
 

Webinarium pt. „Reżim ujawnień dotyczących ESG dla instytucji finansowych 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 

z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze 

zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych” 

 
Data: 21 września 2021 roku 
Organizator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

 
 

Cel 

Celem webinarium jest prezentacja podmiotom sektorów: bankowego, ubezpieczeniowego i kapitałowego zagadnień 
związanych ze zrównoważonym rozwojem/ESG na rynku finansowym w świetle wymogów Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych  
ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. Urz. UE L 317 z 9.12.2019 r., str. 1-16), „SFDR” 
(Sustainable Finance Disclosure Regulation). 

Do kogo kierowane jest webinarium? 

Webinarium skierowane jest do przedstawicieli banków, zakładów ubezpieczeń, towarzystw funduszy inwestycyjnych, 
zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi oraz firm inwestycyjnych objętych SFDR. W webinarium mogą 
wziąć również udział przedstawiciele emitentów papierów wartościowych, których SFDR dotyczy w sposób pośredni. 

Harmonogram czasowy 

Logowanie uczestników na webinarium rozpocznie się od godziny 9:45  
Rozpoczęcie webinarium o godzinie 10:00  
Webinarium zakończy się o godzinie 14:00 

Zgłoszenia 

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego 
pod adresem www.knf.gov.pl w dziale „CEDUR”. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej w dniu  
17 września 2021 roku. 

Informacje techniczne 

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez 
przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane wraz z potwierdzeniami 
uczestnictwa. 

Materiały 

Uczestnicy spotkania otrzymają prezentację. 

Opłaty 

Udział w webinarium jest bezpłatny. 

Kontakt 

Wszelkie pytania dotyczące organizacji webinarium należy kierować na adres cedur@knf.gov.pl w tytule podając tytuł  
i datę wydarzenia. 

http://www.knf.gov.pl/
mailto:cedur@knf.gov.pl
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PROGRAM 
21 września 2021 roku (wtorek) 

 
Prelegent: Sylwia Kiertowicz – Starszy specjalista 
    Departament Analiz i Strategii 
    Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

 
Godzina 

 
 

Temat 
 
 

9:45-10:00 Logowanie uczestników 

  

10:00-11:30 

 Wstęp 

- Przyczyny objęcia regulacjami prawnymi kwestii dotyczących zrównoważonego 
rozwoju 

- Perspektywy rozwoju otoczenia regulacyjnego kwestii dotyczących zrównoważonego 
rozwoju 

 SFDR – wprowadzenie 

- Podstawowe informacje dotyczące wejścia w życie SFDR, aktów implementujących 
oraz charakterystyki regulacji 

- Definicje i terminologia 

- Wymogi ogólne, w tym relacja pomiędzy wybranymi przepisami SFDR. Zagadnienia 
dotyczące produktów finansowych 

  11:30-11:45 Przerwa 

  

11:45-13:15 

 SFDR – wymogi szczegółowe 

- Strategia dotycząca ryzyk dla zrównoważonego rozwoju 

- Strategia dotycząca niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju 

- Polityka wynagrodzeń w związku z ryzykami dla zrównoważonego rozwoju 

- Ryzyka dla zrównoważonego rozwoju przed zawarciem umowy 

- Niekorzystne skutki dla zrównoważonego rozwoju przed zawarciem umowy 

- Produkty z art. 8 i art. 9 SFDR 

- Powiązanie SFDR z tzw. Taksonomią 

 Źródła praktycznych informacji oraz danych na temat kwestii dotyczących 

zrównoważonego rozwoju 

 Wyzwania. Najważniejsze wnioski z przeglądu ujawnień dostępnych na stronach 

internetowych 

  
13:15-13:30 Przerwa 

  
13:30-14:00 Pytania i odpowiedzi 

   


