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Kryteria ESG - definicja

• Trzy obszary ewaluacji pozabilansowej projektów realizowanych 
ze wsparciem instytucji sektora finansowego:
Environmental (środowisko)
Social (społeczeństwo)
Corporate Government (ład korporacyjny)

• W zakresie zagadnień środowiskowych szczególne 
znaczenie przypisywane jest wpływowi prowadzonej 
i planowanej na przyszłość działalności gospodarczej 
na zapobieganie wzrostu ryzyka wystąpienia 
ekstremalnych zjawisk niestabilności klimatycznej
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Ryzyko zmian klimatu

• Wzrost temperatury atmosfery na całej planecie jest procesem uznawanym 

jako przejaw zmian klimatu i wzrostu ryzyka wystąpienia ekstremalnych zjawisk 

niestabilności klimatu (m.in. suszy, gwałtownych opadów deszczu lub śniegu, 

występowania wysokich temperatur wywołujących np. przegrzanie 

aglomeracji)

• Sektor finansowy angażuje się w działania służące ograniczeniu negatywnego 

oddziaływania człowieka na środowisko, gdyż włącza nowe czynniki ryzyka do 

analizy ekonomicznej, rozszerzając zakres ewaluacji wniosków kredytowych 

o zagadnienia pozaekonomiczne
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Wyzwania transformacji 
energetyczno-klimatycznej

• Zmniejszenie emisji GHG dzięki zmianie struktury zużycia 
pierwotnych i wtórnych nośników energii

• Utrzymanie różnorodności biologicznej

… w sposób, który nie doprowadzi do obniżenia poziomu 
konsumpcji w krajach OECD oraz 

pozwoli na wzrost poziomu konsumpcji 
w pozostałych regionach świata
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Wielkość i struktura zużycia pierwotnych 
nośników energii 1965 - 2019



www.sgh.waw.pl

Wielkość i struktura zużycia pierwotnych 
nośników energii 1800 - 2019
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Struktura produkcji energii elektrycznej w świecie w 2020 r.       (25.866 TWh)



www.sgh.waw.pl

Prognoza zmiany struktury floty samochodów
(wg typu i sposobu zasilania napędu)

Fuel Cell Electric Vehicle

Extended Range
Electic Vehicle
Battery Electric
Vehicle
Plug-In Hybrid
Electric Vehicle
Full Hybrid
Electric Vehicle

Mild Hybrid
Electric Vehicle
Internal Combustion
Engines Vehicle

Pojazdy lekkie (samochody osobowe)
które w ogóle nie korzystają 

z energii elektrycznej



Autobidder i EnerCharge – przykłady 
rozwiązania wielosektorowego o 
cechach dojrzałości cyfrowej
(smart prosument)
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Model E. Muska: Autobidder

Instalacja PV

Tesla (BEV)

Bateria 
stacjonarna

Odbiorniki

System 
sterujący (IoT)

Sieć publiczna
(grid)

Eksport energii 
elektrycznej do grid

Import energii 
elektrycznej z grid

System lokalny
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Cel transformacji: wielosektorowe zastosowania 
energii elektrycznej wytwarzanej z OZE (smart 

prosument)

Internet of Things (IoT) Inteligentny system autonomiczny (AI)



Regulacje sektora finansowego
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Inicjatywy regulacyjne w UE

Źródło: E. Loew, Prudential disclosures on ESG risks, EBA
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Ryzyko ESG i kanały jego transmisji

• Ryzyko ESG oznacza możliwość negatywnego finansowego 
wpływu na instytucję finansową, wynikającego z bieżącego lub 
przyszłego wpływu czynników ESG na jej 
klientów/kontrahentów.(definicja EUNB – Europejskiego Urzędu 
ds. Nadzoru bankowego)

Źródło: EBA report on management and supervision of ESG risks for credit institutions and investment firms, June 2021



Pożądane kompetencje w sektorze 
finansowym
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ESG w procedurach udzielania kredytów

• Wytyczne EUNB dotyczące udzielania i monitorowania kredytów 

(EBA/GL/2020/06)

– ESG w ramach zarządzania wewnętrznego na potrzeby 

udzielania i monitorowania kredytów

– Kultura ryzyka kredytowego

– Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa

– Wycena zabezpieczeń
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Kultura ryzyka kredytowego

27. Kultura ryzyka kredytowego powinna odzwierciedlać odpowiedni „ton nadawany z
góry” i zapewniać, aby udzielanie kredytów dokonywane było wedle najlepszej wiedzy
posiadanej przez instytucję w chwili udzielania kredytu, kredytobiorcom, którzy będą w
stanie spełnić warunki umowy kredytu przy jednoczesnym dostatecznym i stosownym
zabezpieczeniu kredytu, a także z uwzględnieniem wpływu na pozycję kapitałową i
rentowność instytucji oraz zrównoważony rozwój oraz powiązane czynniki środowiskowe,
społeczne i związane z zarządzaniem.

Banki muszą lepiej poznać środowiskowe uwarunkowania działalności swoich
klientów. Np. (i) wiedzieć, że pensjonat klienta położony jest przy wysychającym
jeziorze, (ii) wiedzieć, że w miejscowości, w której gospodarstwo prowadzi klient
wysychają studnie.

Zgodnie z ust. 56 Wytycznych banki powinny ustalić w ramach apetytu na ryzyko
apetyt na ryzyko ESG.
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Udzielanie kredytów zrównoważonych 
środowiskowo
W ramach udzielania kredytów zrównoważonych środowiskowo należy:

a) przyjąć kryteria co jest, a co nie jest zrównoważone środowiskowo

(oprzeć się można szczególnie na unijnej taksonomii -

rozporządzeniu 2020/852);

b) kontrolować, czy finansowanie jest wykorzystywane na cele

zrównoważone środowiskowo;

c) uwzględnić takie finansowania w strategii i apetycie na ryzyko.

Wymaga to zapewne w ramach banku dodatkowego procesu udzielania

takich kredytów.
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Apetyt na ryzyko i strategia ESG
Uwzględnienie kwestii ESG w ramach apetytu na ryzyko lub w strategii powinno mieć
wpływ na następujące obszary działalności instytucji – wg systematyki Wytycznych:
• W ramach zarządzania wewnętrznego na potrzeby udzielania i monitorowania

kredytów:
– Proces decyzyjny związany z kredytem
– Zarządzanie ryzykiem kredytowym i ramy kontroli wewnętrznej
– Zasoby i umiejętności
– Wynagrodzenia

• Polityka cenowa
• W ramach wyceny nieruchomości i ruchomości: Monitorowanie i aktualizacja

wyceny
– Wytyczne wprost podają przykład efektywności energetycznej budynków jako

element ESG, który należy brać pod uwagę przy wycenie.
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Przykładowe źródła wiedzy – skąd czerpać 
informacje na temat ESG
Należy dążyć do wiarygodnej oceny pod kątem ESG na poziomie danego ubiegającego się o
kredyt/kredytobiorcy oraz/albo danego finansowanego przedsięwzięcia. W tym celu pomocne
będą następujące źródła:
• Raporty niefinansowe podmiotów objętych NFRD (Non-Financial Reporting Directive -

dyrektywa nr 2014/95/UE)
• Wywiad/ankieta jakościowa z ubiegającym się o kredyt/kredytobiorcą (w tym na temat działań

podejmowanych w celu łagodzenia ryzyk – risk mitigation)
• Certyfikaty efektywności energetycznej dla nieruchomości stanowiących zabezpieczenie spłaty

kredytu (unijne źródło regulacji: Energy Performance of Buildings Directive 2010/31/EU - EPBD)
• Dane historyczne przetwarzane przez bank, w tym dane na temat ryzyk wynikających z

warunków lokalnych (np. tereny narażone na pożary, powodzie itp.)
• Tzw. ratingi ESG zapewniane przez zewnętrznych dostawców lub wewnętrzne systemy

scoringowe tworzone przez określoną jednostkę
• Dane dotyczące emisji spalin pojazdów kredytowanych/stanowiących zabezpieczenie spłaty
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Obowiązywanie nowych przepisów

✓ Guidelines on loan origination and monitoring (EBA/GL/2020/06) – obowiązuje od 30 
czerwca 2021 r.

✓ ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 
2020 r. 
w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające 
rozporządzenie (UE) 2019/2088 [Taksonomia] – w zakresie celów mitygacja i adaptacja do 
zmiany klimatu,
będzie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.,
w zakresie pozostałych celów – od 1 stycznia 2023 r.

✓ Corporate Sustainability Reporting Directive – projekt został przedstawiony przez Komisję 
Europejską w kwietniu br. Wymogi raportowe mają obowiązywać od 2026 r. Dyrektywa 
ma zastąpić obowiązującą dyrektywę NFRD (Non- Financial Reporting Directive, dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego i Rady (2014/95/UE) 
w sprawie ujawniania informacji niefinansowych i informacji na temat różnorodności 
przez niektóre duże jednostki oraz grupy

✓ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 
2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w 
sektorze usług finansowych (SFDR) – obowiązuje od 10 marca 2021 r.

https://www.teraz-srodowisko.pl/?PR269
https://ekostrateg.com/przedsiebiorstwa/produkty/
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Akty delegowane do Taksonomii

• COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/... of 6.7.2021 supplementing Regulation (EU) 2020/852 of 
the European Parliament and of the Council by specifying the content and presentation of information to 
be disclosed by undertakings subject to Articles 19a or 29a of Directive 2013/34/EU concerning
environmentally sustainable economic activities, and specifying the methodology to comply with that
disclosure obligation
– ma być wprowadzane stopniowo od 1 stycznia 2022 r. do 1 stycznia 2026 r.

• COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/... supplementing Regulation (EU) 2020/852 of the 
European Parliament and of the Council by establishing the technical screening criteria for determining
the conditions under which an economic activity qualifies as contributing substantially to climate change
mitigation or climate change adaptation and for determining whether that economic activity causes no 
significant harm to any of the other environmental objectives
– prawdopodobnie będzie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. (nie ma jeszcze informacji o publikacji)

• ITS ESG Pillar 3 disclosures – projekt ujawnień w zakresie części VIII CRR, zgodnie z art. 449a CRR, 
przeznaczony dla dużych notowanych banków, obecnie na etapie prac w EBA, prawdopodobnie będzie 
obowiązywać od 28 czerwca 2022 r.

• Wniosek ws. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ws. europejskich zielonych obligacji –
opublikowany przez KE w dniu 6 lipca 2021 r., brak informacji od kiedy będzie obowiązywać
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Dziękuję za uwagę


