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OBOWIĄZKI NAKŁADANE PRZEZ ROZPORZĄDZENIE SFDR

• SFDR to nowe unijne Rozporządzenie nakładające na inwestorów insty-
tucjonalnych, w tym zarządzające funduszami inwestycyjnymi Towarzy-
stwa Funduszy Inwestycyjnych TFI obowiązki publikowania określonych 
informacji. Rozporządzenie weszło w życie 10 marca 2021 r.

• SFDR oparte jest na zasadzie podwójnej materialności: z jednej strony 
TFI powinny ujawnić jak ryzyka związane z czynnikami ESG wpływają 
na wartość ich inwestycji (materialność finansowa) z drugiej stro-
ny, fakultatywnie, na zasadzie zastosuj się lub wyjaśnij TFI powinny 
ujawniać, czy uwzględniają główne niekorzystne skutki swoich decyzji 
inwestycyjnych dla czynników ESG (istotność środowiskowa i spo-
łeczna). Ponadto, TFI powinny dokonać oceny istotności wpływu ryzyk 
ESG na wynik określonego produktu inwestycyjnego (funduszu).

UWZGLĘDNIANIE PRZEZ TFI RYZYK ESG DLA WARTOŚCI INWESTYCJI

• Spośród TFI, które dokonały stosowanych ujawnień, 81% TFI wskaza-
ło, że posiada strategię integracji ryzyk ESG w ramach swojej działal-
ności. Jakość tych ujawnień jest jednak zróżnicowana. 

Rys.1. Liczba TFI oferujących fundusze (specjalistyczne) otwarte  
ze względu na treść poszczególnych ujawnień SFDR
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• Dokonaliśmy oceny wybranych ujawnień na gruncie SFDR pod kątem: 
(1) zakresu identyfikowanych ryzyk ESG (2) źródeł informacji o ryzy-
kach ESG (3) opisu metodologii oceny ryzyk (4) działań podejmowa-
nych w związku ze zidentyfikowanym ryzykiem oraz (5) zobowiązania 
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do przeglądania strategii TFI w tym zakresie. Maksymalny do uzyskania 
wynik wynosił 6 punktów. Uzyskana przed TFI średnia ocena to 2,86 
pkt. a mediana dokładnie 2,5 pkt. 

• Przeciętnie wyższy wynik osiągały TFI należące do grupy kapitałowej 
oraz zarządzające aktywami o większej wartości.

• Ujawnienia często nie pozwalają stwierdzić w jaki sposób Towarzy-
stwo faktycznie postępuje w odniesieniu do ryzyk ESG, ze względu 
na stosowanie języka sugerującego zastrzeganie na rzecz TFI jedynie 
możliwości wzięcia pod uwagę tych ryzyk, zamiast opisu faktycznych 
procesów stosowanych przez Towarzystwo. 

• Część TFI deklaruje również uwzględnianie ryzyk ESG o ile ich wpływ 
na zwrot z inwestycji będzie istotny, bez wskazania jednak w jaki spo-
sób ustalana jest istotność tego wpływu. 

• Treść ujawnień pozwala też sądzić, że wiele TFI postrzega uwzględ-
nianie ryzyk ESG jako potencjalnie sprzeczne z interesem finansowym 
uczestników funduszu. To błąd – TFI powinny rozumieć, że uwzględ-
nianie ryzyk ESG ma za zadanie zapewnić osiąganie najlepszego wy-
niku finansowego. Ignorowanie tego typu ryzyk zagraża zaś zasadzie 
działania w najlepszym interesie uczestnika. 

REKOMENDACJA: TFI nie powinny postrzegać obowiązku uwzględniania 
ryzyk ESG jako sprzecznego z interesem inwestora lub celem osiągnięcia 
dobrego wyniku finansowego. TFI powinny zaimplementować i w swoich 
ujawnieniach opisywać przyjęty proces identyfikacji ryzyk ESG. Ujawnienie 
powinno zawierać informacje o zakresie identyfikowanych ryzyk ESG, 
stosowanej metodologii, źródłach informacji i podejmowanych w związku 
z identyfikacją ryzyk działaniach.  

OCENA RYZYK ESG NA POZIOMIE PRODUKTU 

• W 21 z 24 przypadków (87,5%) TFI przygotowało jedną ocenę istot-
ności wpływu ryzyk ESG na zwrot z funduszu dla wszystkich zarzą-
dzanych przez siebie funduszy, mimo iż w większości przypadków ich 
portfele były zróżnicowane pod względem typów instrumentów (akcje, 
obligacje) oraz innych ich cech (np. siedziby emitenta, sektora itp.). 
W przypadku tylko jednego TFI ocena wpływu ryzyk ESG była zróżni-
cowana w zależności od konkretnego funduszu w ofercie. Pozwala to 
wątpić w dokonanie rzetelnej oceny wpływu ryzyk ESG na poziomie 
produktu. 

• W 58,3% ujawnień na poziomie produktu ryzyka ESG zostały uznane 
za potencjalnie wywierające wpływ na wynik inwestycji. W tej podgru-
pie 42,8% TFI określiło ten wpływ jako istotny lub potencjalnie istotny.
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• Najczęstszym uzasadnieniem dla uznania ryzyk ESG za nieistotne 
było: stosowanie dywersyfikacji lokat lub innych metod ograniczania 
ryzyka, strategia inwestycyjna funduszu (przywołana bez dalszych wy-
jaśnień), małe prawdopodobieństwo zmaterializowania się ryzyk ESG, 
zbyt krótki horyzont czasowy inwestycji, żeby mogły one wystąpić 
oraz niewielki udział emitentów z sektorów wrażliwych portfelu.

REKOMENDACJA: TFI powinny przeprowadzać odrębną ocenę wpływu 
ryzyk ESG na poziomie poszczególnych funduszy, zwłaszcza jeżeli różnią 
się one między sobą strategią inwestycyjną i zakresem lokat. 

UWZGLĘDNIANIE PRZEZ TFI GŁÓWNYCH NIEKORZYSTNYCH SKUTKÓW 
INWESTYCJI DLA CZYNNIKÓW ESG

• Tylko 23% (6 z 26) analizowanych TFI zadeklarowało, że bierze pod 
uwagę główne niekorzystne skutki swojej działalności inwestycyjnej 
(principle adverse impacts; PAI). 

• 95% z TFI, które nie uwzględnia ich obecnie, zapowiedziało, że może 
zacząć uwzględniać te ryzyka w przyszłości.  

• Wśród najczęściej wymienianych przyczyn nieuwzględniania PAI zna-
lazły się: brak przyjęcia aktów technicznych (RTS) do Rozporządzenia 
(5); brak standardów rynkowych w tym zakresie (5) oraz odwołanie do 
rozumienia najlepszego interesu uczestników funduszu (10). 

REKOMENDACJA: TFI powinny przeanalizować możliwość uwzględniania 
głównych niekorzystnych skutków inwestycji z punktu widzenia najle-
pszego interesu uczestników funduszy. W naszym przekonaniu, zasoby 
zgromadzone przez TFI w ramach analizy spółek portfelowych powinny 
pozwolić im uwzględniać PAI, (np. poprzez podjęcie dialogu ze spółkami 
portfelowymi bez ponoszenia większych kosztów). Uzasadnienia 
odwołujące się do braku przyjęcia RTS oraz braku standardów rynkowych 
w tym zakresie nie są przekonujące. 

TOWARZYSTWA ZARZĄDZAJĄCE  
FUNDUSZAMI INWESTYCYJNYMI ZAMKNIĘTYMI 

• Ujawnienia Towarzystw zarządzających wyłącznie funduszami inwe-
stycyjnymi zamkniętymi (FIZ) są krótsze i uzyskują średnio niższą oce-
nę niż te dokonywane przez TFI oferujące również fundusze otwarte. 

• Wiele z TFI wskazuje na charakter FIZ jako ograniczający możliwość 
wzięcia pod uwagę ryzyk ESG co w odniesieniu do części FIZów (wie-
rzytelności, sekurytyzacyjne) może mieć uzasadnienie, jednak w przy-
padku inwestowania w instrumenty udziałowe nie jest to zasadne.
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REKOMENDACJA: TFI zarządzające FIZami powinny skorzystać z możliwości 
koordynacji działań w zakresie ESG z relatywnie niewielkim gronem 
inwestorów o stałym składzie. Ponadto, te z nich, które inwestują w spółki 
niepubliczne w formule private equity, powinny skorzystać z kontroli nad 
spółkami portfelowymi, w celu bardziej pogłębionej analizy ryzyk ESG oraz 
niekorzystnych skutków ich działalności dla środowiska. 

PRODUKTY DARK I LIGHT GREEN OFEROWANE PRZEZ POLSKIE TFI

• Na polskim rynku dostępnych jest 11 produktów typu light green 
oraz 2 produkty typu dark green. Produkty o takim profilu znajdują 
się w ofercie tylko 3 TFI, z czego niemal wszystkie bo aż 10 w ofercie 
jednego TFI. Wartość ich aktywów to 2 739 mln złotych, co wynosi 
zaledwie 0,8% aktywów sektora w ogóle. 

• Zdecydowana większość „zielonych” funduszy opiera się na inwe-
stowaniu w fundusze zarządzane przez zagraniczny podmiot z grupy 
kapitałowej TFI. Prowadzi to do braku wykształcania własnych kom-
petencji w zakresie konstruowania zielonego portfela przez TFI oraz 
do niższej reprezentacji krajowych spółek w tego typu funduszach, 
z uwagi na brak „zielonych” funduszy skupionych na rynku krajowym, 
co przekłada się na zmniejszenie presji związanej z ujawnieniami wo-
bec polskich spółek.

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE O RYZYKA ESG 

• Z treści ujawnień dokonanych przez podmioty zarządzające PPK wyni-
ka, że ustawowy wymóg inwestowania określonej części portfela w in-
deks WIG 20 może negatywnie wpłynąć na ich zdolność do integracji 
ryzyk ESG w działalności inwestycyjnej.
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CZĘŚĆ I

Rola funduszy 
inwestycyjnych 

w kontekście 
zrównoważonych 

finansów i obowiązki 
wprowadzone 
na podstawie 

Rozporządzenia SFDR
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1.1. Wielkość sektora funduszy inwestycyjnych 

Sektor zarządzania aktywami (ang. asset management) jest jednym 
z ważniejszych sektorów rynku finansowego. We współczesnych 
gospodarkach rynkowych, szereg instytucji zajmuje się gromadzeniem 
środków od szerokiego grona osób i inwestowaniem ich na rynkach 
finansowych, celem wypracowania zysków dla dawców tych środków. 
Oprócz zakładów ubezpieczeń, które inwestują pieniądze zebrane 
w składkach ubezpieczeniowych oraz towarzystw emerytalnych, którym 
powierzane są środki z myślą o wypracowaniu zysku na późniejszą 
emeryturę, najważniejszą instytucją tego typu są fundusze inwestycyjne. 

Aktywa zarządzane przez fundusze inwestycyjne wyniosły w Polsce na 
koniec 2020 roku 314 393 mln zł1. Dla porównania, roczne wydatki budżetu 
państwa w 2019 roku wyniosły 416,2 mld złotych. 

Popularność funduszy inwestycyjnych jako wehikułu zbiorowego 
oszczędzania tylko wzrosła w 2020 roku, wraz z utrzymywaniem się niskich 
stóp procentowych i zwiększoną zmiennością na rynkach akcji w dobie 
pandemii koronawirusa. Według danych Izby Zarządzających Funduszami 
i Aktywami w okresie trzech ostatnich miesięcy 2020 roku wartość 
aktywów funduszy Inwestujących na publicznych rynkach kapitałowych 
wzrosła o 14,8 mld, do poziomu 182 mld złotych, co stanowiło najwyższy 
poziom wartości aktywów funduszy kapitałowych w historii (IZFiA, 2020a). 
Pomimo odpływu środków z funduszy w marcu, roczne saldo wpływów do 
funduszy było ostatecznie dodatnie i wyniosło +0,35 mld złotych (a samym 
grudniu 2020 była to kwota wpływów netto w wysokości aż 3,6 mld) (IZFiA, 
2020b).

Według badania dla UOKiK z 2018 roku, 40% Polaków zna fundusze inwestycyjne 
ale tylko 10% rozumie ich działanie. Jedna trzecia ankietowanych oceniła je 
jako produkt ryzykowny (Kantar Public, 2018, s. 6). Jednocześnie posiadanie 
tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych zadeklarowało aż 
54% ankietowanych, co stanowiło największy odsetek spośród wszystkich 
instrumentów finansowych. Bezpośrednie inwestowanie w akcje zade-
klarowało jedynie 8% ankietowanych (Kantar Public, 2018, s. 30). Ta sytuacja 
w Polsce odzwierciedla globalny trend, trwający od kilku dekad, do coraz 
większego udziału inwestorów instytucjonalnych – takich jak fundusze 
właśnie – na publicznych rynkach akcji. 

1. �Rola funduszy 
inwestycyjnych na Polskim 
rynku kapitałowym
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ANATOMIA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Fundusz inwestycyjny jest masą majątkową zarządzaną 
przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych – spółkę prawa 
handlowego, która jest jednocześnie jego organem. Towarzystwo 
ma obowiązek zarządzania funduszem w najlepszym interesie 
inwestorów funduszu zwanych jego uczestnikami. 

Ze względu na ograniczenia dotyczące uczestnictwa, możemy 
wyróżnić 

• • �Fundusz Inwestycyjny Otwarty (FIO) – dla uczestnictwa w takim 
funduszu nie ma ograniczeń. FIO musi odkupić jednostki uczest-
nictwa posiadane przez uczestnika funduszu na każde jego żądanie 
– uczestnicy mogą więc łatwo „wyjść” z inwestycji. Z tego względu 
FIO może inwestować jedynie w instrumenty finansowe na rynku 
publicznym i musi stosować zasady dywersyfikacji portfela. 

• • �Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SFIO) – SFIO jest 
funduszem pośrednim pomiędzy FIO a FIZem. Jego funkcjonowanie 
zbliżone jest do funkcjonowania FIO, z tym, że statut funduszu może 
wprowadzać ograniczenia w zakresie podmiotów, mogących być 
uczestnikami funduszu oraz odkupywania jednostek uczestnictwa. 
SFIO i FIO mogą dodatkowo przewidywać utworzenie w ramach fun-
duszu subfunduszy, o odmiennej polityce inwestycyjnej.

• • �Fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ) – uczestnictwo w FIZ jest dla 
osób fizycznych ograniczone poprzez wymóg dokonania jednora-
zowej wpłaty w wysokości nie mniejszej niż równowartość 40 tys. 
euro, a zasady wykupu emitowanych certyfikatów inwestycyjnych 
określa statutu funduszu. Konsekwencją ograniczonego dostępu 
do funduszu jest zwiększenie możliwości dokonywania przez niego 
lokat również w nieruchomości lub spółki niepubliczne. 

Fundusze można dzielić również ze względu na inne kryteria, np. 
lokat w które inwestują (na fundusze akcji, dłużne itp.).

1.2. Wielka moc to wielka odpowiedzialność

Trend związany z coraz częstszym inwestowaniem za pośrednictwem 
funduszy inwestycyjnych ma swoje konsekwencje na płaszczyźnie nadzoru 
korporacyjnego publicznych spółek, w które inwestują fundusze akcji. 
Bezpośrednio kupujący akcje inwestorzy detaliczni nie mają dostatecznie 
silnych zachęt ani środków żeby efektywnie nadzorować zarządy spółek, 
w które inwestują. Tę lukę w nadzorze nad spółkami mogą wypełnić fundusze 
inwestycyjne i inni inwestorzy instytucjonalni, którzy są profesjonalnymi 

cyjne: zobligowanie platform 
do jasnego i kompletnego 
informowania o tym, że 
ich usługi nie są darmowe, 
a użytkownik-kons
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podmiotami, dysponującymi zazwyczaj większym pakietem akcji (co 
zmniejsza względne koszty nadzoru) oraz wiedzą i umiejętnościami 
potrzebnymi do efektywnego monitorowania spółek (Rock 2017). Na 
zachodnich rykach zaobserwować można na silną koncentrację własności 
akcji w rękach kilku największych podmiotów zarządzających funduszami 
– według jednego z badań, średni łączny udział trzech największych asset 
managerów w akcjonariacie amerykańskich spółek publicznych wynosi 
17,6% (Fichtner i in. 2017, s. 313). Analogiczny trend obserwowalny jest 
w akcjonariacie polskich spółek publicznych notowanych na GPW, choć 
poziom koncentracji nie jest tak wysoki (Adamska 2013, s. 67). 

1.3. �Fundusze inwestycyjne  
a zrównoważony rozwój 

Postępujące zmiany klimatyczne, wraz z towarzyszącymi im innymi 
negatywnymi zjawiskami środowiskowymi, takimi jak zanieczyszczenie lub 
utrata bioróżnorodności, wymagają daleko idących zmian gospodarczych. 
Kluczowym celem, do którego osiągnięcia zobowiązały się państwa 
w Porozumieniu Paryskim, jest redukcja emisji gazów cieplarnianych 
w stopniu, który zagwarantuje, że średnia temperatura nie wzrośnie 
o więcej niż 2 stopnie Celsjusza. Będzie to wymagało transformacji całych 
sektorów gospodarki i potężnych nakładów finansowych. 

Z wyliczeń Komisji Europejskiej wynika, że aby do 2030 r. osiągnąć cele 
UE dotyczące klimatu i energii, Europa musi wypełnić lukę inwestycyjną 
wynoszącą prawie 180 mld euro rocznie (Komisja Europejska, 2018, s. 3). 
W związku z tym, potrzebna jest mobilizacja kapitału prywatnego. Ze 
względu na ich opisane powyżej istotne znaczenie na rynkach finansowych, 
fundusze inwestycyjne muszą w tej transformacji uczestniczyć, jeżeli ma 
się ona zakończyć sukcesem. 

Do takiego wniosku doszli również decydenci w Unii Europejskiej. W 2018 
roku Komisja Europejska przedstawiła Plan Działania ws. finansowania 
zrównoważonego wzrostu (Komisja Europejska, 2018). Jednym 
z planowanych działań KE w ramach Planu Działania było „Doprecyzowanie 
obowiązków inwestorów instytucjonalnych i podmiotów zarządzających 
aktywami”, przez co należy rozmieć (i) wyraźne zobowiązanie inwestorów 
instytucjonalnych i podmiotów zarządzających aktywami do uwzględniania 
kwestii zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji 
inwestycyjnych oraz (ii) zwiększenie przejrzystości wobec inwestorów 
detalicznych w odniesieniu do tego, w jaki sposób inwestorzy 
instytucjonalni i podmioty zarządzające aktywami uwzględniają czynniki 
zrównoważonego rozwoju w decyzjach inwestycyjnych.

Realizacją tego celu jest przyjęcie przez unijnego prawodawcę 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, określanego w języku angielskim jako 
Sustainable Finance Disclosure Regulation (dalej: SFDR). 
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SFDR nakłada na zarządzających funduszami szereg obowiązków. Część 
z nich dotyczy wszystkich podmiotów, cześć zaś jedynie tych, które 
oferują inwestorom „zielone” produkty. Niektóre dotyczą działalności TFI 
zarządzających funduszami w ogóle, niektóre zaś dotyczą poszczególnych 
produktów. 

Zgodnie z szerszą filozofią unijnej regulacji zrównoważonych finansów, SFDR 
przyjmuje zasadę podwójnej istotności (double materiality). W tym ujęciu, 
istotne są nie tylko ryzyka jakie czynniki niefinansowe generują dla wartości 
inwestycji funduszu, ale również ryzyka, które określona inwestycja stwarza 
dla czynników zrównoważonego rozwoju. Innymi słowy, w okolicznościach 
wskazanych przez SFDR, negatywne oddziaływanie na środowisko podlega 
ujawnieniom, nawet jeśli pozostają bez wpływu na wartość lokat funduszu. 
Poniżej przedstawiamy te z obowiązków informacyjnych nałożonych na 
podstawie SFDR, których realizację przeanalizowaliśmy na podstawie 
ujawnień polskich TFI. 

2.1. �Ujawnienia dokonywane  
na poziomie Towarzystwa 

2.1.1. WPROWADZANIE DO DZIAŁALNOŚCI RYZYK  
ZWIĄZANYCH ZE ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM (ART. 3 SFDR)

Zgodnie z art. 3 SFDR, zarządzający publikują na swojej stronie 
internetowej informacje o strategii wprowadzania do działalności 
ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji 
inwestycyjnych. Polskie tłumaczenie tego przepisu jest dość niefortunne, 
sugeruje bowiem, że chodzi o ryzyka generowane przez inwestycje dla 
środowiska. Jednak zgodnie z zamieszczoną w SFDR definicją ryzyko dla 
zrównoważonego oznacza sytuację, która – jeżeli wystąpi – mogłaby mieć, 
nawet potencjalnie, istotny, negatywny wpływ na wartość inwestycji. 
W dalszej części raportu odnosząc się do tych ryzyk będziemy używać 
sformułowania „ryzyka ESG”.

2. �Wybrane obowiązki 
zarządzających funduszami 
inwestycyjnymi na 
gruncie SFDR
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W ujawnieniu dokonywanym na podstawie tego przepisu TFI muszą 
więc przyjąć perspektywę „istotności finansowej”, czyli tego jak ryzyka 
zrównoważonego rozwoju oddziałują na wartość inwestycji funduszu. 
Nie zawsze więc inwestycje w środowiskowo lub społecznie szkodliwe 
przedsięwzięcia będą z tej perspektywy istotne. 

ISTOTONOŚĆ FINANSOWA

Żeby zrozumieć jakie ryzyka związane z czynnikami ESG są istotne 
z perspektywy finansowej zobrazujmy to dwoma przykładami. 
Fundusz może inwestować w spółki prowadzące elektrownie 
węglowe. Przy tego typu inwestycjach, ryzyka związane z kwestiami 
środowiskowymi, takie jak wyczerpywanie się złóż węgla, 
konkurencja ze strony odnawialnych źródeł energii a przede 
wszystkim regulacje prawne przesądzające konieczność odejścia 
od węgla jako źródła energii mają jasne przełożenie na wartość 
inwestycji. Jasno widać je było po wzrostach kursów spółek 
energetycznych, które ogłaszały przejęcie ich węglowych aktywów 
przez państwo.  „Jasno widać je było po wzrostach kursów spółek 
energetycznych, które ogłaszały przejęcie ich węglowych aktywów 
przez państwo (Czyżak, Kukuła 2020).
Z drugiej strony fundusz może posiadać akcje Amazona. 
Ten amerykański gigant e-commerce notorycznie spotyka 
się z zarzutami złego traktowania pracowników, które jest 
ściśle związane ze stosowanymi przez niego technologiami 
automatyzującymi ich pracę i narzucającymi wyśrubowane normy.2 
„Z drugiej strony fundusz może posiadać akcje Amazona. Ten 
amerykański gigant e-commerce notorycznie spotyka się z zarzutami 
złego traktowania pracowników, które jest ściśle związane ze 
stosowanymi przez niego technologiami automatyzującymi ich pracę 
i narzucającymi wyśrubowane normy (Wawrzyniak, Iwanowski 2021).”
Mimo pewnego ryzyka prawnego związanego z możliwą regulacją 
antymonopolową, ze względu na swoją pozycję rynkową Amazon 
– oraz jego akcjonariusze – raczej nie musi obwiać się, że ryzyka 
reputacyjne związane z jego wynikiem odbiją się na wynikach firmy 
lub kursie jej akcji. 

            

2.1.1.1. OD INWESTORÓW DO SPÓŁEK – PRESJA MA SENS?

Wpływ nakładanych na TFI obowiązków nie ma ograniczyć się jedynie do 
sektora funduszy inwestycyjnych. Unijny prawodawca uchwalił obowiązek 
uwzględniania tych ryzyk przez fundusze, licząc na to, że konieczność ich 
identyfikacji, sprawi, że zarządzający zaczną wywierać presję na swoje 
spółki portfelowe. Presja wywierana przez inwestorów instytucjonalnych, 
wraz z nowymi obowiązkami raportowania niefinansowego nałożonymi 
na spółki w zmienianej Dyrektywie, miałaby sprawić, że publiczne spółki 
zaczną analizować ryzyka związane z czynnikami zrównoważonego rozwoju 
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na jakie są narażone, podawać je do publicznej wiadomości oraz – w skutek 
rosnącego zainteresowania tymi kwestiami – ograniczać ich źródła. 

2.1.2.1. UJAWNIENIA DLA CHĘTNYCH?

Brzmienie art. 3 SFDR każe się zastanawiać czy w przypadku braku 
wypracowania strategii uwzględniania ryzyk ESG i ograniczenia treści 
ujawnienia do poinformowania o tym, TFI rzeczywiście wykona ciążący na 
nim obowiązek. Wydaje się, że tak (podobne stanowisko prezentuje Komisja 
Nadzoru Finansowego w Q&A poświęconym SFDR)2, choć te ujawnienia nie 
są – tak jak niektóre inne informacje do których publikacji zobowiązuje 
SFDR – publikowane na zasadzie „zastosuj-się-lub-wyjaśnij”.

Trzeba mieć jednak na uwadze fakt, że już obecnie obowiązujące przepisy 
nakładają na TFI obowiązek odpowiedniego zarządzania ryzykiem. 
Ryzyka związane ze zrównoważonym rozwojem stanowią jedne z ryzyk, 
objętych tym obowiązkiem. Unijny prawodawca zwraca na nie szczególną 
uwagę, wprowadzając obowiązek osobnego ujawnienia na gruncie SFDR, 
w przekonaniu, że z uwagi na ich niefinansowy charakter, mogą one nie 
otrzymać odpowiedniej uwagi ze strony zarządzających i inwestorów. 
Niemniej jednak teoretycznie nawet w braku SFDR, ryzyka związane 
z czynnikami ESG powinny być brane pod uwagę, jako czynnik „tradycyjnych” 
ryzyk dla inwestycji funduszu. 

2.1.3. NIEKORZYSTNE SKUTKI DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 
(ART. 4 SFDR)

Zgodnie z art. 4 SFDR, zarządzający publikują też główne niekorzystne skutki 
swoich decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju 
(ang. principle adverse impacts, PAI). To druga strona monety podwójnej 
istotności – istotność środowiskowa i społeczna, gdzie negatywne skutki 
dla środowiska i społeczeństwa liczą się same w sobie, a nie tylko jeżeli 
mają przełożenie na wynik finansowy. Innymi słowy, ujawnienia dokonane 
na podstawie tego przepisu mają odpowiadać na pytanie – czy swoją 
inwestycją wspieram spółki, które mają negatywny wpływ społeczny lub 
środowiskowy? 

Przykładem uwzględniania negatywnego wpływu środowiskowego jest np. 
decyzja o wykluczeniu inwestycji w sektorze wydobycia i przetwórstwa 
węgla, ale też np. w sektor rozrywki dla dorosłych, hazardu, tytoniowy czy 
handlu bronią (zgrupowane np. w tzw. SIN Index na NASDAQ). Z finansowego 
punktu widzenia decyzje te nie mają oczywistego sensu. Jak obrazowo 
ujmuje to jeden artykuł „sprzedaż i wytwórstwo tytoniu jest praktycznie 
licencją na drukowanie pieniędzy” (Branston, 2021). Mimo tego, niektórzy 
zarządzający funduszami nie chcą tego typu spółek w swoich portfelach, 
gdyż nie chcą być postrzegani jako wspierający społecznie kontrowersyjną 
działalność. 

Dlaczego zarządzający mieliby się przejmować kwestiami, które nie mają 
istotnego wpływu na wynik finansowy zarządzanych przez nich funduszy? 
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Żeby odpowiedzieć na to pytanie musimy się odwołać do pojęcia interesu 
uczestnika funduszu inwestycyjnego. Tam gdzie rola oszczędzania na rynku 
kapitałowym, zwłaszcza z myślą o emeryturze, jest większa niż  w Polsce, 
pojawiła się refleksja, czy ograniczenie interesu uczestnika funduszu do 
kwestii finansowych jest słuszne. W końcu osoby fizyczne powierzające 
swoje oszczędności asset managerom są często również pracownikami, 
którym zależy na dobrych warunkach pracy, lub przyszłymi emerytami, 
którzy chcieliby móc cieszyć się na emeryturze nieskażonym środowiskiem 
naturalnym (Strine Jr 2016). Wreszcie, są oni ludźmi zamieszkującymi 
planetę Ziemia, dla której zmiany klimatu stanowią egzystencjalne 
zagrożenie. Prowadzi to niektórych komentatorów do wniosku, że 
inwestycje, które są dla uczestników funduszu opłacalne finansowo, ale 
naruszają ich interesy na innych płaszczyznach powinny być ograniczane 
(Chiu & Katelouzou 2016; Kelly 2021). 

Dla uwzględniania niekorzystnych skutków społecznych i środowiskowych, 
przynajmniej przez niektórych zarządzających można też sformułować 
argument ekonomiczny, związany ze wzrostem popularności pasywnie 
zarządzanych funduszy indeksowych. W ich przypadku zarządzający nie 
podejmuje aktywnie decyzji, w które akcje zainwestować – skład portfela 
odzwierciedla po prostu skład całego rynku albo jego znacznej części, 
obrazowanej odpowiednim indeksem (np. S&P 500, WIG 20 czy WIG 40). 
Tak zarządzane fundusze są „uniwersalnymi właścicielami” – wartość 
ich inwestycji zależy od wartości indeksu, który można w uproszczeniu 
utożsamić z gospodarką w ogóle (Hawley & Williams, 2000, s. 5). Ze 
względu na szerokie spektrum ich portfela, negatywne koszty społeczne 
eksternalizowane przez jedne spółki (polepszające ich wynik), są 
internalizowane przez inne spółki (pomniejszając ich wynik). Dlatego też 
zarządzający takimi funduszami powinni pilnować, żeby spółki, w które 
inwestują nie generowały kosztów zewnętrznych. 

Polski rynek funduszy indeksowych jest na razie bardzo niewielkich 
rozmiarów (zob. pkt. 6.2  poniżej). Jednak wraz z wymuszonym prawnie 
obniżeniem opłat, jakie TFI mogą pobierać za zarządzanie, pasywnie 
zarządzane fundusze indeksowe mogą się upowszechnić. 

2.1.3.1. SPOSÓB REALIZACJI OBOWIĄZKU UJAWNIENIA  
NA PODSTAWIE ART. 4 SFDR

Obowiązek ujawnienia na podstawie art. 4 SFDR został nałożony na 
zarządzających na zasadzie zastosuj się lub wyjaśnij (ang. comply or 
explain). W przypadku, w którym nie biorą oni tych czynników pod uwagę, 
publikują jasne uzasadnienie takiego postępowania, w tym informację czy 
i kiedy zamierzają brać pod uwagę takie niekorzystne skutki. 

W przypadku, w którym zarządzający uwzględnia niekorzystne skutki, 
Rozporządzenie wskazuje co powinno znaleźć się w treści ujawnienia. Są 
to: a) informacje na temat strategii określania i hierarchizacji głównych 
niekorzystnych skutków b) opis głównych niekorzystnych skutków dla 
zrównoważonego rozwoju i opis wszelkich planowanych lub podjętych 
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działań c) krótkie podsumowania polityk zaangażowania TFI d) odniesienie 
do przestrzegania międzynarodowych kodeksów i standardów. 

2.2. UJAWNIENIA DOKONYWANE NA POZIOMIE PRODUKTU 

2.2.1. OCENA ISTOTNOŚCI WPŁYWU RYZYK ESG  
NA ZWROT Z DANEGO FUNDUSZU (ART. 6 SFDR)

Ujawnienia na podstawie art. 3 i 4 SFDR dokonywane są na poziomie 
całego TFI, niezależnie od poszczególnych funduszy, którymi Towarzystwo 
zarządza. SFDR wprowadza też jednak wymóg ujawnienia informacji 
dla poszczególnego produktu, a więc poszczególnego funduszu, w jego 
prospekcie informacyjnym i informacjach przedkontraktowych. Ujawnienie 
to obejmuje informacje dotyczące strategii wprowadzania ryzyk ESG do 
działalności danego funduszu – ujawniane już na poziomie TFI na podstawie 
art. 3 SFDR – ale też ocenę, czy wpływ ryzyk ESG na zwrot z konkretnego 
funduszu jest istotny. 

2.2.2. PRODUKTY LIGHT I DARK GREEN (ART. 8 I 9 SFDR)

W celu zwalczania greenwashingu, Rozporządzenie SFDR wprowadza także 
wymogi w zakresie „zielonych” produktów finansowych, które dzieli na 
produkty promujące aspekt środowiskowy lub społeczny (tzw. produkty 
light green) oraz produkty, które mają na celu zrównoważone inwestycje 
(produkty dark green).

Szerzej wymagania dotyczące tych ujawnień, opisane zostały w pkt. 6.3 
poniżej, wraz z analizą ujawnień dokonanych przez TFI na podstawie tych 
przepisów. 
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CZĘŚĆ II

Analiza ujawnień 
polskich Towarzystw 

Funduszy Inwestycyjnych 
na podstawie 

Rozporządzenia SFDR
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Analizie zostały poddane ujawnienia dokonane przez wszystkie TFI 
figurujące w prowadzonym przez KNF rejestrze internetowym (64).  Próba 
została ograniczona poprzez wykluczenie: 

1. �Towarzystw w likwidacji lub nie zarządzających żadnym funduszem 
(9 TFI); 

2. �Towarzystw, co do których niemożliwe było zlokalizowanie na ich 
stronach odpowiednich dokumentów (12 TFI). Ujawnienia zostały 
zebrane na dzień 1 kwietnia. W przypadku dokonania przez TFI później 
odpowiedniego ujawnienia, baza dokumentów nie była uzupełniana.

W przypadku dokonania zbiorczego ujawnienia, bez wskazania na przepis 
SFDR, na podstawie którego dokonywane jest ujawnienie, ujawnienie było 
odrzucane w całości (co miało miejsce w przypadku 1 TFI) lub odpowiednio 
kwalifikowane, na podstawie jego treści, stąd rozmiar próby dla ujawnień 
poszczególnego rodzaju nieznacznie się różni. 

W kolejnym kroku z próby wykluczono 15 TFI zarządzających wyłącznie 
Funduszami Inwestycyjnymi Zamkniętymi. Ze względu na ich specyfikę, 
analiza ujawnień tych TFI przeprowadzona została osobno (zob. pkt. 6.1 
poniżej). 

Ocena ujawnień została dokonana zgodnie z następującą metodologią: 

Metodologia oceny 

1) Za twierdzącą odpowiedź na każde z poniższych pytań TFI 
otrzymuje 0,5 pkt:

• • Czy TFI precyzuje jakiego rodzaju ryzyka uwzględnia? 

• • �Czy TFI wskazuje źródła informacji na podstawie których dokonuje 
uwzględniania ryzyk dla zrównoważonego rozwoju? 

• • �Czy TFI publikuje informacje o metodologii (sposobie)  
uwzględniania ryzyk dla zrównoważonego rozwoju? 

Uwagi co do próby i metodologii 
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• • �Czy TFI ujawnia jakiego rodzaju działania podejmuje po zidentyfiko-
waniu ryzyka dla zrównoważonego rozwoju?

• • �Czy TFI informuje o planowanym przeglądzie strategii? 

2) Następnie, TFI otrzymuje dodatkowe 0.5 pkt jeżeli zakres 
ujawnianych informacji jest większy niż 50% ze zidentyfikowanych 
możliwych odpowiedzi w każdym ze wskazanych powyżej zakresów 
(poza punktem dotyczącym przeglądu ujawnienia). Jeżeli TFI podało 
dokładną datę planowanego przeglądu ujawnienia lub deklarację 
regularnego przeglądu ze wskazaniem regularności, otrzymuje 
dodatkowe 0,5 pkt. 

Przykładowo: Jeżeli TFI wskazało na możliwe podejmowane 
działania w związku z identyfikacją ryzyk ESG, otrzymuje 0,5 pkt. 
Ponadto, jeżeli z zakresu możliwych działań określonych w ankiecie 
(monitorowanie spółek, dezinwestycja, wstrzymanie inwestycji, 
dialog ze spółką), TFI wskazało więcej niż 50%, otrzymuje 
dodatkowe 0,5 pkt.

Maksymalna ocena na uzyskana w ten sposób wynosi 5 pkt.

3) Dodatkowo, oceniający może dodać 0,5 lub 1 pkt. za ogólną 
jakość, przejrzystość i szczegółowość ujawnienia. Dodatkowy 1 pkt. 
może zostać przyznany jedynie wtedy, jeżeli dokonane przez TFI 
ujawnienie pozwala na zrozumienie wdrożonego przez TFI procesu 
identyfikacji ryzyka, stosowanych w jego ramach kryteriów oraz 
działań, które TFI podejmuje w odpowiedzi na wyniki stosowanego 
procesu. 
Łącznie TFI może więc uzyskać od 0 do 6 punktów.
Szczegółową treść kwestionariusza wykorzystywanego dla oceny 
ujawnień przedstawia Załącznik nr. 1
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3. �Strategie dotyczące 
ryzyk związanych 
ze zrównoważonym 
rozwojem (art. 3 SFDR)

Rys.3.2. Chmura słów złożona z najczęściej 
występujących wyrażeń w ujawnieniach SFDR 
na podstawie Art. 3

3.1 �Wyniki oceny jakościowej ujawnień 

Ujawnienia zgodnie z art. 3 SFDR dokonało 27 Towarzystw, spośród których 
81% (22) wskazało, że uwzględnia ryzyka związane ze zrównoważonym 
rozwojem a 19% (5), że tego nie robi.  

Rys.3.1. Liczba TFI uwzględniających ryzyka dla zrównoważonego rozwoju  
w podejmowanych decyzjach inwestycyjnych

Uwzględnia ryzyka ESG

Nie uwzględnia ryzyk ESG

81%

19%

Każde z ujawnień na podstawie art. 3 SFDR, 
w którym TFI zadeklarowało branie ryzyk ESG 
pod uwagę, zostało poddane jakościowej ocenie 
w oparciu o opisaną wyżej metodologię. Stanowi 
ona próbę przybliżenia jakości infor-macji 
ujawnianych przez poszczególne TFI i może 
być wykorzystywana w przyszłości zarówno 
przez same Fundusze do samooceny 
przygotowywanych dokumentów jak i inwestorów 
oraz rozmaite grupy interesariuszy rynku 
kapitałowego do oceny poziomu raportowania 
sposobu uwzględniania ryzyk ESG w decyzjach 
inwestycyjnych poszczególnych Towarzystw. 

Średnia ocena uzyskana przez TFI to 2,86 pkt. 
(na 6 pkt.), podczas gdy mediana ocen wyniosła 
2,5 pkt. 

Spośród wszystkich analizowanych ujawnień, 
pięć punktów uzyskało jedynie TFI NN Investment 

Źródło: Opracowanie własne
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Partners, co było najwyższym wynikiem ze wszystkich. Dokumenty 
opublikowane przez pięć Towarzystw (Santander, Ipopema, Investors, Axa/
Uniqa oraz BNP Paribas) zostały ocenione na 4.5 punktów, zaś ujawnienia 
kolejnych trzech TFI (PZU, Aviva, FIP oraz NN TUnŻ) otrzymały 4 na sześć 
punktów. Ujawnienia powyższych podmiotów można uznać za stosunkowo 
wyczerpujące – pozwalają one zorientować się inwestorom w sposobie 
podejścia Towarzystw do ryzyk ESG, jednak w przypadku każdego z nich 
istnieje nadal przestrzeń do poprawy. 

Rys.3.3. Liczba TFI oferujących fundusze (specjalistyczne) otwarte  
ze względu na treść poszczególnych ujawnień SFDR

Ujawnienia pozostałych 12 Towarzystw wskazują natomiast na niższy 
priorytet analizy ryzyk ESG w działalności inwestycyjnej i nie zawierają 
informacji pozwalających interesariuszom na zorientowanie się w podejściu 
poszczególnych TFI do pozafinansowych kwestii związanych z ich 
działalnością. Co do zasady, wraz z ograniczeniem zakresu publikowanych 
danych malała również przejrzystość ujawnień.

Rys.3.4. Ocena jakości ujawnień SFDR

 Źródło: Opracowanie własne
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BNP Paribas
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PFR
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Skala punktowa (im więcej, tym lepiej)

Rodzaj zawartych informacji
Szczegółowość i przejrzystość

31Zobowiązane do raportowania pod SFDR

Dokonały odpowiednich ujawnień

Uwzględniają ryzyka ESG

Oceniają, że ryzyka ESG  
mogą mieć wpływ na zwrot z produktu

Uwzględniają niekorzystne skutki  
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Zgodnie ze wskazaniami we wcześniejszych częściach opracowania, 
przynależność do grupy kapitałowej powiązana jest z wyższą przeciętną 
jakością ujawnienia. W przypadku TFI będących częścią grup kapitałowych 
przeciętna ocena kształtowała się na poziomie 3.25 w porównaniu ze 
średnią 2.50 dla Towarzystw nienależących do większych jednostek. 
Zgodnie z literaturą, główną przyczyną tego zróżnicowania jest fakt, iż 
Towarzystwa będące częściami grup kapitałowych posiadają dostęp do 
know-how w zakresie raportowania pozafinansowego wypracowanego 
wśród innych członków grup kapitałowych, skutkując wzrostem zdolności 
organizacyjnych każdego z podmiotów w grupie (Bedenik, Barišić; 2019). 
W szczególności widać to w przypadku podmiotów o kapitale zagranicznym. 

Rys.3.5. Ocena jakości ujawniń SFDR w zależności od przynależności do 
grupy kapitałowej
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Źródło: Opracowanie własne

Widoczna jest również pozytywna korelacja pomiędzy wartością zarządzanych 
aktywów a jakością opublikowanych oświadczeń. Wynika to z faktu, iż duże 
podmioty dysponują odpowiednio większymi zasobami organizacyjnymi, 
które mogą przeznaczyć na raportowanie pozafinansowe (EFRAG, 2021). 
Pomocne dla poprawy sposobów uwzględniania ryzyk ESG w decyzjach 
inwestycyjnych przez podmioty zarządzające mniejszymi portfelami 
z pewnością byłaby dalsza standaryzacja praktyk w zakresie raportowania 
oraz dysseminacja wiedzy na temat związanych z tym procesów. 

Rys.3.6. Ocena jakości ujawnień SFDR w zależności od wartości zarzą-
dzanych aktywów

Źródło: Opracowanie własne
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3.2. Opis treści ujawnień 

3.2.1. TFI NIE UWZGLĘDNIAJĄCE RYZYK ESG.

Mimo iż odsetek TFI, które zadeklarowały brak uwzględniania ryzyk 
związanych ze zrównoważonym rozwojem jest mały, należy pamiętać, że 
łącznie zarządzają one aktywami o wartości 8,2 mld złotych. 

Rys.3.7. Uwzględnianie ryzyk ESG w zależności od przynależności do 
grupy kapitałowej

Wszystkie fundusze w tej grupie podały jakąś formę uzasadnienia 
swojego stanowiska. Najczęściej wskazanymi powodami było skupienie 
TFI na wynikach finansowych, przekonanie, że ryzyka ESG są pośrednio 
uwzględniane w ramach analizy innych ryzyk oraz przekonanie TFI 
o znikomym ryzyku materializacji ryzyk związanych ze zrównoważonym 
rozwojem.

Rys.3.8. Uzasadnienia braku uwzględniania ryzyk podawane przez TFI

17

2

7

3
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Znikome ryzyko materializacji ryzyk dla zrównoważonego rozwoju 

Krótki horyzont czasowy inwestycji
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Spośród TFI w tej grupie, tylko jedno zasygnalizowało możliwość zmiany 
stanowiska w przyszłości, w zależności od zmiany poziomu ryzyka 
prowadzonej działalności, a żadne nie zadeklarowało dokonywania 
regularnego przeglądu ujawnienia. 



26 Rynek u progu rewolucji zrównoważonych finansów.  
Ujawnienia zarządzających funduszami na gruncie Rozporządzenia SFDR

REKOMENDACJA: Mimo, iż Towarzystwa deklarują brak uwzględniania 
czynników ryzyka obecnie, powinny one z uwagą śledzić rozwój 
zarówno preferencji inwestorów, jak i zmiany regulacyjne w tym zakresie 
– brak deklaracji możliwości zmiany stanowiska i dokonywania przeglądu 
w przyszłości należy ocenić negatywnie. Projekt zmian dyrektyw UCITS 
i AIMFD przyjęty przez Komisję Europejską sugeruje, że uwzględnianie tych 
ryzyk już niedługo będzie obowiązkowe dla wszystkich TFI.

3.1.2. TFI UWZGLĘDNIAJĄCE RYZYKA ESG. 

3.1.2.1. RODZAJE UWZGLĘDNIANYCH RYZYK 

Zarządzające otwartymi funduszami Towarzystwa, deklarujące 
uwzględnianie ryzyk ESG stanowią większość badanej próby i zarządzają 
łącznie aktywami o wartości ok. 250 mld złotych. Spośród dokonujących 
ujawnień niemal wszystkie (25) wskazują na rodzaje ryzyk ESG, które biorą 
pod uwagę. 

Należy mieć jednak na uwadze, że wynika to po części z przytaczania 
w ujawnieniach definicji legalnych zawartych w Rozporządzeniu SFDR, 
które odnoszą się do większości rodzajów ryzyk. 

Rys.3.9. Rodzaje ryzyk uwzględnianych przez TFI w zależności od przy-
należności do grupy kapitałowej

Klimatyczne
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3.1.2.2. ŹRÓDŁA DANYCH O RYZYKACH

Aż 41% TFI w dokonanym ujawnieniu nie wskazuje na źródła informacji 
o ryzykach ESG. 
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Wśród ujawnień, w których wskazano źródło informacji, najczęściej (10 
razy) wskazywano na informacje pozyskiwane samodzielnie od spółek, 
a także ratingi zewnętrznych agencji (9 razy) i raporty niefinansowe spółek 
oraz ocena czynników zewnętrznych (po 8 razy). 

Rys.3.10. Źródła informacji na podstawie których TFI dokonuje 
uwzględniania ryzyka dla zrównoważonego rozwoju

Samodzielne pozyskiwanie informacji od spółek lub TFI, 
w których fundusze inwestuje 

Ratingi zewnętrznych agencji

Raportowanie niefinansowe spółek portfelowych lub ujawnienia 
innych TFI, w przypadku inwestowania w fundusze

Ocena czynników zewnętrznych, makroekonomicznych itp.

NGO, media

Własny rating

Materiały dostarczane przez podmioty zewnętrzne

Monitorowanie spółek
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Rys.3.11. Źródła informacji na podstawie których TFI dokonuje 
uwzględniania ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w zależności od 
przynależności do grupy kapitałowej

Ratingi zewnętrznych agencji
Ocena czynników zewnętrznych, makroekonomicznych itp.
Raportowanie niefinansowe spółek portfelowych lub ujawnienia innych TFI
Samodzielne pozyskiwanie informacji od spółek lub TFI, w których fundusze inwestuje 
Materiały dostarczane przez podmioty zewnętrzne
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NGO, media
Monitorowanie spółek
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KOMENTARZ: Jednym z celów SFDR jest wywarcie presji na spółkach 
portfelowych, do udostępniania informacji o ryzykach związanych 
z kwestiami zrównoważonego rozwoju. Fakt, że niemal połowa TFI nie 
wskazuje źródeł informacji o ryzykach ESG sugeruje, że Towarzystwa nie 
mają strategii aktywnego pozyskiwania tych informacji od swoich spółek 
portfelowych, co może przełożyć się na mniej aktywną identyfikację ryzyk 
ESG przez same spółki.
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REKOMENDACJA: TFI w swoich ujawnieniach powinny jasno wskazać 
na źródła, z których pozyskują informacje o tych ryzykach, co pozwalać 
będzie na ocenę aktywności TFI w pozyskiwaniu danych o ryzyku ESG, 
a także stopnia presji na ujawnianie tych informacji, wywieranej na 
spółki portfelowe. Informacje publiczne ujawniane przez spółki oraz 
okresowe raporty niefinansowe powinny być w zależności od konieczności 
uzupełniane informacjami pozyskanymi samodzielnie  od spółki.

3.1.2.3. SPOSÓB INTEGRACJI RYZYK ESG

W badanej grupie aż 86% TFI podaje informacje o sposobie, w jaki 
integruje ryzyka ESG w ramach decyzji inwestycyjnych. Wśród sposobów 
integracji ryzyk dokonywanych przez TFI, najczęściej mieliśmy do czynienia 
z wymienieniem rodzajów ryzyka (13 razy), wskazaniem na związki pomiędzy 
ryzykami ESG a tradycyjnymi kategoriami ryzyka (10 razy) wskazaniem na 
różnice w uwzględnianiu czynników w zależności od rodzaju instrumentów 
finansowych (7 razy) oraz wskazaniem na zasadę proporcjonalności (7 
razy), poprzez zastrzeżenie, że integracja ryzyk zależy od skali działalności 
TFI w danym obszarze. 

Rys.3.12. Sposób integracji ryzyk ESG w podejmowaniu decyzji inwesty-
cyjnych

Wymienienie rodzajów ryzyka

Wskazanie związków pomiędzy ryzykami ESG  
a tradycyjnymi kategoriami ryzyka

Wskazanie różnic w uwzględnianiu czynników  
w zależności od rodzaju instrumentów finansowych

Wskazanie na zasadę proporcjonalności
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Jednocześnie z wielu ujawnień ciężko wywnioskować, w jaki sposób 
Towarzystwo zamierza uwzględniać ryzyka ESG, a nawet czy czyni to 
systematycznie, czy też jedynie zastrzega taką możliwość. Stosowanie 
w ujawnieniach języka przyznającego Towarzystwu możliwość 
uwzględniania ryzyk ESG, bez wskazania w jakiej sytuacji rzeczywiście to 
nastąpi powoduje, że ujawnienie takie jest mało informatywne – na jego 
podstawie nie wiadomo czy Towarzystwo w ogóle uwzględnia ryzyka ESG.  
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Zastrzeganie możliwości uwzględnienia  
ryzyk ESG:

w zależności od przedmiotu lokaty Towarzystwo może uwzględniać 
aspekty … związane z czynnikami zrównoważonego rozwoju

Alior TFI

Towarzystwo może uznać za zasadne zastosowanie określonych 
zasad postępowania lub procesów mających na celu identyfikowanie 
czynników ryzyka odnoszących się do aspektów środowiskowych, 
społecznych lub dotyczących ładu korporacyjnego

TFI Agro, BNP TFI, Ipopema TFI

Towarzystwo może uznać za zasadne zastosowanie określonych 
wytycznych przewidzianych w dokumencie wewnętrznym w procesie 
podejmowania decyzji inwestycyjnych

Axa/Uniqua TFI

Błędne koło uwzględniania ryzyk ESG,  
wtedy kiedy są istotne:

TFI, w swojej działalności w zakresie podejmowania decyzji 
inwestycyjnych dotyczących portfeli funduszy inwestycyjnych … 
planuje brać pod uwagę ryzyka dla zrównoważonego rozwoju … 
jeżeli uwzględnienie ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie 
podejmowania decyzji inwestycyjnych mogłoby zauważalnie 
ograniczyć ryzyko wystąpienia zdarzenia mającego istotny 
negatywny wpływ na wartość inwestycji.� Esaliens TFI

TFI zamierza dążyć do identyfikacji ryzyk dla zrównoważonego 
rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, jeżeli 
identyfikacja tych czynników mogłaby zauważalnie ograniczyć 
ryzyko wystąpienia zdarzenia mającego istotny negatywny wpływ na 
wartość inwestycji

Noble TFI, podobnie Allianz TFI

Podobną praktyką, którą należy ocenić negatywnie jest zastrzeganie, że 
TFI może wziąć pod uwagę ryzyka ESG, jeżeli miałoby to wpływ na wartość 
inwestycji lub byłoby w inny sposób relewantne. Tego typu sformułowanie 
jest błędnym kołem – w jaki sposób Towarzystwo ustali, że w danym 
przypadku ryzyko jest istotne, jeżeli nie będzie tego robić systematycznie 
dla każdej inwestycji? Jeżeli zaś Towarzystwa w ten sposób chcą wyrazić 
fakt, że w przypadku istotnego wpływu ryzyk ESG podejmą określone 
działania, ujawnienie takie również jest mało wartościowe, gdyż powinno 
ono wskazać wprost na zakres planowanych lub możliwych działań.
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3.1.2.4. DZIAŁANIA PODEJMOWANE W ZWIĄZKU Z IDENTYFIKACJĄ 
RYZYK ESG

68% z badanych TFI umieściło w ujawnieniu informację dotyczącą działań 
podejmowanych w związku z identyfikacją ryzyk ESG. Wśród wskazanych 
działań najczęściej pojawiało się powstrzymanie od inwestycji (10 razy), 
a także wykonanie prawa głosu (9 razy). Aż 7 Towarzystw zastrzegło jednak 
możliwość dokonania inwestycji w spółkę pomimo zidentyfikowania ryzyk 
ESG. 

Rys.3.13. Źródła informacji na podstawie których TFI dokonuje 
uwzględniania ryzyk dla zrównoważonego rozwoju

Powstrzymanie się od inwestycji

Wykonanie prawa głosu

Zastrzeżenie możliwości dokonania inwestycji  
mimo identyfikacji ryzyk ESG

Zaangażowanie się w inny sposób ze spółką (kontakt ze spółką, 
projekty uchwał na WZA)

Wycofanie się z inwestycji (sprzedaż aktywa)

Monitorowanie

Uwzględnianie ryzyka w procesie inwestycyjnym
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3.1.2.5.OGRANICZENIA DLA MOŻLIWOŚCI UWZGLĘDNIANIA RYZYK ESG

Prawie połowa (45%) Towarzystw wskazuje w ujawnieniach na ograniczenia 
dla uwzględniania ryzyk ESG. Wśród ograniczeń, na które wskazywały 
Towarzystwa najczęściej pojawiała się zasada proporcjonalności oraz brak 
dostępu do danych. W tym kontekście pojawiały się również odwołania 
do charakteru zarządzanych produktów, np. funduszy sekurytyzacyjnych, 
zamkniętych lub zarządzanych pasywnie, które zdaniem TFI uniemożliwiają 
dokonanie oceny pod kątem ryzyk ESG. 

Rys.3.14. Ograniczenia w uwzględnianiu ryzyk ESG w zależności  
od przynależności do grupy kapitałowej
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TFI niebędące częścią 
grup kapitałowych

Towarzystwa ograniczające uwzględnianie ryzyk ESG
Towarzystwa nieograniczające uwzględnianie ryzyk ESG
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Rys.3.15. Powody ograniczeń w uwzględnianiu ryzyk ESG w zależności  
od przynależności do grupy kapitałowej
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3.1.2.6. Zastrzeżenia zawarte w ujawnieniu 

Towarzystwa powszechnie zamieszczały w swoich ujawnieniach 
sformułowania, które można rozumieć jako zastrzeżenia, co do zakresu 
i sposobu uwzględniania ryzyk ESG w ich działalności. Wśród analizowanych 
ujawnień, tego typu zastrzeżeń nie zawierało jedynie 27% dokumentów. 
W pozostałych TFI najczęściej odwoływały się do działania w najlepszym 
interesie klienta (7 razy) oraz działania zgodnie z polityką inwestycyjną 
funduszu (7 razy). Ponadto podkreślały, że zidentyfikowanie ryzyk ESG 
nie wyklucza dokonania inwestycji, a także, wskazywały na konieczność 
działania zgodnie z przepisami prawa. (4 razy). 

Rys.3.16. Zastrzeżenia sposobu i zakresu uwzględnienia ryzyk ESG 
zawarte w ujawnieniach

Z zastrzeżeniem działania zgodnie z polityką inwestycyjną 

Z zastrzeżeniem działania w najlepszym interesie klineta
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KOMENTARZ: Analizując treść ujawnień ciężko jest jednoznacznie określić, 
jaką funkcję pełni zastrzeżenie działania w najlepszym interesie uczestnika 
funduszu – Towarzystwa mogą odwoływać się do tej podstawowej zasady 
działania funduszy inwestycyjnych w sposób dość mechaniczny. Jednak 
treść co najmniej części ujawnień (przytoczonych powyżej) daje podstawy 
aby sądzić, że TFI postrzegają integrację czynników ryzyka ESG jako mogą 
potencjalnie naruszać interes uczestników. Odwołania do obowiązujących 
polityk inwestycyjnych czy przepisów prawa również zdają się sugerować, 
że TFI traktują ryzyka ESG jako drugorzędne wobec swoich innych 
zobowiązań. 

REKOMENDACJA: Naszym zdaniem takie podejście jest niesłuszne i wskazuje 
na niezrozumienie natury ujawnień dokonywanych na podstawie art. 3, 
oraz związanych z nim oczekiwania unijnego prawodawcy, że zarządzający 
funduszami będą brali ryzyka ESG pod uwagę. Uwzględnianie ryzyk ESG 
nie wiąże się ze zmianą polityki inwestycyjnej, ani nie zmienia w sposób 
zasadniczy rozumienia interesu uczestnika funduszu – jest ono zgodne 
z jego ścisłym rozumieniem jako interesu finansowego. Uwzględnienie 
ryzyk ESG realizuje opisaną powyżej zasadę istotności finansowej, 
a więc nie pozostaje w konflikcie z zapewnieniem jak najlepszego wyniku 
finansowego funduszu, przeciwnie – ma sprawić, żeby ryzyka finansowe 
nie zagroziły osiągnięciem tego wyniku. 

Fragmenty ujawnień świadczących 
o postrzeganym konflikcie pomiędzy 
uwzględnianiem ryzyk ESG a działaniem  
w najlepszym interesie uczestników

priorytetem Towarzystwa, jest działanie w najlepiej pojętym interesie 
uczestników funduszu, m.in. wypracowanie najwyższej stopy zwrotu, 
co, może nie pozostawać w zgodzie z uwzględnianiem wszelkich 
ryzyk i zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju. � Alior TFI

TFI zamierza uwzględniać ryzyka dla zrównoważonego rozwoju 
w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, jeżeli … 
nie zagroziłoby wypełnieniu obowiązku powierniczego wobec 
dotychczasowych klientów� Allianz TFI

Towarzystwo będzie … uwzględniać ryzyka dla zrównoważonego 
rozwoju … mając jednocześnie świadomość konieczności realizacji, 
w pierwszej kolejności, wymogów przepisów prawa … oraz interesów 
uczestników funduszy inwestycyjnych� Quercus TFI
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Niektóre z ujawnień podkreślają mimo tego związek pomiędzy pełnym 
oglądem ryzyk inwestycji, uwzględniającym kwestie ESG a interesem 
uczestnika:

Towarzystwo zobowiązane jest w ramach swoich obowiązków 
powierniczych do kierowania się zawsze długofalowym interesem 
swoich klientów. W celu wypełnienia tego obowiązku konieczne 
jest branie pod uwagę zarówno aspektów finansowych jak 
i pozafinansowych, aby mieć pełniejszy obraz zarządzanych 
aktywów, co często przekłada się na podejmowanie bardziej 
świadomych decyzji inwestycyjnych � Santander TFI

Odwołanie do dokumentów wewnętrznych

Zadania, obowiązki i harmonogramy dotyczące identyfikacji, 
oceny, zarządzania, monitorowania i raportowania ryzyka dla 
zrównoważonego rozwoju będą określone w ramach i w odniesieniu 
do zidentyfikowanych typów ryzyka w systemie zarządzania ryzykiem 

Peako TFI

Zgadzamy się, że odpowiednie uwzględnienie ryzyk ESG pozwala na 
lepsze wypełnienie ciążącego na zarządzających obowiązku działania 
w najlepszym interesie uczestników funduszy, nie wymagając jednocześnie 
poświęcenia wyników finansowych. Wręcz przeciwnie, uwzględnienie 
ryzyk ESG pozwala na lepsze zarządzanie ryzykami które mogą zagrozić 
wynikowi finansowemu funduszu.

3.1.2.7. INNE INFORMACJE ZAWARTE W UJAWNIENIACH 

Towarzystwa w ujawnieniach odwoływały się też do innych opublikowanych 
dokumentów. Najczęściej (11 razy) do polityk zaangażowania. Takich 
odwołań w swoich ujawnieniach nie zawarło 8 Towarzystw. 

Ponadto, 9 Towarzystw wskazało na obowiązujące je polityki grupowe 
związane z kwestiami ESG, a 3 zamieściły w ujawnieniu wzmiankę 
o oferowanych produktach dark lub light green. 

Mimo iż Rozporządzenie nie zabrania dokonywać w ujawnieniu odesłań 
do innych dokumentów, wskazanie, że podział obowiązków i zadań 
dotyczących identyfikacji ryzyk zostanie ujęty w określonym dokumencie 
wewnętrznym, bez choćby skrótowego opisania tych procedur w ujawnieniu 
znacząco zmniejsza jego przejrzystość i zawartość informacyjną.

Odniesienie do innych dokumentów należy ocenić pozytywnie, jeżeli 
pozwala na przedstawienie pełniejszego obrazu praktyk TFI, ale negatywnie, 
jeżeli służy ograniczeniu treści ujawnienia na podstawie SFDR.
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3.1.2.8. ZMIANY I PRZEGLĄD UJAWNIENIA 

Tylko 41 % (9) Towarzystw zadeklarowało dokonywanie przeglądu ujawnienia 
w przyszłości. Określając termin przeglądu, 4 Towarzystwa wyznaczyły 
termin roczny, tyle samo nie wskazało żadnego określonego terminu. 
Dodatkowo, ujawnienia zawierały uzależnienie dokonania przeglądu od 
zmian prawnych (4 razy) oraz rynkowych (3 razy). 

Dodatkowo, 5 podmiotów zamieściło w ujawnieniu wzmiankę o toczących 
się w samym TFI, lub w grupie kapitałowej do której Towarzystwo należy, 
pracach nad strategiami dotyczącymi aspektów ESG.  
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Spośród TFI, które dokonały odpowiedniego ujawnienia na podstawie 
art. 4, aż 20 z 26 (77 %) zadeklarowało, że nie uwzględnia głównych 
niekorzystnych skutków inwestycji dla zrównoważonego rozwoju (PAI) 
w swojej działalności inwestycyjnej. Zaledwie 6 oświadczyło że bierze je pod 
uwagę. Proporcje są więc w tym przypadku niemal odwrotne w stosunku 
do ujawnień dotyczących uwzględniania ryzyk ESG. 

 4. �Uwzględnianie głównych 
niekorzystnych 
skutków inwestycji 
(PAI) dla czynników 
ESG (art. 4 SFDR)
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4.1. �TFI nie uwzględniające 
głównych niekorzystnych 
skutków swojej działalności 

Spośród Towarzystw, które zadeklarowały, że 
nie biorą pod uwagę głównych niekorzystnych 
skutków swoich decyzji inwestycyjnych 
dla środowiska większość (81 %) dokonała 
wymaganego uzasadnienia takiej decyzji. 

Wśród wskazanych powodów najczęstszymi były brak przyjęcia aktów 
delegowanych do SFDR, brak jednolitych standardów rynkowych 
w tym zakresie, rozumienie interesu uczestnika funduszu jako osiąganie 
najwyższej stopy zwrotu przy danym poziomie ryzyka oraz niejasne 
„utrzymanie dotychczasowych warunków dla działania w najlepszym 
interesie uczestników funduszu” (każdy z tych powodów został wskazany 
5 razy). 
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KOMENTARZ: Podawane przez TFI powody dla nieuwzględniania PAI można 
podzielić na bardziej i mniej zasadne. Do tych drugich należy z pewnością 
wskazywanie na nieprzyjęcie regulacyjnych standardów technicznych (RTS) 
dla SFDR. Jeśli doliczyć ujawnienia na podstawie art. 4 TFI zarządzających 
wyłącznie FIZami (wyłączone do osobnej analizy) uzasadnienie to 
pojawiło się aż 9 razy. Jednak powoływanie się na brak przyjęcia RTS ma 
ograniczone uzasadnienie. Po pierwsze, brak RTS nie zmienia faktu, że 
samo Rozporządzenie – w tym art. 4 – obowiązuje od 10 marca. RTSy mają 
jedynie charakter techniczny i ich treść raczej nie powinna wpływać na 
samą decyzję o uwzględnianiu lub nieuwzględnianiu PAI. Ponadto, projekt 
RTSów jest dostępna od grudnia 2020 r. i zarówno Komisja Europejska jak 
i Organy Nadzorcze UE (EBA, ESMA i EIOPA) we wspólnym oświadczeniu 
zachęcały podmioty zobowiązane do raportowania PAI zgodnie z treścią 
projektu RTSów w do momentu, w którym wejdą one w życie3. Można 
założyć, że większość z TFI, które wskazała na brak RTS, po ich przyjęciu 
i tak zadeklaruje nieuwzględnianie PAI, w związku z czym wskazanie na tę 
okoliczność ma małą wartość informacyjną.

Wskazanie na brak wypracowania standardów rynkowych w zakresie 
niekorzystnych skutków działalności inwestycyjnej – jest z pewnością 
symptomem małego zaawansowania tego obszaru regulacyjnego oraz 
utrzymującej się niepewności prawnej. Jednak standardy rynkowe w tym 
zakresie istnieją. Zarządzający mogą wybierać spośród wielu dostępnych 
na rynku, wypracowanych na szczeblu międzynarodowych standardów jak 
np. UN PRI. 

Inaczej należy ocenić te uzasadnienia, które odwołują się do rozumienia 
interesu uczestników funduszu. Jak wskazaliśmy powyżej, uwzględnianie 
PAI jest realizacją zasady istotności społecznej i środowiskowej, w związku 
z czym nie pozostaje ono w ścisłym związku z interesem uczestnika 
funduszu rozumianym jako interes wyłącznie finansowy. Naszym 
zdaniem ograniczenie się do takiego rozumienia tego interesu może 
sprawić, że zarządzający nie będą realizować preferencji uczestników 
funduszu w odniesieniu do PAI, które mogliby zrealizować niskim kosztem 
i bez uszczerbku dla finansowego wyniku inwestycji. W szczególności 
zarządzający w ramach analizy inwestycyjnej i tak zbierają informacje 
(potencjalnie) dotyczące PAI określonych emitentów, albo mogliby to robić 
bardzo niskim kosztem. Interwencje podjęte na podstawie tych informacji 
– np. rekomendowanie zarządowi spółki ograniczenie praktyk negatywnych 
środowiskowo takich jak zanieczyszczanie środowiska – nie oznaczają 
odejścia od prymatu interesu finansowego uczestnika funduszu. Tego typu 
interwencje należy uznać za społecznie porządane. 

REKOMENDACJA: Rekomendujemy, żeby polskie TFI podjęły bardziej aktywne 
działania na rzecz uwzględniania PAI w swoich decyzjach inwestycyjnych, 
w pierwszej kolejności poprzez analizę i stosowanie zasad wynikających 
z RTS oraz dostępnych standardów rynkowych, a także analizę kosztów 
i korzyści z włączenia PAI w ramy wewnętrznych procesów decyzyjnych. 
Naszym zdaniem w większości przypadków TFI dysponują zasobami, które 
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pozwolą na uwzględnienie PAI niskim kosztem. Uwzględnienie to nie musi się 
łączyć z tak daleko idącymi praktykami jak dezinwestycje lub przyjmowanie 
listy wykluczeń sektorowych, a może po prostu polegać na podjęciu dialogu 
ze spółkami portfelowymi.

4.1.1. UWZGLĘDNIANIE PAI W PRZYSZŁOŚCI 

Niemal wszystkie, bo aż 95% Towarzystw zadeklarowało, że mogą 
zacząć uwzględniać PAI w swojej działalności w przyszłości. Najczęściej 
nie wskazywały one określonego warunku lub terminu dla rozpoczęcia 
uwzględniania PAI (6 ujawnień). Kiedy warunek był wskazywany, TFI 
najczęściej uzależniały rozpoczęcie uwzględniania PAI od zmian rynkowych 
(6 razy).  

Jednocześnie tylko jedno z Towarzystw zadeklarowało dokonywanie 
okresowego przeglądu stanowiska zaprezentowanego w ujawnieniu. 

4.2. �TFI uwzględniające główne niekorzystne skutki 
swojej działalności dla czynników ESG 

4.2.1. ZAWARCIE WSZYSTKICH WYMAGANYCH ELEMENTÓW 
UJAWNIENIA

Jak zaznaczono powyżej, jedynie 6 TFI zadeklarowało, że uwzględnia PAI. 
Pośród ujawnień TFI biorących pod uwagę PAI aż 50% z nich nie zawiera 
wszystkich elementów jakie przewiduje dla ich treści SFDR. W przypadku 
dwóch TFI brak np. podsumowania polityki zaangażowania, a więc elementu, 
którego zamieszczenie w ujawnieniu nie powinno sprawić Towarzystwu 
żadnego problemu. 

4.2.2. SPOSÓB UWZGLĘDNIENIA PAI 

Najczęstszymi odpowiedziami dotyczącymi sposobu uwzględniania PAI 
były monitorowanie spółki (3) oraz wykorzystanie prawa głosu (3). Jedno 
z TFI zadeklarowało możliwość powstrzymania się od inwestycji lub wyjścia 
z inwestycji a dwa zadeklarowały stosowanie listy wykluczeń sektorowych, 
w przypadku których inwestycja obwarowana jest dodatkowymi wymogami 
i może być wykluczona. 

4.2.3. ODNIESIENIE DO STANDARDÓW INWESTOWANIA 

W przypadku aż połowy TFI ujawnienie w ogóle nie zawierało wymaganego 
odniesienia do międzynarodowych kodeksów odpowiedzialnego pro-
wadzenia działalności gospodarczej i standardów inwestowania. W ujaw-
nieniach dwóch Towarzystw pojawiły się odniesienia do standardu UN 
Principles for Responsible Investments. Poza tym Towarzystwa wskazały 
też na  standardy Net-Zero Asset Owner Alliance oraz UN Global Compact. 
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3 z 6 biorących PAI pod uwagę TFI wskazało na przestrzeganie wewnętrznych 
polityk opracowanych na poziomie Towarzystwa lub grupy kapitałowej. 

KOMENTARZ: Jednym z największych wyzwań dotyczących ujawnień 
informacji niefinansowych jest kwestia ich standaryzacji. Regulacja 
SFDR, wskazując na minimalną treść ujawnienia na podstawie art. 6 
kształtuje pewien wspólny standard, przewidując jednocześnie odesłanie 
do standardów rynkowych. Fakt, że spośród tych nielicznych TFI, które 
uwzględniają PAI, większość nie stosuje tego typu standardów stanowi 
problem dla porównywalności ich ujawnień. Towarzystwa chcące 
uwzględniać główne niekorzystne skutki swojej działalności dla czynników 
zrównoważonego rozwoju powinny robić to w ramach powszechnie 
przyjętych standardów co ułatwi porównywalność i zagwarantuje lepszą 
jakość raportowania. Ponadto, powinny one zadbać, żeby ich ujawnienia 
zawierały wszystkie wymagane na podstawie art. 6 SFDR elementy.
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Kolejnym rodzajem ujawnień, które zostały poddane ocenie są ujawnienia 
ryzyk ESG na poziomie produktu. Zgodnie z SFDR, ujawnienie takie składa 
się z dwóch części: a) opis sposobu, w jaki ryzyka ESG są wprowadzane 
w podejmowanych przez zarządzających  decyzjach inwestycyjnych oraz 
b) wyniku oceny prawdopodobnego wpływu ryzyk ESG na zwrot z tytułu 
produktów finansowych, które zarządzający udostępniają. W przypadku 
uznania, że ryzyka ESG są nieznaczące, zarządzający publikują jasne 
i zwięzłe wyjaśnienie przyczyn uznania tych ryzyk za nieznaczące. 
Informacje te upubliczniane są w oficjalnych dokumentach funduszu: jego 
prospekcie informacyjnym oraz informacji dla klienta.

5. �Ryzyka ESG na poziomie 
produktu (art. 6 SFDR)
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Jako, że pierwszy z elementów ujawnienia 
pokrywa się co do zasady z treścią ujawnienia 
dokonywanego na podstawie art. 3 SFDR, 
skupiliśmy się na kwestii analizy oceny istotności 
ryzyka ESG dla poszczególnych produktów. 
Dodatkowo, część TFI dokonała jednocześnie 
zmian w publikowanych prospektach, w zakresie 
informacji o czynnikach ryzyka związanych 
z działalnością funduszu. 

W związku z faktem, że informacje produktowe o funduszach 
zamkniętych nie są dostępne, analizie podlegały ujawnienia dokonane 
tylko przez Towarzystwa zarządzające przynajmniej jednym funduszem 
(specjalistycznym) otwartym. 

5.1. One size fits all? 

21 spośród analizowanych 24 Towarzystw (87,5%) przygotowało ujawnienie 
o tożsamej treści dla każdego z produktów znajdującego się w jego ofercie. 
W zaledwie 3 przypadkach ujawnienie było więc rzeczywiście dokonywane 
„na poziomie produktu”. Co więcej, w przypadku dwóch z tych Towarzystw, 
zróżnicowanie polegało na opracowaniu ujawnienia dla poszczególnych 
rodzajów instrumentów (udziałowych i obligacji, z podziałem na 
skarbowe i korporacyjne), które następnie również było powtarzane dla 
poszczególnych funduszy inwestujących w dany typ instrumentu. Tylko 
w przypadku jednego podmiotu wpływ ryzyk ESG został różnie oceniony, 
w zależności od produktu jako istotny lub nieistotny. 
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KOMENTARZ: Wiele fragmentów dokumentu jakim jest prospekt 
informacyjny jest powtarzalnych dla różnych funduszy oferowanych 
przez Towarzystwa. Niemniej jednak, funduszu te często różnią się dość 
znacznie pod względem składu portfeli. Różnice nie są ograniczone do typu 
instrumentów finansowych, ale dotyczą również np. sektora i położenia 
geograficznego emitentów. Nie każde zróżnicowanie w obrębie składu 
portfela będzie skutkować koniecznością dokonania ujawnienia o odrębnej 
treści w odniesieniu do ryzyk ESG.

Jednak wiele spośród analizowanych ujawnień dokonanych zostało przez 
Towarzystwa zarządzające wieloma, nieraz zupełnie różnymi funduszami. 
W naszej ocenie SFDR wymaga, dla skutecznego wypełnienia obowiązku 
z art. 6, analizy na bardziej szczegółowym poziomie. Przygotowanie jednego 
ogólnikowego ujawnienia o tożsamej treści na przykład dla funduszu rynku 
pieniężnego oraz agresywnego funduszu akcji z tzw. rynków wschodzących 
sprawia, że takie ujawnienie nie przekazuje relewantnych informacji 
o ryzykach ESG na poziomie produktu.

W związku z powyższym, poniżej omawiamy ujawnienia w odniesieniu do 
poszczególnych TFI a nie produktów (funduszy). 

5.2. Ocena istotności ryzyk ESG 

W 58,3% (14 z 24) ujawnień TFI uznały, że ryzyka ESG mogą mieć wpływ na 
wynik inwestycji. W przypadku 6 z tych ujawnień wpływ ten oceniany jest 
jako istotny lub potencjalnie istotny. 7 TFI z kolei określiło wpływ tych ryzyk 
jako mało istotny. Ponadto, 2 TFI uznały określenie wpływu za niemożliwe, 
a w jednym przypadku brak było dokonania oceny istotności wpływu ryzyk 
ESG na wynik finansowy wprost.  

Rys.5.1. Ocena istotności ryzyk ESG na wynik inwestycji
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5.3. Powody uznania ryzyk ESG za nieistotne 

W ujawnieniach najczęstszym uzasadnieniem dla uznania ryzyk ESG za 
nieistotne było:

• stosowanie dywersyfikacji lokat lub innych metod ograniczania ryzyka 
• strategia inwestycyjna funduszu (przywołana bez dalszych wyjaśnień) 
• małe prawdopodobieństwo zmaterializowania się ryzyk ESG, 
• zbyt krótki horyzont czasowy inwestycji, żeby mogły one wystąpić 
• niewielki udział emitentów z sektorów wrażliwych.

Każde z tych uzasadnień pojawiło się w ujawnieniach dwukrotnie. 

5.4. Ryzyko ESG a tradycyjne kategorie ryzyka 

Dokonując ujawnienia na podstawie art. 6 SFDR część z TFI starała się 
powiązać ryzyka ESG z innymi rodzajami ryzyk, które zostały ujawnione 
w prospektach informacyjnych. 9 z 24 Towarzystw zawarły w ujawnieniu 
odesłanie do tych fragmentów prospektu, które mówią o możliwych 
ryzykach dla inwestycji funduszu, a część poszła jeszcze dalej, aktualizując 
wymienione w prospekcie ryzyka o informacje o ryzyku dla zrównoważonego 
rozwoju: dwa poprzez zmianę opisu tradycyjnych kategorii ryzyka 
(i uwzględnienie w nich kwestii ESG) a jedno poprzez dodanie nowej 
kategorii w postaci ryzyk ESG. 

KOMENTARZ: Odsyłanie przez TFI w ramach ujawnienia na podstawie art. 6 
SFDR do innych fragmentów prospektu w którym zawarto opis ryzyk, a tym 
bardziej zmianę tych fragmentów w celu uwzględnienia ryzyk ESG należy 
ocenić pozytywnie. Sprzyja to integracji ryzyk ESG w ramach tradycyjnych 
kategorii zarządzania ryzykiem i traktowania ryzyk ESG jako równoprawnego 
elementu holistycznej oceny ryzyk inwestycji.
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6.1. Fundusze inwestycyjne zamknięte 

Towarzystwa zarządzające wyłącznie funduszami inwestycyjnymi 
zamkniętymi (FIZami) zostały wyłączone z analizy przedstawionej powyżej, 
ze względu na odmienny charakter tego typu funduszy. Przede wszystkim, 
są one dedykowane niewielkiej grupie inwestorów, będących albo osobami 
zamożnymi, albo osobami prawnymi, a nie szerokiemu gronu inwestorów 
detalicznych. W związku z tym ewentualne nieuwzględnianie przez nie 
głównych niekorzystnych skutków inwestycji albo brak uwzględniania 
ryzyk ESG ma mniejsze znaczenie dla ich uczestników. Segment rynku 
TFI zarządzających wyłącznie FIZami na koniec 2020 roku odpowiadał za 
zarządzanie aktywami o wartości ok. 45 mld złotych4, a jeżeli doliczyć FIZy 
zarządzane przez TFI oferujące również fundusze otwarte, to w Funduszach 
Inwestycyjnych Zamkniętych na koniec 2020 roku zgromadzone były 
aktywa w łącznej wysokości aż 135 012 mln złotych5.  

Fundusze inwestycyjne zamknięte mają ponadto dwie cechy szczególne 
w kontekście ryzyk ESG oraz uwzględniania PAI. Po pierwsze, ograniczona 
liczba inwestorów w tych funduszach sprawia, że łatwiej jest zarządzającym 
zbadać preferencje uczestników co do kwestii ESG i uwzględnić je 
w zarządzaniu, zgodnie z tymi preferencjami. Po drugie, w tej formie 
prawnej działają często fundusze typu private equity lub venture capital, 
które nie inwestują zgodnie z zasadą dywersyfikacji – dokonują one znacznie 
większych inwestycji w niepubliczne spółki i nad których zarządzaniem 
sprawują większą kontrolę. 

6.1.1. GORSZA JAKOŚĆ UJAWNIEŃ FIZÓW

Ujawnienia Towarzystw zarządzających wyłącznie FIZami są gorszej jakości 
od ujawnień Towarzystw oferujących również fundusze otwarte pod 
względem szeregu kluczowych elementów treści. Różnice przedstawione 
zostały w poniższej tabeli. 

6. �Ujawnienia dotyczące 
szczególnego rodzaju 
funduszy
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6.1.2. SZCZEGÓLNY CHARAKTER FIZÓW W UJAWNIENIACH TFI

Analizowane ujawnienia zawierają niekiedy wyjaśnienia związane ze 
szczególnym charakterem FIZów. Aż 5 Towarzystw, wskazuje na ograniczoną 
możliwość uwzględniania PAI i ryzyk ESG ze względu na zarządzanie 
funduszami sekurytyzacyjnymi lub innymi inwestującymi w wierzytelności, 
które zazwyczaj działają w formie FIZ. Ponadto w 3 ujawnieniach pojawia 
się wzmianka o ograniczonej dostępności informacji o kwestiach ESG, 
wynikającej z niepublicznego charakteru spółek portfelowych, a co za tym 
idzie brak obowiązków informacyjnych.  

6.1.3. UZGODNIENIA Z KLIENTAMI 

Część z Towarzystw zarządzająca FIZami wskazuje na trudności 
w uwzględnieniu ryzyk ESG lub głównych niekorzystnych skutków 
inwestycji dla czynników ESG, które mają wynikać z faktu, że – jak opisano to 
w jednym ujawnieniu – „większość zarządzanych funduszy inwestycyjnych 
posiada indywidualne strategie inwestycyjne, które są wynikiem ustaleń 
z właścicielami certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych oraz 
przez nich zatwierdzane”. 

KOMENATRZ: Naszym zdaniem fakt, że FIZy zarządzane są w oparciu 
o ustalenia z inwestorami w dany fundusz nie powinien wykluczać 
możliwości modyfikacji strategii inwestycyjnej w celu pełniejszego 
uwzględnienia czy to ryzyk ESG czy też głównych niekorzystnych skutków 
inwestycji. Przeciwnie, TFI zarządzające FIZami, powinny wykorzystać ten 
fakt do poznania preferencji ESG swoich inwestorów, co pozwoli np. na 
większą legitymizację wdrażania dalej idących rozwiązań na tym polu.

Aspekt ujawnień TFI oferujące fundusze 
publiczne

TFI oferujące 
jedynie FIZ

Ryzyka ESG dla wartości inwestycji

Uwzględnia ryzyka ESG 81% 50%

Podaje informacje o źródłach ryzyk 59% 28,6%

Podaje informacje o podejmowanych 
działaniach w związku z ryzykiem ESG

68% 42,9%

Średnia (mediana) oceny ujawnienia 2,86 (2,5) 2,42 (2,5)

Średnia (mediana) długość ujawnienia 
[znaki ze spacjami]

5328 (2924) 2104 (2075)

Główne niekorzystne skutki inwestycji dla czynników ESG

Uwzględnia główne niekorzystne 
skutki dla czynników ESG (PAI)

23% 7,7%

Deklaruje możliwość uwzględniania 
PAI w przyszłości

95% 77%



45 Rynek u progu rewolucji zrównoważonych finansów.  
Ujawnienia zarządzających funduszami na gruncie Rozporządzenia SFDR

Od strony aktywów FIZów z kolei, TFI inwestujące w spółki niepubliczne 
w formule private equity, powinny wykorzystać o wiele bardziej ścisły 
związek ze spółką w którą inwestują do lepszej analizy ryzyk ESG lub PAI 
jakie ona generuje. Nie zawsze niepubliczny charakter inwestycji i związany 
z tym brak obowiązków informacyjnych ciążących na spółkach giełdowych 
będą tutaj przeszkodą. Może być wręcz przeciwnie - w sytuacji, kiedy 
FIZ jest udziałowcem spółki z o.o. zazwyczaj przysługuje mu dalej idące, 
indywidualne prawo kontroli spółki.

Niepubliczny charakter inwestycji i mała liczba inwestorów nie powinny 
więc być postrzegane jedynie w kategoriach ograniczeń, ale jako zalety 
FIZów pozwalające na przyjęcie „skrojonych na miarę” strategii ESG. 

6.2. �Fundusze indeksowe  
i Pracownicze Plany Kapitałowe 

Mimo dynamicznego rozwoju tego segmentu na świecie, na koniec 
października 2020 roku aktywa zgromadzone w funduszach pasywnych 
oferowanych w Polsce warte były niecałe 2,9 mld zł6. Z tego powodu ten 
segment nie jest poddawany odrębnej analizie w raporcie. 

Fundusze pasywne to fundusze, które starają się oddać wynik określonego 
indeksu rynkowego (np. WIG 20 czy S&P 500). Ze względu na tę cechę 
łącznie z nimi warto rozważyć Pracownicze Plany Kapitałowe. 

Pracownicze Plany Kapitałowe to produkty emerytalne mające stanowić 
tzw. III filar emerytalny dla zatrudnionych w wybranych przedsiębiorstwach. 
Uczestnictwo w nich jest quasi-obowiązkowe – co do zasady pracownicy 
kwalifikujących się przedsiębiorstw są do nich zapisywani automatycznie, 
a wypisać mogą się z własnej inicjatywy. Z funduszami indeksowymi 
łączy PPK uzależnienie składu portfela od indeksu giełdowego – zgodnie 
z ustawą, 40% części akcyjnej portfela PPK mają stanowić spółki z WIG20.

PPK nie muszą być oferowane przez TFI jako fundusz inwestycyjny. PPK 
może być oferowane przez ubezpieczycieli, powszechne towarzystwa 
emerytalne lub TFI. Jednak spośród 21 podmiotów oferujących PPK aż 
16 stanowią TFI – pozostałe 3 to towarzystwa emerytalne a 2 zakłady 
ubezpieczeń. Z podmiotów niebędących TFI jedynie 2 (jeden zakład 
ubezpieczeń i jedno towarzystwo emerytalne) dokonały stosownych 
ujawnień w związku z SFDR na dzień zbierania danych do analizy.

Ze względu na fakt, że PPK oferują głównie duże podmioty, będące 
często częścią grupy kapitałowej, średnie wyniki badanych aspektów 
przedstawiają się w tej grupie lepiej niż w grupie ogólnej TFI. Przedstawia 
to poniższa tabela. 
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TFI ogólnie Podmioty  
oferujące PPK

Podmioty uwzględniające ryzyko ESG 
dla inwestycji

81% 89%

Średnia ocena ujawnienia dot. strategii 
integracji ryzyk ESG

2,86 pkt. 3,5 pkt.

Podmioty uwzględniające PAI 23% 27%

Jedno z Towarzystw nie uwzględniających ryzyk ESG wskazało 
w ujawnieniu, że:
„zasady polityki inwestycyjnej [funduszu] w dużym stopniu określone 
są w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym 
w szczególności w Ustawie oraz Ustawie o PPK” � PFR TFI

Z kolei inne TFI wskazuje, że:
„limity [inwestycyjne] nie mają zastosowania w przypadku funduszy 
indeksowych (…) oraz w funduszach, które zgodnie z prawem 
(ustawą) muszą inwestować określoną część aktywów w spółki 
wchodzące w skład danego indeksu giełdowego (np. fundusze PPK 
i indeks WIG20)”� Investors TFI

Treść powyższych ujawnień sugeruje, że TFI postrzegają konieczność 
inwestowania określonej części portfela w indeks WIG 20 jako stojącą 
w konflikcie z zarządzaniem ryzykiem ESG, lub też zwalniają je 
z odpowiedzialności za zarządzanie tym ryzykiem. 

6.3. �„Zielone” produkty na polskim rynku funduszy 
inwestycyjnych 

Rozporządzenie SFDR wprowadza dwie kategorie „zielonych” produktów

6.3.1. FUNDUSZE MAJĄCE NA CELU  
ZRÓWNOWAŻONE INWESTYCJE (DARK GREEN). 

Produkty typu dark green to w rozumieniu SFDR takie produkty, które 
„mają na celu zrównoważone inwestycje”. Rozporządzenie definiuje 
zrównoważoną inwestycję jako inwestycję w działalność gospodarczą, która 
przyczynia się do realizacji celu środowiskowego, o ile takie inwestycje nie 
naruszają poważnie któregokolwiek z tych celów, a spółki, w które dokonano 
inwestycji, stosują dobre praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności 
w odniesieniu do solidnych struktur zarządzania, stosunków pracowniczych, 
wynagrodzenia dla osób zatrudnionych i przestrzegania przepisów prawa 
podatkowego. 

Należy jednak zwrócić uwagę na pojawiające się w ujawnieniach podmiotów 
oferujących TFI odwołania do ograniczeń inwestycyjnych narzuconych 
ustawą o PPK jako przeszkodach dla uwzględniania ryzyk ESG. 
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Definicja ta zawiera ponadto szereg przykładowych celów środowiskowych 
i społecznych. Definicja zawiera też – podobnie jak Rozporządzenie 
o Taksonomii – zasadę „nie czyń poważnych szkód” – produkt, który realizuje 
jeden cel społeczny lub środowiskowy nie może jednocześnie naruszać 
innych tego typu celów. Rozumienie tej zasady zostało doprecyzowane 
w projekcie RTSów do rozporządzenia SFDR. 

Jeżeli konstrukcja funduszu dark green opiera się na indeksie jako 
wskaźniku referencyjnym, do informacji przedkontraktowych dołącza się 
informacje na temat dostosowania wyznaczonego indeksu do celu, który 
produkt ma na celu oraz wyjaśnienie, dlaczego i w jaki sposób wyznaczony 
indeks dostosowany do tego celu różni się od ogólnego indeksu rynkowego, 
a także informacje gdzie można znaleźć informacje o sposobie obliczania 
indeksu. 

W przypadku gdy fundusz ma na celu zrównoważoną inwestycję i nie 
wyznaczono żadnego indeksu jako wskaźnika referencyjnego, ujawniane 
informacje, obejmują wyjaśnienie, w jaki sposób ten cel ma zostać 
osiągnięty.

Ponadto, inne są wymogi dla produktów dark green, które realizują cele 
środowiskowe zharmonizowane ze strukturą Taksonomii. Ujawnienia 
– przedkontraktowe i na stronie internetowej – o produktach dark green 
powinny więc zawierać:

a) informacje o celach środowiskowych, określonych Taksonomii do 
realizacji których przyczynia się inwestycja w ramach danego produktu 
finansowego; oraz

b) opis, w jaki sposób i w jakim stopniu inwestycje w ramach produktu 
finansowego są dokonywane w działalność gospodarczą, kwalifikującą się 
jako zrównoważona środowiskowo w rozumieniu Taksonomii. W opisie tym 
określa się udział procentowy inwestycji w zrównoważoną środowiskowo 
działalność gospodarczą (w tym szczegółowe informacje o udziałach 
procentowych działalności wspomagającej i przejściowej działalności, 
w rozumieniu Taksonomii).

Wymóg ujawniania informacji w odniesieniu do Taksonomii wchodzi 
w życie dopiero z 1 stycznia 2022 roku (w odniesieniu do niektórych celów 
środowiskowych). 

6.3.2. PRODUKTY PROMUJĄCE ASPEKT ŚRODOWISKOWY  
LUB SPOŁECZNY (PRODUKTY LIGHT GREEN)

W przypadku gdy produkt finansowy promuje, aspekt środowiskowy 
lub społeczny, lub oba te aspekty, o ile spółki, w które dokonywane są 
inwestycje, stosują dobre praktyki w zakresie zarządzania, ujawniane 
informacje przedkontraktowe i zawarte w prospekcie obejmują:
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    a) informacje na temat sposobu, w jaki dany produkt finansowy zapewnia 
uwzględnienie tych aspektów;

    b) jeżeli indeks został wyznaczony jako wskaźnik referencyjny - informacje 
na temat tego, czy i w jaki sposób indeks ten jest zgodny z tymi aspektami, 
oraz odesłanie do miejsca, w którym można zapoznać się z metodami 
stosowanymi na potrzeby obliczania tego indeksu.

Podobnie, jeżeli produkt light green promuje aspekt środowiskowy, stosuje 
się do niego odpowiednio wymagania ustanowione na gruncie Taksonomii 
dla produktów dark green. 

6.3.3. DODATKOWE INFORMACJE UJAWNIANE  
NA STRONIE INTERNETOWEJ I OKRESOWO

Dodatkowo, poza informacjami przedkontaktowymi i zawartymi 
w prospekcie, opisanymi powyżej, TFI oferujące produkty dark lub light 
green publikują na swoich stronach internetowych:

a) opis aspektu środowiskowego lub społecznego lub celu dotyczącego 
zrównoważonego inwestowania;

b) informacje na temat metod stosowanych do oceny, pomiaru 
i monitorowania aspektu środowiskowego lub społecznego lub wpływu 
zrównoważonych inwestycji, w tym ich źródeł danych, kryteriów kwalifikacji 
aktywów bazowych i odpowiednich wskaźników zrównoważonego rozwoju 
stosowanych do pomiaru aspektu środowiskowego lub społecznego lub 
ogólnego wpływu danego produktu finansowego na zrównoważony rozwój.

Ponadto, SFDR nakłada na TFI również okresowe obowiązki informacyjne:

a) w przypadku produktu light green – raportować należy zakres, w jakim 
zapewniono uwzględnienie aspektu środowiskowego lub społecznego;

b) w przypadku produktu dark green – ogólny wpływ danego produktu 
finansowego na kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem określony 
za pomocą odpowiednich wskaźników zrównoważonego rozwoju.

6.3.4. UJAWNIENIA TFI DOTYCZĄCE PRODUKTÓW  
DARK GREEN I LIGHT GREEN

Na polskim rynku dostępnych jest 11 produktów typu light green oraz 2 
produkty typu dark green. Produkty o takim profilu znajdują się w ofercie 
tylko 3 TFI, z czego zdecydowana większość bo aż 10 w ofercie jednego TFI. 

Wartość aktywów zgromadzona w tych funduszach które zostały przez 
TFI zakwalifikowane jako produkty dark lub light green wynosiła na koniec 
marca 2021 roku 2 739 mln złotych. Jest to zaledwie 0,8% z 314 393 mln. 
aktywów, którymi cały sektor funduszy inwestycyjnych zarządzał na koniec 
2020 roku. 



49 Rynek u progu rewolucji zrównoważonych finansów.  
Ujawnienia zarządzających funduszami na gruncie Rozporządzenia SFDR

6.3.4.1. PRODUKTY DARK GREEN

Obydwa fundusze dark green relizują cel środowiskowy. Obydwa 
fundusze dążą do wskazanych celów poprzez lokowanie od 70% do 100% 
w funduszach zagranicznych z grupy kapitałowej TFI. Konstrukcja żadnego 
z tych funduszy nie jest więc oparta o indeks. 

6.3.4.2. PRODUKTY LIGHT GREEN

Fundusze typu Light Green, oferowane są przez 3 TFI, które również co 
do zasady inwestują w fundusze zarządzane przez zagraniczne podmioty 
z grupy kapitałowej TFI. Z przeanalizowanych ujawnień wynika, że większość 
funduszy opiera promowanie aspektów społeczno-środowiskowych na 
wykluczeniu branż stanowiących dla nich zagrożenie takich jak branża 
paliw kopalnych lub hazard. 

Jeden z oferowanych funduszy powiązany jest z indeksem WIG-ESG. 
W przypadku funduszu stosującego indeks, brak jednak wyjaśnienia czy 
i w jaki sposób indeks ten jest zgodny z aspektami, które promuje fundusz, 
a także informacji o tym, gdzie można zapoznać się ze sposobem obliczania 
indeksu. 

KOMENTARZ: Powyższa analiza dowodzi, że produktów związanych ze 
zrównoważonymi inwestycjami jest na Polskim rynku niewiele. Znaczący jest 
zwłaszcza fakt, że w większości produkty te opierają się na inwestowaniu 
w fundusz zarządzany przez zagraniczną spółkę z grupy kapitałowej. Mimo, 
że taka decyzja może być podyktowana ekonomia skali, skutkuje ona 
tym, że: 1) zarządzający aktywami w Polsce nie wytwarzają kompetencji 
własnych w zakresie konstruowania zielonego portfela 2) krajowe spółki są 
uwzględniane w tego typu funduszach rzadziej, z uwagi na brak „zielonych” 
funduszy skupionych na rynku krajowym, co naturalnie przekłada się na 
zmniejszenie presji związanej z ujawnieniami. 

W przypadku funduszu, który inwestuje w oparciu o indeks WIG-ESG 
brak informacji dotyczących tego funduszu należy uznać za duży brak, 
który osłabia cele SFDR. Obowiązki informacyjne związane z indeksem 
w założeniu mają sprawić, że fundusze stosujące indeks zaczną wywierać 
presję na dostawców indeksu, celem wyjaśnienia, w jaki sposób indeks jest 
zgodny z promowanymi aspektami.

Wartość produktów 
light/dark green

Wartość aktywów 
zarządzanych 

przez TFI

314393 mld zł

2739 mld zł

Rys.6.1. Wartość aktywów 
funduszy ESG w odniesie-
niu to całkowitej wartości 
aktywów zarządzanych 
przez TFI  
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1. Czy TFI uwzględnia ryzyka dla zrównoważonego rozwoju 
w podejmowanych decyzjach inwestycyjnych 

[TAK / NIE]

Jeżeli TAK (2): 

2.1. Czy TFI precyzuje jakiego rodzaju ryzyka uwzględnia [TAK / NIE] 

2.1.1 Jeżeli tak, jakiego rodzaju są to ryzyka:
• klimatyczne
• środowiskowe (dot. bioróżnorodności, gospodarki zasobami,  

zanieczyszczeń)
• społeczne
• dotyczące jakości zarządzania
• korupcyjne
• dot. naruszeń praw człowieka
• dot. praw pracowniczych
• dot. ochrony zdrowia 
• inne

2.3. �Czy TFI wskazuje źródła informacji na podstawie których dokonuje 
uwzględniania ryzyk dla zrównoważonego rozwoju [TAK / NIE]

2.3.1. Jeżeli tak, jakie są to źródła:
• raportowanie niefinansowe spółek portfelowych lub ujawnienia 

innych TFI, w � przypadku inwestowania w fundusze
• ocena czynników zewnętrznych, makroekonomicznych itp. 
• ratingi zewnętrznych agencji 
• samodzielne pozyskiwanie informacji od spółek lub TFI,  

w których fundusze inwestuje 

2.4. �Czy TFI publikuje informacje o metodologii (sposobie) uwzględniania 
ryzyk dla zrównoważonego rozwoju? 

[TAK / NIE] 

Załącznik nr 1
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Jeżeli tak, jakiego rodzaju są to informacje: 
• wskazanie uwzględnianych czynników ryzyka 
• zróżnicowanie czynników w odniesieniu do aktywów (instrumenty 

dłużne, udziałowe)
• uwzględnianie czynników ESG w ramach tradycyjnych rodzajów 

ryzyka (rynkowe, kredytowe).
• wskazanie na stosowanie zasady proporcjonalności (uzależnienie 

analizy od zakresu i skali działalności TFI)
• Wskazanie, że czynniki pozafinansowe są uwzględniane na równi 

lub tak samo jak czynniki finansowe
• Inne

2.5. �Czy TFI ujawnia jakiego rodzaju działania podejmuje po zidentyfikowaniu 
ryzyka dla zrównoważonego rozwoju  [T / N]

2.5.1. Jeżeli tak, jakiego rodzaju są to działania:
• Wykonanie prawa głosu  
• Zaangażowanie się w inny sposób ze spółką (podjęcie kontaktu ze 

spółką, przygotowanie projektów uchwał na WZA) 
• Powstrzymanie się od inwestycji 
• Wycofanie się z inwestycji (sprzedaż aktywa)
• Zastrzeżenie możliwości dokonania inwestycji pomimo zidentyfi-

kowania ryzyk dla zrównoważonego rozwoju 
• Inne

2.8. Czy TFI deklaruje dokonanie przeglądu strategii?

2.8.1. Jeżeli tak, kiedy planowany jest przegląd? 
• w zależności od konieczności / zmian prawnych / rynkowych
• w określonej dacie <podać datę, od której najpóźniej stra-

tegia podlegałaby przeglądowi np. „Do końca 2021 roku” -> 
31.12.2021>

• regularnie <podać regularność, jeżeli została wskazana  
np. Rocznie, Co dwa lata>

Metodologia oceny: 

1) Za odpowiedź T na następujące pytania: 2.1; 2.3, 2.4; 2.5; 2.8 TFI 
otrzymuje 0,5 pkt. 

2) Następnie, jeżeli zaznaczono więcej niż połowę szczegółowych 
ujawnień w pkt. 2.1.1, 2.3.1, 2.4.1, 2.5.1, TFI otrzymuje 0,5 pkt za każdy 
z tych punktów, TFI otrzymuje 0,5 pkt. jeżeli w pkt. 2.8.1. podano dokładną 
datę przeglądu lub deklarację regularnego przeglądu ze wskazaniem 
regularności. Maksymalna ocena na uzyskana w ten sposób wynosi 5 pkt.
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3) Dodatkowo, oceniający może dodać do 1 pkt. za ogólną jakość, 
przejrzystość i szczegółowość ujawnienia. Dodatkowy 1 pkt. Może zostać 
przyznany wtedy, jeżeli dokonane przez TFI ujawnienie pozwala na 
zrozumienie wdrożonego przez TFI procesu, stosowanych w jego ramach 
kryteriów oraz działań, które TFI podejmuje w odpowiedzi na wyniki 
stosowanego procesu. 

4) Łącznie TFI może uzyskać 6 pkt. 
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1      �Zgodnie z danymi Narodowego Banku Polskiego: https://www.nbp.
pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa/sfi.html

2      �https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/Finansowanie_zrownowazonego_
rozwoju/Q&A

3      �https://www.eiopa.europa.eu/content/joint-esa-supervisory-
statement-application-of-sustainable-finance-disclosure-
regulation

4      �Wyliczenia własne, na podstawie porównania danych NBP dla 
całego sektora zarządzania funduszami, oraz danych o aktywach 
TFI zrzeszonych w IZFiA. TFI zarządzające wyłącznie FIZami 
w dużej części sa niezrzeszone w ramach IZFiA.

5      �Zgodnie z danymi Narodowego Banku Polskiego: https://www.nbp.
pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa/sfi.html

6      �https://www.analizy.pl/inwestowanie-dla-poczatkujacych/25394/
pasywne-inwestowanie-w-pigulce 

Przypisy

https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa/sfi.html
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/Finansowanie_zrownowazonego_rozwoju/Q&A
https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa/sfi.html
https://www.analizy.pl/inwestowanie-dla-poczatkujacych/25394/pasywne-inwestowanie-w-pigulce
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