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Wprowadzenie

Pojęcie ESG (Environmental, Social, Governance), czyli 

wszystkie kwestie związane z ładem środowiskowym, 

społecznym i korporacyjnym, staje się coraz istotniejsze  

dla wielu przedsiębiorstw i instytucji, ale też dla całej  

gospodarki. Ma to związek m.in. z rosnącą presją regulacyjną 

w UE, presją rynkową, wymogami właścicielskimi  

(ze zwiększającym się segmentem inwestorów wybierających 

„zielone” inwestycje) oraz możliwością pozyskania finanso-

wania, zwłaszcza w dłuższej perspektywie. Mimo, że zasady 

ESG dotyczą każdego sektora, to jednak ich wpływ będzie 

zróżnicowany. Przekierowanie przepływów kapitału  

w stronę bardziej zrównoważonej działalności i inwestycji 

ma realny wpływ na działalność instytucji finansowych, 

choć one same nie mają istotnego udziału w emisji CO2, 

natomiast swoim finansowaniem mogą wpływać na rozwój 

określonych branż. To właśnie m.in. banki są podmiotami, 

które – zgodnie z zamysłem Komisji Europejskiej i polityków 

oraz ze względu na niewystarczające środki publiczne  

w UE – odegrają istotną rolę w przekierowaniu finansowania 

z sektorów wysokoemisyjnych w stronę sektorów niskoemi-

syjnych lub na transformację energetyczną. Dokona się  

to przez zmiany w polityce inwestycyjnej i kredytowej  

instytucji finansowych m.in. wpłynie na kredytowanie realnej 

gospodarki (w różnym stopniu oddziaływującej na klimat 

poprzez emisję CO2, ścieki, pobór wody, etc.). Do wyzwań 

sektora finansowego trzeba dodać realizację zasad ESG  

w samych instytucjach finansowych czy w spółkach 

zależnych, ale także u dostawców.  

Unia Europejska, stawiając na „zielony ład”, już od jakiegoś 

czasu pracuje nad ramami regulacyjnymi, których celem 

jest zrównoważony rozwój poprzez stworzenie systemu 

zachęt – tak w wymiarze pojedynczych firm, jak i krajowych 

gospodarek państw członkowskich. Zgodnie z zapowiedzią 

zawartą w planie finansowania zrównoważonego rozwoju, 

aby uzyskać finansowanie z prywatnego sektora i tym 

samym pozyskać brakujące źródła finansowania czy 

uzupełnić środki publiczne, UE uruchomiła kompleksowy 

mechanizm regulacji i ich egzekwowania, aby osiągnąć 

cele klimatyczne Porozumienia Paryskiego. Jest to możliwe 

dzięki przekierowaniu istniejącego strumienia środków  

finansowych w kierunku zgodnym z „Zielonym Ładem”. 

Mechanizmy te będą narastać stopniowo, najpierw poprzez 

ujawnienia, a potem dalsze coraz mocniejsze regulacje 

podmiotów finansowych dostarczających finansowania 

realnej gospodarce. Ujawnienia dla regulowanych podmiotów 

finansowych już obowiązują, a pierwsze informacje pokazały 

się 10 marca br. Mają one uruchomić swoisty mechanizm 

„marchewki i kija” (“blame and shame”), który ma pomóc 

przesunąć finansowanie z wysokoemisyjnych sektorów  

gospodarki do tych o mniejszej lub zerowej emisji oraz 

wesprzeć programy przejścia energetycznego. 

Pierwszy krok to właśnie wspomniane wcześniej  

obowiązujące od 10 marca unijne rozporządzenie 2019/2088 

(SFDR), które zobowiązuje inwestorów finansowych  

do raportowania na temat stopnia realizacji wymogów ESG, 

z celem osiągnięcia neutralności klimatycznej wg planu  

Porozumienia Paryskiego. Ujawnienia poziomu „zrównowa-

żenia” swoich portfeli inwestycyjnych i działalności  

kredytowej (banki) są jasnym sygnałem dla rynku, inwesto-

rów i generalnie klientów. Instytucje finansowe będą musiały 

w coraz szerszym stopniu uwzględnić pozafinansowe 

ryzyka, zarówno przy dostarczaniu produktów finansowych 

klientom, własnej działalności inwestycyjnej czy kredytowa-

niu, a także zarządzaniu ryzykiem, w tym w ocenie zdolności 

kredytowej czy stress testach. Do tego będą potrzebne 

narzędzia do oceny spółek z realnego sektora pod kątem 

kryteriów, wskaźników ESG, a także dostęp do porówny-

walnych i wiarygodnych informacji pozafinansowych  

ujawnianych przez firmy w spójny sposób. 
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Jak polskie banki przygotowują się do wdrożenia wymogów 

związanych z ESG? Na to pytanie odpowiada niniejszy  

raport, który przedstawia wyniki badania przeprowadzonego 

przez PwC wśród przedstawicieli banków w Polsce  

w marcu 2021 roku. Na pytania odpowiedziało anonimowo 

14 instytucji, których aktywa wynoszą blisko 80 proc.  

całej sumy bilansowej polskiej bankowości. Z badania  

wynika, że już teraz 80% badanych banków komercyjnych 

wprowadziło elementy zrównoważonego finansowania  

w swoich strategiach biznesowych i ofercie produktowej,  

a niemal wszystkie uwzględniają ryzyka klimatyczne  

i środowiskowe w procesach kredytowych, głównie dla  

wybranych branż i sektorów. To może być istotny sygnał 

dla firm ubiegających się o finansowanie swoich inwestycji 

w niedalekiej przyszłości, jakie mogą być wobec nich  

dodatkowe oczekiwania. 

Co ważne, zdecydowana większość banków, które  

wzięły udział w naszym badaniu, pozytywnie postrzega  

kształtujące się wymogi regulacyjne w zakresie ESG  

– dostrzega w nich szansę zarówno dla swoich organizacji, 

jak też dla całego sektora bankowego i gospodarki. 

W badaniu uczestniczyli przedstawiciele 14 banków  

komercyjnych, w tym 11 największych banków  

komercyjnych, dwa banki specjalistyczne oraz jeden  

bank z pierwszej 20-tki mający w swojej misji  

finansowanie „zielonych” projektów.  

Przemysław Paprotny 

partner PwC,  

lider usług dla sektora  

finansowego w Polsce 

Piotr Bednarski 

dyrektor w zespole  

usług dla sektora  

finansowego w PwC 

Dorota Hutny 

ekspert w zespole  

usług dla sektora  

finansowego w PwC



Kluczowe wnioski

ankietowanych banków komercyjnych 
wprowadziło elementy zrównoważonego  
finansowania w swoich strategiach  
biznesowych i ofercie produktowej

Zdecydowana większość ankietowanych 
banków (86%) dokonała ogólnej oceny 
zgodności z aktualnymi wymogami ESG 
oraz oszacowała ich wpływ na biznes

Niewielka część badanych instytucji  
gromadzi dane w zakresie ESG od  
wybranych dostawców (4 z 14 banków)  
oraz od wybranych klientów (5 z 14 banków). 
Gromadzone dane najczęściej dotyczą  
kategorii środowiskowej (E), a najrzadziej 
kategorii ładu korporacyjnego (G)

Zdecydowana większość ankietowanych 
banków pozytywnie postrzega kształtujące 
się wymogi regulacyjne w zakresie ESG, 
uważając, że stanowią one ciekawą 
szansę z ich perspektywy (79%), a także 
polskiego sektora bankowego i całego 
kraju (71%). Niektóre dostrzegają ryzyka 
dla gospodarki i dla banków związane  
z wdrożeniem projektów ESG, zwłaszcza 
w sytuacji niedostatecznego uwzględniania 
w rozporządzeniach UE wyzwań i kosztów 
transformacji energetycznej

Największym wyzwaniem wynikającym  
z wymogów wdrożenia do zbioru ryzyk 
czynników ESG dla badanych banków jest: 

•  brak lub ograniczona dostępność  
danych na temat kontrahentów  
w zakresie ESG (według 86% instytucji) 

•  niska jakość ujawnień i świadomości 
kontrahentów w zakresie ESG  
(według 79% ankietowanych) 

•  brak finalnych, przejrzystych regulacji 
(według 71% banków)

80% 86%

Obecnie 12 spośród 14 badanych  
banków uwzględnia ryzyka klimatyczne  
i środowiskowe w procesach kredytowych, 
głównie dla wybranych branż i sektorów
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Pośród badanych banków, które dokonały 
analizy preferowanych źródeł i dostawców  
danych na potrzeby identyfikacji  
i szacowania ryzyka ESG kontrahentów,  
86% planuje pozyskiwać dane 
bezpośrednio od kontrahenta

ankietowanych banków spodziewa się 
największego wpływu czynników ESG 
oraz wymogów UE w zakresie ESG  
na ryzyko kredytowe i proces kredytowy

ankietowanych banków w najbliższym 
roku planuje uwzględniać ilościowy wpływ 
czynników ESG w procesie kredytowym

W kwestii oceny zaawansowania  
we wdrożenie wymogów w zakresie 
zrównoważonego finansowania,  

                       
ankietowanych banków zadeklarowało,  
że są obecnie na etapie wdrażania wymogów

W procesie dostosowania do wymogów  
w zakresie zrównoważonego finansowania, 
ponad 1/3 ankietowanych instytucji 
skorzystała ze wsparcia właściciela,  
podmiotu dominującego, zewnętrznej 
firmy doradczej lub kancelarii prawnej

W kwestii technologii i rozwiązań IT,  
do zrealizowania strategii w zakresie  
ESG i strategii klimatycznej, badane  
banki wskazały, że będą potrzebować 
przede wszystkim rozszerzenia systemów 
źródłowych o dane w zakresie ESG

Wszystkie banki, które wzięły udział  
w badaniu jednomyślnie zadeklarowały,  
że dla realizacji inicjatyw ESG przydatne 
byłoby opracowanie jednolitych zasad  
interpretacji wymogów regulacyjnych  
w zakresie ESG w sektorze bankowym

86%

64%
43%

Blisko połowa badanych instytucji  
(43%) nie przeprowadziła dotychczas  
analizy portfela kredytowego pod kątem 
spełniania kryteriów ESG

43%
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Wpływ na dotychczasowe cele

2019: Ustanowienie przez Parlament
UE i Radę Unii Europejskiej celu
osiągnięcia neutralności klimatycznej
do 2050 roku 

2019 20212020

Marzec 2020: Prezentacja propozycji
Komisji Europejskiej dotyczącej
prawnego umocowania neutralności
klimatycznej UE do 2050 roku

Marzec 2020: Rozpoczęcie analizy
wpływu potencjalnych efektów
zwiększenia celów klimatycznych UE

Wrzesień 2020: Komisja przedstawia
nowy cel UE dotyczący redukcji emisji
gazów cieplarnianych do 2030 roku*

2023

Od września 2023: Cykliczny przegląd
(co 5 lat) adekwatności docelowej
ścieżki oraz, w zasadnych przypadkach
wdrożenie działań naprawczych

Emisja gazów cieplarnianych
przez UE zredukowana 
o 40% do poziomu z 1990 roku

Do września 2023: Weryfikacja
Komisji Europejskiej czy podjęte
przez UE kroki są zgodne z celem
osiągnięcia neutralności klimatycznej

Pełna neutralność
klimatyczna UE

2030 2050

Znaczenie i wpływ legislacji unijnej w zakresie zmian klimatycznych Następujące akty prawne zostaną poddane przeglądowi pod kątem
ich zgodności z założeniami polityki klimatycznej

Ustanowienie możliwości zwiększenia
docelowej redukcji emisji gazów 
cieplarnianych z�40% do 55% 
(Parlament Europejski: zwiększenie do�55%)*

UE prawo w zakresie zmian klimatycznych zakłada zwiększenie dotychczas obowiązujących
celów UE dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych i reguluje długookresową 
strategię UE w zakresie polityki klimatycznej. Celem zmian jest zapewnienie bezpieczeństwa 
dla�inwestorów i przedsiębiorstw  oraz transparentności i odpowiedzialności. Jednocześnie 
proponowane są działania ukierunkowane na promowanie zgodności z�ustalonymi założeniami.

• Dyrektywa dotycząca Europejskiego Systemu Handlu Emisjami
• Rozporządzenie w sprawie Wspólnego Wysiłku Redukcyjnego
• Rozporządzenie w sprawie użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF) 
• Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej 
• Dyrektywa w sprawie energii odnawialnej 
• Standardy emisji CO2 dla samochodów pasażerskich i samochodów dostawczych

* Polska na razie nie poparła oficjalnie zaostrzenia unijnych celów redukcji emisji CO2 i zobowiązania do osiągnięcia przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r. 
  Zaostrzenie celów redukcji CO2 do 2030 r. z 40% na 55% też budzi wiele wątpliwości co do zdolności Polski osiągnięcia celu, bez ponoszenia ogromnych kosztów społecznych

Czerwiec 2021: Przegląd
obowiązujących aktów prawnych
w celu dostosowania ich 
do zrewidowanych celów

Legislacja UE w zakresie zmian klimatycznych: 

•  Legislacja Unii Europejskiej w zakresie zmian klimatycznych  

określa długoterminowy kierunek polityki klimatycznej UE  

•  Celem UE jest osiągnięcie zerowej emisji gazów cieplarnianych  

netto do 2050 roku (neutralność klimatyczna) 

•  Implementacja i realizacja zmian w zakresie prawa klimatycznego  

UE odbywa się według następującego harmonogramu: 

Harmonogram  
na lata 2020-2050

Zrównoważone finanse będą towarzyszyć sektorowi  
finansowemu w najbliższym czasie – pełniąc kluczową 
rolę w transformacji biznesu
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Ryzyka ESG a model biznesowy
Konieczne działania wyprzedzające

Niektóre modele biznesowe banków oraz portfele ekspozycji 

mogą być szczególnie narażone na ryzyka związane  

z klimatem, zwłaszcza jeżeli są związane z sektorami  

gospodarki wrażliwymi na zagrożenia fizyczne związane  

z klimatem, regulacjami UE w zakresie emisji CO2 lub 

transformację w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. 

Z perspektywy Polski narażenie banków na ryzyko fizyczne 

wydaje się mieć mniejsze znaczenie zarówno w kontekście 

gwałtownych klęsk (tj. powodzie, pożary, huragany, susze) 

jak i ryzyka chronicznego (tj. wzrost poziomu morza, średnich 

temperatur, pustynnienie terenów). Z kolei w większym 

stopniu możemy odczuć skutki zmian przepisów w UE  

ze skutkami ekonomicznymi, wymogów transformacji  

w kierunku gospodarki niskoemisyjnej wynikającej  

z nara-stających przepisów w tym zakresie, pozostałych  

wymogów prawnych ESG, technologii, nastawienia  

konsumentów i inwestorów (także tych z zagranicy, którzy 

inwestują w Polsce swoje środki lub są odbiorcami  

polskich produktów i usług). 

 

 

Ryzyko transformacji w największym stopniu dotknie  

sektory o wyższych poziomach emisji gazów cieplarnianych 

(np. przemysł wykorzystujący paliwa kopalne, energo-

chłonna produkcja i transport), zużywające znaczne ilości 

wody, generujące ścieki i śmieci, zanieczyszczenia, etc. 

Banki posiadające ekspozycje wobec przedsiębiorstw, 

które nie są w stanie z powodzeniem przystosować się  

do gospodarek neutralnych pod względem emisji dwutlenku 

węgla i innych wymogów, mogą ponieść większe straty 

związane z kredytami. 

Wprowadzenie zmian w modelach biznesowych może  

skutecznie ograniczyć wpływ ryzyka klimatycznego  

(a także regulacyjnego w zakresie ESG) na profil ryzyka 

banków. 

Zmiany mogą polegać m.in. na proaktywnym ograniczaniu 

ekspozycji związanych z branżami wysokiego ryzyka, krótsze 

okresy zapadalności kredytów, zmniejszenie dostępności 

do stałych form finansowania bankowego, stopniowe 

zmniejszanie aktywów wrażliwych na klimat. Alternatywnie, 

banki mogą dążyć do zwiększenia swoich zasobów  

finansowych, aby kontynuować działalność na podobnym 

poziomie w środowisku podwyższonego ryzyka.

Analiza portfela 
pod kątem ryzyka 
klimatycznego
(fizycznego i transformacji)

Redukcja ryzyka
klimatycznego poprzez
aktywne zarządzanie
portfelem

Korekty wyceny
zabezpieczeń

Ocena ryzyka ESG
w procesie kredytowym

Kluczowe obszary działania 
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ESG a ład wewnętrzny
Rosnące oczekiwania unijnego  
nadzoru bankowego

W ślad za politycznymi deklaracjami UE w zakresie 

zrównoważonego finansowania, ryzyka ESG, a w szcze-

gólności ryzyko klimatyczne, znalazły się w centrum uwagi 

unijnych organów kształtujących przepisy i wytyczne  

dla sektora finansowego (KE, EBA, ECB). W efekcie,  

w przygotowaniu są propozycje rozwiązań rozszerzających 

wymogi regulacyjne związane z ładem wewnętrznym  

o aspekty ESG. Realizacja ambitnych celów będzie  

w praktyce wymagała rozszerzenia wszystkich obecnie 

funkcjonujących komponentów ładu wewnętrznego o aspekty 

zrównoważonego finansowania. Na razie aktywność  

polskiego nadzoru w tym obszarze jest niewielka, niemniej 

należy spodziewać się w najbliższych kilkunastu miesiącach 

wytycznych KNF po linii rosnących wymogów na poziomie 

europejskim.  

Aby osiągnąć przewagę konkurencyjną liderzy muszą 

pozyskać lub wykształcić specjalistyczną kadrę.  

Wdrażanie nowych strategii i modeli biznesowych  

w kontekście wymogów ESG wymaga odpowiednich  

kompetencji, których pozyskanie może być dużym  

wyzwaniem. Oczekiwania rosną również wobec organów 

banku odpowiedzialnych za kształtowanie i nadzór 

strategii biznesowej i ryzyka („udokumentowane spotkania  

i dyskusje”). Konieczne będzie zatem zapewnienie odpo-

wiedniej wiedzy i umiejętności organom banków w tym 

zakresie. Coraz częściej obserwuje się także powoływanie 

dedykowanych komitetów, które będą wspierać inicjatywy 

ESG, a także tworzenie stanowisk / jednostek dedykowa-

nych zarządzaniu ryzykiem klimatycznym. Brak działań  

w tym kierunku będzie oznaczać spowolnienie rozwoju  

w obszarze ESG i wzrost ryzyka regulacyjnego. 

Docelowo, aspekty ESG powinny stać się integralną 

częścią organizacji wewnętrznej banków. 

Skuteczne realizowanie strategii ESG jest możliwe przy 

pełnym zaangażowaniu całej organizacji: od organów 

zarządzających po pracowników front-office. Kluczowymi 

czynnikami sukcesu będą odpowiednio ukształtowana  

organizacja wewnętrzna oraz przejrzysty system  

odpo-wiedzialności, efektywne raportowanie wewnętrzne 

(wskaźniki efektywności), adekwatne mechanizmy kontrolne 

oraz polityka wynagrodzeń uwzględniająca ESG.  

Nie można zapomnieć również o istotnej roli compliance 

(proces wprowadzania nowych produktów) oraz audytu 

wewnętrznego.

Organy banku
Organizacja
wewnętrzna i system
odpowiedzialności

System kontroli
wewnętrznejPolityka wynagrodzeń

4 kluczowe obszary oddziaływania 
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ESG a strategia banków
Punkt zwrotny dla sektora bankowego

Wysiłki związane z ESG znalazły się na czele deklarowanych 

priorytetów największych międzynarodowych banków.  

Faktyczna realizacja ambitnych obietnic jest jednak  

skomplikowana. W rezultacie, wiele organizacji może 

poruszać się zbyt wolno i przegrać rywalizację w nowym 

wyścigu o klientów i pracowników. Dotyczy to, choć 

oczywiście w na razie mniejszym stopniu, także Polski. 

W tej sytuacji, pomocne jest zrozumienie następujących  

3 aspektów związanych z ESG w sektorze bankowym: 

„Bankowość zrównoważona” zajmuje miejsce obok 

„bankowości cyfrowej” jako nowa arena budowy  

przewagi konkurencyjnej. 

ESG to nie tylko przepisy. Z punktu widzenia strategii banków 

jest to przede wszystkim rosnące oczekiwanie nowej  

generacji klientów oraz pracowników a także inwestorów. 

Wśród banków na podobnym poziomie technologicznym 

jest to naturalna kolejna przestrzeń rywalizacji. 

Aby osiągnąć przewagę konkurencyjną liderzy muszą 

wyprzedzić regulacje a nie za nimi podążać. 

Obecne regulacje skupiają się głównie na środowisku  

lecz szybko ewoluują. Uzasadnione jest oczekiwanie,  

że w relatywnie krótkim czasie rozszerzy się ich zakres  

i szczegółowość. Brak gotowości będzie oznaczać  

spowolnienie wzrostu. 

Wprowadzenie zmian wymaga budowy nowych  

specjalistycznych kompetencji lub rozszerzenia 

istniejących. 

Zmiany dotyczą wielu obszarów, zarówno front- jak i back-

office. Podejmowanie decyzji i monitorowanie w zakresie 

zrównoważonego finansowania oraz badanie due diligence 

klienta pod kątem ESG to tylko kilka przykładów. Docelowo, 

dane ESG powinny stać się integralną częścią zarządzania 

cyklem życia klienta, rozszerzając istniejące modele ryzyka 

oraz narzędzia kontrolne KYC i AML

Większość czynników ryzyka ESG, zwłaszcza
tych związanych z�ryzykiem klimatycznym,
posiada nieliniowy charakter, co�dodatkowo
może wpływać na trudność w�zarządzaniu nimi

Nieliniowość

• Niepewność co do ostatecznego kształtu regulacji,
   definicji i praktycznego wdrożenia taksonomii

• Trudność z przewidzeniem i oszacowaniem jaki
   wpływ ryzyko klimatyczne, kwestie społeczne 
   oraz związane z�zarządzaniem będą miały na bank

Poziom niepewności

• Konieczność identyfikacji nowych źródeł danych nt. 
   czynników ESG i ich integracji oraz standaryzacji

• Konieczność ujednolicenia taksonomii

• Brak przystosowania istniejących systemów
   do�przechowywania danych dotyczących ESG

Niewystarczające dane

• Uwzględnienie ryzyka ESG przy obliczaniu parametrów
   ryzyka kredytowego (PD, LGD) przy użyciu istniejących
   metod nie jest oczywiste i może stanowić wyzwanie

• Obecne modele pomiaru ryzyka bazują w znacznej
   mierze na�danych historycznych, wśród których 
   czynniki ESG nie są zwykle odzwierciedlone

Ograniczenia metodologiczne

Ryzyko ESG może wpływać na sytuację
finansową banku na wiele sposobów (aspekty
biznesowe – wpływ na�kredytobiorców oraz�
sektory dotychczas kredytowane przez bank,
kwestie reputacyjne, prawne/compliance itd.) 

Wieloaspektowość wpływu na bank

Znaczące niedopasowanie czasowe (szczególnie
w�przypadku czynników środowiskowych – „E”)
między „tradycyjnymi” narzędziami zarządzania
ryzykiem a czasem materializacji zagrożeń ESG

Niedopasowanie horyzontu czasowego

Wyzwania

Główne wyzwania w kontekście zarządzania ryzykiem ESG 
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ESG w zarządzaniu ryzykiem
Nowe wyzwania dla sektora bankowego

Europejski Bank Centralny (ECB) kolejny rok z rzędu 

zidentyfikował ryzyko klimatyczne jako główny czynnik 

ryzyka dla systemu bankowego strefy euro. Pomimo faktu, 

że większość banków wdrożyła polityki w zakresie zrówno-

ważonego rozwoju, większość z nich nie wypracowała 

jeszcze kompleksowego podejścia do zarządzania ryzykiem 

klimatycznym i środowiskowym i nie posiada narzędzi  

do oceny wpływu zagrożeń klimatycznych i środowisko-

wych na swoje bilanse. Podobnie kształtuje się sytuacja 

banków działających w Polsce. 

Ryzyko związane z klimatem ma unikalne cechy,  

co sprawia, że jego identyfikacja i pomiar wymagają 

szczegółowych, wybiegających znacznie w przyszłość 

metod pomiarowych. 

Pomimo odmiennych cech (nieliniowość, znacznie dłuższy 

horyzont czasowy), ryzyko klimatyczne można odzwierciedlić 

w tradycyjnych kategoriach ryzyka finansowego.  

W przypadku ryzyka kredytowego będzie to np. efekt  

dochodowy (zdolność kredytobiorców do spłaty  

i obsługi zadłużenia) oraz majątkowy (zdolność banków  

do odzyskania wartości kredytu w przypadku defaultu).  

Skuteczna identyfikacja i zarządzanie ryzykiem  

klimatycznym i środowiskowym wymaga rozbudowy 

obecnych metodyk oraz nowych zbiorów danych. 

Dotychczasowe narzędzia zarządzania ryzykiem mogą 

służyć jako punkt wyjściowy do pomiaru ryzyka finansowego 

związanego z klimatem, ale potrzebne będą nowe techniki  

i dane, wśród których wskazuje się np. dane geolokalizacyjne 

adresujące zmienną przestrzennie charakterystykę skutków 

klimatycznych, a także dane na poziomie kontrahenta  

i branży wynikające z przejścia z wysoko- na niskoemisyjną 

gospodarkę. Niemałą rolę odegra także szacowanie  

skutków regulacji UE w zakresie ESG na konkretny model 

biznesowy i jego stabilność. 

Obecnie stosowane metody różnią się stopniem  

skomplikowania: od metod jakościowych (np. mapowanie 

czynników ryzyka na ekspozycje lub portfele, heat mapy, 

analizy koncentracji, analizy wrażliwości) po metody 

ilościowe (shadow-PD, testy warunków skrajnych).  

Stosowane są również kombinacje różnych podejść.

Niepewność
regulacyjna

Brak
rozwiniętych
metodyk
pomiaru ryzyka

Brak specjalistycznych
kompetencji

Brak danych
historycznych 
o odpowiedniej
granularności

Głównymi wyzwaniami związanymi z identyfikacją i pomiarem ryzyk ESG wskazywanymi na arenie 

międzynarodowej: 

Na podobne bariery wskazują również banki w Polsce.
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Szczegółowe omówienie  
wyników ankiety
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ESG w ujawnieniach
Szanse i wyzwania

Dotychczasowe wymogi w zakresie ujawnień, których 

podstawą jest dyrektywa w sprawie ujawniania informacji 

niefinansowych (NFRD) wraz z rozporządzeniem 2019/2088 

w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrówno-

ważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR) 

nie dostarczają odpowiedniej jakości i zakresu porówny-

walnych i wiarygodnych informacji, które mogłyby być  

wykorzystane na potrzeby identyfikacji i pomiaru ryzyka  

klimatycznego i środowiskowego w portfelach banków. 

Szansę na poprawę jakości i dostępności danych  

w zakresie ESG upatruje się w projektowanym 

rozporządzeniu wykonawczym do Taksonomii oraz 

nowelizacji dyrektywy NFRD (tzw. CSDR – Corporate 
Sustainability Reporting Directive). 

W porównaniu do NFRD, CSDR rozszerza zakres  

podmiotów obowiązanych, który obejmie wszystkie duże 

przedsiębiorstwa oraz spółki giełdowe (z wyłączeniem 

mikroprzedsiębiorstw notowanych na giełdzie), rozszerza  

i precyzuje zakres ujawnień oraz nakłada obowiązek, aby 

ujawnienia te miały odpowiedni format cyfrowy i podlegały 

audytowi. Zgodnie z projektowanym artykułem 19a  

od 2026 r. również małe i średnie przedsiębiorstwa  

będą obowiązane ujawniać informacje w zakresie  

zrównoważonego rozwoju z zachowaniem zasady 

proporcjonalności.  

Projektowane wymogi w zakresie ujawnień będą 

stanowiły jednak przede wszystkim duże wyzwanie  

dla samych banków. 

Przykładowo rozporządzenie wykonawcze do Taksonomii 

wprowadzi szczegółowe wymagania sprawozdawcze  

w obszarze ESG, w tym szereg KPI w odniesieniu  

do portfela bankowego i handlowego. W szczególności 

banki będą zobowiązane do obliczenia wskaźnika  

zielonych aktywów (GAR) odzwierciedlającego odsetek 

udziału aktywów instytucji kredytowej finansujących  

i zainwestowanych w działalność gospodarczą 

dostosowaną do Taksonomii. Poza łącznym wskaźnikiem 

GAR dla zabezpieczonych aktywów bilansowych, banki 

będą zobligowane do ujawniania informacji w podziale 

według celu środowiskowego i rodzaju kontrahenta.

Dyrektywa w sprawie
sprawozdawczości
niefinansowej (NFRD)
oraz komunikat 

Taksonomia (art. 8)

SFDR i standardy
techniczne w sprawie 
standardów
ujawnień ESG

Rozporządzenie CRR
(art. 449a) oraz ITS 
w sprawie ujawnień
3-filarowych (projekt)

Kluczowe wymogi dla banków w obszarze ujawnień 
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Jakie działania podjęły instytucje  
w ramach przygotowania do wdrożenia 
wymogów w zakresie zrównoważonego  
finansowania?

2.

W celu wdrożenia wymogów w zakresie zrównoważo-

nego finansowania, badane instytucje podjęły szereg 

działań, spośród których najczęściej wspominanym  

(86% banków) była wstępna ocena zgodności banku  

z aktualnymi wymogami ESG i ich wpływem na biznes.  

43% banków przeprowadziło analizę wpływu na swoją 

działalność regulacji obowiązujących oraz projektowanych. 

8 z 14 instytucji zadeklarowało, że szersze działania 

 przygotowawcze planowane są w najbliższym roku.  

  Jakie działania podjęła Państwa instytucja w ramach przygotowania do wdrożenia wymogów  

w zakresie zrównoważonego finansowania? 

86%

21%

43%57%

7%

Ogólną (wstępną) ocenę zgodności
Banku z aktualnymi wymogami ESG
i ich wpływem na biznes

Szczegółową analizę 
luki do obowiązujących
i projektowanych przepisów
w obszarze ESG

Analizę wpływu obowiązujących
i projektowanych regulacji
na działalność

Działania przygotowawcze
są planowane w najbliższym roku

Inne
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W jakich obszarach instytucje  
wprowadziły już elementy  
zrównoważonego finansowania?

1.

Prawie 80% z badanych banków wprowadziło już  

elementy zrównoważonego finansowania w swoich  

strategiach biznesowych i ofercie produktowej.  

Do obszarów, w których wiele instytucji nie wprowadziło 

jeszcze elementów zrównoważonego finansowania należą: 

kształtowanie ceny produktów (86% instytucji nie wprowadziło 

żadnych elementów ESG) oraz procesy identyfikacji  

i szacowania ryzyka, stress testy, a także proces ICAAP 

(71% instytucji nie wprowadziło żadnych elementów ESG).  

Oprócz wymienionych w badaniu obszarów, wskazano,  

że elementy zrównoważonego finansowania wprowadzono 

również w ramach: 

•  kampanii edukacyjnych dotyczących cyberbezpieczeństwa 

oraz finansów, 

•  instytucji rzecznika etyki, 

•  standardów prostej komunikacji, 

•  źródeł finansowania (emisja zielonych listów zastawnych), 

•  procesu komercjalizacji produktów.

W jakich obszarach Państwa instytucja wprowadziła już elementy zrównoważonego finansowania? 

w strategii biznesowej/strategii działania 79%

w ofercie produktowej

w strukturze organizacyjnej

w procesie identyfikacji i szacowania
ryzyka, ST, ICAAP

w procesach oceny kredytowej

w kształtowaniu ceny produktów

inne

21%

79%

64%

29%

57%

14%

36%

21%

36%

71%

43%

86%

64%

NIE TAK
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Czy aktualnie instytucje gromadzą  
dane w zakresie ESG od swoich  
dostawców i klientów?

4.

Pozyskiwanie danych od klientów w obszarze ESG jest  

jednym z dużych wyzwań badanych banków. Spośród  

14 ankietowanych banków, pięć instytucji zadeklarowało, 

że nie gromadzi obecnie danych w zakresie ESG.  

Natomiast spośród instytucji gromadzących dane  

w zakresie ESG najczęściej dotyczy to wybranych  

klientów (na ogół najwięksi kredytobiorcy, etc.) oraz  

wybranych dostawców (towarów i usług, na ogół  

w ramach procesów przetargowych). Gromadzone  

dane dotyczą najczęściej kategorii E, a najrzadziej G.

Obszar „G” może stanowić pewne wyzwanie dla podmiotów 

nieregulowanych, gdzie poziom regulacji wewnętrznych, 

rozwiązań technicznych i procesów w obszarze ładu  

korporacyjnego często (w jakimś zakresie wyjątek stanowią  

emitenci giełdowi) odbiega znacznie w dół w porównaniu  

z sektorem ściśle regulowanym takim jak banki.   

wybranych dostawców
(4 banki)

dostawców
(2 banki)

Instytucje gromadzą dane w zakresie ESG od:

klientów
(2 banki)

wybranych klientów
(5 banków)

E E E ES S S SG G G G
50% 50% 100% 100% 100% 50% 50% 0% 0% 80% 40% 40%
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Czy w obecnych procesach  
kredytowych instytucje uwzględniają  
ryzyka klimatyczne i środowiskowe?

3.

Obecnie 12 spośród 14 badanych banków uwzględnia  

ryzyka klimatyczne i środowiskowe w procesach  

kredytowych, głównie dla wybranych branż i sektorów. 
Tylko dwie spośród 14 instytucji obecnie nie uwzględniają  

w procesach kredytowych ryzyk środowiskowych  

i klimatycznych, planują jednak w przyszłym roku wprowadzić  

tego rodzaju proces. Najczęściej ryzyka klimatyczne  

i środowiskowe uwzględniane są w procesach kredytowych 

dla wybranych branż lub sektorów. Z wywiadów przepro-

wadzonych wśród banków wynika, że należą do nich 

m.in. sektor energetyczny, wydobywczy (kopalnie), przemysł 

ciężki i chemiczny. Jedna spośród badanych instytucji 

zadeklarowała, że obecnie uwzględnia ryzyka klimatyczne  

i środowiskowe w procesach kredytowych dla wszystkich 

klientów, proporcjonalnie do ryzyka. 

W kategorii „Inne” znalazły się takie procesy jak wykup 

wierzytelności leasingowych z tytułu leasingu udzielonego 

na projekty w obszarze OZE (fotowoltaika) oraz udzielanie 

kredytów związanych z termomodernizacją. 

Czy w obecnych procesach kredytowych Państwa instytucja uwzględnia ryzyka klimatyczne  

i środowiskowe? 

dla wybranych branż / sektorów

dla największych i strategicznych klientów

dla wszystkich klientów
proporcjonalnie do ryzyka

inne

64%

7%

36%

29%71%

93%

NIE TAK

29%71%
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Jakie największe wyzwania zostały  
zidentyfikowane przez instytucje  
w związku z wymogami wdrożenia  
do ram ryzyka czynników ESG?  

6.

Według badanych instytucji największymi wyzwaniami 

wynikającymi z wymogów wdrożenia do ram ryzyka  

czynników ESG są: 

•  Brak lub ograniczona dostępność danych na temat 

kontrahentów w zakresie ESG (według 86%  

ankietowanych), 

•  Niska jakość ujawnień i świadomości kontrahentów  

na temat czynników ESG (według 79% ankietowanych), 

•  Brak finalnych, przejrzystych regulacji (według 71%  

banków). 

 

Ponad połowa instytucji (57%) postrzega również  

niedostosowanie w zakresie systemów IT lub procesów 

wewnętrznych w bankach  jako istotne wyzwania  

w związku z wymogami wdrożenia do ram ryzyka czynników 

ESG. Prawie 40% widzi ryzyko zbyt mechanicznego 

wdrożenia przepisów ESG poprzez rozporządzenia Komisji 

Europejskiej a nie dyrektywy UE, co może wiązać się  

z niedostatecznym uwzględnianiem negatywnych skutków 

lokalnych wdrożenia przepisów ESG dla klientów banków. 

Tak może stać się w wyniku wymuszenia przepisami zbyt 

szybkiej, radykalnej lub nieuwzględniającej m.in. kosztów 

społecznych transformacji w zakresie ESG, czy niedocenienie 

wpływu ESG na konkurencyjność gospodarki Polski (firmy, 

klienci indywidualni). 

brak finalnych, przejrzystych regulacji

brak/ograniczona dostępność danych
na temat kontrahentów w zakresie ESG

niska jakość ujawnień i świadomość
kontrahentów na temat czynników ESG

brak wiedzy i kompetencji w instytucji

niedostosowanie systemowe lub procesowe

aktualna polityka KE/PE coraz szerszego
stosowania rozporządzeń bezpośrednio

obowiązujących w krajach UE

14%

21%

NIE TAK

29%

93%

79%

64%

43%

64%

79%

86%

71%

36%

57%

36%

Jakie największe wyzwania identyfikują Państwo w związku z wymogami wdrożenia do ram ryzyka 

czynników ESG? 
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Jak instytucje postrzegają  
kształtujące się wymogi regulacyjne  
w zakresie ESG?

5.

Zdecydowana większość ankietowanych instytucji  

pozytywnie postrzega kształtujące się wymogi  

regulacyjne w zakresie ESG, uważając, że stanowią  

one ciekawą szansę z perspektywy instytucji (79%),  

a także Polski i sektora bankowego (71%).  

Przy tym, blisko połowa ankietowanych (43%) uważa,  

że regulacje w zakresie ESG mogą stanowić znaczące  

obciążenie i źródło dodatkowych kosztów banków  

w sytuacji ogólnego wzrostu wymogów regulacyjnych,  

niskich stóp procentowych, efektów pandemii i innych 

czynników jak kredyty CHF. 

Zaledwie jedna instytucja wskazała, że wymogi te mogą 

stanowić zagrożenie dla stabilnego rozwoju Polski. 

Niektóre banki wprost wskazywały również, że pomimo 

kosztów jakie niesie wdrożenie dużej ilości, wymagających 

i często złożonych przepisów w obszarze ESG, brak  

działań na rzecz redukcji emisji CO2 może być istotnie 

bardziej bolesny w skutkach. 

Jakie największe wyzwania identyfikują Państwo w związku z wymogami wdrożenia do ram ryzyka 

czynników ESG? 

są ciekawą szansą z perspektywy
Polski i sektora bankowego

są ciekawą szansą z perspektywy
grupy kapitałowej/banku

mogą stanowić zagrożenie
dla stabilnego rozwoju Polski

mogą�stanowić znaczące obciążenie
i źródło dodatkowych kosztów banku

wygenerują znaczne koszty i inne obciążenie dla
realnej gospodarki, a przez to będą potencjalnym

źródłem ryzyka dla sektora bankowego

inne

79%

57%

14%

21%

43%

86%

NIE TAK

29% 71%

7%93%

79% 21%
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W odniesieniu do jakich rodzajów ryzyka 
i/lub procesów instytucje spodziewają się  
największego wpływu czynników/ ryzyk  
ESG oraz wymogów UE w zakresie ESG? 

8.

Zdecydowana większość badanych instytucji spodziewa 

się największego wpływu czynników lub ryzyk ESG oraz 

wymogów UE w zakresie ESG na ryzyko kredytowe  

i proces kredytowy (86% banków). 71% instytucji upatruje 

istotnego wpływu również na ryzyko operacyjne i ryzyko 

reputacji, a także na proces inwestowania przez instytucje 

finansowe swoich środków, np. w postaci limitów na inwe-

stycje w firmy energetyczne bazujące na węglu, czy gazie.  

Ponad 60% instytucji uważa również, że czynniki oraz  

wymogi w zakresie ESG wpłyną na proces oferowania 

klientom produktów finansowych i zakres oferty np. poprzez 

eliminację funduszy zawierające akcje spółek „brązowych”. 

Tylko jedna instytucja jest zdania, że ryzyka ESG są  

identyfikowane i zarządzane jako odrębna kategoria. 

W odniesieniu do jakich rodzajów ryzyka i/lub procesów spodziewają się Państwo największego 

wpływu czynników/ ryzyk ESG oraz wymogów UE w zakresie ESG? 

ryzyka kredytowego i procesu kredytowego

ryzyka operacyjnego i ryzyka reputacji

ryzyka finansowania i płynności

ryzyka rynkowego

ryzyka ESG są identyfikowane i zarządzane
jako odrębna kategoria

proces inwestowania przez instytucje
finansowe swoich środków

proces oferowania klientom produktów
finansowych i zakres oferty

36%

14%

64%

86%

NIE TAK

14%

86%

29% 71%

7%93%

64%36%

29% 71%
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Jakie dane instytucje planują  
wykorzystywać na potrzeby  
identyfikacji i szacowania ryzyka  
ESG kontrahentów? 

7.

Większość ankietowanych banków analizowała źródła  

danych potrzebne do ESG. Jedynie 3 z 14 banków  

nie analizowały jeszcze preferowanych źródeł i dostawców 

danych na potrzeby identyfikacji i szacowania ryzyka ESG 

kontrahentów.  

Pośród banków, które dokonały takiej analizy, 86% planuje 

pozyskiwać dane bezpośrednio od kontrahenta np. w formie 

sprawozdań, certyfikatów lub formularzy.  

Ponad połowa banków (57%) planuje korzystać  

z powszechnych danych dostępnych na temat kontrahenta 

jak np. ujawnienia, doniesienia medialne, informacje  

na stronach www oraz z danych dostarczanych przez  

wyspecjalizowane komercyjne podmioty w postaci ratingów 

komercyjnych, certyfikatów oraz baz danych w zakresie ESG.

Jakie dane planują Państwo wykorzystywać na potrzeby identyfikacji i szacowania ryzyka ESG  

kontrahentów? 

86%
Dane pozyskane bezpośrednio
od kontrahenta

57%
Powszechnie dostęne dane
na temat konsumenta  

57%
Dane dostarczane przez 
wyspecjalizowane komercyjne podmioty

43%
Dane dostarczone przez
wyspecjalizowane podmioty
sektora publicznego
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Jak instytucje oceniają swoje  
zaawansowanie we wdrożenie  
wymogów w zakresie  
zrównoważonego finansowania? 

10.

W kwestii oceny zaawansowania we wdrożenie  

wymogów w zakresie zrównoważonego finansowania, 

64% ankietowanych banków zadeklarowało, że są 

obecnie na etapie wdrażania wymogów.  

Można to zinterpretować, przy uwzględnieniu także  

wywiadów prowadzonych przez PwC z bankami, jako  

uruchomienie projektu ESG, realizacja najbardziej pilnych 

wymogów w zakresie ujawnień (SFDR) oraz kontynuacja 

lub intensyfikacja finansowania „zielonych projektów”  

(kredyty, inwestycje).  

3 z 14 instytucji postrzegają siebie w roli lidera na polskim 

rynku oraz twierdzą, że ich instytucja w ujęciu grupowym 

jest w czołówce podmiotów europejskich pod względem 

zaawansowania w obszarze ESG. Tyle samo banków uważa, 

że są na bieżąco ze wszystkimi wymogami zrównoważonego 

finansowania. 

Jak Państwo oceniają zaawansowanie swojej instytucji we wdrożenie wymogów w zakresie 

zrównoważonego finansowania? 

moja instytucja (w ujęciu grupowym) jest
w czołówce podmiotów europejskich pod

względem zaawansowania w obszarze ESG

moja instytucja jest zdecydowanym liderem
na polskim rynku

moja instytucja jest na bieżąco ze wszystkimi
wymogami zrównoważonego finansowania

moja instytucja jest obecnie na etapie wdrażania
wymogów w zakresie zrównoważonego finansowania

moja instytucja jest w początkowym stadium wdrożenia
wymogów w zakresie zrównoważonego finansowania 14%86%

NIE TAK

79% 21%

79% 21%

79% 21%

64%36%
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Czy instytucje planują w najbliższym  
roku uwzględniać w sposób ilościowy  
wpływ czynników ESG na procesy  
i profil ryzyka?

9.

W najbliższym roku 43% badanych banków planuje 

uwzględniać wpływ czynników ESG na procesy i profil  

ryzyka w sposób ilościowy w procesie kredytowym.  

21% banków uważa, że uwzględnienie takiego wpływu  

jest niemożliwe ze względu na bariery systemowe  

i brak modeli.  

TAK

Czy Państwa instytucja planuje w najbliższym roku uwzględnić
w sposób ilościowy wpływ czynników ESG na procesy i profil ryzyka?

w procesie
kredytowym

(43% banków) 

NIE

w testach
warunków
skrajnych

(29% banków)

w analizie
wrażliwości

portfela
(21% banków)

z uwagi 
na brak danych
(14% banków)

z uwagi na
bariery systemowe,

brak modeli
(21% banków)
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Jaką część portfela kredytowego (w ujęciu 
wartościowym) stanowią ekspozycje  
spełniające kryteria ESG określone  
w strategiach przyjętych przez instytucje? 

12.

Blisko połowa ankietowanych instytucji (43%)  

nie przeprowadziła dotychczas analizy portfela  

kredytowego pod kątem spełniania kryteriów ESG.  

Spośród instytucji, które dokonały takiej analizy,  

trzy banki zadeklarowały, że pomiędzy 5% a 30% ich  

portfela kredytowego w ujęciu wartościowym stanowią  

ekspozycje spełniające kryteria ESG. 

Jaką część portfela kredytowego (w ujęciu wartościowym) stanowią ekspozycje spełniające kryteria 

ESG określone w strategii przyjętej w Państwa instytucji? 

 

1 bank 

3 banki 

2 banki 

 

poniżej 5%

5-30%

powyżej 30%

2 banki 

3 banki 

1 bank

Zielone finanse po polsku. Jak ESG zmieni sektor bankowy i finansowanie firm? 24

Czy w procesie dostosowania  
do wymogów w zakresie zrównoważonego 
finansowania instytucje korzystały  
ze wsparcia zewnętrznego? 

11.

W procesie dostosowania do wymogów w zakresie 

zrównoważonego finansowania, ponad 1/3 badanych  

instytucji skorzystała ze wsparcia właściciela,  

podmiotu dominującego, zewnętrznej firmy doradczej  

lub kancelarii prawnej.  

W 21% instytucji dostosowanie realizowane było  

własnymi siłami. Tyle samo instytucji jest na początkowym 

etapie dostosowania i zamierza skorzystać ze wsparcia 

zewnętrznego w najbliższym roku. 

Czy w procesie dostosowania do wymogów w zakresie zrównoważonego finansowania Państwa  

instytucja korzystała ze wsparcia zewnętrznego? 

ze wsparcia właściciela/podmiotu dominującego

ze wsparcia zewnętrznej firmy doradczej/
kancelarii prawnej

dostosowanie realizowane było siłami własnymi

instytucja jest na początkowym etapie
dostosowania i zamierza skorzystać ze wsparcia

zewnętrznego w najbliższym roku

NIE TAK

79% 21%

36%64%

36%64%

79% 21%
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Jakie rozwiązania systemowe  
lub sektorowe byłyby w ocenie instytucji 
przydatne dla realizacji inicjatyw ESG? 

14.

Wszystkie badane banki jednomyślnie zadeklarowały,  

że dla realizacji inicjatyw ESG przydatne byłoby  

opracowanie jednolitych zasad interpretacji wymogów 

regulacyjnych w zakresie ESG w sektorze bankowym. 

Wśród przydatnych rozwiązań znalazły się również: 

•  Wprowadzenie szczegółowych wymogów / wytycznych 

w zakresie ujawnień ESG dla dużych przedsiębiorstw / 

spółek notowanych na GPW (według 79% banków), 

•  Sektorowa baza danych na temat ryzyka ESG klientów 

banków (według 79% banków), 

•  Kampanie informacyjno-edukacyjne skierowane  

do klientów banków (według 71% banków), 

•  Wprowadzenie certyfikowanego systemu ratingów ESG 

dla klientów banków (według 71 % banków). 

Padały również odpowiedzi dotyczące potrzeby uspójnienia 

wymogów w zakresie Certyfikatów EPC w UE oraz  

wprowadzenia obowiązku posiadania EPC dla każdej 

nieruchomości oraz ogólnodostępnej bazy danych. 

Jakie działania podjęła Państwa instytucja w ramach przygotowania do wdrożenia wymogów  

w zakresie zrównoważonego finansowania? 

100%
Opracowanie jednolitych zasad
interpretacyjnych wymogów regulacyjnych
w zakresie ESG w sektorze bankowym

79%
Wprowadzenie szczegółówych
wymogów/wytycznych w zakresie
ujawnień ESG dla dużych
przedsiębiorstw/spółek
notowanych na GPW  

79%
Sektorowa baza danych na temat
ryzyka ESG klientów banków

7%
Inne

71%
Wprowadzenie
certyfikowanego systemu
ratingów dla klientów banków

71%
Kampanie informacyjno-
edukacyjne skierowane
do klientów banków
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Jakie technologie / rozwiązania IT będą 
potrzebne instytucjom do zrealizowania 
strategii w zakresie ESG i klimatycznej?

13.

W kwestii technologii i rozwiązań IT, do zrealizowania 

strategii w zakresie ESG oraz strategii klimatycznej,  

banki będą potrzebować przede wszystkim rozszerzenia 

systemów źródłowych o dane w zakresie ESG.  

Ponad połowa badanych instytucji (57%) zadeklarowała,  

że potrzebne będą również zewnętrzne bazy danych 

zawierające oceny klientów pod kątem ryzyk ESG.  

Jakie technologie / rozwiązania IT będą Państwu potrzebne do zrealizowania strategii w zakresie ESG  

i klimatycznej? 

71%
Rozszerzenie systemów źródłowych
o dane w zakresie ESG

57%
Zewnętrzne bazy danych
zawierające oceny klientów
pod kątem ryzyk ESG

36%
System scoringu klienta
pod kątem ryzyk ESG

36%
Narzędzia do testów warunków
skrajnych i/lub analiz wrażliwości

36%
Nie analizowano jeszcze
potrzeb w zakresie
technologii/rozwiązań IT
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