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cieszymy się, że możemy oddać w państwa 
ręce wyniki ogólnopolskiego badania rad 
nadzorczych poświęconego zmianom 
klimatu. jest to pierwsza próba przyjrzenia 
się bieżącej sytuacji związanej ze 
świadomością problematyki globalnego 
ocieplenia, jaką mają przedstawicielki 
i przedstawiciele organów nadzorczych. 
zależy nam na zainicjowaniu szerszej debaty 
na temat miejsca i roli rad nadzorczych 
w tworzeniu, wspólnie z innymi elementami 
struktury corporate governance, rozwiązań 
wspierających dochodzenie do zerowej 
emisji gazów cieplarnianych.

w dobie wzmożonej dyskusji o konieczności 
przeciwdziałania zmianom klimatu 
i adaptacji do tychże zmian sektora biznesu 
warto podkreślać rolę wszystkich organów, 
które mogą wesprzeć transformację 
gospodarczą i przeformułować 
dotychczasowy sposób działania 

poprzez integrację celów ekonomicznych 
z klimatycznymi, mając jednocześnie coraz 
większą świadomość tego, jak bardzo są one 
powiązane z celami społecznymi, spójnością 
społeczną i zwalczaniem nierówności. już 
dzisiaj wiemy, że osiągnięcie neutralności 
klimatycznej do 2050 roku nie będzie łatwe. 
Realizacja tego ambitnego celu wymaga 
podjęcia już teraz wielu decyzji rzutujących 
na przyszłość nie tylko poszczególnych 
przedsiębiorstw, ale i całej globalnej 
społeczności.

stąd tak duża potrzeba działań 
edukacyjnych, dzięki którym sektor biznesu 
zostanie zaopatrzony w kompetencje 
niezbędne do inicjowania i wzmacniania 
procesu zmiany. organy zarządcze 
i nadzorcze zaopatrzone w wiedzę 
o zmianach klimatu i rozumiejące potrzebę 
redefiniowania strategii i podejścia do 
tworzenia wartości, wydają się kluczowymi 

szanowni państwo,

Marzena Strzelczak  
prezeska zarządu i dyrektorka Generalna  
forum odpowiedzialnego Biznesu
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interesariuszami zmian w poszczególnych 
organizacjach. Celami, jakie postawiliśmy 
sobie, inicjując projekt badawczy, było 
poznanie bieżącego stanu wiedzy osób 
zasiadających w radach nadzorczych na 
temat zmian klimatu, ich podejścia do tego 
globalnego wyzwania oraz działań samych 
przedsiębiorstw.

Badanie zrealizowane zostało w ramach 
programu chapter zero poland, polskiej 
odsłony międzynarodowej inicjatywy 
climate Governance powołanej przez world 
economic forum. program powstał w celu 
zwiększania świadomości konsekwencji 
zmian klimatycznych dla biznesu i wpływu 
biznesu na klimat. poprzez chapter zero 
poland chcemy edukować, inspirować, 
tworzyć przestrzeń do wymiany doświadczeń 
oraz dostarczać narzędzi organom 
zarządczym i nadzorczym niezbędnych do 
sprostania wyzwaniom klimatycznym.

Gotowość do reagowania i planowania 
skutecznych scenariuszy rozwojowych dla 
biznesu wymaga nie tylko odpowiednich 

zasobów, warunków prawnych i akceptacji 
społecznej, ale przede wszystkim 
nowego spojrzenia na prowadzenie 
biznesu i nadania priorytetu celom 
klimatycznym. By 2050 rok okazał się 
sukcesem, świat biznesu musi na nowo 
zdefiniować swoje struktury organizacyjne, 
określając odpowiedzialność za zadania 
oraz wyznaczając ramy raportowania 
dla obszaru klimatycznego. jesteśmy na 
początku drogi, dlatego tak ważne są 
wiedza oraz poznanie sytuacji i potrzeb 
grupy kluczowej dla powodzenia projektów 
klimatycznych.

Żywimy nadzieję, że wnioski płynące 
z badania pozwolą na interwencje 
w obszarach, które tego wymagają. 
przeciwdziałanie zmianom klimatycznym to 
wspólny cel, który można osiągać różnymi 
sposobami. zachęcamy przedstawicielki 
i przedstawicieli zarządów oraz rad 
nadzorczych do dołączenia do inicjatywy 
chapter zero poland, by wspólnie rozwijać 
i wypracowywać nowe pomysły na radzenie 
sobie z wyzwaniami klimatycznymi.
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powołany przez onz Międzynarodowy zespół 
ds. zmian klimatu (intergovernmental 
panel on climate change, ipcc) ogłosił 
w swoim szóstym raporcie o klimacie ziemi 
publikowanym 4 marca 2022 roku, że do 
końca wieku wzrost temperatury powyżej 
ustalonego w porozumieniu paryskim 
poziomu 1,5 stopnia celsjusza jest niemal 
nieunikniony. tym samym to już naprawdę 
ostatni moment na podjęcie działań przez 
firmy oraz rządy, by zredukować emisję 
gazów cieplarnianych, a dzięki temu 
ograniczyć fatalne w skutkach zmiany 
klimatu. ekstremalne zjawiska pogodowe 

już dzisiaj odczuwane są przez ludzi na całej 
naszej planecie. jak pokazują badania 
deloitte (sustainable actions index, 2022), co 
druga osoba na świecie mówi, że w ciągu 
ostatnich sześciu miesięcy odczuła skutki 
ekstremalnych zjawisk pogodowych, a 73% 
badanych stwierdza, że podjęcie działań na 
rzecz klimatu jest obecnie sprawą niezwykle 
pilną.

ponieważ negatywny wpływ działalności 
gospodarczej na klimat nie podlega dyskusji, 
transformacja klimatyczna biznesu staje 
się nieunikniona. pod presją wymogów 

słowo wstępu w imieniu fundacji deloitte polska

Halina Frańczak 
członkini zarządu fundacji deloitte polska,  
liderka odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju, 
deloitte polska

Irena Pichola  
partnerka, członki Rady fundacji deloitte polska,  
globalna liderka ds. działań na rzecz klimatu i zrównoważonego 
rozwoju w sektorze rządowym i usług publicznych, deloitte polska
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regulacyjnych, a także oczekiwań m.in. 
partnerów biznesowych, konsumentów 
i pracowników coraz więcej firm zdaje 
sobie sprawę z konieczności opracowania 
konkretnych i ambitnych planów 
dekarbonizacji. albo same firmy podejmą 
działania transformacyjne i przeprowadzą 
je według własnego planu, albo w niedługiej 
przyszłości m.in. presja regulacyjna 
i oczekiwania interesariuszy zmuszą je do 
natychmiastowych działań. w procesie 
transformacji klimatycznej przedsiębiorstw 
rola struktur nadzoru korporacyjnego jest 
niezwykle istotna. zmiany klimatu każą 
biznesowi na całym świecie mierzyć się 
z szeregiem ryzyk, które nie tylko są nowe, 
ale także bardzo złożone i wielowymiarowe. 
Również w polsce ze względu na proces 
zmian klimatycznych firmy będą zmuszone 
stawić czoło nowym czynnikom ryzyka. 

należą do nich przede wszystkim: 

• międzynarodowe i lokalne zmiany 
regulacyjne,

• rosnące wymagania odnośnie do 
odpowiedzialności klimatycznej ze strony 
konsumentów,

• dodatkowe wymogi dotyczące kwestii 
klimatycznych związane z pozyskaniem 
nowego kapitału, 

• zmieniające się wymagania 
partnerów biznesowych związane z ich 
transformacją klimatyczną, 

• nieprzewidywalne przerwy w łańcuchu 
dostaw, 

• zakłócenia w rekrutacji i pracy ludzi, 

• awarie systemów produkcyjnych ze 
względu na ekstremalne zjawiska 
pogodowe,

• kryzysy reputacyjne spowodowane 
wpływem działalności firmy na 
środowisko.

lista ryzyk jest znacznie dłuższa i zmienia 
się w zależności od branży, położenia 
geograficznego oraz działań regulatorów. 

każde ryzyko klimatyczne wymaga 
analizy i zaplanowanych działań 
zarządów w ścisłej współpracy z radami 
nadzorczymi. przywództwo klimatyczne 
w przedsiębiorstwach wymaga 
uporządkowanej współpracy struktur 
zarządczych oraz nadzorczych. to 
pozwala odpowiedzieć na aktualne ryzyka 
klimatyczne, a także wykorzystać potencjalne 
szanse wynikające z transformacji. 
Członkowie rad nadzorczych w zakresie 
transformacji klimatycznej mają wiele 
nowych zadań, ale także niezwykle ważną 
misję do wypełnienia.  
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Zmieniające się regulacje zapowiadają 
szereg nowych obowiązków dla członków 
rad nadzorczych. powołana podczas 
konferencji klimatycznej cop 26 w Glasgow 
w listopadzie 2021 roku Międzynarodowa 
Rada ds. standaryzacji w obszarze 
zrównoważonego Rozwoju  (international 
sustainability standards Board, issB), która 
pracuje na rzecz fundacji Międzynarodowych 
standardów sprawozdawczości finansowej 
(Mssf), jeszcze w 2022 roku przedstawi 
propozycje zmian w zaleceniach dotyczących 
standardów zintegrowanego raportowania 
finansowego i pozafinansowego, 
z ujawnieniem ryzyk klimatycznych 
i czynników esG. ten sam kierunek działań 
przyjęła komisja europejska. nowe zmiany 
regulacyjne w postaci pakietu csRd 
(dyrektywa w sprawie raportowania przez 
przedsiębiorstwa zagadnień dotyczących 
zrównoważonego rozwoju), taksonomii 
i sfdR (rozporządzenie o ujawnianiu informacji 
związanych ze zrównoważonym rozwojem 
w sektorze usług finansowych) stopniowo 

już zaczynają obowiązywać, a ich pełne 
wdrożenie nastąpi w ciągu trzech lat. ta 
zbliżająca się wielkimi krokami rewolucja 
w raportowaniu finansowym wymaga od rad 
nadzorczych szeregu przygotowań, począwszy 
od podniesienia kompetencji członków rad 
nadzorczych, po powołanie odpowiednich 
komitetów w radach oraz poszerzenie zakresu 
prac już istniejących komitetów. 

wyniki badania pokazują, jak dużo 
jeszcze mamy do zrobienia w zakresie 
przygotowania członków rad nadzorczych 
do wyzwań transformacji klimatycznej. 
Równocześnie cieszy fakt, że proces 
budowania przywództwa klimatycznego 
w wielu radach już się rozpoczął, ma swoich 
liderów i nabiera tempa. 

zachęcamy nie tylko do lektury raportu 
i refleksji nad wynikami badania, ale także 
aktywnego włączenia się w działania 
wspierające transformację klimatyczną firm 
i całego rynku. 
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kwestia ocieplenia klimatu i jego wpływu na otaczające nas 
środowisko coraz częściej pojawiają się wśród priorytetów 
strategicznych przedsiębiorstw i inwestorów. spodziewany wzrost 
temperatury powyżej 1,5 stopnia celsjusza wobec stanu sprzed 
rewolucji przemysłowej jest już faktem. scenariusze dalszego wzrostu 
temperatury, tzw. hot house scenario (według nGfs „network 
for Greening the financial system”), wskazują na konieczność 
bezzwłocznego działania, aby uchronić nas i kolejne pokolenia przed 
katastrofą klimatyczną. według scenariusza hot house przy wzroście 
temperatury powyżej 2,5 stopnia celsjusza poziom wód w morzach 
i oceanach może się podnieść nawet o 60 metrów, co oznacza, że 
w tym stuleciu część kontynentów może znaleźć się pod wodą.  

w ślad za porozumieniem paryskim z roku 2016 oraz przyjętymi 
rok wcześniej celami zrównoważonego Rozwoju onz (sustainable 
development Goals, sdGs), w ciągu ostatnich lat mamy do czynienia 
z przyspieszoną transformacją energetyczną w postaci zwiększania 
potencjału energetyki odnawialnej, redukcji co2, oszczędności zużycia 
energii i ciepła, ale również oszczędności surowców, wspierania 
gospodarki niskoemisyjnej i gospodarki o obiegu zamkniętym, 
bioróżnorodności, wzrostu gospodarczego opartego na efektywności 

słowo wstępne od przewodniczącej 
Rady chapter zero poland

Lucyna Stańczak – Wuczyńska
przewodnicząca Rady chapter zero poland, 
przewodnicząca Rady nadzorczej  
Banku Bnp paribas
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i nowych technologiach, zmian postaw konsumenckich oraz postaw 
społecznych, w szczególności młodego pokolenia. 

transformacja ta znajduje odzwierciedlenie w europejskim zielonym 
ładzie przyjętym przez Radę europejską w 2020 roku, którego 
następstwem jest unijny pakiet legislacyjny fit for 55. inwazja Rosji 
na ukrainę przyspieszyła ten proces, a przede wszystkim prace nad 
uniezależnieniem się od paliw kopalnych pochodzących z Rosji, 
zwiększeniem inwestycji w obszarze oszczędności zużycia energii, 
wspieraniem technologii wodorowych. wszystko to zostało zapisane 
w nowym unijnym pakiecie: Repowereu, który właśnie wchodzi w życie.  

cele klimatyczne oraz dążenie do neutralności klimatycznej netto 
w roku 2050 stają się powoli immanentną częścią strategii spółek. 
w ubiegłym roku liczba spółek giełdowych na świecie deklarujących 
cele zeroemisyjności netto zwiększyła się czterokrotnie. inwestorzy 
mają rosnące oczekiwania co do zmniejszenia śladu węglowego firm, 
w które inwestują. wymagania regulacyjne dotyczące ujawnień oraz 
uwzględnienia ryzyka klimatycznego i ryzyka transformacji w modelach 
biznesowych stają się coraz szerzej obowiązujące. 

tematyka związana z ociepleniem klimatu to cały czas stosunkowo 
nowa dziedzina i – co więcej – cały czas ewoluuje. są to nierzadko 
nowe obszary dla nas wszystkich, wymagające edukacji, właściwej 
oceny ryzyka przy projekcjach kosztów co2, przy oszacowaniu 
tzw. stranded assets, ryzyka prawnego, potencjalnych szkód itp. 
z drugiej strony jest to też szansa na zwiększenie konkurencyjności 
poprzez zastosowanie nowych technologii i innowacji w procesach 
produkcyjnych, zmniejszenie śladu węglowego, wdrożenie rozwiązań 
energooszczędnych, elektromobilnych, zmianę używanych materiałów 
i dostawców. to są działania, które w długim okresie będą przyciągać 
nowych inwestorów, a przede wszystkim nowych klientów. świadomość 
rośnie, toteż następować będzie negatywna selekcja zakupowa, ale też 
i selekcja przy wyborze zatrudnienia. Młodzi ludzie coraz częściej szukają 
w swojej pracy celu, misji i zaangażowania. 
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zmiany klimatu stają się immanentną częścią działalności biznesowej, 
więc zarządy spółek oraz rady dyrektorów mają obowiązek zająć 
się nimi tak samo wnikliwie jak każdym innym tematem. to jest też 
istotny element budowania wartości spółki, gdzie dobre zarządzanie 
powinno nieodłącznie wiązać się ze skutecznym adresowaniem ryzyka 
klimatycznego. 

Rola członów rad nadzorczych jest więc znacznie większa w tym 
obszarze niż nam się to może wydawać. wspieranie strategicznych 
decyzji zarządu i spojrzenie długoterminowe są tutaj niezmiernie 
istotne. niestety, często odpowiednich kompetencji w obszarze 
klimatycznym nie ma, i nie jest to specyfika polska. ważne jest więc, 
aby wspierać członów rad nadzorczych w pozyskiwaniu niezbędnej 
wiedzy i kompetencji, by tematyka klimatyczna była na spotkaniach 
rad nadzorczych dyskutowana, zarówno w obszarze raportowania, 
oceny ryzyka, strategii i wynagrodzenia menedżerów. potrzebne też są 
odpowiednie szkolenia i wymiana wiedzy. 

chapter zero poland (lokalna odsłona powołanej przez światowe 
forum ekonomiczne climate Governance initiative), którego Radzie 
doradczej mam przyjemności przewodniczyć, stawia sobie za cel 
wspieranie rad nadzorczych w tych kwestiach. promuje wymianę 
wiedzy i wzmacnianie kompetencji w obszarze esG. w chwili obecnej 
chapter zero działa w 30 krajach na świecie i ma już 100 tys. członków. 
osoby zasiadające w radach nadzorczych to z pewnością grupa, dla 
której tematyka klimatyczna jest kluczowa, dlatego zachęcam do 
dołączenia do programu.
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i świadomość problematyki zmian klimatu
z deklaracji osób zasiadających w radach nadzorczych wynika, 
że posiadają one dobrą wiedzę na temat zmian klimatu, którą 
czerpią przede wszystkim z internetu. jednocześnie – jak 
pokazują odpowiedzi udzielone na inne pytania – okazuje się, 
że wiedza pozyskana z informacji zewnętrznych nie przekłada 
się bezpośrednio na działania na rzecz klimatu realizowane 
w poszczególnych organizacjach.

wątkami, które należy podejmować w ramach tematów 
edukacyjnych według respondentów, powinny być:

• raportowanie kwestii klimatycznych w raportach 
rocznych i niefinansowych,

• strategie działań biznesu w zakresie przeciwdziałania 
i adaptacji do zmian klimatu,

• monitorowanie i pomiar wpływu na środowisko 
podejmowanych działań.

ii Ryzyka i szanse związane ze zmianami 
klimatu

ponad połowa (57%) osób biorących udział w badaniu 
dostrzega ryzyka biznesowe dla firmy związane ze zmianami 
klimatu. Blisko połowa za największe, w perspektywie 5-letniej, 
uznaje: zakłócenia w łańcuchu dostaw oraz ryzyko związane 
z pozyskiwaniem finansowania. 

Respondenci dostrzegają również szanse związane z działaniami 
na rzecz klimatu. są to: przejście na efektywniejsze zielone 
źródła energii oraz dostęp do nowych źródeł finansowania.

Executive 
summary
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iii struktury organizacyjne 
Organy nadzorcze nie posiadają komitetów odpowiedzialnych 
za kwestie klimatyczne (73% wskazań). 

podobna sytuacja ma miejsce w organach zarządczych, 
w których tylko 1/3 firm ma w zarządzie osobę odpowiedzialną 
za kwestie klimatyczne i zrównoważony rozwój.

iV problematyka zmian klimatu jako temat dla 
rad nadzorczych

zmiany klimatu jako regularny temat na posiedzeniach rad 
nadzorczych pojawia się tylko w 20% organizacji. w kolejnych 
27% temat był poruszony jednorazowo.

68% osób odpowiadających nie ma w swojej organizacji 
dostępu do informacji związanych z klimatem.

61% przyznało, że obecne kompetencje rad nadzorczych 
w zakresie działań przedsiębiorstw na rzecz ochrony klimatu są 
za małe.

dla 39% badanych wskaźniki klimatyczne są mniej istotne niż 
wskaźniki finansowe, a dla 36% wskaźniki klimatyczne są tak 
samo istotne jak wskaźniki finansowe. w tym względzie panuje 
więc duża rozbieżność zdań, skoro niemal tyle samo osób 
uważa wskaźniki klimatyczna za mniej istotne niż finansowe co 
jest przeciwnego zdania.
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Vi działania i potrzeby przedsiębiorstw na rzecz 
ochrony klimatu

obszarami, które należy priorytetowo rozwijać, by lepiej 
odpowiadać na wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi, 
są: doskonalenie procesu zarządzania ryzykiem i szansami 
klimatycznymi oraz podnoszenie świadomości i kompetencji 
zarządu i kierownictwa w obszarze zmian klimatycznych.

do działań już podejmowanych przez przedsiębiorstwa 
w obszarze środowiskowym należą: raportowanie kwestii 
klimatycznych w raportach rocznych i niefinansowych, 
identyfikacja ryzyk klimatycznych, monitorowanie i pomiar 
wpływu na środowisko podejmowanych działań, pomiar 
emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2.
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Wyniki szczegółowe
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wyniki szczegółowe
jeszcze do niedawna zmiany klimatyczne traktowane były jako 
jedno z wielu wyzwań środowiskowych. przedsiębiorstwa nie do 
końca uświadamiały sobie, jak ważne i pilne jest to wyzwanie, 
dlatego sprawy klimatyczne nie znajdowały się zwykle na liście 
zadań o znaczeniu strategicznym. jednak zgromadzone dane na 
temat klimatu, w tym raporty publikowane przez Międzyrządowy 
zespół ds. zmian klimatu (intergovernmental panel on climate 
change, ipcc), nie pozostawiają wątpliwości, że kwestie związane 
ze zmianami klimatycznymi muszą stać się priorytetem, który 
wymaga natychmiastowych decyzji biznesowych. od biznesu już 
dziś oczekuje się podejmowania pilnych działań umożliwiających 
redukcję emisji gazów cieplarnianych przy jednoczesnym 
planowaniu długookresowych strategii. dla każdej organizacji będzie 
wiązało się to z nowymi inwestycjami, ustalaniem wskaźników 
efektywności klimatycznej oraz celów redukcji emisji, a także 
tempa i sposobów ich osiągania. dodatkowym wyzwaniem jest 
przygotowanie i gotowość do ujawniania własnych emisji oraz 
raportowania osiągnięć związanych z ich redukcją. przedsiębiorstwa, 
odpowiadając na zidentyfikowane ryzyka klimatyczne oraz 
szukając przewag konkurencyjnych w szansach, jakie pojawiają się 
w zrównoważonej działalności gospodarczej, będą wypracowywać 
scenariusze klimatyczne dające możliwość dostosowania się do 
potrzeb i oczekiwań otoczenia zewnętrznego przy jednoczesnym 
doskonaleniu wymiaru zarządczego.

Rady nadzorcze, obok organów zarządczych, będą miały do 
odegrania ważną rolę w kierowaniu przedsiębiorstw na drogę 
strategicznej transformacji w stronę gospodarki zeroemisyjnej. 

organy nadzorcze będące częścią ładu organizacyjnego powinny 
nie tylko mieć potrzebną wiedzę, ale i moc sprawczą wynikającą 
z przysługujących im uprawnień we wspieraniu zarządów 
w działaniach na rzecz zeroemisyjności biznesu. Również osobiste 
zaangażowanie w działania na rzecz klimatu może przynieść wiele 
pozytywnych skutków dla całej organizacji. przywództwo klimatyczne 
w organach nadzorczych to szansa na osiągnięcie mocnej pozycji 
rynkowej i łagodniejsze przejście przez wyzwania, jakie mogą pojawić 
się na drodze do neutralności emisyjnej.

przedstawiciele organów nadzorczych mogą kierować uwagę 
zarządów na kwestie klimatyczne oraz oceniać ich dokonania, mogą 
też inspirować oraz wskazywać możliwości pozyskiwania nowych 
źródeł finansowania ze strony inwestorów oczekujących konkretnych 
wyników klimatycznych.

Badanie, które prezentujemy, miało na celu pokazanie mapy ryzyk 
i szans, możliwości i zagrożeń wynikających z aktualnej sytuacji 
organów nadzorczych w kontekście zmian klimatu. Rady nadzorcze 
to ważna, ale trudna grupa interesariuszy, których głos w dyskusji 
o zmianach klimatu nie jest jeszcze wystarczająco słyszalny. zakres 
odpowiedzialności struktur zarządczych i nadzorczych będzie się 
zmieniał w odpowiedzi na zastane okoliczności oraz przepisy prawa. 
stąd motywacja do poznania punktu widzenia przedstawicielek 
i przedstawicieli tej grupy. Badanie ma charakter poglądowy, a jego 
wyniki mogą posłużyć do dalszego projektowania rozwiązań oraz 
szukania odpowiedzi, jakie miejsce powinny zająć organy nadzorcze 
w dochodzeniu do zerowej emisyjności oraz czego potrzebują, by 
w należyty sposób móc spełniać swoje zadanie.
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I. Świadomość  
problematyki  
zmian klimatu
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Osoby zasiadające w radach nadzorczych deklarują znajomość 
problematyki zmian klimatu. Dla 62% temat znany jest bardzo dobrze i dość 
dobrze. Jednak aż 32% osób biorących udział w badaniu przyznało, że ich 
wiedza na temat zmian klimatu jest dość ogólna, a 7% nie ma wiedzy na ten 
temat.

Podnoszenie wiedzy członków nadzoru 
korporacyjnego na temat zmian klimatu 
wydaje się sprawą kluczową, biorąc pod 
uwagę konieczność podejmowania przez 
firmy z różnych sektorów zintensyfikowanych 
działań na rzecz klimatu, w tym 
opracowania strategii klimatycznych, 
celów adekwatnych do zmieniających się 
wymogów regulacyjnych oraz do możliwości 
i potrzeb przedsiębiorstwa. Dodatkowo cele 
i tempo redukcji emisji w firmach powinny 
wpisywać się w specyficzne wyzwania dla 
poszczególnych branż. Znajomość tematyki 
zmian klimatu, w tym specyfiki sektora, 
pozwoli na bardziej skuteczne działania 
oraz większą precyzję w szacowaniu ryzyk 
klimatycznych. 

Nadal niewystarczający poziom wiedzy 
i kompetencji o samym zjawisku zmian 
klimatu został podkreślony również w czasie 
wywiadów pogłębionych. Rozmówcy zwrócili 
uwagę na konieczność doskonalenia 
kompetencji osób zasiadających w radach 
nadzorczych. Obecnie tylko część osób 
w radach nadzorczych może legitymować 
się zaawansowaną wiedzą w obszarze 
zmian klimatu. Istnieje świadomość 
problematyki, jest ona coraz większa 

zwłaszcza na przestrzeni ostatnich 
dwóch lat, gorzej jest z kompetencjami, 
jak zaznaczyła jedna z rozmówczyń. To 
przekładać się może na obecność lub 
brak obecności tematyki na spotkaniach 
organów nadzorczych. Według jednej z osób, 
kompetencje rad nadzorczych dopiero 
się tworzą, stąd potrzeba podejmowania 
działań dokształcających. Różnice 
w poziomie kompetencji widoczne są też 
w spółkach giełdowych oraz tych, które nie 
mają obowiązków związanych z obecnością 
na giełdzie. W tej drugiej grupie potrzeba 
będzie dodatkowej pracy na rzecz rozwoju 
kompetencji. Dodatkowej wiedzy wymagać 
będą nowe regulacje, tym bardziej że 
cechuje je duża dynamika. W tym obszarze 
członkowie komitetów audytu też będą 
musieli podnosić swoje kompetencje. Ważne 
jest, aby przedstawicielki i przedstawiciele 
rad nadzorczych wiedzieli, gdzie znaleźć 
informacje, jak je interpretować i jak z nich 
korzystać. Dobrym rozwiązaniem, jak 
wskazała jedna z osób, byłby regularne 
szkolenia – zarówno wewnętrzne, jak 
i zewnętrzne – z obszaru regulacji 
i wymagań, co już dzieje się w niektórych 
organizacjach.
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internet

spotkania z ekspertami 
i ekspertami

raporty i publikacje naukowe 
oraz popularno-naukowe

konferencje i seminaria

newslettery, webinary, 
podkasty

media społecznościowe 

prasa

portale branżowe i serwisy 
gospodarcze

dedykowane przeglądy 
różnych źródeł

tV

szkolenia

radio

inne

nie korzystam z żadnych 
konkretnych źródeł informacji

Pytanie: Skąd czerpie Pani/Pan wiedzę na temat zmian klimatu? Proszę wskazać 5 najważniejszych dla 
Pana/Pani źródeł informacji

59%

39%

34%

34%

30%

25%

25%

20%

18%

14%

5%

7%

2%

39%

Respondentki i respondenci, korzystają 
z powszechnie dostępnych źródeł 
wiedzy jak internet. sięgają również 
po raporty i publikacje oraz biorą 
udział w spotkaniach z ekspertkami 
i ekspertami, by zdobyć wiedzę 
o klimacie. 

Źródła wiedzy o zmianach klimatu 
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osoby reprezentujące organy 
nadzorcze wskazały tematy związane 
z przedsięwzięciami na rzecz klimatu, 
jakie należy podjąć w ramach działań 
edukacyjnych. jak pokazują wyniki 
badań, istnieje duża potrzeba rozwoju 
kompetencji w obszarze raportowania 
kwestii klimatycznych. zwiększenia 
wymagają również umiejętności 
projektowania strategii klimatycznych 
na rzecz przeciwdziałania zmianom 
klimatu i adaptacji do tychże 
zmian oraz umiejętności związane 
ze zdolnością monitorowania 
i pomiaru wpływu na środowisko 
działań podejmowanych przez 
przedsiębiorstwa.

Pytanie: Którym z poniższych tematów należy wg Pana/Pani, jako osoby zasiadającej 
w Radzie Nadzorczej, poświęcać najwięcej uwagi w ramach działań edukacyjnych 
prowadzonych w najbliższych latach?

43%

41%

32%

32%

27%

23%

9%

7%

41%

TOP3  
3 tematy warte  

największej uwagi

raportowanie kwestii klimatycznych 
w raportach rocznych i niefinansowych

strategie działań biznesu w zakresie 
przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu

monitorowanie i pomiar wpływu na środowisko 
podejmowanych działań

możliwości finansowania działań na rzecz 
klimatu

odpowiedzialność zarządu i organów 
nadzorczych za działania na rzecz klimatu

identyfikacja ryzyk klimatycznych

inicjatywy i regulacje na rzecz przeciwdziałania 
skutkom zmian klimatu

sposoby pomiaru emisji gazów 
cieplarnianych/co2

tematyka zmian klimatu mnie nie interesuje

Tematy warte największej uwagi 
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Komentarz 
eksperta

Przed polskim biznesem stoi ogromne 
wyzwanie związane z obszarem 
zrównoważonego rozwoju, szczególnie 
w kontekście raportowania wpływu 
działalności biznesowej na kwestie 
środowiskowe. Wiele podmiotów nie jest 
kompletnie przygotowanych do działań na 
rzecz neutralności klimatycznej. Pojawia 
się zasadnicze pytanie: czy biznes potrafi 
podjąć strukturalne, zarządcze i dodajmy 
kosztowne na początkowym etapie 
działania naprawcze na rzecz klimatu? 
Nie dostrzegamy tego, że świat stoi na 
granicy destabilizacji gospodarczej ściśle 
powiązanej z katastrofą klimatyczną. Jeśli 
nie będziemy w szybkim tempie zmierzać 
w kierunku neutralności klimatycznej, 
nie będziemy w stanie powstrzymać 
fatalnych skutków tego zjawiska. Wielka 
odpowiedzialność spoczywa zatem na 
członkach rad nadzorczych, którzy są 
odpowiedzialni za strategiczne decyzje 

w tym obszarze. Warto pamiętać, że polski 
biznes czeka kluczowe wyzwanie – są 
nim nowe wytyczne Komisji Europejskiej 
dotyczące raportowania niefinansowego 
w zakresie kwestii ESG. Firmy będą 
zobligowane do rzetelnego ujawniania 
informacji dotyczących m.in. emisji CO2 
w ramach całego łańcucha wartości czy 
wpływu ryzyk klimatycznych na model 
biznesowy. Do tej pory niewiele z nich 
uwzględniało w raportach takie parametry. 
Nieumiejętność zmierzenia danych ESG, 
nierzetelne raportowanie tych danych 
lub, co gorsza, brak raportowania może 
spowodować, że dana firma po prostu 
wypadnie z łańcucha B2B – nawet jeśli 
do tej pory z sukcesem prowadziła swoją 
działalność. Warto zatem, aby członkowie 
rad nadzorczych już dziś odpowiedzieli sobie 
na pytanie, czy są gotowi zmierzyć się z tymi 
wyzwaniami.

dr hab. Piotr Wachowiak
prof. sGh, Rektor szkoły Głównej handlowej w warszawie
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wiedza o klimacie wiąże się ze 
świadomością istnienia różnych 
inicjatyw oraz regulacji prawnych, 
które mają wesprzeć przedsiębiorstwa 
w wysiłkach proklimatycznych. o ile 
kluczowe dla biznesu rozwiązania, jak 
zielony ład, porozumienie paryskie, 
taksonomia ue czy pakiet fit for 55, są 
rozpoznawalne, to ich zakorzenienie 
w firmach dopiero się rozpoczęło. 
częściowo jest to związane 
z relatywnie nowymi zagadnieniami, 
które są w fazie dopracowywania 
przez samych pomysłodawców. 
innym powodem może być zbyt mały 
priorytet, jaki biznes nadaje kwestiom 
klimatycznym.

Pytanie: O których z poniższych 
inicjatyw i regulacji kiedykolwiek 
słyszała Pani/ słyszał Pan? 
Które z nich Pani/ Pan zna? 
Które z tych inicjatyw i regulacji 
stosuje w swojej działalności 
przedsiębiorstwo, w którego 
Radzie Nadzorczej Pani/ Pan 
zasiada?

zielony ład

porozumienie paryskie

taksonomia ue

fit for 55

climate Governance initiative world 
economic forum chapter zero

cop

sBti

tcfd

un principles for Responsible 
investment

climate action 100+

Re 100

inne inicjatywy

inne regulacje

żadne z powyższych
2% 
0%
36%

84% 
45% 
32%

77%
52%
18%

75%
50%
32%

73%
34%
14%

50%
20%
9%

45%
14%
2%

36%
18% 
14%

32%
16%
16%

32%
14% 
9%
23%
7%
2%

11%
7%
7%

7%
7%
5%

2%
2%
2%

znane z nazwy inicjatywy 

dobrze znane inicjatywy 

stosowane w pracy

Najlepiej znane  
i najczęściej stoswane 

inicjatywy

Inicjatywy i regulacje znane i stosowane w pracy 
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Komentarz 
eksperta

Zmieniające się otoczenie regulacyjne 
w myśl postanowień Europejskiego 
Zielonego Ładu generuje zmiany wpływające 
bezpośrednio na sposób funkcjonowania 
firm, w tym MŚP, a każda firma chcąca 
zachować konkurencyjność na polskim czy 
europejskim rynku będzie musiała się tym 
zmianom poddać i poszukiwać nowych 
rozwiązań, by sprostać stawianym przed nią 
wyzwaniom. 

Do wyzwań, z jakimi firmy będą musiały się 
zmierzyć, można zaliczyć np.: liczenie śladu 
węglowego przedsiębiorstwa, stworzenie 
strategii dekarbonizacji (zarówno produktu, 
jak i całego łańcucha wartości), analiza 
planów inwestycyjnych czy dywersyfikacja 
źródeł energii (z naciskiem na OZE). Bardzo 
ważnym aspektem są także potencjalne 
zmiany kadrowe dotyczące przede 
wszystkim tworzenia nowych stanowisk 
pracy, tj. ekspert ds. liczenia śladu 

węglowego czy ekspert ds. transformacji, 
ale także upskilling czy reskilling aktualnie 
zatrudnionych pracowników. 

Wszystkie te procesy wymagają nowych 
kompetencji i wiedzy zarówno po stronie 
firm, jak i konsumentów. A to z kolei wymaga 
współpracy i zaangażowania wielu 
interesariuszy: od sektora edukacji, poprzez 
szkolnictwo wyższe, do szeroko pojętej 
branży usług rozwojowych, która powinna 
przygotować ofertę szkoleń i doradztwa 
w tym zakresie, z której mógłby korzystać 
sektor MŚP. Oczywiście niebagatelną rolę 
powinny odgrywać także organizacje 
pozarządowe, które stanowią zaplecze 
eksperckie dla szeroko pojętych działań 
edukacyjnych, zarówno skierowanych do 
firm, jak i skierowanych do konsumentów. 
Bardziej świadomi klienci będą także 
wywierać wpływ na firmy i wzmacniać 
procesy dostosowawcze. 

Maciej Witucki
prezydent konfederacji lewiatan
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II. Zmiany klimatu 
w działalności rad 
nadzorczych
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tylko w 13 organizacjach z badanych 
istnieje stanowisko odpowiedzialne 
za kwestie klimatyczne. jest to zwykle 
dyrektor generalny (6 organizacji), 
w pozostałych przypadkach stanowiska 
osób odpowiedzialnych były bardzo 
rozproszone. osoby zajmujące się 
kwestiami klimatycznymi piastowały 
stanowiska: dyrektora finansowego, 
lidera zespołu ryzyka, lidera zespołu 
zrównoważonego rozwoju, dyrektora R&d 
oraz jakości czy członka zarządu.

problematyka zmian klimatu nie jest 
jeszcze powszechnie dyskutowana na 
poziomie organów nadzorczych. w 73% 
badanych organizacji nie funkcjonuje 
komitet odpowiedzialny za kwestie 
klimatyczne, a plany co do jego powołania 
pojawiły się w 11% przedsiębiorstw. tylko w 2 
podmiotach funkcjonuje komitet związany 
tematycznie z analizowaną problematyką.

Brak dedykowanych komitetów może 
wpływać na rangę, jaką organy nadzorcze 
nadają kwestiom klimatycznym. 

tylko 20% respondentów przyznało, że 
wątki związane z klimatem są regularnie 
podnoszone w czasie spotkań rad 
nadzorczych, u kolejnych 27% temat 
został podjęty jednorazowo, a u 20% jest 
planowany do poruszenia na kolejnych 
spotkaniach. 

Pytanie: Czy problematyka zmian klimatu jest tematyką spotkań Rad Nadzorczych instytucji, w organie 
której Pani/Pan zasiada?

tak,  
temat jest regularnie 

podnoszony

tak, 
 temat był poruszany 

na jednym ze 
spotkań

nie,  
ale temat będzie 

poruszany 
 na przyszłych 
spotkaniach

nie,  
poruszanie tego 
tematu nie jest 

planowane

nie mam wiedzy na 
ten temat

47% 
tematyka spotkań RN jest 
związana ze zmianami klimatu

oprócz kompetencji całej rady równie istotna jest indywidualna chęć do zmiany 
i wprowadzenia tematu do powszechnej dyskusji. Rozmówcy podkreślali swoje osobiste 
zaangażowanie, dzięki któremu możliwe było umieszczenie działań firmy na rzecz ograniczenia 
zmian klimatycznych w agendzie i wpisanie tej problematyki jako stałego elementu do dyskusji 
w czasie obrad organów nadzorczych. w organizacjach, gdzie świadomość konieczności 
zmiany wśród przedstawicielek i przedstawicieli rad nadzorczych jest większa, ze znaczniejszą 
dociekliwością prowadzone są rozmowy związane z klimatem. przekłada się to na większe 
zaangażowanie w prace nad strategią dążenia do neutralności klimatycznej i pozwala na 
wspólne dyskusje na temat struktur ładu organizacyjnego.

20% 27% 32%32% 27%

Zmiany klimatu jako temat spotkań rad nadzorczych 
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Mimo że podejmowanie 
tematyki związanej z kwestiami 
transformacji klimatycznej nie jest 
jeszcze powszechne w organach 
nadzorczych, to już teraz widać, że 
część spraw poddawanych pod 
dyskusję przez rady nadzorcze jest 
jednak związana z analizowanym 
obszarem, choć nie we wszystkich 
z badanych organizacji (34% 
respondentów odpowiedziało, że 
żadna ze spraw nie jest w zasięgu ich 
decyzyjności). wydaje się, że dużym 
wyzwaniem jest zrozumienie roli, jaką 
członkowie rad nadzorczych mają 
do odegrania w zarządzaniu zmianą 
w przedsiębiorstwach na ich drodze 
do neutralności klimatycznej.

Pytanie: Za które z powyższych  spraw związanych z klimatem odpowiedzialna jest obecnie Rada Nadzorcza, 
w której Pani/Pan zasiada? Proszę wybrać wszystkie, które mają zastosowanie

nadzór nad efektywnością w zakresie realizacji strategii związanej 
z przeciwdziałaniem i adaptacją do zmian klimatu 30%

zarządzanie ryzykiem - skuteczność procesów identyfikacji i oceny 
ryzyka związanego z klimatem 25%

sprawozdawczość korporacyjna i ujawnienia – np. ujawnienia tcfd 23%
odzwierciedlenie wpływu ryzyk związanych z klimatem w sprawozdaniu 
finansowym, w tym w odniesieniu do osądów i szacunków dotyczących 

wyceny i utraty wartości firmy
20%

nadzór nad podejściem przyjętym przez audytora zewnętrznego do 
identyfikacji i reagowania na ryzyko związane ze sprawozdaniami 

finansowymi dotyczącymi zmiany klimatu
18%

Żadne z powyższych 34%

wśród dodatkowych czynników, które mogą hamować działania na rzecz klimatu, obok 
braku struktur i jasnego podziału odpowiedzialności czy niskiej świadomości problematyki, 
wymieniony został również brak zainteresowania ze strony części inwestorów. jest to 
ważny gracz dla ustalania warunków gry rynkowej. ograniczenia w zakresie aktywności rad 
nadzorczych wynikają z modelu korporacyjnego. Brak zainteresowania ze strony podmiotów, 
które poprzez kapitał mają silny głos w dyskusji o kierunkach rozwoju przedsiębiorstwa, może 
powodować, że obok działań obowiązkowych, wynikających z regulacji, organizacje nie będą 
miały dodatkowych motywacji do ustalania ambitnych planów klimatycznych. Być może 
akcjonariusze to kolejna grupa, którą warto zaangażować do rozmów na temat koniecznych 
zmian w biznesie.

Sprawy zmiany klimatu w rękach rady nadzorczej
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Komentarz 
eksperta

Nie dziwi mnie, że wśród członków 
rad nadzorczych niewiele jest osób 
o rozwiniętych kompetencjach w tym 
obszarze – to generalnie problem rynku. 
Mnóstwo firm poszukuje specjalistów 
z tego obszaru, bo wciąż niewielu mamy 
fachowców. Na szczęście istnieje wiele 
inicjatyw edukacyjnych, które pomogą 
szybko nadrobić te braki. Gdy zaś firmy 
będą miały fachowców, z pewnością 
dostosują też struktury i działania. 

Zmiany te wymuszą np. regulacje. 
Po pierwsze, wymogi dotyczące 
odpowiedniości członków rad nadzorczych 
banków – niedawno dodano kryterium 
znajomości m.in. ryzyka ESG, w tym 
klimatycznego. Po drugie, wymogi 
sprawozdawcze: obowiązek raportowania 
danych niefinansowych w najbliższym 
czasie będzie rozciągnięty na szerszą 
grupę przedsiębiorstw. To nie tylko kwestia 

ujawniania informacji, ale i aspekt związany 
z reputacją. Warto zaprezentować się z jak 
najlepszej strony, wskazując na stosowane 
standardy ekologiczne w całym łańcuchu 
wartości, co wpływa na dostawców 
i kooperantów firm. Istotne są też obowiązki 
raportowania na temat ESG przez instytucje 
finansowe, ale i polityka tych firm – to 
z pewnością spowoduje co najmniej wzrost 
świadomości klimatycznej ich klientów, 
a mam nadzieję, że również wpłynie na 
realnie podejmowane przez nie działania 
w tym zakresie. To przykłady miękkiego 
oddziaływania prawa na postawy 
uczestników rynków. Kwestią silniejszą 
będą wymogi proponowanej dyrektywy 
Corporate sustainability due diligence, 
stawiającej wprost określone wymagania 
wobec członków rad nadzorczych.

prof. Monika Marcinkowska
uniwersytet łódzki, człowiek corporate Governance 2021
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przedstawicielki i przedstawiciele rad nadzorczych nie otrzymują informacji związanych 
z klimatem (68% wskazań). Regularnie informowanych jest 32% respondentów – zarówno 
w ramach informacji wewnętrznych, jak i raportów rocznych oraz dokumentów dodatkowych 
jak raporty niefinansowe.

Pytanie: Czy z przedsiębiorstwa, w którego Radzie Nadzorczej Pani/Pan zasiada, otrzymuje Pani/Pan 
regularnie informacje o danych związanych z klimatem?

tak, otrzymuję w raporcie 
zintegrowanym, raporcie 
rocznym, sprawozdaniu 
z działalności zarządu

tak, otrzymuję jako 
dodatkowy dokument 

np. raport niefinansowy, 
raport zrównoważonego 

rozwoju

tak, otrzymuję jako 
materiał wewnętrzny

nie otrzymuję takich 
informacji

32% 
deklaruje, że otrzymuje regularnie 
informacje związane z klimatem

9% 9% 14% 68%

Informacje o klimacie dla Rad Nadzorczych 
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Komentarz 
eksperta

Rady nadzorcze mają niewątpliwie dużą 
rolę do odegrania, wspierając zarządy w ich 
strategicznych decyzjach dotyczących 
realizacji celów klimatycznych oraz 
zintegrowania wysiłków w ramach całej 
organizacji. Należy jednak mieć świadomość, 
że sporo ryzyk związanych ze zmianą 
klimatu jest jeszcze w wielu przypadkach 
nieodkrytych i nieuświadomionych. 
Członkowie rady powinni być świadomi 
i rozumieć, jak zmiany klimatyczne 
wpływają na nadzorowaną organizację nie 
tylko dzisiaj, ale także ciągle dopytywać 
o nowe ryzyka i wyzwania w tym obszarze 
także w perspektywie długoterminowej. 
Zmiany klimatyczne powinny się stać 
stałym tematem dialogu rady z zarządem 
i wszystkimi interesariuszami firmy. Dlatego 

w pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę 
na zakres ujawnień i monitorowania w tym 
obszarze w myśl zasady, że trzeba mieć 
odpowiednie informacje, aby efektywnie 
nadzorować i doradzać. Warto też 
zastanowić się, czy modele motywacyjne 
dla kadry menedżerskiej nie powinny 
uwzględniać wskaźników związanych 
z realizacją celów klimatycznych lub czy te 
już istniejące są dobrze dopasowane do 
stawianych celów klimatycznych. Warto 
zatem zadbać o odpowiednie zasoby oraz 
kompetencje potrzebne, aby sprostać 
tym wyzwaniom. Warto też zadbać, aby 
tematy były stale obecne na agendzie rady, 
ale także jej komitetów, w tym komitetów 
audytu, ryzyka i wynagrodzeń, a być może 
specjalnego komitetu w zakresie ESG.

prof. dr hab. Dorota Dobija
akademia leona koźmińskiego, członek Rady nadzorczej inG Bank 

śląski i przewodnicząca komitetu Ryzyka
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większość osób biorąca udział w badaniu uznała, że kompetencje rady nadzorczej w zakresie 
działań przedsiębiorstw w obszarze zmian klimatu są za małe.

Pytanie: Jak ocenia Pani/Pan obecne kompetencje Rad Nadzorczych w zakresie działań przedsiębiorstw 
na rzecz ochrony klimatu?

61%

14%
2%

23%

są za małe

są wystarczające

są za duże

nie mam zdania na ten temat

Ocena kompetencji Rad Nadzorczych 
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Komentarz 
eksperta

Rady nadzorcze odpowiadają za nadzór 
nad działalnością spółki we wszystkich 
aspektach, również tych dotyczących 
kwestii związanych ze zmianami klimatu. 
Aby jednak nadzór ten był prawdziwie 
efektywny, potrzebne są odpowiednie 
narzędzia. Już dziś dobre praktyki spółek 
notowanych na GPW zachęcają do 
tworzenie strategii ESG, uwzględniających 
szczególnie zagadnienia klimatyczne. 
Strategia taka powinna być zatwierdzona 
przez radę. W projektowanych zmianach 
dotyczących raportowania niefinansowego 
wprowadzony został obowiązek weryfikacji 
przez uprawnione podmioty sprawozdań 
z zakresu zrównoważonego rozwoju. 

Wydaje się, że podobnie jak w przypadku 
raportów finansowych swoją opinię 
powinna wyrazić także rada. Istotnym 
uprawnieniem rady jest wybór członków 
zarządu, a także ustalenie sposobu 

ich wynagradzania. Zasadne wydaje 
się włączenie celów klimatycznych do 
systemów motywacyjnych, tradycyjnie 
opartych na kryteriach finansowych. 
Kompetencje to nie tylko uprawnienia, 
ale także wiedza i znajomość kwestii 
klimatycznych, szczególnie wśród władz 
spółki. Poza budowaniem świadomości 
dotyczącej zmian klimatu w tym gronie, 
potrzebne wydaje się wskazanie osób 
posiadających wiedzę i doświadczenie 
w dziedzinie klimatu zarówno w zarządzie, 
jak i w radzie. Moim zdaniem wprowadzenie 
wyżej wymienionych narzędzi jako 
„twardych” obowiązków prawnych 
znacząco podniosłoby możliwości wpływu 
rady na działania klimatyczne firm.

Ewa Radkowska-Świętoń
prezeska stowarzyszenia niezależnych 

członków Rad nadzorczych
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III. Potrzeby 
i oczekiwania 
przedsiębiorstw 
a zmiany klimatu
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przedstawicielki i przedstawiciele rad nadzorczych dostrzegają ryzyko biznesowe związane ze 
zmianami klimatu. jednak w tej grupie są nadal osoby, dla których klimat nie ma przełożenia 
na ryzyko.

Pytanie: Czy postrzega Pani/Pan zmiany klimatu jako ryzyko biznesowe dla firmy, w Radzie Nadzorczej 
której Pani/Pan zasiada?

tak jest ono dostrzegane 
już teraz

tak, z dużym 
prawdopodobieństwem 

będzie ryzykiem 
w perspektywie 
najbliższych lat

nie postrzegam zmian 
klimatycznych jako ryzyka 

dla przedsiębiorstwa

nie mam zdania na ten 
temat

57% 
postrzega zmiany klimatu jako 
ryzyko biznesowe dla firmy

27% 30% 32% 11%

Zmiany klimatu jako ryzyko biznesowe 
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Komentarz 
eksperta

Transformacja klimatyczna przedsiębiorstw 
staje się dziś osobistym wyzwaniem 
dla liderów wielu firm na świecie. Myślę, 
że właśnie to osobiste zaangażowanie 
w przywództwo klimatyczne zarówno 
członków zarządów, jak i rad nadzorczych 
firm, może znacznie przyczynić się 
do   osiągnięcia celów klimatycznych 
Porozumienia Paryskiego. Strategia 
transformacji klimatycznej pomaga 
przedsiębiorstwom nie tylko mierzyć 
i ograniczać emisję gazów cieplarnianych, 
ale mitygować  potencjalne ryzyka 
związane z klimatem, w tym nowe 
oczekiwania klientów, kontrahentów, 
regulatorów oraz instytucji finansowych. 
Zarządzanie tak dużą i trudną zmianą 
wymaga współpracy wewnątrz firmy oraz 
skorzystania z wiedzy i doświadczenia 

innych. Zewnętrzna weryfikacja celów 
oraz działań dekarbonizacyjnych firmy 
przez niezależne instytucje, takie jak SBTi, 
mobilizuje, ogranicza ryzyko błędów 
i pomaga zachować konsekwencję działań.

 Deloitte bardzo poważnie podchodzi do 
ograniczania negatywnego wpływu swojej 
działalności na środowisko naturalne. 
Transformacja klimatyczna jest naszym 
strategicznym projektem. Wyznaczyliśmy 
sobie konkretne cele i opracowaliśmy plan 
działań zgodnie z zaleceniami inicjatywy 
ONZ, Science Based Targets. Wiemy, że tylko 
mobilizacja liderów firmy, pracowników, 
dostawców oraz klientów, z którymi 
współpracujemy, pozwoli je osiągnąć.

Tomasz Konik
prezes deloitte polska

34RapoRt
Rady nadzoRcze wobec zmian klimatu



Respondenci zapytani zostali o ryzyka 
związane z klimatem, które ich zdaniem 
są szczególnie istotne dla biznesu. 
na pierwszym miejscu wskazano 
ryzyko zakłóceń w łańcuchach dostaw 
oraz ryzyko finansowe związane 
z pozyskiwaniem finansowania. co 
ciekawe, dla 48% ryzyko związane 
z obniżeniem wartości akcji związane 
z kryzysem reputacyjnym w kontekście 
klimatu nie jest traktowane jako istotne. 
osoby biorące udział w badaniu nie 
obawiają się spadku popytu na produkty 
i usługi wysokoemisyjne (45%) oraz 
nie dostrzegają wyzwań związanych 
z obszarem zasobów ludzkich. 

tak wysoki odsetek członków rad 
nadzorczych, którzy nie doceniają 
ryzyka związanego z emisyjnością 
produktów, świadczy o lukach 
w docierających do nich informacjach. 
wiele najnowszych badań dotyczących 
zachowań konsumenckich wskazuje 
bowiem rosnące wymagania ze 
strony kupujących wobec firm, marek 
i produktów oraz oczekiwanie, by 
były one przyjazne środowisku. sami 
konsumenci w związku z rosnącymi 
doświadczeniami nieprzewidzianych 
zjawisk przyrodniczych związanych ze 
zmianą klimatu wprowadzają też już dziś 
pewne modyfikacje w swoich modelach 
zakupowych. 

ryzyko zakłóceń w łańcuchach dostaw

ryzyko w pozyskiwaniu finansowania 
(zmiany w podejściu instytucji 

finansowych do finansowania)

ryzyko ubezpieczeniowe

ryzyko skutków gwałtownych zjawisk 
pogodowych

spadek popytu na produkty lub usługi 
wysokoemisyjne

ryzyko w zakresie pozyskiwania 
i zarządzania talentami

ryzyko związane z niewydolnością 
instalacji przemysłowych

ryzyko obniżenia wartości akcji ze 
względu na kryzysy reputacyjne

9% 14% 32% 30% 16%

18% 20% 16% 25% 20%

25% 9% 30% 23% 14%

12% 18% 32% 18% 18%

25% 20% 20% 32% 2%

25% 27% 18% 16% 14%

14% 27% 32% 11% 16%

25% 23% 27% 8% 7%

1 - zupełnie nieistotne 2 3 5 - szczególnie stotne 4

Pytanie:  Korzystając z poniższej skali, proszę ocenić, na ile istotne w ciągu najbliższych 5 lat będą dla 
Pana/Pani firmy następujące ryzyka związane ze skutkami zmian klimatu?

Skutki zmian klimatu w 5-letniej perspektywie 
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przejście na efektywniejsze kosztowo, 
zielone źródła energii

dostęp do nowych źródeł finansowania

przewaga wynikająca z percepcji 
i reputacji marki

zwiększanie efektywności operacyjnej 
w łańcuchu dostaw

popyt na nowe, niskoemisyjne produkty 
lub usługi

wymiar finansowy został również wskazany jako szansa dla biznesu. dotyczy to zarówno 
skorzystania z możliwości przejścia na bardziej efektywne kosztowo źródła energii, jak i dostępu 
do nowych źródeł finansowania.

11% 16% 23% 32% 18%

9% 9% 32% 20% 30%

9% 14% 32% 25% 20%

11% 23% 25% 32% 9%

20% 20% 25% 16% 18%

1 - zupełnie nieistotne 2 3 5 - szczególnie stotne 4

Pytanie: A na ile istotne będą dla Pana/Pani firmy w ciągu najbliższych 5 lat poniższe szanse związane 
z podjęciem działań na rzecz ochrony klimatu?

Zysk z działań proekologicznych 
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Komentarz 
eksperta

Zmiany klimatyczne i związane z nimi 
negatywne efekty społeczne i ekonomiczne 
wywołały wiele reakcji ze strony sektora 
finansowego. Inwestorzy instytucjonalni 
staraja sie budować portfele inwestycyjne 
uwzględniając zasady odpowiedzialnego 
inwestowania. Oczekują od spółek 
aktywnego wdrażania polityki ESG, 
zarówno w zakresie zarządzania ryzykiem 
jak i tworzenia wartości. Spolki, ktore 
nie spelniaja coraz bardziej ostrych 

norm ochrony  środowiska, np spółki 
wysokoemisyjne maja już dziś  niewielkie 
szanse na pozyskanie kapitału. W tym 
sensie aspekty finansowe mogą być 
traktowane jako czynnik ryzyka dla 
przedsiębiorstw . Z drugiej strony wzrost 
potencjału dla zrównoważonych finansów 
to ogromna szansa dla przedsiębiorstw, 
nowe źródła finansowania i większa 
odporność na turbulencje rynkowe 
związane z wyzwaniami klimatycznymi.

Barbara Nowakowska
dyrektor zarządzająca polskiego stowarzyszenia 

inwestorów kapitałowych (psik)
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Respondenci zapytani zostali o ryzyka 
związane z klimatem, które ich zdaniem 
są szczególnie istotne dla biznesu. 
na pierwszym miejscu wskazano 
ryzyko zakłóceń w łańcuchach dostaw 
oraz ryzyko finansowe związane 
z pozyskiwaniem finansowania. co 
ciekawe, dla 48% ryzyko związane 
z obniżeniem wartości akcji związane 
z kryzysem reputacyjnym w kontekście 
klimatu nie jest traktowane jako istotne. 
osoby biorące udział w badaniu nie 
obawiają się spadku popytu na produkty 
i usługi wysokoemisyjne (45%) oraz 
nie dostrzegają wyzwań związanych 
z obszarem zasobów ludzkich. 

tak wysoki odsetek członków rad 
nadzorczych, którzy nie doceniają 
ryzyka związanego z emisyjnością 
produktów, świadczy o lukach 
w docierających do nich informacjach. 
wiele najnowszych badań dotyczących 
zachowań konsumenckich wskazuje 
bowiem rosnące wymagania ze 
strony kupujących wobec firm, marek 
i produktów oraz oczekiwanie, by 
były one przyjazne środowisku. sami 
konsumenci w związku z rosnącymi 
doświadczeniami nieprzewidzianych 
zjawisk przyrodniczych związanych ze 
zmianą klimatu wprowadzają też już dziś 
pewne modyfikacje w swoich modelach 
zakupowych. 

już teraz część przedsiębiorstw 
podejmuje działania wpisujące się 
w przeciwdziałanie i dostosowywanie 
się do zmian klimatycznych. Rezultaty 
tych aktywności ujawniane są 
w raportach rocznych i niefinansowych. 
przygotowując się na przyszłe wyzwania, 
firmy identyfikują ryzyka klimatyczne, 
jednak nie jest to nadal powszechna 
praktyka podobnie jak monitorowanie 
i pomiar wpływu na środowisku czy 
pomiar gazów cieplarnianych. z danych 
na poniższym wykresie wynika, że 
przedsiębiorstwa w polsce dopiero 
przygotowują się do aktywnego 
włączenia się w prace na rzecz 
powstrzymania katastrofy klimatycznej. 
co znamienne, 1/3 badanych przyznała, 
że żadna ze wskazanych możliwości nie 
jest praktykowana.

raportowanie kwestii klimatycznych 
w raportach rocznych i niefinansowych

identyfikacja ryzyk klimatycznych

monitorowanie i pomiar wpływu na środowisko 
podejmowanych działań

pomiar emisji gazów cieplarnianych w tym 
co2

ustalone długookresowe cele klimatyczne

ustalone krótkoterminowe cele klimatyczne

wdrożona i realizowana strategia klimatyczna

wdrożona i realizowana polityka klimatyczna

audytowanie działań podejmowanych przez 
firmę w zakresie klimatu

budżet dedykowany przeciwdziałaniu 
zmianom klimatycznym

żadne z powyższych

nie mam wiedzy czy organizacja posiada 
wymienione rozwiązania

18%

16%

14%

11%

9%

7%

32%

5%

34%

30%

25%

25%

działania 
realizowane 
przynajmniej w

¼ 
przedsiębiorstw

Pytanie:  Które z poniższych działań są obecnie realizowane w przedsiębiorstwie, w Radzie Nadzorczej 
którego Pan/Pani zasiada? Proszę wskazać wszystkie, które są realizowane.

Realizowane działania 
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Respondenci zapytani zostali o ryzyka 
związane z klimatem, które ich zdaniem 
są szczególnie istotne dla biznesu. 
na pierwszym miejscu wskazano 
ryzyko zakłóceń w łańcuchach dostaw 
oraz ryzyko finansowe związane 
z pozyskiwaniem finansowania. co 
ciekawe, dla 48% ryzyko związane 
z obniżeniem wartości akcji związane 
z kryzysem reputacyjnym w kontekście 
klimatu nie jest traktowane jako istotne. 
osoby biorące udział w badaniu nie 
obawiają się spadku popytu na produkty 
i usługi wysokoemisyjne (45%) oraz 
nie dostrzegają wyzwań związanych 
z obszarem zasobów ludzkich. 

tak wysoki odsetek członków rad 
nadzorczych, którzy nie doceniają 
ryzyka związanego z emisyjnością 
produktów, świadczy o lukach 
w docierających do nich informacjach. 
wiele najnowszych badań dotyczących 
zachowań konsumenckich wskazuje 
bowiem rosnące wymagania ze 
strony kupujących wobec firm, marek 
i produktów oraz oczekiwanie, by 
były one przyjazne środowisku. sami 
konsumenci w związku z rosnącymi 
doświadczeniami nieprzewidzianych 
zjawisk przyrodniczych związanych ze 
zmianą klimatu wprowadzają też już dziś 
pewne modyfikacje w swoich modelach 
zakupowych. 

przedstawicielki i przedstawiciele rad nadzorczych nie są zgodni co do tego, jak ważne 
są wskaźniki klimatyczne w stosunku do wskaźników finansowych. Głosy w tej sprawie są 
podzielone. część respondentów przyznaje priorytet wskaźnikom finansowym (39%). z drugiej 
strony na taką samą istotność wskaźników klimatycznych jak finansowych wskazało 36% 
badanych. na tym etapie rady nadzorcze nie traktują jeszcze priorytetowo wskaźników 
klimatycznych.

wskaźniki klimatyczne są 
mniej istotne niż wskaźniki 

finansowe

wskaźniki klimatyczne 
są tak samo istotne jak 

wskaźniki finansowe

wskaźniki klimatyczne 
są bardziej istotne niż 
wskaźniki finansowe

nie mam zdania na ten 
temat

39% 36% 5% 20%

Raportowanie wskaźników klimatycznych

Pytanie:  Jak ocenia Pan/Pani wagę raportowania przez przedsiębiorstwa wskaźników klimatycznych 
w stosunku do wskaźników finansowych?

na pierwszy plan w dyskusjach 
o zarządzaniu aspektami klimatycznymi 
wysuwają się wskaźniki i raportowanie, 
które nie mogą zaistnieć bez 
wyznaczania jasnych celów dla redukcji 
emisji gazów cieplarnianych. cele 
mają przełożenie na wszystkie obszary 
biznesowe, w tym cele członków 
zarządu i pracowników zajmujących się 
tymże tematem. kwestie klimatyczne 
zaczynają mieć strategiczne znaczenie, 
co związane jest m.in. z wymogami 
prawa. Respondentki przyznały, że w ich 
organizacjach już teraz wytyczane są 
jasne kierunki związane z ograniczaniem 
emisji gazów cieplarnianych i trwają 
prace nad wdrożeniem konkretnych 
rozwiązań ułatwiających monitorowanie 
progresu w tych obszarach, jak tcfd czy 
sBti. powoływane są nowe stanowiska 
(np. chief sustainability officer) oraz 
analizowane możliwości rozwoju nowych 
zielonych produktów.
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Respondenci zapytani zostali o ryzyka 
związane z klimatem, które ich zdaniem 
są szczególnie istotne dla biznesu. 
na pierwszym miejscu wskazano 
ryzyko zakłóceń w łańcuchach dostaw 
oraz ryzyko finansowe związane 
z pozyskiwaniem finansowania. co 
ciekawe, dla 48% ryzyko związane 
z obniżeniem wartości akcji związane 
z kryzysem reputacyjnym w kontekście 
klimatu nie jest traktowane jako istotne. 
osoby biorące udział w badaniu nie 
obawiają się spadku popytu na produkty 
i usługi wysokoemisyjne (45%) oraz 
nie dostrzegają wyzwań związanych 
z obszarem zasobów ludzkich. 

tak wysoki odsetek członków rad 
nadzorczych, którzy nie doceniają 
ryzyka związanego z emisyjnością 
produktów, świadczy o lukach 
w docierających do nich informacjach. 
wiele najnowszych badań dotyczących 
zachowań konsumenckich wskazuje 
bowiem rosnące wymagania ze 
strony kupujących wobec firm, marek 
i produktów oraz oczekiwanie, by 
były one przyjazne środowisku. sami 
konsumenci w związku z rosnącymi 
doświadczeniami nieprzewidzianych 
zjawisk przyrodniczych związanych ze 
zmianą klimatu wprowadzają też już dziś 
pewne modyfikacje w swoich modelach 
zakupowych. 

większość badanych uważa, że inwestycje finansowe przedsiębiorstw w ramach zapobiegania 
zmianom klimatu będą wzrastać. istnieje coraz większa świadomość konieczności kierowania 
środków na cele bezpośrednio związane z klimatem.

będą wzrastać pozostaną na podobnym 
poziomie co teraz

będą maleć nie mam zdania na ten 
temat

59% 14% 5% 23%

Inwestycje finansowe przedsiębiorstw w ramach zapobiegania zmianom 
klimatu

Pytanie: Czy Pana/Pani zdaniem inwestycje finansowe przedsiębiorstw w obszarze zapobiegania 
zmianom klimatu w Pana/Pani branży do roku 2030:
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doskonalenie procesu zarządzania ryzykiem i szansami 
klimatycznymi

podnoszenie świadomości i kompetencji zarządu i kierownictwa 
w obszarze zmian klimatycznych

ujawnienia danych dotyczących klimatu

ustalanie celów dekarbonizacyjnych zgodnych 
z postanowieniami porozumienia paryskiego

aktywnie uczestniczenie w klimatycznych porozumieniach 
sektorowych / ponadsektorowych

inne

nie mam zdania na ten temat

57%

57%

39%

36%

30%

5%

5%

Pytanie: Jakie obszary zarządzania w Pana/Pani opinii, jako członka Rady Nadzorczej, należy priorytetowo 
rozwijać, by lepiej odpowiadać na wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi?

wątek dotyczący ryzyka (57%) i ujawniania danych (39%) został wskazany jako priorytetowy 
do podjęcia przez przedsiębiorstwa, aby móc lepiej odpowiadać na wyzwania związane 
ze zmianami klimatu. Badani wskazali również na potrzebę podnoszenia świadomości 
i kompetencji zarządu i kierownictwa w obszarze zmian klimatu, co potwierdza lukę 
kompetencyjną do wypełnienia.

Obszary do rozwoju 
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Komentarz 
eksperta

Przywództwo klimatyczne to specyficzny 
ekosystem relacji zachodzących pomiędzy 
kluczowymi partnerami, którzy potrafią 
zbudować wspólny potencjał oparty 
na wewnętrznych strukturach swoich 
zespołów, a więc uwzględniający całą 
złożoność stojących za nimi organizacji. 
Taki ekosystem może być skuteczny tylko 
wtedy, gdy wszyscy partnerzy są świadomi 
sytuacji i możliwości zmiany, gotowi na 
podejmowanie trudnych decyzji i podążanie 
w kierunku, który odwołuje się do wspólnych 
wartości. 

Przywództwo klimatyczne musi opierać 
się zatem na dobrej współpracy grupy 
liderów z różnych poziomów, poczynając 
od poziomu globalnego (ONZ), poprzez 
przywództwo w organizacjach biznesowych, 
społecznych i publicznych, a kończąc na 
liderach społeczności lokalnej. Najważniejsza 
jest umiejętność wsłuchania się w to, czego 
naprawdę potrzebuje świat, ustawienia 
wewnętrznej hierarchii wartości tak, aby 
odpowiadała na zróżnicowane potrzeby, 
prowadząc nie tylko do minimalizowania 
negatywnego wpływu, ale też wspólnie 
zwiększając pozytywny wpływ na planetę 
i społeczeństwo. To szansa na lepsze jutro, 
a w zasadzie na to, że jutro w ogóle nastąpi.

Maria Andrzejewska
dyrektor Generalna centrum unep/GRid-warszawa
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Respondenci zapytani zostali o ryzyka 
związane z klimatem, które ich zdaniem 
są szczególnie istotne dla biznesu. 
na pierwszym miejscu wskazano 
ryzyko zakłóceń w łańcuchach dostaw 
oraz ryzyko finansowe związane 
z pozyskiwaniem finansowania. co 
ciekawe, dla 48% ryzyko związane 
z obniżeniem wartości akcji związane 
z kryzysem reputacyjnym w kontekście 
klimatu nie jest traktowane jako istotne. 
osoby biorące udział w badaniu nie 
obawiają się spadku popytu na produkty 
i usługi wysokoemisyjne (45%) oraz 
nie dostrzegają wyzwań związanych 
z obszarem zasobów ludzkich. 

tak wysoki odsetek członków rad 
nadzorczych, którzy nie doceniają 
ryzyka związanego z emisyjnością 
produktów, świadczy o lukach 
w docierających do nich informacjach. 
wiele najnowszych badań dotyczących 
zachowań konsumenckich wskazuje 
bowiem rosnące wymagania ze 
strony kupujących wobec firm, marek 
i produktów oraz oczekiwanie, by 
były one przyjazne środowisku. sami 
konsumenci w związku z rosnącymi 
doświadczeniami nieprzewidzianych 
zjawisk przyrodniczych związanych ze 
zmianą klimatu wprowadzają też już dziś 
pewne modyfikacje w swoich modelach 
zakupowych. 

wyniki badań pokazały, że organy 
nadzorcze wskazują branżę finansową 
i ubezpieczeniową jako te, które 
w znaczący sposób oddziaływać będą 
na zachowania rynkowe związane ze 
zmianami klimatu. już teraz wiadomo, że 
każda organizacja biznesowa będzie miała 
do odegrania swoją rolę w dochodzeniu 
do neutralności klimatycznej, co związane 
jest zarówno z przepisami prawa, jakie 
dedykowane będą różnym obszarom 
działalności gospodarczej, jak i z presją 
ze strony rynku wymuszającego 
podejmowanie konkretnych aktywności.

organy zarządcze są postrzegane 
jako te podmioty w strukturze ładu 
organizacyjnego, na których spoczywać 
będzie odpowiedzialność za wdrożenie 
i nadzorowanie prac związanych 
z zarządzaniem kwestiami klimatycznymi. 

odpowiedzialność zarządów została 
podkreślona przez jedną z osób 
biorących udział w części jakościowej 
badania. jeśli zarząd jest przekonany 
do działań na rzecz klimatu, powinny 
one znaleźć się w strategii oraz zostać 
przedstawione radzie i akcjonariuszom 
jako kierunek działania. co ważne, rada 
nadzorcza mogłaby zostać zaproszona 
do współtworzenia strategii. z wypowiedzi 
wyłania się potrzeba kooperacyjnego 
charakteru ustalania priorytetów i celów 
dla kwestii klimatycznych.

branża finansowa i ubezpieczeniowa 
odegrają ważną rolę w działaniach na 

rzecz ochrony klimatu

przedsiębiorstwa bez względu na wielkość 
i rodzaj działalności będą musiały poprzez 

szereg przepisów i regulacji angażować 
się w działania na rzecz ochrony klimatu

za skuteczność i efektywność działań 
na rzecz ochrony klimatu powinny 

odpowiadać zarządy

wszystkie przedsiębiorstwa bez względu 
na wielkość i rodzaj działalności powinny 

angażować się w działania na rzecz 
ochrony klimatu

do roku 2030 będzie więcej regulacji 
a przez to mniejsze fizyczne skutki zmian 

klimatu będą odczuwane w gospodarcze

organy nadzorcze powinny ponosić 
większą odpowiedzialność za efektywność 

działania firm na rzecz ochrony klimatu

tylko przedsiębiorstwa emitujące 
najwięcej gazów cieplarnianych powinny 

angażować się w działania na rzecz 
ochrony klimatu

tylko przedsiębiorstwa produkcyjne 
powinny angażować się w działania na 

rzecz ochrony klimatu

7% 2% 20% 32% 39%

7% 2% 27% 30% 34%

7% 5% 27% 25% 36%

7% 7% 27% 25% 34%

16% 11% 32% 18% 23%

11% 16% 36% 20% 16%

43% 18% 23% 7% 9%

48% 20% 23% 5% 5%

Pytanie:  Na ile zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami?

Działania przedsiębiorstw w perspektywie zmian klimatu 

1 - zdecydowanie się 
 nie zgdazam  

5 - zdecydowanie  
 się zgdazam  

2 3 4
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Komentarz 
eksperta

Świadomość znaczenia kwestii 
klimatycznych jest z roku na rok coraz 
większa wśród polskich przedsiębiorców – 
brak dedykowanych stanowisk nie oznacza 
zatem, że polskie firmy ignorują wyzwania 
związane z ochroną klimatu. Jak wynika 
z danych zawartych w raporcie, około 
60% respondentów uważa, że w działania 
proekologiczne winny się angażować 
wszystkie firmy, bez względu na ich wielkość.

W części firm – tych największych – działają 
dedykowani pełnomocnicy ds. ESG. A kwestie 
środowiskowe dzisiaj należy postrzegać 
jako część polityki environmental, social 
and corporate governance. W ścisły 
sposób wiążą się one również z edukacją 
pracowników i zachęcaniem ich, by 
byli ambasadorami odpowiedzialności 

klimatycznej. O działaniach w tym zakresie 
zdecydować musi zarząd i to na nim 
spoczywa ostateczna odpowiedzialność za 
politykę prośrodowiskową.

Reasumując: dobrze jest powołać oddzielne 
stanowisko dedykowane polityce ESG – 
oczywiście mówimy tu o organizacjach, 
które mogą sobie na to pozwolić. 
Zagrożeniem dla skuteczności realizowanych 
projektów bywa „silosowość”: kto inny 
odpowiada za edukację pracowniczą, kto 
inny za kwestie środowiskowe, jeszcze ktoś 
inny – za kontakt z pracownikami. Dlatego 
dobrze byłoby planować i realizować 
kompleksową politykę ESG, co dzisiaj jest 
europejskim i światowym trendem.

Rafał Baniak
prezes zarządu pracodawców Rzeczypospolitej polskiej
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adresaci badania
Badanie adresowane było do przedstawicielek i przedstawicieli rad nadzorczych firm 
działających w polsce. Bezpośrednie zaproszenia do udziału w badaniu zostały skierowane do 
członkiń i członków chapter zero poland.

cel badania
celem badania było poznanie zakresu znajomości aspektów związanych ze zmianami klimatu 
wśród przedstawicieli rad nadzorczych. Respondenci zapytani zostali o wiedzę dotyczącą 
tematu, rolę rad nadzorczych w działaniach proklimatycznych oraz o potrzeby i oczekiwania 
przedsiębiorstw w tym obszarze.

Metoda
Badanie zrealizowano metodą cawi.

wielkość próby
w badaniu ilościowym wzięły udział 44 osoby. dodatkowo przeprowadzono 4 pogłębione 
wywiady standaryzowane.

Badanie przeprowadzone było między 20 stycznia a 17 marca 2022 roku.

Badanie ma charakter poglądowy. 

O badaniu

45RapoRt
Rady nadzoRcze wobec zmian klimatu



członek Rn przewodniczący Rn członek zarządu prezes zarządu

68% 14% 14% 5%

1 2-3 4 i więcej

68% 30% 2%

większość badanych zasiada w radzie 
nadzorczej jednej organizacji. 68% 
respondentów to członkowie rad 
nadzorczych. 14% pełni funkcję 
przewodniczących rad nadzorczych. 
14% pełni funkcję członka zarządu a 5% 
pełni również funkcję prezesa zarządu 
w innych organizacjach.

osoby biorące udział w badaniu 
najczęściej zasiadają w komitetach 
audytu oraz wynagrodzeń i strategii. 
przedstawicielki i przedstawiciele 
rad nadzorczych mają różne 
doświadczenie w pełnieniu swoich 
funkcji. połowa osób ma ponad 6-letnie 
doświadczenie w pracy w organach 
nadzorczych, w tym ponad 34% ponad 
10-letnie. osoby ze stażem krótszym niż 
rok stanowiły 20% próby.

Charakterystyka próby
w badaniu wzięły udział 44 osoby. dla ułatwienia interpretacji danych wyniki zostały 
zaprezentowane z wykorzystaniem wartości %.

Stanowisko w radzie nadzorczej 

Liczba rad nadzorczych w których zasiada 
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20% 30% 16% 34%

w próbie dominowały osoby 
reprezentujące firmy z kapitałem polskim 
oraz z kapitałem mieszanym z przewagą 
kapitału polskiego. 

Respondenci reprezentowali organizacje 
różnej wielkości z przewagą dużych firm 
należących do bardzo zróżnicowanych 
sektorów gospodarki.

komitet audytu

komitet ds. wynagrodzeń

komitet ds. strategii

komitet ds. technologii

komitet ds. odpowiedzialności klimatycznej

komitet ds. cyberbezpieczeństwa

inny komitet

nie zasiadam w żadnym komitecie rady nadzorczej

57%

18%

18%

7%

7%

5%

7%

30%

rok i krocej 2 - 5 lat 6- 10 lat powyzej 10 lat

Komitety w radzie nadzorczej 

Czas zasiadania w radzie nadzorczej 
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18% 30% 20% 32%

do 50 osób 51- 250 osób 251 do 1000 osób powyzej 1000 osób

wyłącznie polski

mieszany z przewagą kapitału polskiego

mieszany z przewagą kapitału zagranicznego z kraju ue

wyłącznie zagraniczny z krajów ue

wyłącznie zagraniczny z krajów ue i poza ue

mieszany z przewagą kapitału zagranicznego z kraju poza ue

48%

32%

11%

5%

2%

2%

Liczba zatrudnionych 

Struktura kapitału 

48RapoRt
Rady nadzoRcze wobec zmian klimatu



działalność finansowa i ubezpieczeniowa

technologie, media i telekomunikacja

kultura i rozrywka

produkcja samochodów, maszyn i urządzeń 

budownictwo

produkcja dóbr konsumenckich

produkcja odzieży i obuwia

energetyka i wydobycie surowców

działalność naukowa, edukacja, ochrona zdrowia

handel, gastronomia, usługi hotelarskie

dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami

inna branża

18%

14%

11%

7%

7%

5%

5%

5%

5%

5%

2%

18%

52%
nie

48%
tak

Notowanie na giełdzie 

Branża, w jakiej działa firma 
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o chapter zero poland

“Rady nadzorcze wobec zmian klimatu” to pierwsze 
ogólnopolskie badanie zrealizowane w ramach programu 
Chapter Zero Poland ze wsparciem Fundacji Deloitte.

chapter zero poland to inicjatywa działająca pod auspicjami 
światowego forum ekonomicznego skupiająca członków, członkinie 
rad nadzorczych oraz prezesów i prezeski najważniejszych 
spółek. członkostwo i zaangażowanie osobiste osób kierujących 
i nadzorujących funkcjonowanie firm ma tu kluczowe znaczenie i jest 
niezbędne.

celem polskiej odsłony climate Governance initiative jest podniesienie 
świadomości konsekwencji zmian klimatycznych dla przedsiębiorstw  
oraz wpływu biznesu na klimat. program oparty na międzynarodowej 
współpracy ma dostarczać wiedzę i narzędzia oraz stanowić platformę 
wymiany doświadczeń dla członkiń i członków rad nadzorczych 
i zarządów oraz eksperckiego środowiska, zajmującego się tematem 
zmian klimatu w polsce i na świecie.  więcej o inicjatywie można 
znaleźć na stronie chapterzero.pl

 Działania Chapter Zero Poland obejmują: 

• narzędzie i pomysły niezbędne do sprostania wyzwaniom 
jakim jest przeciwdziałanie skutkom zmian klimatycznych 
i polityki rządów w zakresie nisko- i zero-emisyjności ( jak: 
finansowanie, analiza ryzyka, sprawozdawczość, łańcuch 
dostaw itd.)

•  niezbędną i głęboką wiedzę ekspercką podaną w postaci 
szkoleń, warsztatów, seminariów, lektur, nagrań video, 
narzędzi do samooceny 

• platformę do ważnych dyskusji i refleksji o wyzwaniach 
stojących dziś przed biznesem w zakresie zmian 
klimatycznych i polityce klimatycznej rządów i unii 
europejskiej 

50RapoRt
Rady nadzoRcze wobec zmian klimatu



koordynator inicjatywy:  

partner merytoryczny:  

opiekun projektu:  

ekspercka organizacja partnerska:  

partner medialny: 

chapter zero polandBadanie

Rady nadzorcze wobec zmian 
klimatu 

zrealizowane zostało w ramach programu 
chapter zero poland przez forum 
odpowiedzialnego Biznesu we współpracy 
z fundacją deloitte
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