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Non-Financial Reporting 

Directive (NFRD)

Corporate Sustainability

Reporting Directive (CSRD)

• Informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju a nie dane niefinansowe 

ZMIANA TERMINOLOGII

• Istotność wymiarze inside-out and outside-in (wpływ jednostki na kwestie związane ze zrównoważonym 

rozwojem oraz wpływ kwestii zrównoważonego rozwoju na rozwój, wyniki i sytuację jednostki)

DOUBLE MATERIALITY

• Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności (Art. 19a)

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI



CSRD - stan prac

21.04.2021

propozycja CSRD 

przyjęta przez KE

do 05.07.2021

możliwość zgłaszania 

opinii

Ustalenia i akceptacja 

finalnego dokumentu 

przez PE i Radę

Transpozycja 
do prawa krajów 
członkowskich do 

01.12.2022

Obowiązywanie 
od 01.01.2023 lub 

później



Kto będzie objęty Dyrektywą?

Mikrofirmy Małe firmy Średnie firmy Duże firmy
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Nie przekracza dwóch z trzech 

kryteriów: 

• suma bilansowa: 350 000 

EUR; 

• obrót netto: 700 000 EUR; 

• średnia liczba pracowników w 

roku budżetowym: 10

Nie przekracza dwóch z trzech 

kryteriów: 

• suma bilansowa: 4 000 000 EUR; 

• obrót netto: 8 000 000 EUR; 

• średnia liczba pracowników w 

roku budżetowym: 50

Nie przekracza dwóch z trzech 

kryteriów: 

• suma bilansowa: 20 000 000 

EUR; 

• obrót netto: 40 000 000 EUR; 

• średnia liczba pracowników w 

roku budżetowym: 250

Przekracza minimum dwa z trzech 

kryteriów dla średnich firm
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NIE NIE NIE Tylko spełniające określone kryteria
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NIE

TAK 

jeśli notowana na giełdzie 

(od 01.01.2026)

Dobrowolnie

dla spółek nienotowanych

TAK

jeśli notowana na giełdzie 

(od 01.01.2026)

Dobrowolnie

dla spółek nienotowanych

TAK



Zakres ujawnień – NFRD (UoR)

Istotne dane dotyczące co najmniej kwestii:

✓ środowiskowych

✓ spraw społecznych i pracowniczych 

✓ poszanowania praw człowieka 

✓ przeciwdziałania korupcji i łapownictwu

Elementy obowiązkowe

✓ zwięzły opis modelu biznesowego jednostki

✓ kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z 

działalnością jednostki

✓ opis polityk stosowanych przez jednostkę w odniesieniu do wskazanych 

kwestii

✓ opis rezultatów stosowania tych polityk

✓ opis procedur należytej staranności – jeżeli jednostka je stosuje w 

ramach ww. polityk

✓ opis istotnych ryzyk związanych z działalnością jednostki w odniesieniu do 

wskazanych kwestii 

✓ opis zarządzania tymi ryzykami

Źródło: Ministerstwo Finansów



Zakres ujawnień - CSRD

ZARZĄDZANIE

• Opis: 

• procesu należytej staranności wdrożonego w 

odniesieniu do kwestii zrównoważonego rozwoju; 

• głównego faktycznego lub potencjalnego niekorzystnego 

wpływu związanego z łańcuchem wartości 

przedsiębiorstwa, w tym z jego własną działalnością, jego 

produktami i usługami, relacjami biznesowymi i jego 

łańcuch dostaw; 

• wszelkich podjętych działań i wyniki takich działań w celu 

zapobiegania, łagodzenia lub naprawiania rzeczywistych 

lub potencjalnych niekorzystnych skutków

• Opis roli organów administrujących, zarządczych i 

nadzorczych w odniesieniu do kwestii zrównoważonego 

rozwoju;

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

• opis głównych ryzyk dla przedsiębiorstwa związanych z 

kwestiami zrównoważonego rozwoju, w tym głównych 

zależności przedsiębiorstwa od tych kwestii, oraz sposobu, 

w jaki przedsiębiorstwo zarządza tym ryzykiem; 

MODEL BIZNESOWY I STRATEGIA

• Opis polityki przedsiębiorstwa w odniesieniu do kwestii zrównoważonego rozwoju;

• Model biznesowy

• odporność modelu biznesowego i strategii przedsiębiorstwa na ryzyka 

związane z kwestiami zrównoważonego rozwoju; 

• szanse związane ze zrównoważonym rozwojem;

• plany przedsiębiorstwa mające na celu zapewnienie, że jego model biznesowy i 

strategia są zgodne z przejściem na zrównoważoną gospodarkę i ograniczeniem 

globalnego ocieplenia do 1,5 ° C zgodnie z Porozumieniem Paryskim; 

• w jaki sposób model biznesowy i strategia przedsiębiorstwa uwzględniają 

interesy interesariuszy przedsiębiorstwa oraz wpływ przedsiębiorstwa na 

kwestie zrównoważonego rozwoju; 

• w jaki sposób strategia przedsiębiorstwa została wdrożona w odniesieniu do 

kwestii zrównoważonego rozwoju;

CELE I MIERNIKI

• Opis celów związanych ze zrównoważonym rozwojem określonych przez 

przedsiębiorstwo oraz postępów, jakie przedsiębiorstwo poczyniło w kierunku 

osiągnięcia tych celów;

• wskaźniki istotne dla powyższych ujawnień



Na co zwraca uwagę CSRD

• Obowiązek ujawniania informacji o wartościach niematerialnych 

i prawnych, w tym informacje o kapitale intelektualnym, ludzkim, 

społecznym i związanym z relacjami

• Opis procesu definiowania obszarów wpływu/ istotności

• Ujawnianie danych dotyczących przyszłości (krótki, średni, długi 

horyzont czasu)

• Dane ilościowe oraz jakościowe

• W stosownych przypadkach - informacje o łańcuchu wartości



Unijny standard sprawozdawczości niefinansowej – kiedy?

do 31. 

października 2022

Akt delegowany:

• określający informacje, które przedsiębiorstwa mają 

przekazywać zgodnie z art. 19a ust. 1 i 2 (slajd 6), 

• co najmniej precyzujący informacje odpowiadające 

potrzebom uczestników rynków finansowych, 

wynikającym z rozporządzenia (UE) 2019/2088 

do 31 

października 2023

Akt delegowany:

• Informacje/ dane uzupełniające, które przedsiębiorstwa 

powinny ujawniać w odniesieniu do kwestii dotyczących 

zrównoważonego rozwoju i obszarów 

sprawozdawczych wymienionych w art. 19a 

• w razie potrzeby; informacje/ dane branżowe

do 31. 

października 2023
Akt delegowany – standard MSPŹródło: Final report. Proposals for a relevant and dynamic EU sustainability 

reporting standard-setting, luty 2021, EFRAG

Standard ma doprecyzowywać co raportować oraz w 
stosownych przypadkach strukturę raportowania



Jakie zagadnienia będą się kryć pod E, S i G w standardzie?

ENVIRONMENTAL

1. Łagodzenie skutków zmiany klimatu;

2. Przystosowanie się do zmiany klimatu; 

3. Zasoby wodne i morskie;

4. Wykorzystanie zasobów i gospodarka o 

obiegu zamkniętym;

5. Zanieczyszczenia;

6. Różnorodność biologiczna i ekosystemy

SOCIAL

1. Równe szanse dla wszystkich, w tym 

równość płci i równa płaca za taką samą 

pracę, szkolenia i rozwój umiejętności oraz 

zatrudnienie i integracja osób z 

niepełnosprawnościami; 

2. Warunki pracy, w tym bezpieczne i 

elastyczne zatrudnienie, płace, dialog 

społeczny, rokowania zbiorowe i 

zaangażowanie pracowników, równowaga 

między życiem zawodowym a prywatnym 

oraz zdrowe, bezpieczne i dobrze 

przystosowane środowisko pracy; 

3. Poszanowanie praw człowieka, 

podstawowych wolności, demokratycznych 

zasad i standardów ustanowionych w 

Międzynarodowej Karcie Praw Człowieka i 

innych podstawowych konwencjach ONZ 

dotyczących praw człowieka oraz Deklaracji 

Międzynarodowej Organizacji Pracy

GOVERNANCE

1. Rola organów administracyjnych, 

zarządczych i nadzorczych jednostki, w tym 

w odniesieniu do kwestii zrównoważonego 

rozwoju, oraz ich skład; 

2. Etyka biznesowa i kultura korporacyjna, w 

tym przeciwdziałanie korupcji i łapówkarstwu; 

3. Polityczne zaangażowanie przedsiębiorstwa, 

w tym jego działalność lobbingowa; 

4. Zarządzanie i jakość relacji z partnerami 

biznesowymi, w tym praktyki płatnicze;

5. Systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania 

ryzykiem w przedsiębiorstwie, w tym w 

odniesieniu do procedury raportowania 

przedsiębiorstwa
UE 2020/852 

(taksonomia)



Jednolity 
elektroniczny format 
raportowania

Jednolity format sprawozdawczy 

(znaczniki w sprawozdawczości 

dotyczącej zrównoważonego 

rozwoju, w tym ujawnianiu informacji 

określonych w art. 8 rozporządzenia 

(UE) 2020/852)



Kary

Ustalane przez państwa członkowskie. 

Możliwości:

• publiczne oświadczenie wskazujące osobę fizyczną lub prawną 

odpowiedzialną za naruszenie oraz charakter naruszenia; 

• nakaz zobowiązujący osobę fizyczną lub prawną odpowiedzialną 

do zaprzestania postępowania stanowiącego naruszenie i 

powstrzymania się od jego ponownego podejmowania; 

• administracyjne sankcje pieniężne



Audyt w zakresie zrównoważonego rozwoju

• Obowiązkowy, limited assurance

• Procedura i wynik audytu – tak jak dla danych finansowych: „wymogi 

art. 37 i 38 dotyczące ustawowego badania sprawozdań 

finansowych mają zastosowanie do zapewnienia 

sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju”

• Wymagania dla audytora:

• Wykształcenie wyższe, lub równoległe

• Ukończone szkolenie teoretyczne

• Szkolenie praktyczne

• Zdany egzamin końcowy potwierdzający kwalifikacje zawodowe 

(zorganizowany bądź uznany przez kraj członkowski)

• Audytorzy, którzy uzyskali kwalifikacje przed 1.01.2023 nie muszą 

zdawać ponownie egzaminów – mają obowiązek zdobywania wiedzy 

w ramach „ciągłej edukacji”

„Biegły rewident” oznacza osobę fizyczną, która została 

zatwierdzona zgodnie z niniejszą dyrektywą przez właściwe 

organy państwa członkowskiego do przeprowadzania badań 

ustawowych i usług atestacyjnych w zakresie 

sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju

„Firma audytorska '' oznacza osobę prawną lub każdy inny 

podmiot, niezależnie od jego formy prawnej, który został 

zatwierdzony zgodnie z niniejszą Dyrektywą przez właściwe 

organy państwa członkowskiego do przeprowadzania badań 

ustawowych i usług atestacyjnych w zakresie 

sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju



Transpozycja: kiedy zapisy Dyrektywy mają wejść w życie?

• Wprowadzenie przez państwa członkowskie przepisów ustawowych, wykonawczych 

i administracyjnych niezbędne do wykonania dyrektywy: do dnia 1 grudnia 2022 r. 

• Zastosowanie do lat budżetowych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2023 r. lub później



Kluczowe wnioski

Spójność pomiędzy poszczególnymi regulacjami UE

Użyteczność danych – porównywalność, mierzalność (standard) 

Wiarygodność (audyt) 

Skala - business as usual a nie działania dodatkowe



SAPERE, al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, NIP: 679 256 77 47, REGON: 383822610

Intuicyjne rozwiązanie, które pozwala gromadzić dane i generuje 

gotowe sprawozdanie niefinansowe. 

Prosty system zbierania danych klientów, który pomaga wypełniać 

zobowiązana z zakresu sprawozdawczości oraz analiz w zakresie 

zrównoważonego rozwoju zgodnie z regulacjami UE.

Nasze narzędzia wspierające raportowanie kwestii zrównoważonego 

rozwoju zgodnie z regulacjami UE i międzynarodowymi standardami:

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Aleksandra Stanek-Kowalczyk

T: +48 573 298 368

M: astanekkowalczyk@sapere.site

https://www.sapere.site/sreport
http://www.sapere.site/
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