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Podsumowanie rekomendacji

Instrat Working Paper 2/2020: Klimatyczne wyzwania dla nadzoru finansowego w Polsce.

o 1. Nadzór ostrożnościowy KNF nad bankami 
a kwestie klimatyczne

o  
KNF powinna jasno zakomunikować swoje stanowisko w zakresie wpływu zmian kli-
matycznych na sektor finansowy i zarysować plan działań nadzorczych w tym obsza-
rze, oraz zakomunikować jasno swoje oczekiwania wobec instytucji nadzorowanych.  
 
Konsekwencją deklaracji uwzględniania ryzyka klimatycznego w swoich działaniach 
powinno być przystąpienie przez KNF do międzynarodowej sieci regulatorów Ne-
twork for Greening the Financial System. Przystąpienie do NGFS pomoże KNF rozwijać 
kompetencje własne w obszarze ryzyka klimatycznego i zrównoważonych finansów.  
 
KNF powinna dokonać analizy rynku pod kątem ryzyka klimatycznego  
w  dwóch aspektach: pomiaru ekspozycji polskiego sektora bankowego na ryzy-
ko klimatyczne (w ramach Komitetu Stabilności Finansowej) oraz analizy prak-
tyk instytucji nadzorowanych odnośnie zarządzania ryzykiem klimatycznym. 
 
KNF powinna podjąć próbę identyfikacji skali ryzyka klimatyczne-
go, na które narażone są nadzorowane instytucje w ramach Badania i Oce-
ny Nadzorczej. zobowiązać banki do alokacji adekwatnego kapitału na po-
krycie tego ryzyka, również poprzez zobowiązanie do podniesienia kapitału.  
 
KNF powinna uczynić testy warunków skrajnych jednym z głównych instru-
mentów identyfikacji ryzyka klimatycznego, zachęcając banki do przyjmowa-
nia scenariuszy klimatycznych w swoich testach wewnętrznych oraz prze-
prowadzając własne stress testy z uwzględnieniem takich czynników.  
 
W ramach nadzoru makroostrożnościowego, możliwe jest przyjęcie „bufora węglowe-
go”, skalibrowanego w odniesieniu do zidentyfikowanego systemowego ryzyka klima-
tycznego, polegającego na zobowiązaniu banków do podnoszenia poziomu kapitału 
wewnętrznego w czasach “węglowego boomu”, który mógłby w przyszłości posłużyć 
do absorpcji strat związanych z kosztami transformacji energetycznej;Ponadto, należy 
rozważyć przyjęcie limitów dla kredytowania dla określonych sektorów gospodarki lub 
kredytobiorców (np. minimalnego udziału zielonych aktywów w portfelach banków). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o KNF powinna jasno zakomunikować swoje stanowisko w zakresie wpływu zmian kli-
matycznych na sektor finansowy i zarysować plan działań nadzorczych w tym obsza-
rze, oraz zakomunikować jasno swoje oczekiwania wobec instytucji nadzorowanych.  
 
Konsekwencją deklaracji uwzględniania ryzyka klimatycznego w swoich działaniach 
powinno być przystąpienie przez KNF do międzynarodowej sieci regulatorów Ne-
twork for Greening the Financial System. Przystąpienie do NGFS pomoże KNF rozwijać 
kompetencje własne w obszarze ryzyka klimatycznego i zrównoważonych finansów.  
 
KNF powinna dokonać analizy rynku pod kątem ryzyka klimatycznego  
w  dwóch aspektach: pomiaru ekspozycji polskiego sektora bankowego na ryzy-
ko klimatyczne (w ramach Komitetu Stabilności Finansowej) oraz analizy prak-
tyk instytucji nadzorowanych odnośnie zarządzania ryzykiem klimatycznym. 
 
KNF powinna podjąć próbę identyfikacji skali ryzyka klimatycznego, na któ-
re narażone są nadzorowane instytucje w ramach Badania i Oceny Nad-
zorczej. zobowiązać banki do alokacji adekwatnego kapitału na pokry-
cie tego ryzyka, również poprzez zobowiązanie do podniesienia kapitału.  
 
KNF powinna uczynić testy warunków skrajnych jednym z głównych in-
strumentów identyfikacji ryzyka klimatycznego, zachęcając banki do przyj-
mowania scenariuszy klimatycznych w swoich testach wewnętrznych oraz 
przeprowadzając własne stress testy z uwzględnieniem takich czynników.  
 
W ramach nadzoru makroostrożnościowego, możliwe jest przyjęcie „bufo-
ra węglowego”, skalibrowanego w odniesieniu do zidentyfikowanego systemo-
wego ryzyka klimatycznego, polegającego na zobowiązaniu banków do pod-
noszenia poziomu kapitału wewnętrznego w czasach “węglowego boomu”, 
który mógłby w przyszłości posłużyć do absorpcji strat związanych z kosz-
tami transformacji energetycznej;Ponadto, należy rozważyć przyjęcie limi-
tów dla kredytowania dla określonych sektorów gospodarki lub kredyto-
biorców (np. minimalnego udziału zielonych aktywów w portfelach banków). 
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2. Kompetencje KNF w zakresie ochro-
ny klientów instytucji finansowych przed 
greenwashingiem 

o  
Greenwashing jest formą missellingu, przed którym klientów instytucji finanso-
wych mają chronić obowiązujące już przepisy regulujące rynek finansowy. Mają 
one potencjał, by ograniczać greenwashing, choć obecnie nie przypisują tej ne-
gatywnej praktyce rynkowej odpowiedniego priorytetu i nie ustalają zasad od-
nośnie jakości ujawnianych informacji dotyczących produktów finansowych. Ten 
stan rzeczy ulegnie poprawie wraz z wejściem w życie nowych przepisów unijnych. 
 
Stawką skutecznej ochrony przed greenwashigiem jest zaufanie klien-
tów na polskim rynku do produktów finansowych o zrównoważonym profilu.  
 
KNF posiada szeroki zakres uprawnień w odniesieniu do ochrony klientów instytucji 
finansowych. W praktyce, ochrona konsumentów stanowi jednak jeden ze słabszych 
obszarów działalności Komisji, która działa w dużej mierze reaktywnie, w odpowie-
dzi na skargi klientów. W przypadku greenwashingu, ten model działania w szcze-
gólności może mieć wyjątkowo negatywne skutki, bowiem wiedza klientów na temat 
zmian klimatycznych i mogących im zapobiegać działań, pozostaje na niskim poziomie.  
 
KNF nie zajęła dotąd stanowiska w odniesieniu do problemu greenwashin-
gu, choć inni nadzorcy rynkowi w Europie aktywnie działają na tym polu.   
 
KNF powinna pilnie podjąć czynności przeciwdziałające greenwashingowi, w ramach 
ochrony konsumentów. KNF powinna przy tym współpracować między innymi z UOKiK. 

o 3. Nadzór KNF nad raportowaniem niefi-
nansowym

o  
 

o Greenwashing jest formą missellingu, przed którym klientów instytucji finanso-
wych mają chronić obowiązujące już przepisy regulujące rynek finansowy. Mają 
one potencjał, by ograniczać greenwashing, choć obecnie nie przypisują tej ne-
gatywnej praktyce rynkowej odpowiedniego priorytetu i nie ustalają zasad odno-
śnie jakości ujawnianych informacji dotyczących produktów finansowych. Ten stan 
rzeczy ulegnie poprawie wraz z wejściem w życie nowych przepisów unijnych. 
 
Stawką skutecznej ochrony przed greenwashigiem jest zaufanie klien-
tów na polskim rynku do produktów finansowych o zrównoważonym profilu.  
 
KNF posiada szeroki zakres uprawnień w odniesieniu do ochrony klientów instytucji 
finansowych. W praktyce, ochrona konsumentów stanowi jednak jeden ze słabszych 
obszarów działalności Komisji, która działa w dużej mierze reaktywnie, w odpowiedzi 
na skargi klientów. W przypadku greenwashingu, ten model działania w szczególności 
może mieć wyjątkowo negatywne skutki, bowiem wiedza klientów na temat zmian 
klimatycznych i mogących im zapobiegać działań, pozostaje na niskim poziomie.  
 
KNF nie zajęła dotąd stanowiska w odniesieniu do problemu greenwashin-
gu, choć inni nadzorcy rynkowi w Europie aktywnie działają na tym polu.   
 
KNF powinna pilnie podjąć czynności przeciwdziałające greenwashingowi, w ra-
mach ochrony konsumentów. KNF powinna przy tym współpracować między inny-
mi z UOKiK

o Obowiązki w zakresie raportowania informacji niefinansowych funkcjo-
nują od niedawna a praktyka nadzorcza w tym zakresie nie jest jesz-
cze dojrzała. Dostępne informacje wskazują jednak, że KNF przyjmu-
je coraz bardziej aktywną postawę wobec raportujących podmiotów.  
 
KNF powinna rozwijać  kompetencje w zakresie  ścisłej weryfikacji ujawnianych 
przez firmy informacji niefinansowych, kwestionując prawidłowość wykonania 
obowiązku zwłaszcza tam, gdzie informacje te są niejasne, nieścisłe lub wie-
loznaczne, a także promując dobre praktyki i wysokie standardy raportowania.  
 
Rekomendujemy zwiększenie transparentności nadzoru KNF nad raportowaniem 
niefinansowym do poziomu zbliżonego do działalności amerykańskiej Komisji Pa-
pierów Wartościowych i Giełd (SEC), poprzez bardziej szczegółowe ujawnianie tre-
ści zaleceń kierowanych do nadzorowanych podmiotów.
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1. Ryzyko klimatyczne a zrównoważone  
finansowanie
Polityka klimatyczna i regulacja finansowa są ze sobą ściśle powiązane. Relację 
tę dostrzegli sygnatariusze Porozumienia Paryskiego. Wątek ten rozwinięty został  
w publikacji Fundacji Instrat na temat zadań i uprawnień Narodowego Banku Polskiego 
w kontekście kryzysu klimatycznego (Stefaniak, Szwarc 2020).

Zmiany klimatyczne generują ryzyko , które zagraża stabilności systemu finansowego 
(Carney, 2015; Batten, 2018).  

 
Ryzyko fizyczne odnosi się do strat ekonomicznych spowodowanych w wyniku 
postępującego pogorszenia warunków pogodowych i wystąpienia katastrof 
naturalnych. Materializacja tego ryzyka może powodować gwałtowne wahania 
na rynkach produktów rolnych, surowców naturalnych oraz  nieruchomości, 
prowadzić do panik skutkujących runem na banki, lub generować fale upadłości 
kredytobiorców. Zarządzanie tym ryzykiem jest dla instytucji finansowych 
utrudnione, ze względu na brak możliwości ubezpieczenia (Kelly i in., 2015). 
 
Ryzyko transformacyjne, z kolei, związane jest ze wzrostem kosztów i spadkiem 
opłacalności poszczególnych inwestycji na skutek coraz ambitniejszej polityki 
klimatycznej (Cœuré, 2018; Carney, 2015; Batten, 2018, 2020). W skrajnych przypadkach, 
może się ono też wiązać z przepisami prawa uniemożliwiającymi kontynuację 
pewnych rodzajów działalności, np. produkcji energii z instalacji powyżej pewnego 
progu emisyjności CO2. Ryzyko transformacyjne obejmuje też zmiany nastrojów 
rynkowych i preferencji inwestorów, oraz ryzyka reputacyjne – w tym ryzyko prawne 
odpowiedzialności odszkodowawczej lub administracyjnej za szkody dla środowiska 
- związane z mniej przychylnym nastawieniem regulatorów i rynków do „brudnych” 
aktywów (Kelly i in., 2015).

Jednocześnie, w UE w związku z ambitnym celem neutralności klimatycznej, 
potwierdzonym przez przystąpienie samej Unii i jej państw członkowskich do 
Porozumienia Paryskiego, wzrasta determinacja do przekierowania strumieni środków 
finansowych na zielone tory. Dla powodzenia projektu transformacji gospodarki 
w kierunku zeroemisyjnym i tym samym zahamowania dalszego wzrostu średnich 
temperatur, niezbędne jest zapewnienie finansowania, którego roczny koszt w samej 
Unii Europejskiej szacowany jest na 180 mld euro (Komisja Europejska, 2018). Ze względu 
na skalę potrzeb finansowych, uczestnictwo sektora prywatnego w finansowaniu tej 
transformacji jest niezbędne. 

Regulatorzy i nadzorcy rynku finansowego, w tym Komisja Nadzoru Finansowego  
w Polsce, mają do odegrania kluczową rolę w odniesieniu do obydwu tych aspektów.  

Wprowadzenie
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W odniesieniu do ryzyka klimatycznego, jego uwzględnienie, wraz z rosnącym natężeniem 
skutków zmian klimatycznych, staje się niezbędne dla efektywnego sprawowania 
nadzoru nad rynkiem finansowym i zapewnienia jego bezpieczeństwa i stabilności, 
co należy do ustawowych obowiązków Komisji. Ponadto, Komisja zobowiązana jest do 
podejmowania działań mających na celu rozwój rynku finansowego, jego konkurencyjności 
i innowacyjności, w co wpisuje się cel promowania zrównoważonych finansów.

Jak na razie jednak, ze strony Komisji nie widać podejmowania działań w obszarze 
klimatu. Tymczasem działania nadzorcy są tu niezbędne. Podmioty nadzorowane, takie 
jak banki czy fundusze inwestycyjne i emerytalne, ze względu na szereg uwarunkowań 
motywacyjnych i zawodność rynków w wycenianiu zagrożeń i kosztów klimatycznych  
(w dużej mierze eksternalizowanych) a także słabą pozycję klientów instytucji 
finansowych, nie są w stanie podjąć odpowiednich działań w tym zakresie samodzielnie.  

Brak działań Komisji czyni z niej wyjątek na tle jej odpowiedników w innych krajach 
Europejskich1. Trend w kierunku poważnego traktowania zagrożeń klimatycznych przez 
nadzorców rynku z jednej strony oraz wspierania przez nich zrównoważonych finansów 
z drugiej, jest bardzo wyraźny. 

Zaniedbania KNF w tym zakresie mogą być tym bardziej brzemienne w skutki ze względu na 
fakt, że Polska jako kraj o gospodarce w szczególnym stopniu opartej na produkcji i spalaniu 
paliw kopalnych, jest wyjątkowo silnie narażona na ryzyka klimatyczne. Ich materializacja 
odbije się na stabilności i efektywności polskiego rynku finansowego, a tym samym 
na oszczędnościach Polek i Polaków. W związku z postępującą finansjalizacją polskiej 
gospodarki, czego wyrazem są zmiany prawne i dokumenty programowe przyjmowane 
przez władze publiczne, takie jak wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych 
czy Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, zarządzenie ryzykiem klimatycznym na 
rynku finansowym i zapewnienie wiarygodności nowych, zrównoważonych produktów 
finansowych, staje się tym ważniejsze. 

Odpowiedzialność za osiągnięcie takiego stanu rzeczy spoczywa na barkach KNF. Komisja 
nie ma więc czasu do stracenia. 
 

 
2. Struktura niniejszego opracowania
Raport podzielony jest na następujące części:  

W części 1. przedstawiona jest architektura nadzoru finansowego w Unii 
Europejskiej oraz Polsce, a także skład i zadania Komisji Nadzoru Finansowego; 
W części 2. przedstawiane są aktualne inicjatywy polityczne i legislacyjne w obszarze 
zrównoważonych finansów, podejmowane na szczeblu unijnym; 
Część 3. dotyczy kompetencji KNF w zakresie ryzyka klimatycznego oraz wspierania 
zrównoważonych finansów , w ramach nadzoru ostrożnościowego nad bankami; 
Część 4. dotyczy kompetencji KNF w zakresie ochrony konsumentów przed 
greenwashingiem; 
Część 5. dotyczy kompetencji KNF w zakresie nadzoru nad raportowaniem przez 
spółki publiczne informacji niefinansowych. 
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1.1.  Nadzór ostrożnościowy i nadzór rynko-
wy 
Nadzór nad rynkiem finansowym może być instytucjonalnie zorganizowany w różny 
sposób (Wymeersch, 2007). W Polsce przyjęto obecnie tzw. model zintegrowany,  
w którym jeden regulator odpowiedzialny jest za nadzór nad całością rynku finansowego2. 
Modelem najbardziej popularnym po ostatnim kryzysie finansowym stał się tymczasem 
w Europie tzw. model „dwóch wierzchołków” (twin peaks), w którym jeden organ nadzoru 
odpowiada za regulację ostrożnościową, a drugi za regulację praktyk rynkowych i ochronę 
klientów instytucji finansowych (Ferran, 2015). W tym modelu podział kompetencji 
dokonuje się więc na podstawie kryterium funkcjonalnego, a nie sektorowego. Podział 
na nadzór ostrożnościowy i nadzór nad praktykami rynkowymi jest przydatny również 
dla analizy wyzwań związanych z zarządzania ryzykiem klimatycznym i promowania 
zrównoważonych finansów. Z tego względu, mimo iż KNF działa w modelu zintegrowanym, 
poniższa analiza zorganizowana jest według podziału na nadzór ostrożnościowy,  
w odniesieniu do nadzoru bankowego (Część III) oraz nadzór nad praktykami rynkowymi 
(Część IV i V).  

1.2. Organizacja europejskiego systemu 
nadzoru finansowego   

Dla zrozumienia pozycji KNF w ramach architektury nadzoru finansowego, konieczne jest  
poznanie jego organizacyjnych ram na poziomie unijnym, gdyż KNF nie działa jedynie  
w kontekście krajowym i musi uwzględniać zmiany legislacyjne i politykę nadzoru 
organów Unii. 

1. Komisja Nadzoru Finansowe-
go w ramach polskiej  
i europejskiej architektury 
nadzoru finansowego
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Po ostatnim kryzysie finansowym unijna architektura nadzoru finansowego przeszła 
gruntowne zmiany, w wyniku których powstały trzy organy nadzoru mikroostrożnościowego:

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (European Banking Authority – EBA),  
Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych 
(European Insurance and Occupational Pensions Authority – EIOPA)  
Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities 
and Markets Authority – ESMA). 

Kompetencje tych urzędów podzielone są ze względu na sektory rynku finansowego. 
Mieszczą się w nich przede wszystkim: opracowywanie projektów standardów 
regulacyjnych do europejskich aktów prawnych, wydawanie wytycznych i zaleceń wobec 
regulatorów krajowych oraz sporządzanie opinii dla Parlamentu Europejskiego, Rady lub 
Komisji. 

ESMA, EIOPA i EBA zajmują się zatem przede wszystkim tworzeniem projektów aktów 
prawnych oraz wydawaniem wytycznych, a nie prowadzeniem bieżącego nadzoru nad 
działalnością podmiotów rynku finansowego. To pozostaje w rękach organów krajowych 
(Nadolska, 2014). Urzędy unijne są jednak uprawnione do podejmowania indywidualnych 
decyzji skierowanych do instytucji finansowych oraz właściwych organów krajowych 
jedynie w wyjątkowych okolicznościach. 

System nadzoru finansowego na szczeblu unijnym jest uzupełniany przez organ nadzoru 
makroostrożnościowego – Europejską Radę Ryzyka Systemowego. Rada analizuje  
i przedstawia oceny stabilności finansowej. Jest również uprawniona do wydawania 
ostrzeżeń przed ryzykiem i zaleceń, w których wskazuje na potencjalne zachwiania 
równowagi w systemie finansowym. Rada nie posiada jednak osobowości prawnej  
i nie została wyposażona w jakiekolwiek kompetencje do stanowienia prawa. Dlatego 
jej zalecenia nie są wiążące dla państw członkowskich (Nadolska, 2014). W skład Rady 
wchodzą (z prawem głosu) prezesi wszystkich 27 krajowych banków centralnych, prezes 
i wiceprezes Europejskiego Banku Centralnego, członek Komisji Europejskiej oraz trzech 
przewodniczących nowych Europejskich Urzędów Nadzorczych. 

Instytucjonalny podział obowiązków pomiędzy instytucje unijne komplikuje ustanowienie 
tzw. Unii Bankowej, która zakłada powierzenie nadzoru nad największymi bankami 
państw strefy euro Europejskiemu Bankowi Centralnemu. Bezpośredniemu nadzorowi 
EBC podlega 115 istotnych banków z krajów członkowskich, na które przypada niemal 
82% aktywów bankowych w strefie euro. Za nadzór nad bankami niespełniającymi 
kryteriów istotności  odpowiadają krajowe organy nadzoru, współpracujące ściśle z EBC. 

1) 
2) 
 
3)
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Schemat 1.2.1. Organizacja europejskiego systemu nadzoru finansowego

1.3. KNF – pozycja i główne zadania
Komisja Nadzoru Finansowego została powołana w  2006  roku, w miejsce instytucji 
nadzoru sprawujących wcześniej nadzór sektorowy: Komisji Papierów Wartościowych 
i Giełd, Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych oraz Generalnego 
Inspektora Nadzoru Bankowego.

Do jej zadań należy sprawowanie nadzoru nad rynkiem finansowym. Poza tym 
podstawowym zadaniem, KNF podejmuje działania służące prawidłowemu 
funkcjonowaniu rynku finansowego, mające na celu jego rozwój i konkurencyjność, oraz 
wspiera rozwój innowacyjności rynku. Do kompetencji KNF należy też podejmowanie 
działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego 
oraz podmiotów na nim działających, w szczególności poprzez publikację komunikatów 
w mediach. Komisja bierze też udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych  
w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym, a także stwarza możliwości polubownego 
i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego. 
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Schemat 1.2.2. Członkowie Komisji Nadzoru Finansowego 

Uprawnienia Komisji i zakres pełnionego przez nią nadzoru zostały określone w sposób 
bardzo szeroki a zarazem bardzo kazuistyczny, głównie w tekstach aktów prawnych 
regulujących działalność w określonych sektorach rynku finansowego lub regulujących 
określone aktywności uczestników tego rynku3. Pewne ogólne kompetencje Komisji, 
wykonywane niezależnie od sektora, na którym działa nadzorowany podmiot zawierają 
Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem Finansowym oraz Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem 
Kapitałowym.

Ustawa o Nadzorze Nad Rynkiem Finansowym zawiera postanowienia dotyczące 
prowadzenia przez KNF postępowania wyjaśniającego w celu ustalenia, czy istnieją 
podstawy do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia któregoś z przestępstw 
stypizowanych w ustawach objętych nadzorem Komisji oraz regulacje dotyczące 
wpisywania podmiotów na listę ostrzeżeń publicznych. 

Dodatkowo, Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem Kapitałowym zawiera postanowienia 
dotyczące niektórych kompetencji Komisji, takich jak wszczęcie kontroli czy wydawanie 
zaleceń. 

Wynikające z innych aktów prawnych kompetencje Komisji w odniesienie do 
poszczególnych sektorów rynku, które KNF nadzoruje, omawiane są w odpowiednich 
częściach poniższej analizy.
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finansowych

Minister ds.  
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Poza przedstawieniem instytucjonalnego kontekstu, w którym usytuowana jest Komisja 
Nadzoru Finansowego, żeby móc sformułować odpowiednie postulaty jej działania  
w dziedzinie zrównoważonych finansów i ograniczania ryzyka klimatycznego, konieczne 
jest przedstawienie aktualnych inicjatyw legislacyjnych i regulacyjnych podejmowanych 
na szczeblu unijnym.

Poniżej przedstawiono te inicjatywy z podziałem na działania podjęte w ramach 
przyjętego przez Komisję Europejską Planu Działania, które obejmują głównie środki 
związane ze zwiększaniem transparentności rynków oraz działania w zakresie nadzoru  
i regulacji bankowej, których podstawę stanowi głównie tzw. „Pakiet Bankowy”. 

2.1. Działania podjęte w ramach Planu 
Działania: finansowanie zrównoważonego 
wzrostu gospodarczego Komisji Europejskiej 
Plan Europejskiego Zielonego Ładu przyjęty Komisję Europejską (KE) w 2019 roku 
od początku zakładał znaczącą rolę dla sektora finansowego, zarówno w obszarze 
finansowania transformacji w kierunku zeroemisyjnym (financing green) jak i wymuszania 
proekologicznych zmian na samym rynku finansowym (greening finance). Te założenia 
są bieżne z priorytetami KE w dziedzinie regulacji finansowej, wynikającymi z uprzednio 
przyjętych deklaracji.

W 2016 roku, z inicjatywy KE powstała Grupa Ekspertów Wysokiego Szczebla ds. 
Zrównoważonych Finansów. Końcowy Raport Grupy, opublikowany w styczniu 2018 
roku, zawiera opis głównych barier rozwoju zrównoważonych finansów w Unii 
Europejskiej oraz zalecenia co do koniecznych zmian legislacyjnych w tym zakresie 
(HLEG, 2018). W odpowiedzi na raport oraz w oparciu o sformułowane w nim zalecenia, 
Komisja Europejska opublikowała w 2018 roku dokument programowy Plan Działania: 
finansowanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Dokument zawiera opis celów, 
które Komisja chce osiągnąć w obszarze rozwoju zrównoważonych finansów oraz 
dziesięć kluczowych działań, koniecznych dla ich realizacji. 

2. Działania w obszarze 
zrównoważonych 
finansów podejmowane na 
poziomie europejskim
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Poszczególne działania realizowane są na różnym poziomie zaawansowania i nie 
wszystkie są istotne dla oceny możliwości działań nadzorczych KNF. Jednak doskonale 
prezentują one ambicję Unii w obszarze zrównoważonych finansów. 

Tabela 2.1. Działania w ramach Planu Działania: finansowanie zrównoważonego 
wzrostu gospodarczego Komisji Europejskiej

Działanie Implementacja

1
Ustanowienie unijnego systemu klasyfikacji 

zrównoważonych działań gospodarczych

Przyjęto Rozporządzenie 2020/852 w sprawie 
ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone 
inwestycje (tzw. Taksonomia).

2 Stworzenie norm i oznakowań dla 
ekologicznych produktów finansowych

Europejski standard Zielonych Obligacji został 
opracowany przez Techniczną Grupę Ekspertów. 
Jego stosowanie jest obecnie dobrowolne. 
KE prowadzi konsultacje dotyczące 
wprowadzenia wiążących aktów prawnych. 
Standard powiązany jest z Taksonomią.

4 Uwzględnienie zrównoważonego rozwoju w 
usługach doradztwa finansowego

W kwietniu 2019 roku, ESMA opublikowała 
propozycje ujęcia kwestii zrównoważonych 
finansów w dyrektywach MIFID i IDD. 

5 Opracowanie wskaźników referencyjnych 
zrównoważonego rozwoju

KE opublikowała projekty trzech aktów 
delegowanych do Rozporządzenia 2016/2011, 
regulujących uwzględnianie czynników ESG w 
ramach wskaźników finansowych (benchmarks).

6

Pełniejsze uwzględnienie zrównoważonego 
rozwoju w usługach ratingowych i badaniach 

rynku

W lipcu 2019, ESMA opublikowała wytyczne 
dla agencji ratingowych dotyczące ujawniania 
uwzględniania przez nie czynników ESG w 
ratingach. W raporcie technicznym dla KE, ESMA 
nie rekomendowała nakładania na agencje  
ratingowe dalszych obowiązków związanych ze 
zrównoważonymi finansami.

7
Doprecyzowanie obowiązków inwestorów 

instytucjonalnych i podmiotów zarządzających 
aktywami

W kwietniu 2019 roku, ESMA opublikowała 
stanowisko w sprawie ujęcia kwestii 
zrównoważonych finansów w dyrektywach MIFID 
i UCTS/AIFM.  
KE przygotowała projekty nowelizacji aktów 
delegowanych do dyrektyw MIFID , UCITS i AIFM 
już w 2019 roku. W 2020 roku Komisja poddała je 
pod konsultacje publiczne.

8
Uwzględnienie zrównoważonego rozwoju w 

wymogach ostrożnościowych

Nowy pakiet regulacji wymogów kapitałowych 
CRDV/CRR2 nie reguluje kwestii zrównoważonych 
finansów bezpośrednio, ale zobowiązuje EBA do 
analizy zasadności ich uwzględnienia. 

9
Pełniejsze ujawnianie informacji dotyczących 

zrównoważonego rozwoju i sprawniejsze 
tworzenie zasad rachunkowości

W czerwcu 2019, KE wydała niewiążące wytyczne 
dotyczące raportowania niefinansowego. Obecnie 
trwają konsultacje dotyczące zmiany  Dyrektywy 
NFRD, regulującej raportowanie niefinansowe .
W listopadzie 2019, przyjęto Rozporządzenie 
2019/2088 w sprawie ujawniania przez 
uczestników rynku finansowego i doradców 
finansowych, informacji związanych ze 
zrównoważonym rozwojem w sektorze usług 
finansowych. 

10

Wspieranie zrównoważonego ładu 
korporacyjnego i przeciwdziałanie 
krótkowzrocznemu podejściu na rynkach 
kapitałowych

W grudniu 2019, EBA, ESMA i EIOPA opublikowały 
raporty dotyczące presji krótkoterminowej 
na europejskich rynkach finansowych wraz z 
rekomendacjami działania dla KE. 

Jak dotychczas, tylko część z działań przyjętych przez KE  w Planie Działania zostało 
zakończonych uchwaleniem odpowiedniej legislacji. Część z nich skutkowała – póki co 
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– przyjęciem wytycznych lub aktów niewiążących, a część działań w ogóle nie została 
sfinalizowana (np. regulacja obowiązków powierniczych inwestorów instytucjonalnych). 
Niemniej jednak, prace nad regulacyjnymi fundamentami dla zrównoważonych finansów 
trwają. W lipcu bieżącego roku, zakończyły się zresztą konsultacje publiczne Komisji 
Europejskiej w sprawie aktualizacji Planu Działania, uwzględniające najnowsze trendy  
w obszarze zrównoważonych finansów. 

Można się spodziewać, że agenda europejska będzie coraz ambitniejsza. Wszak niedługo 
po przyjęciu unijnego standardu zielonych obligacji, Komisja zadeklarowała, że sama 
wyemituje ponad €200 mld  zgodnych z nim papierów dłużnych. Gest ten wyraźnie 
akcentuje poważne podejście unijnych komisarzy do sprawy. Ze względu na potrzebę 
kontroli nad przestrzeganiem nowych zasad i standardów, rosła będzie także rola 
regulatorów rynków finansowych.

W kontekście powyższych inicjatyw jasne jest, że w zamyśle Komisji główną rolę we 
wspieraniu inwestycji zrównoważonych klimatycznie ma pełnić finansowanie rynkowe,  
a preferowaną przez Komisję metodą regulacji jest nakładanie na podmioty działające na 
rynku finansowym obowiązków ujawniania stosowanych informacji. W tym kontekście 
z pewnością kluczowym dotychczasowym osiągnięciem Planu Działania jest przyjęcie 
Rozporządzenia 2020/852 dotyczącego taksonomii oraz Rozporządzenia 2019/2088 
dotyczącego ujawnień, nakładającego na szeroki krąg uczestników rynku finansowego 
daleko idące obowiązki informacyjne (omawiane szczegółowo w pkt. IV.6 poniżej).  
 
 

 

2.2. Pakiet Bankowy i klimatyczne 
wzmocnienie nadzoru bankowego w UE
Mimo iż Plan Działania KE kładzie nacisk głównie na zwiększanie transparentności 
rynków, kwestie klimatyczne są również na poziomie unijnym stopniowo integrowane 
do regulacji i nadzoru bankowego. Podstawą prawną w tym zakresie jest przyjęty w 2019 
roku „Pakiet Bankowy”4 ,który upoważnił EBA do podjęcia szeregu działań związanych  
z ryzykiem klimatycznym i promowaniem zrównoważonych finansów w bankowości.

Przede wszystkim, w ramach Pakietu, zmienione zostało rozporządzenie regulujące 
kompetencje i funkcjonowanie samej EBA. Zgodnie z jego nowym brzmieniem, 
wykonując swoje zadania EBA bierze pod uwagę innowacje technologiczne, innowacyjne 
i zrównoważone modele biznesowe, a także tak zwane czynniki ESG (Environmental, 
Social, Governance), które obejmują również kwestie klimatyczne (jako podkategorię 
czynników środowiskowych). 

Oprócz zmiany ogólnego mandatu EBA, Pakiet Bankowy udzielił urzędowi mandatu do 
rozpoczęcia prac nad integracją kwestii klimatycznych do nadzoru bankowego w kilku 
aspektach. Po pierwsze, na podstawie znowelizowanych przepisów pakietu CRD/CRR, 
EBA ma dokonać oceny zasadności włączenia do badania i oceny nadzorczej (SREP) 
kwestii ryzyka środowiskowego, społecznego i z zakresu ładu korporacyjnego (ryzyko 
ESG5).
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Sprawozdanie EBA z dokonanej oceny ma objąć co najmniej:

opracowanie jednolitej definicji ryzyka ESG, w tym ryzyka fizycznego i ryzyka 
transformacyjnego (to ostatnie obejmuje ryzyko związane z amortyzacją aktywów 
ze względu na zmiany regulacyjne); 
opracowanie odpowiednich kryteriów jakościowych i ilościowych na potrzeby 
oceny wpływu ryzyka ESG na stabilność finansową instytucji w krótkim, średnim 
i długim terminie. Kryteria te mają objąć testy warunków skrajnych i analizy 
scenariuszy wpływu ryzyk ESG na banki ; 
zasady, procedury, mechanizmy i strategie, jakie mają wdrożyć instytucje w celu 
identyfikacji i oceny ryzyka ESG oraz zarządzania tymi rodzajami ryzyka; 
metody i narzędzia analizy służące ocenie wpływu ryzyka ESG na działalność 
instytucji w zakresie udzielania kredytów i pośrednictwa finansowego. 

Na podstawie sprawozdania EBA w tym zakresie wydane zostaną odpowiednie 
wytyczne dotyczące włączania ryzyk ESG do procesu przeglądu i oceny nadzorczej 
przeprowadzanych przez właściwe organy krajowe.

Jak zauważa EBA, tak określony zakres planowanej oceny jest bardzo szeroki, ale zgodny 
z przyjętym założeniem, że „uwzględnianie czynników ESG zostanie inkorporowane do 
wszystkich produktów regulacyjnych” (EBA, 2019:11). Zgodnie z tym założeniem, EBA 
przewiduje wydanie ogólnych wytycznych dotyczących włączenia ryzyk ESG do procesu 
oceny nadzorczej, równolegle ze zmianą szeregu innych wytycznych dotyczących 
poszczególnych innych obszarów regulowanych, takich jak zarządzanie ryzykiem czy 
nadzór wewnętrzny. 

W rzeczywistości, EBA już zaczęła uwzględniać kwestie ESG w swoich działaniach 
Przykładem są opublikowane w maju 2020 roku Wytyczne dotyczące udzielania 
i monitorowania kredytów, w których EBA wprost wskazuje m.in., że banki powinny 
oceniać ekspozycję kredytobiorcy na czynniki środowiskowe, społeczne i związane  
z zarządzaniem, w szczególności czynniki środowiskowe oraz oddziaływanie na zmianę 
klimatu (EBA, 2020:32). Zarówno nadzorowane instytucje jak i organy nadzoru powinny 
uwzględniać w swoich działaniach wydawane przez EBA wytyczne (Fedorowicz, 2017)6. 
W konsekwencji, banki w Polsce będą musiały już niedługo zacząć uwzględniać ryzyka 
środowiskowe w procesie kredytowania, a KNF powinna analizować czy banki robią 
to należycie. Biorąc pod uwagę wysoką liczbę publikowanych przez EBA wytycznych  
w ogóle, należy się spodziewać, że tego typu obowiązków wprowadzanych do praktyki 
nadzorczej poprzez soft law będzie coraz więcej, w miarę jak prace nad sprawozdaniem 
dotyczącym ESG będą postępować.  
W ramach sprawozdania, EBA wypracuje również wytyczne z zakresu stress 
testów, zarówno tych, które banki muszą przeprowadzać wewnętrznie, jak i tych 
przeprowadzanych przez organy nadzoru. Już w 2020 roku, EBA planuje przeprowadzić 
„badanie wrażliwości” na ryzyka klimatyczne, w którym europejskie banki będą mogły 
wziąć udział dobrowolnie (EBA, 2019:12). 

Z kolei, od 28 czerwca 2022 r. duże instytucje finansowe7 notowane na giełdzie będą 
zobowiązane do ujawniania informacji na temat ryzyk ESG, w tym klimatycznych ryzyk 
fizycznych i transformacyjnych, zdefiniowanych w sprawozdaniu EBA. Informacje te po 
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raz pierwszy mają zostać ujawnione w 2022 roku, a następnie co dwa lata. EBA ma 
zadbać o jednolite standardy ich ujawniania8.

Ponadto, po konsultacji z Europejską Radą Ryzyka Systemowego EBA ma ocenić, 
czy uzasadnione byłoby specjalne traktowanie na potrzeby regulacji kapitałowej 
ekspozycji związanych z aktywami lub działalnością w znaczącym stopniu powiązanymi  
z celami ochrony środowiska lub celami społecznymi, poprzez zmniejszenie wymogów 
kapitałowych dla tego typu eskpozycji (tzw. green supporting factor). 

EBA ma w szczególności przeanalizować:

metody służące ocenie rzeczywistego poziomu ryzyka ekspozycji związanych  
z aktywami lub działalnością w znaczącym stopniu powiązanymi z celami 
ochrony środowiska lub celami społecznymi, w porównaniu z rzeczywistym 
poziomem ryzyka innych ekspozycji; 
opracowanie odpowiednich kryteriów na potrzeby oceny ryzyk fizycznych i ryzyk 
przejścia, w tym ryzyk związanych z amortyzacją aktywów ze względu na zmiany 
regulacyjne; 
potencjalne skutki specjalnego traktowania ostrożnościowego ekspozycji 
związanych z aktywami i działalnością w znaczącym stopniu powiązanymi  
z celami ochrony środowiska lub celami społecznymi dla stabilności finansowej  
i akcji kredytowej banków w Unii. 

Sprawozdanie z tej oceny ma zostać przygotowane do dnia 28 czerwca 2025 r.

Terminy na podjęcie działań w zakresie każdego z trzech mandatów EBA przedstawia 
poniższa tabela: 

Tabela 2.2. Mandat EBA w zakresie zrównoważonych finansów

Obszar Pierwszy deliverable Produkt końcowy Wejście w życie

Inkorporacja ryzyk ESG  
w ramach procesu BION

Q2 – Q3 2020
Discussion paper

czerwiec 2021
Raport końcowy

2021 / w miarę zmian 
poszczególnych wytycznych 

EBA

ITS - uwzględnianie ryzyk ESG 
w ramach ujawnień  (III filar)

2020
Consultation paper

2021
Projekt ITS

Wymóg raportowania  
od 2022 roku

Uwzględnianie kwestii 
zrównoważonego finansowania 

w wymogach kapitałowych

2022 – 2024
Discussion paper

czerwiec 2025
Raport końcowy

w zależności od  
rekomendacji EBA

Ze względu na długi horyzont czasowy tych działań, EBA już teraz zaleca wzięcie 
pod uwagę kwestii klimatycznych przez nadzorowane instytucje tam, gdzie zmiana 
legislacyjna lub specjalne wytyczne regulatora nie są konieczne. W szczególności, EBA 
postuluje niezwłoczne powzięcie działań przez banki na następujących płaszczyznach: 

Proaktywne uwzględnianie przez banki ryzyka klimatycznego w swoich 
strategiach działania, systemie kontroli wewnętrznej, systemach zarządzania 
ryzykiem oraz planach biznesowych; 
Zwiększenie jakości i zakresu informacji publikowanych w ramach III filara  
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w odniesieniu do raportowania niefinansowego, z uwzględnieniem nowych 
wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących raportowania informacji 
dotyczących klimatu oraz Rozporządzenia ustanawiającego taksonomię; 
Uwzględnianie ryzyk klimatycznych w scenariuszach testów warunków skrajnych,  
w tym uczestnictwo w dobrowolnych stress testach przeprowadzanych przez 
EBA.  
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3.1. Regulacja ostrożnościowa a kwestie 
klimatyczne 

Regulacja ostrożnościowa banków nastawiona jest przede wszystkim na zapewnienie ich 
stabilności, a w konsekwencji na zapewnienie stabilności całego systemu finansowego. 
Fakt występowania ryzyka klimatycznego zagraża realizacji tych podstawowych celów, 
jeżeli ryzyko to nie zostanie rozpoznane i odpowiednio uwzględnione w ramach 
instrumentów regulacji ostrożnościowej. 

Banki, na których w dużej mierze spoczywa ciężar finansowania działalności 
gospodarczej, zwłaszcza w obliczu słabo rozwiniętego w Polsce rynku kapitałowego, 
są więc w szczególny sposób narażone na ryzyka klimatyczne. Ze względu na ich 
wzajemne powiązania, nawet banki, które jednostkowo nie posiadają ekspozycji na tego 
typu ryzyku, mogą odczuć systemowe skutki jego materializacji. 

Banki, jako główni dostawcy kapitału w Polsce (i Europie w ogóle), mogą również  
w sposób istotny wesprzeć rozwój rynku zielonych finansów, poprzez finansowanie 
przedsięwzięć przyczyniających się do walki ze zmianami klimatu. Przykładowo, mogą 
one uzależniać kredytowanie od spełnienia przez jego odbiorcę określonych wskaźników 
(np. wskaźników energochłonności w przypadku finansowania nieruchomości) lub też 
obejmować obligacje wyemitowane w celu finansowania projektów o pozytywnym 
wpływie środowiskowym. Rola banków jest tutaj szczególna, bo tylko one mogą  
w gospodarce udzielać kredytów (kreować pieniądz). Działalność inwestycyjna, mimo 
iż również ważna dla rozwoju zrównoważonych finansów nie wyróżnia banków na tle 
innych podmiotów, stąd poniżej skupiamy się na kredytowym aspekcie działalności 
banków.

Regulacja sektora bankowego nie powinna być rozpatrywana tylko z perspektywy 
zapobiegania ryzyku klimatycznemu. W jej ramach mieszczą się również instrumenty 
wykorzystywane do ukierunkowywania akcji kredytowej banku a stronę określonych 
i z dala od innych sektorów. Regulacje ostrożnościowe powinny więc być również 
analizowane pod kątem tego, czy mogą zostać wykorzystane do zachęcania banków 
do zwiększenia swojego zaangażowania w kredytowanie działalności o pozytywnym 
wpływie klimatycznym.

Poniżej przedstawiamy podstawowe instrumenty regulacji ostrożnościowej banków, 
a następnie identyfikujemy uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego, zarówno  
w odniesieniu do zarządzania ryzykiem klimatycznym jak i wspierania kredytowania 
przez banki zielonych inwestycji.
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3.1.1. Kapitał jako podstawa regulacji ostrożnościowej banku 

Nadzór ostrożnościowy nad sektorem bankowym można podzielić na mikro-  
i makroostrożnościowy. Ten pierwszy dotyczy pojedynczych instytucji i tego, jak dobrze 
są one zabezpieczone przed ryzykami zewnętrznymi dla ich działalności. 

Po ostatnim kryzysie finansowym zaczęto z kolei podkreślać wagę nadzoru 
makroostrożnościowego, który zakłada konieczność identyfikacji i przeciwdziałania 
ryzyku systemowemu – ryzyku, które powstaje endogenicznie w systemie finansowym 
jako całości, ze względu na powiązania pojedynczych podmiotów, zachowania stadne 
oraz procykliczność systemu bankowego. 

Niezmiennie jednak, podstawą regulacji ostrożnościowej banków są wymogi kapitałowe, 
czyli konieczność utrzymywania przez banki odpowiednio wysokiego kapitału własnego, 
w stosunku do ponoszonego ryzyka (Alexander, 2019; Gleeson, 2012).  

Kapitały własne to pozycja w bilansie każdej jednostki gospodarczej (nie tylko banków), 
która mówi o tym ile wynosi wartość netto danego przedsiębiorstwa, czyli różnica 
pomiędzy wartością aktywów i zobowiązań. Jeżeli wartość aktywów jest równa wartości 
zobowiązań, to przedsiębiorstwo (bank) nie ma kapitału własnego. Jeżeli taki stan jest 
trwały, oznacza to, że jest ono niewypłacalne. Pod pozycją kapitałów własnych w bilansie 
kryje się zasadniczo kapitał zakładowy (czyli nominalna wartość wkładów wniesionych 
do spółki przez wspólników przy opłacaniu nabycia udziałów lub akcji), nadwyżka nad 
ceną nominalną udziałów lub akcji oraz zatrzymane i niewypłacone akcjonariuszom zyski 
(ang. equity). Tradycyjnie, banki miały tak liczonego kapitału bardzo mało (w porównaniu 
do przedsiębiorstw niefinansowych) w stosunku do aktywów – przed kryzysem było to 
często mniej niż 3% (Alexander, 2019:86).

Innym sposobem myślenia o kapitale własnym banku jest myślenie o nim jako jednym ze 
źródeł finansowania aktywów. Alternatywą dla kapitału własnego jest dług (w przypadku 
banku to głównie depozyty klientów). Regulacje ostrożnościowe preferują jednak 
finansowanie banku z użyciem kapitału własnego, gdyż ma on szereg zwiększających 
bezpieczeństwo banku właściwości – zwiększenie kapitału skutkuje zmniejszeniem 
poziomu dźwigni finansowej, a ponadto kapitał ma zdolność absorpcji strat9. Im więcej 
kapitału własnego posiada bank, tym większe straty może ponieść zanim suma pasywów 
zacznie przewyższać sumę aktywów, czyniąc bank niewypłacalnym10.  

Ustalenie minimalnych wymogów kapitałowych w odniesieniu do określonych aktywów 
pozwala też pośrednio wpływać na akcję kredytową banku – im więcej kapitału 
potrzebnego jest na pokrycie ryzyka związanego z daną ekspozycją, tym będzie to dla 
banku bardziej kosztowne, co skłoni bank do zmniejszenia zaangażowania. 

W ten sposób regulacje kapitałowe mogą przyczyniać się do wspierania kredytowania 
określonych przedsięwzięć i do ograniczania kredytu dostępnego dla innych. Na 
przykład, obligacje skarbowe, będące najbezpieczniejszym aktywem finansowym, 
mają tradycyjnie przypisaną wagę ryzyka 0%, co oznacza, że ich zakup przez bank 
nie wiąże się ze zwiększeniem wymogów kapitałowych. Z kolei ekspozycje (kredyty) 
zabezpieczone hipotecznie mogą otrzymać wyższą wagę, dochodzącą aż do 150%11 
(Kruszka, 2018). Podobną funkcję pełni tzw. „czynnik wspierający” dla małych i średnich 
przedsiębiorstw, czyli mniejszy wymóg kapitałowy dla ekspozycji wobec tych jednostek. 
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Regulacja kapitałowa odzwierciedla więc, do pewnego stopnia, normatywne oczekiwania 
co do tego, które z przedsięwzięć gospodarczych powinny mieć łatwiejszy dostęp do 
bankowego finansowania (MSP), a które aktywa powinny być bardziej kapitałochłonne 
dla banku, a zatem trudniejsze do sfinansowania (np. nieruchomości, których ceny mogą 
wygenerować bański spekulacyjne). 

3.1.2. Regulacja mikroostrożnościowa - trzy filary regulacji ostrożnościowej banków

Obecny kształt regulacji ostrożnościowych wyznacza międzynarodowe porozumienie 
w zakresie adekwatności kapitałowej, tzw. Bazylea III, wypracowane przez Bazylejski 
Komitet Nadzoru Bankowego, działający przy Banku Rozrachunków Międzynarodowych 
(BIS). Porozumienie to nie ma mocy prawnej, ale w Unii Europejskiej zostało 
zaimplementowane w ramach wiążących aktów prawnych, tzw. pakietu CRD IV/CRR. 

Bazylea III, podobnie jak poprzednie wersje tego porozumienia, zakłada podział regulacji 
ostrożnościowej banków na trzy główne płaszczyzny, nazywane filarami:

Filar I Filar II Filar III

Wymogi kapitałowe  
i płynnościowe Ocena nadzorcza Ujawnienia

Wymóg 8% kapitału 
własnego w stosunku 
do aktywów ważonych 
ryzykiem 
Regulacje dotyczące 
dźwigni finansowej 
(LR) i płynności (LCR, 
NSFR) 

Zarządzanie kapitałem 
wewnętrznym w ramach 
wewnętrznej oceny 
adekwatności (ICAAP) 
Ocena nadzorcza 
zarządzania ryzykiem 
i alokacji kapitału 
wewnętrznego (SREP/
BION) 
Możliwość nałożenia 
dodatkowych wymogów 
przez regulatora 
 

Obowiązek publikowania 
wybranych informacji 
dotyczących 
adekwatności kapitałowej 
banków 

 
a) Filar I – Minimalne wymogi kapitałowe (fundusze własne)

Tak zwany I filar Bazylei III obejmuje wymagania w zakresie funduszy własnych banku, 
często nazywanych też kapitałem regulacyjnym. Fundusze własne wyliczane są  
w odniesieniu do aktywów ważonych ryzykiem (risk weighted assets, RWA). Oznacza to, 
że wymagana ilość kapitału powiązana jest z ryzykiem danej ekspozycji – im większe 
ryzyko, tym więcej kapitału własnego bank musi utrzymywać na wypadek strat. 
Wymagane fundusze własne nie są więc odnoszone do wartości bilansowych w ogóle, 
a obliczane w oparciu o normy ostrożnościowe, z uwzględnieniem wag ryzyka (Cicirko  
i in., 2012:124).

Większość dużych banków na potrzeby obliczania aktywów ważonych ryzykiem korzysta  
z tzw. metody wewnętrznych ratingów, pozwalającej na ustalenie wag ryzyka kredytowego 
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w oparciu o dane historyczne banku dla danego typu ekspozycji (metoda Internal 
Ratings Based, IRB)12. Na stosowanie metody IRB banki muszą uzyskać zezwolenie KNF 
oraz przekazywać wyjaśnienia dotyczące sposobu wyliczenia wymogów kapitałowych  
w oparciu o tę metodę i jej główne cechy.13

Same fundusze własne muszą też spełniać odpowiednie wymagania co do jakości. Obecnie 
ogólny wymóg w zakresie funduszy własnych wynosi 8% aktywów ważonych ryzykiem, 
z czego 4.5% musi stanowić kapitał najwyższej jakości, czyli kapitał podstawowy Tier I 
(CET1; który generalnie odpowiada wkładom za akcje oraz zatrzymanym zyskom). 

Zasady przyjęte w pakiecie CRD/CRR regulują szczegółowo rodzaje kapitału, które można 
zaliczyć na poczet wymogów funduszy własnych. Poza tym Bazylea III wprowadziła 
wymogi dotyczące wskaźników płynności oraz współczynnik dźwigni. 
 

b) Filar II – Kapitał wewnętrzny i ocena nadzorcza 

Regulacja funduszy własnych banku obejmuje jedynie wybrane ryzyka, na poczet 
których banki muszą utrzymywać odpowiedni kapitał. Równolegle do tego wymogu, 
banki muszą utrzymywać odpowiedni kapitał wewnętrzny (zwany też czasem kapitałem 
ekonomicznym). Kwota kapitału wewnętrznego to kwota niezbędna do pokrycia 
wszystkich zidentyfikowanych, istotnych rodzajów ryzyka występujących w działalności 
banku (Masera, 2014:17).

Bank ustala kapitał wewnętrzny z użyciem własnych modeli, w ramach procesu oceny 
adekwatności kapitału wewnętrznego (ICAAP). Ocena ta jest szersza niż regulacja 
funduszów własnych, gdyż musi obejmować wszystkie zidentyfikowane ryzyka. Z tego 
też względu, ICAAP jest ściśle powiązana z zarządzaniem ryzykiem w banku. Unijny pakiet 
CRD/CRR i przepisy implementujące go do prawa polskiego nie zawierają szczegółowych 
wytycznych wyliczania odpowiedniego kapitału i zarządzania ryzykiem, a jedynie ogólne 
wymogi w tym zakresie (np. obowiązek posiadania odpowiednich polityk). 

Instytucje nadzorujące dokonują oceny wyliczenia przez banki kapitału wewnętrznego  
w ramach procesu ICAAP i w zależności od wyniku tej oceny mogą zalecić instytucji 
szereg działań (np. zwiększenie poziomu kapitału). ICAAP ma zatem indywidualny 
charakter dla każdej instytucji.

Sposób identyfikacji poszczególnych ryzyk i „pokrycia” ich kapitałem w ramach ICAAP, 
poddawany jest systematycznej (najczęściej corocznej) kontroli nadzorczej (ang. 
Supervisory Review and Evaluation Process – SREP). W Polsce proces ten nazywa się 
Badaniem i Oceną Nadzorczą (BION). W ramach BION, KNF szczegółowo i kompleksowo 
analizuje działalność banku, a w zaleceniach pokontrolnych wydaje indywidualne 
rekomendacje dotyczące zarządzania ryzykiem, do których bank musi się zastosować. 

c) Filar III – Ujawnienia 

W celu uzupełnienia nadzoru sprawowanego przez organy publiczne, Bazylea III zawiera 
wymogi odnośnie ujawniania wybranych informacji dotyczących utrzymywanych przez 
bank kapitałów i głównych ryzyk związanych z jego działalnością. Dyscyplina rynkowa 
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wynikająca z upublicznienia tych informacji ma zapewnić jeszcze lepsze zarządzanie 
przez bank kapitałem, w związku z tym, że jego dostarczyciele, czyli akcjonariusze, 
wierzyciele oraz depozytariusze banku mają lepszy wgląd w jego sytuację finansową 
(Flannery & Bliss, 2019). W konsekwencji, mogą oni np., zażądać zapłaty większych 
odsetek za udzielane bankowi pożyczki, lub odstąpić od ich udzielenia, jeżeli stwierdzą, 
że sytuacja banku jest zbyt ryzykowna. 

3.1.3. Elementy regulacji makroostrożnościowej

Bazylea III, a w ślad za nią pakiet CRD/CR, opiera się na założeniu, że poza ryzykiem dla 
pojedynczego banku, istotne jest również ryzyko systemowe, które ten bank generuje 
poprzez wielkość jego operacji oraz skalę powiązań z innymi podmiotami na rynku 
finansowym (Amorello, 2016). Ryzyko to powinno znaleźć odzwierciedlenie również  
w obowiązkach kapitałowych nakładanych na daną instytucję lub na cały sektor. 

a) Bufory kapitałowe 

W tym celu CRD/CRR wprowadza bufory kapitałowe. Pierwszym z nich jest      obowiązkowy 
bufor zabezpieczający w wysokości 2,5% wszystkich ważonych ryzykiem aktywów banku 
(ekspozycji na ryzyko), który musi zostać pokryty kapitałem podstawowym (CET1).

Kolejnym buforem jest bufor antycykliczny, który może wynosić pomiędzy 0 a 2,5%,  
w zależności od decyzji właściwego organu. W Polsce robi to Minister Finansów w drodze 
rozporządzenia, a wartość tego bufora wynosi obecnie 0%. 

Bufor ryzyka systemowego nakładany jest na bank w przypadku, gdy stwarza on 
niecykliczne ryzyko systemowe lub jest na nie narażony. Dla wszystkich polskich 
banków wynosił on do niedawna 3% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, ale w reakcji 
na pandemię koronawirusa został obniżony do zera. 

Ustanawianie buforów należy do Ministra Finansów, który robi to w formie rozporządzenia. 
Przyjmowane jest ono jednakże z uwzględnieniem rekomendacji Komitetu Stabilności 
Finansowej, w którego skład wchodzi również KNF. Poza tym, KNF może identyfikować 
instytucje o znaczeniu systemowym i nakładać na nie dodatkowe wymogi kapitałowe  
w postaci bufora. W 2019 roku, KNF zidentyfikowała 11 banków o znaczeniu systemowym 
i na 9 z nich nałożyła bufory w wysokościach od 0,25 do 1% kwoty ekspozycji na ryzyko 
(KNF, 2019c). 

b) Środki niezharmonizowane 

Ponadto, do dyspozycji KNF pozostaje jednak cały szereg mniej konwencjonalnych 
środków nadzorczych i regulacyjnych, obejmujących bardziej bezpośrednie wpływanie 
na aktywność kredytową banków (tzw. credit guidance). Tego typu działania były 
stosowane przez wiele państw rozwiniętych w okresie powojennym, ale straciły na 
popularności w latach 80-tych, wraz z liberalizacją regulacji sektora finansowego (zob. 
Bezemer i in., 2018:3; Krippner, 2012; Monnet, 2018)  
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Środki te można podzielić na:

Instrumenty regulujące stronę podażową - na przykład minimalne lub maksymalne
limity dla kredytowania określonych sektorów lub typów działalności; ustalenie
maksymalnych stóp odsetek;
Instrumenty regulujące stronę popytową – na przykład ustalenie odpowiedniego
wskaźnika DTI (ang. debt to income), wyrażającego stosunek wydatków związanych 
z obsługą zobowiązań kredytowych do dochodu kredytobiorcy, albo wskaźnika 
LTV (ang. loan to value), wyrażającego stosunek wartości udzielonego kredytu do
aktualnej (bieżącej) wartości jego zabezpieczenia.

Tego typu instrumenty nie są zharmonizowane na poziomie ponadnarodowym, co nie 
znaczy, że nadzorcy i regulatorzy krajowi nie mogą z nich korzystać. Przeciwnie, obecnie 
KNF ustala limity LTV dla mieszkalnych kredytów hipotecznych oraz wymaga od banków 
ustalania własnych maksymalnych wskaźników DTI w ramach oceny wiarygodności 
kredytowej, a także późniejszego monitorowania tych wskaźników (Komisja Nadzoru 
Finansowego, 2018). Komisja wprowadza te środki na podstawie wydawanych przez 
siebie rekomendacji14. 

Niezharmonizowane instrumenty regulacji aktywności banków mogą służyć jako istotne 
źródło wpływu na rodzaj aktywności gospodarczej, podejmowanej przez podmioty 
„gospodarki realnej”, która będzie finansowana i na warunki tego finansowania. Instrumenty  
te mogą więc służyć nie tylko ograniczaniu ryzyka klimatycznego dla samych banków 
– taką funkcję mogłoby pełnić np. sektorowe ograniczenie dla kredytowania sektorów 
generujących zwiększone ryzyko kredytowe, ze względu na kwestie klimatyczne – ale 
też regulacyjnego stymulowania kredytowania określonych przedsięwzięć – taki efekt 
miałoby np. ustalenie minimalnych limitów zielonych kredytów lub obligacji w portfelach 
banków. 

Ponadto, należy zauważyć, że już obecnie banki publicznie deklarują ograniczanie 
swojego wsparcia dla kredytowania sektora węglowego (Uryniuk, 2019). Abstrahując od 
tego na ile deklaracje banków, będą przez nie urzeczywistniane w praktyce, regulacyjne 
limity dla finansowania przedsięwzięć uznanych za klimatycznie szkodliwe stanowiłyby 
usankcjonowanie idei, która wykształca się powoli w ramach praktyki rynkowej.  
 

3.2. Nadzór KNF nad bankami a zrównowa-
żone finanse
Niniejsza część raportu przedstawia rekomendacje dla KNF w kontekście zarysowanego 
powyżej krajobrazu regulacji ryzyka klimatycznego i zrównoważonych finansów  
w Unii Europejskiej. Obejmuje ona pięć punktów dotyczących komunikacji Urzędu 
z podmiotami nadzorowanymi, rynkiem i społeczeństwem oraz budowania 
ekspertyzy i spójnej polityki odnośnie ryzyk klimatycznych w ogóle oraz pięć 
punktów dotyczących konkretnych działań nadzorczych, które KNF może podjąć 
już teraz, nie czekając na zmiany prawne na poziomie unijnym czy krajowym. 
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3.2.1. Konieczność szybkiego działania 

Postrzeganie nowych działań w obszarze ryzyka klimatycznego i zrównoważonego 
finansowania podejmowanych na poziomie unijnym jako zdjęcie ciężaru regulacyjnego  
z barków KNF czy polskiego ustawodawcy byłoby błędem. W rzeczywistości,  fala 
nowych wytycznych, a w dłuższej perspektywie również kolejnych aktów legislacyjnych 
będzie dla KNF ogromnym wyzwaniem, podobnie jak dla podmiotów nadzorowanych, 
jeżeli nie otrzymają jasnych wytycznych co do stanowiska regulatora. 

Pierwsze wytyczne EBA uwzględniające kwestie klimatyczne zostały już opublikowane 
i znajdą zastosowanie od lipca 2021 roku (EBA, 2020). Oznacza to, że już teraz polskie 
banki zmagają się z próbą implementacji wytycznych posługujących się pojęciem ryzyka 
klimatycznego, nie wiedząc, jakie jest stanowisko ich lokalnego regulatora odnośnie tego 
typu ryzyk. KNF powinna zapewnić, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji w przypadku 
kolejnych przyjmowanych na poziomie unijnym regulacji. 

Komisja powinna zatem monitorować i wspierać działania nadzorowanych przez nią 
banków w związku z koniecznością adaptacji do proklimatycznych regulacji unijnych. 
Szczególnie, że jak dotychczas, w przeciwieństwie do zagranicznych odpowiedników, 
polski sektor bankowy, poza kilkoma niezobowiązującymi deklaracjami, nie podjął 
żadnych konkretnych inicjatyw w dziedzinie ograniczania ryzyka klimatycznego  
w sektorze ani wsparcia zielonych produktów i usług. 

Większe zaangażowanie na poziomie krajowym otworzyłoby również dla KNF szansę na 
wypracowanie własnych, uwzględniających w większym stopniu specyfikę krajowego 
rynku  wytycznych, które mogłyby uzupełniać lub korygować EBA. Wytyczne przyjmowane 
na poziomie wspólnotowym z konieczności charakteryzują się większym poziomem 
ogólności i nie uwzględniają potrzeb lokalnych rynków. KNF dysponuje w tym zakresie 
przewagą informacyjną, którą powinna wykorzystać w celu lepszego, pełniejszego 
uwzględnienia ryzyk klimatycznych przez podmioty nadzorowane. Wielu regulatorów 
krajowych podejmuje takie kroki, nie tylko w obszarze zrównoważonych finansów czy 
ryzyka klimatycznego. Do przykładów należą choćby francuski AMF czy brytyjski FCA. 
Za przykład uregulowania odrębnego od wytycznych EBA mogą też posłużyć wytyczne 
KNF dotyczące outsourcingu do chmury.

Inicjatywa KNF zmierzająca do jak najlepszego przygotowania podmiotów nadzorowanych 
na wdrożenie nadchodzących wymogów regulacyjnych dotyczących kwestii klimatycznych 
wpisuje się również w ustawowe zadania KNF takie jak dbanie konkurencyjność polskiego 
rynku. Inwestorzy instytucjonalni będą oczekiwać minimalizacji ryzyka klimatycznego na 
poziomie pojedynczych instytucji, jak i całego systemu finansowego, a klienci detaliczni 
poszukiwać zrównoważonych klimatycznie produktów. Podmioty nadzorowane lepiej 
odpowiedzą na te potrzeby z pomocą regulatora. 

Komisja powinna więc w swoich działaniach nadać kwestiom klimatycznym odpowiedni 
priorytet i zapewnić, że jest na bieżąco z rozwojem praktyk rynkowych oraz najnowszymi 
inicjatywami legislacyjnymi.
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3.2.2. Ryzyko klimatyczne - jasna komunikacja oczekiwań nadzorczych

Biorąc pod uwagę, że zrozumienie wpływu ryzyk klimatycznych na sektor finansowy 
jest wciąż ograniczone, a metody ich identyfikacji i dobre praktyki zarządzania nimi 
dopiero się kształtują, pierwszym krokiem powinno być nawiązanie przez KNF dialogu 
regulacyjnego z polskimi bankami i sformułowanie jasnych ścieżki formułowania 
oczekiwań regulacyjnych. 

W ten sposób postąpił choćby Europejski Bank Centralny nadzorujący systemowo istotne 
banki strefy euro, który opublikował swoje wytyczne dotyczące ryzyk środowiskowych  
i poddał je publicznym konsultacjom. EBC zaznaczył, że „wytyczne te nie są wiążące, 
ale służą za podstawę dla regulacyjnego dialogu”(EBC, 2020:3). 

Również inni regulatorzy jasno komunikują, że zamierzają uwzględniać ryzyko 
klimatyczne w swoich działaniach i oczekują od nadzorowanych podmiotów wzięcia tego 
ryzyka pod uwagę, w celu spełnienia wymogów nadzorczych. Z ankiety przeprowadzona 
przez Komitet Bazylejski pośród regulatorów i nadzorców finansowych w kwietniu 
2020 roku wynika, że tylko 3 z 27 ankietowanych organów nie prowadził własnych 
badań dotyczących zmian klimatycznych, a tylko 2 nie poruszyło tych kwestii w swojej 
komunikacji z bankami (Basel Committee on Banking Supervision, 2020:3).

Jasno komunikując swoje oczekiwania co do ryzyka klimatycznego, KNF zwiększyłaby 
świadomość nadzorowanych banków oraz   ich szanse na dostosowanie do dynamicznego 
- pod wpływem coraz pełniejszego inkorporowania do niego kwestii klimatycznych - 
krajobrazu regulacyjnego. 

Można się też spodziewać, że w związku z rosnącą świadomością  inwestorów i opinii 
publicznej co do znaczenia ryzyk klimatycznych, nadzorowane podmioty będą zresztą 
same oczekiwać wytycznych od regulatora. Im szybciej zostaną one zakomunikowane 
tym lepiej. 

Ponadto, posiadając własny, rozwinięty program i jasno sformułowane oczekiwania 
nadzorcze, skalibrowane do potrzeb i możliwości nadzorowanych instytucji, KNF 
będzie mogła odwołać się do nich wyjaśniając powody niestosowania wytycznych EBA  
w określonym zakresie (zgodnie z zasadą comply or explain). Alternatywny scenariusz, 
w którym KNF będzie zmuszona zadeklarować brak stosowania wytycznych EBA  
ze względu na nieprzygotowanie do integracji ryzyk klimatycznych w ramach nadzoru, 
będzie podważał zaufanie do nadzorcy i jego legitymizację. Może się też wiązać  
z niekorzystną oceną KNF przez EBA w ramach tak zwanej peer review.  

Z tych powodów, szybkie i jasne sformułowanie oczekiwań nadzorczych jest konieczne.  
KNF powinna więc jak najszybciej zabrać głos w przedmiocie ryzyk klimatycznych, 
wskazać na to, jakie zagadnienia w tym przedmiocie uważa za priorytet dla polskiego 
rynku i jakie działania zamierza podjąć.

Zamierzony efekt takiego stanowiska powinien być potrójny:

zachęcenie podmiotów nadzorowanych do większej aktywności własnej w zakresie
uwzględniania ryzyka klimatycznego i zwiększenie ich świadomości
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zwiększenie pewności prawnej i regulacyjnej podmiotów nadzorowanych
wzmocnienie pozycji KNF w procesie implementacji lawiny nowych inicjatyw 
legislacyjnych i regulacyjnych płynącej ze szczebla unijnego

3.2.3. Rozwój kompetencji własnych w zakresie ryzyka klimatycznego i związków 
finansów z kwestiami klimatycznymi 

Komisja wysłałby jasny komunikat, pokazujący, że poważnie traktuje wyzwania związane 
z kwestiami klimatycznymi w ramach finansów przystępując do Network for Greening 
the Financial System (NGFS). NGFS to międzynarodowa organizacja, utworzona zaledwie 
w 2017 roku, zrzeszająca już  ponad 66 organów nadzoru oraz banków centralnych jako 
członków i 13 obserwatorów, której głównym celem jest wymiana doświadczeń, wiedzy 
i dobrych praktyk w odniesieniu do kwestii klimatycznych w nadzorze finansowym. 

Identyfikacja i modelowanie ryzyk klimatycznych jest szczególnym wyzwaniem dla 
nadzorców, ze względu na jego niefinansowy charakter. Wymaga ono metodologicznej 
interdyscyplinarności i uwzględnienia technik z zakresu modelowania klimatycznego,  
a nie tylko finansowego (Campiglio i in., 2018; NGFS, 2020). Z tego względu KNF 
powinna dbać o rozwój kompetencji własnych w tym zakresie, które pozwolą jej na 
lepsze zrozumienie tych ryzyk, ale też zwiększą legitymizację podejmowanych przez nią 
działań nadzorczych.  

Przystąpienie do NGFS nie tylko pozwoli KNF czerpać z wiedzy i doświadczeń innych 
regulatorów, ale też wyśle zewnętrzny sygnał, że Komisja poważnie traktuje kwestie 
klimatyczne, i że jej działania mają oparcie w aktualnym konsensusie nadzorczym. 
Podobną rekomendację Instrat sformułował dla Narodowego Banku Polskiego (Stefaniak 
& Szwarc, 2020).

3.2.4. Analiza ekspozycji polskiego sektora bankowego na ryzyko klimatyczne

Intensywność działań Komisji w zakresie mitygowania ryzyka klimatycznego musi być 
determinowana skalą i prawdopodobieństwem materializacji tego ryzyka dla podmiotów 
nadzorowanych. Ze względu na dużą rolę banków w finansowaniu polskiej gospodarki 
opartej na paliwach kopalnych, skala tych ekspozycji będzie znacząca. 

Ze względu na makroekonomiczny charakter tego ryzyka KNF powinna prowadzić 
pracę nad jego pomiarem w ramach Komitetu Stabilności Finansowej, wspólnie z NBP. 
Wyniki analiz będą jednak bezpośrednio relewantne dla KNF również jako nadzorcy 
mikroostrożnościowego.  

Analiza ryzyka klimatycznego dla całego sektora finansowego jest koniecznym 
uzupełnieniem analizy ryzyka klimatycznego dla bilansów poszczególnych instytucji 
nadzorowanych. 
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3.2.5. Analiza praktyk instytucji nadzorowanych 

Ze względu na wczesną fazę, na jakiej znajdują się metodologie badań i zarządzania 
ryzykiem klimatycznym, oraz brak ukształtowanych praktyk rynkowych w tym zakresie, 
wymiana informacji pomiędzy podmiotami nadzorowanymi a KNF jest szczególnie 
istotna. Element ten jest też ważny z punktu widzenia komunikowania oczekiwań 
nadzorczych – KNF powinna wiedzieć w jaki sposób nadzorowane podmioty podchodzą 
do ryzyk klimatycznych, aby móc ocenić wielkość luki regulacyjnej, zidentyfikować 
dobre praktyki oraz potencjalne problemy na jakie napotkać może implementacja 
kwestii wytycznych nadzorczych. 

Takie podejście byłoby zgodne z praktykami innych regulatorów. Ankietę z pytaniami 
dotyczącymi sposobu uwzględniania przez nadzorowane podmioty rozesłał w 2019 
roku brytyjski Urząd Nadzoru Ostrożnościowego (Prudential Regulation Authority, 2019) 
a Komitet Bazylejski wskazuje ją jako przykład dobrych praktyk w ramach II Filaru 
Bazylei (Basel Committee on Banking Supervision, 2019:16). Podobnie Europejski Bank 
Centralny opublikował swoje wytyczne dotyczące uwzględniania kwestii klimatycznych 
jako „podstawę dla regulacyjnego dialogu” (EBC, 2020:3) z nadzorowanymi instytucjami. 
Dodatkowo, EBC opublikował przegląd praktyk banków dotyczących ujmowania ryzyk 
klimatycznych w procesie wewnętrznej oceny adekwatności kapitałowej banków (ICAAP). 

Przegląd podejść wykształcanych przez same banki jest niezbędny dla świadomego 
sformułowania oczekiwań nadzorczych. Oczywiście, praktyki banków nie powinny 
przesądzać o tym, w jaki sposób KNF określi sposoby uwzględniania przez nie 
ryzyka klimatycznego (podobne zastrzeżenie sformułował EBC w swoich wytycznych 
dotyczących kwestii klimatycznych (2020:6)). Jednak wobec faktu ciągłego kształtowania 
się standardów, dotyczących ryzyka klimatycznego, KNF powinna wiedzieć, w którym 
miejscu są nadzorowane przez nią banki, jeżeli chodzi o uwzględnianie tego ryzyka  
w swoim systemach zarządzania.

3.2.6. Uwzględnianie ryzyk klimatycznych w ramach Badania i Oceny Nadzorczej 

Badanie i Ocena Nadzorcza (SREP/BION) stanowi podstawę II filara systemu adekwatności 
kapitałowej Bazylea III i stwarza regulatorowi rynku szczególną okazję do kompleksowej 
i szczegółowej oceny działalności banku oraz wszystkich ryzyk z nią związanych (Basel 
Committee on Banking Supervision, 2019). 
Komisja Nadzoru Finansowego przeprowadza badanie i ocenę nadzorczą banku co 
najmniej raz w roku. Badanie i ocena nadzorcza obejmują identyfikację wielkości  
i charakteru ryzyka, na jakie narażony jest bank, ocenę jakości procesu zarządzania 
ryzykiem, ocenę poziomu kapitału pokrywającego ryzyko oraz zarządzania bankiem,  
w tym jej zgodność z przepisami prawa. Zakres kwestii ocenianych w ramach BION jest 
właściwie nieograniczony15. Dyrektywa CRD IV mówi wprost, że badanie obejmuje ryzyka 
na które „instytucje są lub mogą być narażone”, co oznacza, że organy nadzorcze mogą 
brać pod uwagę prawdopodobne zdarzenia przyszłe skutkujące ryzykiem dla banku16.

Pomimo, iż proces BION ukierunkowany jest przede wszystkim na ocenę sytuacji 
konkretnego banku, KNF zobowiązana jest też brać w jego ramach pod uwagę ryzyko 
systemowe, jakie może stwarzać bank oraz wpływ ryzyka powstającego w systemie 
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finansowym na działalność banku.

Ryzyko klimatyczne stanowi czynnik wpływający na konwencjonalne kategorie ryzyka, 
które powinny być przez nadzorców uwzględniane w ramach procesu SREP już  
w obecnym stanie prawnym. Dlatego powinno ono stanowić przedmiot ich zainteresowania 
już dziś (EBC, 2020b:28; NGFS, 2020:48; Pointner & Ritzberger-Grünwald, 2019:34). Jak 
wynika z analizy EBC, ryzyko klimatyczne uwzględniane jest obecnie przez banki głównie 
w kontekście ryzyka reputacyjnego lub operacyjnego, jeżeli w ogóle. Natomiast wpływ 
czynników klimatycznych na pozostałe kategorie ryzyka pozostaje zaniedbany, a ocena 
prawdopodobieństwa wystąpienia tych ryzyk jest mało kompleksowa (EBC, 2020b:13). 

KNF powinna w ramach badania BION przeanalizować zarówno praktyki nadzorowanych 
banków w zakresie identyfikacji i zarządzania ryzykiem klimatycznym, jak i materialny 
wpływ ryzyk klimatycznych na ich bilanse (jeżeli banki same nie prowadzą 
takiego badania). Taka analiza powinna być przeprowadzona z uwzględnieniem 
tradycyjnych kategorii ryzyka (ryzyka kredytowego oraz ryzyka płynności, ryzyka 
rynkowego w odniesieniu do księgi handlowej itp.) oraz w ramach istniejących 
regulacji dotyczących systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania bankiem.  

Tabela 3.2.6. Ryzyka klimatyczne a tradycyjne kategorie ryzyka 

Rodzaj 
ryzyka

Ryzyko klimatyczne

Ryzyko fizyczne Ryzyko transformacyjne

Tradycyjne 
kategorie 

ryzyka

Kredytowe

Dla regionów geograficznych narażonych 
na ekstremalne zjawiska pogodowe 
zwiększenie prawdopodobieństwa 
niewypłacalności kredytobiorców; niższa 
wartość zabezpieczeń

Koszty dostosowania do zmian 
klimatycznych mogą negatywnie 
wpłynąć na rentowność 
kredytobiorców, zmniejszając 
zdolność do obsługi zadłużenia

Rynkowe
Ekstremalne zjawiska pogodowe mogą 
prowadzić do zwiększenia zmienności 
cen aktywów i nagłych ich obniżek

Zwiększenie zmienności 
cen aktywów, np. na skutek 
zapowiadanych zmian regulacyjnych

Operacyjne

Zakłócenie ciągłości operacji banku 
na skutek zniszczeń jego materialnych 
zasobów (np. w związku z powodzią lub 
pożarem)

Zmieniające się preferencje 
konsumentów mogą prowadzić do 
utraty klientów, ryzyko reputacyjne 
oraz odpowiedzialności prawnej 
za współfinansowane szkody 
środowiskowe

Inne

Zwiększone wypłaty depozytów w 
związku z niepokojami związanymi z 
ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi 
lub w powstałymi w ich wyniku 
szkodami

Nagła zmiana cen aktywów może 
doprowadzić do konieczności 
uzupełniania zabezpieczeń; 
konieczność uzupełnienia HQLA w 
związku ze zmianami ich cen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie EBC 2020:11

Na podstawie ustaleń dokonanych w ramach procesu BION co do poszczególnych elementów tej 
oceny, KNF może nakazać bankom określone działanie. Uprawnienia przysługujące KNF w tym 
zakresie są bardzo szerokie i obejmują szereg różnych środków.

W przypadku zidentyfikowania w procesie BION ryzyk klimatycznych, które nie są przez bank odpo-
wiednio uwzględnione w ramach wewnętrznych procedur zarządzania ryzykiem, a w konsekwen-
cji, na które nie jest alokowany odpowiedni kapitał wewnętrzny, KNF może m.in. nałożyć na bank 
obowiązek zwiększenia kapitałów własnych banku, zmianę struktury płynnościowej banku lub lub 
utworzenia rezerw. Komisja może też nakazać bankowi opracowanie i zastosowanie odpowiednich 
procedur dotyczące zarządzania ryzykiem klimatycznym w ramach systemu zarządzania ryzykiem.
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Integracja ryzyk klimatycznych w ramach procesu BION może być bardziej skuteczna niż 
działania regulacyjne odnoszące się do ogółu banków, zwłaszcza dopóki zrozumienie 
ryzyk klimatycznych jest ograniczone. Przede wszystkim, formułowane rekomendacje  
i zalecenia mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb banku i zidentyfikowanych 
ryzyk, co gwarantuje ich skuteczność i ułatwia zachowanie proporcjonalności wymogów 
kapitałowych. 

3.2.7. Zielony czynnik wsparcia vs. zwiększanie funduszy własnych w ramach BiON

Jak wskazano powyżej, regulacja wymogów kapitałowych jest podstawową techniką 
regulowania działalności bankowej. W związku z tym inicjatywy zmierzające do wspierania 
zrównoważonych finansów powinny obejmować również ich reformę. Proponowanym 
rozwiązaniem jest w tym zakresie tzw. zielony czynnik wsparcia (green supporting factor, 
GSF), który sprowadza się do zmniejszenia wymogów kapitałowych dla „zielonych” 
ekspozycji analogicznie do obowiązującego obecnie czynnika wsparcia dla ekspozycji 
związanych z małymi i średnimi przedsiębiorstwami17. Postulat przyjęcia tego środka 
pojawił się w raporcie HLEG (HLEG, 2018:68), a na podstawie ostatniej zmiany pakietu 
CRR/CRD, EBA otrzymała mandat do oceny, czy wprowadzenie GSF byłoby zasadne. 

Horyzont czasowy ewentualnego wprowadzenia GSF na poziomie unijnym to rok 2025. 
Ewentualne przyjęcie takiego środka samodzielnie przez KNF lub polskiego ustawodawcę 
nie wchodzi w grę, ze względu na regulację wymogów kapitałowych bezpośrednio 
poprzez rozporządzenie (CRR). Mimo tego KNF dysponuje środkami, na podstawie 
których może powiązać obciążenia kapitałowe banków z kwestiami klimatycznymi. 
Wydawane w ramach Filaru II (SREP/BION) indywidualne zalecenia zwiększenia poziomu 
funduszy własnych na pokrycie ryzyk klimatycznych mogą stanowić swojego rodzaju 
implementację idei „brązowego czynnika ograniczającego” (brown penalizing factor), 
który stanowi niejako odwrotność idei „zielonego czynnika wsparcia” (green supporting 
factor, GSF).

Urzeczywistnienie w ten sposób powiązania wymogów kapitałowych z kwestiami 
klimatycznymi ma przewagę nad GSF w dwóch aspektach. Po pierwsze, GSF jest 
krytykowany w literaturze - badania empiryczne wykazują, że czynniki wsparcia mają 
małe przełożenie na zwiększenie dostępności kredytowania dla wspieranego sektora 
i wiążą się ze zmniejszeniem ogólnych wymogów kapitałowych, a w konsekwencji 
zwiększeniem ryzyka dla banków (Mähönen & Cullen, 2019; Van Lerven & Ryan-Collins, 
2018, Boot & Schoenmaker, 2018). Lepszym rozwiązaniem wydaje się więc równanie  
„w górę, poprzez penalizację ekspozycji na „brudne” aktywa powiązaną ze skalą  
i stopniem ryzyka klimatycznego. BPF ma również skuteczniej wpływać na aktywność 
kredytową banków.

Po drugie, GSF przyjęty na poziomie aktu prawnego jest oparty na klasyfikacji ekspozycji 
jako „zielone”. Tymczasem wymóg zwiększenia funduszy własnych nałożony w ramach 
BION w związku z ryzykiem klimatycznym, którego nie uwzględniają modele wewnętrzne 
banków miałoby też tę przewagę nad koncepcjami BPF i GSF, że wymóg byłby „szyty 
na miarę” dla badanej instytucji, a nie ustalany odgórnie. Jest to więc elastyczne i od 
razu dostępne narzędzie ograniczania ryzyka klimatycznego i stymulowania zielonego 
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kredytowania. Rozumiany w ten sposób BPF, nakładany przez KNF w ramach BiON byłby 
więc mniej skuteczny, jeżeli chodzi o ograniczanie podaży kredytu dla klimatycznie 
szkodliwych sektorów gospodarki, gdyż cześć ekspozycji na taki sektor nie wiąże się 
dla banku z podwyższonym ryzykiem. Jednakże ten efekt KNF mogłaby osiągnąć innymi 
środkami (np. poprzez makroostrożnościowe instrumenty niezharmonizowane, takie jak 
ograniczenia sektorowe, postulowane w pkt. 10 poniżej).

Jednak tego typu rekomendacje KNF mogą zyskać legitymizację jedynie, jeżeli będą 
oparte na solidnej metodologii szacowania ryzyka klimatycznego, co jest uzależnione od 
wykształcenia przez KNF odpowiedniej ekspertyzy w tym zakresie (zob. p. 3 powyżej).  

3.2.8. Testy klimatycznych warunków skrajnych

Testy warunków skrajnych (stress testy) są ważnym narzędziem nadzorczym integracji 
ryzyk klimatycznych do systemu zarządzania ryzykiem banku, ze względu na ich 
zorientowanie na przyszłość i niezależność od danych historycznych. 

Istotną wadą wymogów kapitałowych, ustalanych na podstawie metody IRB, jest bowiem 
poleganie w zbyt dużej mierze na danych historycznych, co prowadzi do zjawiska 
overfittingu (Haldane, 2014). Dane te informują o przeszłych zachowaniach danych klas 
kredytobiorców lub aktywów, ale nie dają gwarancji, że będą oni zachowywali się tak 
samo w przyszłości. Ma to zastosowanie w szczególności do wielu kredytobiorców 
z branży energetycznej, których biznes będzie narażony na duże koszty i utratę 
dochodów, jeżeli nie zaadaptują się oni do warunków narzucanych przez transformację 
w kierunku zeroemisyjnym, mimo iż w przeszłości byli zazwyczaj bezpiecznymi klientami 
(Bierman, 2020, s. 149). Tam z kolei, gdzie przepisy regulujące wymogi kapitałowe 
odnoszą się do szacunków dotyczących przyszłości, horyzont ten jest ograniczony, 
np. prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania (PD) są obliczane w horyzoncie 
1 roku18. 

Od ograniczeń tych wolne są stress testy analizujące pozycje kapitałowe i płynnościowe 
banku w różnych scenariuszach, które mogą być przyjęte w oderwaniu od danych 
historycznych. Na gruncie pakietu CRD/CRR stress testy muszą być przeprowadzane 
zarówno przez sam bank (regularnie)19 jak i przez nadzorcę (corocznie)20. Ich zakres  
i treść przyjętych scenariuszy nie są w żaden sposób ograniczone, a więc zarówno same 
banki jak i KNF mogą przeprowadzić testy przyjmujące w scenariuszu materializację 
ryzyk klimatycznych. Ze względu na brak wymienionych wad, które posiada regulacja 
kapitałowa, stress testy są obecnie szczególnie ważnym instrumentem nadzoru i zapewne będą 
kluczowe dla nadzoru uwzględniającego ryzyko klimatyczne (Gleeson, 2018).

Komisja powinna zarówno zachęcać banki do takiego działania jak też sama opracować 
scenariusze testów klimatycznych warunków skrajnych. Wyniki tych testów pozwoliłyby 
zrozumieć skalę ekspozycji polskiego sektora bankowego na ryzyko klimatyczne lepiej, 
niż analiza oparta jedynie o klasyfikację poszczególnych ekspozycji. Wyniki klimatycznych 
stress testów stanowiłyby punkt wyjścia dla dalszych działań zmierzających do mitygacji 
zidentyfikowanych ryzyk.
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3.2.9. Makroostrożnościowe monitorowanie węglowe?

Niezależnie od konieczności nadzoru nad indywidualnymi bankami, KNF, przy współpracy 
z innymi instytucjami nadzoru nad sektorem finansowym, powinna monitorować ryzyka 
klimatyczne na poziomie makro. Ryzyka klimatyczne porównywane są do finansowego 
ryzyka systemowego, któremu nadzór makroostrożonościowy ma przeciwdziałać 
(Gruenewald, 2020). Jednakże, skutki zmian klimatycznych charakteryzują się trudną 
do ilościowego oszacowania niepewnością. Materializują się one w postaci szoków, od 
których uczestnicy rynku nie mogą się ubezpieczyć, a których skutki są systemowe  
i mogą prowadzić do efektów zarażania (Aglietta & Espagne, 2016). 

W związku z tym, konieczna jest identyfikacja i monitoring ekspozycji sektora finansowego 
jako całości na ryzyka klimatyczne. Liczne europejskie banki centralne i regulatorzy rynku 
dokonali już wstępnych szacunków w tym zakresie, na różnym poziomie szczegółowości. 
Analizę taką przeprowadził choćby EBC (Giuzio i in., 2019), EBA w odniesieniu do 
europejskiego sektora bankowego jako całości (EBA, 2018, s. 25), EIOPA w odniesieniu do 
ekspozycji ubezpieczycieli (EIOPA, 2019), holenderski bank centralny (Regelink i in., 2017) 
(w tym bardzo szczegółową analizę ryzyk transformacyjnych (Vermeulen i in., 2018)) 
oraz francuski regulator ostrożnościowy (ACPR, 2019).  

Podobna ocena powinna zostać przeprowadzona jak najszybciej w odniesieniu do 
polskiego sektora bankowego, w szczególności biorąc pod uwagę skalę uzależnienia od 
paliw kopalnych polskiej gospodarki, którą w dużej mierze finansują banki. To zadanie 
powinno być realizowane we współpracy z innymi organami nadzoru, zwłaszcza NBP,  
w ramach Komitetu Stabilności Finansowej (zob. Stefaniak & Szwarc, 2020). 

Na podstawie dokonanych szacunków, KSF powinien prowadzić stały monitoring ekspozycji 
na ryzyka klimatyczne i „brudne” sektory gospodarki, podobny do prowadzonego obecnie 
przez KSF monitoringu akcji kredytowej i cen aktywów (np. nieruchomości). Monitoring 
ten mógłby stać się podstawą do późniejszych działań nadzorczych. 

W literaturze zaproponowano np. użycie „węglowego bufora antycyklicznego” 
nakładanego w okresie “węglowego boomu”, kiedy kredytowanie „brudnych” sektorów 
gospodarczych utrzymuje się na wysokim poziomie. Zgromadzony w tym okresie kapitał 
pomógłby w absorpcji strat w późniejszej fazie „cyklu węglowego”, w której aktywa 
węglowe straciłyby na wartości lub ulegały osieroceniu (D’Orazio & Popoyan, 2019). 
Co prawda, jak wskazano powyżej KNF nie ma kompetencji do samodzielnego nakładania 
buforów kapitałowych, co odbywa się na podstawie wydawanych przez Ministra 
Finansów rozporządzeń. Jednak Minister polega przy ich ustalaniu na rekomendacjach 
KSF, w którym Prezes KNF zasiada jako jeden z czterech członków, co daje jej wymierny 
wpływ na podejmowane decyzje. W związku z maksymalnym charakterem harmonizacji 
regulacji buforów kapitałowych na poziomie unijnym nie jest też możliwe wprowadzenie 
dodatkowych buforów krajowych (co z resztą wymagałoby zmian legislacyjnych). KSF 
mógłby jednak polegać na istniejących narzędziach jak np. bufor ryzyka systemowego. 
Przykładowo, to właśnie ten bufor został wykorzystany w Wielkiej Brytanii do zwiększenie 
wymogów kapitałowych dla banków w związku z tzw. ring-fencingiem21.  
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3.2.10. Niezharmonizowane środki makroostrożnościowe

Jak wskazano powyżej, pakiet CRD/CRR nie harmonizuje wszelkich możliwych środków 
regulacji działalności bankowej, a jedynie te elementy, które odnoszą się do adekwatności 
kapitałowej (oraz, w mniejszym stopniu płynnościowej) 22. Państwa członkowskie mogą 
więc nakładać na banki inne ograniczenia, wykraczające poza kwestie zarządzania 
kapitałem. W szczególności, ograniczenia te mogą dotyczyć ekspozycji banki na określone 
aktywności, produkty, bądź kredytobiorców (Schoenmaker & Van Tilburg, 2016, s. 326).

KNF już dziś stosuje tego typu instrumenty. Przykładowo, na skutek zagrożenia dla 
stabilności finansowej w związku z udzielaniem przez banki kredytów objętych ryzykiem 
walutowym (tzw. kredytów frankowych), KNF ograniczyła możliwość udzielania tych 
kredytów jedynie do osób, które otrzymują w walucie kredytu większość swojego 
dochodu, na mocy Rekomendacji S (Komisja Nadzoru Finansowego, 2018)23. 

Niezależnie od identyfikacji i nadzoru nad poziomem ekspozycji poszczególnych 
banków na ryzyko klimatyczne w ramach badania SREP, w przypadku stwierdzenia, że 
ekspozycje te są znaczące dla wielu instytucji działających na polskim rynku bankowym, 
KNF powinna rozważyć wprowadzenie limitu ekspozycji kredytowych dla „brudnych” 
sektorów gospodarki, narażonych na „osierocenie” ich rynkowych aktywów. 

Limit mógłby zostać wprowadzony zasadniczo na dwa sposoby – albo w postaci 
„twardego” limitu ekspozycji (ustalonego jako odsetek aktywów w bilansie banków, 
których „brudne” ekspozycje nie mogą przekroczyć) albo jako sektorowy współczynnik 
dźwigni (w związku z którym ekspozycje na sektor uznany za „brudny” będą pociągać 
za sobą zwiększone wymogi kapitałów własnych, nieważonych ryzykiem) (D’Orazio  
& Popoyan, 2019, s. 31). 

Jak wskazano powyżej, niezharmonizowane instrumenty regulacji aktywności banków 
są szczególnie interesujące w kontekście kwestii klimatycznych. Mogą one służyć nie 
tylko jako narzędzie ograniczania ryzyka klimatycznego dla samych banków, ale również 
jako narzędzie polityki publicznej, służące do ograniczania kredytowania dla działalności 
klimatycznie negatywnej i wspierania przedsięwzięć o klimatycznie pozytywnym skutku. 

KNF mogłaby też wprowadzić, na podstawie wydawanych przez siebie rekomendacji, 
powiązane z kryteriami klimatycznymi wskaźniki odpowiadające obowiązującym 
obecnie wskaźnikom DTI lub LTV, albo uwzględnić kryteria klimatyczne  
w ramach obliczania tych wskaźników, lub zobowiązać do tego nadzorowane banki.

3.3. Podsumowanie 
W oparciu o wnioski z powyższej analizy, w zakresie nadzoru ostrożnościowego nad 
bankami rekomendujemy następujące działania:
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Komunikacja z nadzorowanymi podmiotami i budowanie ekspertyzy
Instrumenty nadzorcze:

KNF powinna nadać kwestiom klimatycznym odpowiedni priorytet w ramach swoich prac. 
Kwestie te będą zyskiwać na znaczeniu w regulacji i nadzorze bankowym, a KNF będzie 
coraz dotkliwiej odczuwać presję „z góry” w postaci rosnącej liczby regulacji i „z dołu”  
w postaci ewoluujących praktyk rynkowych. 
KNF powinna jasno zakomunikować swoje stanowisko w zakresie wpływu zmian 
klimatycznych na sektor finansowy i zarysować plan działań w tym obszarze, 
oraz zakomunikować jasno swoje oczekiwania wobec instytucji nadzorowanych. 
Publikacja stanowiska w tym zakresie będzie mieć potrójny efekt: zwiększający 
świadomość podmiotów nadzorowanych, zwiększający ich poczucie bezpieczeństwa 
regulacyjnego oraz zwiększający autorytet KNF do prowadzenia polityki nadzorczej 
w zakresie zrównoważonych finansów z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań 
rynkowych. 
Formą takiego publicznego zakomunikowania swojego stanowiska byłoby 
przystąpienie KNF (wraz z NBP) do Network for Greening the Financial System. 
Dołączenie do NGFS pozwoliłoby też KNF znacząco zwiększyć kompetencje własne 
w zakresie ryzyka klimatycznego, co jest pożądane ze względu na wczesny etap prac 
nad integracją tych ryzyk do praktyki nadzoru finansowego i mnogość problemów 
metodologicznych.
Dokonanie pomiaru ekspozycji polskiego sektora bankowego na ryzyko klimatyczne 
jest konieczna, żeby odpowiednio skalibrować odpowiedź nadzorczą. KNF powinna 
aktywnie podjąć pracę nad takimi badaniami, wraz z NBP w ramach KSF-M. 
Ze względu na wczesne stadium uwzględniania ryzyk klimatycznych w praktyce 
zarządzania ryzykiem przez instytucje finansowe i rozbieżność praktyk rynkowych  
w tym zakresie, KNF powinna zidentyfikować najczęstsze praktyki występujące  
w tym zakresie na polskim rynku, poprzez dialog z podmiotami nadzorowanymi.

Instrumenty nadzorcze:

Badanie sposobu uwzględniania przez banki ryzyka klimatycznego w ramach ICAAP
powinno stać się stałym elementem procesu BiON. Wykorzystując swoje szerokie 
uprawnienia informacyjne i dostęp do szczegółowych informacji o pozycjach 
bilansowych nadzorowanych banków, KNF powinna dokonać zarówno oceny 
uwzględnienia ryzyka klimatycznego na poziomie formalnym, ale też dokonywać 
oceny materialnej, tj. identyfikować rzeczywiste ryzyko klimatyczne dla aktywów 
banku.
W konsekwencji dokonania oceny sposobu uwzględniania ryzyka klimatycznego  
w badaniu BiON, i zidentyfikowania braków w alokacji kapitału wewnętrznego na 
pokrycie ryzyka klimatycznego, KNF może użyć swoich uprawnień do zobowiązania 
kontrolowanego banku do zwiększenia kapitału. W ten sposób KNF może powiązać 
wymogi kapitałowe z ryzykiem klimatycznym w sposób podobny do BPF.
Jednym z ważniejszych narzędzi nadzoru mikroostrożnościowego nad ryzykiem 
klimatycznym będą testy warunków skrajnych. Ze względu na charakter ryzyka 
klimatycznego, może ono nie być uwzględniane w opartych na danych historycznych 
wagach ryzyka. KNF powinna zarówno zachęcać banki do przyjmowania scenariuszy 
klimatycznych w swoich testach wewnętrznych, jak i samemu przeprowadzać stress 
testy z uwzględnieniem takich czynników.
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W ramach nadzoru makroostrożnościowego, na podstawie buforów kapitałowych 
będących obecnie do obecnie do dyspozycji, jeden z buforów mógłby zostać 
zastosowany jako „bufor węglowy”, nakładany na banki w okresie ekspansji kredytu 
dla klimatycznie szkodliwych sektorów, który później mógłby pomóc w absorpcji 
strat spowodowanych w wyniku materializacji ryzyka klimatycznego.
Istotne w kontekście wspierania zrównoważonych finansów mogą być 
niezharmonizowane instrumenty nadzoru makroostrożnościowego. KNF powinna 
rozważyć celowość minimalnych (dla zielonych aktywów) lub maksymalnych 
(dla brudnych aktywów) limitów kredytowania, lub też wprowadzić powiązane  
z kryteriami klimatycznymi wskaźniki takie jak DTI lub LTV, albo uwzględnić kryteria 
klimatyczne w ramach tych wskaźników.
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4.1. Greenwashing a teoretyczne podstawy 
ochrony klienta na rynku finansowym
Realizacja postanowień Porozumienia Paryskiego wymaga mobilizacji znaczących 
środków finansowych i natychmiastowego wręcz odejścia od finansowania paliw 
kopalnych. Rynki mogą ułatwić finansowanie dekarbonizacji  gospodarki, pod warunkiem 
skutecznego przekierowania zasobów na zrównoważone inwestycje. Inwestorzy detaliczni 
są znaczącym źródłem długoterminowego finansowania na europejskich rynkach 
(Better Finance, 2017). Dlatego pozyskanie ich zaufania do „zielonych” produktów jest 
kluczowe dla rozwoju tych instrumentów, a w konsekwencji faktycznej alokacji środków 
na przedsięwzięcia zgodne z  celami klimatycznymi (Basel Committee on Banking 
Supervision, 2019).  

Efektywna alokacja kapitału na rynkach finansowych jest utrudniona przez występowanie 
na nich problemu asymetrii informacji – sprzedawcy usług produktów dysponują większą 
wiedzą o nich niż potencjalni klienci, którym trudno jest zweryfikować ich istotne cechy 
(Armour i in., 2016:55). Zjawisko to może prowadzić do missellingu, czyli sprzedaży 
klientom produktów nieodpowiednich dla ich potrzeb i wymagań (Cichorska, 2017). 
Wskutek missellingu, klienci narażeni są na szkody, a jeżeli zdarza się on systematycznie, 
to cały rynek jest narażony na utratę ich zaufania. Szczególnym typem missellingu jest 
greenwashing. 

Poprzez greenwashing podmioty gospodarcze wprowadzają swoich klientów w błąd 
oferując im produkty o negatywnym lub w najlepszym wypadku neutralnym wpływie na 
środowisko, jako środowiskowo pozytywne (Delmas & Burbano, 2011). 

Greenwashing może polegać na różnego rodzaju praktykach. Popularnym punktem 
odniesienia pozostaje w tym przedmiocie typologia zaproponowana w raporcie spółki 
TerraChoice z 2007 roku, w którym wyróżniono następujące strategie greenwashingu, 
opisane jako „grzechy”  (za: Fert, 2015):

ukrycie kosztu alternatywnego (Sin of the Hidden Trade-Off) – sugerowanie 
ekologicznych właściwości produktu lub usługi w oparciu o jedną tylko jego cechę 
lub wąski zespół cech, wyróżnionych w sztuczny sposób, ignorując inne istotne 
właściwości danego produktu lub danej usługi;
brak dowodu (Sin of No Proof) – deklaracje, które nie znajdują poparcia w łatwo
dostępnych materiałach albo w gwarancjach renomowanych organizacji;
brak precyzji (Sin of Vagueness) – używanie określeń tak szerokich lub 

4. Kompetencje KNF w zakresie 
ochrony klientów instytucji finan-
sowych przed greenwashingiem
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nieprecyzyjnych, że w rzeczywistości mogą one wprowadzać odbiorcę w błąd;
podkreślenie cech nieistotnych (Sin of Irrelevance) – sugerowanie właściwości 
produktu poprzez podkreślenie cechy irrelewantnej (np. cechy, którą posiada każdy 
produkt danego typu, ze względu na przepisy prawa);
promocja mniejszego zła (Sin of Lesser of Two Evils) – podkreślanie ekologicznych 
właściwości danego produktu lub usługi należących do kategorii, która jako całość 
ma zdecydowanie negatywny wpływ na środowisko;
kłamstwo (Sin of Fibbing);
posługiwanie się fałszywymi ekoetykietami (Sin of Worshiping False Labels) – 
tworzenie i używanie własnych etykiet odnoszących się do ekologii i opatrywanie 
nimi produktów w taki sposób, że odbiorca odnosi wrażenie, że dany produkt jest 
certyfikowany przez podmiot zewnętrzny. 

Zjawisko greenwashingu może dotyczyć informacji o działalności firmy w ogóle lub  
informacji o konkretnych produktach i usługach finansowych, oferowanych klientom na 
rynkach finansowych24.   

W polskim prawie istnieje szereg regulacji mających przeciwdziałać misselingowi, głównie 
w związku z koniecznością implementacji postanowień prawa unijnego. Większość  
z nich dotyczy obowiązków informacyjnych, gdyż to właśnie zwiększenie transparentności 
pozostaje głównym środkiem ochrony klienta na rynku finansowym (Moloney, 2015:754; 
Orlicki, 2017). Tymczasem, na poziomie europejskim, trwają dalsze prace dostosowujące 
przepisy do problemu greenwashingu.

4.2. Obowiązki związane z ochroną inwestora 
wynikające z Dyrektywy MIFID II
Kluczowym instrumentem ochrony inwestorów korzystających z usług finansowych 
jest dyrektywa MIFID II mająca zastosowanie do firm inwestycyjnych, czyli domów 
maklerskich i banków świadczących usługi inwestycyjne25. 

MIFID nakłada na nie szereg obowiązków związanych z prowadzeniem działalności 
(conduct of business), m.in. zarządzaniem ryzykiem, konfliktami interesów, 
zarządzaniem produktami, które mają się przyczynić do ochrony inwestora (Tuch, 2014). 
Dyrektywa nakłada na firmy inwestycyjne ogólny obowiązek działania w sposób rzetelny  
i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz zgodnie z najlepiej pojętymi 
interesami jej klientów. Obowiązek ten jest wyrazem powierniczego charakteru usług 
inwestycyjnych (Sójka, 2016). Pełni on podwójną rolę – określa ogólnie obowiązki 
firmy inwestycyjnej wobec klienta, co rzutuje na wykładnię pozostałych obowiązków, 
oraz stanowi samodzielną podstawę oceny działań firmy inwestycyjnej, nawet jeżeli 
żaden bardziej szczegółowy przepis nie został naruszony (Della Negra, 2019:3; Enriques  
& Gargantini, 2017). W Polsce, postanowienia MIFID II implementuje ustawa o Obrocie 
Instrumentami Finansowymi.  
System ochrony inwestorów na rynku kapitałowym uzupełniany jest przez normy 
wynikające z implementacji innych aktów, zazwyczaj dotyczących konkretnych 
produktów finansowych, które firmy podlegające pod reżim MIFID dystrybuują.
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4.2.1. Zarządzanie produktami

MIFID nakłada na producentów i dystrybutorów produktów finansowych obowiązek 
zapewnienia, że instrumenty te nie trafią do inwestorów niespełniających wymaganych 
kryteriów (Majewski, 2019:32).

Firmy emitujące lub wystawiające instrumentów finansowych (producenci) zobowiązani 
są do określenia grupy docelowej oraz identyfikacji wszelkich istotnych ryzyk związanych 
z potencjalnym nabywaniem instrumentu finansowego przez inwestorów. Jeżeli grupa 
docelowa nie została określona na poziomie emitenta, do jej określenia zobowiązani 
są dystrybutorzy instrumentów. Określają oni też strategię dystrybucji odpowiednią dla 
grupy docelowej oraz monitorują jej zgodność z potrzebami tej grupy26.

MIFID zobowiązuje dystrybutorów instrumentów finansowych do podjęcia wszelkich 
stosownych kroków w celu  uzyskania odpowiednich i wiarygodnych informacji od 
emitentów, w tym również tych, którzy nie podlegają jej przepisom. Dystrybutorzy mogą 
się jednak w tym zakresie oprzeć na publicznie dostępnych informacjach o produkcie, 
pod warunkiem, że są to informacje jasne, wiarygodne oraz przedstawione w celu 
spełnienia innych wymogów regulacyjnych, np. wynikających z Dyrektywy UCITS lub 
Rozporządzenia Prospektowego27. 

Jeżeli wymagane informacje nie są publicznie dostępne, dystrybutor powinien podjąć 
stosowne działania, aby je uzyskać od producenta lub jego przedstawiciela. Oznacza 
to, że mimo, iż niektórzy producenci instrumentów finansowych (np. TFI zarządzające 
funduszami inwestycyjnymi) nie są prawnie objęci obowiązkami informacyjnymi 
dotyczącymi zarządzania produktem wynikającymi z Dyrektywy MIFID II, to będą nimi 
objęci de facto (Busch, 2017). 

Sytuacja ta doprowadziła do uzupełnienia prawnych standardów ustanowionych przez 
MIFID przez prywatne standardy rynkowe, w postaci tzw. European Mifid Template 
– formularza, wypełnianego przez producentów instrumentów finansowych, w celu 
ułatwienia dystrybutorom spełnienia wymogów wynikających z Dyrektywy. Formularz 
ten, w ramach określania potrzeb i celów inwestycyjnych klienta, któremu dedykowany 
jest produkt, zawiera pole dotyczące szczególnych preferencji, jednak bez szczegółowego 
określenia w jaki sposób dany produkt wpisuje się w te preferencje28. 

 

4.2.2. Obowiązki informacyjne 

a) Obowiązki informacyjne wynikające z dyrektywy MIFID II oraz innych aktów prawnych

Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z MiFID, informacje kierowane przez firmę 
inwestycyjną do klientów lub potencjalnych klientów, w tym materiały promocyjne, 
powinny być rzetelne oraz nie mogą budzić wątpliwości ani wprowadzać w błąd. 

Przepisy implementujące Dyrektywę nie odnoszą się wprost do konieczności ujawniania 
informacji o wpływie na środowisko oferowanych przez firmę inwestycyjną produktów 
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lub związanych z nimi ryzykach klimatycznych. Mimo tego, kwestie te objęte są ogólnymi 
zasadami, jakie MIFID ustanawia w odniesieniu do rzetelności przekazywanych przez 
firmy informacji. 

W odniesieniu do wszelkich informacji kierowanych przez firmę inwestycyjną do klienta 
– w tym informacji handlowych i marketingowych – Dyrektywa wprowadza wymóg 
dokładności.  Potencjalne korzyści płynące z usługi inwestycyjnej lub instrumentu 
finansowego powinny być określone w sposób rzetelny wyraźnie, sygnalizując wszelkie 
zagrożenia. W informacjach przekazywanych klientowi nie wolno ukrywać, umniejszać 
ani przedstawiać w sposób niejasny istotnych elementów, stwierdzeń lub ostrzeżeń29. 
Greenwashing produktów finansowych stoi więc w sprzeczności z ogólną zasadą 
działania w najlepiej pojętym interesie klienta oraz z zasadą rzetelności przekazywanych 
mu informacji. 

Dodatkowo, firmy inwestycyjne, które proponują usługę zarządzania portfelem 
zobowiązane są do wskazania na cel zarządzania, co może być istotne, w kontekście 
inwestowania ukierunkowanego na osiągnięcie celów środowiskowych, w tym 
klimatycznych (impact investing)30.

Dla przedstawienia pełnego zakresu obowiązków informacyjnych firmy inwestycyjnej 
wobec klienta i wszystkich źródeł, z których klienci mogą czerpać informacje na temat 
proponowanych usług i produktów, konieczne jest wyjście poza przepisy implementujące 
MIFID. Regulacje, dotyczące poszczególnych rodzajów produktów finansowych w istotny 
sposób uzupełniają zakres obowiązków informacyjnych firm wobec klientów (Colaert, 
2016). Firmy inwestycyjne nie mogą działać bez ich uwzględnienia.

b) Rozporządzenie Prospektowe 

Rozporządzenie Prospektowe określa wymogi dotyczące sporządzania prospektu,  
w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu 
na rynku regulowanym. Rozporządzenie znajduje zastosowanie przede wszystkim do 
akcji i papierów dłużnych (obligacji). Spod jego zakresu wyłączone są natomiast m.in. 
jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.

Prospekt musi zawierać istotne informacje dotyczące aktywów i pasywów, zysków i strat, 
sytuacji finansowej oraz perspektyw emitenta. Ponadto, emitenci muszą ujawniać istotne 
czynniki ryzyka dla swojej działalności. Niektóre oferty zwolnione są z konieczności 
sporządzania prospektu emisyjnego, np. oferty kierowane jedynie do kwalifikowanych 
inwestorów31.

Rozporządzenie wskazuje wprost, że istotnymi czynnikami ryzyka dla emitenta i jego 
papierów wartościowych mogą być kwestie środowiskowe i, jeżeli takowe występują, to 
należy je ujawnić32 (ESMA, 2019b). Emitent powinien odpowiednio opisać i przedstawić 
każdy z czynników ryzyka w prospekcie.

Regulacja dotycząca ujawniania ryzyk środowiskowych przyjęta w Rozporządzeniu 
Prospektowym ma jednak dwie istotne wady z punktu widzenia przeciwdziałania 
greenwashingowi. 

Po pierwsze, w prospekcie ujawniane są wyłącznie ryzyka dla emitenta, ale już nie ryzyka, 
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które jego działalność generuje dla środowiska (de Serière, 2020:200). Oczywiście, 
negatywny wpływ na środowisko będzie często faktorem zwiększającym ryzyko 
transformacyjne (na przykład w razie zaostrzenia regulacji środowiskowych). Będzie to 
jednak zależało od stopnia zaawansowania regulacji klimatycznych w miejscu emisji 
instrumentów finansowych.

Po drugie, emitenci obowiązani są do ujawniania jedynie takich czynników ryzyka, które 
„mają istotne znaczenie dla podjęcia przemyślanej decyzji inwestycyjnej”. Emitent 
powinien ocenić istotność czynników ryzyka w oparciu o prawdopodobieństwo ich 
wystąpienia oraz przewidywaną skalę ich negatywnego wpływu33. Tymczasem, ryzyka 
klimatyczne często oceniane są z punktu widzenia analizy danych historycznych,  
z których często wynika niskie prawdopodobieństwo ich wystąpienia.  

Koncepcja istotności ujawnianych informacji jest podstawą regulacji rynków finansowych; 
dzięki ograniczeniu publikacji informacji do informacji istotnych, inwestorzy unikają 
przeciążenia informacyjnego i są w stanie lepiej ocenić ryzyko inwestycji. Jednakże 
ocena, które z informacji są istotne, pozostaje w gestii emitenta. To stwarza pokusę 
nieujawniania niektórych z informacji, które mogłyby wpłynąć negatywnie na popyt na 
jego instrumenty finansowe lub ich cenę. Pokusa ta jest tym większa w odniesieniu do 
czynników środowiskowych – ryzyka związane ze zmianami klimatycznymi materializują 
się w średnim lub długim okresie, a prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest trudne 
do oszacowania. W konsekwencji, emitentom łatwiej jest ich nie ujawniać, powołując 
się brak ich istotności. 

Prospekt informacyjny jest jedynym zatwierdzanym przez KNF  źródłem informacji na 
temat czynników klimatycznych w odniesieniu do produktu finansowego. Weryfikacja 
prospektu, poprzedzająca jego zatwierdzenie, dotyczy kompletności, zrozumiałości  
i spójności prezentowanych informacji34. Może ona zatem być skutecznym narzędziem 
służącym walce z greenwashingiem w niektórych przypadkach (np. wtedy, kiedy 
greenwashing polega na posługiwaniu się przez emitenta niejasnymi lub pozbawionymi 
znaczenia wyrażeniami). Jednakże, co do zasady, nie obejmuje ona weryfikacji 
prawdziwości prezentowanych informacji. 

W odniesieniu do emisji obligacji, potencjalnie istotne są również postanowienia ustawy 
o obligacjach. Zgodnie z jej przepisami, emitent może określić cel emisji, a jeżeli cel 
emisji został określony, emitent nie może przeznaczyć środków pochodzących z emisji 
obligacji na inny cel35. Określenie celu emisji nie jest jednak po pierwsze obowiązkowe, 
po drugie, samo może zostać dokonane w sposób, który stanowić będzie greenwashing. 
Ponadto, monitorowanie przeznaczenia środków na dany cel spoczywa na barkach 
obligatariuszy a nie KNF.

c) Fundusze inwestycyjne i dokument KIID

W odniesieniu do funduszy inwestycyjnych działających w reżimie Dyrektywy UCITS, 
podstawowym dokumentem informacyjnym jest tak zwany KIID (dokument zawierający 
kluczowe informacje dla inwestorów). Dokument ten w uproszczonej formie przedstawia 
najważniejsze informacje o danym funduszu inwestycyjnym (które szerzej przedstawiane 
są w prospekcie funduszu), w tym opis jego polityki inwestycyjnej i celów inwestycyjnych. 
Jeżeli fundusz uwzględnia w swojej polityce inwestycyjnej czynniki klimatyczne, 
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informacja taka powinna się więc znaleźć w KIID (chociaż przepisy regulujące treść tego 
dokumentu nie mówią wprost o tego typu informacjach). 

d) PRIIPs i dokument KID

Innym dokumentem tego typu jest tak zwany KID (dokument zawierający kluczowe 
informacje) sporządzany dla detalicznych produktów zbiorowego inwestowani 
i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIPs). “P” w angielskim akronimie 
PRIIPs oznacza „packaged” – zasadniczo więc PRIIPs odnosi się do tych produktów, które 
są w jakiś sposób strukturyzowane przez ich wytwórców, w odróżnieniu do prostych 
instrumentów takich jak akcje czy obligacje. Chodzi zatem o produkty finansowe, 
w których zysk inwestora podlega wahaniom ze względu na zależność od wartości 
referencyjnych lub od wyników aktywów, które nie są bezpośrednio nabywane przez 
inwestora indywidualnego. Dobrym przykładem są tu instrumenty pochodne, takie jak 
kontrakty terminowe (futures), na przykład na stopę procentową. W odniesieniu do 
produktów ubezpieczeniowych, PRIIPs stanowią na przykład ubezpieczenia na życie 
z funduszem kapitałowym. PRIIPs to również jednostki uczestnictwa lub certyfikaty  
funduszy inwestycyjnych.

Wytwórca musi zamieścić w KID podstawowe informacje o swoim produkcie, takie 
jak cele i środki ich osiągnięcia, a także w stosownych przypadkach, informację  
o szczególnych celach środowiskowych, których osiągnięciu ma służyć produkt36. Tak 
więc w odróżnieniu od KIID, w odniesieniu do dokumentu KID, przepisy wprost wskazują 
na konieczność zamieszczenia w informacji o czynnikach klimatycznych w dokumencie 
dla inwestorów. 

4.3. Badanie odpowiedniości i adekwatności 
Cechą charakterystyczną Dyrektywy MIFID II jest to, że przełamuje one podejście czysto 
informacyjne, zobowiązując firmę inwestycyjną nie tylko do przekazania informacji 
klientowi, ale też do samodzielnego dokonania oceny, czy oferowany produkt lub usługa 
są odpowiednie dla danego klienta i adekwatne do jego wiedzy finansowej (Andenas  
& Chiu, 2013:246; Della Negra, 2019:36).

Badanie odpowiedniości firma inwestycyjna musi przeprowadzić, jeżeli świadczy na 
rzecz klienta usługę doradztwa inwestycyjnego,37 polegającego na przygotowywaniu 
i przekazywaniu klientowi rekomendacji przygotowanej w oparciu o  jego potrzeby i 
sytuację. Rekomendacja może być udzielona w zasadzie w dowolnej formie i może 
dotyczyć nabycia lub zbycia jednego lub większej liczby instrumentów finansowych 
albo powstrzymania się od tych czynności38.

W ramach badania odpowiedniości, firma inwestycyjna uzyskuje od klienta informacje 
dotyczące jego wiedzy i doświadczenia w zakresie inwestowania na rynku finansowym, 
sytuacji finansowej, w tym zdolności do ponoszenia strat oraz celów inwestycyjnych,  
w tym poziomu akceptowanego ryzyka.

Szczegółowy zakres pozyskiwanych informacji określany jest przez same firmy, jednak 
musi on pozwolić na zrozumienie podstawowych faktów dotyczących klienta39. Na 
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podstawie uzyskanych informacji firma inwestycyjna dokonuje oceny odpowiedniości 
i formułuje rekomendację. Firma musi też przekazać klientowi detalicznemu raport 
zawierający potwierdzenie odpowiedniości rekomendacji z wyjaśnieniem dlaczego 
rekomendacja jest dla klienta odpowiednia. 

W przypadku usług inwestycyjnych opierających się na wykonaniu zlecenia klienta,  
a więc takich, gdzie element doradztwa nie występuje, firma inwestycyjna zobowiązana 
jest jedynie do zbadania adekwatności wiedzy i doświadczenia klienta. Ponadto,  
w szczególnym przypadku, gdy przedmiotem usługi są nieskomplikowane instrumenty 
finansowe (np. akcje lub obligacje dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym),  
a z inicjatywą jej wykonania wystąpił klient, firma może odstąpić również od badania 
adekwatności40. 

Mimo, iż nie wynika to wprost z brzmienia przepisów, zgodnie z rekomendacjami 
ESMA, w ramach badania odpowiedniości, dobrą praktyką powinno być pozyskiwanie 
informacje odnośnie preferencji klienta, m.in. w zakresie czynników środowiskowych,  
w tym klimatycznych (ESMA, 2018:38). 

Oczywiście, w przypadku, w którym firma ustali istotność czynników środowiskowych dla 
inwestora w ramach badania odpowiedniości, nie oznacza to, iż klientowi automatycznie 
powinny zostać zaproponowane produkty realizujące takie cele, niezależnie od pozostałych 
cech tych produktów (Siri & Zhu, 2019:10). Taka sytuacja stanowiłaby misselling. Jednak, 
informacja o preferencjach klienta odnośnie czynników środowiskowych, jeżeli jest od 
niego uzyskiwana, powinna być wzięta pod uwagę.  

Warto podkreślić, że, czynniki klimatyczne mogą być uwzględnione jedynie w ramach badania 
odpowiedniości, gdyż badanie adekwatności nie obejmuje badania celów inwestycyjnych 
klienta, a jedynie jego wiedzę i doświadczenie. Dlatego tak ważna jest kompleksowa 
regulacja informacji na temat profilu środowiskowego produktów i usług finansowych we 
wszystkich kanałach komunikacji podmiotów rynku finansowego z inwestorami. Można 
bowiem wyobrazić sobie sytuację, w której inwestor zainteresowany nabyciem zielonych 
obligacji, zdecyduje się na zakup konkretnych instrumentów dopuszczonych do obrotu 
na rynku regulowanym, na podstawie materiałów reklamowych ich emitenta.  W takiej 
sytuacji, jeżeli inwestor zleci firmie inwestycyjnej zakup tych konkretnych obligacji, nie 
będzie chroniony przed greenwashingiem przez firmę inwestycyjną pośredniczącą w ich 
sprzedaży – firma nie dokona w tym przypadku oceny odpowiedniości, a nawet może 
zrezygnować z oceny adekwatności. Ochronę przed wprowadzeniem w błąd co do cech 
takich obligacji powinna jednak wynikać z regulacji zapobiegających greenwashingowi 
w innych kanałach komunikacji, takich jak np. prospekt emisyjny emitenta lub jego 
materiały marketingowe. 

4.4. Misseling w prawie ochrony konsumenta
Warto dodać, że w 2016 roku, katalog praktyk naruszających zbiorowe interesy 
konsumentów został rozszerzony o działania polegające na proponowaniu konsumentom 
nabycia usług finansowych, które nie odpowiadają ich potrzebom, ustalonym  
z uwzględnieniem dostępnych przedsiębiorcy informacji lub proponowanie nabycia 
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tych usług w sposób nieadekwatny do ich charakteru41. W praktyce, zakaz missellingu 
produktów finansowych, rozumiany są zazwyczaj jako odniesienie do tego właśnie 
przepisu Ustawy o ochronie konkurencji i konsumenta. Ustalenie, czy dany instrument 
odpowiada potrzebom klienta będzie się w praktyce dokonywało poprzez odniesienie 
do odpowiednich przepisów prawa finansowego czy ubezpieczeniowego (Sroczyński, 
2016). Tym samym, naruszenie omawianych powyżej norm regulujących zachowania 
podmiotów nadzorowanych przez KNF może jednocześnie stanowić naruszenie normy 
z ustawy o ochronie konkurencji i konsumenta.

Nadzór i ewentualne działania w przypadku naruszenia tego przepisu leżą  
w kompetencjach Prezesa UOKiK. Greenwashing może zostać uznany za niedozwolony 
również na podstawie innych przepisów prawa ochrony konsumenta, np. jako nieuczciwa 
praktyka rynkowa (Fert, 2015).

 
 
4.5. Nowe regulacje mające na celu 
przeciwdziałanie greenwashingowi
Brak polityki nadzorczej w odniesieniu do greenwashingu oraz brak działań analitycznych 
w tym obszarze będą stanowić coraz większą lukę w zakresie ochrony uczestników 
rynku finansowego, w miarę jak kolejne regulacje uchwalane na poziomie unijnym będą 
wdrażane na polskim rynku. 

Regulacje te z jednej strony zwiększą zakres dostępnych dla inwestorów informacji 
dotyczących ryzyk klimatycznych oraz produktów o pozytywnym wpływie klimatycznym 
. Z drugiej jednak strony, będą wymagały zwiększenia kompetencji nadzorczych, gdyż 
to do regulatora należeć będzie ocena prawidłowości wypełniania nowych obowiązków 
regulacyjnych. Podmioty nadzorowane zapewne będą też oczekiwać deklaracji 
nadzorcy co do sposobu, w jaki nowe obowiązki mają być realizowane (niezależnie 
od ewentualnych wytycznych na poziomie unijnym). Z tego powodu, w obliczu 
nadchodzącej fali regulacji implementującej kryteria ESG do przepisów regulujących 
ochronę klienta na rynku finansowym, szybkie wykształcenie w tym przedmiocie 
własnego stanowiska, a także odpowiednich kompetencji jest tym ważniejsze. 
 
 

4.5.1. Rozporządzenie dotyczące Ujawniania Informacji o Ryzykach dla Zrównoważonego 
Rozwoju

Podstawowym aktem prawnym, mającym regulować ujawnianie informacji  
o ryzykach klimatycznych oraz celach środowiskowych podmiotów działających na 
rynku finansowym, jest przyjęte w 2019 roku Rozporządzenie dotyczące Ujawniania 
Informacji o Ryzykach dla Zrównoważonego Rozwoju. Jak zauważa w jego preambule 
unijny prawodawca, zasady ujawniania inwestorom końcowym informacji dotyczących 
tych kwestii nie zostały dostatecznie dopracowane i nie podlegają zharmonizowanym 
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wymogom. Rozporządzenie ma uzupełniać tę lukę, bez uszczerbku dla obowiązków 
w tym zakresie wynikających z MIFID II i innych aktów prawnych42,nakładając szereg 
obowiązków informacyjnych na szerokie grono podmiotów (m.in. firmy inwestycyjne, 
zarządzających funduszami, zakłady ubezpieczeniowe). 

Po pierwsze, objęte Rozporządzeniem podmioty są zobowiązane do publikowania na 
swoich stronach internetowych informacji na temat strategii dotyczących wprowadzania 
do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, czyli tych związanych z czynnikami 
ESG, które zagrażają wartości inwestycji. Uwzględnianie ryzyk dla wartości inwestycji 
związanych z kwestiami zrównoważonego rozwoju powinno znaleźć odzwierciedlenie 
również w stosowanych politykach wynagradzania kadry zarządczej.  

Ponadto, większe podmioty (zatrudniające ponad 500 osób) zobowiązane zostały do 
analizy niekorzystnych skutków swoich decyzji dla zrównoważonego rozwoju. Obowiązek 
ten dotyczy zatem  negatywnych skutków działalności uczestników rynków finansowych, 
w tym na środowisko, a nie wpływu ryzyka klimatycznego na  wartość inwestycji. 
Zobowiązane podmioty publikują na stronie internetowej strategię due diligence  
w odniesieniu do głównych negatywnych skutków swoich decyzji. Obowiązek ten został 
nałożony też na mniejsze podmioty na zasadzie „zastosuj się lub wyjaśnij”.

Rozporządzenie wprowadza również przedkontraktowe obowiązki informacyjne. 
Do informacji ujawnianych przed zawarciem umowy, uczestnicy rynku finansowego 
włączają opis sposobu w jaki ryzyka dla zrównoważonego rozwoju są uwzględniane   
w podejmowanych przez nich decyzjach inwestycyjnych lub doradztwie inwestycyjnym 
oraz wyniki oceny prawdopodobnego wpływu ryzyk dla zrównoważonego rozwoju 
na zwrot z tytułu produktów finansowych, które oferują. Ponadto, uczestnicy rynku 
finansowego przedstawiają jasne i uzasadnione wyjaśnienie czy i w jaki sposób produkt 
finansowy bierze pod uwagę główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego 
rozwoju, a jeżeli podmiot nie bierze tych czynników pod uwagę, stosowane oświadczenie 
w tym zakresie. 

Zgodnie z zasadą podwójnej istotności (double materiality) (Komisja Europejska, 
2019b:7) w informacjach przedkontraktowych powinny być więc zawarte informacje 
zarówno o ryzykach klimatycznych dla danej inwestycji jak i o ryzyku środowiskowym 
przez tą inwestycję generowanym. Informacje te mają zostać włączone do raportów 
przekazywanych obecnie na podstawie przepisów regulujących inne obowiązki 
informacyjne. Przykładowo, zarządzający funduszami inwestycyjnymi powinni uwzględnić 
je w prospekcie emisyjnym funduszu, a firmy inwestycyjne w ramach informacji 
przekazywanych na podstawie MIFID II. 

Rozporządzenie wprowadza też regulacje w zakresie produktów, które „promują aspekt 
środowiskowy” albo „mają na celu zrównoważone inwestycje”. W odniesieniu do tego 
typu produktów, konieczne będzie wskazanie w jaki sposób produkt promuje dany 
aspekt lub przyczynia się do osiągnięcia określonego celu, a szersze wyjaśnienie w tym 
zakresie będzie musiało być przedstawiane na stronie internetowej emitenta. Ponadto, 
uczestnicy rynku finansowego będą zobowiązani do wskazania w sprawozdaniach 
okresowych zakresu, w jakim ich produkty uwzględniają aspekty środowiskowe  oraz 
ogólny wpływ ich produktów finansowych na zrównoważony rozwój. Jednocześnie, 
komunikaty marketingowe uczestników rynku finansowego nie mogą być sprzeczne  
z informacjami ujawnianymi na podstawie Rozporządzenia.



4646 Instrat Working Paper 2/2020: Klimatyczne wyzwania dla nadzoru finansowego w Polsce.

W celu prawidłowego wypełnienia nowych obowiązków, uczestnicy rynku  zmuszeni będą 
do  ścisłej współpracy ze emitentami instrumentów finansowych, którymi są zazwyczaj 
podmioty niefinansowe (Möslein & Sørensen, 2018). Fundusze inwestycyjne będą musiały 
uzyskać informacje na temat aktywności spółek w swoich portfelach, podobnie jak firmy 
inwestycyjne doradzające w zakresie nabywania akcji czy obligacji. Rozporządzenie 
zezwala co prawda na wykorzystywanie informacji ujawnianych przez emitentów na 
podstawie Dyrektywy dotyczącej Raportowania Niefinansowego, jednak można się 
spodziewać, że informacje ujawniane na tej podstawie nie zawsze będą wystarczające 
do spełnienia wymogów Rozporządzenia lub też, że emitent nie będzie zobowiązany do 
raportowania na podstawie Dyrektywy. Rozporządzenie wchodzi w życie w marcu 2021 roku.  
 
 
 

4.5.2. Projektowane zmiany w Dyrektywie MIFID II 

Jak podkreślono powyżej, Rozporządzenie dotyczące Ujawniania Informacji o Ryzykach 
dla Zrównoważonego Rozwoju jest specjalną regulacją, która uzupełnia obowiązki 
podmiotów działających na rynku finansowym wynikających z innych przepisów. 
Dlatego przepisy odnoszące się do poszczególnych uczestników rynków finansowych 
również mają przejść zmiany związane z uwzględnieniem w ich ramach przeciwdziałania 
greenwashingowi. 

W 2019 roku, Komisja Europejska przygotowała projekty wprowadzające pojęcia 
„preferencji dotyczących zrównoważonego rozwoju” (sustainability preferences) oraz 
„preferencji w zakresie ESG” (ESG preferences). 

W pierwszej kolejności, preferencje dotyczące zrównoważonego rozwoju będą musiały 
być uwzględniane przy ustalaniu grupy docelowej danego produktu przez wytwórców 
produktów finansowych oraz przez dystrybutorów przy zapewnieniu, że strategia 
dystrybucji jest zgodna z określoną grupą docelową (Komisja Europejska, 2020). W 
zakresie informacji przedkontraktowych, ogólny opis charakteru i ryzyka instrumentów 
finansowych, które firma inwestycyjna musi przedstawić klientowi we właściwym czasie 
przed świadczeniem usługi, powinien uwzględniać również kwestie ESG. 

Ponadto, w ramach badania odpowiedniości usługi inwestycyjnej, firmy inwestycyjne 
powinny określić zakres pozyskiwanych od klientów informacji tak, aby upewnić się, że 
świadczona usługa spełnia cele inwestycyjne danego klienta i uwzględnia ewentualne 
preferencje i ESG (Komisja Europejska, 2019a).  

Firmy świadczące usługi doradztwa inwestycyjnego, będą zobowiązane do uwzględnienia 
kwestii ESG w opisie czynników uwzględnionych w procesie wyboru instrumentów 
finansowych, w ramach wydania rekomendacji, a firmy świadczące usługi zarządzania 
portfelem inwestycyjnym będą zobowiązane do przedstawienia instrumentów, które 
mogą wejść w skład portfela klienta z uwzględnieniem jego preferencji ESG. 



47 Instrat Working Paper 2/2020: Klimatyczne wyzwania dla nadzoru finansowego w Polsce.

Schemat 4.5.2.1. Źródła informacji o klimatycznych cechach produktów finansowych 
 

  
 

4.6. Instrumenty nadzorcze KNF w zakresie 
przeciwdziałania missellingowi 

4.6.1. Konieczność publicznego nadzoru nad ujawnianymi informacjami

Obowiązki informacyjne, jako podstawowy sposób niwelowania asymetrii informacji 
na rynkach finansowych zazwyczaj wymagają dla swojej skuteczności nadzoru organu 
administracji publicznej, który analizuje jakość ujawnianych informacji i stosuje 
odpowiednie sankcje w przypadku naruszeń (Moloney, 2010:426). Jednakże, pomimo 
nałożenia na podmioty obowiązków ujawniania określonych informacji, klienci, 
zwłaszcza detaliczni, w związku ze zjawiskiem przeciążenia informacyjnego lub różnymi 
uwarunkowaniami behawioralnymi, mogą nie być w stanie należycie zinterpretować 
przedstawianych informacji (Paredes, 2003). Informacje te mogą być też nieprawdziwe 
lub niskiej jakości, co może skutkować wprowadzeniem klienta w błąd. 

Ten problem jest szczególnie dotkliwy w odniesieniu do informacji dotyczących wpływu 
środowiskowego i ryzyka klimatycznego produktów finansowych. Brak powszechnie 
przyjętych standardów w szczególności utrudnia rozumienie i porównywanie informacji 
dostępnej na rynku (EBC, 2020a:11). Interwencja regulacyjna celem efektywnego wyznaczania 
standardów oraz zapewnienia przestrzegania norm jest więc tym bardziej potrzebna.   
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4.6.2. Kompetencje KNF

Co do zasady, podstawą działań KNF w zakresie ochrony inwestorów na rynku 
kapitałowym są przepisy sektorowe (np. w odniesieniu do nadzoru nad rynkiem funduszy 
inwestycyjnych, przepisy Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych), choć niektóre ogólne 
uprawnienia Komisji zawarte są Ustawie o Nadzorze nad Rynkiem Finansowym oraz 
Ustawie o Nadzorze nad Rynkiem Kapitałowym. Biorąc pod uwagę akty ogólne, jak  
i sektorowe, może stwierdzić, że Komisja dysponuje szerokim wachlarzem środków 
nadzorczych, w tym:

Dostęp do dokumentów i informacji – a żądanie Komisji firmy inwestycyjne oraz 
zarządzający funduszami inwestycyjnymi są zobowiązani do niezwłocznego 
sporządzenia i przekazania, kopii dokumentów i innych nośników informacji oraz 
do udzielenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień w zakresie nadzoru sprawowanego 
przez Komisję43;
Wezwanie do zaprzestania danego działania - w razie stwierdzenia, że określone 
zachowanie jest sprzeczne z przepisami prawa, których przestrzeganie jest objęte 
nadzorem Komisji. Wezwanie nie jest obwarowane żadną sankcją, ale może być 
stosowane równolegle do nałożenia kary pieniężnej (Wędrychowski, 2018)44;
Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o naruszeniach - Komisja może 
zdecydować o przekazaniu do publicznej wiadomości informacji o przypadkach 
naruszenia przepisów regulujących rynek kapitałowy oraz środkach prawnych 
podjętych w celu przeciwdziałania tym naruszeniom45;
Wszczęcie kontroli – przedmiotem kontroli jest zgodność działalności lub 
sytuacji finansowej kontrolowanego podmiotu z przepisami prawa, regulaminami, 
warunkami określonymi w zezwoleniach, zasadami uczciwego obrotu lub interesem 
klientów. Zakres kontroli obejmuje całość lub część określonych zagadnień 
dotyczących działalności lub sytuacji finansowej kontrolowanego. Przewodniczący 
Komisji może wydać zalecenia usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych  
w ramach przeprowadzanej kontroli46;
Sankcje pieniężne – podstawą do nałożenia przez KNF na firmy inwestycyjne sankcji 
pieniężnych, w wysokości do 20 mln złotych lub 10% przychodów podmiotu, jest 
(a) naruszenie przepisów OIF lub innych aktów prawnych mających zastosowanie 
do firmy inwestycyjnej (b) nieprzestrzeganie zasad uczciwego obrotu (c) naruszanie 
interesów zleceniodawcy47. Podstawy do nałożenia tej sankcji określone zostały więc 
bardzo szeroko. Ustalając wysokość kary pieniężnej KNF bierze pod uwagę szereg 
czynników, w tym stopień przyczynienia się firmy inwestycyjnej do powstania45 
naruszenia i czas jego trwania. Analogiczne uprawnienia przysługują Komisji  
w odniesieniu do zarządzających funduszami inwestycyjnymi48;
Ograniczenie lub cofnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności – najbardziej 
dotkliwym rodzajem sankcji za naruszenie przepisów jest ograniczenie lub cofnięcie 
zezwolenia na prowadzenie działalności regulowanej49.

Jak wskazano powyżej, ochrona inwestorów przed missellingiem przewidziana jest też  
w przepisach konsumenckich, których naruszenia sankcjonuje Prezes UOKiK. Podobnie jak 
KNF, może on stosować sankcje wobec przedsiębiorców naruszających zakaz missellingu 
określony w ustawie o ochronie konsumenta, w tym również nakładać kary finansowe 
i wezwać do zaprzestania określonych praktyk50. UOKiK może również korzystać  
w ramach kontroli z instytucji tzw. tajemniczego klienta (zakupu kontrolowanego)51. 
Przewodniczący KNF oraz Prezes UOKiK zawarli porozumienie dotyczące korzystania  
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z tej instytucji, na mocy którego KNF będzie mogła brać udział w przygotowaniu czynności 
kontrolnych i współpracować przy opracowaniu planu i scenariuszy kontroli.

 

4.6.3. Polityka regulacyjna KNF w zakresie ochrony klientów na rynku finansowym

Uprawnienia Komisji są zatem bardzo szerokie i obejmują najbardziej dotkliwe sankcje. 
Przesłanki ich zastosowania nie są jednak sprecyzowane na poziomie ustawy i zależą  
w dużej mierze od uznania Komisji. 

Przepisy nie zawierają też szczegółowych wytycznych odnośnie sposobu sprawowania 
przez KNF bieżącego nadzoru nad rynkiem kapitałowym, przynajmniej w odniesieniu do 
kwestii praktyk rynkowych nadzorowanych firm. Mimo, iż MIFID II zobowiązuje państwa 
członkowskie do zapewnienia ciągłego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów 
implementujących dyrektywę, ani ustawy ani sama KNF nie dookreślają (a przynajmniej 
brak takiego dookreślenia w publicznie dostępnych komunikatach Urzędu), w jaki sposób 
i w jakim zakresie nadzór ten ma być sprawowany. Utrudnia to ocenę działań Komisji  
w tym obszarze i zapewne prowadzi też do obniżenia jakości sprawowanego nadzoru,  
w związku z mniejszą systematycznością podejmowanych działań. 

Ochrona konsumentów, czy szerzej inwestorów, przed missellingiem wydaje się być 
prowadzona w sposób mało systematyczny. Zwłaszcza w porównaniu z nadzorem 
ostrożnościowym, którego kluczowym elementem pozostaje regularnie przeprowadzane 
Badanie i Ocena Nadzorcza (BION)52. Podobne wnioski płyną ze sporządzonego w 2016 roku 
raportu Najwyższej Izby Kontroli dot. ochrony klientów zakładów ubezpieczeń. Zdaniem 
NIK KNF „traktowała tematykę konsumencką jako zagadnienie o mniejszej istotności  
w stosunku do zapewnienia stabilności finansowej ubezpieczycieli” i uwzględniała ją  
w swoich działaniach w ograniczonym stopniu (Najwyższa Izba Kontroli, 2019). Zdaniem 
NIK, świadczyć o tym miała, między innymi, mała waga czynnika prawidłowości praktyk 
rynkowych badanych instytucji w ramach metodyki BION dla zakładów ubezpieczeń. 

To zastrzeżenie można odnieść również do innych niż zakłady ubezpieczeń podmiotów 
nadzorowanych. Ocena prawidłowości wykonywania obowiązków wynikających  
z przepisów chroniących inwestorów figuruje, co prawda, w metodyce BION dla banków 
(KNF, 2020b:7, 47), jednakże pominięta jest w metodyce BION dla towarzystw funduszy 
inwestycyjnych (KNF, 2019b), a w metodyce dla domów maklerskich kwestie relacji  
z klientami pojawiają się jedynie hasłowo, jako czynnik wpływający na ryzyko operacyjne 
(skargi) (KNF, 2020a:13). 

Poza działaniami Komisji w ramach badania BION, bieżący nadzór nad ochroną inwestorów 
na rynku finansowym nie jest ujęty w formalne ramy. Komisja publikuje co roku jedynie 
plany działań odnoszące się do nadzoru nad biegłymi rewidentami, gdyż jest do tego 
zobowiązana ustawowo53. Podobne działania w zakresie nadzoru nad innymi segmentami 
rynku należą do rzadkości54. 

Za wyjątek należy uznać obszar innowacji i technologii finansowych (FinTech). KNF jest 
w tym obszarze bardzo aktywna i wykazuje dużą inicjatywę własną, co przejawia się 
chociażby publikacją dokumentów programowych takich jak Cyfrowa Agenda Rozwoju 
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(KNF, 2019a) czy lista barier rozwoju rynku FinTech. Tego typu proaktywna postawa będzie 
konieczna dla zapewnienia szybkiej i efektywnej implementacji rozwiązań w obszarze 
ryzyka klimatycznego i zrównoważonego finansowania na polskim rynku.
Publicznie dostępne informacje sugerują tymczasem, że w ramach nadzoru nad 
praktykami rynkowymi, Komisja w dużej mierze opiera się na informacjach uzyskanych 
od uczestników rynku, czyli klientów nadzorowanych podmiotów, które stanowią 
„jedno z najcenniejszych źródeł pozyskiwania informacji nadzorczej o potencjalnych 
nieprawidłowościach” (KNF, 2019e). W rocznych sprawozdaniach z działalności, KNF 
obszernie omawia spływające do niej skargi i informacje o nieprawidłowościach, 
wskazując w jaki sposób odniosła się do zawartych w nich zawiadomień i czy podjęła 
odpowiednie działania (KNF, 2019d:177, 2020e:175). 

Z publicznie dostępnych informacji wynika więc, że działania KNF w zakresie ochrony 
klientów na rynku finansowym są przede wszystkim reaktywne i opierają się na 
sygnałach zewnętrznych, a w małej mierze oparte na prewencyjnych działaniach 
własnych. Podobne wnioski płyną z oceny działalności KNF przeprowadzonej w 2019 
roku przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. MFW w raporcie pokontrolnym zalecił – 
„zgodnie z priorytetami samej KNF” – wzmocnienie nadzoru nad praktykami rynkowymi 
nadzorowanych firm, zwiększenie częstotliwości kontroli, uwzględnienie mniejszych 
podmiotów w działalności nadzorczej oraz zwiększenie tematycznych inicjatyw 
nadzorczych. MFW podkreślił, że w odniesieniu do ochrony klientów, konieczne jest 
przyjęcie bardziej systemowego podejścia prewencyjnego (IMF, 2019:20). Podobnie, 
konkluzja o niskiej skuteczności działań prewencyjnych w zakresie ochrony klientów 
sektora finansowego stanowi jeden z głównych wniosków z raportu NIK z 2013 roku 
(Najwyższa Izba Kontroli, 2013:7).

Taka polityka nadzorcza z pewnością nie jest wystarczająca w kontekście przeciwdziałania 
greenwashingowi. Greenwashing może być trudniej wykrywaną przez inwestorów 
indywidualnych formą missellingu, gdyż, w odróżnieniu od missellingu związanego  
z ryzykiem produktu finansowego lub podawaniem niekompletnych informacji o kosztach 
świadczonych usług, nie musi on wiązać się z poniesieniem przez inwestorów straty  
w krótkim horyzoncie czasowym. Z tego też względu, inwestorzy, poza tymi jednoznacznie 
zorientowanymi na zrównoważone produkty,  będą mniej skłonni do rozpoznania 
praktyki greenwashingu i przekazywania informacji o nim organowi nadzoru. Ponadto, 
w wielu przypadkach, inwestorzy indywidualni nie będą posiadać specjalistycznej 
wiedzy niezbędnej  do odróżnienia produktów o faktycznie zrównoważonym profilu. 
W odniesieniu do greenwashingu, bardziej skutecznym modelem nadzoru wydaje się 
intensywny, prewencyjny nadzór bieżący, obejmujący przede wszystkim materialną 
analizę rzetelności przedstawianych informacji o produktach finansowych. To może 
być  dokonywana w oparciu o wizyty nadzorcze oraz analizy uzyskanych od podmiotów 
nadzorowanych dokumentów, w tym procedur wewnętrznych. 

Niezbyt aktywna postawa KNF w zakresie ochrony klientów może też przysparzać 
problemów w kontekście regulacji przyjmowanych na poziomie unijnym w ramach Planu 
Działania na rzecz Zrównoważonych Finansów. Europejskie rozwiązania idą w kierunku 
znaczącego zwiększenia roli czynników środowiskowych, zgodnie z Europejskim Zielonym 
Ładem, i nakładania na podmioty nadzorowane nowych obowiązków informacyjnych  
z nimi związanych. Zaangażowanie regulatora w poprawne wdrożenie nowych 
obowiązków przez podmioty nadzorowane i monitoring ich wykonywania, będą kluczowe 
dla rozwoju rynku zrównoważonych produktów w Polsce. Będzie to również istotne  
z punktu widzenia zwiększenia zaufania inwestorów do tych instrumentów. 
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Tymczasem, o tej pory w oficjalnych wypowiedziach i komunikatach KNF problem 
greenwashingu nie pojawił się w ogóle, podobnie jak analizowane we wcześniejszej 
części raportu ryzyka klimatyczne. 
 
 

4.7. Praktyki innych regulatorów rynków 
dotyczące przeciwdziałania greenwashingowi 
Problem greenwashingu oraz uwzględniania czynników środowiskowych w odniesieniu 
do produktów i usług finansowych nie jest zagadnieniem niszowym w praktyce 
odpowiedników KNF w innych państwach. 

Jak wynika z ankiety IOSCO przeprowadzonej wśród 34 regulatorów i nadzorców rynków 
finansowych, większość z nich wdraża działania mające odpowiadać na problemy rynku 
w tym zakresie, mimo iż 62% ankietowanych wskazało, że ich mandat nie zawiera 
szczegółowego odniesienia do działania w obszarze zrównoważonych finansów. 83% 
ankietowanych regulatorów zadeklarowało wspieranie zrównoważonych finansów 
poprzez zwiększanie przejrzystości rynków, a 45% wskazało na zwalczanie greenwashingu. 
Preferowanymi narzędziami regulacji są instrumenty typu soft law (niewiążące wytyczne 
i rekomendacje). Wielu regulatorów wskazało jednak, że w odniesieniu do wielu zagadnień 
(akceptacja prospektów, udzielanie zezwoleń, nadzór nad sprawowaniem obowiązków 
informacyjnych przez emitentów) brak jest szczegółowych zasad dotyczących kwestii 
środowiskowych (IOSCO, 2020)55.

Przeprowadzona poniżej analiza praktyk trzech wiodących europejskich regulatorów – 
FCA, AMF, BaFin – potwierdza wnioski płynące z ankiety IOSCO.  Na tle ich praktyk 
wyraźnie widać praktyczny brak aktywności KNF w zakresie greenwashingu. 

Należy przy tym podkreślić, że punktem wyjścia dla analizowanej działalności 
innych regulatorów z krajów Unii Europejskiej56 w tym zakresie, są zharmonizowane 
przepisy prawa europejskiego, a zakres ich kompetencji jest co do zasady 
podobny do zakresu kompetencji KNF. Stopień w jakim kwestie greenwashingu 
będą uwzględniane w nadzorze, zależy więc głównie od aktywności samego 
nadzorcy i intensywności komunikowania przez niego oczekiwań nadzorczych.  
 

4.7.1. FCA (Wielka Brytania)

Brytyjski regulator rynku finansowego, FCA, podjął szereg działań związanych  
z kwestiami klimatycznymi i ESG w ramach swojej polityki nadzorczej. W październiku 
2018 roku, FCA opublikowała dokument konsultacyjny (Discussion Paper), w którym 
skierowała do uczestników rynku i organizacji społecznych szereg pytań dotyczących 
pożądanego sposobu uwzględnienia czynników klimatycznych w swojej praktyce 
nadzorczej. Stanowisko FCA w tej sprawie ukazało się rok później. Mimo, iż skupia się 
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ono głównie na raportowaniu niefinansowym firm (zarówno emitentów instrumentów 
finansowych oraz podmiotów nadzorowanych), to zawiera też jasną deklarację 
kwestionowania (challenge) przez FCA praktyk mogących stanowić greenwashing (FCA, 
2019a:6), a dostęp klientów do odpowiednich dla nich produktów i usług o profilu ESG 
stanowi jeden z priorytetów FCA. FCA zaznaczyła też, że z pobieżnego badania praktyki 
rynkowej co do oznaczeń i informacji o produktach wynika, że reklamowanie produktów 
jako środowiskowo przyjaznych lub spełniających standardy ESG stosowane jest dość 
szeroko, często bez oczywistego uzasadnienia (FCA, 2019a:27). 

Prace w tym obszarze toczą się również w ramach CFRF (Climate Financial Risk Forum), 
czyli organu, którego prace obejmują sformułowanie zaleceń odnośnie ryzyk klimatycznych 
dla sektora finansowego. W ramach Grupy Roboczej ds. Ujawnień CFRF powstał raport, 
który zawiera szereg rekomendacji dla banków i zarządzających aktywami odnośnie 
ujawniania tych kwestii w ramach przedkontraktowych obowiązków informacyjnych 
oraz informacji produktowych (np. w ramach KIID dla funduszy inwestycyjnych). Mimo, iż 
dokument nie jest wiążący, a stanowi jedynie zalecenia w przedmiocie dobrych praktyk, 
zalecenia odnośnie ujawnianych informacji na poziomie produktu są szczegółowe, wraz z 
podaniem przykładowych miar, które firmy inwestycyjne mogą raportować (CFRF, 2020: 23).  

4.7.2. AMF (Francja)

Wyjątkowo aktywny na polu zrównoważonych finansów i przeciwdziałania 
greenwashingowi jest francuski nadzorca, AMF (Autorité des marchés financiers). 
Pierwszy raport o praktykach w zakresie społecznie odpowiedzialnego inwestowania 
stosowanych przez podmioty nadzorowane przez AMF został opublikowany jeszcze  
w 2015 roku (AMF, 2015). Od tego czasu, kwestie związane z uwzględnieniem aspektów 
niefinansowych, w tym czynników środowiskowych oraz ryzyk klimatycznych, stały się 
integralną częścią agendy nadzorczej AMF. Regulator ten zobowiązał się do wsparcia 
zrównoważonej transformacji sektora finansowego w swoim strategicznym planie 
pięcioletnim #Supervision2022, opublikowanym w 2018 roku (AMF, 2018a). W tym samym 
roku, AMF opublikowała bardziej szczegółową mapę drogową dla planowanych działań 
związanych ze zrównoważonymi finansami (AMF, 2018b). Z kolei, w 2019 roku AMF 
wraz z francuskim regulatorem ostrożnościowym ACPR, utworzyła Komisję ds. Klimatu  
i Zrównoważonych Finansów, która ma stanowić strategiczne wsparcie w inicjatywach 
AMF związanych z tym obszarem57. Również w 2019 roku AMF opublikowała drugi raport 
dotyczący praktyk zarządzających aktywami w zakresie zrównoważonych inwestycji 
(AMF, 2019).

Ponadto, wraz z uchwaleniem w 2019 roku francuskiej ustawy dotyczącej zrównoważonego 
wzrostu (La Loi PACTE), AMF została zobowiązana do monitorowania jakości informacji 
niefinansowych przekazywanych klientom detalicznym przez zarządzających 
funduszami inwestycyjnymi. W wykonaniu powierzonego mandatu, AMF opublikowała 
nowe zasady dotyczące dystrybucji funduszy inwestycyjnych, zgodnie z którymi 
jedynie fundusze stosujące określone przez AMF minimalne standardy „znaczącego 
zaangażowania” (significantly engaging methodology) będą mogły bez przeszkód 
posługiwać się oznaczeniami nawiązującymi do kwestii ESG (w nazwie, prospekcie, 
KIID oraz materiałach marketingowych funduszu). Dla innych funduszy możliwość taka 
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będzie ograniczona. Akt wprost wskazuje na cel ograniczenia greenwashingu w swoim 
uzasadnieniu (AMF, 2020).Przyjęty mechanizm przypomina zresztą rozwiązania w ramach 
europejskiej Taksonomii, zgodnie z którymi wyłącznie inwestycje zgodne z określonymi 
przez nią standardami będą mogłby być określane jako zrównoważone środowiskowo58. 

4.7.3. BaFin (Niemcy)

Niemiecki regulator, w wydanych przez siebie w styczniu 2020 roku wytycznych, 
odniósł się do czynników środowiskowych przede wszystkim w kontekście zarządzania 
ryzykiem klimatycznym. Greenwashing został uwzględniony w uwagach dotyczących 
ryzyka reputacyjnego oraz due dilligence inwestycji (BaFin, 2020:18, 27). Ponadto, w 
wydawanym przez siebie biuletynie, BaFin podkreślił, że ujawnienia ryzyk klimatycznych 
przez banki w ramach III Filaru może ograniczać greenwashing (BaFin, 2019). 

Regulator nie podjął natomiast działań, ani nie opublikował żadnych komunikatów 
dotyczących ochrony klienta przed greenwashingiem w związku ze świadczeniem usług 
finansowych.
 
 

4.8. Podsumowanie
Greenwashing jest formą missellingu i wiąże się ściśle ze zjawiskiem asymetrii 
informacji, które jest podstawowym problemem regulacji rynków finansowych. 
Materializacja ryzyka związanego z greenwashingiem produktów finansowych 
może prowadzić do utraty zaufania do rynku tych produktów co przełoży 
się na mniejszą dostępność produktów spod szyldu sustainable finance,  
a w konsekwencji mniejsze finansowanie inwestycji, które mogą przybliżyć nas do 
osiągnięcia celu porozumienia paryskiego. Greenwashing ma wiele form, a niektóre 
z nich są dość subtelne (pominięcie informacji, gra na skojarzeniach). Skuteczność 
rozwiązań rynkowych w tym zakresie jest ograniczona ze względu na ograniczenia 
behawioralne konsumentów związane z trudnością identyfikacji greenwashingu.

Obecne przepisy przeciwdziałające missellingowi z jednej strony zawierają szereg 
postanowień, na podstawie których ujawniane powinny być zarówno informacje  
o ryzykach dla inwestora związanych z kwestiami ESG, jak i o specjalnych celach, 
które w tym zakresie realizować ma produkt. Przepisy dotyczące ustalania grupy 
docelowej produktu, badania adekwatności i odpowiedniości, oraz obowiązki 
informacyjne, zarówno przedkontraktowe (głównie przepisy MIFID), jak i te zawarte 
w odpowiednich dokumentach (KIID dla UCITS, KID dla PRIIPs) mają potencjał żeby 
ograniczać greenwashing, jednak przepisy te rzadko odwołują się do kwestii ESG 
wprost i nie przypisują tym kwestiom odpowiedniego priorytetu. Nie ustalają też 
zasad odnośnie oceny jakości ujawnianych informacji.

W tym zakresie aktywność regulatora rynku i jego postawa wobec greenwashingu 
jest kluczowa. Jak wynika z analizy aktywności KNF w zakresie ochrony klientów na 
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rynku finansowym, przed missellingiem w ogóle, ta postawa jest bierna, opierająca 
się głównie na skargach i w małym stopniu uwzględniająca konieczność działania 
prewencyjnego. Wnioski takie potwierdzili w swoich raportach m.in. NIK i IMF.

Co więcej, w odniesieniu do specyficznego zagadnienia ochrony klientów, jakim 
jest ochrona przed greenwashingiem (jako szczególnym rodzajem missellingu), 
KNF nie wydała do tej pory żadnego komunikatu i nie przedstawiła żadnej strategii. 
Tymczasem inni regulatorzy w Europie (przede wszystkim AMF i FCA) aktywnie 
działają na tym polu.

Przygotowywana na poziomie europejskim fala nowych regulacji mających 
przeciwdziałać greenwashingowi postawi polski sektor finansowy przed 
trudnościami związanymi z ich implementacją, w obliczu których będą oni  
z pewnością szukali wsparcia w nadzorcy, m.in. w celu uzyskania pewności prawnej 
co do zgodności wdrażanych przez nich działań. Wytyczne i konsultacje na poziomie 
europejskim nie są przy tym w stanie uwzględnić specyfiki polskiego rynku  
i działających na nim podmiotów. Równocześnie w związku z nowymi regulacjami 
klienci zostaną postawieni przed zalewem nowych informacji dotyczących 
produktów i usług. Pozytywny skutek przeciwdziałania greenwashingowi regulacje 
te osiągną tylko, jeżeli ich stosowanie, w tym jakość ujawnianych na ich podstawie 
informacji, będzie nadzorowane przez KNF.

Powyższe świadczy o konieczności istotnego zintensyfikowania – a właściwie 
rozpoczęcia - działań KNF w zakresie zrównoważonych finansów i przeciwdziałania 
greenwashingowi. KNF jest wyposażona we wszelkie potrzebne kompetencje 
i sankcje, żeby efektywnie monitorować rynek i zapewnić zastosowanie się do 
nowych wymogów, brakuje jedynie opracowania jasnej i przemyślanej strategii 
przeciwdziałania greenwashingowi i wspierania przejrzystości na rynkach w celu 
ochrony klientów. Taka strategia powinna powstać i zostać zakomunikowana 
rynkom i opinii publicznej.

Stawką jest utrata zaufania klientów na polskim rynku finansowym do produktów
reklamowanych lub przedstawianych jako „zielone”, zrównoważone lub mające  
w inny sposób pozytywny wpływ na klimat w związku z przypadkami missellingu, 
greenwashingu i oszustwa. Zmniejszony popyt na tego typu produkty przełoży się 
na zmniejszoną ich podaż, a w konsekwencji wzrośnie koszt i spadnie dostępność 
dla finansowania inwestycji, które mogą w znaczący sposób przyczynić się do 
zminimalizowania skutków zmian klimatycznych i realizacji założeń Porozumienia 
Paryskiego, którego Polska jest sygnatariuszem.
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5.1. Zakres obowiązku raportowania nie-
finansowego oraz informacje podlegające 
ujawnieniu
Jedną z podstawowych barier, na które napotykają inicjatywy związane z kwestiami 
klimatycznymi w sektorze finansowym jest brak lub słaba jakość informacji dotyczących 
tych kwestii. Brak tego typu informacji utrudnia lub uniemożliwia oszacowanie ryzyka,  
a także funkcjonowanie rynku, obniżając informacje dostępne dla inwestora. W odpowiedzi 
na ten problem powstała Task Force for Climate Related Financial Disclosures (TCFD), 
międzynarodowa organizacja zajmująca się opracowywaniem standardów raportowania 
niefinansowego dla firm. Profil klimatyczny aktywów finansowych wyznaczają wszak 
ostatecznie aktywności emitentów tych aktywów, czyli korporacji niefinansowych  
i bez porównywalnych, przejrzystych i pewnych informacji o wpływie ich działalności 
na środowisko, kapitał nie będzie mógł być alokowany do „zielonych” projektów.  
Z drugiej strony informacje o wpływie zmian klimatycznych na działalność niefinansowych 
korporacji, pozwolą ocenić skalę ryzyka klimatycznego dla finansujących je podmiotów.   

Raportowanie zgodnie ze standardami TCFD jest dobrowolne, ale przepisy prawa 
zawierają również pewne wiążące obowiązki w zakresie raportowania niefinansowego. 
Zgodnie z Dyrektywą dotycząca ujawniania informacji niefinansowych implementowaną 
w Polsce przez przepisy Ustawy i Rachunkowości, do zawarcia w swoim sprawozdaniu 
finansowym informacji niefinansowych zobowiązane są obecnie tylko największe 
podmioty, zatrudniające ponad 500 osób i przekraczające 85 000 000 zł  sumy aktywów 
bilansu lub 170 000 000 zł przychodów netto ze sprzedaży. 

Informacja niefinansowa obejmuje co najmniej:
zwięzły opis modelu biznesowego jednostki;
kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością jednostki; 
opis polityk stosowanych przez jednostkę w odniesieniu do zagadnień środowiska 
naturalnego, a także społecznych, pracowniczych, poszanowania praw człowieka 
oraz przeciwdziałania korupcji, a także opis rezultatów stosowania tych polityk;
opis procedur należytej staranności (due dilligence), jeżeli jednostka je stosuje  
w ramach swoich polityk;
opis istotnych ryzyk związanych z działalnością jednostki mogących wywierać
niekorzystny wpływ na zagadnienia będące przedmiotem oświadczenia, w tym 
opis ryzyk związanych z produktami jednostki lub jej relacjami z otoczeniem 
zewnętrznym, w tym z kontrahentami, a także opis zarządzania tymi ryzykami.

Co ważne, podmioty raportujące informacje środowiskowe powinny przedstawić je 
nie tylko w zakresie, w jakim są one niezbędne dla oceny wpływu na ich biznes ryzyk 
klimatycznych, ale również wpływu ich działalności na środowisko. W odniesieniu do 
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raportowania niefinansowego obowiązuje więc zasada podwójnej istotności.

Sporządzając raporty, spółki mogą stosować dowolne zasady, w tym krajowe, unijne lub 
międzynarodowe standardy, normy lub wytyczne, a także własne zasady. Informacja 
o tym, jakie standardy są stosowane powinna znaleźć się w raporcie. Spółki mogą też 
zdecydować o publikacji informacje niefinansowe jako część sprawozdania finansowego 
lub w formie osobnego raportu. 

Jeżeli spółka nie stosuje polityki w odniesieniu do obszaru , będących przedmiotem 
raportowania niefinansowego, powinna podać powody swojej decyzji. Spółki mogą też 
skorzystać ze zwolnienia z obowiązku raportowania, jeżeli są objęte raportowaniem 
niefinansowym przez spółkę-matkę, mającą siedzibę w UE. W tej sytuacji jednak raport 
niefinansowy spółki-matki powinien zostać przetłumaczony na język polski.

Mimo, że Dyrektywa nie zawiera żadnych wskazań co do sposobu ujawniania informacji 
niefinansowych, Komisja Europejska wydała w niewiążące wytyczne dotyczące 
raportowania niefinansowego, w których wyjaśniła oczekiwaną metodykę dokonywania 
ujawnień. 

Natomiast, w 2019 roku, Komisja opublikowała też nowe, szczegółowe wytyczne 
dotyczące sposobu ujawniania informacji niefinansowych dotyczących klimatu. Według 
niej, bez wystarczających, wiarygodnych i porównywalnych informacji dotyczących 
zrównoważonego rozwoju ze strony spółek, sektor finansowy nie może skutecznie 
alokować kapitału w inwestycje stymulujące zrównoważony rozwój. Dlatego potrzebne 
są wytyczne co do praktyk spółek dotyczących raportowania klimatycznego.

 

5.2. Uprawnienia Komisji Nadzoru Finanso-
wego w odniesieniu do raportowania niefi-
nansowego 
Podobnie jak w przypadku informacji przedkontraktowych ujawnianych klientom, tak 
w odniesieniu do informacji niefinansowych, nadzór administracyjny nad ujawnianiem 
tych informacji zgodnie z prawem i w sposób, który przyczynia się do zwiększenia 
efektywności informacyjnej jest kluczowy (Wajda, 2011, 4.4.1.).  

Tymczasem, nadzór KNF ograniczony jest do informacji publikowanych przez spółki 
publiczne, w ramach raportowania okresowego. Oznacza to, że gros podmiotów 
zobowiązanych do raportowania niefinansowego pozostaje poza kontrolą administracyjną.

Jednocześnie, zakres uprawnień Komisji  wobec nadzorowanych emitentów, jest szeroki 
i obejmuje między innymi możliwość żądania wyjaśnień oraz przekazania dokumentów, 
wydawanie zaleceń w stosunku do emitenta naruszającego obowiązki informacyjne, 
nakładanie kar pieniężnych do 1 mln złotych, a nawet wykluczenie papierów 
wartościowych emitenta z obrotu na rynku regulowanym59.
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Podobnie więc jak w przypadku greenwashingu, Komisja dysponuje wszelkimi 
kompetencjami koniecznymi do pełnienia efektywnego nadzoru nad wypełnianiem 
obowiązków informacyjnych przez emitentów. O skuteczności tego nadzoru będzie 
decydować sposób w jaki kompetencje te są w praktyce wykorzystywane i polityka 
nadzorcza Komisji w tym zakresie, czego przepisy nie regulują już wprost. Pewnych 
wskazówek, co do metodologii, którą Komisja kieruje się podczas analizy upublicznianych 
przez emitentów informacji mogą dostarczyć Wytyczne ESMA w sprawie nadzoru 
nad informacją finansową. KNF zobowiązana jest uwzględniać te wytyczne w swoich 
działaniach (ESMA, 2014). Zgodnie z wytycznymi, w przypadku wykrycia istotnej 
nieprawidłowości, organ nadzoru powinien w odpowiednim czasie podjąć co najmniej 
jedno z następujących działań:

wymagać ponownego przekazania sprawozdania finansowego,
wymagać przedstawienia noty (informacji) korygującej, lub
wymagać wprowadzenia korekty do przyszłego sprawozdania finansowego wraz  
z ponownym przedstawieniem danych porównawczych, w stosownych 
przypadkach.

Wytyczne te, mimo iż nie odnoszą się wprost do raportowania niefinansowego, mogą być 
pomocniczo stosowane do nadzoru nad informacjami niefinansowymi. Jest tak przede 
wszystkim ze względu na fakt, że zarówno informacje finansowe jak i niefinansowe 
stanowią część sprawozdań z działalności spółek publicznych. Potwierdzać takie 
stanowisko wydaje się fakt, że w 2019, w publikowanych corocznie przez ESMA 
Priorytetach nadzorczych w odniesieniu do rocznych raportów finansowych, ESMA 
odnosi się również szeroko do metodologii raportowania niefinansowego (ESMA, 2019a). 

Z raportów i sprawozdań publikowanych przez KNF wynika, że Komisja zaczyna powoli 
uwzględniać kwestie raportowania niefinansowego szerzej w swojej działalności. Warto 
przy tym odnotować, że obowiązek raportowania niefinansowego został nałożony na 
emitentów stosunkowo niedawno bo dopiero w 2017 roku, a więc praktyka nadzorcza 
jest jeszcze na wczesnym etapie z czego nie można czynić KNF zarzutu. 

Zapewne z tego względu, w opublikowanym przez KNF w 2018 roku przewodniku dla 
emitentów dotyczącym prawidłowego wykonywania obowiązków informacyjnych, 
raportowaniu niefinansowemu nie poświęcono zbyt wiele miejsca, poza przytoczeniem 
tekstu ustawy (Pachucki & Plutecki, 2018). Pierwszym corocznym raportem z nadzoru 
nad wykonywaniem przez emitentów obowiązków informacyjnych, uwzględniającym 
kwestie raportowania niefinansowego był raport z 2019. Informacje co do nadzoru nad 
raportowaniem niefinansowymi pojawiły się natomiast w sprawozdaniach z działalności 
KNF już rok wcześniej (w sprawozdaniu za 2018 roku). Nadzór nad informacją niefinansową 
mógł więc zostać ujęty do tej pory jedynie w dwóch sprawozdaniach rocznych KNF: za 
2018 i 2019 rok. 

Informacje dotyczące liczby podmiotów zobowiązanych do raportowania niefinansowego 
i podjętych działań KNF przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 5.2.1. Liczba podmiotów zobowiązanych do raportowania niefinansowego  
i podjętych działań KNF

Rok 2018 2019

Emitenci podlegający obowiązkowi 
raportowania niefinansowego 151 158

Oświadczenie/ odrębne sprawozdanie/ 
zwolnienie 82 / 63 / 6 63 / 86 / 9

Wydane przez KNF zalecenia dotyczące 
informacji niefinansowych 6 8

Źródło: opracowanie własne na podstawie (KNF, 2019d, s. 110, 2020e:107)

W swoich sprawozdaniach, KNF podaje jedynie informacje o skierowaniu do emitenta 
„zalecenia przekazywania do publicznej wiadomości raportów rocznych zawierających 
oświadczenia/sprawozdania na temat informacji niefinansowych w zakresie określonym 
przepisami prawa”. Trudno z tego wyczytać, czy chodzi o wypełnianie obowiązku 
raportowania niefinansowego w ogóle, czy o zalecenia w związku ze sposobem spełniania 
tych obowiązków, ale pewnych szczegółów dostarcza tutaj sprawozdanie z badania 
wykonywania obowiązków informacyjnych, w którym KNF wyjaśnia, że przekazane do 
8 emitentów zalecenia odnośnie przekazywania do publicznej wiadomości raportów 
rocznych zawierających oświadczenia i sprawozdania na temat informacji niefinansowych 
dotyczyły:

opisu istotnych ryzyk związanych z działalnością jednostek,
opisu kluczowych niefinansowych wskaźników efektywności związanych  
z działalnością jednostki,
niewystarczającego zakresu danych jednostkowych (KNF, 2020c).

Z informacji tej wynika, że KNF analizuje materialną treść dokonywanych ujawnień 
informacji niefinansowych i wydaje w tym zakresie odpowiednie zalecenia.  
 

5.3. Porównawczy model zaangażowanego 
regulatora – comment letters SEC 
Dobrym przykładem działań regulatora w zakresie raportowania niefinansowego były 
swego czasu tzw. comment letters wydawane przez SEC, federalnego nadzorcę rynku  
w Stanach Zjednoczonych (Wajda, 2011). 

Obowiązek raportowania określonych informacji dotyczących wpływu zmian 
klimatycznych na działalność emitentów została wprowadzone przez SEC już w 2010 
roku. Wytyczne SEC wskazują listę obszarów, które spółki powinny uwzględniać  
w ramach raportowania. Ujawnienia te charakteryzują się jednak pojedynczą 
materialnością – emitenci są zobowiązani jedynie do ujawniania ryzyk dla ich działalności 
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wynikających ze zmian klimatu i adaptacji do zmian klimatu, ale już nie negatywnych 
skutków dla środowiska, które sami generują. 

Środkiem nadzoru nad poprawnością wykonywania obowiązków informacyjnych w tym 
zakresie są m.in. comment letters wystosowywane do emitentów przez SEC, które 
odpowiadają mniej więcej zaleceniom KNF. Różnica jest taka, że SEC dokonuje analizy 
poprzedzającej publikację odpowiednich raportów przez spółki. Regulator ten może  
w swoich comment letters zalecić zmianę sprawozdania, zalecić inny sposób raportowania 
na przyszłość lub zalecić dostarczenie większej ilości informacji umożliwiających 
zrozumienie dokonywanych przez emitentów wyjaśnień. Co istotne, treść wszystkich 
comment letters jest publicznie dostępna w bazie danych SEC.

Poniższe przykłady omawianych w literaturze (Cook, 2014; Freedman & Park, 2019) 
comment letters dotyczących ryzyk klimatycznych w raportach emitentów, obrazują 
szczegółowe podejście SEC do nadzoru nad wykonywaniem przez emitentów obowiązku 
ujawniania tych informacji: 

Prosimy o zmianę waszego sprawozdania, w celu wyjaśnienia informacji o „celach 
zmniejszenia emisji o 45% do 2020 roku oraz o 80% do 2050 roku”, poprzez wskazanie 
nakładów jakie ponieśliście i zamierzacie ponieść na osiągnięcie tych celów, co da 
pełniejszy obraz istotnych informacji o waszej działalności. (25.05.2010, National 
Grid, PLC)

W ramach tego czynnika ryzyka odwołujecie się zarówno ogólnie do regulacji 
środowiskowych jak i regulacji dotyczących Co2 i GHG. Wyszczególnijcie proszę 
jako osobne czynniki ryzyka, ryzyko związane z regulacjami dotyczącymi Co2 oraz 
GHG, odpowiednio zatytułowane. (2010, Atlantic Power Corp.)

Zauważyliśmy, że twierdzicie w trzecim akapicie, że „mieszanki benzyny i diesla 
mają, według szacunków zmniejszyć bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych  
o 80% w porównaniu do paliw opartych na ropie, które zastąpią”. Proszę, zmieńcie 
oświadczenie tak, żeby wskazać kto dokonał tych szacunków i wyjaśnijcie podstawy, 
na których zostały dokonane (5.5.2011, Kior Inc.)

Zauważyliśmy, że odnosicie się do legislacji dotyczącej zmiany klimatu i regulacji 
gazów cieplarnianych. Proszę, wyjaśnijcie dlaczego te inicjatywy legislacyjne są 
relewantne dla waszego biznesu. Dodatkowo, zauważyliśmy, że wasza strona 
internetowa zawiera informacje o tym, że prowadzicie biznes w środowiskowo 
przyjazny sposób i szczycicie się „zieloną” działalnością. Proszę wyjaśnijcie na 
czym polega “zieloność” waszej działalności. (Green Endeavors inc.). 

Analiza treści powyższych comment letters wskazuje, że SEC analizuje ujawniane przez 
spółki informacje niefinansowe bardzo szczegółowo i czuwa nad tym, żeby ich treść 
była zrozumiała i dokładna. Jak można też zauważyć, mimo że wytyczne odnoszą się 
jedynie do kwestii ryzyka klimatycznego dla emitentów, SEC poddaje analizie również 
twierdzenia spółek co do ich rzekomo klimatycznie pozytywnej działalności. 

Jak wskazuje się w literaturze, efekt comment letters dotyczących klimatu na raportowanie 
niefinansowe spółek jest ciężki do ustalenia i niejednoznacznie pozytywny. Poza tym, 
SEC poświęciła kwestiom zmian klimatu małą liczbę comment letters, wydanych głównie  
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w okresie po wprowadzeniu wymogu raportowania tych informacji (2010 rok) (Freedman 
& Park, 2019). Pomimo tego, proces ten cechuje się wysokim poziomem przejrzystości 
(publiczna dostępność treści comment letters) oraz zaangażowania regulatora. 

KNF powinna zmierzać do podobnego poziomu przejrzystości w swoich działaniach, 
ale przede wszystkim podobnego zaangażowania w rzetelną i dogłębną analizę 
publikowanych przez emitentów informacji niefinansowych. Oczywiście, KNF może 
formułować jedynie zalecenia następcze, już po opublikowaniu danej informacji przez 
emitenta. Wraz ze wzrostem znaczenia kwestii klimatycznych i środowiskowych dla 
opinii publicznej oraz inwestorów, wzrastać będzie ryzyko nierzetelnego raportowania 
niefinansowego przez emitentów, które może doprowadzić do osiągania przez nich 
zysków kosztem inwestorów, dla których te czynniki są istotne. KNF powinna aktywnie 
temu przeciwdziałać.

  
 

5.4. Podsumowanie 
Obowiązki związane z raportowaniem finansowym funkcjonują od niedawna i 
praktyka nadzorcza w tym zakresie nie może być jeszcze uznana za dojrzałą. 
Informacje dot. nadzoru za rok 2019 wskazują jednak, że KNF idzie w dobrym 
kierunku i przyjmuje aktywną postawę co do ujawnianych informacji 
niefinansowych. KNF zdecydowanie powinna rozwijać dalej swoje kompetencje 
w tym zakresie i aktywnie komunikować się z rynkiem co do swoich oczekiwań 
nadzorczych. Rola regulatora rynku w odniesieniu do informacji niefinansowych 
musi polegać na ścisłej weryfikacji i proaktywnym kwestionowaniu ujawnianych 
przez firmy informacji niefinansowych, zwłaszcza tam, gdzie informacje te są 
niejasne, nieścisłe lub wieloznaczne. 

Ponadto, regulator powinien pełnić rolę promotora dobrych standardów i praktyk, 
przyczyniając się tym samym do zwiększenia porównywalności ujawnianych 
informacji. Rola regulatora musi więc polegać na kształtowaniu zachowań 
nadzorowanych podmiotów, a nie jedynie na reagowaniu na rażące przypadki 
naruszeń (Ryan-Collins, 2019).

Zadanie KNF w zakresie informacji niefinansowych jest ułatwione. Odpowiednie 
standardy zostały zdefiniowane przez Komisję Europejską, a zadaniem polskiego 
nadzorcy jest nadzór nad ich przestrzeganiem i wspieranie emitentów w 
odpowiednim wypełnianiu ciążących na nich obowiązków. Na podstawie 
publicznych dostępnych informacji wydaje się, że KNF robi to dobrze, jednakże 
należy zaznaczyć, że informacje te są ograniczone. Zwiększenie transparentności 
nadzoru KNF nad raportowaniem niefinansowym do poziomu zbliżonego do 
działalności SEC, poprzez bardziej szczegółowe ujawnianie przez KNF treści 
zaleceń kierowanych do nadzorowanych podmiotów mogłoby dostarczyć 
więcej informacji o podejściu KNF i tym samym zwiększyć pewność podmiotów 
raportujących.
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1. Jedyną publiczną wypowiedzią KNF na temat zrównoważonych finansów, którą 
udało się znaleźć autorowi jest krótka wypowiedzieć Jacka Jastrzębskiego, Prezesa 
KNF dla magazynu Views Magazine, wydawanego przez think tank Eurofi z września 
tego roku (Jastrzębski 2020:191).

2. Pomniejsze funkcje pełni NBP (w odniesieniu do instytucji płatniczych) lub Generalny 
Inspektor Informacji Finansowej w odniesieniu do obszaru AML/CFT.

3. Art. 1 ust. 2 uNRF.
4. Pakiet zmian legislacyjnych, obejmujący zmianę aktów regulujących wymogi 

kapitałowe banków (CRDIV/CRR2) oraz dyrektywy dot. uporządkowanej 
restrukturyzacji (BRRD2) w zakresie wymogu MREL.

5. Warto zwrócić uwagę na potraktowanie czynników środowiskowych, społecznych  
i zarządczych w sposób zbiorczy. Podejście takie może okazać się nieadekwatne ze 
względu na zdecydowanie większe znaczenie ryzyka klimatycznego w porównaniu 
do dwóch pozostałych. 

6. Zob. art. 16 Rozporządzenia 1093/2010 oraz art. 133 ust. 1a Prawa Bankowego.  
W przypadku nieuwzględnienia wytycznych lub zaleceń Europejskiego Urzędu Nadzoru 
Bankowego Komisja Nadzoru Finansowego podaje powody ich nieuwzględnienia. 
Termin na odpowiedź co do stosowania tych wytycznych dla organów nadzoru to 
28 sierpnia 2020 r. W sprawie statusu prawnego wytycznych nadzorczych EBA i ich 
roli w nadzorze sprawowanym przez KNF szerzej zob. (Fedorowicz, 2017).

7. W rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt. 146 CRR2
8. Art. 434a CRR2
9. Kapitał własny ma też inne właściwości, istotne z punktu widzenia zapewnienia 

bezpieczeństwa finansowego banku, ale absorpcja strat jest kluczowa. Zob. 
(Gleeson, 2012:5.06)

10. Przykładowo, jeżeli kapitał własny banku stanowi 3% źródeł jego finansowania, 
to wystarczy, że wartość jego aktywów zmniejszy się o 3%, a bank stanie się 
niewypłacalny. 

11. Na podstawie art. 124 ust. 2 CRR, albo, jeżeli przyczyną wprowadzenia wyższych 
wag ryzyka jest zidentyfikowana bańka spekulacyjna na rynku nieruchomości, art. 
458 ust. 2 CRR. 

12. Metody wewnętrzne dzielą się dalej na metodę podstawową (F-IRB), gdzie bank 
kalkuluje jedynie prawdopodobieństwo niewypłacalności kredytobiorcy, natomiast 
pozostałe parametry (np. LGD) oblicza krajowy nadzorca oraz zaawansowaną 
(A-IRB), w której bank kalkuluje wszystkie parametry ryzyka kredytowego.

13. Art. 127 ust. 1 Prawa Bankowego
14. art. 137 ust. 1 pkt. 5 Prawa Bankowego 
15. Zob. art. 98 CRD IV
16. Zob. Wyrok Sądu Unii Europejskiej z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie T-712/15, 

Crédit Mutuel Arkéa vs. EBC, pkt. 175, ECLI:EU:T:2017:900
17. art. 501 CRR
18. Art. 4 ust. 1 pkt. 54 CRR
19. Art. 177 CRR
20. Art. 133b Prawa Bankowego.
21. Czyli przymusowym oddzieleniem działalności inwestycyjnej oraz kredytowej 

banku do dwóch osobnych jednostek organizacyjnych W sprawie zastosowania 
bufora ryzyka systemowego w tym kontekście zob.. https://www.bankofengland.
co.uk/prudential-regulation/publication/2019/systemic-risk-buffer-rates-for-ring-
fenced-banks-and-large-building-societies 

22. Regulacje CRR/CRD przewidują w tym zakresie jedynie ogólny limit dużych 
ekspozycji, zgodnie z którym instytucja nie przyjmuje na siebie ekspozycji wobec 
klienta lub grupy powiązanych klientów, której wartość przekracza 25 % wartości 

Przypisy
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jej kapitału. Zob. art. 395 CRR
23. Pierwotnie w wersji Rekomendacji S z 2013 roku. Zakaz jest obecnie uregulowany 

również na poziomie ustawowym w art. 6 ustawy o Kredycie Hipotecznym. 
24. Te dwa rodzaje greenwashingu są jednak powiązane – na przykład, jeżeli spółka 

publiczna przedstawia swoje działania jako pozytywne dla środowiska w ramach 
raportowania niefinansowego, emitowane przez nią akcje mogą być nabywane przez 
inwestorów, dla których wartości środowiskowe są istotne, lub rekomendowane 
takim inwestorom przez pośredników finansowych.

25. Zob. art. 3 pkt. 33 uOIF. Posługuję się pojęciem „usługi inwestycyjne”, które jako 
szersze ma objąć zarówno świadczenie usług maklerskich przez podmioty posiadające 
zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej, jak i banki, o których mowa w 
art. 70 ust. 2 uOIF. W kwestii terminologii dotyczącej tych usług w prawie polskim 
zob. (Marat, 2018)

26. Art. 83b uOIF
27. Art. 10 ust. 2 Dyrektywy Delegowanej MIFID II
28. Producent może wybrać spośród opcji: No/Green Investment / Ethical Investment 

/ ESG / Islamic finance / Other. Obecnie platforma zarządzająca standardem EMT 
podjęła prace w celu większego doprecyzowania ujęcia kwestii ESG w ramach 
określania rynku docelowego, w związku z inicjatywami legislacyjnymi na poziomie 
europejskim - https://www.findatex.eu/news/40/findatex-launches-work-on-esg-
target-market 

29. Art. 44 Rozporządzenia Delegowanego MIFID II
30. Art. 47 ust. 3 Rozporządzenia Delegowanego MIFID II 
31. Wszystkie dotychczasowe emisje zielonych obligacji w Polsce stanowiły tego typu 

oferty.
32. Motyw 54 Rozporządzenia Prospektowego.
33. Art. 16 ust. 1 Rozporządzenia Prospektowego
34. Art. 2 lit. r Rozporządzenia Prospektowego oraz art. 35 – 38 Delegowanego 

Rozporządzenia Prospektowego. Jednocześnie jednak emitent jest odpowiedzialny 
za zapewnienie prawdziwości informacji zawartych w prospekcie, zob. art. 22 uOP. 

35. Art. 32 Ustawy o obligacjach
36. Art. 8 ust. 3 lit. c (ii) Rozporządzenia PRIIPs
37. Zob. art. 83g uOIF oraz art. 54 i 55 Rozporządzenia Delegowanego MIFID. Ocenę 

odpowiedniości firma musi też przeprowadzić jeżeli świadczy usługę zarządzania 
portfelem, ale inwestorzy detaliczni rzadko kiedy korzystają z tej usługi, ze względu 
na zbyt małe rozmiary swoich portfeli inwestycyjnych (Conac, 2018, s. 27). 

38. Art. 76 uOIF.
39. Art. 54 ust. 2 Rozporządzenia Delegowanego MIFID
40. Poza tymi warunkami, firma inwestycyjna musi w takim wypadku poinformować 

klienta o utracie ochrony wynikającej z badania adekwatności oraz musi spełniać 
wymogi związane z zarządzaniem konfliktem interesów – zob. art. 83h ust. 5 uOIF

41. Art. 24 ust. 2 pkt. 4 uOKiK
42. Zgodnie z motywem 15 Rozporządzenia, jego wymogi powinny pozostawać bez 

uszczerbku dla stosowania przepisów prawa krajowego transponujących dyrektywy 
MIFID II i IDD, w szczególności obowiązków uczestników rynku finansowego  
i doradców finansowych w zakresie zarządzania produktem, ocen odpowiedniości 
i adekwatności oraz testu wymagań i potrzeb. Potwierdza to, że czynniki ESG 
są relewantne dla badania odpowiedniości i ustalania grupy docelowej produktu 
zgodnie z MIFID II. 

43. art. 88 uOFI oraz art. 225 ust. 2 uFIZAFI
44. art. 25 ust. 6 uNRK, art. 227a uFIZAFI
45. Art. 25 ust. 1 uNRK
46. Art. 26 uNRK
47. Art. 167 uOIF
48. 228 uFIZAFI
49. Art. 167 uOIF oraz 228 uFIZAFI
50. art. 26 uOKiK
51. Art. 105ia uOKiK
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52. Art. 110s uOIF
53. Art. 89 ust. 3 Ustawy o Biegłych Rewidentach
54. Wyjątek stanowi np. prezentacja „Priorytety Nadzoru Ubezpieczeniowego na lata 

2020 – 2024” (KNF, 2020d), która jednak ma charakter raczej dokumentu roboczego 
niż programowego, i odnosi się tylko do jednego sektora rynku. 

55. Wyniki ankiety IOSCO należy analizować z zastrzeżeniem, że dotyczy ona czynników 
ESG zbiorczo, a nie jedynie kwestii związanych z ryzykiem klimatycznym lub 
pozytywnym wpływem klimatycznym, który jest głównym przedmiotem niniejszej 
analizy. Kwestie związane z nadzorem korporacyjnym, kryjące się pod literką „G” 
w ramach tego akronimu podlegają bardziej powszechnej regulacji na rynkach 
finansowych i mogą zawyżać wskaźniki dotyczące działań regulatorów, względem 
kwestii środowiskowych.  

56. Działania FCA w tym zakresie podjęte były jeszcze przez wyjściem Wielkiej Brytanii  
z Unii Europejskiej; pomimo Brexitu FCA pozostaje wciąż pod wpływem przyjmowanych 
na poziomie europejskim regulacji i wykształconej na ich podstawie praktyki. 

57. https://www.amf-france.org/en/news-publications/news/creation-amf-climate-and-
sustainable-finance-commission

58. Art. 3 Rozporządzenia w sprawie taksonomii.
59. Art. 68 i 96 uOP
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Delegowane Rozporządzenie Prospektowe - Rozporządzenie delegowane Komisji 
(UE) 2019/980 z dnia 14 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w odniesieniu do formatu, treści, weryfikacji  
i zatwierdzania prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną 
papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym,  
i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004, Dz. Urz. UE L 166, 21.6.2019, s. 26

Dyrektywa CRD - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 
czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności 
oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, 
zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/
WE Tekst mający znaczenie dla EOG, Dz. Urz. UE L 176,  z 27.6.2013, p. 338, z późn., zm.

Dyrektywa Delegowana MIFID - Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2017/593 z dnia 
7 kwietnia 2016 r. uzupełniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/
UE w odniesieniu do zabezpieczenia instrumentów finansowych i środków pieniężnych 
należących do klientów, zobowiązań w zakresie zarządzania produktami oraz zasad 
mających zastosowanie do oferowania lub przyjmowania wynagrodzeń, prowizji bądź 
innych korzyści pieniężnych lub niepieniężnych, Dz. Urz. UE L 87, z 31.3.2017, s. 500

Dyrektywa MIFID II - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 
maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 
2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE Tekst mający znaczenie dla EOG, Dz. Urz. UE L 173, 
z 12.6.2014, s. 349, z późn. zm.

Dyrektywa NFRD - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 
października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania 
informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże 
jednostki oraz grupy, Dz. Urz. UE L 330, 15.11.2014, s. 1

Dyrektywa UCITS - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 
13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych  
i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania  
w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz. Urz. UE 
L 302, z 17.11.2009, s. 32, z późn. zm.

Prawo Bankowe - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe Dziennik Ustaw 
1997 / 140 poz. 939, z późn. zm.

Rozporządzenie CRR - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 
575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji 
kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 Tekst 
mający znaczenie dla EOG Dz. Urz. UE L 176 z 27.6.2013, s. 1 , z późn. zm.

Wykaz aktów prawnych
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Rozporządzenie Delegowane MIFID - Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/565 
z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia 
działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej 
dyrektywy, C/2016/2398, Dz. Urz. UE L 87, z 31.3.2017, s. 1

Rozporządzenie dotyczące Ujawniania Informacji o Ryzykach dla Zrównoważonego 
Rozwoju - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 
27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym 
rozwojem w sektorze usług finansowych, Dz. Urz. UE, L 317, z 9.12.2019, s. 1

Rozporządzenie EBA - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu 
Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE 
oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE Dz. Urz. UE L 331, z 15.12.2010, p. 12, z późn. 
zm.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 583/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie kluczowych 
informacji dla inwestorów i warunków, które należy spełnić w przypadku dostarczania 
kluczowych informacji dla inwestorów lub prospektu emisyjnego na trwałym nośniku 
innym niż papier lub za pośrednictwem strony internetowej Dz. Urz. UE L 176, 10.7.2010, 
s. 1

Rozporządzenie PRIIPs - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających 
kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania  
i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) (Tekst mający znaczenie dla 
EOG), Dz. Urz. UE L 352, z 9.12.2014, s. 1

Rozporządzenie Prospektowe - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany  
w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do 
obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, Dz. Urz UE L 168, 
z 30.6.2017, s. 12

uFIZAFI - Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, Dziennik Ustaw 2004/146 poz. 1546 z późn., 
zm.

uOP - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych, Dziennik Ustaw 2005/184 poz. 1539 z późn., zm.

Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem Finansowym; uNRF - Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r.  
o nadzorze nad rynkiem finansowym Dziennik Ustaw 2006/157 poz. 1119 z późn., zm.

Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem Kapitałowym; uNRK - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r.  
o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, Dz.U. 2005/183 poz. 1537 z późn. zm.
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Ustawa o obligacjach - Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, Dziennik Ustaw 
2015 poz. 238

Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi; uOFI - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. 
o obrocie instrumentami finansowymi, Dziennik Ustaw 2005/183 poz. 1538, z późn. zm.
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