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Czym jest Benchmark Strategii Klimatycznych?



Benchmark Strategii Klimatycznych to regularne i obszerne badanie strategii
klimatycznych firm. Wskaźniki w ramach Benchmarku są tak opracowane przez
ekspertów i praktyków ESG z Centrum UNEP/GRID-Warszawa i Go Responsible, 
aby stanowiły wsparcie dla spółek w spełnianiu wymagań ratingowych. 



CO MOŻNA ZNALEŹĆ W BENCHMARKU?
Rzetelną, niezależną i kompleksową analizę rynku pod względem strategii klimatycznych
firm
Ocenę działań spółek w świetle wymogów europejskich instytucji
Analizę praktyk raportowania klimatycznego stosowanych przez spółki
Przegląd kryteriów minimum w zakresie praktyk środowiskowych i strategii klimatycznych
Prezentację dobrych praktyk, wyróżniających się na tle rynku 
Kluczowe elementy tworzenia strategii i zarządzania ryzykami klimatyczno-
środowiskowymi w firmie



CO ZYSKUJE FIRMA KORZYSTAJĄCA Z BENCHMARKU?

Możliwość poznania najlepszych praktyk rynkowych, również w odniesieniu do branży, w której działa
Twoja firma
Pozyskanie benchmarku rynkowego, również branżowego
Wskazówki, jak wyróżnić się na tle konkurencji
Informację, co robić, by spełnić wszystkie wymagania prawne
Informację, co powinien zawierać wysokiej jakości raport niefinansowy
Wskazówki, czego wymagają instytucje finansowe i partnerzy biznesowi
Wskazówki, do czego przygotować firmę w świetle nadchodzących zobowiązań raportowych
Informacje, jakie narzędzia i praktyki są stosowane w celu ograniczenia ryzyk klimatycznych                        
 i środowiskowych 



KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ W ANALIZIE SPÓŁEK

zarządzanie ryzykiem
raportowanie emisji
polityka klimatyczna
wskaźniki emisyjności
globalne polityki (SDG)
partnerstwa na rzecz klimatu
cele klimatyczne

włączanie OZE
efektywność energetyczna
governance klimatyczny
zespół ds. zrównoważonego rozwoju
wytyczne TCFD
zarządzanie strategiczne
działalność zrównoważona (taksonomia)



Wyniki Benchmarku Strategii Klimatycznych 
dla spółek WIG20 i mWIG40



KLUCZOWE WNIOSKI/ OBSZARY BADANIA 
Analiza ryzyk klimatycznych jest podstawowym, opisywanym działaniem w firmach, chociaż rzadko jest
zaawansowana i kompletna, to jednak stanowi stały punkt w komunikacji firm
Raportowanie emisji jest drugim najczęściej opisywanym obszarem, ze względu na istniejący już obowiązek
raportowania. Punktacja wskazuje jednak na ograniczone/niepełne raportowanie wymaganych wskaźników       
 i informacji.
Duża część firm nawiązuje do polityk klimatycznych, jednak dla większości stanowi tylko dodatek do polityki
środowiskowej, często niesformalizowany lub pozbawiony konkretnych (finansowo mierzalnych) celów
Cele klimatyczne, jeśli istnieją, sprowadzają się do potwierdzenia celów paryskich i horyzontu 2050, nieliczne
przypadki wskazują na dostosowanie do celów globalnych centrali 
Zauważalnym brakiem wielu raportów jest wspomnienie kwestii faktycznych (mierzalnych) działań na rzecz
efektywności energetycznej i OZE, mimo wielorakich deklaracji
Choć w sporej części komunikacji podniesione są kwestie klimatyczno-środowiskowe jako bardzo istotne       
 dla interesariuszy – niewielka ilość firm dostosowała do tego swoje struktury (przez nadanie odpowiedzialności       
w zarządzie czy wskazanie konkretnych zespołów/zadań)



KLUCZOWE WNIOSKI/ RANKING OGÓLNY 

Numerem jeden w raportowaniu kwestii klimatycznych spośród badanych spółek jest CCC
W pierwszej piątce spółek najlepiej raportujących kwestie klimatyczne są przedstawiciele różnych branż, 
 co oznacza, że nie ma w tym obszarze charakterystycznych cech branżowych 
Można zauważyć wysoką pozycję przemysłu ciężkiego w pierwszej dziesiątce firm najlepiej raportujących
kwestie klimatyczne i bardzo niską instytucji finansowych – tylko jednak instytucja finansowa znalazła się  
 w TOP 10
Widoczny jest niski poziom raportowania kwestii klimatycznych firm z branży IT – z dużej liczby               
 firm IT w zestawieniu tylko jedna miała politykę klimatyczną oraz raportowanie na dobrym poziomie 



TOP 5 SPÓŁEK 

CCC S.A. (21 pkt)
LPP S.A. (18 pkt)
Orange Polska S.A. (16 pkt)
Grupa Kęty S.A. (15 pkt)
PKN Orlen S.A. (14 pkt)

WIG20 i mWIG40
NAJLEPIEJ RAPORTUJĄCYCH KWESTIE KLIMATYCZNE

Maksymalna liczba
punktów do zdobycia: 23



KLUCZOWE WNIOSKI/ SPÓŁKI TAKSONOMICZNE 

W ramach analiz odnotowaliśmy wysoki, skokowo
nadrobiony, poziom raportowania energetycznych
spółek skarbu państwa
Spółki taksonomiczne zasadniczo dobrze raportują
emisje       i wskaźniki energetyczne, jednak często
nie biorą pod uwagę np. wytycznych TCFD. Gdyby
je uwzględniły, ich raportowanie byłoby na bardzo
wysokim poziomie 
Mimo zaawansowanych narzędzi i działań
środowiskowych, spółki tracą na ograniczonej
komunikacji i ocenie strategicznej

Spółki taksonomiczne prowadzą działalność
kwalifikującą się do objęcia Unijną taksonomią –
czyli najbardziej istotną z punktu widzenia
transformacji energetycznej i polityk
klimatycznych. Są to np. sektory paliwowo-
energetyczne, operatorzy sieci przesyłowych,
firmy budowlane i deweloperskie,
transportowe, przemysł ciężki, wydobywczy,
chemiczny. 



SPÓŁKI TAKSONOMICZNE 

Grupa Kęty S.A. (15 pkt)
PKN Orlen S.A. (14 pkt)
Tauron Polska Energia S.A. (13 pkt)
Polska Grupa Energetyczna S.A (13 pkt)
LOTOS S.A. (13 pkt)

WIG20 i mWIG40
NAJLEPIEJ RAPORTUJĄCE KWESTIE KLIMATYCZNE

Maksymalna liczba
punktów do zdobycia: 23



KLUCZOWE WNIOSKI/ SPÓŁKI NIETAKSONOMICZNE 
Wśród liderów spółek nietaksonomicznych (TOP 5) pojawiają
się firmy, w których nacisk na wdrażanie dostosowań
klimatycznych jest relatywnie mniejszy niż w przypadku
sektorów taksonomicznych (jak energetyczny, ciężki przemysł,
transport, itd.):

Firmy odzieżowe i obuwnicze, choć mniej narażone           
 na ryzyka regulacyjne, zainwestowały sporo wysiłku                  
w wizerunek odpowiedzialnych klimatycznie (np. ze względu
na inwestorów i klientów międzynarodowych)
Poza nimi w pierwszej 5 znajdują się najbardziej
zainteresowane obszarem firmy z sektora finansowego
Poza największymi firmami z ambicjami międzynarodowymi
wprost – nie ma firm prowadzących zaawansowane polityki
klimatyczne

Spółki nietaksonomiczne - nie prowadzą działalności
kwalifikującej się do objęcia Unijną taksonomią – czyli
działalności, która nie jest najbardziej istotna z punktu
widzenia transformacji energetycznej i polityk
klimatycznych. Są to np. firmy z branży odzieżowej,
handlowej, finansowej, gastronomicznej 
czy farmaceutycznej. Tu ujęto również firmy
finansowe, mimo iż kluczowe dla transformacji 
i adaptacji do zmian klimatu, wprost nieprowadzące
działalności wrażliwej klimatycznie i mające swoje
własne regulacje i wytyczne.



SPÓŁKI NIETAKSONOMICZNE 

CCC S.A. (21 pkt)
LPP S.A. (18 pkt)
Orange Polska S.A. (16 pkt)
mBank S.A. (12 pkt)
ING Bank Śląski S.A. (10 pkt)
PZU S.A. (10 pkt)

WIG20 i mWIG40
NAJLEPIEJ RAPORTUJĄCE KWESTIE KLIMATYCZNE

Maksymalna liczba
punktów do zdobycia: 23



KLUCZOWE WNIOSKI/ SPÓŁKI FINANSOWE 

Wśród firm finansowych zwraca uwagę niski poziom wdrożenia wytycznych i
rekomendacji dot. polityk zrównoważonego rozwoju i klimatycznych:

Działania w obszarze dotyczą wymogów wobec klientów i kredytobiorców
Polityki klimatyczne nie są sformalizowane 
W obszarze klimatycznym dominują deklaracje wsparcia procesów
transformacyjnych, firmy nie posiadają najczęściej programów i narzędzi
wewnętrznych przekształceń



SPÓŁKI FINANSOWE

mBank S.A. (12 pkt)
ING Bank Śląski S.A. (10 pkt)
PZU S.A. (10 pkt)
PKO BP S.A. (9 pkt)

WIG20 i mWIG40
NAJLEPIEJ RAPORTUJĄCE KWESTIE KLIMATYCZNE

Maksymalna liczba
punktów do zdobycia: 23



Komentarze ekspertów



 

Gotowość zmiany modelu biznesowego wpływa nie tylko na wizerunek firm, 
ale również ich zdolność do długofalowej obecności na rynku w obliczu
zmieniającego się otoczenia prawnego czy nowej, kierującej się zasadami
zrównoważonego rozwoju konkurencji. Wiedza o sposobach skutecznej, zielonej
transformacji staje się coraz cenniejszym zasobem, nie tylko dla pojedynczych
przedsiębiorstw, ale również całych branż i gospodarek. Wobec stale
przybywających inicjatyw wspierających zmianę modeli biznesowych,
zauważalny jest brak oferty kompleksowej analizy strategii klimatycznych firm,
umożliwiających zanalizowanie sytuacji rynkowej, porównania działań biznesu
na bazie obiektywnych wskaźników czy wskazanie klimatycznych liderów.
Zwiększenie przejrzystości sytuacji rynkowej może pomóc firmom we
wzajemnym inspirowaniu się, konsumentom i inwestorom zaś w podejmowaniu
wyborów z myślą o stanie środowiska i jakości życia - tego i przyszłych pokoleń. 

Maria Andrzejewska,
Dyrektor Generalna

 Centrum UNEP/GRID-Warszawa

O WYNIKACH BADANIA



 

W naszym Benchmarku niezłe rezultaty osiąga sektor energetyczny. Nie należy rzecz jasna
utożsamiać    ich z byciem w klimatycznej awangardzie, pokazują za to zrozumienie skali ryzyk
związanych z brakiem działania, nieprzejrzystą komunikacją czy rosnącymi wymogami
regulacyjnymi. Podobna gotowość         na zmierzenie się z wyzwaniem nie zawsze promieniuje
jednak na przedstawicieli sektorów, w których wpływ działań na rzecz neutralności klimatycznej
na modele biznesowe powinien wydawać się oczywisty, takich jak branże energochłonne -
budowlana czy chemiczna. Warto podkreślić, że zauważalne zdaje się podniesienie
świadomości w firmach i sektorach, w których daje się odczuć presję konsumencką. Fakt, 
że w czołówce raportowania znaleźli się przedstawiciele branży modowej (butów i odzieży) nie
wydaje się tak zaskakujący, gdy zestawimy go globalnymi ruchami, uświadamiającymi warunki
pracy na Globalnym Południu czy stawianiem znaków zapytania przy wysokoemisyjnym,
wodochłonnym modelu fast fashion. (...) Globalna polityka klimatyczna nie jest przejściową
modą. Trendy - w tym w zakresie dążeń do neutralności klimatycznej - pozwalają, przy ich
prawidłowym odczytaniu, na rozwój firmy i utrzymanie jej pozycji rynkowej. Możliwe to jednak
będzie tylko wówczas, gdy na serio traktowane będzie strategiczne planowanie jej przyszłości.
Również w odniesieniu do jej wpływu na klimat i środowisko.

Bartłomiej Kozek,
Kierownik Działu Zielonej
Transformacji w Centrum

UNEP/GRID-Warszawa

O WYNIKACH BADANIA



 
Ciekawym wynikiem badania jest najwyższa pozycja firm, które choć nie są kluczowe dla
procesów transformacji energetycznej czy adaptacji klimatycznej, mają duże ambicje w tym
obszarze. Wynikać 
one mogą np. z miejsca w światowych łańcuchach wartości i ambicjach ponadnarodowych 
oraz zaangażowania central i interesariuszy.
 
Stosunkowo wysoko uplasowały się np. energetyczne spółki skarbu państwa, wykonując tym
samym duży postęp w poziomie swojego raportowania czynników ESG, klimatycznych w
szczególności. Rzuca się w oczy dogłębniejsza analiza ryzyk klimatycznych i środowiskowych, 
a w niektórych przypadkach ambitne analizy szans związanych ze zrównoważonym rozwojem. 
 
We wspólnym zestawieniu słabiej wypadają firmy, które nie odczuwały do tej pory
bezpośredniego związku z politykami klimatycznymi i regulacjami. Większa część firm 
z zestawienia, które obowiązek raportowania niefinansowego miały do tej pory w niewielkim
stopniu, wykroczyły poza najbardziej standardowe informacje. Choć w przeważającej większości
firmy wspominają zmiany klimatu i adaptację do nich jako strategicznie istotne - w niewielkim
stopniu przekłada się to np. na dostosowanie struktury zarządzania procesami i dostosowaniu
strategii. Jeszcze rzadsze, choć przez to warte zwrócenia uwagi są przykłady proaktywnego
działania, włączenia w inicjatywy, partnerstwa czy organizacje branżowe wypracowujące 
np. nowe standardy działania czy mierzenia wpływu. 

Lukasz Kolano,
Senior ESG Ekspert

Go Responsible

O WYNIKACH BADANIA



 
Benchmark Strategii Klimatycznych jest ważnym i potrzebnym narzędziem, które
szybko docenią firmy raportujące. Pozwala on kompleksowo zmapować zasięg i jakość
działalności i raportowania firmy w odniesieniu do celów polityk i zobowiązań
klimatycznych, a także porównać się z innymi firmami w branży i na rynku. Co ważne,
Benchmark i towarzyszący mu Ranking, to narzędzia praktyczne: uwzględniają one
wszystkie istotne wytyczne raportowania. Szczególnie warto tu podkreślić
uwzględnienie wytycznych Taksonomii i TSCD. 

Wyniki pierwszej edycji Benchmarku Strategii Klimatycznych są bardzo ciekawe i choć
obejmują jedynie wycinek biznesu w Polsce, to stanowią dobry opis stanu
raportowania w zakresie wpływu biznesu na klimat w pierwszym roku działania
regulacji obejmujących rynki finansowe oraz roku wdrożenia pierwszej części
Taksonomii. Benchmark, w mojej ocenie, będzie cenny dla wszystkich zarządów - 
i tych spółek, które już zaczęły tworzyć i wdrażać strategie klimatyczne w swojej
działalności, i tych które dopiero zdecydują się na aktywne podejście 
do nadchodzących obowiązków.

Sławomir Brzózek
Senior ESG Ekspert

Go Responsible

O WYNIKACH BADANIA



Dobrze wiemy, że w najbliższych latach niezbędne będzie zrobienie wszystkiego co możliwe, 
by wzmocnić globalne partnerstwo na rzecz klimatu, a może także nieskończoną ilość lokalnych
partnerstw. Od dawna podkreśla się wyraźnie, że działania globalne muszą być wsparte
aktywnością partnerstw wielostronnych na różnych poziomach, by mobilizować wszystkie
podmioty, dzielić się wiedzą, doświadczeniem i kompetencjami, technologią i użytecznymi
instrumentami, właściwymi rozwiązaniami strategicznymi i zasobami finansowymi. (...) 
W partnerstwach na rzecz klimatu, niezależnie od tego jakiego obszaru dane partnerstwo
dotyczy, ważna jest droga od podjęcia współpracy z właściwymi interesariuszami do tworzenia
wartości w partnerstwie, droga od tworzenia wartości dla firmy do tworzenia wartości wspólnej.
(...) Partnerstwo nakierowane na rzeczywisty wzrost pozytywnego wpływu to wielkie wyzwanie
dla wszystkich interesariuszy. Trzeba mieć zarówno wskaźniki „produktowe”, jak i te dotyczące
zmian w relacjach społecznych, związanych z kształtowaniem postaw i zachowań, budujących
podstawy funkcjonowania odpowiedzialnego społeczeństwa i regenerującego się środowiska.
Ale właśnie partnerstwa mogą być zbudowane w całości i od początku wokół maksymalizacji
pozytywnego wpływu. Co więcej, mogą przyczynić się do rozwiązywania najważniejszych
wyzwań przed jakimi stoimy lokalnie i globalnie, budując rynek dla nowej, zrównoważonej
gospodarki i społeczne podstawy zrównoważonego stylu życia. 

prof. Bolesław Rok
Akademia Leona Koźmińskiego

O PARTNERSTWACH NA RZECZ KLIMATU



Analiza śladu węglowego stanowi początek drogi do redukcji emisji GHG w całych
przedsiębiorstwach jak i w poszczególnych procesach produkcyjnych. Prawidłowe zmapowanie
procesów, a następnie analiza istotności ich udziału w całkowitym śladzie węglowym pozwala
na spojrzenie na naszą działalność z innej perspektywy. Policzenie emisji gazów cieplarnianych
wskazuje, które elementy jak na przykład: zużycie energii elektrycznej, dostawy produktów, czy
generowane odpady stanowią największy procent całkowitej emisji, a co jest tego następstwem
– daje możliwość na ich zmianę, czy optymalizację,  zmniejszenie ich wpływu na wielkość śladu
węglowego, a także możliwość wprowadzenia oszczędności. (...) Istotny jest fakt, że ślad
węglowy jest obliczeniem uniwersalnym, ale jednocześnie kwantyfikowanym – co to oznacza?
Nic innego jak fakt, że ma zastosowanie dla każdej branży i każdego produktu (nie tylko dla
przemysłu tzw. ‘ciężkiego’ jak wcześniej twierdzono) oraz, że jego wynik podawany jest w jednej
konkretnej liczbie – co daje możliwość porównania swojej emisji do firm konkurencyjnych. (...)
21. kwietnia 2021 roku opublikowano projekt dyrektywy unijnej w sprawie sprawozdawczości 
w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSRD), która ma zastąpić obecną
dyrektywę w sprawie sprawozdawczości niefinansowej (NFRD). (...) Biorąc pod uwagę
wymagania unijne i terminy, do których przedsiębiorcy będą zobowiązani raportować
informacje niefinansowe, a jednocześnie fakt, że analiza śladu węglowego jest 
już powszechna i dostępna – należy podjąć pierwsze kroki jak najszybciej.

Małgorzata Wernicka
CEO Carbon Foodprint Consulting

O MIERZENIU ŚLADU WĘGLOWEGO



Inicjatorzy i organizatorzy 
Benchmarku Strategii Klimatycznych 



Centrum UNEP/GRID-Warszawa od swego powstania 
w roku 1991 realizuje misję Programu ONZ ds. Środowiska (UNEP)
w Polsce. Działa jako jeden z kilku ośrodków globalnej sieci GRID
(Global Resource Information Database – światowej bazy danych
o zasobach Ziemi). Wspiera właściwe zarządzanie środowiskiem 
i ochronę różnorodności biologicznej. Propaguje postawę
odpowiedzialności za środowisko w społeczeństwie 
i w biznesie. Specjalizuje się w pozyskiwaniu, przetwarzaniu 
i udostępnianiu informacji o środowisku oraz upowszechnianiu
zastosowań nowoczesnych technologii informacyjnych.

Go Responsible to lider we wdrażaniu na polskim rynku
strategii z zakresu ESG, wspierający spółki 
m.in w tworzeniu raportów zrównoważonego rozwoju,
dialogu  z interesariuszami oraz analizach szans i ryzyk
związanych ze zmianami klimatu. Konsultanci  
Go Responsible dostarczają wiedzę w postaci szkoleń  
(w ramach Akademii ESG) i analiz, opracowują raporty  
i tworzą publikacje. Więcej: www.GoResponsible.pl,
www.AkademiaESG.pl

http://www.goresponsible.pl/
http://www.akademiaesg.pl/


KONTAKT W SPRAWIE WYNIKÓW

Lukasz Kolano
Go Responsible

lukasz.kolano@goresponsible.pl

Bartłomiej Kozek, 
Centrum UNEP GRID - Warszawa

bartlomiej.kozek@gridw.pl


