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 Publikacje, stanowiska oraz inne informacje: 
 
1. Komunikat KE: Wytyczne dotyczące sprawozdawczości w zakresie informacji 

niefinansowych: Suplement dotyczący zgłaszania informacji związanych z klimatem 
 
Guidelines on non-financial reporting: Supplement on reporting climate-related information  
(2019/C 209/01) 
 

Niniejszy komunikat przygotowano zgodnie z art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2014/95/UE, aby pomóc zainteresowanym przedsiębiorstwom w ujawnianiu informacji 
niefinansowych w odpowiedni, użyteczny, spójny i bardziej porównywalny sposób. Jest to 
suplement do Wytycznych dotyczących sprawozdawczości w zakresie informacji 
niefinansowych przyjętych przez Komisję w 2017 r. (C(2017) 4234 final). Niniejszy komunikat 
zawiera niewiążące wytyczne i nie tworzy nowych zobowiązań prawnych. W zakresie, w 
jakim niniejszy komunikat może zawierać wykładnię dyrektywy 2014/95/UE, stanowisko 
Komisji pozostaje bez uszczerbku dla jakiejkolwiek wykładni tej dyrektywy, której może 
dokonać Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przedsiębiorstwa korzystające z 
niniejszych wytycznych mogą się również opierać na międzynarodowych, unijnych lub 
krajowych zasadach ramowych. Niniejszy dokument nie stanowi standardu technicznego i 
ani sporządzający oświadczenia na temat informacji niefinansowych, ani żadna inna strona – 
działająca w imieniu sporządzającego lub w inny sposób – nie powinni powoływać się na 
zgodność oświadczeń na temat informacji niefinansowych z niniejszym dokumentem. 

Przedsiębiorstwa i instytucje finansowe mają do odegrania wyjątkowo ważną rolę w 
przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu. Po pierwsze, aby 
osiągnąć docelowe wartości uzgodnione przez UE w dziedzinie energii i klimatu na 2030 r., 
już teraz potrzebne są dodatkowe inwestycje w wysokości 180 mld EUR rocznie, a aby 
osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r., konieczne będą dalsze środki. Wiele z tych 
inwestycji stwarza znaczące możliwości rynkowe, a znaczna część środków będzie musiała 
pochodzić z kapitału prywatnego. Po drugie, przedsiębiorstwa i instytucje finansowe muszą 
lepiej rozumieć ryzyko związane z negatywnym wpływem prowadzonej przez nie działalności 
gospodarczej na klimat i je ograniczać, a także rozumieć i ograniczać ryzyko, jakie niesie ze 
sobą zmiana klimatu dla prowadzonej przez nie działalności. W 2017 r. klęski związane z 
pogodą spowodowały rekordowe straty ekonomiczne w wysokości 283 mld EUR i do 2100 r. 
mogą dotknąć nawet dwie trzecie ludności w Europie w porównaniu z obecnymi 5 %. 
Ujawnianie przez przedsiębiorstwa bardziej szczegółowych informacji związanych z 
klimatem może przyczynić się do wdrożenia ram z Sendai dotyczących ograniczania ryzyka 
klęsk żywiołowych w latach 2015–2030, w których wzywa się rządy do dokonywania oceny 
strat spowodowanych klęskami żywiołowymi, ich dokumentowania, przekazywania 
związanych z nimi informacji oraz publicznego rozliczania tych strat. 

Ujawnianie bardziej szczegółowych informacji związanych z klimatem może przynieść 
korzyści samemu przedsiębiorstwu przekazującemu informacje, takie jak: 

 większa świadomość ryzyka i możliwości związanych z klimatem w ramach 
przedsiębiorstwa oraz ich lepsze zrozumienie, lepsze zarządzanie ryzykiem oraz 
bardziej świadome podejmowanie decyzji i planowanie strategiczne, 



 bardziej zróżnicowana baza inwestorów i potencjalnie niższy koszt kapitału, co 
wynika na przykład z włączenia przedsiębiorstwa do aktywnie zarządzanego portfela 
inwestycji i uwzględnienia go w indeksach zrównoważonego rozwoju, a także z 
lepszych ratingów kredytowych dla emisji obligacji i lepszej oceny zdolności 
kredytowej w odniesieniu do kredytów bankowych, 

 bardziej konstruktywny dialog z zainteresowanymi stronami, w szczególności 
inwestorami i udziałowcami, 

 lepsza reputacja przedsiębiorstwa i utrzymanie społecznego poparcia dla 
prowadzonej działalności. 

Przedsiębiorstwa powinny czytać niniejszy suplement łącznie z odpowiednimi przepisami 
krajowymi transponującymi dyrektywę w sprawie sprawozdawczości niefinansowej 
(2014/95/UE) oraz, w razie potrzeby, z tekstem samej dyrektywy. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/komunikat-ke-wytyczne-dotyczace-sprawozdawczosci-w-
zakresie-informacji-niefinansowych-suplement-dotyczacy-zglaszania-informacji-zwiazanych-
z-klimatem/ 
 
2. Jak sprawdzić model biznesowy? Kurs PFR online Lean Canvas 
 

Polski Fundusz Rozwoju przygotował bezpłatny kurs „Lean Canvas” czyli narzędzie, które 
pozwoli zbudować lub zweryfikować model biznesowy działania. Zamiast wielostronicowych 
raportów i biznesplanów, wszystko co najważniejsze można podsumować na jednej stronie. 

Kurs „Lean Canvas – stwórz swój pierwszy model biznesowy” został opracowany z myślą o 
osobach, które mają pomysł na biznes i chcą założyć własną firmę. Omówione w nim treści 
pomogą początkującemu przedsiębiorcy w ocenie przydatności jego pomysłu, jego 
udoskonaleniu, a także dostarczą mu wiedzy niezbędnej do samodzielnego korzystania z 
narzędzia Lean Canvas. 

Lean Canvas to narzędzie, za pomocą którego w kilka godzin ocenisz rynkową przydatność 
swojego pomysłu, zidentyfikujesz jego mocne strony oraz to nad czym jeszcze warto 
popracować. Dowiesz się też, na jakich kluczowych obszarach biznesu, który chcesz 
zbudować, warto się skupić. 

W kursie może wziąć udział każdy – wystarczy założyć profil użytkownika na portalu 
startup.pfr.pl oraz zarezerwować około 3 godziny swojego czasu. Kurs jest całkowicie 
darmowy – oraz nieograniczony czasowo – do danej lekcji, zagadnienia czy testu, można 
wrócić w dowolnym momencie. Partnerem strategicznym kursu jest EY. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/jak-sprawdzic-model-biznesowy-kurs-pfr-online-lean-canvas/ 
 
3. Konkluzje Rady Europejskiej w sprawie wzmocnienia Europejskiej Unii Zdrowotnej 
 
Council Conclusions on strengthening the European Health Union  (2021/C 512 I/02) 
 

Kryzys uwidocznił, że konieczne jest, by UE i jej państwa członkowskie lepiej koordynowały 
swoje mechanizmy gotowości i reagowania w sytuacjach zagrożenia dla zdrowia, jako 
element szerszych działań służących wspólnej pracy na rzecz budowy silnej i odpornej 
Europejskiej Unii Zdrowotnej i przyczyniały się, we współpracy w innymi państwami, do 
poprawy światowego bezpieczeństwa. 

Stałe i skoordynowane strategiczne inwestowanie w poprawę systemów opieki zdrowotnej 
wzmocni ich odporność i ulepszy opiekę zdrowotną w przyszłości. Choć systemy opieki 
zdrowotnej odgrywają zasadniczą rolę w stawianiu czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom 
zdrowotnym, ich rola jest także kluczowa dla rozwoju naszych społeczeństw i gospodarek. 
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Jednym z filarów silnej Europejskiej Unii Zdrowotnej jest Europejski plan walki z rakiem. 
Opisano w nim działania na każdym etapie ścieżki choroby, od zapobiegania do dobrej 
jakości życia pacjentów chorych na raka i ozdrowieńców, skupiając się na działaniach 
obejmujących kilka obszarów polityki. Wdrożenie planu przyczyni się do odwrócenia 
tendencji wzrostowej zachorowań na raka w UE oraz do zapewnienia zdrowszej, 
sprawiedliwszej i bardziej zrównoważonej przyszłości dla wszystkich, zgodnie z celami 
zrównoważonego rozwoju ONZ. 

Pandemia dodatkowo uwypukliła potrzebę zwiększenia roli UE w dziedzinie zdrowia na 
świecie oraz zapewnienia, że UE i państwa członkowskie mówią jednym głosem. Nacisk 
należy położyć nie tylko na sprawiedliwszą dystrybucję szczepionek, ale również na 
wzmacnianie systemów opieki zdrowotnej na całym świecie we współpracy z organizacjami 
międzynarodowymi. Podstawą silniejszego przywództwa UE w dziedzinie zdrowia powinny 
być nasze mocne strony, takie jak wspólne wartości i tradycyjnie silne systemy opieki 
zdrowotnej. 

RADA UE ZWRACA SIĘ DO PAŃSTW CZŁONKOWSKICH I KOMISJI, BY:  

 ułatwiały i zachęcały do ciągłych dobrowolnych wymian na temat innowacji w 
systemach opieki zdrowotnej w celu dzielenia się wiedzą i wzajemnego uczenia się, 
po to by kłaść merytoryczne podwaliny procesu decyzyjnego i wspierać krajowe 
działania w zakresie polityki zgodnie z potrzebami państw członkowskich; 

 dokonywały przeglądu procesu oceny, rozpowszechniania i wdrażania najlepszych 
praktyk i innowacyjnych rozwiązań w celu zoptymalizowania ich stosowania i wpływu, 
stosownie do przypadku; 

 ułatwiały współpracę między państwami członkowskimi w zakresie zewnętrznej 
wzajemnej oceny innowacyjnych rozwiązań i zachęcały do niej; 

 kontynuowały i wspierały dalszą udaną współpracę między państwami członkowskimi 
w dziedzinie e-zdrowia, czego przykładem może być sieć e-zdrowie, by wspierać 
szersze wdrażanie rozwiązań i usług o wyraźnym potencjale zwiększania 
skuteczności, dostępności i odporności systemów opieki zdrowotnej, a przy tym 
zapewniania poszanowania prywatności; 

 wspierały badania i partnerstwa oparte na współpracy między państwami 
członkowskimi w zakresie przekształcania systemów opieki zdrowotnej i opieki 
społecznej w celu opracowania opartych na dowodach strategii, polityk 
i innowacyjnych sposobów świadczenia opieki i utrzymywania zdrowia populacji; 

 wspierały stosowne organizacje społeczeństwa obywatelskiego w ich wysiłkach, by 
promować zdrowie i docierać do wrażliwych grup społecznych.\ 

 zachęcały do korzystania z Instrumentu Wsparcia Technicznego i innych 
mechanizmów unijnych, by przeprowadzać reformy mające na celu zwiększenie 
odporności systemów opieki zdrowotnej, również dzięki innowacjom, a także 
promowały takie korzystanie. 

 
Link: https://pracodawcy.pl/konkluzje-rady-europejskiej-w-sprawie-wzmocnienia-europejskiej-
unii-zdrowotnej/ 
 
Źródło: EUR-Lex, Komisja Europejska, Polski Fundusz Rozwoju, EY, Rada Europejska 
 
 
 

 Prowadzone procesy konsultacyjne: 
 
1. Ostatnia faza konsultacji prawa UE: Rachunki ekonomiczne środowiska – nowe moduły 
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Konsultacje publiczne przepisów dotyczących ochrony środowiska – wniosek dotyczący 
rozporządzenia PE i RE w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 691/2011 przez 
wprowadzenie nowych modułów rachunków ekonomicznych środowiska – Etap legislacyjny 
– Przyjęcie przez Komisję. Ostateczny termin na przesłanie opinii to 8 września 2022 r. 
 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 691/2011 z dnia 6 lipca 2011 r. w 
sprawie europejskich rachunków ekonomicznych środowiska określa wspólne ramy dla 
gromadzenia, zestawiania, przekazywania i oceny europejskich rachunków ekonomicznych 
środowiska. Rozporządzenie to zostało zmienione rozporządzeniem (UE) nr 538/2014. 

Rozporządzenie obejmuje sześć modułów: rachunki emisji do powietrza, podatki związane 
ze środowiskiem według rodzajów działalności gospodarczej, ogólnogospodarcze rachunki 
przepływów materialnych, rachunki wydatków na ochronę środowiska, rachunki sektora 
towarów i usług związanych z ochroną środowiska oraz rachunki fizyczne przepływów 
energii.   

W art. 10 rozporządzenia wymieniono nowe moduły, które mogą być wprowadzone później 
na podstawie wniosków Komisji. Niniejszy wniosek przewiduje wprowadzenie trzech nowych 
modułów rachunków środowiska przewidzianych już w art. 10: rachunki leśne, rachunki 
ekosystemów oraz rachunki dotacji na ochronę środowiska i podobnych transferów. 

Głównym celem wniosku jest rozszerzenie zakresu europejskich rachunków ekonomicznych 
środowiska, aby zapewnić lepsze informacje na potrzeby Europejskiego Zielonego Ładu, 
strategii wzrostu, której celem jest przekształcenie UE w sprawiedliwe i dostatnie 
społeczeństwo z nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarką.   

Rachunki ekonomiczne środowiska to ramy statystyczne służące wielu celom, łączące 
informacje gospodarcze i dotyczące środowiska. Mierzą one wkład środowiska w 
gospodarkę oraz wpływ gospodarki na środowisko, w sposób spójny i kompatybilny ze 
statystyką makroekonomiczną (rachunki narodowe).   Inicjatywa ustawodawcza ma na celu 
zmianę przepisów UE dotyczących europejskich rachunków ekonomicznych środowiska 
poprzez dodanie nowych rachunków tematycznych. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/ostatnia-faza-konsultacji-prawa-ue-rachunki-ekonomiczne-
srodowiska-nowe-moduly/ 
 
2. Zmiana unijnego kodeksu celnego 
 
Konsultacje publiczne przepisów prawa celnego – działania legislacyjne zapowiedziane w 
Komunikacie KE Wprowadzenie unii celnej na kolejny poziom – plan działania – II Etap 
legislacyjny – Konsultacje publiczne. Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie 
kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 14 września 2022 r. 
 

Unia celna UE jest od czasu jej powstania w 1968 r. podstawą jednolitego rynku UE i 
zewnętrznej polityki handlowej Unii oraz zasadniczym elementem jej strategicznej autonomii. 
Unijny kodeks celny (UKC) zapewnia wszechstronne ramy prawne w odniesieniu do 
przepisów i procedur celnych na obszarze celnym UE, które we wszystkich państwach 
członkowskich są wdrażane przez organy celne. Organy celne stosują również wiele 
wymogów określonych w politykach sektorowych, zwanych „zakazami i ograniczeniami”, np. 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa produktów oraz ochrony zdrowia, dziedzictwa 
kulturowego i środowiska. 

W planie działania dla organów celnych z 2020 r. określono działania mające na celu 
zapewnienie bardziej spójnej i silniejszej unii celnej, koncentrując się na czterech głównych 
obszarach (zarządzanie ryzykiem, handel elektroniczny, zgodność i unia celna działająca 
jednomyślnie). W załączniku II do programu prac Komisji na 2022 r. w ramach priorytetu 
„Gospodarka służąca ludziom” przewidziano przegląd unijnych przepisów celnych. Inicjatywa 
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ta przyczyni się również do realizacji innych głównych priorytetów, w tym promowania 
naszego europejskiego stylu życia oraz dwojakiej transformacji – ekologicznej i cyfrowej. 
Inicjatywa ta opiera się na następujących elementach: trwającym rok projekcie 
prognozowania z udziałem wielu zainteresowanych stron ( (przyszłość unijnego systemu 
celnego 2040); 
śródokresowej ocenie unijnego kodeksu celnego, niezależnym badaniu dotyczącym 
programu upoważnionych przedsiębiorców, rozwiązań w zakresie handlu elektronicznego i 
stref wolnocłowych; szeregu sprawozdań specjalnych Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego dotyczących kwestii celnych. 

Inicjatywa ta ma na celu zmianę unijnego kodeksu celnego w celu wzmocnienia ram 
prawnych dotyczących ceł i dostosowania go do wyzwań, które pojawiły się w ostatnich 
latach. Nowe modele biznesowe i rozwój technologiczny wymagają zmiany przepisów, w 
szczególności dotyczących:  

 operacji handlu elektronicznego, 

 zarządzania ryzykiem, 

 zdolności w zakresie analizy danych, 

 ochrony jednolitego rynku przed przywożonymi z państw trzecich towarami, które są 
niezgodne z przepisami UE. 

 
Link: https://pracodawcy.pl/zmiana-unijnego-kodeksu-celnego/ 
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