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 Principles for Responsible Ban-
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lobalnego kr g ego o  
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Miscellanea



Zasad

Zasad

Za-
sad

1.  Charakterystyka projektu Zasad Odpowiedzialnej 
Bankowo ci UNEP FI

Principles for Responsible Banking Shaping our Future



starter banks
interme-

diate banks, advanced banks

Przekszta camy nasz wiat: 
Agenda na rzecz zrównowa onego rozwoju 2030.





Tabela 1. Zasady Odpowiedzialnej Bankowo ci 

Zasada 1: Strategia

Zasada 2: Wp yw na otoczenie

Zasada 3: Klienci 



Zasada 4: Interesariusze

Zasada 5: Zarz dzanie i wyznaczanie celów

Speci ic Measurable Achievable
Relevant Time-bound

Zasada 6: Przejrzysto  i rozliczalno

Szablonie Raportu

Principles for Responsible Banking Shaping our Future



2.  Sprawozdanie z badania przeprowadzonego w Polsce 
przez Europejski Kongres Finansowy 



Zasad Odpowie-
dzialnej Bankowo c Szablonu Raportowania

Zasad Odpowiedzialnej Bankowo ci



Czy widzisz jakie  luki lub wa ne elementy, których Zasady Odpowiedzialnej Ban-
kowo ci nie obejmuj ? 

 

 

comply or explain

 



Odpowied  Europejskiego Kongresu Finansowego przekazana do UNEP FI:

Zasad
Zasad

Zasady
Zasady

Zasad 

Czy wymagania dotycz ce okre lania celów zapewniaj  skuteczny mechanizm re-
alizacji celów spo ecznych? Czy widzisz elementy, które nale a oby wprowadzi  
do wymaga  dotycz cych okre lania celów lub, szerzej, Zasad Odpowiedzialnej 
Bankowo ci, aby skuteczniej wp ywa  na zmian  strategii banków? 



comply or explain  
 

,

 

Zasad Odpowiedzialnej Bankowo ci 

 



Odpowied  Europejskiego Kongresu Finansowego przekazana do UNEP FI:

Zasady
,  Zasady

.
Zasady

comply or explain

Czy Wytyczne dotycz ce wdra ania Zasad Odpowiedzialnej Bankowo ci zawiera-
j  jasne wskazówki co do oczekiwa  wobec banków i sposobów wdra ania Zasad? 
Je li nie, jakie luki widzisz i jak mo na uzupe ni  te braki/niejasno ci? 

Wytyczne

Wytyczne

,

Wytycznych

Wytycznych

Wytycznych

Wytycznych  
 



,

 

Odpowied  Europejskiego Kongresu Finansowego przekazana do UNEP FI:

Wytyczne

Zasad

Czy proponowany Szablon Raportowania wyja nia, co banki s  zobowi zane ra-
portowa ? 

Szablon Raportowania 

Szablon



Szablonie

Szablonie

Sza-
blonu

Odpowied  Europejskiego Kongresu Finansowego przekazana do UNEP FI:

Szablon Raportowania 

Szablonie
comply or explain.

Czy informacje wymagane w Szablonie Raportowania s  pomocne w ocenie dzia a  
banków w zakresie zrównowa onego rozwoju? Czy jakie  dodatkowe informacje 
powinny by  wymagane w tym celu? Czy i jak upro ci by  Szablon Raportowania? 

Szablonie Raportowania 

Szablonie Raportowania 
 

 cybersecurity  



Szablonie

Szablonie 

Odpowied  Europejskiego Kongresu Finansowego przekazana do UNEP FI:

Szablonie Raportowania 

Prosz  przedstawi  wszelkie komentarze i sugestie zmian. Mo e to obejmowa  
równie  sugestie dotycz ce dodatkowych odniesie  do odpowiednich regula-
cji ród owych, które nale y uwzgl dni  w Wytycznych dotycz cych wdra ania 
 Zasad.

 



target-setting

comply or explain

Wytycznych

. 
ów

Odpowied  Europejskiego Kongresu Finansowego przekazana do UNEP FI:

Zasad



Jak wyobra a by  sobie monitoring realizacji Zasad Odpowiedzialnej Banko-
wo ci maj cy na celu sprawdzanie wiarygodno ci przekazywanych przez banki 
 informacji?

 

  

 

  



.

 Czy i w jakim stopniu Zasady Odpowiedzialnej Bankowo ci mog  wp y-
n  na popraw  oferty i jako ci us ug:

w zakresie produktów w asnych,
w zakresie dystrybucji produktów od podmiotów zewn trznych (np. polis ubezpie-
czeniowych, funduszy inwestycyjnych, obligacji korporacyjnych itp.)?

 

 

. 



Odpowiedzi Europejskiego Kongresu Finansowego na przekazane do UNEP FI:

Czy Zasady s  zgodne z aspiracjami Twojego banku i, czy stanowi  skuteczny instru-
ment stymuluj cy zmiany w Twoim banku? Je li nie, co by  zaproponowa ?

Zasad  
Zasady s  nie 

tylko zgodne z ich aspiracjami, ale nawet wykraczaj  poza polityk  i cele banku w tym 
zakresie, a ponadto 

Zasad, 
 

Czy Zasady zapewniaj  bankom wystarczaj c  elastyczno  umo liwiaj c  realizacj  
ró nych modeli biznesowych w po czeniu ze wspieraniem zrównowa onego rozwoju? Je li nie, 
jakie zapisy zaproponowa by ?

Zasady 

Czy proponowane Zasady s  dla Twojego banku na tyle atrakcyjne, e zach caj  do 
podpisania si  pod nimi? Je li nie, to jak mo na ten problem rozwi za ?

Zasad
Zasad

Zasad,
Zasady 

Zasad.

Jak Twój bank zareaguje na t  inicjatyw ? Wybierz jedn  z poni szych opcji: 

Zaanga uje si  wcze nie i poprze Zasady/zostanie endorserem,
Przedyskutuje wewn trznie wsparcie Zasad jako endorser i sprawdzi, czy s  one 

dobrym rozwi zaniem,
B dzie obserwowa  funkcjonowanie Zasad przez jaki  czas i zobaczy za rok lub 

dwa, czy warto zosta  sygnatariuszem



Zasad

prosz  okre li . 
Zasad

Zasad
Zasad

Zasady, Sustainable Finance 
oraz Circular Economy

Podsumowanie

 

 , 
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–

driving banks’ alignment with and contribution to society’s goals? Do you see elements in the 

In the experts’ opinion, the 
–

f society’s goals, 

 

 



 –

 

 

 should specify the methods and means of determining the bank’s impact on its 

 

 

 

information required in the reporting template helpful for assessing a bank’s 

sufficient to assess banks’ sustainability performance and require



 

 

 

 

 

–

in line with your bank’s aspirations and are they an effective 

are in line with their banks’ aspir

the bank’s policy and objectives in this respect, and 
into the bank’s policy. 
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 —

—

the impact on bank’s operations or adjust
bank’s 

 — —


	BB2.2019.Okladka
	BB2.2019Tyt
	BB2.2019.7

