewnętrznych. To jedyny sposób 
na realne rozpoczęcie procesu 
transformacji.

Opracowanie i wdrożenie 
kompleksowej strategii klimatycznej, 
która będzie nierozłącznym 
elementem strategii biznesowej, 
stanowi drogę do odpowiedzenia 
na te wyzwania. Dodatkowo 
odpowiednia komunikacja 
z interesariuszami na temat celów, 
postępów i rezultatów może stać 
się realnym źródłem budowy 
długoterminowej wartości – zarówno 
z perspektywy konkretnego 
przedsiębiorstwa, jak i otaczającego 
nas świata.



Sektor banki i ubezpieczyciele zgodnie z klasyfikacją TCFD 
jest częścią branży finansowej, w skład której wchodzą 
jeszcze podmioty sektora Właściciele i Zarządzający 
aktywami. Polskie firmy z tego sektora osiągnęły 
najwyższą wartość spośród wszystkich badanych sektorów 
w obszarze zgodności (82%) oraz drugą najwyższą 
ocenę w obszarze jakości (36%) ujawnień klimatycznych. 
Jest to bezpośredni rezultat zmian zachodzących 
w otoczeniu regulacyjnym, które dla spółek z sektora 
finansowego staje się coraz bardziej wymagające. Pomimo 
wysokiej wartości zgodności jedynie dwa podmioty 
zadeklarowały, że uwzględniły w swoich sprawozdaniach 
Rekomendacje TCFD, a jeden podmiot informował, 
że dąży do ich pełnego wdrożenia w przyszłości. 
Pozostałe informowały o częściowym uwzględnieniu 
Rekomendacji lub wcale się do nich nie odniosły. 

Banki i ubezpieczyciele powinni być liderem zmian 
klimatycznych w gospodarce. Banki kształtując 
politykę kredytową, w tym przede wszystkim warunki 
finansowania, mają bezpośredni wpływ na działalność 
przedsiębiorstw i przeciwdziałanie zmianom 
klimatycznym, a także na kreowanie organizacji odpornych 
na zagrożenia klimatyczne. Natomiast w przypadku 
ubezpieczycieli materializacja ryzyka klimatycznego 
ma bezpośredni wpływ na portfel ubezpieczonych 
aktywów. Dlatego powinni dążyć do zwiększenia 
świadomości przedsiębiorstw w kwestiach klimatycznych, 
co pośrednio ma bowiem możliwość wygenerowania 
nowych obszarów działalności ubezpieczycieli.Ba
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Spółki z sektora banki i ubezpieczyciele uzyskały najwyższe wyniki w zakresie zgodności 
oraz drugi wynik dla jakości wdrożenia Rekomendacji TCFD w obszarze ład korporacyjny. 
Dobry wynik całego sektora potwierdza fakt, że tylko jedna spółka nie poruszyła 
Rekomendacji dla tego obszaru.
Zdecydowana większość podmiotów przedstawiła, w jaki sposób zarząd jest zaangażowany 
w proces zarządzania kwestiami klimatycznymi, w tym w proces zarządzania zagrożeniami 
i szansami związanymi ze zmianą klimatu. Dostrzegamy, że spółki powołują odpowiednie 
komitety, rady czy stanowiska, których celem jest realizacja wspomnianych procesów. 
Wciąż jednak dla większości analizowanych spółek wyzwaniem jest wdrożenie rozwiązań 
procesowych umożliwiających integrację kwestii związanych z klimatem oraz strategii, 
planów działania czy planowania finansowego w ramach całego systemu zarządzania.

19Raport EY. Barometr Ujawnień Ryzyka Klimatycznego. Polska 2021  | 19Raport EY. Barometr Ujawnień Ryzyka Klimatycznego. Polska 2022  |

Z uwagi na najniższą ocenę spośród wszystkich obszarów Rekomendacji TCFD 
i jednocześnie jego dużą wagę, strategia stanowi niewątpliwie największe wyzwanie 
dla podmiotów z sektora banki i ubezpieczyciele. Ale uzyskane wyniki zgodności (67%) 
oraz jakości (21%) plasują sektor w czołówce analizowanych branż w Polsce.
Największą trudność badanym spółkom sprawia realizacja analizy scenariuszowej 
wykorzystującej różne scenariusze związane z klimatem, w tym scenariusz przewidujący 
wzrost średniej temperatury powierzchni ziemi o 2°C lub niższy. Tylko jeden podmiot 
dokonał takiej analizy, a dwa przedstawiły w ograniczonym stopniu perspektywy 
organizacji w odniesieniu do szans i zagrożeń związanych z klimatem. Warto podkreślić, 
że żadna ze spółek nie uzyskała najwyższej oceny jakości.
Większość przedstawicieli sektora bezpośrednio przekonało się o wpływie zagrożeń 
i szans klimatycznych na ich model biznesowy, strategię czy plany finansowe, a wszystkie 
analizowane spółki dokonały ujawnień. Części przedstawicieli sektora zadeklarowało cele 
ograniczenia lub wstrzymania finansowania sektorów wysokoemisyjnych, oferowania 
produktów wspierających działania klimatyczne czy też tworzenie specjalnych polityk 
wskazujących przyszłe kierunki działań w kontekście transformacji w stronę gospodarki 
niskoemisyjnej. 

Wszystkie analizowane banki i firmy ubezpieczeniowe odniosły się do obszaru zarządzanie 
ryzykiem. W rezultacie sektor ten uzyskał wysoką ocenę zgodności, wynoszącą 
83% – najwyższy wynik spośród wszystkich badanych sektorów. I chociaż jakość ujawnień 
wyniosła jedynie 35% to i tak sektor znajduje się w czołówce.
Większość spółek wciąż nie wdrożyła kompleksowego podejścia do zarządzania ryzykiem 
klimatycznym w ramach ogólnego procesu zarządzania ryzykiem korporacyjnym. 
Jedna spółka otrzymała maksymalną ocenę jakości za wskazanie sposobu integracji 
procesów identyfikacji, oceny i zarządzania ryzykiem związanym z klimatem w całym 
systemie organizacji. 70% analizowanych podmiotów odniosło się do tego zagadnienia tylko 
częściowo. W przypadku pozostałych spółek, pomimo deklaracji uwzględnienia aspektów 
klimatycznych procesie zarządzania ryzykiem, przedstawione ujawnienia związane z opisem 
procesu na to nie wskazują.

Banki i ubezpieczyciele są liderem w obszarze wskaźniki i cele, znacząco wyprzedzając 
pozostałe ocenione sektory. Wszystkie badane podmioty częściowo bądź w pełni odniosły 
się do Rekomendacji TCFD dla tej kategorii. Na uwagę zasługuje fakt, że dziewięć 
podmiotów wyznaczyło cele klimatyczne. Spośród nich siedem spółek zadeklarowało 
dążenie do neutralności klimatycznej. 
W porównaniu z pozostałymi sektorami przedstawiciele banków i ubezpieczycieli w sposób 
kompleksowy prezentują informacje dotyczące wielkości emisji gazów cieplarnianych 
zgodnie z metodyką GHG Protocol. Tylko jeden podmiot nie ujawnił żadnych informacji 
w tym zakresie, natomiast sześć podmiotów ujawniło, poza poziomem emisji GHG 
zakresu 1 i 2, również emisje zakresu 3. 
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Zgodnie z klasyfikacją TCFD, sektor energii obejmuje 
przedsiębiorstwa zajmujące się wydobyciem, 
przetwarzaniem, produkcją i dystrybucją paliw kopalnych 
oraz energii elektrycznej do innych sektorów gospodarki.

Przedstawiciele sektora rozumieją swoją ważną rolę 
w transformacji w stronę gospodarki niskoemisyjnej 
oraz w łagodzeniu postępu zmian klimatycznych,. 
Potwierdza to jedna z najwyższych wartości w zakresie 
ujawniania informacji zgodnych z Rekomendacjami 
TCFD spośród wszystkich analizowanych sektorów. 
Pięć spółek zadeklarowało, że uwzględniły w swoich 
sprawozdaniach wytyczne TCFD. Trzy informują, 
że Rekomendacje TCFD są dla nich inspiracją w procesie 
raportowania lub że częściowo korzystają z rekomendacji 
w procesie ujawnienia informacji klimatycznych. Z drugiej 
strony, dwie spółki w ogóle nie odniosły się do kwestii 
klimatycznych opisanych w Rekomendacjach TCFD. 

Transformacja sektora energii wymuszona przez szereg 
regulacji, oczekiwania inwestorów oraz presję społeczną 
ma bezpośredni wpływ na plany analizowanych spółek. 
Większość z nich ma długoterminowe cele klimatyczne. 
Siedem spółek zobowiązało się do osiągnięcia neutralności 
klimatycznej maksymalnie do 2050 r. Natomiast 
dużym wyzwaniem pozostaje strategia osiągania 
długoterminowych celów biznesowych, w tym zbadanie 
odporności modelu biznesowego i planów finansowych 
na różne scenariusze związane z klimatem. Tylko jedna 
z badanych spółek otrzymała w tym obszarze maksymalną 
ocenę.

Jakość ujawnień spółek z sektora energii w porównaniu 
z pozostałymi sektorami jest na dość wysokim poziomie, 
a w kategorii zarządzanie ryzykiem osiągnęły najwyższy 
wynik spośród wszystkich. Wynika to przede wszystkim 
z tego, że ryzyka klimatyczne są jednym z kluczowych 
źródeł transformacji sektora. Jednocześnie to właśnie 
ten sektor stanowi główną oś globalnych przemian, 
zaspokajając zwiększone zapotrzebowanie na energię 
elektryczną poprzez wzrost produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych i niskoemisyjnych. Dodatkowo liderzy 
sektora dysponując kapitałem oraz sprawnością 
operacyjną ukierunkowaną na działania dekarbonizacyjne 
mogą stanowić wzór przemian w całej gospodarce.
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Większość analizowanych spółek poruszyła kwestie związane z obszarem ład korporacyjny 
w swoich raportach, a jakość ujawnień wynosząca 42% uplasowała sektor na pierwszym 
miejscu spośród wszystkich analizowanych branż. Jednak analizowane podmioty 
są na zróżnicowanym etapie w procesie budowy ładu korporacyjnego gwarantującego 
właściwy nadzór nad obszarami ryzyka klimatycznego. Większość spółek ma zdefiniowane 
struktury korporacyjne, natomiast wciąż dużą trudność sprawia zarządzanie całym 
procesem w powiązaniu z kwestiami klimatycznymi. 
Badane spółki powinny lepiej dostosować działania organizacji w obszarze zaangażowania 
zarządu oraz kadry kierowniczej w proces zarządzania kwestiami klimatycznymi, w tym 
zagrożeniami i szansami z nich wynikającymi. Konieczne jest także uwzględnianie tych 
kwestii w decyzjach biznesowych, a następnie dokonywania wysokojakościowych 
ujawnień. Żadna z analizowanych spółek nie otrzymała maksymalnej oceny jakości. 
Warto podkreślić, że podmioty które nie zadeklarowały zgodności z Rekomendacjami 
TCFD cechują się niższą jakością ujawnień.

Strategia

Zarządzanie 
ryzykiem

Wskaźniki 
i cele

57%

80% 

80%

Podmioty z branży energia zdają sobie sprawę z ogromnych wyzwań stojących 
przed sektorem i związanych z transformacją w stronę gospodarki niskoemisyjnej. 
Osiem analizowanych spółek odniosło się do Rekomendacji obszaru strategia w swoich 
raportach. Z badania EY wynika, że pod względem jakości ta kategoria jest najsłabiej 
raportowanym obszarem Rekomendacji w tym sektorze. Jakość ujawnień wyniosła jedynie 
26%. Co nie przeszkadza, że nawet tak niski rezultat umieścił firmy energetyczne na pozycji 
lidera wśród analizowanych sektorów. 
W zdecydowanej większość spółki identyfikują zagrożenia i szanse związane z klimatem, 
ale nadal mają trudności ze wskazaniem ich wpływu na model biznesowy, strategię 
czy plany finansowe. Największym wyzwaniem pozostaje kwestia odporności strategii 
na różne scenariusze związane z klimatem. Tylko jedna ze spółek, ale w sposób dość 
ograniczony, odniosła się w swoim raporcie do tego zagadnienia, przedstawiając jakościową 
analizę scenariuszy klimatycznych. 

Spółki z sektora energii z wynikiem 45% są liderem jakości ujawnień w obszarze 
zarządzania ryzykiem spośród wszystkich analizowanych sektorów, mimo że dwa 
podmioty w ogóle nie odniosły się do Rekomendacji TCFD w tym obszarze.
Spółki stosunkowo dobrze radzą sobie z opisem procesów identyfikacji i oceny ryzyka 
związanego z klimatem, natomiast większym wyzwaniem jest opis procesów zarządzania 
nim. Miały też problemy ze wskazaniem jak identyfikacja, ocena i zarządzanie tym 
ryzykiem są zintegrowane z ogólnym procesem zarządzania ryzykiem w organizacji. 
Niestety w wielu przypadkach systemy zarządzania ryzykiem korporacyjnym wciąż 
nie uwzględniają ryzyka klimatycznego. 
Tylko jedna spółka otrzymała maksymalną ocenę za jakość, co w głównej mierze było 
pochodną posiadania przez nią kompleksowego systemu zarządzania ryzykiem, którego 
sposób funkcjonowania został opisany szczegółowo i uwzględniał wszystkie ujawnienia 
narzucone przez Rekomendacje TCFD. 

Duża część analizowanych podmiotów odniosła się do obszaru wskaźniki i cele w swoich 
raportach. Niemniej jednak jakość ujawnień wynosząca 37% plasuje sektor w środku 
stawki. 
Żadna spółka nie uzyskała maksymalnej oceny we wszystkich wymaganych obszarach. 
Spółki nie mają trudności z raportowaniem emisji gazów cieplarnianych w Zakresach 
1 i 2, ale kalkulacja emisji w Zakresie 3 sprawia im problemy. Wyzwanie stanowi także 
wybór oraz ujawnienie odpowiednich wskaźników odnoszących się do zagrożeń oraz 
szans klimatycznych. Ich odpowiednie ujęcie pokazuje świadomość. Brakuje też informacji 
o działaniach zakresie zmian klimatycznych – zarówno z perspektywy wpływu na klimat,
jak i wpływu klimatu na biznes.
Spośród analizowanych podmiotów siedem spółek ma określone cele związane z klimatem 
wraz z ramą czasową ich osiągnięcia. Są to jednak głównie strategie dekarbonizacyjne, 
koncentrujące się przede wszystkim na osiąganiu neutralności emisyjnej. 
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Zgodnie z klasyfikacją TCFD do sektora rolnictwo, żywność 
i produkty leśne należą przedsiębiorstwa zajmujące się 
produkcją napojów, pakowanych produktów spożywczych, 
w tym mięsa, produktów rolnych oraz papieru i produktów 
z drewna.

Zarówno zgodność, jak i jakość ujawnień Rekomendacji 
TCFD w tym sektorze wciąż są na niskim poziomie 
w porównaniu z pozostałymi analizowanymi branżami. 
Średnia zgodność na poziomie 39% jest najniższym 
wynikiem spośród wszystkich sektorów, natomiast jakość 
wynosząca 15% jest drugim najniższym wynikiem.

Ta branża wciąż jest na początku drogi w kwestii 
raportowania aspektów klimatycznych. Tylko jeden 
podmiot zadeklarował stosowanie Rekomendacji TCFD. 
Spośród pozostałych spółek jedna poinformowała 
o częściowym wykorzystaniu Rekomendacji TCFD, a dwie 
planują odnieść się do nich w przyszłości. Dwa podmioty 
w ogóle nie poruszyły w swoich raportach kwestii 
klimatycznych. 

Interesariusze podmiotów z tego sektora będą w coraz 
większym stopniu naciskać na uwzględnianie zmian 
klimatycznych w działalności biznesowej. Już teraz 
można zaobserwować rosnące znaczenie czynników 
klimatycznych w podejmowanych przez konsumentów 
czy inwestorów decyzjach. Co istotne, zmiany klimatyczne 
wpływają bezpośrednio na łańcuchy dostaw surowców 
rolnych, zarówno z punktu widzenia dostępności, 
jak i kosztów. 
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Obszar ładu korporacyjnego to największe wyzwanie dla spółek z sektora rolnictwo, 
żywność i produkty leśne. Ocena jakości na poziomie 9% jest najniższą nie tylko wśród 
wszystkich czterech analizowanych obszarów Rekomendacji TCFD, ale także wśród 
wszystkich analizowanych sektorów. 
Z dziesięciu przebadanych podmiotów aż sześć w żaden sposób nie odniosło się 
do obszaru ład korporacyjny. Wśród czterech spółek, które w częściowy sposób 
odniosły się do tego zagadnienia, jedynie dwie przedstawiły zasady nadzoru zarządu 
nad zagrożeniami i szansami związanymi z klimatem i wskazały rolę kierownictwa 
w zarządzaniu tymi obszarami ryzyka. 
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Pięć z dziesięciu analizowanych podmiotów w ogóle nie poruszyło kwestii związanych 
z obszarem strategia, co przełożyło się na jego bardzo niską ocenę. Ocena zgodności 
na poziomie 30% i jakości 10% plasuje branżę na końcu stawki wszystkich analizowanych 
sektorów. 
Cztery podmioty zastosowały co najmniej dwie rekomendacje kategorii strategia. 
Natomiast żadna z analizowanych spółek nie ujawniła informacji dotyczących odporności 
strategii na różne scenariusze związane z klimatem. Nie przeprowadziły analizy 
scenariuszy, co jest międzynarodowym standardem realnego, strategicznego zarządzania 
klimatycznego, zwłaszcza w tak poważnie narażonych na ryzyko klimatyczne sektorach. 

Zarówno zgodność, jak i jakość ujawnień w obszarze zarządzanie ryzykiem w sektorze 
rolnictwo, żywność i produkty leśne były najniższe spośród wszystkich analizowanych 
branż. Aż 6 na 10 badanych spółek nie ujawniło żadnych informacji dotyczących procesu 
identyfikacji oraz zarządzania ryzykiem związanym klimatem. Nie poinformowały też, 
w jaki sposób zarządzanie ryzykiem klimatycznym jest zintegrowane z ogólnym procesem 
zarządzania ryzykiem w organizacji. 
Najwyższą ocenę spośród wszystkich analizowanych podmiotów uzyskała spółka, 
która bezpośrednio zadeklarowała stosowanie Rekomendacji TCFD. Jako jedna z dwóch 
odniosła się do wszystkich trzech ujawnień w obszarze zarządzania ryzykiem.

Spółki z sektora rolnictwo, żywność i produkty leśne uzyskały w obszarze wskaźniki 
i cele najwyższe oceny zarówno w aspekcie zgodności (60%), jak i jakości (29%) spośród 
wszystkich analizowanych obszarów Rekomendacji TCFD. Ale porównując z pozostałymi 
sektorami jest to drugi najgorszy wynik. 
Pomimo rosnących ze strony inwestorów, klientów oraz instytucji finansowych 
wymagań klimatycznych sześć podmiotów nie ma celów związanych z klimatem. 
Większość analizowanych spółek sektora (6) ujawniło informacje o wielkości emisji GHG 
Zakresu 1 oraz 2, z czego dwa podmioty dodatkowo wskazały informacje o poziomie 
emisji Zakresu 3.

9% 

29% 



Do sektora materiały i budownictwo zgodnie z klasyfikacją 
TCFD należą przedsiębiorstwa z branży metalurgicznej, 
wydobywczej, chemicznej, materiałów budowlanych 
oraz dóbr inwestycyjnych, a także deweloperzy i firmy 
zajmujące się zarządzaniem nieruchomościami.

Na tle pozostałych branż spółki z sektora materiały 
i budownictwo raportowały kwestie klimatyczne w sposób 
przeciętny – ale wyniki w ramach tej grupy są mocno 
zróżnicowane. Reprezentanci sektora mają coraz większą 
świadomość jak ich biznes oddziałuje na środowisko 
naturalne oraz jakie stoją przed nimi wyzwania 
w transformacji w stronę gospodarki niskoemisyjnej. 
Analizowane przedsiębiorstwa znacząco różnią się pod 
względem stopnia implementacji Rekomendacji TCFD. 
Dwa podmioty deklarują, że uwzględniają je w swoich 
sprawozdaniach. Cztery częściowo się do nich odnoszą 
lub zapowiadają działania zmierzające do pełnego 
dostosowania sposobu raportowania do Rekomendacji 
TCFD w przyszłości. 

Na przedsiębiorstwa z sektora materiały i budownictwo 
wpływa przede wszystkim rosnąca ze strony klientów 
presja wdrożenia działań dekarbonizacyjnych. 
Są to przede wszystkim międzynarodowe sieci handlowe 
czy globalne przedsiębiorstwa przemysłowe, dla których 
aspekty klimatyczne mają duże i stale rosnące znaczenie 
w procesie zakupowym. Dlatego dla branży materiały 
i budownictwo transformacja w stronę gospodarki 
niskoemisyjnej może okazać się szansą, zwłaszcza 
że odgrywają jedną z kluczowych ról w tym procesie. 
Ich produkty są głównymi surowcami np. do produkcji 
paneli fotowoltaicznych czy turbin wiatrowych, będących 
bezemisyjnymi źródłami energii. Część badanych 
podmiotów uwzględniła kwestie klimatyczne w swojej 
strategii biznesowej i dokładnie określiła plany osiągnięcia 
neutralności klimatycznej. Najbardziej ambitne podmioty 
deklarują osiągnięcie zeroemisyjności do 2030 roku.
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Ocena zgodności ujawnień związanych z obszarem ład korporacyjny wyniosła 55%, 
a jakości ujawnień 25%. Uzyskany rezultat plasuje sektor w środku stawki. Ale aż osiem 
przedsiębiorstw choć częściowo uwzględniło informacje na temat ładu korporacyjnego. 
Niestety żadnej spółce nie udało się osiągnąć maksymalnej oceny jakości.
Wyraźnie widać jednak różnice między największymi spółkami sektora a mniejszymi 
podmiotami. 
Liderzy szczegółowo opisali nadzór zarządu oraz rolę kierownictwa w ocenie, a także 
zarządzaniu zagrożeniami i szansami związanymi z klimatem. Powszechną praktyką było 
powoływanie komitetów ds. zrównoważonego rozwoju oraz tworzenie polityk ochrony 
klimatu i środowiska naturalnego. Natomiast mniejsze firmy w większości w ogóle 
nie odnosiły się w swoich raportach do nadzoru zarządu i kierownictwa w sprawach 
dotyczących klimatu. Pokazuje to, że dla nich kwestie ładu korporacyjnego związane 
z zarządzaniem zmianami klimatu wciąż stanowią duże wyzwanie.
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Strategia to największe wyzwanie dla spółek z sektora materiały i budownictwa spośród 
wszystkich obszarów ujawnień Rekomendacji TCFD. Świadczy o tym niska ocena 
jakości, która wyniosła 21%. Żadna ze spółek nie uzyskała maksymalnej oceny zarówno 
dla zgodności, jak i jakości.
Wszystkie spółki zidentyfikowały zagrożenia i szanse związane z klimatem, ale tylko 
jedno przedsiębiorstwo opisało je w sposób zgodny z wymaganiami TCFD. Pozostałe 
spółki w większości nie przedstawiły horyzontów czasowych dla zidentyfikowanych 
zagrożeń ani nie poruszyły kwestii szans związanych z transformacją w stronę gospodarki 
niskoemisyjnej. Dużym wyzwaniem pozostawało również opisanie wpływu ryzyka 
i szans związanych z klimatem na model biznesowy, strategię oraz plany finansowe 
przedsiębiorstwa. Żadna z analizowanych spółek nie przedstawiła szacunków ilościowych 
wynikających z potencjalnej materializacji zidentyfikowanego ryzyka. Dwie spółki tylko 
w pośredni sposób odniosły się do tego zagadnienia, przedstawiając jakościową analizę 
scenariuszy klimatycznych.

Poziom zgodności oraz jakości przekazywanych informacji w obszarze zarządzania 
ryzykiem jest nieznacznie wyższy niż średnia ocena dla wszystkich badanych sektorów. 
Pomimo że 90% spółek odniosło się w swoim raporcie do zagadnień związanych 
z zarządzaniem ryzykiem klimatycznym to wewnątrz sektora widać różnice w ocenie 
poszczególnych przedsiębiorstw. Najlepiej ocenione podmioty uzyskały 60% w obszarze 
jakości publikowanych ujawnień według Rekomendacji TCFD.
8 na 10 spółek przedstawiło, w jaki sposób identyfikacja, ocena i zarządzanie ryzykiem 
związanym z klimatem są zintegrowane z ogólnym procesem zarządzania ryzykiem 
w organizacji. Do pozostałych ujawnień zawierających procesy identyfikacji, oceny oraz 
zarządzanie ryzykiem w obszarze klimatu odniosło się nieznacznie mniej przedsiębiorstw. 
Niektóre podmioty w miarę kompleksowo opisały powyższe kwestie, to tylko jednej spółce 
udało się otrzymać maksymalną oceną dla jakości za proces identyfikacji i oceny ryzyka 
związanego ze zmianą klimatu. Z badania wynika, że większość spółek nie wdrożyła 
całościowego systemu zarządzania ryzykiem korporacyjnym uwzględniającego proces 
zarządzania ryzykiem klimatycznym. 

Wyniki obszaru wskaźniki i cele wskazują, że jest to najlepiej opisana w ujawnieniach część 
Rekomendacji TCFD. Jakość oraz zgodność pokazywanych informacji plasują ten sektor, 
w porównaniu z pozostałymi analizowanymi branżami, w ścisłej czołówce. 
Wszystkie przedsiębiorstwa przekazały informację na temat wielkości emisji gazów 
cieplarnianych. Zdecydowana większość spółek raportowała wielkość emisji dla Zakresów 
1 i 2, a dwie z nich opublikowały kalkulację emisji Zakresu 3. Większość spółek ma ambitne 
cele związane z klimatem. Cztery dążą do uzyskania neutralności klimatycznej. Trzy podmioty 
nie poinformowały o swoich celach klimatycznych.
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Zgodnie z Rekomendacjami TCFD w ramach sektora 
transportu uwzględniane są przedsiębiorstwa zajmujące 
się frachtem lotniczym, lotami pasażerskimi, transportem 
morskim, kolejowym i drogowym oraz produkcją 
samochodów i części samochodowych.

Przedstawiciele polskiego sektora transportu 
osiągnęli jedną z najniższych ocen spośród wszystkich 
analizowanych branż. Zgodność raportowanych informacji 
wyniosła 41%, a jakość 14%. Żadna z analizowanych 
spółek nie odniosła się w swoich raportach bezpośrednio 
do Rekomendacji TCFD, a kwestie klimatyczne były 
raportowane w niepełny sposób. 

Sektor transportu jest kluczowy z perspektywy realizacji 
ambicji klimatycznych zarówno z perspektywy celów 
Unii Europejskiej, jak i tych globalnych. Jest bowiem 
jednym z najbardziej emisyjnych sektorów gospodarki. 
Rosnąca popularności pojazdów elektrycznych 
czy wykorzystanie zrównoważonych paliw lotniczych 
stanowi o potencjale dekarbonizacyjnym transportu. 

Rosnąca presja ze strony organów regulacyjnych 
oraz klientów dodatkowo będzie wymuszać na polskich 
przedsiębiorstwach z sektora transportu bardziej 
zdecydowane kroki w kierunku transformacji w stronę 
gospodarki niskoemisyjnej. Opracowanie kompleksowej 
polityki klimatycznej oraz sformułowanie konkretnych 
celów dekarbonizacyjnych dla polskich przedsiębiorstw 
może być koniecznym krokiem w dążeniu do zachowania 
konkurencyjności na europejskim rynku.
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Spółki z sektora transportu dostały niską ocenę ujawnień w obszarze ładu korporacyjnego. 
Zgodność opublikowanych informacji wyniosła 35%. To najsłabszy wynik spośród 
wszystkich badanych branż. Jakość informacji wyniosła zaledwie 15%. Spośród 
analizowanych firm jedna przekazała relatywnie kompleksowe informacje w obszarze ładu 
korporacyjnego. Żadnej spółce nie udało się osiągnąć maksymalnej oceny dla jakości, 
a połowa w ogóle nie odniosła się do tego obszaru. 
Nadzór zarządu w obszarach związanych z klimatem został zdefiniowany przez trzy 
spółki, a rola kierownictwa przez cztery przedsiębiorstwa. Pokazuje to, jak dużą 
przestrzeń do rozwoju mają analizowane firmy. Dotychczasowa forma działalności, 
bez zdefiniowanych struktur korporacyjnych, nie zapewnia odpowiedniego nadzoru 
nad procesem zarządzania ryzykiem klimatycznym.

Ład 
korporacyjny

Strategia

Zarządzanie 
ryzykiem

Wskaźniki  
i cele

35% 

37%
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Obszar strategii w sektorze transportu jest najgorzej pod względem jakości 
uwzględnionym w ujawnieniach. Zgodność wyniosła 37%, a jakość 10%. Żadnej ze spółek 
nie udało się otrzymać maksymalnej oceny jakości dla którejkolwiek z rekomendacji 
obszaru strategia.
Dwa z analizowanych przedsiębiorstw w relatywnie pełny sposób odniosły się 
do identyfikacji zagrożeń i szans związanych z klimatem, a jedno przedsiębiorstwo 
określiło również horyzont czasowy dla wskazanych zagrożeń. Cztery przedsiębiorstwa 
dokonały pobieżnej identyfikacji obszarów ryzyka klimatycznego. Istotne braki 
dostrzeżono w opisach wpływu zagrożeń i szans związanych z klimatem na model 
biznesowy, strategię oraz plany finansowe przedsiębiorstwa. Wśród czterech 
przedsiębiorstw kwestia ta pojawiła się w raportach, ale przedstawiona tylko ogólnie. 
Żadna z analizowanych spółek nie przeprowadziła analizy scenariuszowej badającej 
odporność strategii organizacji na materialne zagrożenia występujące w ramach różnych 
scenariuszy klimatycznych.

Wyniki zgodności oraz jakości informacji przekazywanych przez analizowane spółki 
sektora transport w obszarze zarządzanie ryzykiem pozostają poniżej średniej wszystkich 
badanych spółek giełdowych. Osiem podmiotów częściowo odniosło się do Rekomendacji 
TCDF, ale całościowa ocena zgodności to 50%, a jakości 15%. 
Największym wyzwaniem okazało się włączenie zidentyfikowanych zagrożeń i szans 
klimatycznych do zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem korporacyjnym. 
Tylko dwa podmioty opisały to w swoich raportach. Nieco lepiej ujawniane były 
informacje na temat procesów identyfikacji, oceny i zarządzania ryzykiem klimatycznym. 
Zwłaszcza największe spółki sektora mogły pochwalić się wypracowaniem bardziej 
kompleksowych procesów w obszarze zarządzania ryzykiem związanym z klimatem. 
Wśród mniejszych przedsiębiorstw jakość przekazanych informacji pozostawała 
na znacznie niższym poziomie lub w ogóle nie było takich informacji. 

Podmioty z sektora transport uzyskały najniższe wyniki zarówno pod względem 
zgodności, jak i jakości spośród wszystkich analizowanych branż. Ocena zgodności 
wyniosła 40%, a jakości 16%, co znacząco różni się od całościowych wyników wszystkich 
badanych spółek - oceny wyniosły odpowiednio 74% i 36%. Żadnej ze spółek z sektora 
transportu nie udało się osiągnąć maksymalnej oceny jakości, a zdecydowana większość 
ujawnień była bardzo niskiej jakości lub w ogóle nie była raportowana. 
W sektorze transportu dużym wyzwaniem było zarówno informowanie o wielkości emisji 
gazów cieplarnianych, jak i wyznaczanie celów wykorzystywanych do zarządzania 
ryzykiem oraz szansami związanymi z klimatem. Informacje dotyczące emisji gazów 
cieplarnianych ujawniły cztery przedsiębiorstwa, z czego dwa dokonały kalkulacji wielkości 
emisji dla Zakresu 3. Warto podkreślić, że pięć spółek nie przedstawia żadnych celów 
związanych z klimatem.
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Na tle wszystkich analizowanych podmiotów spółki 
wchodzące w skład indeksu WIG20 uzyskały najwyższe 
wyniki zarówno pod kątem zgodności, jak i jakości 
ujawnień. Osiem z nich zadeklarowało stosowanie 
Rekomendacji TCFD, a kolejne trzy poinformowały 
o planach związanych z ich wdrożeniem w najbliższej 
przyszłości. Konkurencyjne wyniki podmiotów z indeksu 
WIG20 to rezultat dużej presji ze strony globalnych 
funduszy inwestycyjnych oraz inwestorów, dla których 
kwestie klimatyczne, w tym Rekomendacje TCFD, stanowią 
dzisiaj standard w ocenie spółek i często mają wpływ 
na decyzje inwestycyjne. 

W żadnym z analizowanych sektorów średnia ocena 
zgodności oraz jakości nie przekroczyła wartości uzyskanej 
przez spółki z indeksu WIG20, wynoszących odpowiednio 
87% oraz 39%. Stosunkowo wysoka dojrzałość 
raportowania to efekt wysokiego udziału spółek sektora 
banki i ubezpieczyciele oraz energia, które generalnie 
osiągnęły najlepsze wyniki spośród analizowanych 
sektorów. Również spółki WIG20, które nie zostały 
zaklasyfikowane przez TCFD do sektorów najbardziej 
narażonych na skutki zmian klimatycznych, przykładają 
coraz większą uwagę do raportowania aspektów 
klimatycznych. Wśród nich znajdują się podmioty z sektora 
handlu, mediów, informatyki oraz telekomunikacji. 
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Uzyskane przez spółki WIG20 rezultaty w zakresie zgodności (85%) oraz jakości (43%) 
ujawnień plasują je na pozycji lidera w obszarze ład korporacyjny. Warto podkreślić wysoką 
kulturę raportowania w zakresie jakości, która jest wyraźnie wyższa od średniej badanych 
sektorów wynoszącej 26%. Pomimo stosunkowo wysokiej oceny żaden z analizowanych 
podmiotów nie uzyskał maksymalnej oceny jakości. 
Prawie wszystkie badane podmioty WIG20 odniosły się do Rekomendacji TCFD 
ład korporacyjny (90%), a większość z nich odniosło się w swoich raportach do wszystkich 
Rekomendacji tego obszaru (dwa elementy).
Największym wyzwaniem pozostaje opis sposobu uwzględniania kwestii związanych 
z klimatem w procesie podejmowania przez zarząd decyzji dotyczących strategii i modelu 
biznesowego przedsiębiorstwa. 
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Strategia pozostaje największym wyzwaniem dla spółek indeksu WIG20. 
Jakość ujawnień wyniosła 27%, co wynika przede wszystkim z tego, że żadna z firm 
nie uzyskała maksymalnej oceny jakości w tym obszarze. Ponad 40% spółek nie odniosło 
się nawet częściowo do zagadnienia odporności strategii organizacji na scenariusze 
związane z klimatem, w tym scenariusz przewidujący wzrost średniej temperatury 
powierzchni ziemi o 2°C lub niższy.
Analizowane podmioty stosunkowo dobrze radzą sobie z identyfikacją krótko-, 
średnio- i długoterminowego ryzyka klimatycznego, natomiast mają problemy 
z określeniem ich wpływu na model biznesowy, strategię czy plany finansowe. 

Wszystkie spółki indeksu WIG20 odniosły się w swoich raportach do obszaru zarządzanie 
ryzykiem klimatycznym. W rezultacie osiągnęły najwyższą zgodność ujawnień 
z Rekomendacjami TCFD – 90%. Na wysokim poziomie znajduje się również jakość 
ujawnień oceniona na 41%. Tym samym spółki WIG20 znalazły się na drugim miejscu 
po sektorze energia.
Spośród wszystkich analizowanych organizacji tylko jedna uzyskała maksymalną ocenę 
jakości. Firma ma kompleksowy system zarządzania ryzykiem uwzględniający obszary 
ryzyka klimatycznego. Większość pozostałych podmiotów wciąż nie ujawniło informacji 
wskazujących, że w pełni zintegrowały kwestie klimatyczne z procesem zarządzania 
ryzykiem korporacyjnym. 

Podmioty indeksu WIG20 uzyskały jedną z najwyższych ocen zgodności oraz jakości 
ujawnień w obszarze wskaźniki i cele. Wszystkie poruszyły zagadnienia związane 
z obszarem wskaźniki i cele, z czego cztery uwzględniły dwa ujawnienia z trzech w ramach 
tej kategorii. Wysoka ocena uzyskana przez spółki z indeksu WIG20 wynika z faktu, 
że wyznaczone cele klimatyczne są jednym z kluczowych kryteriów oceny zrównoważonej 
działalności przedsiębiorstw z perspektywy inwestorów. 
Pomimo stosunkowo dobrego średniego rezultatu, żadna ze spółek nie uzyskała 
maksymalnej oceny jakości. Większość spółek informuje o wskaźnikach stosowanych przez 
organizację do oceny zagrożeń i szans związanych z klimatem oraz ujawnia dane o emisji 
gazów cieplarnianych (najczęściej Zakresu 1 i 2). Natomiast wciąż dużym wyzwaniem 
jest ustalenie, opis oraz wskazanie chociażby ram czasowych dla celów wykorzystywanych 
przez organizację do zarządzania ryzykiem klimatycznym. Cztery podmioty nie odniosły 
się do tego zagadnienia w swoich raportach.
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W jaki sposób wdrażać Rekomendacje 
TCFD w zarządzaniu biznesem 
oraz raportowaniu niefinansowym 

4
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Rekomendacje TCFD mają dwa podstawowe cele:

Chcąc ujawniać wysokiej jakości i zgodne ze stanem 
rzeczywistym informacje, konieczne jest wdrożenie 

nowego stylu zarządzania i zmiana sposobu 
podejścia do kwestii klimatycznych.

, a 

Zapewnienie wysokojakościowych ujawnień 
klimatycznych przedsiębiorstw

Zachęcenie przedsiębiorstw do aktywnego 
włączenia kwestii klimatycznych w zarządzanie 

przedsiębiorstwem, uwzględniając zasadę 
podwójnej istotności, tj. wpływu biznesu na 

klimat oraz klimatu na biznes.
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4.1 Znaczenie i rola raportowania klimatycznego 

7 Is your ESG data unlocking long-term value? Sixth global institutional investor survey, EY, Listopad 2021

8 An analysis of the sustainability reports of 1000 companies pursuant to the EU Non-Financial Reporting Directive, Alliance for Corporate 
Transparency, 2019

Zwiększające się znaczenie 
zrównoważonego rozwoju 
powoduje szersze zainteresowanie 
i zapotrzebowanie na dobrej jakości 
dane ESG (tj. dotyczące elementów 
środowiskowych, społecznych 
i ładu korporacyjnego), a zwłaszcza 
dotyczące zmian klimatycznych. 
Bo to na nie kładą nacisk inwestorzy 
oraz inni użytkownicy informacji 
niefinansowych. Na rynku pojawiają 
się kolejne wytyczne, a spółki coraz 
bardziej starają się im sprostać. 
Jak wynika z globalnego badania 
inwestorów instytucjonalnych 
przeprowadzonego przez EY, 
prawie wszyscy inwestorzy 
instytucjonalni (98%) analizują dane 
niefinansowe, a 78% przeprowadza 
metodycznie ustrukturyzowaną 
ocenę. Jeszcze trzy lata wcześniej 
takie podejście stosowało tylko 
32% inwestorów. Co więcej, 
79% inwestorów odpowiedziało, 
że w ciągu najbliższych dwóch 
lat przeznaczy zdecydowanie 
więcej czasu i uwagi na ocenę 
implikacji związanych ze zmianami 
klimatu (oznacza to wzrost 
z 71% w porównaniu z 2020 rokiem).7 

Dlatego firmy coraz częściej raportują 
dane o emisjach gazów cieplarnianych 
oraz swoje polityki w zakresie 
strategicznego zarządzania ryzykiem 
związanym ze zmianami klimatu.

Jakość tych ujawnień nie 
zawsze jednak odpowiada 
oczekiwaniom i potrzebom rynku 
oraz w ograniczonym stopniu 
związana jest z konkretnymi 
działaniami. Analiza 1000 raportów 
niefinansowych w UE za rok 2019, 
przeprowadzona przez Alliance for 
Corporate Transparency8 wykazała, 
że 82% firm ma plany w zakresie 
zmian klimatycznych, ale tylko 
35% raportuje związane z tym cele 
i jedynie 28% przedstawia faktyczne 
wyniki ich osiągania. 

Polityki i cele klimatyczne często 
nie są poparte naukowymi danymi, 
a spółki przedstawiają je wedle swoich 
zasad. Zgodnie z zasadą podwójnej 
istotności na kwestie klimatyczne 
(podobnie jak na inne tematy ESG), 
należy patrzeć pod kątem wpływu 
biznesu na klimat oraz wpływu 
klimatu na biznes. Jeżeli chodzi 
o raportowanie wpływu biznesu 
na klimat to coraz więcej firm ujawnia 
poziom emisji gazów cieplarnianych 
oraz intensywność emisyjną. 
Niektóre zaczynają raportować cele 
związane z dekarbonizacją. Inaczej 
jest w przypadku wpływu klimatu 
na biznes. Ujawnienia pozostawiają 
wiele do życzenia, często ich w ogóle 
nie ma. Tymczasem są to bardzo 
ważne informacje dla inwestorów, 
ponieważ pokazują zdolność 
kontynuacji działalności, obszary 
ryzyka fizycznego i odporność 
biznesu (lub jej brak) na czynniki 
związane z globalnym ociepleniem. 
Dodatkowo umożliwiają ocenę 
świadomości zarządu w tych 
kwestiach. 

Dlatego zaczynając zarządzanie 
ryzykiem klimatycznym oraz 
raportowanie w sposób spójny 
i porównywalny do rynku, warto 
skorzystać z uznanych wytycznych, 
takich jak Rekomendacje TCFD. 
Coraz więcej firm powołuje się 
na nie w swoich raportach, 
chociaż jakość i spójność ujawnień 
jest zróżnicowana.

Co ważne, w ostatnim czasie 
Rekomendacje TCFD stały się wzorem 
dla innych standardów, co oznacza, 
że ich wdrożenie pozwoli spełnić 
przyszłe obowiązki w zakresie 
raportowania. W kwietniu 2022 roku 
EFRAG (European Financial Reporting 
Advisory Group) opublikował 
do konsultacji społecznych 
projekty standardów raportowania. 
Założenia standardu klimatycznego 
(ESRS E1 Climate change) 
opierają się na Rekomendacjach 
TCFD. Standardy ESRS będą 
obowiązkowe dla wszystkich dużych 
przedsiębiorstw w UE, które wraz 
z wejściem w życie dyrektywy CSRD 
będą musiały raportować swoje dane 
ESG. Podobnie jest w przypadku 
amerykańskich wymogów – SEC 
(Amerykańska Komisja Papierów 
Wartościowych i Giełd) opublikowała 
niedawno wymogi w zakresie 
raportowania ryzyka związanego 
ze zmianami klimatu, które są spójne 
z Rekomendacjami TCFD. Na tych 
samych wytycznych bazuje projekt 
standardu opublikowany przez ISSB 
(International Sustainability Standards 
Board), czyli powołaną do życia 
w trakcie COP26 radę, której celem 
jest między innymi stworzenie 
standardów raportowania ESG 
w ramach IFRS Foundation. 
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79%
inwestorów na przestrzeni 
najbliższych dwóch lat 
przeznaczy istotną ilość czasu 
i uwagi na ocenę implikacji 
związanych ze zmianami klimatu.

Unijna dyrektywa CSRD i wytyczne 
SEC zakładają obowiązek 
zewnętrznej weryfikacji danych 
ESG przez niezależnego audytora. 
Z przytoczonego wyżej badania EY 
inwestorów instytucjonalnych wynika, 
że 87% inwestorów widzi wartość 
w poddaniu raportów niefinansowych 
zewnętrznej weryfikacji.

Oczekują od firm także ujawniania 
kluczowych obszarów ryzyka 
klimatycznego i ich wpływu na 
finanse, a od audytorów oceny 
tych obszarów w procesie badania 
sprawozdań finansowych. 
Globalne ocieplenie może bowiem 
wpływać na założenia testów 
na utratę wartości czy na szacunki 
okresu ekonomicznej użyteczności 
aktywów, wyceny do wartości 
godziwej, rezerwy oraz inne elementy 
sprawozdań finansowych.

Raportowanie kwestii klimatycznych 
już jest ważne, a jego znaczenie 
sukcesywnie będzie rosnąć wraz 
ze zmianami oczekiwań inwestorów, 
wchodzącymi w życie regulacjami 
i standardami raportowania 
oraz obowiązkiem weryfikacji 
ujawnień niefinansowych przez 
audytorów. 
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Kluczowe wyzwania w zakresie raportowania klimatycznego

Opis zagrożeń i szans oraz 
ich wpływ finansowy, analizy 
scenariuszowe
Przedsiębiorstwa raportujące 
kwestie ESG mają poważny problem 
z identyfikacją oraz opisaniem 
obszarów zagrożeń i szans 
związanych ze zmianami klimatu, 
a jeszcze większe trudności sprawia 
im kwantyfikacja powyższych. 
Spodziewane informacje finansowe 
opierają się na prognozach, 
szacunkach oraz założeniach, 
a ich przygotowanie często jest 
trudne, zwłaszcza gdy różne zmienne 
wpływające na wyniki są poza kontrolą 
raportującej jednostki. Szczególnym 
przykładem takiej sytuacji mogą być 
zmiany klimatyczne, które są trudne 
do przewidzenia i prognozowania, 
a organizacje nie mają 
bezpośredniego wpływu na ich 
skutki, formę i czas wystąpienia. 
Brak wpływu nie oznacza jednak, 
że nie należy podejmować działań 
mających na celu minimalizację 
ewentualnych negatywnych skutków 
ocieplenia klimatu dla biznesu 
i informować o tym interesariuszy. 

Dostosowanie komunikowanych 
celów oraz raportowania ich 
realizacji do celów globalnych 
Jednym z największych wyzwań 
jest zrozumienie i raportowanie, 
w jaki sposób działalność 
i podejmowane inicjatywy na poziomie 
pojedynczego przedsiębiorstwa 
przyczyniają się do osiągania celów 
ustalonych na poziomie globalnym, 
jak np. ograniczenie wzrostu 
temperatury powierzchni ziemi 
do 1,5 st. C w porównaniu z czasami 
przedprzemysłowymi. Firmy będą 
stały przed wyzwaniem jak wyliczyć, 
raportować i uwiarygodnić wpływ 
swoich działań i wyników na osiąganie 
globalnych celów.

Kalkulacja śladu węglowego, 
w szczególności kompletność 
danych wejściowych oraz 
założenia dotyczące emisji 
pośrednich wg Zakresu 3
Żeby czymś zarządzać, trzeba 
najpierw to zmierzyć. Wyznaczając 
uzasadnione cele redukcji emisji 
gazów cieplarnianych trzeba rozumieć 
najważniejsze ich źródła i rzetelnie 
je ocenić. Dlatego pierwszym 
krokiem powinna być inwentaryzacja 
źródeł emisji. Takie zadanie będzie 
łatwiejsze dla emisji bezpośrednich, 
ale może przysporzyć wielu trudności 
w ustaleniu emisji pośrednich, które 
w przypadku wielu organizacji i modeli 
operacyjnych są główną składową 
śladu węglowego. Jednocześnie 
standardem staje się liczenie śladu 
węglowego dla planów inwestycyjnych 
z uwagi na monitoring realizacji 
celów dekarbonizacyjnych, wpływ 
na rachunek ekonomiczny oraz 
informacje dla interesariuszy, w tym 
między innymi instytucji finansowych.
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Pozyskanie rzetelnych 
i kompletnych informacji 
o emisjach z łańcucha dostaw
Niektóre dane potrzebne do 
kalkulacji emisji pośrednich 
powstających w łańcuchu wartości, 
jak przykładowo podróże służbowe, 
są stosunkowo łatwo dostępne 
wewnątrz organizacji. Jednak duża 
ich część potrzebna do wyliczenia 
emisji zgodnie z Zakresem 3 jest 
poza przedsiębiorstwem, np. emisje 
pośrednie z tytułu zakupionych 
towarów wyprodukowanych poza 
krajem podstawowej działalności 
spółki lub emisje firm transportowych 
i kurierskich dostarczających 
towary do klientów końcowych. 
W takich przypadkach pojawia się 
trudność polegająca na zebraniu 
lub oszacowaniu emisji podmiotów 
zewnętrznych i powiązanego śladu 
węglowego produktów lub usług. 
Jest to tym trudniejsze, im bardziej 
rozbudowane są łańcuchy dostaw. 

W lepszej sytuacji są największe firmy, 
które już raportują emisje zgodnie 
z Zakresem 3 i które mogą oczekiwać 
konkretnych działań od mniejszych 
dostawców. Coraz częściej lokalni 
dostawcy są proszeni o przygotowanie 
informacji o swoim śladzie węglowym 
na potrzeby analizy łańcucha dostaw. 
Jednak dla większości firm, które 
dopiero rozpoczynają lub wkrótce 
rozpoczną raportowanie, pozyskanie 
rzetelnych danych od dostawców 
będzie jednym z największych wyzwań 
i barier efektywnego raportowania 
oraz zbierania kompletnych oraz 
rzetelnych informacji na potrzeby 
zarządcze.

Zapewnienie porównywalności 
pomiędzy przedsiębiorstwami 
i branżami
Im większa skala firm raportujących 
dane klimatyczne, tym większe 
znaczenie będzie miała 
porównywalność prezentowanych 
danych. Obecnie jest to trudne. 
Organizacje raportują według różnych 
standardów i często ujawniają tylko 
te dane, które udało im się pozyskać 
lub takie, którymi chcą się pochwalić. 
To może ulec poprawie dzięki już 
istniejącym inicjatywom: 

• Wprowadzenie obowiązku ujawnień 
dla większej liczby przedsiębiorstw 
(np. poprzez Rekomendacje TCFD 
lub standardy na nich bazujące) 

• Niezależny audyt danych, 
który mógłby przyczynić się 
do wyrównania ich jakości

• Ustalenie zestawu minimalnych 
danych i wskaźników do 
raportowania zarówno dla danej 
branży, jak i porównywalnych 
między branżami (np. poziom 
emisji na jednostkę przychodu 
lub produkcji, czyli intensywność 
emisyjna)

Dużą rolę w zapewnieniu 
porównywalności może odegrać 
branża finansowa wymagając 
na potrzeby udzielania finansowania 
spójnych informacji od klientów.

 

Zapewnienie wiarygodności 
danych i ich zgodności 
ze standardami raportowania
Skoro dane o emisjach oraz o  
obszarach ryzyka klimatycznego 
nabierają znaczenia, 
to ich użytkownicy chcą mieć 
pewność, że są rzetelne i prawdziwe. 
Pomóc w tym może weryfikacja 
przez niezależnego audytora 
ujawnień niefinansowych, w tym 
klimatycznych wynikających z 
Rekomendacji TCFD. W ten sposób 
organizacje pokażą rynkowi, że 
jakość raportowanych danych 
jest dla nich ważna i że poważnie 
traktują zarządzanie ryzykiem 
klimatycznym. Na razie nie ma 
obowiązku niezależnego audytu 
takich informacji, ale regulacje i 
rynek wymuszą na raportujących 
poddawanie ujawnień zewnętrznej 
weryfikacji. Jej celem będzie 
sprawdzenie prawidłowości danych 
oraz zgodności ze standardem 
raportowania. Obowiązek audytu 
może zatem przyczynić się 
do ustandaryzowania raportowania 
klimatycznego i lepszej 
porównywalności. 
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4.2. Ład korporacyjny kluczowym elementem zarządzania 
kwestiami klimatycznymi i budowy długoterminowej wartości

9 Źródło: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Koncepcja ładu korporacyjnego jako 
zestawu zasad definiujących ramy 
funkcjonowania przedsiębiorstwa 
kształtowała się przez ostatnie 
stulecie, wielokrotnie zmieniając 
przy tym swój zakres i znaczenie. 
Za każdym razem starano się wyjść 
naprzeciw aktualnym w danym 
momencie oczekiwaniom dotyczącym 
roli korporacji w gospodarce, 
w szczególności poprzez definicję 
odpowiedzialności zarządczej, 
określanie właściwej struktury 
organów korporacyjnych i próby 
uwzględnienia rosnącego znaczenia 
interesariuszy. Dzisiaj, w dobie 
wyzwań związanych ze zmianami 
klimatycznymi, pojawia się potrzeba 
zrewidowania wypracowanych 
w latach 1970-2000 założeń ładu 
korporacyjnego i roli, którą powinien 
odgrywać w przyszłości.

Prowadzony w Polsce od 2001 roku 
(moment powstania Komitetu 
Dobrych Praktyk) proces 
definiowania przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie zasad 
ładu korporacyjnego znajduje swoje 
odzwierciedlenie w regularnie 
aktualizowanym i dostosowywanym 
do międzynarodowych trendów 
zbiorze zasad pt. „Dobre Praktyki 
Spółek Notowanych na GPW” 
(2021). Dokument ten skupia się 
na określeniu kluczowych zasad 
ładu korporacyjnego oraz reguł 
postępowania, mających wpływ 
na kształtowanie relacji spółek 
giełdowych z ich otoczeniem 
rynkowym. Jego kluczowymi 
elementami są między innymi:

• Polityka informacyjna 
i komunikacyjna z inwestorami, 
w tym wskazanie do uwzględniania 
w swojej strategii biznesowej 
tematyki ESG obejmującej 
m.in. ryzyka i mierniki związane 
ze zmianami klimatu i zagadnienia 
zrównoważonego rozwoju

• Zbiór zasad dotyczących 
Zarządów i rad nadzorczych, 
w tym obowiązku przedstawiania 
ocen systemów zarządzania 
ryzykiem

• Zbiór zasad dotyczących 
Systemów i funkcji wewnętrznych, 
m.in. w zakresie zarządzania 
ryzykiem

• Zbiór zasad dotyczący 
Wynagrodzeń, który wskazuje 
aby systemy motywacyjne między 
innymi uzależniały poziom 
wynagrodzenia członków zarządu 
spółki i jej kluczowych menedżerów 
od rzeczywistej, długoterminowej 
sytuacji spółki w zakresie wyników 
finansowych i niefinansowych.9 

Opublikowany, wspólny raport 
GPW oraz Europejskiego Banku 
Odbudowy i Rozwoju „Wytyczne 
do raportowania ESG – przewodnik 
dla spółek notowanych na GPW” 
jest wyrazem oczekiwań wobec 
ładu korporacyjnego podmiotów 
notowanych na GPW. I chociaż 
nie jest to wiążący spółki dokument 
to pokazuje szereg rekomendowanych 
standardów i rozwiązań w kategorii 
ujawnień klimatycznych, w tym 
Rekomendacje TCFD.
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Wzrost znaczenia kwestii klimatycznych w ramach ładu 
korporacyjnego w przyszłości – nowe obowiązki i szanse 
dla przedsiębiorstw
Jednym z założeń dotyczących 
procesu aktualizacji „Dobrych Praktyk 
Spółek Notowanych na GPW” oraz 
idących w ślad za nim „Wytycznych 
do raportowania ESG – przewodnik 
dla spółek notowanych na GPW” 
jest regularne dostosowywanie treści 
dokumentów do aktualnych trendów 
i europejskich regulacji w obszarze 
ładu korporacyjnego.

Powyższe założenie powoduje, 
że w praktyce spółki publiczne 
oraz współpracujące z podmiotami 
gospodarczymi funkcjonującymi 
na globalnych rynkach będą poddane 
presji dostosowania zasad ładu 
korporacyjnego do standardów 
rynkowych uwzględniających zmiany 
klimatyczne jako jeden z kluczowych 
wymiarów bieżącej działalności 
gospodarczej. 

W praktyce należy spodziewać się:

• Dalszego wzrostu zainteresowania 
instytucji finansowych oraz 
inwestorów instytucjonalnych 
ujęciem kwestii klimatycznych 
w ramach ładu korporacyjnego 
przedsiębiorstw,

• Włączenia szeregu oczekiwań 
dotyczących ładu korporacyjnego 
do europejskiego porządku 
prawnego i tym samym stworzenia 
wymagań wobec przedsiębiorstw 
notowanych na giełdach oraz 
innych dużych firm. Przykładem 
tego typu działań jest dyrektywa 
unijna CSRD wykorzystująca 
Rekomendacje TCFD.

Powyższe zmiany powinny 
być rozpatrywane przez kadrę 
zarządzającą w kategoriach nie 
tylko dodatkowych obowiązków, 
ale również nowego standardu 
rynkowego, który będzie 
determinował ich wiarygodność, 
efektywny udział w gospodarce, 
a także w wielu przypadkach 
przewagę konkurencyjną i budowę 
długoterminowej wartości.



38 |  Raport EY. Barometr Ujawnień Ryzyka Klimatycznego. Polska 202138 |  Raport EY. Barometr Ujawnień Ryzyka Klimatycznego. Polska 2022

Znaczenie Rekomendacji TCFD w ewolucji ładu korporacyjnego w dobie zmian klimatycznych 

Wskazanie zmian klimatycznych jako trendu wpływającego na otoczenia biznesowe przedsiębiorstw doprowadziło 
do wzrostu oczekiwań interesariuszy (w szczególności instytucji finansowych) wobec zarządów i rad nadzorczych spółek 
w zakresie sposobu zarządzania ryzykiem klimatycznym oraz informowania o jego potencjalnych konsekwencjach. 
Wyrazem tego było pojawienie się szeregu standardów raportowania niefinansowego, które na nowo zdefiniowały rolę 
ładu korporacyjnego. 

Rekomendacje TCFD zwracają 
uwagę na potrzebę określenia 
i komunikacji roli organów spółki 
oraz jej kierownictwa w procesie 
kompleksowego zarządzania 
kwestiami klimatycznymi, 
zarówno w wymiarze działań 

związanych z redukcją emisji gazów 
cieplarnianych, jak i zarządzania 
ryzykiem klimatycznym. Takie 
działanie ma na celu dostarczenie 
interesariuszom informacji czy 
kwestie klimatyczne są odpowiednio 
ujmowane w ramach struktury 

organizacyjnej. Może też pomóc 
przedsiębiorstwom podejmować 
świadome decyzje, których 
celem jest łagodzenie zagrożeń 
i wykorzystywanie szans 
klimatycznych. Efekt ten jest osiągany 
dzięki kluczowym elementom:

01Informacji na temat sposobu 
w jaki organy spółki 

nadzorują szanse i zagrożenia 
klimatyczne, która powinna 
obejmować takie zagadnienia jak:

a. Określenie roli oraz 
odpowiedzialności zarządu 
w odniesieniu do kwestii 
związanych z klimatem, 
w tym zarządzania ryzykiem 
klimatycznym,

b. Wskazanie sposobu nadzoru 
nad działalnością zarządu 
w odniesieniu do kwestii 
związanych z klimatem, 
w tym zarządzania ryzykiem 
klimatycznym,

c. Określenie sposobu informowania 
zarządu o kwestiach związanych 
z klimatem,

d. Określenie sposobu integracji 
kwestii związanych z klimatem 
przez zarząd w strategię 
klimatyczną, strategię biznesową 
i zmiany modelu biznesowego 
spółki,

e. Określenie sposobu, w jaki zarząd 
monitoruje i nadzoruje postępy 
realizacji wyznaczonych celów 
klimatycznych.

02Informacji na temat 
roli kierownictwa 

w ocenie i zarządzaniu szansami 
oraz zagrożeniami klimatycznymi, 
która powinna obejmować takie 
zagadnienia jak:

a. Powołanie odpowiednich 
jednostek organizacyjnych 
lub stanowisk odpowiedzialnych 
za kwestie związane z klimatem, 
w tym proces oceny i zarządzania 
ryzykami klimatycznymi,

b. Powiązanie działań powyższych 
jednostek lub stanowisk 
ze strukturą organizacyjną, 
w szczególności z uczestnikami 
procesu zarządzania ryzykiem 
korporacyjnym,

c. Opis ich roli w procesie przeglądu, 
monitorowania oraz weryfikacji 
kwestii związanych z klimatem 
i informowania zarządu,

d. Określenie częstotliwości 
przeprowadzania powyżej 
wspomnianego procesu.

03Informacji na temat 
powiązania wynagrodzenia 

kadry zarządzającej z kluczowymi 
wskaźnikami efektywności 
(KPI) związanymi z kwestiami 
klimatycznymi – jako element 
ładu korporacyjnego, ujmowanego 
w ramach Rekomendacji TCFD 
w ramach kategorii Wskaźniki i Cele. 
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Dotychczasowe doświadczenia 
z wdrażania Rekomendacji TCFD 
na rynkach globalnych (Task Force 
on Climate-related Financial 
Disclosures, 2021 Status Report), 
wskazują na wzrost poziomu ujawnień 
w kategorii ładu korporacyjnego 
w latach 2018 – 2020, odpowiednio:

• Z 9% podmiotów ujawniających 
informacje na temat sposobu w jaki 
organy spółki nadzorują szanse 
i zagrożenia klimatyczne w roku 
2018, do 25% w roku 2020

• Z 9% podmiotów 
ujawniających informacje 
na temat roli kierownictwa 
w ocenie i zarządzaniu szansami 
oraz zagrożeniami klimatycznymi 
w roku 2018, do 18% w roku 2020

Dodatkowo, według wyników 
globalnej edycji badania EY Global 
Climate Risk Disclosure Barometer, 
analizowane przedsiębiorstwa 
uzyskiwały z roku na rok wyższe 
oceny całościowe dla jakości 
dokonanych ujawnień według 
Rekomendacji TCFD w kategorii ład 
korporacyjny - 32% w 2018 roku 
oraz 45% w 2021 roku. 

Wyzwania związane z wdrażaniem zmian w ładzie korporacyjnym

Prawidłowe wdrożenie Rekomendacji TCFD w zakresie ładu korporacyjnego, a tym samym spełnienie oczekiwań 
interesariuszy oraz regulatorów w zakresie inkorporacji ryzyka klimatycznego do bieżącej działalności spółki i jej 
procesów decyzyjnych, wymaga podjęcia najczęściej pojawiających się kluczowych wyzwań implementacyjnych:

A  
Braku przekonania co do wymiernych korzyści płynących 
z ujęcia szans i zagrożeń klimatycznych w procesach 
informacyjnych i decyzyjnych spółki,

B 
Obawy, że dodatkowe procesy i procedury wygenerują 
ograniczoną wartość dodaną dla obecnego modelu 
biznesowego przy znaczącym obciążeniu organizacyjnym,

Niezależnie od rosnących obowiązków regulacyjnych działania te powoli staja się obowiązkami rynkowymi między innymi 
ze względu na to, że:

Instytucje finansowe w coraz większym stopniu 
są zainteresowane udzielaniem finansowania podmiotom, 
w których kwestie klimatyczne to element bieżącego 
zarządzania przedsiębiorstwem. Odpowiednie podejście 
do zagadnienia może poprawić warunki finansowania, 
a w niektórych przypadkach wręcz dostęp do niego.

Inwestorzy instytucjonalni podejmując decyzje 
inwestycyjne zobowiązani są do działania 
w interesie klientów. Obecnie jednym z elementów tej 
odpowiedzialności są kwestie klimatyczne. Przekłada się 
to na oczekiwania inwestorów co do uwzględnienia zmian 
klimatu w bieżącym zarządzaniu przedsiębiorstwem. 
Dodatkowo może to oznaczać premię przy wycenie 
rynkowej przedsiębiorstw notowanych na rynkach 
publicznych,

Partnerzy biznesowi, którzy są zobowiązani przez 
regulatorów lub klientów do podejmowania kwestii 
klimatycznych w bieżącej działalności oczekują podobnego 
działania ze strony podmiotów uczestniczących w ich 
łańcuchu wartości.

Klienci końcowi  
chcą, by organizacje były w swojej działalności 
odpowiedzialne za otoczenie. W praktyce oznacza to 
konieczność informowania o rzeczywistym poziomie 
uwzględniania kwestii klimatycznych w działalności 
przedsiębiorstwa. 

Pracownicy oczekują, że ich pracodawcy będą podmiotami 
działającymi odpowiedzialnie i w sposób zrównoważony. 
Takie podejście determinuje nie tylko ich relacje w miejscu 
pracy, ale także ich zachowania konsumenckie poza nim.

Niezależnie od powyższych argumentów potencjalny wpływ zmian klimatycznych na bieżącą działalność przedsiębiorstw 
w najbliższych latach spowoduje, że istotna część decyzji organów korporacyjnych, w szczególności w zakresie strategii, 
inwestycji czy transformacji modelu biznesowego, będzie bezpośrednio lub pośrednio związana z łagodzeniem zagrożeń 
i wykorzystywaniem szans klimatycznych.
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4.3 Proces i zasady zarządzania ryzykiem klimatycznym 
jako podstawa do określenia trafnej strategii biznesowej

Proces włączenia kwestii 
klimatycznych do bieżącej 
działalności organizacji nie ma już 
tylko wymiaru ładu korporacyjnego. 
Konsensus rynkowy, a co za tym idzie 
oczekiwania interesariuszy, wskazuje, 
że zmiany klimatu oraz transformacja 
w stronę gospodarki niskoemisyjnej 
będą jednymi z głównych 
trendów kształtujących otoczenie 
przedsiębiorstw w najbliższych 
dekadach. 

Chociaż dokładny sposób 
i poziom wpływu tych czynników 
na organizacje może w przyszłości 
mieć kilka wariantów (nazywanych 
scenariuszami klimatycznymi), 
co do zasady należy wyróżnić dwa 
wymiary oddziaływania, które 
organizacje powinny rozpatrywać 
w trakcie budowania odporności 
biznesu:

a. Wymiar fizyczny, 
w którym dochodzi do zmiany 
wzorców pogodowych 
i wzrostu gwałtownych zjawisk 
pogodowych, a co za tym idzie 
wzrostu ryzyka prowadzenia 
działalności – uwzględniając 
oddziaływanie na cały łańcuch 
wartości.

b. Wymiar transformacyjny 
(przejściowy), w którym globalnie 
i regionalnie podejmowane 
działania na rzecz transformacji 
w stronę gospodarki 
niskoemisyjnej będą skutkowały 
potrzebą redefinicji zarówno 
poszczególnych elementów 
strategii, jak i całych modeli 
biznesowych. 

Te podstawowe wymiary wpływu 
zmian klimatycznych na modele 
biznesowe i operacyjne powodują, 
że potraktowanie zmian 
klimatycznych jako kluczowych 
elementów zarówno procesu 
zarządzania ryzykiem (szansami 
i zagrożeniami klimatycznymi), 
jak i tworzenia elastycznych strategii 
biznesowych staje się koniecznością. 
Oba procesy w efekcie końcowym 
wpływają na odporność biznesu i tym 
samym na jego długoterminową 
wartość.

Z perspektywy finansowej zmiany 
klimatyczne na działalność 
przedsiębiorstwa mogą wpływać 
na stronę przychodową i kosztową, 
ale także na wartość aktywów, 
zobowiązań, koszt kapitału i dostępne 
finansowanie.

Zagrożenia oraz szanse klimatyczne i ich wpływ finansowy 

Źródło: Rekomendacje TCFD, tłumaczenie własne EY
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Proces zarządzania ryzykiem w kontekście zmian klimatycznych

W uproszczeniu proces zarządzania ryzykiem ma na celu identyfikację ryzyka, określenie jego wpływu na organizację 
oraz zarządzanie nim, aby minimalizować wpływ zagrożenia lub maksymalizować zidentyfikowaną szansę.

Rekomendacje TCFD rozpatrują 
ryzyko zmian klimatycznych z 
perspektywy zagrożeń oraz szans, 
których odpowiednio łagodzenie 

oraz wykorzystanie wiąże się z 
koniecznością nie tylko wzmocnienia 
stosownych procesów w ramach ładu 
korporacyjnego, ale również poprzez 

uwzględnienie tych zmiennych 
w ramach budowy skutecznych i 
opłacalnych strategii biznesowych.

Proces zarządzania strategicznego w kontekście zmian klimatycznych

Proces zarządzania strategicznego, decydujący o alokacji zasobów na potrzeby realizacji długoterminowych celów 
organizacji, powinien w kontekście zmian klimatycznych być rozpatrywany przez pryzmat zidentyfikowanych przez daną 
organizację szans i zagrożeń. Dlatego konieczna jest budowa założeń i planów, które będą w ramach dotychczasowych 
procesów dążyły nie tylko do łagodzenia zagrożeń klimatycznych, ale i do maksymalizacji szans dla biznesu.  

Dodatkowym wymiarem, który 
powinien być wzięty pod uwagę, 
jest budowa i zarządzanie 
scenariuszami klimatycznymi – 
wariantami przyszłości, z których 
każdy może mieć odmienny wpływ 
i powinien być uwzględniony przy 
budowie strategii biznesowej. 
Ponieważ zadanie to wprowadza 
dodatkowe zmienne do i tak już 
skomplikowanego procesu, w praktyce 
wykorzystywana jest koncepcja 
zarządzania niepewnością znana 
jako analiza scenariuszowa. 

Do przewidywania różnych wariantów 
przyszłości w ramach analizy 
scenariuszowej służą scenariusze 
fizyczne odnoszące się do założeń 
dotyczących stężenia i emisji GHG, 
opracowywane głównie przez 
Międzyrządowy Zespół ds. Zmian 
Klimatu (IPCC). 

Pomocne są też scenariusze 
transformacyjne przedstawiające 
zaawansowanie wybranych 
ścieżek realizacji celów i polityk 
klimatycznych, przygotowywane 
m.in. przez Międzynarodową Agencję 
Energetyczną (IEA). Poszczególne 
scenariusze klimatyczne zakładają, 
że średnia temperatura ziemi 
wzrośnie w różnym stopniu – 
ograniczana lub nie przez działania 
globalne. 

Skutkuje to tym, że:

• W przypadku scenariuszy 
zakładających niewystarczające 
działania łagodzące zmiany 
klimatyczne i relatywnie silny 
wzrost średniej temperatury, 
zmienione wzorce i warunki 
pogodowe spowodują wysoki 
wzrost natężenia skutków 
fizycznych i niski efekt 
transformacyjny,

• W przypadku scenariuszy 
zakładających silne oraz skuteczne 
działania łagodzące zmiany 
klimatyczne i relatywnie niski 
wzrost średniej temperatury, 
kluczowe czynniki klimatyczne 
wpływające na działalność 
przedsiębiorstw będą powiązane 
z transformacją w stronę 
gospodarki niskoemisyjnej. 

Warto więc zaznaczyć, 
że poszczególne scenariusze 
opisujące możliwą przyszłą 
rzeczywistość charakteryzują 
się istotnym zróżnicowaniem 
narażenia przedsiębiorstw 
na materializację ryzyk fizycznych 
oraz transformacyjnych.
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Schemat wymienności nasilenia ryzyk fizycznych i transformacyjnych

Analiza scenariuszowa 
jest ustrukturyzowanym procesem 
(narzędziem), które pozwala 
na identyfikację możliwych 
i wiarygodnych, przyszłych stanów 
otoczenia. Celem wprowadzenia 
jej do procesu zarządzania 
strategicznego jest przygotowanie 
organizacji na przyszłe zdarzenia, 
które mogą, w nieznany jeszcze 
sposób, wpłynąć na stabilność 
przedsiębiorstwa w przyszłości 
i tym samym przygotowanie 
stosownych metod reakcji. 
Rozwiązanie to jest wykorzystywane 
od lat przez największe globalne 
przedsiębiorstwa, zwiększając 
ich poziom gotowości na możliwe 
scenariusze wydarzeń i tym samym 
uelastyczniając oraz zwiększając 
trafność strategii oraz modeli 
biznesowych.

Wzrost średniej temperatury powierzchni ziemi
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W praktyce, proces analizy scenariuszowej zakłada kilka uzupełniających się 
etapów:

1. Ustalenie celu analizy 
scenariuszowej.

2.  Opracowanie scenariuszy 
klimatycznych na potrzeby 
organizacji.

3. Określenie wpływu scenariuszy 
klimatycznych na działalności 
organizacji.

4. Kwantyfikacja wyników analizy 
scenariuszowej.

5. Przygotowanie 
działań strategicznych 
(opcji strategicznych) 
uzależnionych od materializacji 
poszczególnych scenariuszy 
klimatycznych.

6. Przygotowanie opisu procesu 
analizy scenariuszowej 
na potrzeby ujawnień.

7. Dokonanie niezbędnych zmian 
w procesach zarządzania 
ryzykiem i zarządzania 
strategicznego.

Pełne wdrożenie analizy 
scenariuszowej do procesów 
zarządzania ryzykiem 
i zarządzania strategicznego 
ma na celu nie tylko sprostanie 
oczekiwaniom interesariuszy, 
ale przede wszystkim budowę 
długoterminowej wartości 
organizacji oraz zwiększenie 
jej odporności w dobie niepewnego 
otoczenia.
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Rekomendacje TCFD w kontekście procesu ujawniania informacji wrażliwych

Intencją Rekomendacji TCFD jest przygotowanie organizacji na wpływ zmian klimatycznych na jej działalność poprzez 
dostarczenie interesariuszom niezbędnych informacji o budowie przez nią odporności klimatycznej.  

Proces ten zakłada ujawnienie 
szeregu istotnych informacji, niemniej 
na żadnym etapie nie przewiduje 
on ujawnienia informacji wrażliwych, 
stanowiących o przewadze 
konkurencyjnej przedsiębiorstwa. 
W tym względzie, główne ujawnienia 
które powinny zostać dokonane 
w ramach raportów niefinansowych 
zakładają:

W kategorii Zarządzanie 
Ryzykiem celem jest przekazanie 
interesariuszom informacji, 
czy i w jaki sposób zarządzanie 
ryzykiem klimatycznym zostało 
uwzględnione w ramach normalnego 
procesu zarządzania ryzykiem danej 
organizacji. Informacje powinny 
zawierać:

• Opis procesów identyfikacji i oceny 
ryzyka związanego z klimatem

• Opis procesów zarządzania 
ryzykiem związanym z klimatem

• Opis sposobu, w jaki identyfikacja, 
ocena i zarządzanie ryzykiem 
związanym z klimatem 
są zintegrowane z ogólnym 
procesem zarządzania ryzykiem 
w organizacji

W kategorii Strategia 
celem jest przekazanie 
interesariuszom informacji 
czy organizacja jest gotowa na 
różne warianty przyszłości związane 
z klimatem oraz czy analizuje wpływ, 
jaki zmiany klimatyczne mogą mieć 
na bieżącą działalność. Informacje 
powinny zawierać:

• Identyfikację krótko-, 
średnio- oraz długoterminowych 
zagrożeń i szans związanych 
z klimatem

• Opis wpływu zagrożeń i szans 
związanych z klimatem na model 
biznesowy, strategię i plany 
finansowe przedsiębiorstwa

• Opis odporność strategii 
organizacji, biorąc pod uwagę 
różne scenariusze związane 
z klimatem, w tym scenariusz, 
który przewiduje wzrost średniej 
temperatury powierzchni ziemi 
o 2°C lub niższy
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Wyzwania związane z wdrażaniem zmian w procesach zarządzania ryzykiem  
oraz zarządzania strategicznego

Prawidłowe wdrożenie Rekomendacji TCFD w procesy zarządzania ryzykiem oraz zarządzania strategicznego wymaga 
wzięcia pod uwagę szeregu kluczowych wyzwań implementacyjnych: 

01 Budowa strategii 
biznesowej 

uwzględniającej analizę 
scenariuszową

Działanie to przynosi 
organizacji szereg korzyści 
daleko wykraczających poza 
kwestie zmian klimatycznych. 
Poprawnie przygotowana analiza 
scenariuszowa jest w stanie 
– w oparciu o te same zestawy 
narzędzi i założeń – przygotować 
organizację do zarządzania 
niepewnością w sposób umożliwiający 
budowę przewagi konkurencyjnej 
w ramach transformacji w stronę 
gospodarki niskoemisyjnej. 

Efekt jest w tym wypadku 
uzależniony od doświadczenia 
organizacji przygotowującej 
analizę scenariuszową, a także 
dostępu do narzędzi znacznie 
poprawiających jej jakość i trafność. 
Dodatkowo za pierwszym razem 
trzeba poświęcić czas na uspójnienie 
wizji otoczenia i przyszłości, które 
posłużą do budowy zestawu założeń 
na najbliższe lata.

02 Kwantyfikacja wyników 
analizy scenariuszowej 

i obszarów ryzyka klimatycznego 
wraz z dopasowaniem działań 
zaradczych

Podjęcie próby kwantyfikacji 
wyników analizy scenariuszowej 
może być częścią procesu lub 
jego naturalnym rozszerzeniem. 
Główne korzyści dotyczą zrozumienia 
wpływu poszczególnych szans 
i zagrożeń na perspektywę finansową 
organizacji w trzech najważniejszych 
wymiarach – przychodowej, kosztowej 
i bilansowej. Wiedza ta pozwala 
odpowiednio planować finanse, 
w tym nakłady inwestycyjne, aby nie 
tylko odzwierciedlały bieżące 
potrzeby organizacji, ale także 
wyprzedzały oczekiwania rynkowe. 

03 Dopasowanie modelu 
zarządzania ryzykiem 

korporacyjnym do nowej 
kategorii, jaką są obszary ryzyka 
klimatycznego

Historycznie modele zarządzania 
ryzykiem nie były przygotowane 
na uwzględnianie szans i zagrożeń 
rozpatrywanych w perspektywie 
scenariuszy klimatycznych. 
W praktyce oznacza to, że często 
stosowanie istniejących modeli 
bez ich modyfikacji (w tym samego 
procesu zarządzania ryzykiem) 
nie przynosi oczekiwanych 
rezultatów. Rozwiązaniem najczęściej 
jest spojrzenie na obszary ryzyka 
klimatycznego jako oddzielnej 
kategorii ryzyka korporacyjnego, 
korzystającego z wybranych 
elementów modelu zarządzania 
ryzykiem, ale mającego unikalne 
elementy. 
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4.4. Wskaźniki i cele klimatyczne potwierdzeniem 
świadomego zarządzania przedsiębiorstwem 

W dobie gwałtownie zachodzących 
zmian klimatycznych, świadome 
i proaktywne podejście do zarządzania 
zagrożeniami i szansami 
związanymi z klimatem oraz jasno 
określone ambicje klimatyczne 
mogą stanowić o przewadze 
konkurencyjnej przedsiębiorstwa 
i jego gotowości na wyzwania 
przyszłości. Rośnie więc nie tylko 
presja regulatorów oraz inwestorów 
na firmy, ale również pozostałych 
interesariuszy (m.in. klientów 
czy konsumentów). Jest związana 
z ujawnianiem sposobu, w jaki 
organizacje oceniają i zarządzają 
ryzykiem klimatycznym oraz jakie 
wyznaczają sobie cele. 

Wzrost oczekiwań interesariuszy 
(w szczególności instytucji 
finansowych oraz inwestorów 
instytucjonalnych) wobec spółek 
znajduje odzwierciedlenie w szybko 
rozwijających się standardach 
raportowania niefinansowego, 
na czele z obszarem klimatycznym. 

TCFD w swoich rekomendacjach zaleca przedsiębiorstwom ujawnianie:

A
 Wskaźników stosowanych do oceny ryzyka i szans związanych z klimatem 
zgodnie ze strategią i procesem zarządzania ryzykiem.

B
Emisji gazów cieplarnianych w Zakresach 1 i 2 (jeśli zasadne również 3) 
oraz powiązanego ryzyka.

C
Celów wykorzystywanych do zarządzania ryzykiem i szansami związanymi 
z klimatem oraz osiągniętych wyników.
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Wskaźniki 

Zgodnie z Rekomendacjami 
TCFD, przedsiębiorstwo powinno 
w raporcie rocznym przedstawić 
wartości kluczowych wskaźników 
używanych do pomiaru i zarządzania 
zagrożeniami oraz szansami 
związanymi ze zmianami klimatu. 
Powinny obejmować wskaźniki 
specyficzne dla danej organizacji 
oraz uniwersalne kategorie, takie jak:

• Emisja gazów cieplarnianych  
Emisje bezwzględne z Zakresów 1, 
2 i 3 oraz intensywność emisji 
(np. wielkość emisji na tonę 
produktu finalnego)

• Zagrożenia przejściowe  
Wielkość i zakres aktywów 
lub działalności biznesowej 
narażonej na ryzyko przejściowe 
(np. udział aktywów związanych 
z dużą emisją gazów 
cieplarnianych)

• Zagrożenia fizyczne  
Wielkość i zakres aktywów 
lub działalności biznesowej 
narażonej na ryzyko 
fizyczne (np. udział aktywów 
zlokalizowanych na terenach 
narażonych na powodzie czy susze)

• Szanse związane z klimatem  
Proporcja przychodów, aktywów 
lub działań biznesowych 
związanych z szansami, które 
przynoszą zmiany klimatyczne 
i reakcja gospodarcza 
na nie (np. udział przychodów 
ze sprzedaży produktów i usług 
wspierających rozwój gospodarki 
niskoemisyjnej)

• Zaangażowanie kapitałowe  
Wartość nakładów kapitałowych, 
finansowania lub inwestycji 
związanych z zagrożeniami 
i szansami klimatycznymi 
(np. procent przychodów 
przeznaczany na badania 
i rozwój w zakresie technologii 
niskoemisyjnych)

• Wewnętrzna cena emisji 
dwutlenku węgla 
Wycena tony emisji gazów 
cieplarnianych wykorzystywana 
wewnętrznie przez organizację 
(np. wielkość kosztów związanych 
z emisją gazów cieplarnianych 
stosowana do oceny nowych 
projektów inwestycyjnych)

• Wynagrodzenia  
Proporcja wynagrodzenia 
kadry kierowniczej związanego 
z kwestiami klimatycznymi 
(np. udział celów klimatycznych 
w celach zarządczych kadry 
menedżerskiej)

TCFD rekomenduje, aby w raportach 
niefinansowych przedstawiać 
wskaźniki dla okresów historycznych, 
co umożliwi odbiorcom analizę 
trendów. Ponadto jeśli nie są one 
oczywiste, należy przedstawić opis 
metod stosowanych do ich obliczania 
lub szacowania. 
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Emisje gazów cieplarnianych 

Wielkość emisji gazów cieplarnianych 
to podstawowa informacja, na której 
często opierają się inne ujawnienia 
związane z klimatem. Dlatego 
oprócz umieszczenia jej na liście 
rekomendowanych wskaźników, 
została dodatkowo podkreślona 

na poziomie zalecanych ujawnień. 
Zgodnie z Rekomendacjami 
TCFD w raporcie niefinansowym 
przedsiębiorstwo powinno 
ujawnić poziom emisji gazów 
cieplarnianych za dany okres 
wyrażony w wysokości ekwiwalentu 

CO2 uwolnionego do atmosfery 
(np. ton CO2e), obliczonych zgodnie 
z wymaganiami GHG Protocol. 
Należy wykazać przynajmniej poziom 
emisji z Zakresu 1 oraz 2, a tam 
gdzie to zasadne, również emisji 
z Zakresu 3.

 
 
Cele oraz osiągnięte wyniki

TCFD zaleca przedsiębiorstwom 
przedstawienie ambicji klimatycznych, 
takich jak zakładany poziom redukcji 
emisji gazów cieplarnianych czy 
mających za zadanie łagodzenie 
zagrożeń oraz wykorzystanie 
szans związanych ze zmianami 
klimatycznymi. Cele klimatyczne 
mogą więc dotyczyć np. unikniętych 
emisji gazów cieplarnianych w całym 
cyklu życia produktów czy osiągnięcia 
określonego poziomu przychodów 
z produktów i usług zaprojektowanych 
dla gospodarki niskoemisyjnej. 

Przy definiowaniu celów należy 
ustalić między innymi czy jest 
on bezwzględny czy oparty 
na intensywności, jakie są ramy 
czasowe jego zastosowania, 
jaki jest rok bazowy, od którego 
mierzy się postęp realizacji. 
Trzeba także pokazać kluczowe 
wskaźniki stosowane do oceny stopnia 
realizacji danego celu, a także zasady 

przeglądu i monitorowania postępów. 
Jeśli organizacja ujawnia cele średnio- 
lub długoterminowe, powinna również 
przedstawić związane z nimi cele 
śródokresowe.

Odpowiednie zdefiniowanie 
i konsekwentne śledzenie wartości 
wskaźników i stopnia realizacji 
wyznaczonych celów jest istotne 
z punktu widzenia zarządu oraz 
interesariuszy wewnętrznych. 
Pozwala z jednej strony stale 
monitorować, w jaki sposób organizacja 
wpływa na klimat i środowisko, 
a z drugiej strony jak zmiany 
klimatyczne, w tym regulacyjne 
i trendy związane z kwestiami 
klimatycznymi, wpływają 
na działalność biznesową. 
Dzięki temu są oni w stanie świadomie 
podejmować decyzje dotyczące 
dalszej działalności, kierunków 
strategicznych czy inwestycji.

Informacja o ambicjach klimatycznych 
organizacji, a także osiąganych 
wartościach wskaźników jest istotna 
– jak już wcześniej wspomniano – 
również z punktu widzenia inwestorów 
oraz interesariuszy zewnętrznych 
(np. instytucji finansowych, klientów 
czy konsumentów). Pozwala im ocenić 
ogólną ekspozycję organizacji 
na kwestie związane z klimatem, 
potencjalne zyski skorygowane 
o związane z nim ryzyko, przyszłą 
zdolność funkcjonowania jako stabilny 
partner biznesowy oraz postęp 
w zarządzaniu lub dostosowywaniu 
się do globalnych wyzwań. Umożliwia 
też interesariuszom zewnętrznym 
porównanie działań związanych 
z klimatem różnych organizacji 
w ramach tego samego sektora 
lub branży, co ułatwia podejmowanie 
świadomych decyzji inwestycyjnych.
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Ślad węglowy organizacji

Kluczowe dwa elementy odpowiedzi biznesu na wyzwania związane ze zmianą klimatu to z jednej strony zarządzanie 
ryzykiem wynikającym z tego, jak klimat wpływa na przedsiębiorstwo, a z drugiej strony ograniczanie wpływu danej 
firmy na klimat – czyli dekarbonizacja.  

Zdefiniowanie wskaźników 
i określenie celów, które pozwolą 
przedsiębiorstwu podjąć skuteczne 
działania dekarbonizacyjne nie jest 
możliwe bez określenia poziomu 
wyjściowego, czyli poznania 
i zrozumienia własnego śladu 
węglowego w związku z prowadzoną 
działalnością. 

Zgodnie z GHG Protocol, 
międzynarodowym standardem 
zawierającym wytyczne, na bazie 
których przedsiębiorstwa oraz inne 
organizacje mogą ocenić wielkość 
swojej emisji gazów cieplarnianych, 
ślad węglowy jest całkowitą sumą 
emisji gazów cieplarnianych 
wyemitowanych bezpośrednio 
lub pośrednio przez daną 
organizację, przeliczoną za pomocą 
współczynników globalnego 
ocieplenia (GWP) na ekwiwalent 
dwutlenku węgla (CO2e). 

Standard wprowadza trzy zakresy, w ramach których kalkulowane 
i raportowane są emisje gazów cieplarnianych organizacji:

Zakres 1 
Obejmuje emisje bezpośrednie pochodzące ze źródeł będących 
własnością lub kontrolowanych przez daną organizację. 
Wchodzą w to m.in. emisje ze spalania paliw w piecach czy kotłach, 
emisje związane z wykorzystaniem surowców w procesach produkcyjnych 
czy też emisje z własnej floty pojazdów. 

Zakres 2 
Obejmuje emisje pośrednie z zakupionych energii elektrycznej, pary, 
ciepła i chłodu. 

Zakres 3 
Obejmuje pozostałe emisje pośrednie występujące w łańcuchu wartości 
danego podmiotu, uwzględniające powiązania w górę i w dół łańcucha 
wartości. GHG Protocol wyodrębnia 15 kategorii, do których należą 
m.in. emisje związane z zakupionymi dobra i usługami, emisje związane 
z transportem i dystrybucją nabytych dóbr czy związane z użytkowaniem 
produktu oferowanego przez dany podmiot. 

Dostawcy (upstream) Dalsze wykorzystanie i przetwarzanie (downstream)Przedsiębiorstwo

Zakres 1
Emisja bezpośrednia

Emisje procesowe

Spalanie

Zakres 3
Emisja pośrednia z łańcucha wartości (wybrane)

Zakres 3
Emisja pośrednia z łańcucha wartość (wybrane)

Zakres 2
Emisja pośrednia z dostarczanej energii

Nabywana energia elektryczna, 
para, ciepło i chłodzenie

Transport 
i dystrybucja

Przetwarzanie 
sprzedanych 
produktów

Wykorzystanie
sprzedanych
produktów

Recykling

Inwestycje

Dojazdy 
do pracyTransport

Dobra 
kapitałowe

Zakupione
towary i usługi

Podróże 
służbowe

CO 2 CH 4 N4O HFC s PFCs SF 6 NF3

Podział emisji wg GHG Protocol dla organizacji i wybrane źródła emisji
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Zgodnie ze standardem GHG 
Protocol oraz Rekomendacjami 
TCFD podmioty raportujące emisje 
powinny obowiązkowo wykazywać 
emisje bezpośrednie (Zakres 1) oraz 
pośrednie (Zakres 2) całej organizacji. 

Jeśli chodzi o raportowanie emisji 
pośrednich występujących w łańcuchu 
wartości przedsiębiorstwa (Zakres 3), 
to zgodnie z GHG Protocol i TCFD jest 
ono zalecane i póki co dobrowolne. 
Może obejmować jedynie wybrane 
przez organizację kategorie. 
Coraz więcej organizacji decyduje się 
jednak na kalkulację i raportowanie 
emisji Zakresu 3, przez co staje 
się obowiązującym standardem 

rynkowym, a być może już niedługo 
regulacyjnym wymogiem. 

Unijne propozycje EFRAG obejmujące 
standardy sprawozdawczości 
w zakresie zrównoważonego 
rozwoju przewidują, że wszystkie 
przedsiębiorstwa będą zobowiązane 
do ujawnienia kluczowych elementów 
Zakresu 3. W uzasadnieniu wskazano, 
że dla wielu przedsiębiorstw 
emisje gazów cieplarnianych 
z Zakresu 3 odgrywają 
dominującą rolę w całkowitych 
emisjach gazów cieplarnianych 
i są ważnym czynnikiem 
ryzyka transformacyjnego. 
Przykładem jest handel, w którym 

emisje związane z wytworzeniem, 
a następnie użytkowaniem i utylizacją 
sprzedawanych produktów 
odpowiadają za zdecydowaną 
większość łącznych emisji. 

Można się zatem spodziewać, 
że ze względu na swoją objętość 
Zakres 3 będzie w przyszłości 
odgrywał kluczową rolę w strategiach 
dekarbonizacyjnych przedsiębiorstw, 
niezależnie od branży. Wraz ze 
wzrastającym znaczeniem Zakresu 3 
będzie zwiększać się także waga śladu 
węglowego produktów, czyli suma 
emisji gazów cieplarnianych 
powiązanych z cyklem życia danego 
produktu bądź usługi.

Wyzwania i korzyści związane z dekarbonizacją 

Poznanie i kalkulacja własnego 
śladu węglowego pozwala ustalić 
cele i podjąć działania na rzecz 
ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych. Trudność w realizacji 
zależy w dużej mierze od udziału 
poszczególnych zakresów emisji 
w całości emisji danego podmiotu. 

Choć można pokusić się o wskazanie 
głównych trendów czy kierunków 
ograniczania emisji z poszczególnych 
zakresów, to jak pokazuje nasze 
doświadczenie, droga do istotnego 
ograniczenia jest unikalną dla każdego 
przedsiębiorstwa i musi uwzględniać 
indywidualną specyfikę działalności 
oraz możliwości organizacyjne oraz 
finansowe. 

W przypadku przedsiębiorstw 
produkcyjnych, w których często 
znaczącą część śladu węglowego 
stanowią emisje z Zakresu 1, 
dekarbonizacja wymaga znaczących 
zmian w procesie technologicznym, 
wiążących się z zastosowaniem 
nowoczesnych urządzeń. 

Niesie to za sobą konieczność 
poniesienia znacznych nakładów 
inwestycyjnych. Jednocześnie 
inwestycje te pozwalają zredukować 
koszty operacyjne, dzięki 
np. mniejszemu zużyciu surowców 
czy paliw w procesie produkcyjnym, 
a także redukują istniejące ryzyka 
technologiczne. W efekcie przynoszą 
więc przyzwoity zwrot. Warto jednak 
podkreślić, że – jak pokazują 
doświadczenia w pracy z klientami 
z sektorów produkcyjnych – w wielu 
przypadkach już sama optymalizacja 
bieżących procesów czy relatywnie 
mało kosztowne usprawnienia 
technologiczne mogą przynieść 
pewną redukcję emisji. 

Zdecydowanie łatwiejsze jest 
ograniczanie emisji z Zakresu 2. 
Dla  wielu firm stanowi on największe 
źródło emisji gazów cieplarnianych, 
zwłaszcza w Polsce, gdzie 
wytwarzanie energii elektrycznej 
w dalszym ciągu w przeważającej 
większości opiera się na spalaniu 

paliw kopalnych, głównie węgla. 
Najczęściej stosowanym przez 
organizacje rozwiązaniem jest 
poprawa efektywności energetycznej, 
czyli wymierny spadek kosztów 
zakupu energii. Drugim elementem 
ograniczenia emisji z Zakresu 2 
może być odejście od wykorzystania 
energii elektrycznej „z sieci” na rzecz 
energii ze źródeł odnawialnych 
– czy to poprzez inwestycje 
we własne źródła wytwórcze, 
czy też poprzez zakup zielonej energii 
z wykorzystaniem kontraktów typu 
PPA. 

W działaniach związanych 
z dekarbonizacją szczególnym 
wyzwaniem jest ograniczanie emisji 
z Zakresu 3. Kluczowa jest współpraca 
przedsiębiorstwa z partnerami 
biznesowymi, w ramach której 
podmiot będący klientem - odbiorcą 
danego produktu czy usługi, 
oczekuje od dostawcy ograniczenia 
jego śladu węglowego. Przykładem 
takiego działania jest obserwowany 
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Jak pokazują doświadczenia, 
dobrze zaplanowana i przeprowadzona 

strategia dekarbonizacji  
w długim terminie się opłaca.

trend rosnących wymagań 
międzynarodowych sieci handlowych 
wobec dostawców w zakresie podjęcia 
przez nich działań dekarbonizacyjnych 
czy określenia limitów śladu 
węglowego dla konkretnych 
produktów. Podmioty będące 
elementem łańcucha dostaw 
sieci handlowych niejednokrotnie 
muszą dostosować się do nowych 
wymagań swoich partnerów 
biznesowych, aby utrzymać daną 

relację. Dzięki tej presji zyskują 
unikalny impuls do zmiany 
tradycyjnego sposobu działania, 
co pozwala im wkroczyć na ścieżkę 
przyspieszonego rozwoju.

Podsumowując, coraz większa presja 
na ograniczanie śladu węglowego, 
płynącą zarówno ze strony 
regulatorów, inwestorów oraz 
instytucji finansowych, jak również 
ze strony konkurencji, partnerów 

biznesowych i konsumentów sprawia, 
że konieczność dekarbonizacji prędzej 
czy później dotknie wszystkie sektory 
gospodarki. Oprócz najważniejszego 
celu, jakim jest powstrzymanie 
dalszych zmian klimatycznych, 
ograniczanie emisji gazów 
cieplarnianych i dekarbonizacją, stają 
się istotną przewagą konkurencyjną, 
która może zdecydować o dalszej 
pozycji na rynku, a nawet o „być albo 
nie być” danego przedsiębiorstwa. 
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Zintegrowana strategia 
klimatyczna jako źródło budowy 
wartości długoterminowej 

5
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W czasach, gdy kwestie klimatyczne stanowią jeden 
z głównych punktów na globalnej agendzie politycznej 
oraz wśród opinii publicznej, ryzyko i możliwości 
związane z klimatem powinny znajdować się w centrum 
uwagi przedsiębiorstw, zwłaszcza podczas identyfikacji 
źródeł budowy wartości i określania strategii rozwoju. 
Niektóre firmy niechętnie podejmują działania związane 
ze zmianami klimatycznymi ze względu na niewiadome 
dotyczące nasilenia i czasu wystąpienia skutków 
transformacji w stronę gospodarki niskoemisyjnej, 
jak również fizycznych skutków zmian klimatycznych. 
W miarę rozwoju nauki o zmianach klimatycznych, 
a tym samym otrzymywania coraz bardziej 
kompleksowych informacji, pojawia się konieczność 
natychmiastowego działania. Organizacje, które tego 
nie zrobią, zwłaszcza gdy proces przechodzenia na zerową 
emisję netto nabiera tempa, mogą być szczególnie 
narażone na zagrożenia związane z klimatem – zarówno 
fizyczne, jak i transformacyjne. Dodatkowo nie będą 
przygotowane na wykorzystanie istniejących szans 
biznesowych. Wierzymy, że jedynie całościowe podejście, 
polegające na połączeniu działań dekarbonizacyjnych 
ze strategicznym zarządzaniem ryzykiem klimatycznym 
i przekształceniu w odważne decyzje zarządcze 

pozwoli na zabezpieczenie obecnych lub wykreowanie 
nowych przewag konkurencyjnych. Zmiany klimatyczne 
i odpowiedź biznesu muszą być już dzisiaj priorytetem 
agendy zarządów i rad nadzorczych.

Rozważając kolejne kroki w kierunku realnego włączenia 
kwestii klimatycznych w zarządzanie biznesem 
przedsiębiorstwa powinny być w stanie odpowiedzieć 
na następujące pytania:

• Wpływ klimatu na biznes – w jaki sposób powinna 
zmienić się strategia mojej firmy, aby odpowiedzieć 
na zagrożenia oraz szanse związane ze zmianami 
klimatycznymi i transformacją w stronę gospodarki 
niskoemisyjnej?

• Wpływ biznesu na klimat – w jaki sposób powinniśmy 
zredukować emisję gazów cieplarnianych, 
aby jednocześnie było to opłacalne dla firmy?

• W jaki sposób zoperacjonalizować strategię klimatyczną 
i agendę dekarbonizacyjną?

• W jaki sposób komunikować się z interesariuszami, 
aby odpowiednio przedstawić rezultaty i uzyskać 
dodatkowe korzyści?

Bezpieczna i opłacalna droga do net zero 
wymaga uwzględnienia przez biznes zarówno 
istotnej redukcji emisji gazów cieplarnianych, 

jak i odważnych decyzji strategicznych wynikających 
z zagrożeń oraz szans klimatycznych.

Etap 1 

Obliczenie i weryfikacja śladu 
węglowego, a także zrozumienie 
zagrożeń i szans wynikających 
ze zmian klimatycznych 
i transformacji w stronę 
gospodarki niskoemisyjnej, 
w tym dzięki analizie 
scenariuszowej.

Etap 2

Opracowanie kompleksowej 
strategii klimatycznej 
obejmującej strategiczne 
zarządzanie ryzykiem 
klimatycznym w obszarze ryzyka 
fizycznego i transformacyjnego, 
program dekarbonizacji zgodny 
z oczekiwaniami interesariuszy 
i realizujący pozytywne działania 
biznesowe nakierowane na 
budowę wartości. 

Etap 3

Operacjonalizacja strategii 
klimatycznej, dostosowanie 
wewnętrznych procesów, 
wdrożenie strategii na poziomie 
poszczególnych funkcji 
i pozyskanie finansowania 
wspierającego realizację.

Etap 4

Informowanie interesariuszy 
o podejściu do dekarbonizacji 
i o wynikach, w tym w ramach 
raportowania niefinansowego 
oraz przedstawieniem działań 
na rzecz poprawy ocen 
w ratingach ESG.

W związku z tym firmy powinny rozważyć następujące etapy swoich działań.

Zrozumienie zagrożeń i szans 
związanych ze zmianami klimatu

Opracowanie strategii 
klimatycznej

Wdrożenie  
strategii

Komunikowanie  
rezultatów



EY liderem doradztwa w zakresie środowiska, 
odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego 
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