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ANITA BŁASZCZAK

To już trzecie wydanie naszego dodatku, którego głównym 
tematem jest sławna Dyrektywa 2014/95/UE dotycząca 
ujawniania danych niefinansowych. W poprzednich 
dodatkach pisaliśmy głównie o wyzwaniach wynikłych 

z nowych regulacji – najpierw o tych związanych z przeniesieniem 
unijnych zapisów do polskiej ustawy o rachunkowości, a potem z jej 
interpretacją przez firmy. Teraz zwracamy uwagę na efekty. Nadeszła 
chwila prawdy. W dniu oddawania do druku tego dodatku, czyli 
w połowie marca, gdy dopiero rusza na dobre sezon publikacji 
raportów rocznych, trudno ocenić, czy sprawdzą się optymistyczne 
przewidywania części ekspertów mówiących o poważnym podejściu 
firm do nowych regulacji.

Jednak jest już pewne, że ich efektem będzie zmiana. Eksperci, 
przedstawiciele rządu i firm, którzy uczestniczyli w tegorocznej serii 
debat „Rzeczpospolitej”,  niejeden raz wyrażali nadzieję, że za kilka 
lat zmieni się podejście firm do prowadzenia biznesu, ich 
perspektywa wypracowywania zysków. Nikt co prawda nie liczy,
że nagle twardzi przedsiębiorcy i menedżerowie zaczną myśleć 
wyłącznie o tym, jak budować społeczną wartość i zwiększać 
pozytywny wpływ na otoczenie. Jednak ich nastawienie może 
znacząco zmienić analiza informacji wykraczających poza suche 
dane z arkuszy obliczeniowych (spread sheetów). Jest więc szansa, 
że mniej będzie tzw. sheet-menedżerów, którzy za tabelami Excela 
nie widzą ani pracowników, ani klientów, ani dostawców, nie 
wspominając o jakichś tam drzewach czy rzekach. 

Komentarze spółek, które na poważnie zabrały się do 
raportowania, potwierdzają, że to dobry sposób, by uzyskać wiele 
nieosiągalnych albo niezauważanych wcześniej informacji o firmie. 
Wraz z większą liczbą informacji w naturalny sposób poszerza się 
perspektywa podejścia do biznesu, co sprzyja bardziej 
odpowiedzialnym zachowaniom. Tym bardziej że konsumenci oraz 
– coraz częściej – inwestorzy doceniają odpowiedzialne spółki. Więc 
jest marchewka w postaci wzrostu zysków i kursu akcji. Jest też kij – 
bo we współczesnym cyfrowym świecie nawet mały kryzys może 
szybko przerodzić się w kosztowny reputacyjny skandal. ©℗

Oczekiwana
chwila prawdy
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ANITA BŁASZCZAK

Na pierwszy ogień poszły 
Żywiec, BZ WBK i Orange. 
To one jeszcze w lutym br. 
opublikowały raporty 

roczne zgodne już z nowymi obo-
wiązkami, które na duże firmy zali-
czane do tzw. jednostek zaintereso-
wania publicznego (w tym najwięk-
sze spółki giełdowe) nałożyła 
dyrektywa 2014/95/UE o raporto-
waniu rozszerzonych informacji 
niefinansowych. Jak wynika 
z analizy, którą dla „Rzeczpospoli-
tej” przeprowadziła firma Naviga-
tor Capital Group, w większości – 
22 spośród 35 – raportów rocznych 

opublikowanych do 12 marca za-
warto poszerzone informacje nie-
finansowe. – Nie we wszystkich 
przypadkach były one obligatoryj-
ne; GPW podała je dobrowolnie –
zaznacza Bartosz Krzesiak, dyrek-
tor w  Navigator Capital Group 
i  autor analizy, która nie objęła 
spółek zagranicznych i  tych 
z „przesuniętym” rokiem.

Prawie 63-proc. udział raportów 
rocznych zawierających poszerzone 
informacje niefinansowe będzie 
trudny do utrzymania, gdy pod ko-
niec marca na dobre ruszy fala 
rocznej sprawozdawczości na gieł-
dzie. – Wśród spółek, które zdecy-
dowały się na relatywnie wczesny 
termin publikacji raportów rocz-

nych za 2017 r., dominują podmioty 
duże, w szczególności banki – przy-
pomina Bartosz Krzesiak. 

Większość spółek, które opubli-
kowały już raporty roczne, to 
spółki z WIG20, mWIG40 i sWIG80. 
Wśród nich jest aż 12 reprezentan-
tów Respect Index, który tworzą 
liderzy społecznej odpowiedzial-
ności biznesu na GPW (czytaj str. 
30). Dla firm z tej grupy publikacja 
informacji niefinansowych nie jest 
nowością, większość z  nich jest 
wśród ok. 100 firm w Polsce, które 
regularnie przygotowują raporty 
społeczne, CSR albo – zgodnie 
z  nowym światowym trendem – 
raporty zintegrowane. Jak wynika 
ze statystyk firmy edukacyjno-do-

radczej CSRinfo, w  latach 2005–
2017 w Polsce opublikowano łącz-
nie 369 raportów niefinansowych 
(w ubiegłym roku padł rekord – 49 
publikacji). Większość z  nich, bo 
niemal dwie trzecie, przygotowano 
według najbardziej popularnych 
na świecie wytycznych międzyna-
rodowego standardów GRI (Global 
Reporting Initiatve).

Zróżnicowane podejście

Dokładniejsze oceny wdrożenia 
w praktyce unijnej dyrektywy będą 
możliwe pod koniec II kwartału br., 
lecz analiza Navigator Capital po-
twierdza przewidywania eksper-

To będzie sprawdzian    
Pierwsze doświadczenia z wypełniania nowych obowiązków przez spółki

Źródło: SEG, CSRInfo, EY
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tów, którzy oczekiwali zróżnicowa-
nego podejścia do ujawniania in-
formacji niefinansowych.

Większość, bo 16 z  22, spółek, 
które w swoich raportach rocznych 
zamieściły także informacje niefi-
nansowe, zawarła je w oświadczeniu 
będącym częścią sprawozdania za-
rządu z  działalności. Pozostała 
szóstka przedstawiła te dane w od-
rębnym sprawozdaniu – tak zrobił 
np. Żywiec. Firmy korzystały też 
z innych możliwości, jakie dają nowe 
regulacje, np. mBank zamieścił 
w sprawozdaniu z działalności po-
twierdzoną przez audytora informa-
cję, że sporządzone już sprawozda-
nie niefinansowe opublikuje póź-
niej, w  ciągu sześciu miesięcy od 
dnia bilansowego. Z  kolei Asseco 
SEE i Asseco BS – jako spółki grupy 
kapitałowej – skorzystały z dopusz-
czonego zwolnienia z  publikacji 
danych niefinansowych, którą 
wzięła na siebie spółka dominująca. 

Zdaniem Piotra Biernackiego, 
wiceprezesa Stowarzyszenia Emi-
tentów Giełdowych (SEG), z  do-
stępnych dotychczas raportów 
wynika, że spółki podeszły do no-
wego obowiązku w bardzo zróżni-
cowany sposób. Widać to także po 
długości publikacji. – Najkrótszy 
raport niefinansowy, który dotych-
czas zauważyłem, miał kilkanaście 
stron; najdłuższy ponad 100. Więk-
szość raportów to solidne kilka-
dziesiąt stron – komentuje wice-
prezes SEG. 

Zwraca też uwagę, że część spół-
ek zdecydowała się na wybór jed-
nego z  dostępnych standardów, 
jednak w niektórych raportach nie 
widać wskazania, na jakim zbiorze 

wytycznych oparte jest sprawozda-
nie lub oświadczenie.

Liderzy dają przykład 

Piotr Biernacki zaznacza, że jest 
zbyt wcześnie, by z  pierwszych 
statystyk wyciągać wnioski odno-
śnie do całego rynku; główna fala 
raportów rocznych dopiero przed 
nami. – Dotychczas raportowały 
głównie spółki, które wcześnie 
sporządzają swoje raporty roczne, 
a większość z nich w poprzednich 
latach opracowywała nieobowiąz-
kowe raporty społeczne. W najbliż-
szych kilku tygodniach dowiemy 
się, jak z raportowaniem poradziły 
sobie spółki, które po raz pierwszy 
podeszły do podawania informacji 
niefinansowych – twierdzi wice-
prezes SEG. 

Ostrożność w przewidywaniach 
to także efekt mało optymistycz-

nych wniosków z wydanej jesienią 
ub. r. przez SEG „Analizy ESG 
spółek w  Polsce” za 2017 r., która 
sprawdzała, czy firmy były wtedy 
gotowe do ujawnienia danych nie-
finansowych zgodnie z  ustawą 
o rachunkowości. Według tej anali-
zy w drugiej połowie 2017 r. nie były 
one nawet w  blokach startowych. 
Jak podkreślali autorzy, spośród 
140 największych spółek na GPW aż 
76 w  ogóle nie publikowało lub 
ujawniało jedynie znikomą infor-
mację z zakresu zarządzania środo-
wiskiem, 68 ujawniało tylko szcząt-
kową informację lub w  ogóle nie 
raportowało danych w  zakresie 
praw pracowniczych. Aż 89 spółek 
otrzymało najniższą ocenę za infor-

macje dotyczące zarządzania etyką 
i przeciwdziałania korupcji. 

Tadeusz Joniewicz, menedżer 
w Forum Odpowiedzialnego Bizne-
su, twierdzi, iż obserwacje FOB 
wskazują na rzetelne podejście 
wielu firm do nowych obowiązków. 
Na taką postawę wskazuje też duża 
liczba pytań, jakie napływały do 
Ministerstwa Finansów. – Część firm 
objętych raportowaniem to spółki 
Skarbu Państwa. Wiemy, że firmy te 
otrzymały wytyczne, aby oświadcze-
nia czy sprawozdania na temat infor-
macji niefinansowych były poważnie 
przygotowane – dodaje Joniewicz. 

Eksperci ds. CSR, w  tym Irena 
Pichola, lider zespołu ds. zrówno-
ważonego rozwoju w Polsce i w Eu-
ropie Środkowej w  Deloitte, oraz 
Liliana Anam, szefowa CSRinfo, 
dzielą objęte nowym obowiązkiem 
firmy na kilka grup. Pierwszą two-
rzą te, które raportowanie niefi-
nansowe mają już we krwi i w tym 
roku także zdecydowały się na 
wydanie odrębnego raportu, czę-
sto według standardu GRI. Ale ro-
bią to także firmy, które taki projekt 
realizują po raz pierwszy. 

Wyzwania dla debiutantów...

26 marca br. jednocześnie z ra-
portem za 2017 r. swój pierwszy 
raport niefinansowy – w  formie 
odrębnego sprawozdania, oparte-
go na międzynarodowych standar-
dach GRI – ma opublikować 
obuwniczy potentat CCC. Jak wy-
jaśnia Magdalena Kaźmierczak, 
koordynator ds. CSR w grupie CCC, 
z  przygotowaniem raportu firma 
ruszyła w maju 2017 r. – zaczynając 
od komunikacji wewnętrznej doty-
czącej celów, zasad i zakresu rapor-
towania danych niefinansowych. 
W przygotowanie raportu zostało 
zaangażowanych łącznie 70 pra-
cowników z 13 spółek grupy CCC. 
– Ze względu na skalę działania 
oraz fakt, iż jest to pierwszy w hi-
storii grupy raport niefinansowy, 
największym wyzwaniem okazało 
się zbieranie danych w  sposób 
jednolity i  obliczany w  ten sam 
sposób w  spółkach polskich oraz 
zagranicznych. Wymagało to edu-
kacji i  ciągłego wsparcia spółki 

   z odpowiedzialności  

 Wysoki udział raportów rocznych 
z poszerzonymi informacjami 
niefinansowymi będzie trudny 
do utrzymania, gdy pod koniec marca 
na dobre ruszy fala sprawozdawczości 
na giełdzie

Ś wietne wyniki finansowe nie 
są gwarantem długofalowego 
sukcesu. Utrata zaufania 

przez klientów spowodowana na 
przykład wadliwością produktu czy 
skażeniem naturalnego środowiska 
może na lata nadszarpnąć dobry wi-
zerunek firmy i doprowadzić do jej 
zmarginalizowania. Dlatego 
podmioty, dla których priorytetem 
jest prowadzenie biznesu w sposób 
zrównoważony, powinny szczególną 
wagę przykładać do tego, aby 
wartość firmy budować w sposób 
odpowiedzialny wobec interesariu-
szy i otoczenia – pracowników, 
konsumentów, partnerów bizneso-
wych, lokalnych społeczności. Rok 
2018 jest przełomowy dla 
komunikacji pozafinansowej nie 
tylko w Polsce, ale całej Unii. 
Raportowanie niefinansowe stało 
się obligatoryjne dla 6 tys. 
podmiotów w UE, w Polsce szacuje 
się ich liczbę na około 300. W tym 
roku firmy objęte tym obowiązkiem 
publikują pierwsze oświadczenia 
i raporty. Raportowanie niefinanso-
we jest pracochłonnym i czaso-
chłonnym obowiązkiem, ale może 
firmom przynieść wiele korzyści. 
Wprowadza większą transparent-
ność informacyjną względem intere-
sariuszy poprzez prezentowanie 
różnych aspektów działalności, 
powiązań ze sferą finansową, 
uwarunkowań, w jakich działa firma, 
co ułatwia zrozumienie jej specyfiki. 
Poprawia też jakość i skuteczność 
podejmowanych decyzji inwestycyj-
nych, szczególnie przy inwestycjach 
długoterminowych. Ocena 
spełniania przez firmy kryteriów 
zrównoważonego rozwoju stanowi 
podstawę ich kwalifikacji do 
giełdowych indeksów firm 
odpowiedzialnych społecznie 
– FTSE4Good Index, Dow Jones 
Sustainability Index i polski Respect 
Index. 
Czy warto raportować w szer-
szym zakresie działalność 
niefinansową? Zdecydowanie tak, 
gdyż dzięki transparentnej 
i regularnej sprawozdawczości 
zwiększamy zaufanie inwestorów 
i konsumentów do naszego 
przedsiębiorstwa. ©℗
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dominującej – podkreśla Magdale-
na Kaźmierczak.

Drugą grupę tworzą firmy, które 
publikowały już raporty niefinan-
sowe, a  teraz zdecydowały się na 
obowiązkowe oświadczenie w ra-
mach sprawozdania zarządu 
z działalności oraz – dodatkowo – 
na późniejszą publikację komplek-
sowego raportu niefinansowego: 
CSR, zrównoważonego rozwoju 
albo zintegrowanego. Często działo 
się tak dlatego, że chcą utrzymać 
dotychczasowy poziom swojej 
publikacji, co byłoby trudne przy 
lutowym terminie raportu roczne-
go. W  tej grupie są m.in. BZ WBK 
(pracujący teraz nad raportem 
CSR) i Orange Polska, która – po-
dobnie jak w ubiegłym roku – także 
teraz zamierza wydać raport zinte-
growany. 

...i doświadczonych firm

Jak wyjaśnia biuro prasowe 
Orange Polska, spółka raportując 
dane niefinansowe od ponad 11 lat, 
ma już wypracowane mechanizmy 
ich identyfikowania, zbierania 
i  publikowania. W  dostarczanie 
tych informacji zaangażowanych 
jest kilkadziesiąt osób. 

Po wejściu w życie nowych regu-
lacji sam mechanizm pozyskiwania 
danych nie zmienił się, ale – jak 
przyznaje spółka – pojawiło się 
wyzwanie związane z dużym przy-
spieszeniem prac nad pozyskiwa-
niem danych z  firmy oraz nową 
formą oświadczenia, która wyma-
gała znacznego skondensowania 
treści dotyczących CSR. – Nowe 
przepisy określają, jakie elementy 
opisu powinny się znaleźć 
w  oświadczeniu dotyczącym da-
nych niefinansowych. To trochę 
inny sposób narracji niż ten wyko-
rzystywany dotychczas w  rapor-
tach społecznych czy zintegrowa-
nych – przyznaje Orange Polska. 

Na obowiązkowe oświadczenie 
– i dodatkowo także raport – decy-
duje się też trzecia grupa firm, 
które wcześniej nie raportowały 
danych niefinansowych, ale rozpo-
częły prace przygotowawcze już 
w  zeszłym roku (albo wcześniej), 
chcąc zadebiutować na wysokim 
poziomie. 

W tej grupie jest odzieżowy po-
tentat, grupa LPP, która na połowę 
maja zapowiada publikację rapor-
tu zintegrowanego przygotowane-
go zgodnie ze standardem GRI. 
Prace nad raportem spółka podję-
ła pod koniec 2016 r. (na podstawie 
badań, wywiadów i panelu intere-
sariuszy przygotowano założenia 
do raportu), zaś zbieranie danych 

rozpoczęła w  październiku ub.r. 
– Raport jest dla nas jedną z plat-
form komunikacji, miejscem, gdzie 
możemy opowiedzieć o  sobie, 
o naszych inwestycjach, planach, 
osiągnięciach i  wartościach. Je-
stem przekonana, że w przypadku 
zmiany prawa i tak kontynuowali-
byśmy raportowanie danych nie-
finansowych w kolejnych latach– 
twierdzi Anna Miazga, koordyna-
tor ds. CSR w  LPP, gdzie 
w przygotowanie raportu zaanga-
żowało się 30 osób.

Ekspertki wskazują też grupę 
firm, w  której może się znaleźć 
znaczna część spółek debiutują-
cych w raportowaniu niefinanso-
wym, a  które poprzestaną na 
przygotowaniu oświadczenia nt. 
informacji niefinansowych będą-
cego częścią sprawozdania zarzą-
du za 2017 r. Zdaniem Liliany 
Anam w tej grupie często znajdują 
się spółki, których sprawozdanie 

z działalności ma skromną formę 
i w zasadzie nie mają one wiele do 
ujawnienia. 

Na ostatnią chwilę

Irena Pichola potwierdza, że 
część firm zwlekała z przygotowa-
niami na ostatnią chwilę, nawet do 
początku tego roku. Jednak nie 
brakuje spółek, które przyłożyły 
się do pracy nad oświadczeniem, 
zaczęły strategicznie porządko-
wać kwestie CSR pod kątem pla-
nowanego już w  kolejnym roku 
raportu.

Ewa Maciąg, konsultant w pionie 
finansów w  Alior Banku, który 8 
marca opublikował obowiązkowe 
oświadczenie nt. informacji niefi-
nansowych, twierdzi, że prace nad 
tym raportowaniem (m.in. ustale-
nie zakresu potrzebnych informa-
cji, zebranie danych i  napisanie 
raportu) trwały dwa i pół miesiąca, 
ale proces przygotowań rozpoczął 
się jeszcze dwa miesiące wcześniej. 

To i  tak niedługo jak na pierwszy 
raport o  tematyce CSR przygoto-
wywany w Grupie Alior Banku. Jak 
zaznacza Ewa Maciąg, dużym 
wsparciem była współpraca z do-
radcą Deloitte Advisory. 

Wyzwań mimo to nie brakowało. 
– Największym było ustalenie, co 
dokładnie powinien zawierać ra-
port, jakie informacje i wskaźniki 
trzeba lub warto w nim zaprezen-
tować, aby spełnić wymagania re-
gulatora, a  jednocześnie pokazać 
działania, jakie bank prowadzi 
w  zakresie odpowiedzialnego fi-
nansowania – wspomina Maciąg. 
Dodaje, że sporym wyzwaniem 
było też zidentyfikowanie oraz 
próba pomiaru wszystkich działań, 
które bank faktycznie wykonuje, 
nie zawsze określając je jako CSR.

Na oświadczenie nt. informacji 
niefinansowych zdecydowała się też 
Work Service, która od czterech lat 
publikuje raporty z  działalności 

CSR (w  cyklu dwuletnim) w  stan-
dardzie GRI G4. Najbliższy jest 
planowany w  2019 r., więc w  tym 
roku, zgodnie z nowymi obowiązka-
mi, spółka dołączy część niefinanso-
wą do raportu rocznego za 2017 r. 
– Głównym wyzwaniem jest dla nas 
konieczność zbierania informacji 
i danych z całej grupy, która działa 
na 13 rynkach. Dotychczas raporto-
waliśmy jedynie dane z  polskiej 
spółki, a obecnie musimy zbierać je 
ze wszystkich naszych międzynaro-
dowych podmiotów – mówi Beata 
Pilichowska, dyrektor marketingu, 
odpowiedzialna też za raportowa-
nie niefinansowe w Work Service. 
Prace nad nowym raportowaniem 
wystartowały niemal pół roku temu. 

Jak ocenia Anna Pawelska, dy-
rektor działu audytu i CSR w Martis 
Consulting, wymóg prezentowania 
przez ważne dla interesu publicz-
nego firmy informacji o  ich spo-
łecznym, środowiskowym i gospo-
darczym oddziaływaniu już dziś 
przyczynił się do wzrostu znaczenia 
informacji niefinansowych. Warto 

jednak podkreślić, że wiele firm 
objętych nowym obowiązkiem 
położyło nacisk na formalną stronę 
jego spełnienia (wybór modelu 
sprawozdania, posiadane procedu-
ry), podejmując decyzje nierzadko 
pod koniec 2017 r. – Działając w taki 
sposób, łatwo można było pominąć 
kluczowy cel zmiany, jakim jest 
sprawienie, by firmy były bardziej 
odpowiedzialne – ocenia Pawelska.

Korzyści z obowiązku

Tadeusz Joniewicz z FOB przewi-
duje, że skoro ustawa daje dużą 
dowolność sposobu ujawniania 
rozszerzonych informacji niefinan-
sowych, to część spółek przygotuje 
w  sprawozdaniu tylko niezbędne 
minimum. Więcej dowiemy się 
z raportów zrównoważonego roz-
woju, które ukażą się po kilku 
miesiącach. Wiele firm, które dotąd 
nie raportowały takich informacji, 
może też nie zdawać sobie sprawy, 
że zebranie danych wymaga czasu 
(nawet kilku miesięcy), i to sprawi, 
że ich materiały w tym roku będą 
skromniejsze. Zdaniem Anny Pa-
welskiej dopiero kolejny rok do-
starczy nam pełniejszych i lepszej 
jakości informacji sprawozdaw-
czych. Jednak dla sporej części 
spółek nowe regulacje stały się już 
teraz bodźcem do dojrzałej i kom-
pleksowej analizy dotychczasowe-
go podejścia do CSR.

Spółki, które podzieliły się 
z  nami swoim doświadczeniem 
z prac nad raportowaniem, zwraca-
ją uwagę, że choć wymagało to 
sporo wysiłku, przyniosło korzyści. 
– Zyskujemy wiedzę, w  których 
obszarach należy doprowadzić do 
większej standaryzacji, i  o  tym, 
które podmioty pozytywnie wyróż-
niają ślę na tle innych – podkreśla 
Beata Pilichowska z Work Service. 

Na ten atut zwraca też uwagę 
Ewa Maciąg z  Alior Banku, twier-
dząc, że główną korzyścią z zebra-
nia i opracowania informacji niefi-
nansowych jest usystematyzowanie 
rozproszonej dotychczas wiedzy 
o działaniach CSR oraz wyznacze-
nie kierunków rozwoju.

– Niewątpliwą korzyścią jest 
zwiększenie świadomości i zaanga-
żowania pracowników w działania 
na rzecz zrównoważonego rozwoju 
w CCC. Oczekujemy też, iż publi-
kacja danych niefinansowych 
przełoży się na budowanie pozy-
tywnych relacji z interesariuszami, 
w  tym klientami, społecznością 
lokalną, partnerami biznesowymi, 
jak również wzrost zaufania akcjo-
nariuszy – twierdzi Magdalena 
Kaźmierczak. ©℗

Międzynarodowa organizacja Global Reporting Initiative (GRI) 
podkreśla pięć głównych korzyści płynących z raportowania niefinansowego, 
a więc i monitorowania danych niefinansowych

∑  Budowa zaufania klientów, dostawców, inwestorów oraz ograniczenie ryzyka 
zagrożenia reputacji

∑  Doskonalenie procesów i systemów w firmie 
∑  Postęp w realizacji wizji i strategii firmy
∑  Pomoc w skutecznym spełnianiu wymogów regulacyjnych, zmniejszenie 

kosztów compliance
∑  Zwiększenie przewagi konkurencyjnej

KORZYŚCI Z RAPORTOWANIA NIEFINANSOWEGO
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WIESŁAW JANCZYK

Polska implementowała dy-
rektywę 2014/95/UE do 
krajowych przepisów – w za-
kresie dotyczącym ra-

portowania rozszerzonych infor-
macji niefinansowych – poprzez 
zmianę ustawy o  rachunkowości 
w styczniu 2017 r. 

Pierwsze obowiązkowe raporto-
wanie rozszerzonych informacji 
niefinansowych nastąpi za rok ob-
rotowy rozpoczynający się 1 stycz-
nia 2017 i  później. Oznacza to, że 
spółki, które przekroczą określone 
progi i spełnią inne warunki usta-
wowe, będą prezentować te infor-
macje najpóźniej z końcem kwiet-
nia (w przypadku spółki giełdowej) 
lub końcem czerwca (w przypadku 
spółki niebędącej emitentem).

Trwają przygotowania

Z roboczych informacji uzyska-
nych przez Ministerstwo Finansów 
na koniec stycznia tego roku wyni-
ka, iż większość spółek jest w trak-
cie przygotowywania swoich 
oświadczeń lub odrębnych spra-
wozdań na temat informacji niefi-
nansowych. 

Potwierdza to także fakt, iż naj-
więcej zapytań w sprawie przepi-
sów dotyczących raportowania 
niefinansowego od spółek wpłynę-
ło do ministerstwa na przełomie 
grudnia ubiegłego roku i stycznia 
tego roku. Wiele z pytań dotyczyło 
aspektów sporządzenia oświadcze-
nia/odrębnego sprawozdania 
grupy kapitałowej. Obecnie w za-
kładce na stronie internetowej MF 
z najczęściej zadawanymi pytania-
mi umieściliśmy odpowiedzi na 
ponad 50 pytań. 

Ścieżka do tej zakładki to: www.
mf.gov.pl/Działalność/Rachunko-
wość/Najczęściej zadawane pyta-
nia/Raportowanie rozszerzonych 
informacji niefinansowych oraz 
o polityce różnorodności. 

We wspomnianej – stale aktuali-
zowanej - zakładce moż na także 
znaleźć prezentacje Mini sterstwa 

Finansów, wytyczne Komi sji Euro-
pejskiej ws. raportowania informa-
cji niefinansowych oraz inne mate-
riały edukacyjne. 

Warto podkreślić, że ustawa o ra-
chunkowości – w  ślad za wy-
mienioną wyżej dyrektywą – okre śla 
tylko ogólne zasady raportowa nia 
rozszerzonych informacji niefi-
nansowych, natomiast kształt final-
nego oświadczenia lub odręb nego 
sprawozdania na temat infor macji 
niefinansowych będzie zale żeć nie 
tylko od ustawowych prze pisów. Na 
treść i wartość informacyjną oświad-
czenia lub odrębnego sprawozdania 
spółki będzie mieć wpływ jeszcze 
kilka innych czynników, w tym fak-
tyczna polityka (lub jej brak) danej 
spółki w  obszarach wskazanych 
w ustawie o rachunkowości (zagad-
nienia społeczne, pracownicze, 
środowi ska naturalnego, poszano-
wania praw człowieka oraz 
przeciwdzia łania korupcji), fakt, czy 
pewne aspekty działalności spółki 
wywie rają istotny wpływ w  tych 
obsza rach, specyfika branży, w któ-
rej  działa spółka oraz konkretne 
standardy raportowania, które 
spółka wybierze.

Jako ministerstwo mamy nadzie-
ję, że te pierwsze obowiązkowe 
oświadczenia lub sprawozdania na 
temat informacji niefinansowych, 
które pojawią się w tym roku, będą 
dobrze przygotowane. Część spół ek 

bowiem publikowała już wcze śniej 
dobrowolnie swoje tzw. rapor ty 
CSR/społecznej odpowiedzial ności. 
Jeśli zakres zawartych w nich infor-
macji będzie spełniał wymogi art. 
49b ustawy o  rachunkowości, to 
mogą one stanowić wypełnienie 
obowiązku sprawozdawczego po-
przez skorzystanie z  opcji odręb-
nego sprawozdania na temat infor-
macji niefinansowych. 

Pomoc resortu

Aby ułatwić spółkom prawidło wą 
realizację nowego obowiązku ra-
portowania, resort w  2017 roku 
podjął szereg działań edukacyjnych 
w  tym zakresie, we współpracy 
m.in. z ówczesnym Ministerstwem 
Rozwoju, Stowarzyszeniem Emiten-
tów Gieł dowych, Polską Izbą Bie-
głych Re widentów, Forum 
Odpowiedzialne go Biznesu oraz 
CSR Info. Konfe rencje, seminaria 
oraz odpowiedzi na zapytania 
spółek i innych insty tucji zaintere-
sowanych raportowa niem niefinan-
sowym miały umoż liwić spółkom 
dobre przygotowa nie się do no-
wych obowiązków. Te działania były 
przeznaczone nie tylko dla osób, 
które w ramach spółki zajmują się 
lub będą się zajmować raportowa-
niem niefi nansowym, ale także były 
skiero wane do zarządów i  rad 

nadzor czych spółek, które decydu-
ją o  ewentualnej polityce spółki 
w danym obszarze, co ma bezpo-
średni wpływ na treść informacji 
niefinansowych, które spółka bę-
dzie prezentować. Naszym najwięk-
szym sukcesem edukacyjnym - bar-
dzo dobrze przyjętym przez tzw. 
rynek – jest wspominana już za-
kładka z  odpowiedziami MF na 
zgłaszane pytania i  wątpliwości 
spółek. Ponadto 2 marca br. zorga-
nizowaliśmy bezpłatne  seminarium 
edukacyjne online na temat rapor-
towania niefinansowego, na które 
zgłosiło się ponad 300 osób z całej 
Polski (na stronie MF jest link do 
nagrania archiwalnego, cały czas 
dostępny dla zainteresowanych).

Zmiany w standardzie 
rachunkowości

Warto także zwrócić uwagę, że 
Komitet Standardów Rachunko-
wości w  związku z  nowymi obo-
wiązkami raportowania niefinan-
sowego zmodyfikował i zaktualizo-
wał pod koniec 2017 roku Krajowy 
Standard Rachunkowości nr 9 
„Sprawozdanie z  działalności”. 
Jako Ministerstwo Finansów uwa-
żamy, że także nieobowiązkowe 
Wytyczne Komisji Europejskiej 
dotyczące sprawozdawczości w za-
kresie informacji niefinanso wych 
(2017/C 2015/01) są istotnym na-
rzędziem wsparcia dla spółek, 
zwłaszcza tych, które wcześniej nie 
raportowały dobrowolnie infor-
macji z obszaru CSR i po raz pierw-
szy będą musiały przedsta wić 
rozszerzone informacje niefi-
nansowe.

 Efekty wdrożenia nowych obo-
wiązków przez spółki będą przed-
miotem zainteresowania rynku, 
inwestorów, organizacji pozarządo-
wych, Ministerstwa Finansów oraz 
UKNF w  przypadku emitentów. 
Z pewnością także środowisko na-
ukowe uzyska szerszy wgląd 
w aspekty niefinansowe związane 
z działalnością największych spół-
ek nie tylko w Polsce, ale i z innych 
krajów Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. ©℗

Jaka jest sytuacja po roku 
od wejścia w życie zmian w prawie

Raportowanie informacji niefinansowych
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Wiesław Janczyk jest sekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów
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ANITA BŁASZCZAK

Tegoroczny sezon publikacji 
rocznych raportów będzie 
wyjątkowy. Po raz pierwszy 
będziemy mogli sprawdzić, 

w  jaki sposób ok. 300 jednostek 
zainteresowania publicznego (JZP), 
w tym największe spółki giełdowe 
i  instytucje finansowe, poradziło 
sobie z unijną regulacją, która nało-
żyła na nie wymóg ujawniania po-
szerzonych informacji niefinanso-
wych. Kilka tygodni przed sezonem 
publikacji raportów przedstawicie-
le firm, rządu oraz organizacji poza-
rządowych podczas debaty „Rzecz-
pospolitej” „Raportowanie niefinan-
sowe – nowe regulacje w pierwszej 
praktyce” dyskutowali o oczekiwa-
niach oraz doświadczeniach zwią-
zanych z nowymi obowiązkami. 

Joanna Dadacz, dyrektor Depar-
tamentu Rachunkowości i  Rewizji 
Finansowej w Ministerstwie Finan-
sów, wspominała, że zmiany w za-
kresie raportowania niefinansowe-
go wprowadzone do ustawy o  ra-
chunkowości pod koniec 2016 r., od 

początku budziły różne wątpliwości 
wśród jednostek objętych tym 
obowiązkiem. Jednak o ile począt-
kowo firmy zadawały dość podsta-
wowe pytania – np. o to, czy kwalifi-
kują się do JZP i co to znaczy zasada 
„stosuj lub wyjaśnij” – o tyle  z bie-
giem czasu stały się one coraz bar-
dziej specjalistyczne. Obecnie firmy 
szukają informacji m.in. o raporto-
waniu na poziomie grupy kapitało-
wej, pytając np., czy mogą skorzy-
stać ze zwolnienia, które dopuszcza 
ustawa o rachunkowości. 

Kompendium wiedzy

W  rozwianiu wątpliwości ma 
pomóc kompendium wiedzy na 
temat raportowania niefinansowe-
go dostępne na stronie interneto-
wej Ministerstwa Finansów. Jak 
przypominała Joanna Dadacz, 
można tam znaleźć m.in. odpowie-
dzi na najczęściej zadawane pyta-
nia, wytyczne Komisji Europejskiej, 
OECD i ONZ dotyczące ram spra-
wozdawczości, nowy polski Stan-
dard Informacji Niefinansowych 

(SIN), międzynarodowy standard 
GRI 4 oraz ustawę o rachunkowości 
z  wyszczególnieniem artykułów 
dotyczących raportowania niefi-
nansowego. Ministerstwo liczy, że 
kompendium pomoże firmom 
w  wypełnianiu nowych obowiąz-
ków – szczególnie tym, które po raz 
pierwszy mierzą się z raportowa-
niem niefinansowym.

Jak przypomniała Joanna Da-
dacz, o ile dotychczas raporty nie-
finansowe sporządzało dobrowol-
nie ok. sto firm, o tyle obecnie 
można się spodziewać ok. 300 ra-
portów – zarówno jednostkowych, 
jak i skonsolidowanych. Kompen-
dium wiedzy na stronie MF stale 
jest uzupełniane, m.in. o odpowie-
dzi na wciąż napływające pytania 
od firm, które chcą się jeszcze 
upewnić, czy dobrze interpretują 
przepisy ustawy. – Ważne jest to, by 
jednostki – bez względu na wybra-
ną opcję i  formę raportowania 
i  niezależnie, czy będą to robić 
według własnych zasad, krajowych 
czy też międzynarodowych – za-
wsze pamiętały, że najważniejsza 
jest zgodność raportowania z prze-

pisami ustawy o  rachunkowości, 
czyli z  artykułem 49b w  zakresie 
jednostkowego raportowania i art. 
55 ust. 2b – 2e, jeśli chodzi o rapor-
towanie skonsolidowane – podkre-
ślała dyrektor w MF. 

– Duża grupa firm objętych nowy-
mi regulacjami nie miała dotychczas 
żadnego doświadczenia w zakresie 
raportowania niefinansowego – 
zwracała uwagę Marzena Strzel-
czak, dyrektorka generalna Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu, przy-
pominając niedawną analizę Stowa-
rzyszenia Emitentów Giełdowych. 
Według niej niewiele spośród po-
nad stu największych spółek giełdo-
wych przygotowało w  ubiegłym 
roku informacje niefinansowe na 
wymaganym obecnie poziomie. 

Liderzy przygotują raporty

Jednak część spółek zaczęła się 
do nowych obowiązków przygoto-
wywać zawczasu, na co wskazuje 
rekordowa liczba 44 zgłoszeń 
w ubiegłorocznej edycji konkursu 
„Raporty społeczne", który FOB od 

Polskie spółki powinny sprostać 
wyzwaniu nowych obowiązków 

Raportowanie niefinansowe – nowe regulacje w pierwszej praktyce 

Pomocny w przygotowa-
niu rzetelnego raportu niefinan-
sowego może być zaktualizowa-
ny Krajowy Standard Rachun-
kowości nr 9 „Sprawozdanie 
z działalności” dostępny na 
stronie Ministerstwa Finansów

JOANNA DADACZ
dyrektor Departamentu Rachunkowości 
i Rewizji Finansowej w Ministerstwie 
Finansów

W dłuższej perspektywie-
raportowanie niefinansowe 
może wpływać na podniesienie 
konkurencyjności przedsię-
biorstw oraz na zwiększony 
napływ inwestycji zagranicznych

JACQUELINE KACPRZAK
Samodzielne Stanowisko ds. CSR 
i Współpracy z Organizacjami 
Międzynarodowymi, Biuro Ministra, 
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Przygotowanie raportu 
niefinansowego wymaga 
trzech–sześciu miesięcy pracy 
przy zaangażowaniu 20–50, 
a nawet więcej osób z różnych 
komórek firmy. Potrzebne jest 
także zaangażowanie zarządu

MARIA IBISZ
menedżer w zespole ds. zrównoważonego 
rozwoju w Polsce i w Europie Środkowej 
w Deloitte

Raportowanie 
niefinansowe to ogromna praca 
wymagająca zaangażowania, 
cierpliwości i odwagi, ale warto 
na to zaangażowanie popatrzeć 
w perspektywie szans 
dla rozwoju naszej firmy 

MARZENA STRZELCZAK
dyrektorka generalna Forum 
Odpowiedzialnego Rozwoju
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12 lat prowadzi wspólnie z  firmą 
Deloitte. (W  tym okresie w  bazie 
konkursu zarejestrowano łącznie 
prawie 280 raportów). Co prawda 
nowe regulacje nie wymagają od 
dużych firm publikacji raportów – 
obowiązkowe jest oświadczenie na 
temat informacji niefinansowych 
wyodrębnione w  sprawozdaniu 
rocznym, lecz zdaniem Marzeny 

Strzelczak liderzy CSR opracują 
także raporty. 

Szefowa FOB zwracała też uwa-
gę, iż rzetelne przygotowanie 
oświadczenia również wymaga 
sporo wysiłku; zakres informacji, 
które powinny się tam znaleźć, jest 
bardzo szeroki, więc praca koncep-
cyjna, organizacyjna czy ta doty-
cząca zbierania danych może być 

dużym wyzwaniem dla firm, które 
wcześniej tego nie robiły. Jaką for-
mę przedstawienia informacji nie-
finansowych wybiorą? 

Według Ewy Sowińskiej, zastępcy 
prezesa Krajowej Rady Biegłych 
Rewidentów, z  różnych głosów 
z rynku wynika, że firmy, które już 
wcześniej zmierzyły się z raporto-
waniem, preferują oświadczenia 

w ramach sprawozdania z działal-
ności, lecz przygotują też raport 
kierowany do innych odbiorców niż 
oświadczenie. Z  kolei ci, którzy 
dotychczas nie raportowali, ale 
przygotowania do nowego obo-
wiązku zaczęli wcześniej – często 
wolą zrobić oddzielne sprawozda-
nie, zaś spółki, które zabrały się do 
przygotowań później, ograniczą się 
do oświadczenia. -Polski regulator 
tutaj spółkom dużą elastyczność w 
wielu obszarach, która na początku 
jest największym wyzwaniem, ale 
po jakimś czasie będzie przywile-
jem– ocenia Sowińska.

Katarzyna Teter, menedżer ds. 
społecznej odpowiedzialności biz-
nesu w Banku Zachodnim WBK SA, 
przyznała, że chociaż bank już kilka-
krotnie publikował „Raport odpo-
wiedzialnego biznesu” według mię-
dzynarodowych standardów GRI, to 
dostosowanie się do nowych regula-
cji było pewnym wyzwaniem. W tym 
roku BZ WBK zdecydował się na 
przygotowanie oświadczenia oraz 
oddzielnego raportu CSR. Jak wyja-
śniała Katarzyna Teter, oświadcze-
nie, które dotyczy całej grupy kapi-
tałowej i zostało opublikowane wraz 
z  jej sprawozdaniem finansowym 
w połowie lutego, jest przeznaczone 
głównie dla inwestorów. Natomiast 
przygotowywany teraz zgodnie 
z nową wersją GRI raport CSR bę-
dzie dotyczył banku, kierując się do 
trochę innej grupy interesariuszy. 
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Uczestniczki 
debaty 
nie miały 
wątpliwości, 
że nowe 
regulacje 
przyniosą 
korzyści 
– zarówno 
samym firmom, 
jak również 
ich interesariu-
szom, w tym 
inwestorom

Dobry raport to raport 
rzeczywisty. Warto więc 
inspirować się najlepszymi 
firmami, ale nie warto próbować 
na siłę im dorównać i tworzyć 
jakieś polityki, które nie 
funkcjonują w firmie

EWA SOWIŃSKA 
zastępca prezesa Krajowej Rady Biegłych 
Rewidentów

Dla wszystkich 
organizacji pozarządowych 
zainteresowanych społeczną 
odpowiedzialnością biznesu 
raporty społeczne są cennym 
źródłem informacji, jakie 
wartości firma wyznaje i jak je 
realizuje

ELŻBIETA SZADZIŃSKA
wiceprezes Federacji Konsumentów

Staramy się, aby nasze 
raporty nie były laurką, 
ale by były wiarygodne i dawały 
rzetelny obraz naszej firmy 
przedstawiony w atrakcyjnej 
formie – tak by nie były czytane 
tylko przez ekspertów

KATARZYNA TETER
menedżer ds. społecznej 
odpowiedzialności biznesu w Banku 
Zachodnim WBK SA
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– Głównym odbiorcą raportu są 
nasi klienci, pracownicy i dostawcy 
– wyjaśniała Teter. Przygotowanie 
raportu, który byłby dla nich atrak-
cyjny (również w formie), zajmuje 
więcej czasu – spółka nie zdążyłaby 
z tym do połowy lutego. Praktyka 
w  przygotowaniu raportów CSR 
pomogła natomiast w pracach nad 
oświadczeniem, które trwały tylko 
miesiąc. – Ale opieraliśmy się na 
standardach GRI, więc szliśmy 
utartą ścieżką – chodziło tylko 
o wybranie i spisanie danych – wy-
jaśniała Katarzyna Teter. 

Nie tylko obowiązek

– Dla firm, które zaczynają rapor-
towanie niefinansowe, miesiąc na 
przygotowanie oświadczenia to za 
mało – ocenia Maria Ibisz, mene-
dżer zespołu ds. zrównoważonego 
rozwoju w Polsce i w Europie Środ-
kowej w  firmie Deloitte. Przypo-
mniała, że oświadczenie kładzie 
duży nacisk na polityki, procedury 
i  system zarządzania kwestiami 
odpowiedzialnego biznesu. Obok 
pięciu podstawowych obszarów 
wymienionych w  ustawie firma 
powinna też raportować o wszyst-
kich istotnych dla siebie dziedzi-
nach – a  te zależą np. od branży. 
Sporo firm ma też problem z usta-
leniem kluczowych wskaźników 
efektywności, gdyż bardzo często 
brakuje im opartej na tych wskaź-
nikach strategii biznesowej, jak 
również strategii odpowiedzialnego 
biznesu, nie wspominając o braku 
danych liczbowych i jakościowych. 

– Dla wielu firm jest to pierwszy 
moment, gdy mają okazję przyjrzeć 
się sobie, zobaczyć, że brakuje im 
np. systemu zgłaszania naruszeń – 
mówiła Maria Ibisz. Zaznaczyła, że 
przygotowanie raportu niefinanso-
wego wymaga około 3–6 miesięcy 
pracy przy zaangażowaniu 20–50, 
a nawet więcej osób z różnych ko-
mórek firmy. Potrzebne jest także 
zaangażowanie zarządu – osób, 
które dobrze rozumieją strategię 
firmy – podkreślała Ibisz. 

Według analiz Deloitte, Polska 
jest liderem w regionie pod wzglę-
dem liczby raportów społecznych. 
Mamy także grono firm, które 
w  raportowaniu opierają się 
na  standardach międzynarodo-
wych (85 proc. uczestników kon-
kursu „Raporty społeczne” korzy-
sta z  Global Reporting Initiative, 
GRI). – Te firmy patrzą na nowe 
regulacje nie tylko z perspektywy 
obowiązku, ale też szansy. Zależy 
im więc, by cały proces nie był tylko 
przygotowaniem oświadczenia na 
użytek biegłych rewidentów i regu-

lacji, ale też zastanawiają się, czemu 
ma to służyć, do kogo adresować 
raport – zaznaczała Ibisz, dodając, 
że przygotowanie oświadczenia 
wymaga mniej czasu i zaangażowa-
nia, niż opracowany według mię-
dzynarodowych wytycznych raport 
zintegrowany. 

Są jednak pewne wspólne wy-
zwania – bardzo ważne jest dobre 
zaprojektowanie i  efektywność 
całego procesu. W międzynarodo-
wych badaniach 60 proc. liderów 
raportowania wskazuje to jako 
kluczowy czynnik sukcesu – przy-
pominała menedżer z Deloitte.

Kolejnym wyzwaniem jest do-
stępność oraz istotność danych. 
Raport będący laurką firmy nie 
przynosi jej żadnych korzyści za-
rządczych – mówiła menedżer 
w  Deloitte, zwracając uwagę, że 
firmy częściej korzystają z  ISAE 
3000 – międzynarodowego stan-
dardu weryfikacji danych, dbając 

o to, by były one nie tylko istotne, 
ale też prawdziwe. 

Więcej niż dobry wizerunek

– Bardzo ważne jest uświado-
mienie spółkom, że CSR, społeczna 
odpowiedzialność biznesu nie po-
winna być rozumiana tylko wize-
runkowo. Raporty niefinansowe 
nie mają być laurką marketingową, 
ale  rzeczywistym obrazem firmy. 
Niektóre spółki już to rozumieją i w 
raportach opisują nie tylko swoje 
sukcesy, ale także przyznają się na 
przykład do porażek– mówiła Ja-
cqueline Kacprzak z Ministerstwa 
Inwestycji i  Rozwoju. Zaznaczała, 
że raporty niefinansowe są cennym 
źródłem informacji dla konsumen-
tów i  organizacji pozarządowych. 
Odgrywają też dużą rolę edukacyj-
ną – pokazując firmy z trochę innej 
strony niż dochodowa.

Katarzyna Teter zwracała uwagę, 
że praca nad raportem jest również 
ważnym procesem edukacyjnym 
wewnątrz firmy. – Od czasu, kiedy 
BZ WBK zaczął raportować dane 
niefinansowe, w  firmie znacznie 
wzrósł poziom wiedzy o tym, czym 

jest odpowiedzialny biznes, CSR 
i  zrównoważony rozwój. Staramy 
się, aby nasze raporty nie były 
laurką, ale by były wiarygodne 
i dawały rzetelny obraz naszej fir-
my przedstawiony w  atrakcyjnej 
formie – podkreślała Teter.  – Od 
początku stawialiśmy sobie za cel, 
by nasze raporty nie były czytane 
tylko przez ekspertów. Skoro robi-
my tak duży wysiłek organizacyjny 
– pracujemy 3–6 miesięcy, to chce-
my, by raport dotarł do jak najszer-
szej grupy odbiorców – mówiła.

Elżbieta Szadzińska, wiceprezes 
Federacji Konsumentów, potwier-
dza, że bardzo ważna jest przystęp-
ność, przejrzystość i atrakcyjność 
raportu społecznego, by przeciętny 
Kowalski mógł go przeczytać i zro-
zumieć. Zaznaczała, że dla wszyst-
kich organizacji pozarządowych 
zainteresowanych społeczną odpo-
wiedzialnością biznesu raporty 
społeczne są cennym źródłem in-

formacji o tym, jakie wartości firma 
wyznaje i jak je realizuje. A rośnie 
też grupa „smart consumers”, któ-
rzy również będą analizować ra-
porty firm. Federacja Konsumen-
tów zwraca szczególną uwagę na 
podejście do konsumenta, w  tym 
m.in. na procedury dotyczące roz-
patrywania reklamacji, sposób za-
łatwienia skarg, serwis konsumenc-
ki. Duże znaczenie przykłada też do 
kwestii środowiskowych związa-
nych m.in. ze zrównoważoną pro-
dukcją oraz do spraw pracowni-
czych.  

Zaangażować zarządy

– Raporty finansowe bardziej 
mówią o tym, co robimy i trochę jak 
to robimy, zaś raporty niefinanso-
we mówią, po co to robimy i  co 
chcemy osiągnąć. Dlatego też tak 
ważne jest, by w proces przygoto-
wania raportów niefinansowych 
angażowały się zarządy, rady nad-
zorcze, które mają wiedzę dotyczą-
cą strategii i  ryzyka – tłumaczyła 
Ewa Sowińska. 

Zaznaczała, że chociaż ustawa 
nie zobowiązuje biegłych rewiden-

tów do weryfikacji ani nawet czyta-
nia raportów niefinansowych, to 
dostęp do takich informacji jest 
przywilejem, a  nikt rozsądny 
z przywileju nie rezygnuje. – W ra-
portach jest ogromna wiedza i dużo 
ciekawych informacji, które pozwa-
lają na lepsze zrozumienie firmy, 
a w pracy biegłych kładzie się duży 
nacisk na to, by zrozumieć biznes 
klienta. Jeśli w informacjach niefi-
nansowych jest strategia, czynnik 
ryzyka – to trudno taki dokument 
zignorować – mówiła zastępca 
prezesa KIBR.

Podczas debaty podkreślano też 
pozytywną rolę Ministerstwa Fi-
nansów w przygotowaniu rynku do 
nowych przepisów – to tam wszy-
scy szukają jednolitej, spójnej in-
formacji. Jak podkreślała Joanna 
Dadacz, MF nadal prowadzi działa-
nia edukacyjne. Na początku marca 
zorganizowało seminarium online 
dla księgowych i osób, które spo-
rządzają raporty niefinansowe, 
a pod koniec miesiąca planuje se-
minarium edukacyjne dla dzienni-
karzy, organizacji pozarządowych 
i rzeczników izb skarbowych, któ-
rzy dowiedzą się, jakich danych 
mogą w raportach szukać. 

Zdaniem Marzeny Strzelczak 
z FOB można liczyć, że w perspek-
tywie kilku lat obecne regulacje 
wprowadzą pozytywną zmianę 
w biznesie. Jak przewiduje Jacqu-
eline Kacprzak, w dłuższej per-
spektywie raportowanie niefinan-
sowe może wpływać na podniesie-
nie konkurencyjności polskich 
przedsiębiorstw i na zwiększony 
napływ inwestycji zagranicznych 
– gdyż polskie spółki, raportując 
dane niefinansowe zgodnie z regu-
lacją unijną, będą coraz bliżej 
światowych standardów w zakresie 
odpowiedzialnego biznesu. 
Wprawdzie dla biznesu podstawo-
wą kwestią jest dążenie do zysków 
i pomnażania kapitału, ale dzisiaj, 
we współczesnym świecie nie mo-
żemy tego robić za wszelką cenę. 

– Społecznie odpowiedzialna fir-
ma w XXI wieku musi nie tylko 
przestrzegać regulacji, ale też podą-
żać za szeregiem standardów, w 
których zawiera się oczekiwanie, że 
dana spółka będzie prowadziła biz-
nes na odpowiednim poziomie. W 
przeciwnym razie przedsiębiorstwo 
straci zaufanie konsumentów oraz 
zainteresowanie inwestorów, w 
konsekwencji czego nie będzie 
otrzymywało zamówień – ostrzegała 
Jacqueline Kacprzak. Prowadząc 
dziś działalność biznesową w skali 
globalnej należy podążać za trenda-
mi nie tylko w sferze technologii, in-
nowacji, ale także w sferze odpowie-
dzialnego podejścia do biznesu. ©℗

 Społeczna odpowiedzialność biznesu 
nie powinna być rozumiana tylko 
wizerunkowo. Raporty niefinansowe 
nie mają być laurką marketingową firmy, 
tylko jej rzeczywistym obrazem
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Dzięki zapleczu polskich 
programistów i  inżynie-
rów tworzone są rozwiąza-
nia technologiczne pod 

marką Samsung udostępniane 
klientom z innych rynków europej-
skich. Samsung chce wykorzysty-
wać zdobytą wiedzę, doświadcze-
nie i  zainteresowanie konsumen-
tów, by promować i  wdrażać 
wartości zrównoważonego rozwoju 
z  korzyścią dla społeczeństwa 
i przyszłych pokoleń. Drogą do tego 
jest przyjęcie przez producenta 
globalnych celów zrównoważonego 
rozwoju określonych przez ONZ 
w 2015 r. 

Ważne są też potrzeby społecz-
ności lokalnej, dlatego Samsung 
Electronics w  Polsce kieruje się 
również wytycznymi strategii na 
rzecz odpowiedzialnego rozwoju, 
ustanowionymi przez Minister-
stwo Rozwoju w  2017 r. Efektem 
tych decyzji jest stworzenie listy 
priorytetów, które są drogowska-
zami  codziennej działalności 
operacyjnej Samsung Electronics 
w Polsce. 

Mistrzowie młodzi i starsi...

Jedną z  takich inicjatyw jest 
prowadzony od 2013 r. program 
„Mistrzowie kodowania”, który 
rozwija cyfrowe kompetencje naj-
młodszego pokolenia. Program 
uczy bezpieczeństwa w kontakcie 
z nowymi technologiami, pokazuje 
dobre nawyki, przyzwyczaja do 
myślenia przyczynowo-skutkowe-
go i kreatywności. Samsung prze-
kazuje uczniom wiedzę i  kompe-
tencje, których będą potrzebować 
w przyszłości. 

Technologia jest dziś obecna już 
od pierwszych lat życia, dlatego 
w  programie mogą brać udział 
także przedszkolaki. W programie 
wzięło już udział ponad 1700 pla-
cówek, prawie 4000 nauczycieli 
i 100 000 uczniów w całym kraju. 

Działaniem dla starszej młodzie-
ży jest Samsung LABO, czyli nowa-
torski program edukacyjny adre-
sowany do studentów technicz-
nych uczelni wyższych, techników 
oraz szkół zawodowych. Odpowia-
da on na potrzeby branży ICT na 
polskim rynku pracy, a studentom 

pomaga stawiać pierwsze kroki 
w karierze zawodowej. 

Samsung LABO ma dwie lokali-
zacje. Jedną jest Zespół Szkół Za-
wodowych nr 1 we Wronkach, tam 
kurs prowadzą eksperci miejscowej 
fabryki Samsung. Druga siedziba 
jest na Zachodniopomorskim 
Uniwersytecie Technologicznym. 
W obu miejscach przygotowano dla 
uczestników pracownie wyposażo-
ne w stacje robocze umożliwiające 
tworzenie i  testowanie rozwiązań 
na różnych platformach, takich jak 
Tizen czy Android. 

Zajęcia tzw. ścieżki biznesowej 
prowadzą eksperci na co dzień 
zajmujący się zagadnieniami e-
-commerce, komunikacji w social 
mediach, prowadzenia własnego 
biznesu. Program Samsung LABO 
jest otwarty na współpracę z firma-
mi lokalnymi i organizacjami poza-
rządowymi. 

Najmłodszym projektem jest 
Samsung Inkubator. Łączy kilka 
celów równocześnie – ma wartość 
edukacyjną, rozwija przedsiębior-
czość i  wspiera innowacyjność 
polskich przedsiębiorców. Kluczo-
wą częścią tego programu jest stałe 
wsparcie ekspertów Samsunga. 
Doświadczeni menedżerowie po-
magają młodym firmom opracować 
modele biznesowe oraz weryfiko-
wać rynkowe zapotrzebowanie na 
tworzone przez nich rozwiązania. 
Inżynierowie z  R&D Samsung 
dzielą się z  nimi swoją wiedzą na 
temat tworzenia globalnych pro-
duktów. 

Startupy otrzymują miejsce wy-
posażone w  najlepszej jakości 
sprzęty, które mają ułatwić im 
pracę i  realizowanie pomysłów 
z  zakresu internetu rzeczy. 
W pierwszej edycji brało udział 33 
uczestników. Popularność progra-
mu stale rośnie, do drugiej tury  
zgłosiło się aż 25 zespołów. 

Samsung Inkubator to nie tylko 
miejsce, ale przede wszystkim 
społeczność innowatorów. Tylko od 
kwietnia do grudnia 2017 r. zorga-
nizowano tam 47 wydarzeń bran-
żowych. Były to m.in. hackathony 
programistyczne, warsztaty bizne-
sowe, spotkania z  zagranicznymi 
gośćmi, a nawet zajęcia z kodowa-
nia dla uczniów szkół podstawo-
wych i zawodowych z Podkarpacia. 

Potencjał programu dostrzegli 

także jego partnerzy – Politech-
nika Rzeszowska oraz Dolina 
Lotnicza. 

Współpraca z Kopernikiem

Samsung realizuje autorskie  
programy, ale też chętnie angażuje 
się w „zewnętrzne” inicjatywy edu-
kacyjne. Przykładem warszawskie 
Centrum Nauki Kopernik, które 
rocznie odwiedza ponad 1 mln 
osób. Samsung wspiera CNK w po-
pularyzowaniu nauki poprzez wy-
korzystanie nowych technologii. 
Współpraca ta trwa nieprzerwanie 
od chwili powstania Centrum w li-
stopadzie 2010 r. W  jej ramach 

Samsung odpowiada m.in. za do-
starczanie rozwiązań technologicz-
nych na potrzeby ekspozycji oraz 
inicjuje specjalne wystawy i wyda-
rzenia. W  2017 r. Samsung i  CNK 
zorganizowały wspólne święto na-
uki, czyli Dzień Odkrywców z Sam-
sung. 4 ,5 tys. osób skorzystało 
wtedy z  bezpłatnego zwiedzania 
Centrum i specjalnie przygotowa-
nych atrakcji. 

– Chcemy, by podejmowane przez 
nas działania z zakresu społecznej 
odpowiedzialności biznesu miały 
jak największy wpływ na budowanie 
kapitału społecznego – podsumo-
wuje Magdalena Olborska, CSV and 
Partnership Manager Samsung 
Electronics. ©℗  —oprac. kgk

Nowoczesność dla wszystkich
Samsung jest obecny w Polsce od ponad 20 lat. Przez ten czas zdobył zaufanie Polaków

Wszystkie cele 
zrównoważonego rozwoju są 
dla nas ważne, dlatego 

najchętniej angażujemy się w takie 
działania, które mogą je realizować 
równocześnie. Instrumentem do tego 
jest przede wszystkim edukacja. 
Uważamy, że bez wiedzy o technologii 

wykorzystujemy tylko jej minimalny 
potencjał. Technologie to ogrom 
możliwości, by ratować życie, ułatwiać 
codziennie funkcjonowanie 
i umożliwiać przekazywanie sobie 
informacji. Dlatego wspieramy 
edukację Polaków w tym zakresie na 
różnych etapach ich życia – od 
najmłodszych lat w przedszkolu, przez 
wszystkie kolejne szczeble edukacji, 
po rozwijanie kariery zawodowej. 
Staramy się ułatwić obywatelom 
eksplorację cyfrowego świata i dzięki 
niemu uczyć i rozwijać pełen wachlarz 
umiejętności. Chcemy, aby od 
najwcześniejszych lat Polacy mogli 
uczestniczyć w rozwoju tej dziedziny, 
którą z pewnością część z nich będzie 
doskonalić podczas kariery 
zawodowej czy uprawiając swoją 
pasję. ©℗
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MAGDALENA OLBORSKA
CSV and Partnership Manager 

Samsung Electronics
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Zajęcia dla młodych w Samsung Inkubatorze
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ANNA MIGDALSKA 

Innowacje to nie tylko wynalaz-
ki i patenty, ale także nowator-
skie metody działań prowa-
dzonych na rzecz społeczności 

lokalnych. Do takich należą part-
nerstwa międzysektorowe, czyli 
m.in. współpraca samorządów, 
dużych firm i lokalnych organizacji.

Polskie miasta się wyludniają. 
Mieszkańcy niewielkich miejsco-
wości wyjeżdżają do aglomeracji 
w poszukiwaniu lepszych warun-
ków życia, dobrej pracy i  płacy. 
To  niekorzystnie odbija się na 
prowincji, pozbawianej w  ten 
sposób naturalnych liderów. 

– Bliskość Warszawy ma zarów-
no dobre, jak i złe strony. Czujemy, 
że stolica zabiera nam najzdolniej-
szych, najbardziej aktywnych 
mieszkańców, którzy w  poszuki-
waniu lepszych ścieżek rozwoju 
przenoszą się do Warszawy. Ten 
drenaż umysłów najbardziej wi-
doczny jest wśród ludzi młodych 
– mówi Roman Smogorzewski, 
prezydent Legionowa. 

Dlatego miasto przykłada szcze-
gólną wagę do tego, by przyczy-
niać się do kształtowania lokal-
nych liderów. – Takim działaniem 
jest na pewno Szkoła Liderów 
Miast, którą realizujemy wspólnie 
z  Fundacją Veolia Polska oraz 
Fundacją Szkoła Liderów – mówi 
Smogorzewski.

Zaangażowanie w zrównoważo-
ny rozwój to główny cel Fundacji 
Veolia Polska. – Tworzenie wspól-
nej wartości wraz z  interesariu-
szami i przyczynianie się do roz-
woju lokalnego to zadania szcze-
gólnie nam bliskie. W  sposób 
systemowy podchodzimy do od-
powiadania na lokalne wyzwania 
społeczne i  ekologiczne. Wiemy, 
że tylko dzięki współpracy może-
my liczyć na realne zmiany – mówi 
Jowita Mytnik-Skała, prezes 
Fundacji Veolia Polska. 

Dlatego Fundacja Veolia Polska 
w  swoich działaniach przykłada 
tak dużą wagę do dialogu społecz-
nego i promuje współpracę mię-
dzysektorową. – Partnerstwa, ja-

kie budujemy przy wszystkich 
naszych projektach, są tego natu-
ralną konsekwencją. Dołączamy 
także do inicjatyw partnerskich 
na rzecz wyzwań globalnych, zo-
bowiązując się do długofalowych 
działań dla ochrony środowiska 
i rozwoju miast. Warto wymienić 
chociażby Cele Zrównoważonego 
Rozwoju ONZ, w ramach których 
promujemy nowoczesne rozwią-
zania dla edukacji (cel 4: Dobra 
jakość edukacji) i  miast (cel 11: 
Zrównoważone miasta i społecz-
ności) – dodaje ekspertka.

Miasta 
potrzebują liderów

„Szkoła Liderów Miast” to pro-
gram edukacyjny działający w 
miastach zagrożonych negatywny-
mi skutkami przemian demogra-
ficzno-społecznych. Ma on za za-

danie wzmacnianie kompetencji 
miejskich liderów z uwzględnie-
niem lokalnej diagnozy i interesów 
społeczności.

W  roku 2017/2018 partnerami 
programu są urzędy miasta w Le-
gionowie i Ełku.

– Zdecydowałem o  uczestnic-
twie w  tym programie, bo sam 
ukończyłem podobne szkolenie 
i jestem przekonany, że bez niego 
nie byłbym dobrym prezydentem 
– tłumaczy Smogorzewski. Dodaje, 
że ma świadomość tego, iż siłą 
każdej społeczności są jej przy-
wódcy, i  dlatego bardzo ważne 
jest, by byli oni jak najlepsi. Jego 
zdaniem tylko tacy są w  stanie 
tchnąć w miasto energię potrzeb-
ną do jego rozwoju. – Kilka miesię-
cy temu miasto kupiło urządzenia 
na plac zabaw i poprosiło miesz-
kańców, by pomogli je ustawić. 

Nikt się nie zgłosił do pomocy, bo 
zabrakło lidera, który poprowa-
dziłby ludzi – tłumaczy Smogo-
rzewski. – Zrozumieliśmy wtedy, 
że musimy nauczyć naszych 
mieszkańców współdziałania 
i  troski o  dobro wspólne. Szkoła 
Liderów Miast wpisuje się w takie 
działania, a  inwestycja w  kapitał 
ludzki jest najlepszą z możliwych.

Podobnego zdania jest Tomasz 
Andrukiewicz, prezydent Ełku – 
drugiego miasta, w którym odbywa 
się pilotaż programu. – Dla nas 
ważne jest, by mieć wśród miesz-
kańców partnerów do rozmowy. 
Takich, którzy rozumieją, na czym 
polega proces decyzyjny na szcze-
blu samorządowym, i chcą w nim 
aktywnie uczestniczyć. Dlatego tak 
zależy nam na wykreowaniu lokal-
nych liderów – zwraca uwagę 
prezydent. – Nieraz zdarzało się, że 
zmieniałem zdanie, bo ktoś poka-
zał mi, że na tę samą sprawę można 

spojrzeć z  innej perspektywy. 
Warto mieć obok siebie takich lu-
dzi. Inicjatywy, jak szkoły liderów 
to szansa, by podnosić świado-
mość lokalnej społeczności, budo-
wać społeczeństwo obywatelskie 
– podkreśla Tomasz Andrukiewicz.

Współpracy i poczucia odpo-
wiedzialności za swoją miejsco-
wość na poziomie lokalnym można 
uczyć już od najmłodszych lat. 
Takie efekty przynosi m.in. pro-
gram „Młodzi obserwatorzy 
przyrody”, który Fundacja Veolia 
Polska prowadzi wspólnie z Naro-
dową Fundacją Ochrony Środowi-
ska Centrum Informacji o Środo-
wisku United Nations Environ-
ment Programme / Global 
Resource Information Database – 
Warszawa. Jest to program eduka-
cyjny skierowany do dzieci i mło-
dzieży, który stawia sobie za cel 

uwrażliwienie i poszerzenie wie-
dzy uczestników o różnorodności 
biologicznej w  miastach. Cechą 
charaktery styczną tej inicjatywy 
jest umożliwianie młodym lu-
dziom dokonywania lokalnej dia-
gnozy środowiskowej i ułatwianie 
angażowania się mieszkańców 
w działania na rzecz ochrony śro-
dowiska w ich otoczeniu.

W trosce o środowisko

Przykładem działań proekolo-
gicznych może być program lokal-
nych inwestycji społecznych 
– współtworzony przez urząd 
miasta, lokalne organizacje i Fun-
dację Veolia Polska.

– Dzięki współpracy z Fundacją 
Veolia Polska pięć naszych orga-
nizacji otrzymało po 5 tys. zł na 
swoje projekty – mówi Danuta 
Górska, burmistrz Szczytna.

Za te pieniądze na terenie jed-
nej ze szkół powstanie ogród do 
nauki plenerowej. Zostanie także 
stworzona instalacja ekologiczno-
-artystyczna w  postaci ścianki 
z roślin miododajnych. Odbędą się 
warsztaty kulinarne dla seniorów. 
Osoby starsze, ale już wraz z wnu-
kami, wezmą udział w warsztatach 
fotograficznych, podczas których 
samodzielnie wykonają aparaty 
fotograficzne z puszek po kawie. 
Planowane są także warsztaty ce-
ramiczne.

W ramach tego programu prze-
prowadzone zostaną także m.in. 
akcja informacyjna na temat 
ochrony środowiska, pokaz mody 
z  użyciem ubrań z  recyklingu, 
konkurs plastyczny o  tematyce 
ekologicznej i zajęcia poświęcone 
przyrodzie. – Bardzo się cieszymy, 
że ten program realizowany jest 
właśnie w naszym mieście. W ten 
sposób uczymy już od najmłod-
szych lat, że poprzez projekty 
i  działania możemy zmieniać 
swoje otoczenie. Jesteśmy 
wdzięczni Fundacji Veolia Polska, 
że dzięki jej wsparciu wszystko 
odbywa się na tak wysokim, pro-
fesjonalnym poziomie – podsu-
mowuje Danuta Górska. ©℗

Jak zachęcać 
do współpracy międzysektorowej

Dialog społeczny niezbędny do rozwoju lokalnego 

 Ważne jest, by mieć wśród mieszkańców 
partnerów do rozmowy
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◊: W jaki sposób doszło do współpracy 
UNEP/GRID-Warszawa i Fundacji Veolia Polska? 
Maria andrzejewska, dyrektor unep/

grid warszawa: Fundacja Veolia Polska 
szukała partnerów do realizacji projektów 
związanych z przyjętymi w 2015 r. przez ONZ 
celami zrównoważonego rozwoju. Fundację 
zainteresowały działania promujące wartości 
związane z zachowaniem różnorodności 
biologicznej. Ponieważ jesteśmy organizacją, 
która już od ponad 25 lat zajmuje się 
działaniami na rzecz środowiska, uznaliśmy, 
że taka współpraca jest dobrym pomysłem. 

Czy przy projektach współpracujecie wyłącznie 
z biznesem?  

Nie. Nawiązujemy współpracę z bardzo 
różnymi instytucjami, wśród których 
szczególną rolę odgrywają samorządy lokalne, 
uczelnie, instytuty naukowe, ale również 
organizacje pozarządowe.  

Na czym polegał projekt „Młodzi obserwatorzy 
przyrody”?  

Do udziału w konkursie „Młodzi 
obserwatorzy przyrody” zaprosiliśmy szkoły 
z wybranych miejscowości, w których 
obecna jest Veolia. W efekcie uczniowskie 
kampanie społeczne przeprowadzone 
zostały w Poznaniu, Łodzi, Ciechocinku, 
Tarnowskich Górach, Jarocinie, 
Międzyrzecu Podlaskim, Zamościu 
i Rzeszowie. Akcje edukacyjne pozwoliły 
zaangażować  lokalną społeczność 
w działania na rzecz poprawy stanu 

przyrody w najbliższej okolicy. W ramach 
prac konkursowych powstały m.in. blog 
o jeżach, gry planszowe, przedstawienia 
i spoty reklamowe. Zorganizowano 
warsztaty dla przedszkolaków, wykłady dla 
słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
spotkania z ekspertami, liczne wystawy 
i wiele innych wydarzeń. Konkurs był szansą 
dla dzieci i młodzieży na dołożenie swojej 
cegiełki w budowanie społeczeństwa 
obywatelskiego. Uczniowie nie tylko 
fantastycznie poradzili sobie z wyzwaniem, 
ale też potraktowali konkurs jako początek 
własnych działań na rzecz środowiska. 

Jak ocenia pani współpracę z Fundacją Veolia?
To, co charakteryzowało współpracę 

z Fundacją Veolia, to było jej emocjonalne 
zaangażowanie w realizację projektu, 
utożsamianie się z celami i wyzwaniami oraz 
otwartość na wsparcie. Włączenie w działania 
edukacyjne pracowników firmy Veolia bardzo 
nam pomogło, ale też w znaczący sposób 
podniosło wartość prowadzonych działań. ©℗

Jeże promują bioróżnorodność 
Zaangażowania w sprawy służące lokalnej społeczności można uczyć już dzieci 
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◊: W każdym mieście jest prezydent lub 
burmistrz, są także radni. Po co jeszcze troszczyć 
się o to, by byli także miejscy liderzy? 
Przemysław Radwan-Rohrenschef, 

wiceprezes Fundacji Szkoła Liderów: 
Dobrze jest myśleć o kolejnych pokoleniach 
liderów, którzy w przyszłości przyczynią się 
do rozwoju miasta. Nie mówię tylko o tych, 
którzy wezmą udział w wyborach, ale także 
o osobach, które uczestniczą w konsultacjach 
dotyczących samorządowych programów.  

W projekcie Szkoła Liderów Miast, realizowanym 
w Legionowie i w Ełku, współpracujecie z Funda-
cją Veolia. Jak do tego doszło?  

Spotkaliśmy się w połowie drogi. My 
szukaliśmy partnerów biznesowych, którzy 
prowadzą działania w mniejszych miejscowo-
ściach. Firma Veolia, zarówno we Francji, jak 
i w Polsce prowadzi wiele działań na rzecz 
środowiska i lokalnych społeczności. Była 
więc dla nas doskonałym partnerem.  

Na czym polegała ta współpraca? 

Bardzo ważne jest otrzymywane przez nas 
wsparcie materialne, bo bez zabezpieczenia 
finansowego nie da się rozpocząć projektów. 
Ale co chyba cenniejsze, Veolia Polska 
udostępniła nam swoich ekspertów, którzy 
w czasie szkoleń mogli się dzielić z uczestnika-
mi i przedstawicielami samorządów wiedzą 
i doświadczeniem. Obecność przedstawicieli 
Veolii to także swoisty katalizator, który 
zachęcał władze samorządowe i przedsiębior-
ców do konkretnych działań. Eksperci 

podpowiadali nietypowe rozwiązania i nie 
zawsze były to tematy łatwe dla odbiorców. Ale 
Szkoła Liderów wierzy, że liderzy powinni 
również zgłębiać tematy, które nie zawsze 
bezpośrednio wiążą się z ich działalnością. 

 
By przyniosło to szybkie efekty, wśród uczestni-
ków muszą być osoby już angażujące się 
w działania na rzecz miasta... 

To prawda. Dlatego już podczas rekrutacji 
dbamy o to, by grupa była różnorodna, 
poddająca refleksji to, co dzieje się w mieście. 
Zależy nam, by byli to zarówno przedstawicie-
le lokalnych władz, jak i biznesmeni, działacze 
organizacji pozarządowych, ale także osoby, 
które nie należą do żadnej organizacji, choć 
działają na rzecz lokalnej społeczności. 

Czy łatwo namówić biznesmenów do takiego 
współdziałania? 

Nie, ale jest to konieczne, by miasto się 
rozwijało. Przedsiębiorcy są motorem rozwoju. 
Ważne jest, by dać im możliwość współdziała-
nia z różnymi podmiotami i osobami. ©℗

Tylko liderzy gwarantują rozwój 
Przedsiębiorcy powinni mieć możliwość współpracy z samorządowcami i działaczami miejskimi 
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◊: Od 2016 r. jest pan dyrektorem 
generalnym Międzynarodowej Rady 
ds. Raportowania Zintegrowanego 
(IIRC), wcześniej przez wiele lat był 
pan posłem sprawozdawcą ds. CSR 
Parlamentu Europejskiego 
uważanym za głównego architekta 
dyrektywy UE dotyczącej 
raportowania niefinansowego z 2014 
r. To więc pan stał za nowymi 
przepisami, które zmusiły duże firmy 
i instytucje finansowe w Unii do 
zmiany podejścia do raportowania... 
Czy firmy rozumieją tę zmianę, czy 
raczej widzą w niej kolejny 
biurokratyczny pomysł Brukseli?
RICHARD HOWITT: Sądzę, że 
teraz jest już duże zrozumienie 
społeczności biznesowej, że 
raportowanie musi się zmienić, 
a wprowadzona zmiana jest 
w wielu aspektach bardzo 
przyjazna dla biznesu. Chodzi 
przecież o raportowanie, które 
jest istotne dla długoterminowego 
sukcesu przedsiębiorstw, dla 
budowania ich wartości. 
W filozofii, która stoi za 
zintegrowanym raportowaniem 
oraz za dyrektywą UE, nie chodzi 
o to, by dokładać firmom więcej 
i więcej obciążeń związanych 
z raportowaniem – nie chodzi 
o to, by raportować więcej, ale 
lepiej. Rozumiem oczywiście, że 
wśród wielu przedsiębiorstw, 
także w Polsce pojawienie się 
nowego prawa budzi obawę, że 
dojdzie nowy ciężar 
biurokratyczny. Jednak mam 
nadzieję, że z czasem zrozumieją 
przesłanie stojące za dyrektywą, 
która zdecydowanie nie ma 
nakazowego podejścia, 
zostawiając firmom wiele 
swobody. Nie chodzi o to, by je 
przyłapać na niedopełnianiu 
regulacji, ale by ułatwić ich 
przestrzeganie. Sądzę, że jeśli 
firmy w Polsce to zrozumieją, bez 
trudności dostosują się do 
nowych przepisów.

IIRC promuje w świecie ideę zasady 
raportowania zintegrowanego, 
w którym firmy przedstawiają swoją 
działalność w odniesieniu do sześciu 
kapitałów, pokazując też zależności 
między nimi. Na takim podejściu do 
raportowania mają korzystać 

wszyscy interesariusze i same firmy. 
A komu jest to najbardziej 
potrzebne?

Widzimy, że we wszystkich 
krajach rośnie społeczne 
zapotrzebowania na większą ilość 
informacji z firm. Nie chodzi 
jednak o to, by po prostu było 
więcej raportów, ale o fakt, że we 
współczesnym świecie mamy 
dużo więcej współzależności 
i powiązań. Znacznie dłuższe 
i dużo bardziej skomplikowane 
niż kiedyś są łańcuchy dostaw, 
a zarówno biznesowe szanse, jak 
i ryzyka leżą często poza 
bezpośrednią kontrolą firm. 
Dlatego w interesie samych 
przedsiębiorstw jest szersza, 
holistyczna i dalej sięgająca 
w przyszłość perspektywa. Trzeba 
pamiętać, że końcowym odbiorcą 
raportów nie są regulatorzy – są 
nimi inwestorzy. A widzimy,że 
zarówno w Polsce, jak i na świecie 
wśród inwestorów rośnie 
świadomość tego, że chcąc 
bezpiecznych, długoterminowych 
zysków, muszą mieć szersze 
spojrzenie na biznes. Z kolei sam 
biznes zaczyna rozumieć, że jeśli 

chce mieć lepszy dostęp do rynku 
kapitałowego i niższy koszt 
kapitału, to musi zapewnić więcej 
bezpieczeństwa. W rezultacie to 
w interesie firm jest pójście drogą 
raportowania zintegrowanego.

Ile firm publikuje już takie raporty?
Chcę podkreślić, że nie staramy 

się przekonywać poszczególnych 
firm. Naszym celem, misją IIRC, 
jest zmiana korporacyjnego 
systemu raportowania na świecie, 
by raportowanie zintegrowane 
stało się światową normą. 
Natomiast bardzo ważnym 
krokiem w tym kierunku jest 
przykład firm, które stanęły na 
czele zmiany, wdrażając nasze 
zasady. Obecnie już ponad 1600 
przedsiębiorstw w 64 krajach 
przygotowuje raporty 
zintegrowane według standardu 
IIRC, a w niektórych krajach jest 
to najbardziej popularna 
praktyka. Tak jest np. w Japonii, 
gdzie w ubiegłym roku stosowało 
ją 300 firm, w Afryce Południowej, 
gdzie raportowanie zintegrowane 
jest obowiązkowe dla spółek 
giełdowych, obejmując 500 firm. 

Ten standard dla największych 
spółek giełdowych wprowadził 
także regulator rynku w Indiach 
oraz ministerstwo finansów 
w Chinach. Widzimy więc, że jest 
to globalny ruch, światowy trend, 
który stanie się przyszłością 
raportowania. Stąd też moje 
przesłanie do polskich firm, by to 
dostrzegły i znalazły się 
w awangardzie, zyskując w ten 
sposób przewagę konkurencyjną

Przyjechał pan do Polski na 
konferencję CSRinfo o raportowaniu 
zintegrowanym. Na jakim etapie 
jesteśmy?

Jestem bardzo pozytywnie 
zaskoczony. Spodziewałem się 
może 8–12 zintegrowanych 
raportów, a tutaj dowiedziałem 
się, że dotychczas opublikowano 
ich już ponad 50, czyli znacznie 
powyżej moich oczekiwań. To 
moja pierwsza wizyta jako 
prezesa IIRC i widzę naprawdę 
duże zainteresowanie firm 
zintegrowanym raportowaniem

Wspomniał pan, że w części krajów 
za wdrożeniem zintegrowanego 

Polskie firmy mogą być w   
Richard Howitt, dyrektor generalny Międzynarodowej Rady ds. Raportowania Zintegrowanego (IIRC)
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raportowania stali regulatorzy. Kto 
ma największą rolę w promocji tej 
praktyki? 

Jako IIRC opowiadamy się za 
podejściem rynkowym, gdy to 
inwestorzy, a nie regulatorzy, 
domagają się raportowania 
zintegrowanego. Jednak zwracamy 
się też do rządów, bo to one mogą 
zachęcić firmy do tej praktyki. 
Dlatego bardzo się cieszę, że widzę 
zachęty do zintegrowanego 
raportowania ze strony polskich 
władz. Bardzo ważne jest poparcie 
Stowarzyszenia Emitentów 
Giełdowych i GPW. Na pewno duże 
zmiany wprowadzi unijna 
dyrektywa dotycząca 
poszerzonego raportowania 
niefinansowego, która sprawi, że 
liczba firm raportujących wzrośnie 
do 300.

Firmy mogą jednak poprzestać na 
oświadczeniu, sięgając też w razie 
potrzeby po zasadę „stosuj albo 
wytłumacz się” (comply or explain).

U podstaw dyrektywy leży 
przekonanie, że jeśli 
przygotujemy regulacje możliwie 
przyjazne dla biznesu, nastawione 
na korzyści dla firm, to 
zwiększymy szansę jej 
przestrzegania Specjalnie 
wprowadziliśmy możliwość 
„comply or explain”, bazując na 
pozytywnym doświadczeniu 
Danii. Tam w pierwszym roku po 
wprowadzeniu nowych przepisów 

91 proc. firm zdecydowało się je 
zastosować, a w drugim – 96 proc. 
Dotychczasowe doświadczenia 
wskazują, że firmy bez większych 
problemów wdrażają nowe 
regulacje, a nawet wzrosła 
oczekiwana skala ich 
zastosowania. O ile początkowo 
zakładano, że będzie je realizować 

ok. 6 tys. firm w Europie, o tyle 
obecne prognozy na ten rok 
mówią o 10–12 tysiącach firm. 
Wszystko więc wskazuje, że 
poszerzone raportowanie 
niefinansowe rzeczywiście 
przyjmuje się w europejskim 
biznesie. 

A czy sądzi pan, że powinien być 
jeden globalny standard 
raportowania zintegrowanego?

Zdecydowanie tak. Firmy 
działające na globalnym rynkach 
mają obecnie różne wymogi 
dotyczące przejrzystości 
i ujawniania danych, co jest 
obciążeniem i dodatkowym 
kosztem. Przydałoby się więc, by 
ujednolicić te wymagania dla 
dobra biznesu oraz inwestorów. 
Potrzebne jest też raportowanie 
zapewniające szerszą 
perspektywę w podejściu biznesu 
a jednocześnie zwięzłość – co robi 
International Integrated Reporting 
Framework (IIRF). Zintegrowany 
standard sprawozdawczy skłania 
firmy do myślenia w szerszej 
perspektywie, dając im do tego 
narzędzie. To nie jest coś, co 
zostało narzucone z zewnątrz 
– IIRF został opracowany przez 
same przedsiębiorstwa oraz 
inwestorów. Wiele firm już 
rozumie, że świat się zmienia, że 
zmieniają się ich ryzyka. 
Potrzebują narzędzia, które 
pomoże im sobie z tym poradzić. 

Kluczem do tego, by połączyć 
szerokie podejście ze zwięzłością 
prezentacji jest istotność – IIRF 
pomaga firmom zrozumieć, co 
naprawdę jest dla nich ważne, co 
jest istotne dla ich biznesu i rynku. 
Zawsze powtarzałem i chcę to 
podkreślić także teraz, że cel 
raportowania to zarówno 

otoczenie biznesu, jak i same 
firmy. Chodzi o dostarczenie 
informacji, które pozwolą spółkom 
lepiej zrozumieć i opisać ich 
biznes. A to im z kolei pozwoli 
opracować bardziej skuteczną 
strategię i zakomunikować ją 
inwestorom, co zwiększy dostęp 
do kapitału.

Jaki wpływ ma i będzie miało 
rozszerzone, zintegrowane 
raportowanie niefinansowe na jakość 
biznesu? Wprawdzie widać, że 
rosnąca liczba konsumentów domaga 
się wyższych standardów 
prowadzenia biznesu, ale nadal jest 
silna presja na spółki, by co roku albo 
nawet co kwartał zwiększały zyski, 
zapewniały wysoki zwrot 
z inwestycji? 

Z pewnością na wielu rynkach 
i w wielu spółkach, które 
wprowadziły raportowanie 
zintegrowane mieliśmy wcześniej 
głośne skandale korporacyjne. 
Zintegrowane raportowanie jest 
traktowane jako sposób na 
zrobienie porządków 
i zapobieżenie podobnym 
sytuacjom w przyszłości. I tak 
faktycznie jest gdyż większość 
wykroczeń w firmach nie jest 
wynikiem świadomego wyboru 
kogoś z kierownictwa – jeśli tak 
jednak jest, to mamy do czynienia 
z przestępstwem, które powinna 
ścigać policja. Jednak w praktyce 
zdecydowana większość 
przewinień zaczyna się gdzieś na 
dole w strukturach firmy lub 
nawet poza nią, choć na 
wyciągnięcie ręki. Wtedy, gdy 
wychodzą na jaw i wybucha 
skandal, następuje szukanie 
winnych. Raportowanie 
zintegrowane pozwala zapewnić, 
że zarówno zarząd, jak i rada 
nadzorcza mają pełny przegląd 
i zrozumienie otoczenia, 
w którym działa firma. To z kolei 
znacząco ogranicza ryzyko tego, 
że gdzieś w strukturach pojawią 
się naruszenia czy 
nieprawidłowości, którym nie da 
się zapobiec. Nie bez powodu 
IIRC została powołana do B-20, 
podmiotu, który zrzesza 
przedstawicieli biznesu 
i przygotowuje rekomendacje dla 

rządów państw G-20, a ja jestem 
członkiem grupy roboczej B2 ds. 
spójności i walki z korupcją. To 
oznacza, że międzynarodowy 
biznes na najwyższym poziomie 
wierzy, że raportowanie 
zintegrowane jest najlepszą 
odpowiedzią na dążenia do 
zwiększenia spójności 
i odpowiedzialności. Pytała też 
pani o presję na 
krótkoterminowe wyniki...

Czy nie ma tu sprzeczności między 
ideami a codzienną praktyką?

Rzeczywiście po części widać tu 
sprzeczność – nie sugeruję, że cała 
społeczność inwestorów opowiada 
się zgodnie za długoterminową 
perspektywą. Jednak widzę u nich 
bardzo szybką zmianę w kierunku 
zintegrowanego podejścia. 
Inwestorzy zaczynają doceniać 
korzyści z długoterminowych 
bezpiecznych zysków. Sygnałem 
zmian było ubiegłoroczne 
oświadczenie 12 czołowych 
organizacji globalnych inwestorów 
działających na największych 
rynkach świata. Opowiedziały się 
one za raportowaniem 
zintegrowanym, wzywając firmy 
do wdrażania RI i zaznaczając, że 
jest to ważny czynnik w ich 
decyzjach inwestycyjnych. 
Jednym ze zdecydowanych 
zwolenników zintegrowanej 
sprawozdawczości jest Larry Fink, 
prezes funduszu BlackRock, 
największy inwestor na świecie 
i aktywny członek IIRC. W tym 
roku jego list do szefów 
największych firm jest 
zdecydowanym wezwaniem do 
integrowanego raportowania i jego 
pozytywnego wpływu na 
otoczenie. To dobrze pokazuje 
zmiany w społeczności 
inwestorów. I nie chodzi tutaj tylko 
o ich dobrą wolę. Mamy już setki 
badań dowodzących, że firmy, 
których zarządy stosują 
długoterminowe, zrównoważone 
podejście do biznesu, mają też 
łatwiejszy dostęp do rynków 
kapitałowych, taniej pozyskują 
kapitał i osiągają lepszą wycenę 
akcji. To chyba dobry argument 
dla inwestorów? ©℗

 —rozmawiała Anita Błaszczak

  światowej awangardzie

 Wiele firm już rozumie, że świat się zmienia, 
że zmieniają się ryzyka. Dlatego firmy 
potrzebują narzędzia, które pomoże 
im sobie z tym poradzić  
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O   roli firm, rynku, konsu-
menta, państwa i rosnącej 
skłonności do innowacji 
dyskutowali uczestnicy 

debaty „Zrównoważony łańcuch 
dostaw – dlaczego firma powinna 
zadbać o swojego dostawcę”.

Zdaniem Pauliny Kaczmarek, 
menedżera w zespole ds. zrówno-
ważonego rozwoju w Polsce i w Eu-
ropie Środkowej firmy Deloitte, 
pojęcie to oznacza nie tylko m.in. 
efektywne wykorzystanie zasobów, 
np. wody, energii, w łańcuchu do-
staw, ale także przestrzeganie 
podstawowych praw człowieka 
i praw pracowniczych. Taki łańcuch 
powoduje oszczędności, bo firma 
mniej zużywa surowców, ale też nie 
tworzy ryzyk. – W mojej praktyce 
doradczej coraz częściej stykam się 
z polskimi firmami, które opraco-
wują standardy dla swoich dostaw-
ców. Zwykle wiąże się to z ekspan-
sją tych firm na rynki zagraniczne, 
głównie do Europy zachodniej – 
mówiła Paulina Kaczmarek. 

Jeśli chodzi o branże, które czę-
sto tak właśnie postępują, to należy 
wymienić np. odzieżową , obuwni-
czą, produkcję żywności i produk-
cję przemysłową. 

Co firmy z tego mają? O oszczęd-
nościach była już mowa. Dbanie 
o  wizerunek jest bardzo ważne 
w czasach rosnącej roli stowarzy-
szeń konsumenckich i organizacji 
międzynarodowych. Dla przykładu 
– OECD opracowała wytyczne dla 
branż odzieżowej i  obuwniczej. 
Kolejna korzyść dla biznesu 
z  wdrożenia zrównoważonego 
łańcucha dostaw to poprawa jako-
ści produktów – dbając o spełnie-
nie standardów u siebie i u swoich 
dostawców, firma doprowadza do 
zwiększenia atrakcyjności swych 
wyrobów.

Czy to tylko zadanie firm?

– Standardy przyjmowane są 
dobrowolnie. Doradcy biznesowi 
zwykle podkreślają, że to się fir-
mom opłaca, ale – moim zdaniem 
– to także kwestia odpowiedzialno-
ści – uważa prof. Bolesław Rok, 
dyrektor Centrum Badań Przedsię-

biorczości Pozytywnego Wpływu 
Akademii Leona Koźmińskiego. 

We współczesnej gospodarce 
rzadko bywa tak, że jedna firma 
robi wszystko od początku do 
końca, większość firm współpracu-
je z  innymi, ale to ten największy 
uczestnik całego łańcucha produk-
cyjnego jest najbardziej zaintereso-
wany wynikiem końcowym. 

Czasami w  budowanie nowych 
standardów włącza się państwo. 
Zdaniem prof. Bolesława Roka 
w zamówieniach publicznych poja-
wiają się coraz częściej dodatkowe 
punkty dla tych firm, które np. za-
trudniają pracowników na umowy 
o  pracę. Swego czasu głośny był 
wyścig Poczty Polskiej z  firmą 
prywatną. Przetarg wygrała ta 
prywatna, bo proponowała swej 
załodze tzw. śmieciówki, a Poczta 
etaty, co znakomicie powiększało 
koszty tej ostatniej. 

Wpisywanie etycznych wymo-
gów do warunków przetargów pu-
blicznych premiuje te firmy, które 
już dbają o  spełnianie wymogów 
zrównoważonego łańcucha dostaw, 

ale także zachęcają kolejne przed-
siębiorstwa żeby tak postępowały. 
Widzą one bowiem, że za to dosta-
ną punkty w  przetargach. Tego 
typu wymogi przychodzą też do 
Polski z Unii Europejskiej. 

– Wszystko to powoduje, że 
obowiązki firm rosną, bo coraz 
bardziej im zależy, żeby nie tylko 
one, ale i wszyscy z którymi współ-
pracują stosowali podwyższone 
kryteria. Mimo tego że to trudne, 
coraz więcej firm wchodzi na tę 
drogę – podkreśla prof. Rok.

Świat podwyższa wymagania

– W Chinach do 1995 r. nie było 
w  ogóle kodeksu pracy. Ale teraz 
zarówno ten kraj, jak i  Indie oraz 
Bangladesz już wymogi podwyż-
szyły, choć nadal jest spora różnica 
miedzy warunkami, jakie pracow-
nikom oferują firmy zachodniej 
Europy w  porównaniu z  Azją – 
przypomniała Paulina Kaczmarek.

Zdaniem Bartłomieja Skrzydlew-
skiego, prezesa spółki AMPLUS, już 

nie wystarczy powiedzieć, że w mo-
jej firmie wszystko jest OK, bo my 
przestrzegamy standardów. Coraz 
częściej firmy czują się odpowie-
dzialne również za tych, którzy 
z nimi współpracują, mimo że jeśli 
idzie o  tak zwaną moc decyzyjną, 
nie mogą swoim kontrahentom nic 
nakazać. Dlatego tak ważne jest za-
ufanie we wzajemnych kontaktach. 

– Moja firma istnieje 25 lat, 
a moim zadaniem jest zapewnić jej 
harmonijny rozwój na następne 25 
lat. Nie ma więc mowy o tym, żeby 
coś obiecać i nie dotrzymać słowa, 
bo to zmniejsza szanse na długofa-
lową współpracę mojej firmy za-
równo z  dostawcami, jak i  siecią 
handlową, która odbiera nasze 
produkty. Kluczowe słowo to zaufa-
nie i  partnerstwo – uważa prezes 
Skrzydlewski. 

– Łańcuch dostaw jest właśnie 
sposobem na umawianie się na 
wspólną taktykę firm w nim uczest-
niczących. Umawiamy się na prze-
strzeganie praw człowieka i kodeksu 
pracy, na dbanie o środowisko i ja-
kość produkcji. Warto spisać zasady, 

Wysokie rygory mogą sprzyj
Coraz więcej polskich firm stosuje reguły zrównoważonego łańcucha dostaw
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jakimi się kierujemy i  udostępnić 
taki kodeks postępowania wszyst-
kim obecnym i potencjalnym part-
nerom – przekonuje Magdalena 
Rzeszotalska, dyrektor ds. Komuni-
kacji Korporacyjnej i  CSR w  Po-
lpharmie.

Każdy, kto wchodzi na stronę Po-
lpharmy, może się z takim kodeksem 
zapoznać. Co więcej – przy przetar-
gach każdy ewentualny dostawca 
dostaje kwestionariusz samooceny 
i w ten sposób może sprawdzić, czy 
i jak pasuje do oczekiwań. – My też 
widzimy, jaka jest sytuacja takiego 
kontrahenta. Jeśli nie wszystko nam 
na stracie pasuje możemy we współ-
pracy z nowym dostawcą poprawiać 
pewne rzeczy i – nie odrzucając go 
od razu – zbliżać się wspólnie z nim 
do tego, czego oczekujemy – mówi 
dyr. Rzeszotalska. 

Firma prowadzi warsztaty, dzięki 
którym dokładnie uświadamia 
partnerom, jakie ma wobec nich 
oczekiwania i doprowadza do tego, 
że wszyscy w  ten sam sposób je 
rozumieją. – Naszych kluczowych 
dostawców, czyli tych najważniej-

szych i  tych, z  którymi wiąże się 
największe ryzyko, audytujemy, 
używając systemów już dostępnych 
na rynku. Zamierzamy również 
z czasem audytować ich przy po-
mocy naszych pracowników. Sku-
tek tych działań jest taki, że z na-
szymi dostawcami przez cale lata 
doskonalimy się razem – podsumo-
wuje dyr. Rzeszotalska.

Kto korzysta?

– Pamiętajmy, że nie jesteśmy 
w  stanie niczego narzucić. Etyki, 
motywacji, świadomości nie da się 
sztywno umieścić w  przepisach. 
Firma sama musi mieć świado-
mość, że etyczne postępowanie jest 
wartością, ale powinna też wie-
dzieć, że takie działanie nie zakłóci 
osiągania przez nią zysku – uważa 
dr Elwira Gross-Gołacka, ekspertka  
zewnętrzna Forum Odpowiedzial-
nego Biznesu ds. zarządzania róż-
norodnością.

Firmy dojrzałe to wiedzą. Stosu-
jąc zrównoważony łańcuch dostaw, 

dbają o środowisko, obniżają emi-
sję dwutlenku węgla, oszczędzają 
wodę i inne surowce. – Jeśli jest tam 
wysoka kultura organizacyjna, to 
ludzie mają dobrą motywację do 
pracy i taka firma zachęca dobrych 
fachowców, by do niej przychodzi-
li. Korzyści są spore szczególnie 
w  długiej perspektywie czasowej 
– podkreśla dr Gross-Gołacka.

Dziś edukowaniem w  tej sferze 
zajmują się głównie duże, między-
narodowe korporacje, w  których 
wzory przychodzą z centrali i potem 
idą „w dół”, ale polskich mniejszych 
firm, które te standardy stosują 
przybywa. W  ostatnich latach np. 
poprawiała się sytuacja, jeśli idzie 
o  przestrzeganie kodeksu pracy, 
choć nadal jest jeszcze sporo do 
zrobienia. Upowszechnianie, edu-
kacja są – zdaniem ekspertki – bar-
dzo ważne i  skuteczne, bo firmy, 
które dzięki nim zaczynają stosować 
regulacje, niejako kaskadowo uczą 
z  kolei tego swoich dostawców 
i partnerów.

Zdaniem prezesa Skrzydlewskie-
go jest tu sporo do zrobienia przez 

państwo. Chodzi o  przygotowanie 
ram dla zrównoważonego łańcucha 
dostaw. Niemcy, Holandia, Dania 
zrozumiały, jak ważna jest energia 
odnawialna – tam wiatraków jest 
mnóstwo. – My też chcemy stawiać 
na farmy fotowoltaiczne po to, by 
być jeszcze bardziej prośrodowisko-
wą firmą. Portugalska sieć Biedron-
ka od dawna organizuje spotkania ze 
strategicznymi dostawcami, podczas 
których przekonuje, jak bardzo 
ważne są kwestie zrównoważonego 
rozwoju – mówi Skrzydlewski.

– Państwo może skutecznie 
wspierać tego typu działania. Dla 
przykładu – akceptując w przetar-
gach wyższą cenę usługi takiej fir-
my, która oferuje pracownikom 
stałe umowy zamiast śmieciówek. 
Planowane zmiany w ustawie o za-
mówieniach publicznych idą wła-
śnie w kierunku popierania zrów-
noważonego rozwoju – uważa prof. 
Rok.

Polskie firmy są w trudnej sytu-
acji – chcąc wykorzystywać np. 
zieloną energię, której państwo nie 
dotuje, muszą jednocześnie zapew-
nić niskie ceny swoich wyrobów, by 
zadowolić wielką sieć handlową.

Rola konsumenta

– Najskuteczniejszym sposobem 
wpływania na firmy, by stosowały 
reguły zrównoważonego rozwoju, 
są zachowania konsumenta, który 
świadomie wybiera produkt, nie 
kierując się przy tym tylko ceną. Ale 
żeby tak mógł robić, musi być wy-
edukowany. Na razie jeszcze nie 
jest – uważa prezes Skrzydlewski. 
– Gdy patrzę na reklamy w zachod-
niej Europie, widzę, że tam uczy się 
konsumentów racjonalnych zacho-
wań np. nie marnowania żywności 
albo takiego doboru potraw, by 
zapewnić niezbędne witaminy. U 
nas takich reklam i takiej edukacji 
klienta nie ma. Ale pamiętajmy – 
jeśli kupujemy coś w  Biedronce, 
wiemy, że produkt był kontrolowa-
ny, wiadomo skąd pochodzi, często 
ma certyfikat. Jeśli kupujemy na 
ryneczku u pani Zosi – nie wiemy. 
Jego zdaniem edukacja opłaca się 
i dostawcom, i producentom, i sie-
ciom handlowym.

zyjać zyskom i innowacjom

W mojej praktyce 
doradczej coraz częściej stykam 
się z polskimi firmami, które 
opracowują standardy dla 
swoich dostawców. Zwykle 
wiąże się to z ekspansją tych 
firm na rynki zagraniczne, 
głównie do Europy Zachodniej 

PAULINA KACZMAREK
zespół ds. zrównoważonego rozwoju w 
Polsce i w Europie Środkowej, Deloitte 

Wysokie standardy 
przyjmowane są dobrowolnie. 
Doradcy biznesowi zwykle 
podkreślają, że to się firmom 
opłaca, ale – moim zdaniem 
– to przede wszystkim kwestia 
odpowiedzialności samych 
przedsiębiorców

PROF. BOLESŁAW ROK
dyrektor Centrum Badań 
Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu, 
Akademia Leona Koźmińskiego 

Łańcuch dostaw 
to umawianie się na wspólną 
taktykę firm. Umawiamy się 
na przestrzeganie praw 
człowieka i kodeksu pracy, 
na dbanie o środowisko i jakość. 
Warto spisać zasady, jakimi się 
kierujemy 

MAGDALENA RZESZOTALSKA
dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej 
i CSR w Polpharmie
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Zdaniem dr Gross-Gołackiej 
producenci żywności w Polsce, np. 
mięsa, prowadzą już takie akcje 
edukacyjne, choć na pewno przy-
czyniają się one też do wzrostu 
sprzedaży. 

– Rozmawiałam z przedstawicie-
lem Carlsberga. Dla tej firmy speł-
nienie podstawowych wymogów 
zrównoważonego rozwoju przez jej 
potencjalnych partnerów jest wa-
runkiem podjęcia z nimi współpra-
cy – mówi dyr. Rzeszotalska. – W tej 
chwili skupiają się na dotrzymaniu 
obietnicy danej klientom – chodzi 
o  zmniejszenie emisji dwutlenku 
węgla o  30 proc. w  5–10 lat. Sami 
tego nie zrobią, sprzedając piwo, ale 
piwo jest w aluminiowych puszkach. 
Chcą podjąć rozmowy z wytwórca-
mi aluminium i producentami pu-
szek i ustalić, jak mogą ten cel osią-
gnąć. Ale puszka, nawet cieńsza, 
musi nadal być bezpieczna i odpo-
wiednio trwała. Mają w tym pewnie 
i cel biznesowy – mniej aluminium 
w puszce oznacza najprawdopo-
dobniej niższe koszty puszki… – 
spodziewa się dyr. Rzeszotalska. 

Jej zdaniem przyszłość jest taka, 
jak myślenie Carlsberga – pokazać 
konsumentowi, co firma jest w sta-
nie zrobić aby – zachowując jakość 
– chronić środowisko.

Czas innowacji

– Dzięki takiemu właśnie myśle-
niu o  zrównoważonym łańcuchu 

dostaw pojawia się sporo innowa-
cji, np. gospodarka obiegu za-
mkniętego, powstają nowe modele 
biznesowe – ocenia prof. Rok.

 Efektem tych działań jest pro-
dukt lepiej dostosowany do spo-
łecznych oczekiwań. – Jeśli wielka 
firma zaprasza do współpracy do-
stawców, partnerów, a  nawet od-
biorców, tworzy się otwarta inno-
wacja (open innovation), bo zaan-
gażowani w  nią są bardzo różni 
„wspólnicy”. – To jest teraz najszyb-
ciej rozwijający się nowy sposób 
zarządzania. Firmy, które do tej 
pory dbały tylko o  swój ogródek 
i o to, by kupić jak najtaniej, odkry-
ły, że tego typu innowacyjnością 
można wygrać. Więcej – nowości 
mogą stać się głównym motorem 
napędzającym rozwój całej firmy 
– twierdzi profesor. 

Tego typu rozwiązania są zgod-
ne z  oczekiwaniami wyrażanymi 
w różnych programach zrównowa-
żonego rozwoju opracowywanych 
pod egidą ONZ. Należy jednak ja-
sno powiedzieć, że tak skompliko-
wanym przedsięwzięciem realizo-
wanym przez niezależne od siebie 
firmy trzeba umieć skutecznie 
zarządzać.

– Współpracujemy z kilkunasto-
ma start-upami właśnie po to, by 
wspólnie z nimi opracować i wdra-
żać nowości. Staramy się np. opra-
cować urządzenie, które będzie 
badało, czy są jakieś pozostałości 
pestycydów w  żywności. Chodzi 
nam przede wszystkim o  bezpie-

czeństwo konsumenta. Na świecie 
współpracujemy z 1600 producen-
tów, w  Polsce z  ok. 700–800. Oni 
coraz bardziej rozumieją potrzebę 
zmian i innowacji – twierdzi prezes 
Skrzydlewski. 

Warto wspomnieć, że polskie 
gospodarstwa są rozdrobnione, 
Małopolska to średnio 7 ha na 
jednego producenta. – Staramy się, 
aby wszyscy nasi partnerzy mieli te 
same zasady co my i robili wszyst-
ko, żeby ich przestrzegać. Pomaga-
my im wybrać nasiona i odmiany, 
stacje monitoringu śledzą zagroże-
nia chorobami i  szkodnikami. Są 
pobierane informacje z  gleby 
i z powietrza, potem dane analizu-
je komputer. Dzięki temu możemy 
wysłać producentom informację, że 
właśnie teraz trzeba zastosować 
środek X, żeby skutek był najlepszy. 
Do tej pory jak jeden producent 
zaczynał oprysk, inni szli w  jego 
ślady. A dlaczego? Bo jak on opry-
skuje to pewnie wie co robi… – opo-
wiada prezes Skrzydlewski.

Ile to kosztuje?

– Dla nas to jest sprawa wiary-
godności i  spójności. Zależy nam 
na tym, żeby wszyscy nasi partne-
rzy, np. producenci substancji do 
produkcji leków, transportowcy, 
podzielali nasze wartości. Staramy 
się na różne sposoby podnieść 
efektywność i konkurencyjność, ale 
nie możemy sobie pozwolić na to, 
że w jakimś odległym miejscu sta-
nie się nie wiadomo co. Bo to mo-
głoby zagrozić naszej wiarygodno-
ści – deklaruje dyr. Rzeszotalska.

Zdaniem prof. Roka czasami 
bywa tak, że wielkie firmy uznają, 
że nie są jeszcze w stanie spełnić 
wszystkich wymagań, ale od swo-
ich dostawców spełnienia ich wy-
magają, żądając jeszcze do tego 
niskiej ceny ich wyrobów czy pół-
produktów.

– Konsument kupuje w  jakiejś 
sieci, bo jej zaufał i jego zadaniem 
nie jest kontrolowanie poszcze-
gólnych wyrobów. Niektórzy są-
dzą, że to konsumenci wymuszą 
stosowanie standardów poprzez 
np. kontrolowanie produktów. 
Mnie się wydaje, że pilnowanie 
standardów to jednak rola firm – 
uważa profesor.

A czym grozi zaniedbanie zrów-
noważonego łańcucha dostaw?

– Człowiek nie jest hiperracjo-
nalny, nie wszystkie firmy respek-
tują i  będą respektować wyższe 
wartości, typu poszanowanie pra-
wa, zrównoważony rozwój. Niektó-
re kierują się głównie zyskiem. Do 
tego dochodzą dwie bariery: brak 

wiedzy i opór przed zmianą – oce-
nia dr Gross-Gołacka.

Nowe obyczaje

– Obserwuję od pewnego czasu 
współpracę firm, które są na rynku 
konkurentami. Powstają organiza-
cje, np. w branży odzieżowej. Fir-
my te wymieniają się informacjami, 
starają się tworzyć wspólne stan-
dardy, informują się o  tzw. trud-
nych kontrahentach – mówi dyr. 
Kaczmarek. 

Powstają też platformy współ-
pracy, które – zdaniem prof. Roka 
– ułatwiają współpracę małych firm 
z potentatmi. – W mojej uczelni jest 
sporo chętnych do studiowania 
profesji audytora dostawców. 
O  pracach nad takim audytem 
mówiła podczas naszej debaty 
przedstawicielka Polpharmy – de-
klaruje prof. Rok.

Zdaniem dyr. Rzeszotalskiej jej 
firma szczególnie ceni sobie długo-
letnią współpracę z dostawcami. – 
Ze względu na specyfikę produkcji 
zmiana dostawcy trwa u  nas dwa 
lata. My się rozwijamy i  bardzo 
chcemy, żeby nas dostawcy rozwi-
jali się razem z  nami. Wtedy nie 
trzeba ich zmieniać. A  oni sami, 
doskonaląc się często, zdobywają 
kolejnych kontrahentów – mówi 
przedstawicielka Polpharmy.

Zdaniem prezesa Skrzydlew-
skiego ciągle jeszcze jest tak, że 
firmy takie jak jego muszą konku-
rować w  ofercie dla dużych sieci 
handlowych z przedsiębiorstwami, 
które nie wydają pieniędzy na 
podnoszenie standardów, nie fi-
nansują badań i nie wspomagają 
start-upów. Z jego punktu widzenia 
taka konkurencja jest bardzo trud-
na do wygrania. 

Komentując te argumenty, prof. 
Rok podkreślił, że sukces firm 
ambitnych zależy w dużym stop-
niu od polityki owej dużej sieci. 
Jeśli ona wprowadza dodatkowe 
punkty dla firm, które inwestują 
w  zrównoważony rozwój, wtedy 
szanse dla tego typu firm rosną. 
Rośnie też ich ochota na tego typy 
długofalowe działania. Prof. Rok 
uważa, że wspieranie etycznego 
biznesu jest jednym z  ważnych 
zadań potentatów polskiego prze-
mysłu, np. firm, które od lat mają 
swoje miejsce na Liście 500 przy-
gotowywanej przez „Rzeczpospo-
litą”. Za wzorem tych wielkich firm 
poszłyby pewnie przedsiębior-
stwa średnie, również popierając 
swoich kontrahentów respektują-
cych rygory zrównoważonego 
łańcucha dostaw. ©℗

 —oprac. kgk

Etyki, motywacji 
nie da się sztywno umieścić 
w przepisach ani narzucić. 
Firma sama musi mieć 
świadomość, że etyczne 
postępowanie jest wartością, 
ale powinna też wiedzieć, 
iż takie działanie nie zakłóci 
osiągania przez nią zysku

DR ELWIRA GROSS-GOŁACKA
ekspertka zewnętrzna Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu
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Moja firma istnieje 25 lat, 
a moim zadaniem jest zapewnić 
jej harmonijny rozwój 
na następne 25 lat. Nie ma więc 
mowy o tym, żeby coś obiecać 
i nie dotrzymać słowa, 
bo to zmniejsza szanse 
na naszą długofalową 
współpracę z dostawcami 
i siecią handlową

BARTŁOMIEJ SKRZYDLEWSKI
prezes spółki AMPLUS  
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MAGDALENA RZESZOTALSKA

W Grupie Polpharma 
odpowiedzialny biznes 
ma wymiar strategicz-
ny i  całościowo obej-

muje prowadzony przez nas biz-
nes. W  wyniku takiego podejścia 
do tematu CSR, w 2015 r. wdroży-
liśmy Strategię Odpowiedzialności 
Społecznej opartą o trzy, kluczowe 
dla nas, filary: służba pacjentom 
i  społeczeństwu, etyczne prowa-
dzenie biznesu oraz innowacje 
i rozwój wiedzy. Jednym z podję-
tych przez nas zobowiązań, w ra-
mach zdefiniowanych filarów, jest 
budowa odpowiedzialnego łańcu-
cha dostaw. 

Zagadnienia związane z łańcu-
chem dostaw mają znaczący 
wpływ na sposób prowadzenia 
przez nas biznesu. Dążymy do 
tego, by nasze produkty były syno-
nimem najwyższej jakości i  bez-
pieczeństwa, a  strategia zrówno-
ważonego łańcucha dostaw to nasz 
nowy system współpracy z  do-
stawcami. Daje nam pewność, że 
każdy z  naszych partnerów po-
dziela przyjęte przez nas wartości 
i standardy. Jednocześnie podej-
mowane przez nas działania 
związane z  udoskonalaniem łań-
cucha dostaw wpisują się w reali-
zację globalnych Celów Zrówno-
ważonego Rozwoju. 

Kodeks postępowania 
dostawców

Filarem naszej strategii zrówno-
ważonego łańcucha dostaw jest 
Kodeks postępowania Dostawców 
Grupy Polpharma. Prace nad pro-
jektem zaczęliśmy jesienią 2014 r., 
a wdrożenie Kodeksu postępowa-
nia rozpoczęło się w 2015 r. Jednym 
z  pierwszych etapów procesu 
opracowania Kodeksu była analiza 
dostawców pod kątem potencjal-
nych ryzyk w obszarze społecznej 
odpowiedzialności biznesu. Łącz-
nie ocenie poddano 1572 dostaw-
ców zarówno z  perspektywy 
obecnych, jak i potencjalnych ry-
zyk. W  pracach nad Kodeksem 
postępowania Dostawców Grupy 
Polpharma uczestniczyły różne 
działy firmy – od jakości i logistyki, 

przez BHP, po środowisko i com-
pliance. Do dialogu o  kształcie 
planowanych rozwiązań zaprosili-
śmy także naszych dostawców 
z Polski i zagranicy. 

Kodeks opiera się na wartościach 
Grupy Polpharma oraz uznanych 
przez społeczność międzynarodo-
wą standardach. Określa on ocze-
kiwania Grupy wobec jej dostaw-
ców w takich obszarach, jak: prawa 
człowieka, warunki zatrudnienia 
i prawa pracownicze, bezpieczeń-
stwo i higiena pracy, jakość produk-
tów, ochrona środowiska, przeciw-
działanie korupcji. 

Gotowość dostawcy do prowa-
dzenia swojego biznesu zgodnie 

z wymogami Kodeksu Dostawców 
jest jednym ze wstępnych warun-
ków podjęcia współpracy z Grupą. 
Kodeks Dostawców stanowi załącz-
nik do zamówienia, a zobowiąza-
nie do jego przestrzegania jest 
elementem umowy zawieranej 
z dostawcą. Umowy zawarte wcze-
śniej uzupełniane są aneksami, 
dotyczącymi przestrzegania Ko-
deksu Dostawców.

Strategia Zrównoważonego 
Łańcucha Dostaw 

W  celu ciągłego doskonalenia 
naszego łańcucha dostaw niezbęd-
ne było opracowanie długoletniej 
strategii działania. Nasza trzyletnia 
strategia Zrównoważonego Łańcu-
cha Dostaw składa się z 4 obszarów:
∑  zaangażowanie i  edukacja pra-

cowników Pionów Zakupów;
∑  działania edukacyjne skierowane 

do dostawców;
∑  wpływ i realna zmiana w łańcu-

chu dostaw;
∑  wewnętrzne rozwiązania syste-

mowe. 
W  pierwszym roku skupiliśmy 

się na działaniach z zakresu edu-

kacji i  zaangażowania pracowni-
ków oraz dostawców. Przez cały 
czas prowadzimy szeroko rozu-
miane działania edukacyjne skie-
rowane do naszych pracowników, 
warsztaty wewnętrzne dla pra-
cowników Pionów Zakupów i lide-
rów innych obszarów takich jak 
jakość, BHP, środowisko i HR. 

Przygotowaliśmy również sze-
reg działań skierowanych do na-
szych dostawców, które miały na 
celu edukację i  budowę świado-
mości. Pierwszym elementem był 
cykl szkoleń stacjonarnych skiero-
wanych do dostawców z  Polski, 
w których wzięło udział ponad 150 
firm. Uczestnicy szkoleń poznali 

dobre praktyki, przykłady dzia-
łań, szczegółowo zapoznali się 
z  wymaganiami Kodeksu. Pod-
czas szkoleń odbyły się również 
sesje dyskusyjne z  ekspertami 
Grupy Polpharma, odpowiedzial-
nymi w  firmie za poszczególne 
obszary Kodeksu Postępowania 
Dostawców. 

Kolejnym elementem edukacyj-
nym było uruchomienie dla do-
stawców platformy on-line. Plat-
forma dostępna pod adresem 
www.dostawca.polpharma.pl 
przekazuje wiedzę i  najważniej-
sze informacje w  zakresie zrów-
noważonego łańcucha dostaw. Na 
platformie został uruchomiony 
e-learning, dostępny w  języku 
polskim i angielskim, który w każ-
dym z obszarów Kodeksu prezen-
tuje dostawcom nie tylko szczegó-
łowy zakres wymagań, ale też 
sposób ich wdrażania i pomocne 
narzędzia.

Zaprosiliśmy dostawców do 
udziału w  konkursie dobrych 
praktyk. Dostawcy bez względu na 
wielkość i  rodzaj prowadzonej 
działalności mogli zgłaszać swoje 
działania wpisujące się w wyma-
gania Kodeksu Postępowania. 

Z  nadesłanych opisów praktyk 
komisja konkursowa wybrała 24 
najlepsze, które następnie zostały 
opublikowane w  praktycznym 
przewodniku.

Doskonalenie i weryfikacja 
standardów u dostawców

Aby ułatwić dostawcom ocenę 
zgodności postępowania z zapisa-
mi Kodeksu, opracowaliśmy an-
kietę samooceny. Wyniki pozwala-
ją dostawcom zdiagnozować 
ewentualne niezgodności i zapla-
nować działania naprawcze. 
Obecnie ankieta funkcjonuje 
w Pionie Zakupów Nieprodukcyj-
nych, a dostawcy otrzymują ją na 
etapie zapytania ofertowego. 
W  roku 2018 planowane jest jej 
rozszerzenie na kolejne piony 
zakupowe. 

Warto dodać, że stopień realiza-
cji wymogów Kodeksu podlega 
cyklicznej ocenie. W 2017 r. kolej-
nym procesem oceny poprzez na-
rzędzie wewnętrzne objęto 3 900 
dostawców. Ocena jest punktem 
wyjścia do rozpoczęcia programu 
audytów etycznych wśród dostaw-
ców, których faza pilotażowa jest 
zaplanowana na drugą połowę 
roku 2018. Kluczowi dostawcy 
będą również podlegać rozbudo-
wanej samoocenie i  weryfikacji 
poprzez system Ecovadis, którego 
wdrożenie rozpoczęliśmy na po-
czątku bieżącego roku. 

Podejmowane w  ramach pro-
jektu działania powodują sukce-
sywny wzrost świadomości do-
stawców, że odpowiedzialne wy-
bory firm tworzących łańcuch 
dostaw mają realny wpływ na losy 
pracowników i  społeczności lo-
kalnych, zwłaszcza w  krajach 
słabo rozwiniętych, oraz środowi-
ska naturalnego. 

Projekt długoterminowo podno-
si standardy zarządzania w łańcu-
chu dostaw, z uwzględnieniem ce-
lów w  zakresie praw człowieka, 
bezpieczeństwa pracowników, ja-
kości produktów oraz ochrony 
środowiska – zgodnie ze Strategią 
Społecznej Odpowiedzialności 
Grupy Polpharma. ©℗

Autorka jest dyrektorem ds. 
Komunikacji Korporacyjnej i CSR 

w Polpharmie

Łańcuch odpowiedzialności
Strategia zrównoważonego łańcucha dostaw to nasz nowy system współpracy z dostawcami

 Podejmowane przez nas działania 
związane z udoskonalaniem łańcucha 
dostaw wpisują się w realizację globalnych 
celów zrównoważonego rozwoju
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ANITA BŁASZCZAK

Chociaż po drugim weeken-
dzie marca 2018 r. cała 
Polska emocjonowała się 
relacjami z  pierwszej nie-

dzieli wolnej od handlu, to uwagę 
wielu mediów przyciągnęła także 
informacja o  proteście pracowni-
ków fabryki Ikei Industry w lubu-
skim Zbąszynku. 

Walcząc o  większe podwyżki, 
których od końca ub. roku nie byli 
w stanie wynegocjować z dyrekcją, 
zorganizowali na rynku miasteczka 
pikietę z nośnym medialnie trans-
parentem „Nie będziemy pracować 
za miskę ryżu”. Nie wykluczali też 
strajku i protestów pod międzyna-
rodową centralą firmy – jak relacjo-
nował serwis money.pl. W  wyda-
nym dwa dni później komunikacie 
dyrektor generalny fabryki meblo-
wego giganta tłumaczył się z prze-
biegu rozmów płacowych, które nie 
przyniosły porozumienia, mimo że 
dyrekcja starała się „wyjść naprze-
ciw oczekiwaniom”, i  zapewniał 
o nieustannej gotowości do dialogu 
ze związkami zawodowymi.

Ta sytuacja to jeszcze nie kryzys, 
ale już ryzyko reputacyjne dla 
meblowego giganta, który od lat 
podkreśla swoje odpowiedzialne 
podejście do prowadzenia biznesu 
i społeczne zaangażowanie.

Zadbać o dostawców

Chociaż Ikea główny nacisk kła-
dzie na dbałość o środowisko natu-
ralne, to firma społecznie odpowie-
dzialna musi też pamiętać o innych 
kluczowych obszarach CSR – w tym 
o  prawidłowych relacjach z  do-
stawcami i  pracownikami albo 
współpracownikami (np. ochronia-
rzami zatrudnionymi przez ze-
wnętrzne firmy), oraz o  etyce 
w  działaniach marketingowych. 
Każde naruszenie w jednym z tych 
obszarów grozi kryzysem, który 
może przerodzić się w  globalny 
reputacyjny skandal, jeśli dotyczy 
znanej w świecie marki. 

Jak ocenia Urszula Podraza, 
ekspert PR ds. zarządzania sytu-
acjami kryzysowymi i  partner 

strategiczny agencji Planet PR, 
świadomość konsumentów i popu-
larność mediów społecznościo-
wych powodują, że dzisiaj coraz 
częściej słyszymy o kryzysach do-
tyczących reputacji. Zachowania 
firm niezgodne z  oczekiwaniami 
konsumentów czy deklaracjami 
składanymi przez samą markę kil-
ka lat temu mogłyby przejść nie-
zauważone, teraz są ujawniane nie 
tylko przez dziennikarzy. 

– Dzięki mediom społecznościo-
wym głos organizacji pozarządo-
wych czy np. pokrzywdzonych 
pracowników dociera do wielu 
milionów odbiorców, którzy ko-
mentując wydarzenia i  tworząc 
treści negatywnie oceniające dzia-
łania marki, wpływają na jej decyzje 
– przypomina Podraza. 

A  od milionów negatywnych 
komentarzy szybko można przejść 
do konsumenckich bojkotów, które 

łatwo jest też organizować przez 
internet. Anna Pawelska, dyrektor 
działu audytu i CSR w Martis Con-
sulting, przypomina, że według 
Światowego Forum Ekonomiczne-
go ponad 40 proc. kapitalizacji 
rynkowej przedsiębiorstwa zależy 
od jego reputacji. Ryzyko reputa-
cyjne jest też najczęściej branym 
pod uwagę ryzykiem biznesowym 
w firmach mających rozległe łańcu-
chy dostaw. 

W  ostatnich latach znaczenie 
tego ryzyka zwiększyło się wraz ze 
wzrostem wszechobecnego trendu, 
jakim jest outsourcing procesu 
produkcji wszelkiego rodzaju dóbr. 
– Firmy, koncentrując się na pro-
jektowaniu, marketingu i organiza-
cji sprzedaży, zdejmują z  siebie 
obowiązki związane z organizacją 
produkcji, ale i tracą nad tym pro-
cesem kontrolę – zwraca uwagę 
Tadeusz Joniewicz, menedżer 

w Forum Odpowiedzialnego Bizne-
su. – Dlatego w umowach z podwy-
konawcami ważne jest zapisanie 
wymagań dotyczących nie tylko 
jakości samego produktu, ale też 
warunków jego wytwarzania, 
w  tym przestrzegania praw czło-
wieka i  przepisów środowisko-
wych. Trzeba także te wymagania 
egzekwować.

Znana marka, duży skandal

To właśnie niedocenianie zagro-
żeń związanych z  łańcuchem do-
staw było przyczyną sporej części 
głośnych kryzysów wizerunkowych 
z  udziałem znanych marek, jakie 
miały miejsce w ostatnich latach.

– Najczęściej nagłaśniane są 
skandale z udziałem firm sektora 
odzieżowego i  spożywczego, 
zwłaszcza gdy z  ich produktów 

Czas nauczyć się radzić sobie    
Świadomość konsumentów i siła mediów społecznościowych zwiększają ryzyko kryzysów
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korzystają dzieci. Utrata reputacji 
firmy społecznie odpowiedzialnej 
szybko znajduje odbicie w  wyni-
kach sprzedaży – twierdzi Anna 
Pawelska. Zwraca uwagę, że klienci 
nie badają, czy kupowany przez 
nich produkt wyprodukowano we 
własnej fabryce znanej marki, czy 
pochodzi on od rozproszonych 
w  świecie dostawców, więc ujaw-
nienie nieodpowiedzialnych 
praktyk w łańcuchu dostaw silniej 
uderza w  reputację samej marki 
(oraz jej właściciela) niż w niezna-
nych dostawców. Przekonał się 
o tym m.in. technologiczny poten-
tat Apple’a  po serii samobójstw 
pracowników zatrudnionych 
u swojego największego dostawcy 
w Chinach oraz Wal-Mart, którego 
dostawcę oskarżono o  handel 
ludźmi i wykorzystywanie młodych 
migrantek ze Sri Lanki, Banglade-
szu i Indii.

Urszula Podraza przypomina 
z kolei aferę z 2010 r., gdy Greenpe-
ace oskarżył Nestle o przyczynianie 
się do zagłady orangutanów po-
przez wykorzystywanie do produk-
cji batonu KitKat oleju palmowego, 
pochodzącego z plantacji powsta-
łych po wycince lasów deszczo-
wych. Reakcja firmy w  mediach 
społecznościowych (kasowanie 
nieprzychylnych komentarzy, ob-
rażanie krytyków) spowodowała 
eskalację kryzysu, uliczne protesty 
aktywistów, spadek cen akcji firmy. 
Ostatecznie marka zmieniła zasady 
działania, rezygnując z dostawców, 
których działalność była destruk-
cyjna dla środowiska.

Tropiciele naruszeń

Podraza zwraca uwagę, że uła-
twieniem dla konsumentów jest 
rosnąca liczba organizacji strażni-
czych (watchdog), które w  dobie 
mediów społecznościowych poma-
gają wykrywać i ujawniać nieprawi-
dłowości. To także dzięki nim glo-
balny skandal wybuchł po kata-
strofie w  Bangladeszu, gdzie 
zawalił się budynek mieszczący 
kilka szwalni szyjących na zlecenie 
znanych marek odzieżowych. Kata-
strofa, w której zginęło 1,2 tys. osób, 
a 2,5 tys. zostało rannych, wywołała 
ogromne wzburzenie na świecie, 
zwłaszcza gdy wśród ruin znalezio-
no metki czołowych marek, w tym 
polskiej grupy LPP (m.in. Cropp). 

Milion osób na świecie podpisa-
ło petycję do firm odzieżowych, 
które zlecały produkcję w  kom-
pleksie Rana Plaza. Nagłośnienie 
tego zdarzenia w  połączeniu 
z bojkotami konsumenckimi spo-
wodowało, że właściciele 70 marek 
zdecydowali się na porozumienie 
w zakresie ochrony przeciwpoża-
rowej i  bezpieczeństwa tamtej-
szych fabryk. Wśród nich była LPP, 
która znalazła się pod pręgierzem 
opinii internautów i  organizacji 
pozarządowych za to, że zwlekała 
z przyłączeniem się do porozumie-
nia ACCORD. Niedługo potem na 
jej reputacji zaciążyło przeniesie-
nie (w ramach optymalizacji podat-
kowej) praw do części marek do 
spółki na Cyprze. 

To pogorszenie wizerunku – jak 
również słabsze kolekcje odzieży 
– sprawiło, że LPP zaczęła notować 
słabsze wyniki, a  jej kurs spadał. 
Założyciele i główni akcjonariusze 
szybko wyciągnęli wnioski z kryzy-
su. Oprócz zaproponowania współ-
pracy, by poprawić warunki w fa-
brykach w  Bangladeszu, spółka 
otworzyła tam swoje przedstawi-
cielstwo i  zainwestowała w  stałe 
audyty lokalnych dostawców. Nie-
dawno poinformowała zaś o podpi-
saniu kolejnego porozumienia 
„Transition ACCORD”, które ma 
m.in. przygotować bengalski rząd 
do przeprowadzania samodziel-
nych kontroli i  audytów w  fabry-
kach. – Od czasu przystąpienia do 
pierwszego porozumienia w 2013 r. 
obserwujemy zwiększenie bezpie-
czeństwa w  fabrykach naszych 
podwykonawców. Podpisanie no-
wego porozumienia na kolejne trzy 
lata traktujemy jako naturalny krok 
w  celu dalszej poprawy jakości 
i kontroli naszego łańcucha dostaw 
– podkreśla Anna Miazga, koordy-
nator ds. CSR w LPP.

Kosztowna lekcja VW

Do wysłania tego dodatku do 
druku nie było wiadomo, czy Ikea 
Industry rozwiązała konflikt 
w Zbąszynku. Wiele wskazuje, że 
firma postara się uniknąć powtór-

ki kryzysu, jakim zakończył się 
w 2010 r. zlekceważony początko-
wo protest ochroniarzy polskich 
sklepów jej siostrzanej spółki Ikea 
Retail. Protest – przy wsparciu 
organizacji związkowych – prze-
rodził się w głośną akcję pod ha-
słem „Czy Ikea jest OK” z pikieta-
mi pod sklepami sieci za granicą. 
Konflikt zakończył się po zmianie 
szefa polskiej spółki, którego na-
stępca porozumiał się ze związ-
kowcami. 

Do serii dymisji kluczowych 
menedżerów (na czele z prezesem) 
oraz wielomiliardowych strat do-
prowadziła afera spalinowa Volks-
wagena z 2015 r. Wybuchła po wy-
kryciu, że auta koncernu nie speł-
niają norm emisji spalin. Aby ukryć 
ten fakt, producent zastosował 
w nich specjalne oprogramowanie 
oszukujące testy homologacyjne. 
Ten największy skandal w motory-
zacji w ostatnich latach, który po-
ważnie nadszarpnął reputację 
koncernu sprawił, że kilka osób 
skazano już na wyroki wieloletnie-
go więzienia, a w USA i Kanadzie 
koncern wypłacił ponad 30 mld 
dol. odszkodowania. Co prawda po 
zapaści sprzedaż i notowania VW 
odbiły, ale koncern jest teraz na 
celowniku opinii publicznej, którą 
w  styczniu br. zbulwersowała in-
formacja, że firma testowała też 
emisję spalin na zwierzętach i lu-
dziach… ©℗

   z ryzykiem reputacyjnym
Katastrofa 
budowlana 
w Bangladeszu 
w 2013 r. 
kosztowała 
życie prawie 
1200 osób, 
ale zmusiła 
do działania 
globalne firmy 
i przyczyniła się 
do poprawy 
warunków pracy 
w 1600 
zakładach 
w całej Azji 

Poniżej przedstawiamy kilka rad ekspertek ds. CSR, PR i zarządzania 
kryzysami Anny Pawelskiej i Urszuli Podrazy
∑  Warto prowadzić regularny dialog z interesariuszami, bo dzięki temu firma 

może szybciej przewidzieć zbliżające się kryzysy
∑  Trzeba pamiętać, że największy potencjał kryzysowy mają sytuacje, gdy firma 

łamie wartości głoszone w korporacyjnej strategii i komunikacji marketingowej 
bądź popełnia  błędy w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi, zaprzeczając 
problemowi, lekceważąc go, atakując krytyków 

∑  W przypadku, gdy dojdzie do sytuacji kryzysowej w związku z działalnością 
firmy, trzeba jak najszybciej przyjąć na siebie odpowiedzialność za takie 
wydarzenie i zadeklarować działania naprawcze 

∑  Problemy należy jak najszybciej identyfikować i rozwiązywać, zanim 
przekształcą się w sytuację kryzysową

∑  Jeśli kryzys został wywołany poprzez działania marki, należy stosować 
zasadę 5P: przyznaj się, przeproś, przeciwdziałaj, powetuj, popraw się 

∑  Nie należy lekceważyć nawet pozornie drobnej sytuacji, gdyż nigdy 
nie wiadomo, czy nie przekształci się ona w wizerunkowe tsunami 

JAK UNIKAĆ KRYZYSÓW WIZERUNKOWYCH I JAK JE POKONYWAĆ
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Debata na temat zrównowa-
żonego rozwoju, który ma 
poprawić jakość życia, za-
częła się od przypomnie-

nia, że w roku 2015 ONZ wyznaczy-
ło 17 celów dla osiągnięcia takiego 
właśnie rozwoju. Gdzie biznes ma 
swoje miejsce w  realizacji zadań 
wynikających z  Agendy 2030, jak 
i  dlaczego może realizować cele 
społeczne, wydawałoby się nie-
związane wprost ze swoją główną 
działalnością – zastanawiali się 
uczestnicy debaty.

Zdaniem Ireny Picholi, lidera 
zespołu ds. zrównoważonego roz-
woju w Polsce i w Europie Środko-
wej w  Deloitte, cele wyznaczone 

w planie zrównoważonego rozwoju 
spowodowały ożywione działania 
i państw i biznesu. – Coraz więcej 
firm w swojej strategii szuka miej-
sca dla siebie w tym 17-punktowym 
planie. Nie chodzi tylko o „wpaso-
wanie” weń biznesu samej firmy, 
ale i  o  szukanie sojuszników dla 
wykonania planu – uważa Irena 
Pichola. 

W ankiecie Deloitte same firmy 
wskazały cele, w realizacji których 
chętnie pomogą. Zdrowie i jakość 
życia – w tej dziedzinie sporo branż 
może wnieść znaczący wkład, 
edukacja – podobnie. Klimat oraz 
odpowiedzialna produkcja i  kon-
sumpcja – tu już biznes może po-
móc prawie we wszystkich bran-

żach, podobnie jak przy realizacji 
celu godna praca i wzrost ekono-
miczny. 

Nie skończyło się na deklara-
cjach przedsiębiorstw. Ikea już 
ogłosiła, że jest niezależna energe-
tycznie, Nestle opracowało i wdro-
żyło projekt zatrudnienia ludzi 
młodych. Samsung kusi młodych 
tytułem Mistrzowie Kodowania, 
a  Tesco ogranicza marnowanie 
żywności. 

Rola rządu

A jak rząd może wspierać firmy 
działające na rzecz zrównoważone-
go rozwoju?

Zdaniem Dominiki Wierzbow-
skiej, eksperta ds. Agendy 2030 
Ministerstwa Przedsiębiorczości 
i  Technologii, Agenda 2030 jest 
skierowana głównie do rządów, to 
one mają wyznaczyć priorytety 
i  zadania, zbudować mechanizm 
monitorowania ich realizacji. To 
ogromne zadanie. Powstała spe-
cjalna komórka organizacyjna, 
która się tym zajmuje, starając się 
m.in. pokazać, że cele wyznaczone 
przez międzynarodową organiza-
cję są spójne z działaniami podję-
tymi w  naszym kraju. Oprócz 17 
celów wyznaczonych przez ONZ 
jest jeszcze pięć priorytetów – je-
den z  nich można przełożyć na 
polski jako dobrostan. I  tu rola 

W działaniach na rzecz dobrej 
przyszłości jest miejsce dla każdego

Zrównoważony rozwój to coś, co nas dotyczy, ma na nas wpływ, ale też od nas w jakiejś mierze zależy 
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Uczestnicy debaty na temat zrównoważonego rozwoju
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biznesu jest znaczna: tworzenie 
miejsc pracy, godziwe wynagrodze-
nia, korzystne warunki pracy – to 
wszystko firmy mogą i  powinny 
robić. I  dlatego sektor prywatny 
podczas międzynarodowej debaty 
został uznany za równorzędny 
z rządami państw, jeśli idzie o reali-
zację priorytetów i celów. 

Dokumentem, który w  Polsce 
sprzyja Agendzie 2030, jest strate-
gia na rzecz odpowiedzialnego 
rozwoju, przyjęta przez rząd 
w  roku ubiegłym. Do tej strategii 
przygotowano cały zestaw projek-
tów strategicznych oraz narzędzi, 
które mają zachęcić sektor prywat-
ny do realizacji jej celów. Polska jest 
w  dobrej sytuacji, bo założenia 
Agendy 2030 są – zdaniem Domini-
ki Wierzbowskiej – zbieżne z naszą 
narodową strategią.

– Każdy kraj musi zdać sprawoz-
danie z realizacji Agendy 2030. My 
zadeklarowaliśmy chęć poinformo-
wania, co i jak robimy, w lipcu tego 
roku. Przygotowujemy specjalny 
raport. Przed jego prezentacją na 
forum ONZ będzie w Polsce debata 
publiczna, a  potem przyjmie go 
Rada Ministrów – zapowiada Do-
minika Wierzbowska. 

Jej zdaniem sektor prywatny jest 
zainteresowany i chce partycypo-
wać w działaniach na rzecz Agendy 
2030 i strategii odpowiedzialnego 
rozwoju.

Miasta też zainteresowane

A jaka jest rola władz lokalnych? 
Czy one też mogą wspomóc biznes, 
jeżeli jeden z 17 celów to zrówno-
ważone miasto i  społeczność? 
A jeśli tak, to w jaki sposób?

– Moim zdaniem miasto ma 
wpływ nie tylko na jeden, ale na 
wszystkie 17 celów Agendy. Zwra-
cam jednak szczególną uwagę na 
edukację i rozwój gospodarczy, za 
który odpowiadam – mówi Kata-
rzyna Włodek-Makos, dyrektor 
Biura Rozwoju Gospodarczego 
Miasta Stołecznego Warszawa.

Nakłady na edukację są najwięk-
szą pozycją w budżecie Warszawy. 
Stolica ma ponad 1 tys. placówek 
oświatowych. Warszawa jako 
pierwsze miasto w Polsce wprowa-
dziła ulgi dla młodych na komuni-
kację. Dzięki temu przybyło miastu 
m.in. 70 tys. użytkowników Karty 
Warszawiaka. Korzysta z  niej już 
700 tys. osób. 

Zdaniem dyr. Włodek-Makos 
ostatnio promowane jest uczenie 
młodych przedsiębiorczości. Nie 
musi się to odbywać w  szkołach, 
zajęcia prowadzone są w różnych 
miejscach stolicy oraz w akademic-

kich ośrodkach przedsiębiorczości. 
Twórcy startupów podczas tych 
zajęć opowiadają zainteresowanym 
biznesem młodym ludziom o swo-
ich doświadczeniach: co im się 
udało, co było porażką i dlaczego 
do niej doszło. Na jesieni 2017 r. 
wzięło w tych zajęciach udział 150 
osób, wkrótce wystartuje edycja 
wiosenna.

Warszawa zorganizowała cykl 
spotkań z  dużymi pracodawcami. 
Jedną z  najważniejszych omawia-
nych tam kwestii była sprawa, w jaki 
sposób te firmy mogą realizować 
społeczną odpowiedzialność bizne-
su. Przedsiębiorstwa były m.in. za-
interesowane współpracą ze szko-
łami średnimi, pomocą dla wyklu-
czonych oraz... sadzeniem drzew 
w  mieście i  w  lasach okolicznych. 
Aplikacja „Milion drzew dla Warsza-
wy” pozwala każdemu wskazać, 
gdzie – jego zdaniem – przydałyby 
się nowe drzewa.

Żywność do banku

Zrównoważony rozwój to m.in. 
walka z głodem i wykluczeniem.

– Banki żywności dzięki tym 
właśnie celom dostały znakomite 
narzędzie do rozmowy z biznesem. 
Mamy przecież teraz wspólne 
z  firmami zadania. Z  kolei dzięki 
współpracy z przedsiębiorstwami 
jesteśmy także dobrym partnerem 
dla opieki społecznej – uważa Ma-
ria Kowalewska, dyrektorka ds. 
edukacji Federacji Polskich Ban-
ków Żywności.

A  skala potrzeb jest w  naszym 
kraju nadal ogromna. 700 tys. ludzi 
otrzymuje stale wsparcie od ban-
ków żywności. Rocznie federacja 
organizuje 5 tys. warsztatów, na 
których uczy racjonalnego wyko-
rzystania żywności. Dziś w Polsce 
problem głodu nie jest już dojmu-
jący, kłopot polega na niedożywie-
niu lub złym odżywianiu. Ludzie 
często stają przed dylematem: ku-
pić więcej najtańszego jedzenia czy 
też mniej, ale lepszego jakościowo, 
a co za tym idzie – trochę droższe-
go. Ten dylemat szczególnie doty-
czy żywienia dzieci – w tym przy-
padku zwykle lepszy jest ten drugi 
wariant. 

Kolejny problem to marnowanie 
żywności. Banki prowadzą akcje 
w szkołach przeznaczone głównie 
dla dzieci, ale rozmawiają też z dy-
rektorami placówek, sugerując im 
np. wydłużenie dużej przerwy do 
30 minut, żeby dzieci mogły zjeść 
spokojnie, zamiast w  pośpiechu 
połykać obiad. Dzieci gdy się śpie-
szą, zwykle zostawiają na talerzu 

warzywa, jeśli pośpiechu nie ma, 
jest szansa, że je także zjedzą. – To 
taka sprawa prozaiczna, ale mocno 
o to zabiegamy – mówi dyr. Kowa-
lewska. 

Do akcji banków bardzo życzli-
wie podchodzą firmy spożywcze 
oraz sieci handlowe. Te ostatnie 
chętnie przekazują żywność z krót-
kim terminem przydatności do 
spożycia.

Filantropia po nowemu

Firmy ochoczo dzielą się tym, co 
im zostaje. A  czy równie chętnie 
dzielą się swą zamożnością i suk-
cesem?

– Trzeba odczarować słowo „fi-
lantropia”. Dziś to już nie jest tylko 
działalność dobroczynna, charyta-
tywna, to strategiczne działanie 
firm, szczególnie w krajach wysoko 
rozwiniętych. Ale i w Polsce jest już 
kilkaset przedsiębiorstw, które 
słowo „filantropia” rozumieją bar-
dzo nowocześnie – uważa Magda-

Każdy kraj musi 
zdać sprawozdanie. 
My zadeklarowaliśmy 
chęć poinformowania, 
co i jak robimy w lipcu tego 
roku. Przygotowujemy specjalny 
raport.

DOMINIKA WIERZBOWSKA
ekspert ds. Agendy 2030, Ministerstwo 
Przedsiębiorczości  i Technologii

Moim zdaniem miasto 
ma wpływ nie na jeden, 
ale na wszystkie 17 celów 
Agendy. 2030.  Zwracam 
jednak szczególną uwagę 
na edukację i rozwój 
gospodarczy, 
za który odpowiadam. 

KATARZYNA WŁODEK-MAKOS
dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego 
Miasta Stołecznego Warszawa

Rok do roku liczba 
dobrych praktyk nadsyłanych 
przez przedsiębiorstwa  
do naszej organizacji rośnie 
o jedną czwartą, ale naszym 
zdaniem cały czas jest spory 
potencjał do rozwoju. 

TADEUSZ JONIEWICZ
menedżer 
w  Forum Odpowiedzialnego Biznesu

  Zdrowie i jakość życia – tu sporo branż 
może wnieść znaczący wkład, edukacja 
– podobnie. Klimat oraz odpowiedzialna 
produkcja i konsumpcja – tu mogą pomóc 
prawie wszystkie branże, podobnie 
jak przy osiąganiu celu godna praca
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lena Pękacka, dyrektorka w Forum 
Darczyńców.

Taka nowoczesna filantropia to 
np. zakładanie fundacji korpora-
cyjnych. W tej „konkurencji” zbliża-
my się do takich krajów jak Wielka 
Brytania i Niemcy, a na tle Europy 
Środkowo-Wschodniej korzystnie 
się wyróżniamy. 

Czym się takie fundacje zajmują? 
W Polsce 30 proc. z nich podaje, że 
edukacją, a to przecież jeden z ce-
lów zrównoważonego rozwoju. I to 
jest edukacja rozumiana bardzo 
nowocześnie. Fundacje uczą nowo-
czesnych technologii, pokazują 
świat cyfrowy, fundacje bankowe 
oswajają z ekonomią, jest też sporo 
takich, które fundują stypendia dla 
młodzieży i  dzieci bardzo często 
pochodzących z wykluczonych ro-
dzin i z terenów wiejskich. 

Sporo fundacji – zdaniem dyr. 
Pękackiej – zajmuje się zdrowiem 
i pomocą osobom niepełnospraw-
nym. A to przecież też jeden z celów 
Agendy 2030. Tym, co wyróżnia 
polskie fundacje, jest dość po-
wszechne pomaganie osobom in-
dywidualnym. Jeśli popatrzymy na 
fundacje korporacyjne w  krajach 
zachodnich, tam taka forma pomo-

cy praktycznie nie występuje. – To 
bardzo skomplikowana forma po-
mocy, wymaga podejmowania 
trudnych decyzji – ocenia dyr. Pę-
kacka.

Bliżej Niemiec niż Francji

A  jak państwo wspiera taką 
działalność? Zdaniem przedstawi-
cielki organizacji darczyńców jeste-
śmy w  Europie w  środku stawki, 
jeśli idzie np. o zachęty podatkowe. 
Dużo lepiej jest w Niemczech, tam 
stawka ulgi podatkowej jest dwa 
razy wyższa niż u  nas. Ale to nie 
koniec atrakcji dla darczyńców. 
Jeżeli jakaś firma chce założyć tzw. 
kapitał żelazny dla fundacji, może 
odliczyć od podatku do miliona 
euro. We Francji można odliczyć do 
60 proc. wartości darowizny. Jeśli 
jest ona bardzo duża, odliczać 
można przez pięć lat. Nic więc 
dziwnego, że we Francji jest już 
ponad 500 fundacji korporacyj-
nych, a  w  Polsce – 200. Bardzo 
atrakcyjne zachęty są też w krajach 
naszego regionu, czyli na Litwie 
i  Łotwie, ale – jak przyznaje dyr. 
Pękacka – są też kraje, w których 

zachęt nie ma w ogóle, np. w Rosji 
i… Szwecji.

Reakcja na rynkowe zmiany

– Rok do roku liczba dobrych 
praktyk nadsyłanych do naszej 
organizacji rośnie o jedną czwartą, 
ale cały czas jest spory potencjał do 
rozwoju – uważa Tadeusz Jonie-
wicz, menedżer w Forum Odpowie-
dzialnego Biznesu.

Zmiany w regułach raportowa-
nia bardzo dużo zmieniły, jeśli 
chodzi o zaangażowanie w realiza-
cję celów zrównoważonego roz-
woju, m.in. dlatego że wzrosło 
zainteresowanie tą tematyką 
osób, które w firmach podejmują 
kluczowe decyzje. Zapoznały się 
one z nowymi wymogami i wywo-
łało to refleksję. Partnerzy Forum 
mówią o zmianach w strategii firm, 
różnych nowinkach wynikłych 
z nowych zasad. 

To, co się dzieje wokół nas, ma 
spory wpływ na to, co się dzieje 
u nas. Tadeusz Joniewicz przywo-
łuje nagły wzrost liczby pracują-
cych w Polsce Ukraińców. – To jest 
duże wyzwanie dla polskich firm. 

Muszą zapewnić im przyzwoite 
warunki, ale i  nauczyć się unikać 
pułapek typu np. nieuczciwi po-
średnicy – mówi. Jego zdaniem 
firmy uważnie śledzą zmiany na 
rynku i starają się szybko do nowej 
sytuacji dostosować.

Kto za co odpowiada

– Dobrze jest, gdy biznes zna cele 
swojego działania, ale jeszcze le-
piej, gdy sam je strategicznie pla-
nuje – uważa Elwira Gross-Gołacka, 
ekspertka zewnętrzna Forum Od-
powiedzialnego Biznesu ds. zarzą-
dzania różnorodnością. Jej zda-
niem są już firmy, które wspólnie 
z Forum planują swoje strategiczne 
cele, posiłkując się ustaleniami 
Agendy 2030. Agenda jest bowiem 
dla firm świetną mapą, na której 
mogą szukać nowych obszarów 
zaangażowania.

– Czasami należy zacząć od pa-
trzenia na samego siebie – przypo-
mina Elwira Gross-Gołacka. Jej 
zdaniem nie wystarczy liczyć na to, 
że coś zrobi państwo, coś samo-
rząd, coś inna firma. Warto zacząć 
od własnego miejsca pracy, od 
własnej społeczności lokalnej, 
a  dopiero potem zacząć patrzeć 
w górę. Najwygodniej byłoby zrzu-
cić odpowiedzialność na duże 
korporacje – są bogate, wiele mogą, 
więc niech działają. – Zrównoważo-
ny rozwój to coś, co nas dotyczy, ma 
na nas wpływ, ale też od nas w ja-
kiejś mierze zależy – twierdzi 
Gross-Gołacka. ©℗  —kgk

Trzeba odczarować 
słowo „filantropia”. 
Dziś to już nie jest tylko 
działalność charytatywna, 
to strategiczne działanie firm, 
szczególnie w krajach wysoko 
rozwiniętych. Ale i w Polsce jest 
kilkaset przedsiębiorstw, które 
to słowo rozumieją nowocześnie.

MAGDALENA PĘKACKA
dyrektorka w Forum Darczyńców

Banki żywności 
dostały znakomite narzędzie 
do rozmowy z biznesem 
– mamy przecież teraz wspólne 
z firmami cele. A dzięki 
współpracy z firmami jesteśmy 
dobrym partnerem dla opieki 
społecznej. 

MARIA KOWALEWSKA
dyrektorka ds. edukacji Federacji 
Polskich Banków Żywności

Czasami należy zacząć 
od patrzenia na samego siebie. 
Nie wystarczy liczyć na to, że coś 
zrobi państwo, coś samorząd, 
coś inna firma. Warto zacząć 
od własnego miejsca pracy, 
od własnej społeczności lokalnej, 
a dopiero potem patrzeć w górę. 

ELWIRA GROSS-GOŁACKA
ekspertka zewnętrzna Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu
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Coraz więcej firm w 
strategii szuka miejsca dla siebie 
w tym 17-punktowym planie. 
Nie chodzi tylko o „wpasowanie” 
weń biznesu samej firmy, 
ale i o szukanie sojuszników 
dla wykonania planu.

IRENA PICHOLA
lider zespołu ds. zrównoważonego 
rozwoju w Polsce i w Europie Środkowej 
w Deloitte

wtorek 20 M A R C A 2018

 Jeśli chodzi o państwowe wsparcie darczyńców, jesteśmy 
w Europie w środku stawki. Dużo lepiej jest w Niemczech, 
tam stawka ulgi podatkowej jest dwa razy wyższa niż u nas. 
We Francji można odliczyć do 60 proc. wartości darowizny
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MARIA IBISZ

Zarówno globalny, jak i polski 
system sprawozdawczości 
przechodzą rewolucję. Do-
minująca forma komunikacji 

korporacyjnej z rynkiem, inwesto-
rami, analitykami, jaką było corocz-
ne raportowanie danych finanso-
wych, przeszła do historii. 

Znowelizowana ustawa o  ra-
chunkowości w zakresie ujawniania 
informacji niefinansowych, zaktu-
alizowane zasady raportowania na 
temat ładu korporacyjnego oraz 
planowana ustawa dotycząca jaw-
ności życia publicznego jasno po-
kazują, że skuteczne zarządzanie 
CSR nie jest już wyborem firm, 
a obowiązkiem. 

Jaki jest nowy kierunek?

„Skoncentrowany na danych hi-
storycznych i  jednostronny – bez 
ujęcia oczekiwań informacyjnych 
klientów, pracowników, partnerów 
biznesowych, otoczenia społeczne-
go, opracowany dla wąskiego grona 
odbiorców”, „nieefektywny i  po-
wtarzający informacje w  różnych 
formach sprawozdań”, „zawierają-
cy dane nieistotne” – to przykłady 
krytyki dotychczasowej formy ra-
portowania. Dodatkowo trendy 
digital wpłynęły na to, jak informa-
cje są zbierane, produkowane, 
dystrybuowane, a także „konsumo-
wane” przez użytkowników. Domi-
nują formy internetowe, umożli-
wiające personalizację danych, 
stałą ich aktualizację (nie tylko raz 
w roku), generowanie interaktyw-
nych wykresów w  celu analizy 
i porównań. 

W  odpowiedzi na te wyzwania 
powstał trend raportowania zinte-
growanego – dążenie do opracowa-
nia jednego źródła danych, integru-
jącego dane finansowe i niefinan-
sowe, zastępującego sprawozdanie 
z działalności i raport marketingo-
wy, obejmującego też sprawozda-
nie finansowe.

Ekonomiczne czynniki budowa-
nia wartości przedsiębiorstwa – 
wzrost przychodu, efektywność 
operacyjna, wartość marki, koszt 
kapitału, zarządzanie ryzykiem – są 
ściśle powiązane z  czynnikami 

niefinansowymi. Inwestorzy i  inni 
interesariusze zaczęli zwracać na 
nie większą uwagę, żeby uzyskać 
bardziej kompleksowy obraz firmy 
i  jej kondycji biznesowej. Trzy 
czwarte zarządzających globalnymi 
funduszami inwestycyjnymi, podej-
mując decyzje biznesowe, uwzględ-
nia w analizach wyniki firm w za-
kresie zrównoważonego rozwoju. 
Kwestie te, które jeszcze 40 lat temu 
stanowiły ok. 15 proc. wartości 
spółki, dzisiaj mogą stanowić nawet 
50–84 proc. Polski indeks firm 
społecznie odpowiedzialnych noto-
wany na GPW – RESPECT Index, od 
powstania w  2009 r. odnotował 
151-proc. stopę zwrotu, podczas 
gdy WIG wzrósł w tym czasie o 81,7 
proc., a WIG20 o 16,4 proc. Około 80 
proc. liderów wskazuje, że raporto-

wanie zintegrowane wpłynęło na 
udoskonalenie procesów decyzyj-
nych, przyczyniło się do osiągnięcia 
sukcesu biznesowego. 

Po co firma istnieje, jaki jest jej 
model biznesowy, jakie są kluczo-
we produkty czy usługi, co wyróż-
nia ją na tle rynku i  sektora, na 
czym się koncentruje i  dlaczego, 
jaki jest plan zarządzania ryzykiem 
i na ile jest efektywny? Z odpowie-
dzi na te pytania wynikną prioryte-
ty i cele strategiczne firmy w zakre-
sie społecznie odpowiedzialnego 
biznesu oraz status ich realizacji.

Jak to zrobić? 

Od 2011 r., czyli od momentu 
rozpoczęcia procesu konsultacji 
pierwszej wersji Międzynarodo-
wych Wytycznych Raportowania 
Zintegrowanego (International In-
tegrated Reporting Council, IIRC), 
powstało 500 takich raportów w 26 
krajach. W  zintegrowany sposób 
raportują już m.in. liderzy sekto-
rów FMCG, finansowego i paliwo-

wo-energetycznego. W  Polsce 22 
proc. zgłoszeń w tym roku do kon-
kursu Raporty Społeczne to rapor-
ty zintegrowane, opracowane 
zgodnie z  wytycznymi IIRC, a  86 
proc. zostało przygotowanych 
w  oparciu o  standard Global Re-
porting Initiative (GRI). 

Dzięki doświadczeniom ze współ-
pracy doradczej przy dziesięciu 
procesach raportowania zintegro-
wanego oraz organizacji konkursu 
na najlepsze raporty zintegrowane 
w regionie Europy Środkowej – Gre-
en Frog Awards – widzimy, że firmy 
wykorzystują ten proces w  celu 
osiągnięcia dodatkowych korzyści, 
m.in., wzmocnienie notowań rynko-
wych, zdobycie zaufania otoczenia, 
wzrost transparentności organizacji. 
Niestety, wiele firm ogranicza się 

jedynie do wydania raportu finan-
sowego i niefinansowego w jednej 
publikacji zamiast podjęcia próby 
ich zintegrowania. 

A oto kluczowe czynniki sukcesu:
∑  Silna rola zespołów IR, strategii, 

zarządzania ryzykiem we współ-
pracy z  działem CSR – proces 
raportowania zintegrowanego 
jest procesem innym niż dotych-
czasowe, zadbaj o zaangażowanie 
odpowiednich interesariuszy 
wewnętrznych i ich edukację

∑  Warsztaty z  zarządem i  kadrą 
zarządzającą w celu zdefiniowa-
nia modelu tworzenia wartości 
organizacji – często odpowiedź 
na najprostsze pytania jest naj-
trudniejsza

∑  Badanie oczekiwań informacyj-
nych inwestorów, analityków 
w  zakresie danych niefinanso-
wych – sprawdź, jak Twoja orga-
nizacja oceniana jest w ratingach, 
zrób sesję z kluczowymi interesa-
riuszami

∑  Odpowiednie systemy IT do 
zbierania wskaźników niefinan-
sowych i  cykliczna analiza za-

rządcza wyników zamiast wydłu-
żonego procesu akceptacji treści 
raportu w przypadku gdy ma to 
miejsce raz na rok

∑  Rozpoczęcie cyklu raportowania 
w III, IV kwartale, by raport mógł 
być opublikowany w  pierwszej 
połowie roku.

Jaka przyszłość?

80 proc. spośród 300 firm obję-
tych obowiązkiem ujawniania da-
nych niefinansowych w Polsce po 
raz pierwszy mierzy się właśnie 
z  oceną swoich działań z  zakresu 
społecznej odpowiedzialności. 
Firmy nie wiedzą, które tematy są 
istotne, użyteczne i o jakich rapor-
tować. Trudność sprawia im zdefi-
niowanie kluczowych wskaźników 
efektywności, często brakuje ich 
w strategiach biznesowych, strate-
gii zrównoważonego rozwoju i od-
powiedzialnego biznesu. 

Firmy zaczynają badać m.in., 
czy monitorują ryzyko korupcji, 
czy wdrożony został kodeks etyki 
i  ile procent pracowników się 
z  nim zapoznało? Czy istnieje 
procedura regulująca przyjmowa-
nie prezentów lub uczestnictwo 
w  wyjazdach sponsorowanych? 
Czy istnieją dobre praktyki takie 
jak „whistleblowing”, ile potwier-
dzonych przypadków korupcji 
zanotowano...

Uporządkowanie aspektów niefi-
nansowych w  sprawozdawczości 
można porównać do rewolucji, 
która dokonała się kilka lat temu 
w sposobie sporządzania sprawoz-
dań finansowych. Jednolite stan-
dardy MSSF i MSR wdrożyły wów-
czas nie tylko firmy, które zostały 
nimi objęte obligatoryjnie. Wiele 
sięgnęło po nie, ponieważ standary-
zacja i spójność pozwoliła inwesto-
rom na porównywanie danych oraz 
kondycji firmy w relacji do konku-
rencji oraz firm zagranicznych. 

Liczę, że podobną drogę przejdzie 
w  najbliższych latach wdrażanie 
raportowania zintegrowanego. ©℗

Autorka jest menedżerem w Zespole 
Deloitte Sustainability Consulting 

Central Europe, doradcą w procesach 
raportowania niefinansowego zgodnego 

z wymogami regulacyjnymi, 
standardami GRI oraz 

międzynarodowymi wytycznymi IIRC.

Rewolucja przejrzystości
Raportowanie zintegrowane kluczowym czynnikiem budowania wartości przedsiębiorstwa 

 80 proc. liderów wskazuje, że raportowanie 
zintegrowane wpłynęło na udoskonalenie 
procesów decyzyjnych, przyczyniło się 
do osiągnięcia sukcesu biznesowego 

wtorek 20 M A R C A 2018

20-03-IP-4-T-020-KO.indd   2520-03-IP-4-T-020-KO.indd   25 18-03-14   20:1818-03-14   20:18



BIZNES ODPOWIEDZIALNY W POLSCE26 wtorek 20 M A R C A 2018

Na giełdzie w Johannesbur-
gu (JSE) firma doradcza EY 
od kilku lat organizuje 
konkurs na najlepsze ra-

porty zintegrowane. Kandydatów 
nie brakuje, bo Republika Południo-
wej Afryki była pierwszym krajem, 
który już w 2010 r. wprowadził ra-
portowanie zintegrowane jako zale-
caną praktykę dla spółek notowa-
nych na JSE. Zostawiono im 
wprawdzie furtkę – zasadę comply 
or explain (firmy, które nie publiku-
ją zintegrowanych raportów, mają 
wyjaśnić, czemu tego nie robią), ale 
niewiele spółek z niej korzysta. 

2010 r. był też rokiem powołania 
Międzynarodowej Rady ds. Rapor-
towania Zintegrowanego (IIRC), 
której misją jest upowszechnianie 
tej formy holistycznego przedsta-
wiania działalności firm. Jak wyja-
śnia Robert Sroka, menedżer 
z działu zarządzania ryzykiem nad-
użyć w EY, w raporcie zintegrowa-
nym nie chodzi o proste przedsta-
wienie w  jednym dokumencie da-
nych finansowych i niefinansowych. 
Raport zintegrowany polega przede 
wszystkim na pokazaniu konkret-
nych zależności między czynnikami 
niefinansowymi a wartością spółki. 
A do tego potrzebne jest specjalne 
podejście, odpowiednio przygoto-
wane zaplecze analityczne i przede 
wszystkim metoda – najlepiej zgod-
na z ramami raportowania zintegro-
wanego opracowana przez Między-
narodową Radę Raportowania Zin-
tegrowanego – dodaje. 

Polskie firmy mają wybór

Jak wynika z  danych IIRC, na 
świecie już 1600 firm publikuje 
raporty zintegrowane. Przybywa 
państw, w których – podobnie jak 
w RPA – jest to powszechna prak-
tyka. Wśród nich są Japonia, Indie, 
a od niedawna też Chiny, które ra-
portowanie zintegrowane dla du-
żych firm wprowadziły decyzją 
Ministerstwa Finansów. Takich ry-
gorów nie ma w Polsce, gdzie jesie-
nią 2016 r. do ustawy o rachunko-
wości wprowadzono regulacje dy-

rektywy 2014/95/UE dotyczące 
obowiązku ujawniania informacji 
niefinansowych i informacji doty-
czących różnorodności przez nie-
które duże spółki oraz grupy. 

W  sprawozdaniach za 2017 r. 
spółki muszą opublikować wymaga-
ne nowymi przepisami dane, ale za 
to mają dużą dowolność w wyborze 
formy ujawniania informacji niefi-
nansowych, mogąc to zrobić zarów-
no w oświadczeniu włączonym do 
sprawozdania z  działalności, jak 
i w odrębnym raporcie. Nie ma też 
z góry narzuconych standardów. Jak 
podkreśla Ministerstwo Finansów, 
jednostka ma swobodę wyboru – 
może nawet opracować własne za-
sady raportowania niefinansowego 
albo zastosować konfigurację kilku 
popularnych standardów. Można 
więc skorzystać z wytycznych ONZ, 
OECD, z dziesięciu zasad UN Global 
Comptact czy polskich standardów 
informacji niefinansowych, które 
opracowało Stowarzyszenie Emi-
tentów Giełdowych. 

Dla wielu firm, zwłaszcza tych 
z zagranicznym kapitałem czy dzia-
łających na międzynarodowych 
rynkach, naturalnym wyborem są 
wytyczne dwóch światowych insty-
tucji: Międzynarodowej Rady Ra-
portowania Zintegrowanego (IIRC), 
która promuje IIRF – International 
Integrated Reporting Framework 
(Międzynarodowe Ramy Sprawoz-
dawczości Zintegrowanej) – oraz 
Global Reporting Initiative, która 
rozwija najbardziej popularny na 
świecie standard raportowania in-
formacji niefinansowych – GRI. 
W  2013 r., gdy GRI opublikowała 
obowiązujące obecnie wytyczne 
nowej generacji (G4), a IIRC ogłosiła 
projekt IIRF, obie organizacje za-
warły porozumienie o współpracy 
i  wzajemnym dostosowaniu ram 
sprawozdawczości tak, by uniknąć 
powieleń i  konfliktów w  swoich 
standardach raportowania oraz 
umożliwić porównywalność. Dzięki 
temu firmy publikujące raporty 
zintegrowane według wytycznych 
IIRC mogą spójnie raportować 
kwestie niefinansowe według stan-
dardu GRI. Tak w Polsce robi Grupa 
Orlen, która pracuje teraz nad 

czwartym już w swojej historii rocz-
nym raportem zintegrowanym 
prezentującym finansowe oraz po-
zafinansowe aspekty jej działalno-
ści. Koncern, który raporty społecz-
ne publikuje już od 2003 r., a  od 

roku 2008 zgodnie ze standardem 
GRI, w 2015 r. wydał pierwszy raport 
zintegrowany. Zastąpił on publiko-
wane wcześniej oddzielnie raporty 
roczne, środowiskowe i CSR. 

Dobra praktyka weryfikacji 

– Raportowanie zintegrowane 
jest w PKN Orlen istotnym elemen-
tem komunikacji firmy z  interesa-
riuszami. Bardzo ważne jest budo-
wanie świadomości, czym firma się 
zajmuje, w jakim otoczeniu działa, 
a przede wszystkim, na czym polega 
jej odpowiedzialność względem 
otoczenia – podkreśla Katarzyna 
Krzywicka z  Biura Komunikacji 
Korporacyjnej PKN Orlen. Dodaje, 
że raporty zintegrowane prezentują 
działalność firmy, jej model bizne-
sowy, strategię, proces budowy 
wartości i wyniki finansowe z per-
spektywy najważniejszych grup in-
teresariuszy. Dlatego każdorazowe 
opracowanie raportu PKN Orlen 
jest projektem ogólnokorporacyj-
nym, w  którym uczestniczy kilka-

dziesiąt osób z blisko 20 obszarów: 
m.in. finansów, marketingu, strate-
gii, relacji inwestorskich, ochrony 
środowiska, BHP i kadr. 

Podobnie jak czołowe raporty na 
świecie również raporty zintegro-

wane Grupy Orlen przygotowywa-
ne są zgodnie ze standardem IIRC 
w zakresie wytycznych raportowa-
nia zintegrowanego oraz ze stan-
dardem GRI w zakresie raportowa-
nia działalności pozafinansowej.

Zgodnie z  wytycznymi IIRC 
grupa opisuje swoją bieżącą dzia-
łalność, otoczenie rynkowe, regula-
cyjne i społeczne, ład korporacyjny, 
realizację strategii, ryzyka i szanse 
oraz wyniki finansowe. Ważnym 
(zwłaszcza dla inwestorów i  pra-
cowników Grupy) jest też tzw. 
Outlook, w którym prezentowane 
jest podejście firmy do przyszłości, 
trendy oraz prognozy rynkowe. 

Jak zaznacza Katarzyna Krzywic-
ka, niezwykle istotnym elementem 
raportu jest opis modelu bizneso-
wego firmy, prezentacja poszcze-
gólnych jej kapitałów (finansowy, 
produkcyjny, ludzki, intelektualny, 
społeczny i  naturalny) wraz ze 
zmianami, jakie w nich zaszły w cią-
gu roku, oraz zarządzanie wynika-
mi. Sporym wyzwaniem jest 
przedstawienie tego, jak budowana 
jest wartość firmy w różnych hory-

Ważny element komunikacji 
z interesariuszami

Opracowanie raportu zintegrowanego to proces ogólnokorporacyjny

20-03-IP-4-T-020-KO.indd   2620-03-IP-4-T-020-KO.indd   26 18-03-14   20:1818-03-14   20:18



BIZNES ODPOWIEDZIALNY W POLSCE 27wtorek 20 M A R C A 2018

KATARZYNA TETER

Jeśli po raz pierwszy zabie-
ramy się do raportowania 
danych pozafinansowych, 
powinniśmy zacząć od wy-

boru standardu. Na rynku mamy 
wiele narzędzi: poczynając od 
najbardziej popularnego GRI 
(Global Reporting Initaiv, czyli 
międzynarodowy standard do 
raportowania danych pozafinan-
sowych), a kończąc na SIN (Stan-
dard Informacji Niefinanowych 
– polski standard mający pomóc 
spółkom w raportowaniu). Korzy-
stając ze standardów, będziemy 
wiedzieć, jakie są kolejne kroki 
w  pracy nad raportem. Użycie 
standardu pozwala nam także na 
porównywanie danych w  kolej-
nych latach. 

Kolejny krok to wybór osób, 
które będą pracować nad rapor-
tem – tzw. koordynatorów. Będą 
one odpowiedzialne za zebranie 
danych z  obszarów, w  których 

pracują, i  akceptację treści ze 
swoimi przełożonymi. Bardzo 
ważne, aby byli to ludzie wierzą-
cy w  ideę odpowiedzialnego 
biznesu, ponieważ to właśnie od 
ich wkładu i zaangażowania za-
leży sukces projektu. Dlatego 
jeśli wiemy, że w  naszej firmie 
świadomość kwestii związanych 
z  CSR jest niska, warto pracę 
z koordynatorami rozpocząć od 
szkolenia, które pokaże np., że 
akcje społeczne to tylko mała 
część tej filozofii prowadzenia 
biznesu. 

Jeśli chcemy, aby nasz raport 
był czytany i  wykorzystywany 
przez szeroką grupę odbiorców, 
warto także zaprosić ich do wyra-
żenia oczekiwań i opinii, zarówno 
wobec treści materiału, jak i for-
my. Zaangażowanie interesariuszy 
zewnętrznych w pracę nad rapor-
tem to doskonały moment, aby 
rozpocząć z nimi regularny dialog 
– zebrać ich opinie, zapytać, jakie 
mają wobec nas oczekiwania. Ta-
kie spotkania to kopalnia wiedzy 

i inspiracji dla organizacji. Musi-
my być przygotowani, że nie 
wszystkie opinie będą pochlebne. 
Wszystkie jednak mogą być im-
pulsem do innowacyjnych zmian. 

Opinie interesariuszy warto 
pozyskiwać w różny sposób, np. 
poprzez ankiety, głosowania, ale 
także spotkania bezpośrednie. 

Kolejny krok to akceptacja 
przez kadrę zarządzającą struktu-
ry raportu oraz najważniejszych 
tematów jakie będzie poruszał. 
Zgoda tego gremium legitymizuje 
naszą dalszą pracę. Pozostaje już 
tylko zebranie danych, ciekawe ich 
opisanie i ubranie w czytelną oraz 
przystępną formę. 

Raport to wynik wytężonej 
i często żmudnej pracy. Dlatego 
postarajmy się wykorzystać go 
jak najlepiej, chociażby do dia-
gnozy sytuacji w firmie. Wszyst-
kie opinie, które zbierzemy mogą 
posłużyć rozwojowi firmy. Po-
traktujmy ten projekt jak roczny 
audyt naszych działań i  wycią-
gnijmy z niego wnioski. ©℗

Krok po kroku 
do prawdy o firmie

Czy przygotowywanie raportu może być ciekawe i angażować pracowników? 
Tak, zwłaszcza gdy chodzi o raport CSR

zontach czasowych – krótkim 
(rocznym), średnim (tożsamym 
z horyzontem czasowym realizowa-
nej strategii firmy) i długim, wycho-
dzącym poza horyzont strategii. 

Zgodnie z  wytycznymi IIRC 
istotną częścią raportu zintegrowa-
nego jest sprawozdawczość niefi-
nansowa, w  której Grupa Orlen 
wykorzystuje standard GRI G4. 
Zgodnie z nim w raportach zinte-
growanych koncernu są opisane 
takie kwestie jak pośredni wpływ 
ekonomiczny firmy, zgodność 
z regulacjami, praktyki zatrudnia-
nia i  godnej pracy (m.in. rozwój, 
szkolenia, różnorodność i równość 
szans), praktyki zakupowe, zagad-
nienia środowiskowe oraz odpo-
wiedzialność za produkt.

Jak wynika z  analizy CSRInfo, 
w  Polsce powstało dotychczas 51 
raportów zintegrowanych. Nowe 
regulacje nakładające na duże fir-
my obowiązek raportowania niefi-
nansowego nie wprowadzają obo-
wiązku weryfikacji tych dokumen-
tów. Jednak staje się to dobrą 
praktyką rosnącej grupy firm, które 
korzystają z ISAE 3000 – międzyna-
rodowego standardu weryfikacji 
danych, dbając o to, by były one nie 
tylko istotne, ale też prawdziwe. 

Weryfikacji niezależnych organi-
zacji poddaje swój raport Orlen.

– Audytor uwierzytelnia i  po-
twierdza prawdziwość opubliko-
wanych danych w raporcie; prze-
prowadza niezależną ocenę 
wskaźników profilowych i szczegó-
łowych opracowanych zgodnie ze 
standardem GRI G4 – wyjaśnia 
Katarzyna Krzywicka. Zaznacza, że 
podczas niezależnej oceny są prze-
prowadzane m.in. przeglądy proce-
sów i systemów zbierania i agrego-
wania danych oraz przeglądy do-
kumentacji. 

Zarówno Orlen, jak i inne firmy 
mające dłuższą praktykę w rapor-
towaniu niefinansowym zwracają 
także uwagę na przystępność oraz 
atrakcyjną i  wygodną formę tej 
publikacji. – Raporty zintegrowane 
Grupy Orlen publikowane są wy-
łącznie w wersji online – zapowiada 
Katarzyna Krzywicka. Zawierają 
liczne funkcjonalności i narzędzia 
ułatwiające użytkownikom dostęp 
do poszukiwanych treści, m.in. in-
teraktywne kluczowe wskaźniki 
efektywności prezentujące bieżące 
i  historyczne dane, interaktywny 
słownik pojęć finansowych i bran-
żowych czy tabelę wskaźników 
GRI, według których raportowana 
jest działalność pozafinansowa. 
Jego atrakcyjność mają zaś zwięk-
szyć liczne materiały multimedial-
ne, tabele oraz interaktywne info-
grafiki. ©℗  —Anita Błaszczak
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MARZENA STRZELCZAK

Nowym kompasem dla 
świata do 2030 r. są cele 
zrównoważonego rozwo-
ju, a dokładniej dokument 

przyjęty przez Zgromadzenie 
Ogólne pod nazwą „Przekształca-
my nasz świat: Agenda na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030”. 

Zgodnie z tytułem cele mają am-
bicję sięgnięcia do źródeł nierówno-
ści i  tworzenia zrównoważonego 
świata: „Będziemy pracować na 
rzecz budowania dynamicznych, 
zrównoważonych, innowacyjnych 

gospodarek, skoncentrowanych na 
potrzebach ludzi, wspierając za-
trudnianie osób młodych oraz, 
w szczególności, wzmacniając pozy-
cję ekonomiczną kobiet, a także za-
pewniając możliwość godnej pracy”. 

Nie czy, tylko jak

Jak widać, w  odróżnieniu od 
swoich poprzedników cele zrówno-
ważonego rozwoju odnoszą się 
silnie także do problemów krajów 
wysoko rozwiniętych. 

Globalny kryzys finansowy, któ-
ry wstrząsnął światową gospodarką 
w pierwszym dziesięcioleciu XXI w., 
skłonił do pytań o  rolę państwa 
w regulowaniu gospodarki, o kwe-
stie odpowiedzialności i zaufania. 
Runął mit o nieomylności i samore-
gulacji rynku. Dramaty, które 
przeżywali ludzie dotknięci skutka-
mi kryzysu, pokazały jasno, że po-
stęp gospodarczy i wspaniały roz-
wój technologii niestety nie powo-
dują poprawy jakości życia 
społeczeństw, zarówno w  kwe-
stiach społecznych, jak i  w sensie 
dbałości o  środowisko naturalne. 
W  Unii Europejskiej szczególnie 
bolesne okazało się następujące po 
kryzysie bezrobocie ludzi młodych, 
sięgające kilkudziesięciu procent, 
w  krajach takich jak: Hiszpania, 
Grecja i  Włochy, pojawienie się 
nowych, niekorzystnych zjawisk 
społeczno-ekonomicznych związa-
nych z  brakiem stałych umów 
o pracę – tzw. prekaryzacja. 

Kulminacją społecznego nieza-
dowolenia i rozczarowania obowią-
zującym modelem gospodarki 
stały się w 2011 r. ruchy społeczne, 
takie jak Okupuj Wall Street i Ruch 
Oburzonych, który z  Hiszpanii 
szybko przeniknął do innych kra-
jów. Hasła oburzonych odnosiły się 
do kryzysu ekonomicznego i   wy-
kluczenia całych grup społecznych, 
podkreślały potrzebę zmiany, 
partycypacji i przeciwstawienia się 
biznesowi, którego jedynym celem 
jest zysk. Uczestnicy, nazywający 
siebie „99 procentami” (ang. „99 
percenters” – nawiązanie do faktu, 
że 1 proc. najbogatszych Ameryka-

nów posiada 1/3 bogactwa kraju – 
protestowali przeciwko nierówno-
ściom, chciwości korporacji i bez-
radności państwa. 

Trudno nie docenić wpływu tych 
wydarzeń na kształt Agendy 2030, 
ogłoszonej w 2015 r. Cele zrówno-
ważonego rozwoju silnie podkre-
ślają rolę integracji społecznej, 
przeciwdziałanie bezrobociu, 
zwłaszcza wśród ludzi młodych, 
akcentują wykorzystanie technolo-
gii, danych i  mobilizacji zasobów 
finansowych: „Finanse publiczne, 
zarówno krajowe, jak i międzyna-
rodowe, będą odgrywać kluczową 
rolę w świadczeniu podstawowych 
usług i dostarczaniu dóbr publicz-
nych, a także katalizowaniu innych 
źródeł finansowania. Uznajemy 
rolę zróżnicowanego sektora pry-
watnego, począwszy od mikro-
przedsiębiorstw po spółdzielnie 
i  międzynarodowe korporacje, 
a także rolę organizacji społeczeń-
stwa obywatelskiego i organizacji 
dobroczynnych we wdrażaniu no-
wej Agendy”. Uznają też, że kwestie 
klimatyczne są kluczowe dla zrów-
noważonego rozwoju świata i   
zwalczania biedy. 

Partnerstwo i zaufanie 

Odpowiedzią na wyzwania 
współczesnego świata są SDG, 
które mają ambicję łączenia rzą-
dów, sektora prywatnego, społe-
czeństwa obywatelskiego i systemu 
Narodów Zjednoczonych. Proces 
ich formowania opierał się na dia-
logu i  partnerstwie z  biznesem 
dzięki udziałowi firm skupionych 
wokół UN Global Compact na całym 
świecie, ale i  poprzez aktywność 
organizacji takich jak Światowa 
Rada Biznesu ds. Zrównoważonego 
Rozwoju (WBCSD). Biznes otrzymał 
szansę, jak nigdy wcześniej, włącze-
nia się w poszukiwanie rozwiązań, 
które zapewnią zrównoważony 
rozwój. Jego wiodącą rolę podkre-
ślił Ban Ki-moon sekretarz general-
ny ONZ, zwracając uwagę na inte-
grację SDG z działalnością bizneso-
wą, wyznaczanie ambitnych celów 
i transparentną komunikację. 

I choć, rzecz jasna, jeszcze przed 
ogłoszeniem celów zrównoważone-
go rozwoju powstawały programy 
zrzeszające firmy, dla których 
istotne było budowanie społeczno-
ści wspierającej zrównoważony 
rozwój biznesu, ludzi oraz środowi-
ska (jak choćby wspomniany 
WBCSD), to partnerstwa sektorowe 
i  międzysektorowe nie dotyczą 
tylko jednego z  celów, ale są klu-
czem do pomyślnej realizacji pozo-
stałych 16. 

Dla skutecznej zmiany równie 
ważne jest zaufanie – swoisty kapi-
tał, tworzony latami, konieczny do 
współpracy i innowacji w biznesie 
oraz w społeczeństwie, na którym 
budowane są nowe modele bizne-
sowe: sharing economy i  crowd 
funding. Będący w pewnym sensie 
celem samym w sobie, gdy mówimy 
o zmianach, które wskazują SDG.

Globalne badanie zaufania Edel-
man Trust Barometr prowadzone 
od 2001 r. w kilkudziesięciu krajach 
pokazuje wieloletni kryzys zaufania 
na całym świecie. Zarazem dobrze 
oddaje nastroje i nadzieje społecz-
ne wobec kluczowych instytucji: 
administracji/rządów, organizacji 
pozarządowych, mediów i  biznesu. 

W ostatniej edycji badania opu-
blikowanej w  styczniu 2018 r. do-
brze widać oczekiwania społeczne 
wobec biznesu i osób stających na 
czele firm. Respondenci na całym 
świecie uznają, że to firmy powinny 
być liderami zmian, bez oglądania 
się na regulacje. Blisko 70 proc. py-
tanych wskazuje, że głównym zada-
niem szefów firm jest teraz budowa-
nie zaufania do ich organizacji. 

Polska na rzecz SDG

Dwuletni okres od ustanowienia 
celów zrównoważonego rozwoju 
przyniósł na całym świecie setki 
inicjatyw i partnerstw ogłoszonych 
na rzecz ich realizacji. Sektorowych 
i międzysektorowych, skupionych 
wokół jednego konkretnego wy-
zwania, celu (np. wyrównywanie 
szans kobiet, promocja etyki w biz-
nesie, zrównoważona konsumpcja 
i  produkcja itp.) i  równocześnie 

Harmonijne przejście od celów 
milenijnych do zrównoważonych

Biznes otrzymał szansę, jak nigdy wcześniej, włączenia się w poszukiwanie rozwiązań, które zapewnią zrównoważony rozwój

Warto zrobić krok w tył i przypo-
mnieć sobie milenijne cele 
rozwoju, by lepiej docenić wagę 
celów zrównoważonego rozwoju 
(Sustainable Devlopment Goals). 
SDG przyjęte przez ONZ we 
wrześniu 2015 r., choć zastąpiły 
milenijne cele rozwoju (MDG/MCR) 
wyznaczające drogę ku lepszej 
przyszłości przez poprzednie 
piętnastolecie, nie były jednak ich 
prostą kontynuacją. Osiem 
milenijnych celów rozwoju 
koncentrowało się na zwalczaniu 
ekstremalnej biedy i ubóstwa, 
głównie w najuboższych regionach 
świata. Odzwierciedlały to hasła 
wykorzystywane w ich komunikacji, 
takie jak „We Can End Poverty” 
(Możemy skończyć z biedą/
ubóstwem). Również w polskiej 
kampanii pod hasłem „Milenijne 
cele rozwoju: czas pomóc innym” 
wybrzmiewał ten aspekt: 
wspieranie najbiedniejszych. I choć 
realizacja MCR zakończyła się 
sukcesami w wielu obszarach, to 
już od 2012 r. prowadzono szeroko 
zakrojone prace nad poszukiwa-
niem nowych odpowiedzi na 
globalne wyzwania społeczne, 
ekonomiczne i środowiskowe. ©℗

Milenijne 
cele rozwoju
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poświęconych edukacji albo budo-
waniu platform współpracy i dzie-
lenia się dobrymi praktykami. 

Tak jest również w Polsce. Warto 
wspomnieć aktywność administra-
cji publicznej i krajowego koordy-
natora działań na szczeblu rządo-
wym na rzecz realizacji Agendy 
2030. Chodzi o Ministerstwo Roz-
woju, które wyszło z  pomysłem 
partnerstwa na rzecz realizacji 
SDG. Należy zwrócić uwagę na 
dobrowolną deklarację sektora 
prywatnego idącą w tym kierunku 
oraz na działalność wszystkich or-
ganizacji, które inspirują firmy do 
podejmowania nowych wyzwań. 

Ważną rolę odgrywają agendy 
związane z  ONZ, takie jak: UNIC, 
UNICEF, WHO, UNEP/GRID i Glo-
bal Compact, z których każda ma 
długofalowe projekty realizowane 
w  partnerstwach międzysektoro-
wych, z udziałem biznesu i admini-
stracji. Agendy te popularyzują cele 
także w  wystąpieniach publicz-
nych, we współpracy z  mediami. 
Wreszcie istotne są inicjatywy 

edukacyjne podejmowane w part-
nerstwach międzysektorowych, jak 
np. zainaugurowana w  2017 r. 
Kampania 17/17 CSR Consulting 
i kontynuowana w 2018 r. 

Rola FOB

Forum Odpowiedzialnego Bizne-
su (FOB) to najdłużej działająca 
w Polsce organizacja pozarządowa 
zajmująca się CSR, platforma lide-
rów odpowiedzialnego biznesu 
i zrównoważonego rozwoju. Podob-
nie jak WBCSD, FOB popularyzuje 
temat SDG w biznesie wykorzystu-
jąc do tego materiały i  projekty 
międzynarodowych organizacji, 
z którymi współpracuje (takich jak 
Światowa Rada Biznesu czy CSR 
Europe), ale i własne inicjatywy np. 
„Raport odpowiedzialny biznes 
w Polsce. Dobre praktyki”. Od 2017 
r. raport prezentuje kilkaset zgła-
szanych do FOB projektów w kon-
tekście realizacji celów zrównowa-
żonego rozwoju. 

Organizacji zależy także bardzo 
na dotarciu do mediów i szerzej – 
do społeczeństwa. Takim pomy-
słem z szerokim gronem adresatów 
są Targi CSR, które w tym roku (12 
kwietnia na Stadionie PGE Narodo-
wym) odbędą się pod hasłem 
„Biznes we współpracy”. Dwa lata 
wcześniej, w  2016 r. pokazaliśmy 
listę działań edukacyjnych biznesu, 
na którą złożyło się kilkadziesiąt 
tego rodzaju aktywności firm. Za-
interesowanie i odzew były ogrom-
ne, projekt z pewnością był inspi-
racją do wielu nowych partnerstw 
i współpracy. 

Czas fundacji

Ale SDG są też kompasem dla 
fundacji korporacyjnych, takich jak 
np. fundacje: Orange, im. Leopolda 
Kronenberga, Lafarge i Veolia Pol-
ska. Sa one konsekwentne w swych 
aktywnościach na rzecz rozwiązy-
wania problemów społecznych 
i  środowiskowych, działają we 

współpracy z NGO. Często zaanga-
żowane są w realizację celu 4 – do-
tyczącego edukacji, a równocześnie 
innych SDG, powiązanych z działal-
nością biznesową ich fundatora. 

I tak np. Fundacja Veolia Polska 
pomaga w  realizacji celów nr 11 
„Zrównoważone miasta” i  nr 15 
„Życie na lądzie”, w  ramach któ-
rych realizuje takie projekty, jak: 
Szkoła Liderów Miast, konkurs dla 
szkół Młodzi Obserwatorzy Przy-
rody – Chrońmy razem bioróżno-
rodność, jak też Program Lokal-
nych Inwestycji Społecznych. Sta-
wia na współpracę trzech 
sektorów: biznesu, NGO i samorzą-
du, uczy postaw obywatelskich 
i  wrażliwości na to, co dzieje się 
w lokalnym środowisku: od szkół 
podstawowych do seniorów. 
Wspiera lokalnych liderów, moty-
wując mieszkańców do współpracy 
na rzecz rozwoju ich miast.

Osobnym, ciekawym tematem są 
też aktywności fundacji z  dobrze 
rozpoznawalnymi liderami, jak np. 
Jurek Owsiak, Szymon Hołownia, 
Janina Ochojska, siostra Małgorzata 
Chmielewska. Dzięki zaangażowa-
niu rozpoznawalnej postaci potrafią 
one zmobilizować wielu partnerów 
biznesowych do realizacji celów, 
również tych mało popularnych 
w Polsce, jak np. pomoc rozwojowa 
na rzecz Afryki – Dobra Fabryka, 
PAH. Inny nurt to zaangażowanie 
postaci medialnych, celebrytów we 
wspieranie działań organizacji po-
zarządowych. Działanie nie do 
przecenienia w  szerszym kontek-
ście, jeśli chodzi o  popularyzację 
pewnych postaw – wrażliwości, 
otwartości i budowania tak cennego 
zaufania społecznego. Co roku na-
gradza ich Akademia Rozwoju Fi-
lantropii w  plebiscycie Gwiazdy 
Dobroczynności, popularyzując 
tym samym temat współpracy.

Wreszcie kluczowe są działania 
firm dotyczące wybranych SDG. 
W najbardziej dojrzałych organiza-
cjach działania te łączą szanse 
biznesowe z aktywnością w rozwią-
zywaniu problemów społecznych 
i  środowiskowych. Z  pewnością 
największy ich przegląd można 
znaleźć na stronie FOB www.odpo-
wiedzialnybiznes.pl we wspomnia-
nym już zestawieniu dobrych 
praktyk, z których kilkaset co roku 
Forum analizuje. To dobra baza do 
benchmarków i  myślenia o  wła-
snych szansach, możliwościach 
współpracy, partnerstwach. Bo 
jedno jest pewne – świat i biznes się 
zmieniają. Pozostaje tylko pytanie, 
czy my zmieniamy się wystarczają-
co szybko. ©℗

 Autorka jest dyrektorką generalną 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Warto zajrzeć do wyników Polski w Edelman Trust 
Barometr, bo są one szczególnie interesujące w najnowszej 
edycji. Profesor Janusz Czapiński w Diagnozie społecznej 
od lat alarmuje, że deficyt zaufania to nasz kluczowy 
problem, utrudniający dalszy rozwój gospodarczy, przede 
wszystkim jeśli chodzi o innowacje. W Edelman Trust 
Barometr w edycji z 2018 r. Polacy plasują się na piątym 
miejscu wśród najbardziej nieufnych narodów – niższe 
wyniki mają Rosja, Japonia, RPA i Irlandia. To specjalnie nie 
dziwi,  warto jednak  podkreślić, że w 2017 r. byliśmy 
zaledwie na drugim miejscu od końca,  przed Rosją. Wzrost 
zaufania rok do roku o 17 punktów procentowych (p.p.) do 

wszystkich czterech instytucji plasuje nas w grupie 6 
liderów w tym zakresie! W ciągu ostatniego roku wzrósł 
poziom zaufania naszych rodaków wobec rządu (+5 p.p. – 
20–25 p.p), mediów (+3 p.p. – 31–35 p.p.), biznesu (+3 
p.p. – 40–43 p.p.) oraz – najbardziej – wobec organizacji 
pozarządowych (+6 p.p. – 48–54 p.p.). NGOS-y cieszą się 
największym zaufaniem Polaków. 
Wyniki, które osiąga biznes, choć jeszcze dalekie 
od poziomu, który określa się jako zaufanie 
społeczne, wskazują jednak tendencję wzrostową. 
To zachęta do dalszych działań, w tym także 
partnerstw na rzecz SDG. ©℗

Polacy ufają bardziej – gorzej już było
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KATARZYNA KUCHARCZYK

Zaufanie jest podstawą każde-
go biznesu. „20 lat trwa bu-
dowanie reputacji, a 5 minut 
jej zrujnowanie. Gdy o tym 

pomyślisz, będziesz postępował 
inaczej” – mawia znany inwestor 
Warren Buffett. Zaufanie jest też 
fundamentem rynku kapitałowego. 
W tym kontekście warto spojrzeć 
na społeczną odpowiedzialność 
biznesu. Spółki, które dobrze 
traktują pracowników, kontrahen-
tów, akcjonariuszy i  lokalną spo-
łeczność, cieszą się większym za-
ufaniem inwestorów. To nie tylko 
kwestia wizerunku. Mogą też liczyć 
na lepsze warunki od instytucji fi-
nansowych, a ich akcje przynoszą 
wyższe stopy zwrotu. 

Wysiłek się opłaca

Warszawska giełda już niemal 
dekadę temu odpowiedziała na ro-
snące zainteresowanie inwestorów 
tą tematyką i stworzyła -– wówczas 
pierwszy w  Europie Środkowej – 
wskaźnik spółek odpowiedzialnych 
społecznie – Respect Index. Obec-
nie w  jego skład wchodzi 28 firm, 
a stopa zwrotu od początku notowa-
nia przekracza 80 proc.

– Z  naszych badań wynika, że 
spółki nieustannie poprawiają 
standardy w  obszarze społecznej 
odpowiedzialności biznesu, m.in. 
określają cele w  zakresie ograni-
czenia lub niezwiększania stopnia 
zużycia paliw, energii, surowców 
i materiałów, opracowują strategie 
odpowiedzialnego biznesu i moni-
torują ich realizację – ocenia Jacek 
Fotek, wiceprezes GPW. Dodaje, że 
jedną z korzyści stosowania przez 
spółki zasad CSR, jest możliwość 
pozyskania nowych, dużych inwe-
storów, którzy w swoich strategiach 
inwestycyjnych coraz częściej jako 
determinantę zakupu akcji wska-
zują właśnie stosowanie przez 
spółki kryteriów związanych ze 
społeczną odpowiedzialnością. 
Dzięki temu takie spółki mogą ła-
twiej pozyskać finansowanie – klu-
czowe dla planowanego rozwoju 
biznesu.

W minionych latach część spół-
ek dobrowolnie publikowała ra-

porty dotyczące informacji niefi-
nansowych. W związku z nowymi 
przepisami począwszy od tego 
roku takie informacje musi przy-
gotować ponad 100 giełdowych 
firm. Nie kryją, że to dla nich kolej-
ny obowiązek. Jednak Stowarzy-
szenie Emitentów Giełdowych 
proponuje, by spojrzeć na niego 
jak na szansę. Publikacja danych 
niefinansowych stwarza możli-
wość wyróżnienia się na tle konku-
rencji. Ponadto z przeprowadzo-
nego globalnego badania wynika, 
że istnieje korelacja pomiędzy 
czynnikami niefinansowymi a wy-
nikami spółki. 

W skład Respect Index wchodzą 
przedstawiciele różnych branż, 
m.in. banki. 

– Od ponad 26 lat efektywnie 
uczestniczymy w  budowie pol-
skiej gospodarki, udzielamy fi-
nansowania na istotne dla rozwo-
ju regionów projekty inwestycyjne 
oraz – zgodnie z  proekologiczną 
misją – wspieramy przedsięwzię-
cia, które łączą efekty biznesowe 
ze społeczną i ekologiczną wrażli-
wością – mówi Bogusław Białowąs, 
prezes BOŚ. 

Wiele projektów odpowiedzial-
nych społecznie prowadzi Funda-
cja Banku Ochrony Środowiska. 
Jednym z  nich jest ogólnopolska 
akcja edukacyjna „Postaw na Słoń-
ce” – projekt zachęcający polskie 
rodziny do korzystania z odnawial-
nych źródeł energii, w tym z insta-
lacji fotowoltaicznych. 

Niektóre spółki są tak duże, że 
same mają realny wpływ na otocze-
nie. Przykładem jest PGNiG. 

– Staramy się działać w sposób 
odpowiedzialny i przyczyniać się 
do pozytywnych zmian wokół nas. 
Dobrym przykładem jest 
uwzględnienie poprawy jakości 
powietrza w  Polsce w  strategii 
całej grupy – podkreśla Marcin 
Szczudło, wiceprezes PGNiG 
Obrót Detaliczny. Dodaje, że po-
wietrze to nasze wspólne dobro. 
Niestety, ilość zanieczyszczeń, 
które się w nim unoszą, szczegól-
nie w miesiącach zimowych, nadal 
jest alarmująca. 

– Chcemy to zmienić, dlatego 
jesienią, za pośrednictwem Funda-
cji PGNiG im. Ignacego Łukasiewi-
cza, rozpoczęliśmy program „Ro-
dzice i dzieci, Powietrze bez śmie-

ci”. Ma on na celu budowę 
świadomości ekologicznej wśród 
Polaków już od najmłodszych lat 
– mówi Szczudło.

CSR ważny dla inwestorów

Na społeczną odpowiedzialność 
biznesu uwagę zwracają również 
spółki, które dopiero wybierają się 
na giełdę. Wśród nich jest Etos 
(właściciel marki Diverse).

– Społeczna odpowiedzialność 
zawsze była dla nas bardzo ważna, 
nie tylko dlatego, że inwestorzy 
zwracają na ten obszar coraz więk-
szą uwagę. Wynika to z  wartości, 
które są dla nas kluczowe. Nasi 
pracownicy sami sprawdzają fabry-
ki, w których powstają nasze kolek-
cje. Dzięki temu wiemy, że ludzie, 
którzy dla nas pracują, robią to 
w  godnych warunkach – mówi 
Marcin Bielski, prezes Etosu. 

W kilku obszarach CSR rozwija 
się też giełdowy Eurocash. Podkre-
śla, że jego działania mają bardzo 
praktyczny charakter i  w  dużej 
mierze przekładają się na zapew-
nienie klientom grupy – czyli nie-
zależnym właścicielom sklepów 
w Polsce – konkurencyjności ryn-
kowej, a dzięki temu rozwija się też 
Eurocash.

 – Dlatego nasi inwestorzy inte-
resują się tymi działaniami. Dzięki 
nim lepiej rozumieją nasze strate-
giczne spojrzenie na rozwój grupy 
i  rynku – mówi Jan Domański, 
rzecznik Eurocashu. Dodaje, że 
potwierdzeniem tego była reakcja 
inwestorów na publikację w rapor-
cie rocznym za 2016 r. poszerzo-
nych komentarzy związanych ze 
zrównoważonym rozwojem. – 
Część spotkań i rozmów z inwesto-
rami z Polski i z zagranicy zaczyna-
ło się właśnie od tego obszaru – 
mówi Domański. ©℗

Giełdowe firmy z ludzką twarzą
Respect Index w ostatnich latach wzrósł mocniej niż główny indeks warszawskiego parkietu

Charakterystyka spółek wchodzących w skład Respect Index*

Spółka Branża Udział w portfelu 
indeksu, w proc.

Wartość rynkowa, 
w mln zł

Agora media 0,448 698
Apator przemysł 0,524 798
Bogdanka surowce 0,568 1959
BOŚ finanse 0,149 559
Budimex budownictwo 2,08 5438
BZ WBK finanse 9,48 36.256
Elektrobudowa budownictwo 0,35 410
Energa energetyka 1,765 4269
Forte przemysł 0,786 1364
GPW finanse 1,011 1830
Grupa Azoty surowce 2,533 6249
Handlowy finanse 2,218 10.400
ING BSK finanse 5,354 25.109
Inter Cars przemysł 1,938 3.825
JSW surowce 4,446 11.628
KGHM surowce 9,883 20.800
Kogeneracja energetyka 0,513 1204
Lotos surowce 4,227 10.585
mBank finanse 4,992 19.108
Millennium finanse 4,384 10.299
Orange Polska telekomunikacja 3,258 7742
PCC Rokita chemia 0,307 2273
Pekao finanse 10,423 34.501
PGE energetyka 7,272 20.006
PGNiG surowce 8,522 35.536
PZU finanse 9,98 37.735
Tauron energetyka 2,368 4661
Trakcja przemysł 0,222 380

*stan na 12 marca, źródło: GPW
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MAGDALENA PĘKACKA

Już blisko 200 firm w  Polsce 
założyło fundacje, co piąta 
została ufundowana przez 
małe lub średnie przedsię-

biorstwo. Większość działa na rzecz 
dzieci i  młodzieży. Najczęściej 
wspierają lub realizują projekty 
z  dziedziny edukacji, ochrony 
zdrowia i  pomocy społecznej. 45 
największych fundacji korporacyj-
nych na wsparcie podopiecznych 
wydało w 2015 r. 200 mln zł – ponad 
trzy razy więcej, niż wynosił Fun-
dusz Inicjatyw Obywatelskich. 

Forum Darczyńców w Polsce pod 
koniec 2017 r. upubliczniło wyniki 
trzeciej edycji badań fundacji kor-
poracyjnych, które zrealizowało 
dzięki wsparciu Fundacji Orange 
i  Fundacji Kronenberga przy Citi 
Handlowy. Sprawdziliśmy, co w cią-
gu pięciu lat zmieniło się w  tym 
sektorze organizacji w  Polsce 
oraz czy i jak trendy międzynaro-
dowe są u nas obecne. 

Udana pogoń

Pod względem liczby fundacji 
doganiamy kraje Europy Zachod-
niej. W 2017 r. w Polsce działało ok. 
200 fundacji korporacyjnych, co 
plasuje nasz kraj w  europejskiej 
czołówce pod względem liczebno-
ści. Wśród założycieli dominują 
duże przedsiębiorstwa, ale w ciągu 
ostatnich 5 lat dwukrotnie zwiększył 
się udział fundacji założonych przez 
firmy średnie, małe i mikro. W 2012 
r. stanowiły one 10 proc.wszystkich 
podmiotów, a w 2017 już 20 proc.

Dla połowy fundacji najważniej-
szą dziedziną działalności jest 
edukacja lub ochrona zdrowia 
i  pomoc społeczna. Swoją ofertę 
najczęściej kierują do dzieci i mło-
dzieży (patrz wykres), osób z nie-
pełnosprawnościami oraz chorych. 
Grupy odbiorców pozostają te 
same od wielu lat. Podobnie jak 
w  krajach zachodnich, następuje 
profesjonalizacja i specjalizacja. 

Trzy czwarte fundacji realizuje 
swoją misję, przekazując dotacje 

organizacjom pozarządowym lub 
instytucjom. 25 proc. fundacji prze-
kazujących na granty największe 
kwoty desygnowały na ten cel po-
nad 1,6 mln zł każda. Co druga fun-
dacja wspiera organizacje pozarzą-
dowe i  instytucje również darami 
rzeczowymi, a co trzecia – bezpłat-
nymi szkoleniami. 70 proc. fundacji 
pomaga bezpośrednio osobom fi-
zycznym, którym finansuje zakup 
leków i usług medycznych (39 proc. 
fundacji), przekazuje pieniądze (39 
proc.), dary rzeczowe (28 proc.) oraz 
stypendia (24 proc.). 

Lepsza kondycja finansowa

Przeciętny budżet wyniósł w 2016 
r. nie więcej niż 740 tys. zł, przycho-
dy większe niż 5 mln zł miało 10 proc. 
fundacji. Przychody 45 najwięk-
szych fundacji w ciągu ostatnich 5 lat 

wyraźnie wzrosły, łącznie w  roku 
2015 wyniosły 250 mln zł, a ich kosz-
ty były na poziomie 200 mln zł. 
Większość tej pokaźnej kwoty trafiła 
w formie dotacji, stypendiów i innej 
pomocy finansowej lub rzeczowej 
do beneficjentów fundacji. 

Trzy czwarte fundacji korpora-
cyjnych określa swój związek 
z  fundatorem jako bliski – ściśle 
współpracują i komunikują się na 
bieżąco. Relacje te zacieśniają się 
wraz z rozwojem strategii odpowie-
dzialnego biznesu i  rosnącą rolą 
fundacji korporacyjnych. Również 
w  Europie zachodniej fundacje 
deklarują zbliżenie do fundatorów.  

Przedstawiciele fundatora zasia-
dają w zarządach 75 proc. fundacji – 
średnio stanowią 60 proc. jego skła-
du. Dwie trzecie fundacji deklaruje 
powiązanie z firmą założycielską na 
poziomie dokumentów strategicz-
nych, a  więcej niż co trzecia działa 

w zbliżonym obszarze tematycznym 
co fundator. Dla przykładu – fundacje 
założone przez banki zajmują się 
zwykle edukacją ekonomiczną. 

Wszystkie fundacje korporacyj-
ne otrzymują od fundatorów 
wsparcie, najczęściej (w  91 proc. 
przypadków) w  formie środków 
finansowych. W  połowie fundacji 
co najmniej 80 proc. budżetu po-
chodzi od fundatora. 

Pozytywnym trendem jest spadek 
odsetka fundacji, które nie otrzymu-
ją pieniędzy od fundatorów. W 2017 
r. było ich 8 proc., podczas gdy 5 lat 
wcześniej aż 22 proc. Co więcej, 
wzrósł procent fundacji, których fi-
nansowanie w większości pochodzi 
od fundatorów.

Strategia i efekty

Niestety, tylko połowa fundacji 
ma spisaną strategię działania na 
kolejne lata. Dokładnie tyle samo, 
ile pięć lat temu. Czym to tłuma-
czyć? Prawdopodobnie stricte 
charytatywnym modelem działania 
dużej części fundacji, krótkim 
czasem funkcjonowania, a  także 
modelem finansowania bazującym 
na corocznych darowiznach, bo 
tylko nieliczne fundacje otrzymują 
środki na kilka lat z rzędu. 

Jeszcze mniej, bo niecała jedna 
trzecia fundacji prowadzi tzw. 
ewaluację zewnętrzną. Wyniki ba-
dań pokazały, że mierzenie efektów 
działań jest dla fundacji wyzwa-
niem, z  którym zamierzają się 
skonfrontować. Wychodząc mu 
naprzeciw, Forum Darczyńców 
właśnie opublikowało podręcznik 
„Standardy mierzenia efektów”.

Badanie zostało zrealizowane 
między majem a  lipcem 2017 r. 
przez Stowarzyszenie Klon/Jawor; 
ankietę online wypełniło 74 funda-
cji korporacyjnych; przeprowadzo-
no 10 wywiadów pogłębionych. 
Cały raport dostępny jest na stronie: 
http://www.forumdarczyncow.pl/
docs/news/fundacje_korporacyjne-
_w_polsce_2017_raport_forum_
darczyncow.pdf ©℗

 Autorka 
 jest dyrektorką Forum Darczyńców

Fundacje mają więcej pieniędzy, 
mierzenie skutków nadal wyzwaniem

Liczbą doganiamy kraje zachodniej Europy
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