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 Rozdział I. Wymogi w zakresie przejrzystości (SFDR) 

1.1. Informacje ogólne 1) Rozporządzenie SFDR w prow adza ujednolicone w  skali Unii Europejskiej w y mogi dla sektora 

usług finansow y ch, doty czące m.in. ujaw niania informacji zw iązany ch ze zrów now ażonym 

rozw ojem: 

– za pośrednictw em strony  internetow ej,  

- w  procesie zaw ierania umów  z klientami  

-  w  określony ch przy padkach rów nież  w ramach spraw ozdań okresowych. 

    Informacje te doty czą w  szczególności: 

a) przejrzy stości w  zakresie strategii doty czącej w prow adzania do działalności ry zy k dla 

zrów now ażonego rozw oju w procesie podejmow ania decy zji inwestycyjnych, 

b) uw zględniania głów ny ch niekorzy stny ch skutków  decy zji inw esty cyjnych dla czy nników 

zrów now ażonego rozw oju, 

c) określenia sposobu zapew niania spójności przejęty ch przez uczestnika rynku finansowego 

polity k w y nagrodzeń z w prowadzaniem do działalności ry zyk dla zrów noważonego rozwoju. 

2) Tow arzy stw o jest Uczestnikiem Rynku Finansowego w rozumieniu Rozporządzenia SFDR z uwagi 

na to, że na status podmiotu zarządzającego alternaty w ny mi funduszami inw estycyjnymi (ZAFI) 

oraz spółki zarządzającej przedsiębiorstw em zbiorow ego inw estow ania w  zby w alne papiery  

w artościow e (spółka zarządzająca UCITS).  

 
Rozdział II. Przejrzystość strategii dotyczących ryzyka dla zrównoważonego rozwoju  

(art. 3 ust. 1 SFDR) 

2.1. Informacje na temat  

strategii 

 

 

 

 

 

 

Zasady przyjęte przez 
Towarzystwo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) W ramach niniejszego rozdziału prezentujemy  informacje na temat strategii doty czącej 

w prow adzania do działalności ry zy k dla zrów now ażonego rozw oju w  procesie podejmow ania 

decy zji inw esty cyjnych. 

2) Przez „ ry zyko dla zrów now ażonego rozw oju”  rozumie się sy tuację lub w arunki środow iskowe, 

społeczne lub zw iązane z zarządzaniem, które – jeżeli w y stąpią – mogły by  mieć, rzeczywisty lub 

potencjalny , istotny  negaty w ny  w pły w na w artość inw esty cji. Tego rodzaju ry zy ka mogą 

materializow ać się w  szczególności w  odniesieniu do zmian klimaty czny ch lub inny ch 

niekorzy stny ch skutków  środowiskowych, a także w  obszarze kwestii społecznych, pracowniczych 

lub praw  człow ieka, lub w  zw iązku z w y stępowaniem przekupstw a lub zjaw isk o charakterze 

korupcy jny m. 

3) W odniesieniu do Funduszy  inw estycyjnych zarządzanych przez Tow arzystwo lokujących aktywa 

w  akcje spółek dopuszczone do obrotu na ry nku regulow any m, stosuje się polity kę doty czącą 

zaangażow ania, o której mow a w  art. 46d Ustaw y  o funduszach inw esty cyjnych 

(„polity ka zaangażow ania”), i której przedmiot regulacji obejmuje m.in. odniesienie się do kw estii:  

a) monitorow ania spółek, który ch akcje dopuszczone zostały  do obrotu na ry nku regulow anym, 

w  szczególności pod w zględem ry zy k finansow ych i niefinansow y ch, w pływu społecznego i 

na środow isko naturalne oraz ładu korporacy jnego;  

b) prow adzenia dialogu ze spółkami, o który ch mow a w  lit. a); 

c) w spółpracy  z inny mi akcjonariuszami spółek, o który ch mowa w lit. a);  

Polity ka zaangażow ania jest dostępna na stronie internetow ej Tow arzy stwa.  

4) Tow arzy stw o przyjęło i stosuje strategię w y konywania prawa głosu z instrumentów  finansowych 

w chodzący ch w skład portfeli inw esty cyjnych funduszy inwestycyjnych otwarty ch. Skrócony opis 

strategii dostępny  jest na stronie internetow ej Tow arzy stwa.  

5) Z zastrzeżeniem postanow ień ppkt 3) i 4), Tow arzystwo może uznać za zasadne zastosowanie 

określony ch zasad postępow ania lub procesów  mający ch na celu identy fikow anie czy nników  

ry zy ka odnoszący ch się do aspektów  środow iskowych, społeczny ch lub doty czący ch ładu 

korporacy jnego (env ironmental, social or corporate gov ernance risks, ry zyka dla czynników ESG), 

oraz ograniczanie ich oddziały w ania na w artość inw esty cji, w  procesie podejmow ania decy zji 

inw esty cyjnych, w  zakresie w  jakim by łoby  to proporcjonalne oraz odpow iednie w  danym 
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przy padku, przy  uw zględnieniu w ielkości, charakteru lub skali działalności prow adzonej przez 

Tow arzy stw o w  dany m zakresie, rodzaju lub indy w idualny ch cech lub w arunków  produktu 

finansow ego, w  odniesieniu do którego miałoby  to zastosow anie. Decy zje w  powyższym zakresie 

podejmow ane będą każdorazow o w  granicach mający mi zastosow anie w  dany m przy padku 

przepisami praw a oraz z poszanow aniem w iążących zobowiązań wobec uczestników Funduszy 

lub klientów  Tow arzystwa, wynikających w  szczególności ze Statutów  Funduszy , regulaminów  

produktów  lub zaw arty ch umów . 

6) W dłuższej perspekty w ie czasu Towarzystw o będzie dąży ło w  ty m zakresie do realizow ania misji 

Grupy  BNP Parias opisanej poniżej w  punkcie 7).  

7) Misją Grupy  BNP Paribas w  której skład w chodzi Tow arzy stwo jest przy czynianie się do 

odpow iedzialnego i zrów now ażonego w zrostu poprzez finansow anie gospodarki oraz doradzanie 

klientom w edle najw y ższych standardów  ety cznych. Stosow anie w ytycznych odnoszących się do 

problematy ki społecznej odpow iedzialności biznesu (corporate social responsibility, CSR) stanowi 

głów ny  komponent tego podejścia. Spójnie z Celami Zrów now ażonego Rozwoju 2030, przy jętymi 

rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ („Cele Zrów now ażonego Rozw oju 2030”), wspomniana 

strategia działań Grupy  BNP Paribas oparta została na czterech filarach (w y miarze 

ekonomiczny m, społecznym, obywatelskim oraz środow iskowym), które odzw ierciedlają zarówno 

w y zwania z obszaru problematy ki CSR, jak rów nież konkretne osiągniecia BNP Paribas  w  tym 

zakresie. 

W 2019 roku Grupa BNP Paribas opublikow ała sw ój cel korporacy jny  obow iązujący w szystkie 

podmioty  Grupy , który  został przy gotow any przez Komitet Wy konaw czy Grupy  BNP Paribas na 

podstaw ie trzech dokumentów  pow stały ch w  w y niku pracy  z w ieloma różny mi pracow nikami. 

Należą do nich: Wspólne Przekonania (Misja i Wizja) (The Shared Conv ictions (Mission and 

Vision)), Kodeks Postępow ania (The Code of Conduct) i Manifest Zaangażow ania (The 

Engagement Manifesto). 

Ponadto, BNP Paribas Bank Polska S.A.- który  jest akcjonariuszem Tow arzy stwa spójnie z 

podejściem Grupy  BNP Paribas angażuje się od kilku lat w  działania mające na celu przy czynianie 

się do odpow iedzialnego i zrów now ażonego rozw oju staw iając sobie dodatkow e zobow iązania w  

szczególnie w rażliw ych sektorach poprzez opracow anie: 

 polity ki finansow ania i polity ki inw esty cyjnej w następujący ch sektorach: rolno-spożywczym, 

leśny m – w  zakresie oleju palmow ego oraz miazgi drzew nej, ty toniow y m, obronności i 

bezpieczeństw a, energia jądrow ej, energety ki w ęglow ej, w ydobywczym i paliwowym w  

zakresie niekonw encjonalny ch zasobów  ropy naftow ej i gazu (aktualna lista polity k znajduje 

się na stronie https://group.bnpparibas/en/financing-inv estment-policies) 

 w y kazu wykluczonych tow arów  i działalności, takich jak ty toń, pław nice o długości pow . 2,5 

km, produkcja w łókien azbestow y ch, produktów  zaw ierający ch PCB (polichlorow ane 

bifeny le) lub handlu jakimikolw iek gatunkami podlegający mi konw encji CITES (Konw encja o 

między narodow ym handlu zagrożonymi gatunkami dzikich zwierząt i roślin) bez niezbędnego 

zezw olenia (https://group.bnpparibas/en/publications#6) 

 listy  ograniczeń, która określa poziom monitorow ania i ograniczeń stosow any ch wobec firm, 
które nie w  pełni spełniają w y magania Grupy  BNP Paribas w  zakresie CSR.  

Więcej informacji nt. strategicznego podejścia BNP Paribas Bank Polska S.A. do zarządzania 

aspektami CSR i Zrów now ażonego Rozw oju znajduje się w  niefinansow y ch raportach roczny ch., 

które dostępne są na stronie CSR. 

 Rozdział III. Przejrzystość w zakresie niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju 

(art. 4 ust. 1 lit. b), art. 7 ust. 2 SFDR) 

3.1. Oświadczenie 

składane w 

odniesieniu do 

każdego produktu 

finansowego 

1) Przez głów ne niekorzy stne skutki należy  rozumieć te skutki decy zji inw estycyjnych, które mają 

niekorzy stny  w pływ na czy nniki zrów now ażonego rozw oju. Przez „czy nniki zrów noważonego 

rozw oju”  rozumie się kw estie środow iskow e, społeczne i pracow nicze, kw estie doty czące 

poszanow ania praw  człow ieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstw u.  

2) Tow arzy stw o, za w y jątkiem subfunduszy  w ymienionych w  punkcie 3) poniżej,  nie bierze pod 

uw agę głów ny ch niekorzystnych skutków  decyzji inw esty cyjnych dla czy nników zrównoważonego 

rozw oju. Jest to pody ktow ane przede w szystkim: 

https://www.bnpparibas.pl/csr/raporty-csr
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a) brakiem pełnej regulacji praw nej w  pow y ższym zakresie, w  ty m toczący mi się pracami 

w spólnego komitetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankow ego (EUNB), Europejskiego 

Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracow niczy ch Programów  Emery talny ch (EIOPA) oraz 

Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów  Wartościow y ch (ESMA) nad opracow aniem 

projektów  regulacy jny ch standardów  techniczny ch (RTS) w  celu doprecy zow ania SFDR, 

m.in. w  zakresie treści, metod i prezentacji informacji zw iązany ch ze w skaźnikami 

zrów now ażonego rozw oju w  odniesieniu do klimatu i inny ch niekorzy stny ch skutków  

środow iskowych, do kw estii społecznych i pracow niczych, poszanow ania praw  człowieka 

oraz przeciw działania korupcji i przekupstw u, lub przew idziany m dla ty ch standardów  

okresem doty czący m ich wejścia w życie lub stosow ania; 

b) utrzy maniem doty chczasow ych w arunków dla realizacji przez Tow arzy stw o obow iązku 

działania w  najlepiej pojęty m interesie uczestników  zarządzany ch Funduszy oraz klientów  

Tow arzy stw a, w yznaczonych bezw zględnie obow iązującymi przepisami praw a oraz na 

podstaw ie postanow ień Statutów  Funduszy , regulaminów  produktów  lub zaw arty ch umów . 

3) W odniesieniu do następujący ch subfunduszy  w y odrębniony ch w  ramach funduszu BNP Paribas 

Parasol SFIO, a mianow icie SUBFUNDUSZ BNP PARIBAS AKCJI WZROSTOWYCH USA- 

utw orzony  w  dniu 27.05.2022 roku, SUBFUNDUSZ BNP PARIBAS EUROPEJSKICH OBLIGACJI 

ZAMIENNYCH – utw orzony  w  dniu 27.05.2022 roku, SUBFUNDUSZ BNP PARIBAS AKCJI 

AZJATYCKIE TYGRYSY- utw orzony  w  dniu 27.05.2022 roku, SUBFUNDUSZ BNP PARIBAS 

OBLIGACJI ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ - utw orzony  w  dniu 27.05.2022 roku, SUBFUNDUSZ 

BNP PARIBAS AKCJI ZIELONY ŁAD - utw orzony  w  dniu 27.05.2022 roku, SUBFUNDUSZ BNP 

PARIBAS AKCJI AQUA - utw orzony  w  dniu 27.05.2022 roku Tow arzy stwo bierze pod uw agę 

głów ne niekorzy stne skutki decy zji inw esty cyjnych dla czy nników zrów noważonego rozw oju. 

Realizując to, w  ten sposób, że nie inw estuje w  wykluczone tow ary i działalności takie jak ty toń, 

pław nice o długości pow . 2,5 km, produkcja w łókien azbestow ych, produktów  zawierających PCB 

(polichlorow ane bifeny le) lub handlu jakimikolw iek gatunkami podlegający mi konw encji CITES 

(Konw encja o między narodow ym handlu zagrożony mi gatunkami dzikich zw ierząt i roślin) bez 

niezbędnego zezw olenia. Tow arzystwo bierze pod uw agę niekorzy stne skutki decy zji 

inw esty cyjnych w  ten sposób, że w skazane w y żej subfundusze lokują co najmniej 60% w artości 

akty w ów netto w  Subfundusze Funduszu Zagranicznego „BNP PARIBAS FUNDS SICAV”, które 

spełniają kry teria określone w  art. 8 lub 9 Rozporządzenia SFDR. Szczegóły  doty czące 

subfunduszy  zarządzany ch przez Tow arzy stwo, jak i ich lokat znajdują się w  prospekcie 

informacy jny m funduszu BNP Paribas Parasol SFIO, zamieszczony m na stronie internetow ej.  

4) Tow arzy stw o nie w y klucza zmiany  zaprezentow anego w  punkcie 2) pow y żej podejścia 

doty czącego głów ny ch niekorzy stny ch skutków  decy zji inw esty cyjnych dla czy nników  

zrów now ażonego rozw oju w perspekty wie średnio- lub długoterminow ej. Podejmując decy zję w  

pow y ższym zakresie Tow arzy stwo uw zględni w ielkość oraz charakter i skalę prow adzonej 

działalności, rodzaje produktów  finansow y ch, które udostępnia, a także w y ty czne i standardy  

postępow ania stosow ane w  ty m zakresie przez BNP Paribas. 

 Rozdział IV. Przejrzystość polityk wynagrodzeń w związku z wprowadzaniem do  działalności 

ryzyk dla zrównoważonego rozwoju (art. 5 ust. 1 SFDR) 

4.1. Polityki 

wynagrodzeń 

1) Zgodnie z przepisami sektorow y mi mający mi zastosow anie do Tow arzystwa, w  Tow arzystwie 

została opracow ana i w drożona polity ka w y nagrodzeń ustanaw iająca zasady  w y nagradzania 

w skazany ch w tej polity ce osób, który ch czynności istotnie w pływają na profil ry zy ka Towarzystwa 

oraz Funduszy  („polity ka wynagrodzeń”). 

2) Szczegółow e cele w yznaczane osobom, o który ch mowa w ppkt 1) stanow ią wypadkową głównych 

celów  finansow y ch i niefinansow y ch Tow arzystwa i uw zględniają zakres odpow iedzialności na 

dany m stanow isku. Cele są ustalane i zatw ierdzane przez odpowiedni organ Towarzystw a. Ryzyka 

dla zrów now ażonego rozw oju, przez które zgodnie z SFDR rozumie się sy tuacje lub w arunki 

środow iskow e, społeczne lub zw iązane z zarządzaniem, które – jeżeli w y stąpią – mogły by  mieć, 

rzeczy wisty lub potencjalny , istotny  negatywny wpływ na wartość inwestycji, uwzględniane są w  

ten sposób, że przy  ocenie realizacji celów , w  przy padkach i w  zakresie, w jakim jest to zasadne, 

bierze się pod uw agę rów nież w spomniane ry zy ka. W takim przy padku celem stosow anych 

rozw iązań będzie dążenie aby  struktura w y nagrodzenia nie zachęcała do podejmow ania 



Informacje związane ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR)  

udostępniane za pośrednictwem strony internetowej 

            Strona 4 z 4 

nadmiernego ry zy ka w  odniesieniu do ry zy k dla zrów noważonego rozw oju i aby  mogła zostać 

pow iązana z w y nikami skorygowanymi o ten rodzaj ry zy ka. 

3) Polity ka w y nagrodzeń jest dostępna na stronie internetow ej Tow arzy stwa. 

 
Rozdział V. Produkty promujące aspekt środowiskowy lub społeczny (lub oba te aspekty), 

albo mające na celu zrównoważone inwestycje 

 

Tow arzy stw o utw orzyło w dniu 27.05.2022 sześć subfunduszy  wydzielonych w  ramach BNP Paribas 

PARASOL SFIO które promują aspekty  środow iskow e i społeczne i które będą oferow ane od 

01.06.2022:  

SUBFUNDUSZ BNP PARIBAS AKCJI WZROSTOWYCH USA,  

SUBFUNDUSZ BNP PARIBAS EUROPEJSKICH OBLIGACJI ZAMIENNYCH  

SUBFUNDUSZ BNP PARIBAS AKCJI AZJATYCKIE TYGRYSY 

SUBFUNDUSZ BNP PARIBAS OBLIGACJI ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ  

SUBFUNDUSZ BNP PARIBAS AKCJI ZIELONY ŁAD 

SUBFUNDUSZ BNP PARIBAS AKCJI AQUA 

. 

 Rozdział VI. Definicje 

6.1. Pozostałym terminom używanym powyżej nadaje się następujące znaczenie: 

1) Fundusz lub Fundusze – w zależności od kontekstu, jeden lub kilka 

spośród funduszy inwestycyjnych otwartych, specjalistycznych 

funduszy inwestycyjnych otwartych lub funduszy inwestycyjnych 

zamkniętych zarządzanych  przez Towarzystwo, albo wszystkie te 

fundusze inwestycyjne łącznie; 

2) SFDR – rozporządzenie 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; 

3) Statut – Statut właściwego spośród Funduszy; 

4) Towarzystwo – BNP Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

z siedzibą w Warszawie; 

5) Ustawa o funduszach inwestycyjnych – ustawa z dnia 27 maja 

2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi; 

6) zrównoważona inwestycja  – inwestycja w działalność 

gospodarczą, która przyczynia się do realizacji celu 

środowiskowego, na przykład taka, która jest mierzona za pomocą 

kluczowych wskaźników zasobooszczędności pod kątem zużycia 

energii, wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych, 

wykorzystywania surowców, zużycia wody i użytkowania gruntów, 

generowania odpadów, emisji gazów cieplarnianych lub wpływu na 

różnorodność biologiczną i gospodarkę o obiegu zamkniętym, lub 

inwestycja w działalność gospodarczą, która przyczynia się do 

realizacji celu społecznego, w szczególności inwestycja 

przyczyniająca się do przeciwdziałania nierównościom lub 

inwestycja wspierająca spójność społeczną, integrację społeczną i 

stosunki pracy, lub inwestycja w kapitał ludzki lub w społeczności 

znajdujące się w niekorzystnej sytuacji pod względem 

gospodarczym lub społecznym, o ile takie inwestycje nie naruszają 

poważnie któregokolwiek z tych celów, a spółki, w które dokonano 

inwestycji, stosują dobre praktyki w zakresie zarządzania, w 

szczególności w odniesieniu do solidnych struktur zarządzania, 

stosunków pracowniczych, wynagrodzenia dla osób zatrudnionych i 

przestrzegania przepisów prawa podatkowego. 
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Do użytku wewnętrznego  TABELA ZGODNOŚCI 

 

Rozporządzenie 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 (SFDR)  

Jedn. red. aktu Obow iązek w drożenia (T/N) Jedn. red. dokumentu Komentarz 

art. 3 ust. 1 T pkt 2.1  

art. 4 ust. 1 lit. a) T/N Rozdział III punkt 2) i 3)  

art. 4 ust. 1 lit. b) T pkt 3.1  

art. 5 ust. 1 T pkt 4.1  

art. 7 ust. 2 T pkt 3.1  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2088
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2088

