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tekst

"Shareholders do not and should not have 
rights to do with companies what they please, 
even while staying within the law and social 
norms"



1. Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) – projekt z 

21.04.2021

2. Rozporządzenie dot. taksonomii

3. Rozporządzenie dot. ujawniania informacji związanych ze 

zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFRD)

4. EU Taxonomy Climate Delegated Act projekt z 21.04.2021

5. Europejskie prawo o klimacie – porozumienie zatwierdzone 

21.04.2021

6. Rezolucja PE z zaleceniami dla Komisji Europejskiej dotyczącymi 

należytej staranności i odpowiedzialności przedsiębiorstw w 

zakresie praw człowieka i środowiska z 10 marca 2021 r.  - w 2021 

planowane jest ogłoszenie projektu regulacji uwzgledniającej 

założenia rezolucji

7. Dyrektywa dot. sygnalistów – termin implementacji upływa 

17.12.2021

8. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021



Raportowanie odpowiedzialności - dyrektywa

BĘDZIĘ:
1. Wszystkie duże firmy i spółki giełdowe (z wyjątkiem 

mikroprzedsiębiorstw notowanych na giełdzie), przy 
czym średnie i małe spółki giełdowe od 2026

2. Obowiązkowa zewnętrzna weryfikacja (niezależne 
zapewnienie),
3. Sprawozdania zgodne z jednolitymi unijnymi 
standardami 
4. Bardziej szczegółowo określono informacje, które 
przedsiębiorstwa powinny przekazywać 
5. Zapewnienie, że wszystkie informacje są 
publikowane jako część sprawozdań spółek i ujawnione 
w formacie cyfrowym
6. Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

JEST:
1. Spółki giełdowe, których zatrudnienie przekracza 
500 osób oraz spełniają jedno z kryteriów:
• 85 mln pln suma aktywów bilansu
• 170 mln pln przychody netto ze sprzedaży
2. Brak obowiązku zewnętrznej weryfikacji

3. Dowolność w doborze standardu raportowania

4. Określone obszary raportowania ale nie 
poszczególne wskaźniki
5. Większa swoboda co do formy (np. oświadczenie nt. 
danych niefinansowych)

6. Zmian nazwy - Non-Financial
Reporting Directive (NFRD)



Raportowanie odpowiedzialności –
jednolity standard UE - założenia

Dyrektywa dot. sygnalistów

A principles-based 
sustainability reporting 
system

An inclusive range of 
sustainability reporting 
stakeholders



E - enviroment

tekst

• ambitny cel klimatyczny do 2030 r. polegający na co 

najmniej 55% redukcji emisji netto w porównaniu z 

1990 r.; 

• zobowiązanie do ujemnych emisji po 2050 r .; 

• powołanie Europejskiego Naukowego Komitetu 

Doradczego ds. Zmian Klimatu, który będzie udzielał 

niezależnych porad naukowych; 

• ostrzejsze przepisy dotyczące przystosowania się do 

zmiany klimatu; 

• silna spójność wszystkich polityk Unii z celem 

neutralności klimatycznej; 

• zobowiązanie do współpracy z sektorami w celu 

przygotowania map drogowych dla poszczególnych 

sektorów,

Cele środowiskowe:
a) łagodzenie zmian klimatu; 
b) adaptacja do zmian klimatu; 
c) zrównoważone wykorzystywanie i 

ochrona zasobów wodnych i morskich; 
d) przejście na gospodarkę o obiegu 

zamkniętym; 
e) zapobieganie zanieczyszczeniu i jego 

kontrola; 
f) ochrona i odbudowa bioróżnorodności i 

ekosystemów



S - social

• tekst

tekst

Należyta staranność wymaga, aby firmy zarządzały ryzykiem 

w obszarach praw człowiek i środowiska a tam gdzie to 

konieczne podejmowały działania naprawcze – dotyczy to 

CAŁEGO łańcucha wartości;

Zasady powinny mieć zastosowanie do firm działających na 

rynku wewnętrznym UE, nawet jeśli pochodzą spoza UE;

Sankcje za nieprzestrzeganie regulacji i wsparcie prawne dla 

ofiar korporacji w krajach trzecich;

Zakaz importu produktów związanych z poważnymi 

naruszeniami praw człowieka, takimi jak praca przymusowa 

lub praca dzieci 



G - Governance

tekst





Moi zdaniem

tekst
Nowe wymogi zmienią podejście do biznesu.
Nie da się uniknąć zmian w firmach w obszarach ESG, nie 
da się dłużej udawać, czy wykonywać pozornych działań. 

Na zmiany trzeba się przygotować. 
Teraz jest ten moment.



Przydatne linki
tekst• ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawe

ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=PL (dot. taxonomi)

• 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 (SFRD) 
L_2019317PL.01000101.xml (europa.eu)

• Zmiany dotyczące dyrektywy w zakresie raportowania niefinansowego oraz aktów delegowanych dotyczących 
taksonomii:  https://ec.europa.eu/info/publications/210421-sustainable-finance-communication_en#csrd

• Porozumienie dotyczące polityki klimatycznej: Provisional agreement on the European Climate Law (europa.eu)
• Zaktualizowany Model Trzech Linii IIA (wcześniej obrony): Trzy linie obrony – zaktualizowany model trzech linii 

obrony IIA, 2020 r. | Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska
• Certyfikat CIA: Pages - Certified Internal Auditor (CIA) Certification (theiia.org)
• Artykuł – Audytowanie praw człowieka: audyt - Audyt obszaru praw człowieka a raportowanie niefinansowe | 

Arete Audit (olgapetelczyc.pl)
• Artykuł – Co audytor powinien wiedzieć o kwestiach środowiskowych i zmian klimatu: audyt - Co audytor 

powinien wiedzieć o kwestiach środowiskowych i zmian klimatu? | Arete Audit (olgapetelczyc.pl)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R2088&qid=1585673932650&from=EN
https://ec.europa.eu/info/publications/210421-sustainable-finance-communication_en#csrd
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1828
https://www.iia.org.pl/aktualnosci/trzy-linie-obrony-zaktualizowany-model-trzech-linii-obrony-iia-2020-r
https://na.theiia.org/certification/CIA-Certification/Pages/CIA-Certification.aspx
https://olgapetelczyc.pl/audyt/audyt-prawa-czlowieka.html
https://olgapetelczyc.pl/audyt/audyt-wiedza-srodowisko.html


tekst

Instytut Audytorów Wewnętrznych (The Institute of Internal Auditors

(IIA), jest najstarszą i największą na świecie organizacją, skupiającą

audytorów wewnętrznych. Lider w dziedzinie normalizacji, certyfikacji,

badań, kształcenia i przygotowania do praktycznego wykonywania zawodu

audytora wewnętrznego.

W Polsce IIA reprezentowany jest przez Instytut Audytorów Wewnętrznych

IIA Polska, który jest liderem w propagowaniu wiedzy o audycie oraz

najlepszych praktykach i standardach zarządzania.

Lider szkolenia z zakresu certyfikowanych kursów dla audytorów

wewnętrznych oraz obszarów niezbędnych do prowadzenia skutecznego

i efektywnego audytu wewnętrznego.

Partner dla instytucji publicznych oraz sektora prywatnego w obszarze

wiedzy eksperckiej o audycie oraz najlepszych praktykach i standardach

zarządzania.

Szukasz audytora? Zwróć uwagę czy posiada jeden z

certyfikatów potwierdzający znajomość Międzynarodowych Standardów

Praktyki Zawodu Audytu Wewnętrznego. Certyfikaty IIA: CIA, CGAP,

CRMA. CFSA, CCSA, QIAL.

www.iia.org.pl



tekst

Dziękuję
olga@olgapetelczyc.pl
www.olgapetelczyc.pl
FB: Olga Petelczyc - o audycie odpowiedzialnie
LI: Olga Petelczyc


