AMERYKAŃSKA IZBA HANDLOWA W POLSCE
Spektrum Tower, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
Tel: (48) (22) 520-5999, e-mail: office@amcham.pl, www.amcham.pl

Warszawa, dn. 22 września 2021 r.
Tadeusz Kościński
Minister Finansów
Szanowny Panie Ministrze,
W imieniu Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce (AmCham) oraz firm członkowskich,
pragniemy przekazać nasze uwagi dotyczące projektu Dyrektywy w sprawie raportowania
zagadnień zrównoważonego rozwoju (dalej „CSRD” - Corporate Sustainability Reporting
Directive).
Jako Amerykańska Izba Handlowa w Polsce w pełni popieramy cele CSRD i jednocześnie
podejmujemy własne działania zmierzające do podniesienienia świadomości i wiedzy na
temat społecznej odpowiedzialności biznesu wśród naszych firm członkowskich. Firmy
członkowskie Izby prezentują długą historię transparentności i raportowania
odpowiedzialności korporacyjnej, inspirowanej niektórymi z wiodących ram raportowania
niefinansowego.
Pragniemy podkreślić, że w pełni rozumiemy konieczność przekazywania danych z obszaru
zrównoważonego rozwoju, niemniej uważamy, że aby chronić biznesowe podejście do CSR,
ważne jest, aby polityka UE nie ingerowała nadmiernie w innowacyjność i elastyczność firm
w celu opracowania strategii CSR i zrównoważonego rozwoju w sposób najbardziej
odpowiedni dla ich firmy i indywidualnych okoliczności.
Nowe wymogi sprawozdawcze będą pociągały za sobą istotną zmianę dla firm. Apelujemy
zatem w uwzględnienie poniższych postulatów, które w naszym przekonaniu zachęcą firmy
do działań w ramach CSR oraz sprawnego przekazywania spójnych, kompletnych i wysokiej
jakości danych w przyszłości.
➢ Ograniczenie zakresu tylko do dużych spółek notowanych na giełdzie lub stopniowe
wprowadzanie wymogów (np. najpierw zastosowanie obowiązków sprawozdawczych
do dużych spółek notowanych na giełdzie, a następnie, po dokonaniu oceny,
rozważenie rozszerzenia zakresu na duże spółki nienotowane na giełdzie),
proponowany zakres będzie stanowił nieuzasadnione duże obciążenie pod względem
kosztów i administracji.
➢ Zapewnienie zgodności unijnych standardów sprawozdawczych w obszarze
zrównoważanego rozwoju z wymogami sprawozdawczymi wynikającymi z
istniejących już standardów międzynarodowych. Pozwoli to uniknąć tworzenia
nowego, dodatkowego standardu, który ma zastosowanie tylko w obszarze UE.
➢ Zastosowanie i skupienie się na zasadzie podwójnej istotności, w miejsce
szczegółowego, enumeratywnego określenia raportowanych informacji.
➢ Zastosowanie zwolnienia z obowiązku raportowania dla spółek zależnych
zarejestrowanych na terenie UE, w przypadku, jeśli spółka dominująca jest
zarejestrowana w kraju trzecim, a jednocześnie spółka zależna jest uwzględniona w
skonsolidowanym sprawozdaniu z działalności.
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Umożliwienia spółkom podejmowania decyzji o dobrowolnym włączeniu danych
dotyczących zrównoważonego rozwoju do swoich rocznych raportów niefinansowych
lub oddzielnym publikowaniu tych danych.
➢ Uwzględnienie w procesie legislacyjnym dodatkowego ryzyka wynikającego z
publikowania wybiegających w przyszłość informacji opartych na prognozach oraz
ryzyka dla firm notowanych na dwóch giełdach w UE. Jednocześnie zwracamy uwagę
na potencjalne ograniczenia przedsiębiorstw w zakresie ich zdolności pozyskiwania i
przekazywania informacji od innych podmiotów w łańcuchu dostaw i wartości.
➢

Biorąc pod uwagę, iż przedstawione przez nas postulaty są zbieżne, z opinią wyrażoną przez
Amerykańską Izbę Handlową przy Unii Europejskiej (American Chamber of Commerce to
the European Union; AmCham EU) w jej stanowisku z lipca 2021 r., prosimy o
potraktowanie załączonego stanowiska AmCham EU jako rozwinięcia i uszczegółowienia
powyższych postulatów.
Wyrażamy głęboką̨ nadzieję, że zaprezentowane przez nas postulaty spotkają̨ się̨ ze
zrozumieniem z Państwa strony i zostaną̨ uwzględnione w stanowisku polskiego rządu.
Chcielibyśmy również̇ zapewnić, że chętnie i aktywnie możemy włączyć się̨ jezeli to jeszcze
możliwe do prac powołanej grupy roboczej dr rozwoju raportowania niefinansowego, służąc
głosem eksperckim naszych firm członkowskich dla wypracowania jak najlepszych
rozwiązań.
W razie jakichkolwiek pytań́ , pozostajemy do dyspozycji. Osobą do kontaktu jest Karol
Witaszek, Koordynator ds. prawnych i polityki publicznej, karol.witaszek@amcham.pl; nr tel.
690 087 660.
Z wyrazami szacunku,

Tony Housh
Prezes Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce

Załączniki:
1. Stanowisko AmCham EU w sprawie CSRD
***
AmCham jest organizacją zrzeszającą przedsiębiorców amerykańskich w naszym kraju, reprezentujących
jednocześnie jedną z największych grup inwestorów zagranicznych, którzy zainwestowali w Polsce ponad 236
mld złotych i kreują̨ ponad 300 tysięcy miejsc pracy. Od 30 lat działamy na rzecz rozwoju wzajemnych relacji
gospodarczych, naszymi priorytetami są: poprawa klimatu inwestycyjnego, dialog pomiędzy biznesem i rządem
oraz zwiększanie konkurencyjności Polski we współpracy z amerykańskim know-how.

