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Spółki giełdowe po raz czwarty w tym roku opublikują roczne raporty niefinansowe. 
Będą to ostatnie raporty przygotowywane według „starych”, prostszych zasad.  

Rok 2021 przynosi rewolucyjne zmiany w zakresie raportowania 
niefinansowego, a jego znaczenie niewspółmiernie wzrośnie, gdyż będzie 
mieć ścisły związek z możliwością pozyskiwania finansowania.  

Z uwagi na skalę zmian i ich znaczenie, warto już dziś przygotować się na 
nadchodzące wymogi prawne w tym zakresie.  

 
Twoje korzyści 
Dowiedz się m.in.: 

• czym jest finansowanie zrównoważone i jakie będą jego 
konsekwencje dla uczestników rynku 

• jak zmieni się znaczenie informacji niefinansowych z punktu widzenia 
współpracy z instytucjami finansującymi 

• jakie regulacje wspierają zrównoważony rozwój biznesów 

• jakie są aktualne wyzwania związane ze zmianami  

• co należy ujawniać w obszarze zagadnień niefinansowych 

• co należy ujawniać w obszarze zagadnień klimatycznych 

• usystematyzujesz wiedzę nt. dynamicznie zmieniającego się nowego 
obszaru compliance.  

 
 Uczestnicy 

• przedstawiciele działów finansowych, w tym dyrektorzy finansowi, 
osoby odpowiadające za współpracę z instytucjami finansowymi 

• członkowie zarządu, kierownicy Biura Zarządu, Compliance 
Officerowie 

• przedstawiciele oraz pełnomocnicy ds. zrównoważonego 
rozwoju/środowiska  

• osoby odpowiadające za monitorowanie i agregowanie danych na 
potrzeby sprawozdawczości niefinansowej  

 

Szkolenie on-line 

• Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub 
telefonu podłączonego do sieci 

• W oparciu o naszą platformę 

• Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania 
się oprogramowaniem 

• Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat 
 

 

Z przyjemnością zorganizujemy to szkolenie w dedykowanej formie 
zamkniętej. Zapraszamy do rezerwacji miejsc! 

Anna Chmielewska 
project manager 
tel. 22 355 24 00 
a.chmielewska@langas.pl 

P a w e ł  M a ł k i ń s k i  

Współzałożyciel oraz Prezes Zarządu Capital 
Market Solutions Group Sp. z o.o. W latach 
2006-2007 zatrudniony najpierw w Urzędzie 
Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a 
następnie po przekształceniu w Urzędzie 
Komisji Nadzoru Finansowego. Następnie 
do 2012 r. zatrudniony na stanowisku 
Dyrektora Działu Obowiązków 
Informacyjnych w firmie consultingowej 
notowanej na NewConnect posiadającej 
status Autoryzowanego Doradcy 
wspierającej spółki publiczne m.in. w 
obszarze komunikacji oraz compliance. Od 
maja 2015 r. Prezes Zarządu CMSG, od 
listopada 2017 r. również Dyrektor 
Zarządzający w Kancelarii Capital Market 
Law Solutions Dorota Małkińska. W okresie 
czerwiec 2012 – czerwiec 2016 Członek oraz 
Sekretarz Rady Nadzorczej Polcolorit S.A. (w 
tamtym okresie spółka publiczna). Doradca 
Rad Nadzorczych oraz Komitetów Audytu. 

 

K r z y s z t o f  J ó z w i k  

Ekonomista, Licencjonowany Makler 
Papierów Wartościowych z uprawnieniami 
do wykonywania czynności doradztwa 
inwestycyjnego oraz posiadacz certyfikatu 
głównego księgowego. Od 2014 roku 
zatrudniony w firmie consultingowej 
obowiązki-informacyjne.pl, od 2015 r. pełni 
funkcję Dyrektora Działu Obowiązków 
Informacyjnych w Capital Market Solutions 
Group Sp. z o.o. Wcześniej, w latach 2010 - 
2014 związany z firmą doradczą notowaną 
w ASO NewConnect posiadającą status 
Autoryzowanego Doradcy wspierającą 
spółki publiczne m.in. w obszarze 
komunikacyjnym oraz compliance. Od 2010 
do 2018 roku jako Makler Papierów 
Wartościowych związany z dwoma 
krajowymi domami maklerskimi. W latach 
2016-2018 członek Rady Nadzorczej spółki 
notowanej na rynku regulowanym.  
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9.30 logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień 

10.00 – rozpoczęcie szkolenia 

 

FINANSOWANIE ZRÓWNOWAŻONE: NADCHODZĄCY I 

NIEUNIKNIONY MODEL FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI 

BIZNESOWEJ 

• Czym jest finansowanie zrównoważone, kogo dotyczy 

i jakie są skutki jego wprowadzenia na poziomie 

regulacji UE, 

• Idea zrównoważonego finansowania: od genezy do 

obecnych i nadchodzących zmian prawnych, 

• Znaczenie oraz skutki wejścia w życie rozporządzenia 

UE 2019/2088 w sprawie ujawniania informacji 

związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze 

usług finansowych [Sustainable Finance Disclosure 

Regulation (SFDR)],  

• Otoczenie wspierające zrównoważony rozwój (Action 

plan, zielone, społeczne i zrównoważone obligacje, 

Europejski Zielony Ład, Sustainable Development 

Goals), 

• Zasady finansowania zrównoważonego, zarządzanie 

przez branżę finansową i ubezpieczeniową ryzykiem 

wynikającym ze zmianami klimatu, wpływ na 

produkty, konsekwencje dla uczestników rynku, 

• Znaczenie taksonomii: rozporządzenie UE 2020/852 

w sprawie ustanowienia ram ułatwiających 

zrównoważone inwestycje 

RAPORTOWANIE NIEFINANSOWE I KLIMATYCZNE 

• Podstawy prawne raportowania dla spółek 

giełdowych 

o NFRD (Non-Financial Reporting Directive), 

ustawa o rachunkowości i wytyczne Komisji 

Europejskiej z 2017 (dane niefinansowe) 

oraz 2019 (dane klimatyczne). 

o Powiązanie wytycznych  z finansowaniem 

zrównoważonym (SFRD) 

 

• Zakres oraz dotychczasowe znaczenie 

raportowania niefinansowego (ESG, CSR, 

standardy raportowania GRI/SIN) 

• Rewizja NFRD (Non-Financial Reporting Directive) 

oraz projekt Non-Financial Reporting Standards – 

EFRAG (European Financial Reporting Advisory 

Group) 

ZAGADNIENIA KLIMATYCZNE – WYZWANIA 

BIZNESOWE  

• Wpływ człowieka na klimat oraz klimatu na człowieka  

• Identyfikacja, zarządzanie oraz monitorowanie ryzyka 

związanego ze zmianami klimatycznymi  

• Circular economy, life cycle assessment 

• Włączenie zagadnień klimatycznych do strategii 

organizacji oraz systemu zarządzania ryzykiem. 

ZAGADNIENIA KLIMATYCZNE – WYZWANIA W 

ZAKRESIE SPRAWOZDAWCZOŚCI 

• Wytyczne KE w sprawie ujawnień klimatycznych oraz 

rekomendacje TCFD [Task Force on Climate-Related 

Financial Disclocures] 

• Obliczenie śladu węglowego /emisja gazów 

cieplarnianych – stosowanie GHG Protocol 

(Greenhouse Gas Protocol)  

• Monitorowanie łańcucha wartości 

• Analizy scenariuszowe związane ze zmianami 

klimatycznymi. 

 

16.00 – Zakończenie szkolenia 
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SZKOLENIE ON-LINE NA PLATFORMIE  

zgłoszenie do 16/09/2021 870 PLN + 23% VAT 
 

zgłoszenie od 17/09/2021 1170 PLN + 23% VAT 
 

Zastrzeżenie prawne: 

Organizator szkolenia nie wyraża zgody na jakąkolwiek 

formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania 

przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe 

objęte są prawami autorskimi. 

 


