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Rozporządzenie 
SFDR – legislacyjna 
nowość dla sektora 
usług finansowych 
 
10 marca 2021 r. zaczęły obowiązywać przepisy 
Rozporządzenia w sprawie ujawniania 
informacji związanych ze zrównoważonym 
rozwojem w sektorze usług finansowych – 
SFDR1. Przepisy te mają na celu włączenie 
kwestii związanych ze wsparciem ochrony 
środowiska, dbaniem o społeczeństwo oraz 
ładem korporacyjnym (ang. Environmental, 
Social, Corporate Governance – ESG) do procesu 
podejmowania decyzji inwestycyjnych i 
biznesowych, poprzez nałożenie na podmioty 
zobowiązane obowiązku publikowania 
określonych informacji na stronach 
internetowych, w sprawozdaniach okresowych, 
w politykach wynagrodzeń czy też w 
informacjach ujawnianych przed zawarciem 
umowy z klientem.  
W trakcie lektury SFDR może nasunąć się wiele 
pytań związanych ze stosowaniem postanowień 
tej regulacji, więc my postanowiliśmy 
odpowiedzieć poniżej na te, które pojawiają się 
najczęściej. 

 
1 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 (Dz. Urz. UE L 317/1), „SFDR” (ang. Sustainable Finance Disclosure Regulation). 
 

 
1. Jakie podmioty objęte są zakresem SFDR? 
SFDR ma zastosowanie do uczestników rynku 
finansowego oraz doradców finansowych, w tym w  
szczególności (choć nie wyłącznie) do: 
• firm inwestycyjnych, które świadczą usługi 

zarządzania portfelem lub doradztwa 
finansowego; 

• zakładów ubezpieczeń udostępniających 
ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne lub 
świadczących usługi doradztwa 
ubezpieczeniowego w odniesieniu do 
ubezpieczeniowych produktów 
inwestycyjnych; 

• zarządzających alternatywnymi funduszami 
inwestycyjnymi; 

• pośredników ubezpieczeniowych 
świadczących usługi doradztwa 
ubezpieczeniowego w odniesieniu do 
ubezpieczeniowych produktów 
inwestycyjnych. 

 
2. Do jakich podmiotów nie ma 

zastosowania SFDR? 
Postanowień SFDR nie stosuje się do 
następujących podmiotów, dla których 
wykonywanie dodatkowych obowiązków 
informacyjnych mogłoby stanowić zbyt duże 
obciążenie, niezależnie od ich formy prawnej, pod 
warunkiem, że zatrudniają mniej niż 3 osoby: 
• pośrednicy ubezpieczeniowi, którzy 

świadczą usługi doradztwa 
ubezpieczeniowego w odniesieniu do 
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ubezpieczeniowych produktów 
inwestycyjnych; 

• firmy inwestycyjnie, które świadczą usługi 
doradztwa inwestycyjnego.  

 
3. Dlaczego niektóre podmioty muszą 
stosować Rozporządzenie SFDR, skoro 
podlegają obowiązkom wynikającym z 
Dyrektywy NFRD2? 
Niektóre podmioty, takie jak np. spółki publiczne, 
banki czy zakłady ubezpieczeń, mają obowiązek 
zamieszczania w sprawozdaniach okresowych 
określonych informacji niefinansowych. 
Przykładowo są obowiązane do zawarcia w 
sprawozdaniu z działalności oświadczenia o swojej 
polityce obejmującej co najmniej kwestie 
środowiskowe, społeczne i pracownicze, 
poszanowanie praw człowieka oraz 
przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu. 
Podkreślenia wymaga fakt, że Dyrektywa NFRD 
dotyczy udzielania informacji o swojej działalności, 
natomiast SFDR o własnych produktach i usługach 
finansowych, ale w oparciu o informacje na temat 
działalności podmiotu trzeciego, którą te produkty 
lub usługi finansują.  
 
4. Co klienci zyskają dzięki SFDR? 
W związku ze stosowaniem SFDR przez 
uczestników rynku finansowego, klienci chcący 
inwestować w sposób odpowiedzialny, będą mogli 
wybrać produkty finansowe dedykowane 
bezpośrednio kwestiom ESG, w szczególności tzw. 
produkty „dark green”, które mają na celu 
zrównoważone inwestycje oraz tzw. produkty 
„light green”, promujące m.in. aspekt 
środowiskowy lub społeczny.  
 
5. Jakie obowiązki nakłada SFDR na 

podmioty rynku finansowego? 
SFDR nakłada na podmioty rynku finansowego 
nowe obowiązki informacyjne, skutkujące 
koniecznością wskazywania w informacjach 
ujawnianych klientom sposobu, w jaki 
uwzględniają kwestie ESG jako ryzyko dla wartości 
inwestycji oraz skutków podejmowanych przez 
nich decyzji inwestycyjnych, które mogą mieć 
wpływ na środowisko. Wskazane informacje,  

 
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji 
niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże spółki oraz grupy (Dz. Urz. UE L 330), „Dyrektywa NFRD” (ang. Non-Financial Reporting 
Directive). 

w zależności od konkretnego przypadku, muszą 
być publikowane: 
• na stronie internetowej podmiotu 

zobowiązanego; 
• w polityce wynagrodzeń ww. podmiotu; 
• w informacjach ujawnianych przed 

zawarciem umowy z klientem; 
• w sprawozdaniach okresowych podmiotów 

zobowiązanych; 
• w komunikatach marketingowych. 
 
6. Czy wszystkie obowiązki wynikające z 

SFDR muszą być wykonywane już teraz? 
Co do zasady tak, za wyjątkiem wymogów w 
zakresie ujawnień w sprawozdaniach okresowych, 
które uczestnicy rynku finansowego powinni 
stosować od dnia 1 stycznia 2022 r. 
 

Zadaj pytanie 
naszym doradcom 
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