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Plan nakładów inwestycyjnych 

Jeśli firma posiada plan nakładów inwestycyjnych, który spełnia określone poniżej warunki:  

a) plan ma na celu rozszerzenie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa zgodnej z 

systematyką lub modernizację działalności gospodarczej kwalifikującej się do 

systematyki, tak aby dostosować ją do systematyki w okresie pięciu lat; 

b) plan musi zostać ujawniony na zagregowanym poziomie działalności gospodarczej i 

zatwierdzony przez zarząd przedsiębiorstw niefinansowych bezpośrednio lub w drodze 

delegacji. 

wpisując daną działalność do systemu SREPORT należy zaznaczyć TAK przy polu „Plan 

nakładów inwestycyjnych”. 

Jeżeli wydatki powiązane są z planem inwestycyjnym, który nie został opisany w ramach 

wskaźników wyników związanych z nakładami inwestycyjnymi należy go szczegółowo opisać 

w ramach wskaźników jakościowych „kluczowe  informacje  na  temat  każdego  z planów  

dotyczących  nakładów  inwestycyjnych” a nakłady inwestycyjne będące częścią planu należy 

odpowiednio przypisać w ramach wskaźników jakościowych w pytaniu 6: „Proszę wskazać, 

które z poniższych kryteriów zostało spełnione dla działalności gospodarczych, które 

kwalifikują się jako zrównoważona środowiskowo” oraz w pytaniu 7: „Proszę wskazać podział 

działalności gospodarczych, która kwalifikują się jako zrównoważona środowiskowo ze 

względu na warunek który spełniają” 

Plan nakładów inwestycyjnych, informacje dodatkowe: 

W przypadku gdy odpowiednie techniczne kryteria kwalifikacji zostaną zmienione przed 

ukończeniem planu dotyczącego nakładów inwestycyjnych, przedsiębiorstwa niefinansowe 

aktualizują ten plan w ciągu dwóch lat, aby zapewnić zgodność działalności gospodarczej, o 

której mowa w ramach warunku planu dotyczącego nakładów inwestycyjnych, ze zmienionymi 

technicznymi kryteriami kwalifikacji po zakończeniu planu, lub przeformułowują licznik 

kluczowych wskaźnikach wyników dotyczących nakładów inwestycyjnych. Aktualizacja planu 

wznawia okres, o którym mowa w tym punkcie (5 lat). Okres, ten może przekroczyć okres 

pięciu lat jedynie w przypadku, gdy dłuższy okres jest obiektywnie uzasadniony szczególnymi 

cechami działalności gospodarczej i danej modernizacji, przy czym maksymalny okres wynosi 

10 lat. Uzasadnienie to znajduje się w samym planie dotyczącym nakładów inwestycyjnych 

oraz w informacjach kontekstowych. 

W przypadku gdy plan dotyczący nakładów inwestycyjnych nie spełnia wskazanych powyżej 

warunków, przeformułowuje się wcześniej opublikowany kluczowy wskaźnik wyników 

związany z nakładami inwestycyjnymi. 

 


