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Wstęp

05

Szanowni Państwo, 

dlaczego warto sięgać po raporty społeczne/zrównoważonego rozwoju? Ponieważ aktywa 
niematerialne, takie jak reputacja, marka czy zaufanie, o których nie ma informacji w rapor-
tach fi nansowych, odgrywają większą rolę w wycenie wartości fi rmy niż wszystkie jej nierucho-
mości czy towary. Być może także dlatego, że tylko w dobrze sporządzonych raportach zrów-
noważonego rozwoju można sprawdzić czy fi rma dostrzega ryzyka społeczne i środowiskowe 
i w jaki sposób nimi zarządza. Wreszcie planując zmianę pracy warto sprawdzić ile potencjalny 
pracodawca przeznacza na szkolenia dla swoich pracowników albo jak wygląda jego polityka 
wobec młodych rodziców. Raporty społeczne to wciąż niedoceniane źródło danych o wpływie 
fi rmy na ludzi i środowisko, to doskonałe narzędzie tak dla organizacji pozarządowych, jak 
i inwestorów czy klientów. Warto umieć je czytać i wykorzystywać znalezione tam informacje, 
warto też wiedzieć jak powinien wyglądać proces raportowania w organizacji.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu zajmuje się tematem raportowania danych pozafi nanso-
wych od kilku lat, m.in. współorganizując konkurs Raporty społeczne (zachęcam do wizyty 
w bibliotece raportów na stronie www.raportyspoleczne.pl), współpracując z fi rmami, analizu-
jąc trendy raportowania w naszym kraju czy też opiniując projekty rządowe. Niniejsza publika-
cja to pierwsze w Polsce kompleksowe kompendium ukazujące proces raportowania z różnych 
perspektyw – fi rm, dziennikarzy, inwestorów, itp. Będąc organizacją typu think-and-do-tank 
zaprosiliśmy do publikacji ekspertów i ekspertki, starając się pokazać zarówno teoretyczny jak 
i praktyczny opis procesów, standardów i światowych trendów w raportowaniu. Przedstawia-
my korzyści wewnętrzne i zewnętrzne, pokazujemy rys historyczny oraz dobre przykłady rapor-
tów wydanych w ciągu ostatnich lat. 

Wierzę, że publikacja „Wspólna odpowiedzialność – rola raportowania” stanie się obowiąz-
kową lekturą wszystkich menedżerów i menedżerek CSR oraz zachęci do czytania tych, którzy 
chcieliby dowiedzieć się jak fi rmy i organizacje rozumieją swoją odpowiedzialność społeczną 
i środowiskową.

Zachęcam do lektury i dzielenia się z nami Państwa uwagami i refl eksjami.

Mirella Panek-Owsiańska
Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu
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RAPORTOWANIE – 
CO I JAK?

Robert Sroka

Raportowanie 
społeczne na świecie

Firmy czasami zachowują się jak małe dzieci, które myślą, że jak zakryją oczy to ich nie wi-
dać. Otóż widać! A najwyraźniej widać to, co chciałyby ukryć. Dla fi rmy powinna być ważna 
wiedza o tym, kto ją obserwuje, lub może zacząć obserwować i jakich informacji od niej 
oczekuje. Dopiero wtedy raportowanie ma sens a zakrywanie oczu staje się niepotrzebne.

Raportowanie danych pozafi nansowych ma swoje źródło w zmianach społecznych, go-
spodarczych, legislacyjnych i rynkowych. Od fi rm oczekuje się większej transparentności 
działania. Oczekiwanie to wynika z zwiększającej się roli i skali oddziaływania biznesu na 
społeczeństwo przy jednocześnie zmniejszającej się siły oddziaływania organów administracji 
państwowej, która często są praktycznie bezradne wobec poczynań podmiotów gospodar-
czych.

Dla samych fi rm raportowanie czynników pozafi nansowych może stać się skutecznym 
narzędziem zarządzania w obszarach, w których organizacje niekoniecznie najlepiej sobie 
radzą. Wskazując na tą rolę raportowania pozafi nansowego należy podkreślić, że raporto-
wanie jest procesem ciągłym, a nie sprowadza się jedynie do fi nalnego produktu jakim jest 
sam raport.

Częste obawy fi rm, że raportowanie obszarów pozafi nansowych może narazić je na nie-
bezpieczeństwo wykorzystania informacji przez konkurencję są nieuzasadnione, co poka-
zuje przykład organizacji, które od lat są transparentne i doskonale się rozwijają. W Polsce 
dostrzegalna jest postawa przedstawicieli wielu przedsiębiorstw twierdzących, że skoro nie 
muszą raportować i wciąż niewiele fi rm to robi, to nie warto. Warto! Warto, bo okazuje się, 
że współczesny rynek często od gotówki zaczyna bardziej cenić reputację i zaufanie, czyli 
to wszystko, co za pieniądzem się ukrywa. 

1
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Zmieniają się modele biznesowe, 
zmieniają się oczekiwania

Przyglądając się czynnikom, które decydują 
o wartości indeksów zauważyć można, że coraz 
większą rolę odgrywają aktywa niematerialne. 
To już nie maszyny, magazyny czy towar, ale lu-
dzie, relacje, rynki, rozwiązania, technologie, 
patenty, licencje, innowacje tworzą przewagę 
konkurencyjną. Wystarczy spojrzeć na to, jak 
kształtuje się wartość rynkowa indeksu S&P 
500. Obecnie aktywa materialne odpowiadają 
zaledwie za 20% wartości rynkowej fi rm, a jesz-
cze w 1975 roku było to 83% (patrz: Wykres 1.). 
Resztę stanowią czynniki niematerialne.  

Tradycyjne sprawozdania fi nansowe, od-
zwierciedlające obszary materialne związane 
z czynnikami fi nansowymi nie dostarczają odpo-
wiedniej ilości informacji. Dlatego ignorowanie 
informacji pozafi nansowych może powodować 
luki wartości, co skutkuje mocnym niedoszacowaniem wartości przedsiębiorstw.1

Luka wartości 

Jak zauważa Arkadiusz Kustra z Akademii Górniczo-Hutniczej, złożoność czynników uzna-
nych za generatory wartości, zwłaszcza w przypadku identyfi kowania ich w trudno mierzal-
nych obszarach niematerialnych sprawia, że wartość przedsiębiorstwa i jej wycena nie są 
kategoriami obiektywnymi. Dlatego powstały międzynarodowe standardy ułatwiające ten 
proces. Dodatkowo istotnym aspektem jest zróżnicowanie postrzegania wartości w zależno-
ści od poszczególnych grup interesariuszy. Dotyczy to szczególnie różnic między postrzega-
niem wartości przedsiębiorstwa przez właścicieli i inwestorów, a kierownictwem i pracowni-
kami. Wynika to nie tylko z subiektywnego przekonania o ważności czynników ale również 
z posiadanej wiedzy, która jest efektem asymetrii informacji pomiędzy różnymi grupami. 

Luka wartości, jak wskazuje Kustra, jest skutkiem niewłaściwego postrzegania danych 
pozafi nansowych, a składają się na nią:

• luka zrozumienia – pokazuje rozbieżności pomiędzy wagą, jaką dyrektorzy przykłada-
ją do danego obszaru tworzenia wartości, a jego postrzeganiem przez analityków 
i inwestorów, co powoduje uznawanie za istotne zupełnie innych wskaźników oceny,

• luka informacyjna – pokazuje rozbieżność pomiędzy ważnością otrzymywanych da-
nych, a sposobem ich przedstawiania w sprawozdawczości na potrzeby wartości,

1 Raportowanie Zintegrowane Przewodnik dla polskich przedsiębiorstw, Ekspertyza przygotowana dla Ministerstwa 
Gospodarki przez Crido Business Consulting oraz Akademię Górniczo Hutniczą

2 Raportowanie Zintegrowane Przewodnik dla polskich przedsiębiorstw, Ekspertyza przygotowana dla Ministerstwa 
Gospodarki przez Crido Business Consulting oraz Akademię Górniczo Hutniczą  
3 Global Reporting Initative; Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju Wersja 3.0; 2006

• luka jakościowa – pokazuje rozbieżności pomiędzy wagą jaką zarządy przedsiębiorstw 
przywiązują do danego obszaru a rzetelnością jego kontroli wewnętrznej,

• luka w sprawozdawczości – pokazuje rozbieżności pomiędzy wagą jaką przywiązują 
zarządy przedsiębiorstw do danego obszaru wartości, a aktywnością ich działania na 
rzecz jego właściwego prezentowania w sprawozdawczości i tym samym zaspakajania 
potrzeb informacyjnych analityków i inwestorów,

• luka percepcyjna – pokazuje rozbieżności pomiędzy odczuciem zarządów przedsię-
biorstw w stosunku do ich aktywności na rzecz raportowania zewnętrznego a dokład-
nością jego postrzegania i odbioru przez analityków i inwestorów.2

Defi nicja i regulacje 

Wspomniana wyżej luka wartości została dostrzeżona przez fi rmy działające na bardziej roz-
winiętych rynkach niż polski, na których rynek i regulatorzy kładą coraz większy nacisk na 
raportowanie danych z obszarów środowiskowego, społecznego oraz ładu korporacyjnego, 
określanych jako dane ESG (od angielskich słów: E – environment; S – social; G – governance). 

Według Global Reporting Initiative (GRI), najważniejszej organizacji zajmującej się za-
gadnieniem raportowania danych pozafi nansowych, raportowanie kwestii zrównoważone-
go rozwoju polega na mierzeniu, ujawnianiu oraz ponoszeniu odpowiedzialności względem 
wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy za wyniki i wydajność w zakresie adresowania 
tych kwestii.3 Termin ten jest często używany zamiennie wraz z pojęciami takimi jak rapor-
towanie danych pozafi nansowych czy też raportowanie ESG. W ostatnim czasie popularność 
zyskuje również pojęcie raportowania zintegrowanego, odnoszące się do publikowania 
w jednym raporcie danych fi nansowych i pozafi nansowych.

Rozwój raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju wspiera Unia Europejska – 
w strategii CSR na lata 2011-2014 Komisja Europejska jako jeden z priorytetów wskazała 
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poprawę ujawniania danych społecznych i środowiskowych. Realizując ten postulat 16 
kwietnia 2013 roku Komisja przedstawiła propozycję nowelizacji dyrektyw UE dotyczących 
rachunkowości. Nowelizacja przewiduje zaostrzenie wymogów ujawniania danych pozafi -
nansowych przez wszystkie duże europejskie przedsiębiorstwa. Celem zmian jest zwiększe-
nie przejrzystości wydajności europejskich fi rm w kwestiach środowiskowych i społecznych, 
co ma skutecznie przyczynić się do długofalowego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. 
W myśl propozycji wszystkie fi rmy w UE, zarówno publiczne jak i nienotowane na giełdzie, 
zatrudniające ponad 500 pracowników oraz wykazujące sumę bilansową powyżej 20 mln € 
lub obrót netto powyżej 40 mln €, będą zobowiązane do ujawniania w swoich rocznych 
sprawozdaniach istotnych dla ich działalności informacji na temat polityk, wyników i ryzyk 
dotyczących zarządzania środowiskowego, zagadnień społecznych, relacji z pracownikami, 
poszanowania praw człowieka, przeciwdziałania korupcji i łapówkarstwu oraz kwestii róż-
norodności w organach zarządzających i kontrolnych.

Firmy wybierając sposób, który uznają za najbardziej przydatny będą mogły korzystać 
z międzynarodowych lub krajowych wytycznych najlepiej pasujących do specyfi ki lub oto-
czenia ich biznesu (np. UN Global Compact, ISO 26000, Wytyczne Global Reporting Initiative 
itd.).4

W Polsce istnieje obecnie obowiązek publikowania danych pozafi nansowych, będą-
cy wynikiem wdrożenia unijnej Dyrektywy Modernizacji Rachunkowości5, lecz nie jest on 
egzekwowany. Ustawa o Rachunkowości w Art. 49 Pkt. 3 stanowi: Sprawozdanie z dzia-
łalności jednostki powinno również obejmować – o ile jest to istotne dla oceny sytuacji jed-
nostki – wskaźniki fi nansowe i niefi nansowe, łącznie z informacjami dotyczącymi zagadnień 
środowiska naturalnego i zatrudnienia, a także dodatkowe wyjaśnienia do kwot wykazanych 
w sprawozdaniu fi nansowym.6

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. natomiast zawiera szczegó-
łowy wykaz elementów, które sprawozdanie z działalności powinno zawierać, m.in. charak-
terystykę zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa 
emitenta, opis perspektyw rozwoju działalności emitenta oraz stanowiące wyodrębnioną 
część tego sprawozdania oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego z dość szczegó-
łowymi elementami.7

Rządy wielu państw europejskich nie czekając na wytyczne unijne wprowadziły własne 
regulacje w zakresie raportowania danych pozafi nansowych dla fi rm.

• Francja nałożyła na duże fi rmy obowiązek wydawania raportów z danymi pozafi nan-
sowymi w 2012 roku. Ustawa wymaga od fi rm zawierania w rocznym sprawozdaniu 
z działalności informacji na temat szczegółowych wyników środowiskowych i społecz-
nych, odnoszących się zarówno do spółki głównej, jak i wszystkich spółek zależnych. 
Spółki giełdowe i największe fi rmy zatrudniające ponad 500 pracowników zostały do 
tego zobowiązane już przy sporządzaniu raportów za rok 2012, a inne fi rmy od 2013. 

4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/384/EWG w odniesieniu 
do ujawniania informacji niefi nansowych i informacji dotyczących różnorodności poprzez niektóre duże spółki oraz 
grupy, Strasburg, 16.04.2013.
5 Parlament Europejski i Rada; Dyrektywa 2003/51/WE z dnia 18 czerwca 2003 r.; Dz. Urz. WE L 178 z 17.07.2003.
6 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591.
7 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywa-
nych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim; Dz. U. Nr 33, poz. 259.

8 Institut RSE Management; The Grenelle II Act in France: a milestone towards integrated reporting; 06.2012.
9 Ministry of Enterprise, Energy and Communications; Guidelines for external reporting by state-owned companies; 
11.2007.
10 Danish Commerce and Companies Agency; Reporting on corporate social responsibility – an introduction for supervi-
sory and executive boards; 2009.
11 Department for Environment, Food and Rural Aff airs; Leading businesses to disclose greenhouse gas emissions; 
http://www.defra.gov.uk/news/2012/06/20/greenhouse-gas-reporting/; dostęp: 11.10.2012.
12 Opis regulacji prawnych pochodzi z publikacji Raportowanie Zintegrowane Przewodnik dla polskich przedsię-
biorstw, Ekspertyza przygotowana dla Ministerstwa Gospodarki przez Crido Business Consulting oraz Akademię 
Górniczo Hutniczą

Grenelle II wymaga także zewnętrznego audytu procesu raportowania informacji po-
zafi nansowych.8

• W 2007 roku szwedzkie Ministerstwo Przedsiębiorstw, Energii i Komunikacji opubli-
kowało Wytyczne zewnętrznego raportowania przez przedsiębiorstwa państwowe.9 
Szwedzkie przedsiębiorstwa państwowe są zobowiązane przedstawiać raporty zrów-
noważonego rozwoju zgodnie ze standardami Global Reporting Initiative (GRI). Dla 
zapewnienia wysokiej jakości raportów wprowadzono zapis o konieczności niezależ-
nego sprawdzania oraz publikacji tych raportów w tym samym czasie, co sprawozdań 
rocznych.

• Począwszy od 2012 roku także w Hiszpanii fi rmy są zobowiązane do sporządzania 
raportów zrównoważonego rozwoju, zgodnie z Ustawą 2/2011 z dnia 4 marca 2011 r. 
o Zrównoważonej Gospodarce. Przepisy wymagają sporządzania raportu z danymi 
ESG przez fi rmy zatrudniające ponad 1000 pracowników i powiadamiania o tym Rady 
Społecznej Odpowiedzialności Biznesu działającej przy Ministerstwie Pracy i Imigracji.

• W Danii od początku 2009 obowiązuje zmieniona „Ustawa o Sprawozdaniach Finan-
sowych”, która, poprzez artykuł 99a, wymaga od 1100 największych duńskich przed-
siębiorstw, ujmowania w raporcie rocznym informacji o politykach społecznej odpo-
wiedzialności, o tym jak te polityki przekładają się na działalność spółki oraz jakie 
rezultaty fi rma osiągnęła w swoich inicjatywach związanych z CSR i jakie ma oczeki-
wania co do działań w przyszłości.10 

• Wielka Brytania natomiast ogłosiła na szczycie Rio +20, że w 2013 roku wprowadzi 
obowiązek publikowania w raporcie rocznym przez około 1800 spółek notowanych na 
London Stock Exchange danych na temat wysokości emisji gazów cieplarnianych. 11, 12

Normy i standardy raportowania danych 
pozafi nansowych 

Jednym z najważniejszych wyzwań w raportowaniu czynników pozafi nansowych jest moż-
liwość skwantyfi kowania danych ilościowych i standaryzacja przekazywanych danych jako-
ściowych, porównywalność wyników oraz standaryzacja zasad raportowania. Dlatego fi rmy 
raportujące dane pozafi nansowe chętnie korzystają z dostępnych, najczęściej międzynaro-
dowych standardów do raportowania danych pozafi nansowych. 



Rysunek 2. Proces raportowania wg GRI.  Źródło: opracowanie własne na podstawie Global Reporting Initiative; Starting 

Points. GRI Sustainability Reporting: How valuable is the journey?; 2011.
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Wytyczne Global Reporting Initiative 

Jednym z najpopularniejszych standardów raportowania danych pozafi nansowych, uzna-
nych przez fi rmy na całym świecie, są Wytyczne Global Reporting Initiative (GRI), które 
pozwalają na zbudowanie systemu raportowania oraz stworzenie raportu ze skwantyfi -
kowanymi i porównywalnymi danymi.13 GRI tworzy spójne ramy dla raportowania kwestii 
zrównoważonego rozwoju oparte głównie na wskaźnikach pozafi nansowych. Publikowane 
przez GRI Wytyczne wyznaczają zasady i wskaźniki, które organizacje mogą wykorzystać do 
mierzenia i raportowania swoich ekonomicznych, środowiskowych oraz społecznych wyni-
ków. 

Wytyczne, prezentując wyważone ramy dla ujawniania informacji ekonomicznych, 
społecznych i środowiskowych, a także wspomagając ocenę wyników i skutków działań 
w odniesieniu do międzynarodowych kodeksów i standardów, umożliwiają porównywanie 
wyników między fi rmami w branży czy też w organizacji na przestrzeni kolejnych lat. Dla-
tego główną cechą wytycznych GRI jest elastyczność i możliwość zastosowania przez różne 
organizacje, niezależnie od ich wielkości, branży i lokalizacji. Każdego roku coraz więcej 
przygotowuje raporty zgodnie z metodologią GRI.

13 Global Reporting Initiative; Strona w języku polskim. O GRI; https://www.globalreporting.org/languages/polish/Pa-
ges/default.aspx; dostęp: 03.01.2013.
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Wykres 2. Trend w raportowaniu GRI w latach 1999 – 2012 źródło: Sustainability Disclosure Database 15 maja 2013

Ujawniając dane z obszarów pozafi nansowych konieczne jest zerwanie z stylem myśle-
nia o raportowaniu charakterystycznym dla standardowej sprawozdawczości fi nansowej. 
Dlatego GRI proponuje odpowiednie zasady, jakimi powinni kierować się autorzy raporto-
wania pozafi nansowego. Dopiero zrozumienie i zastosowanie tych zasad nadaje sens proce-
sowi zarządzania, zbierania i ujawniania wskaźników pozafi nansowych. Te zasady to:

• Istotność – informacje zawarte w raporcie powinny obejmować te zagadnienia 
i wskaźniki, które odzwierciedlają istotne oddziaływanie gospodarcze i społeczne or-

ganizacji oraz jej wpływ na środowisko naturalne, a także kwestie, które mogą mieć 
istotny wpływ na oceny i decyzje interesariuszy.

• Uwzględnianie interesariuszy – organizacja raportująca powinna zdefi niować swoich 
interesariuszy i wyjaśnić w raporcie, w jaki sposób reagowała na ich uzasadnione 
oczekiwania i interesy.

• Kontekst zrównoważonego rozwoju – raport powinien prezentować wyniki organiza-
cji w szerszym kontekście zrównoważonego rozwoju.

• Kompletność – uwzględnione w raporcie zagadnienia i wskaźniki uznane za istotne 
oraz zdefi niowany zasięg raportu powinny wystarczać do odzwierciedlenia istotnych 
oddziaływań ekonomicznych i społecznych oraz wpływu na środowisko naturalne or-
ganizacji raportującej i umożliwić interesariuszom ocenę jej wyników w okresie rapor-
towania.

oraz zasady dotyczące zapewniania jakości raportu: 
• Wyważenie – raport powinien odzwierciedlać pozytywne i negatywne aspekty umoż-

liwiając właściwą ocenę całościowych wyników organizacji.
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14 http://www.unglobalcompact.org/ 

15 Przewodnik Making the connection dostępny na stronie UN Global Compact: http://www.unglobalcompact.org/docs/
communication_on_progress/Tools_and_Publications/Making_the_Connection_Final.PDF; dostęp: 03.01.2013.
16 UN Global Compact; UN Global Compact and Global Reporting Initiative Announce New Collaboration; http://www.
unglobalcompact.org/news/34-05-28-2010; dostęp: 03.01.2013. 
17 Publikacja GRI and ISO 26000: How to use the GRI Guidelines in conjunction with ISO 26000 dostępna na stronie GRI: 
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/How-To-Use-the-GRI-Guidelines-In-Conjunction-With-ISO26000.pdf; 
dostęp: 03.01.2013.

• Porównywalność – poszczególne kwestie i informacje powinny być dobierane, ze-
stawiane i prezentowane w sposób spójny i konsekwentny. Wykazywane informacje 
należy przedstawiać w sposób, który umożliwia interesariuszom przeanalizowanie 
zmian w wynikach organizacji wraz z upływem czasu oraz porównanie ich z wynikami 
innych organizacji.

• Dokładność – prezentowane informacje powinny być wystarczająco dokładne i szcze-
gółowe, aby interesariusze mogli ocenić wyniki organizacji raportującej.

• Terminowość – raporty są sporządzane regularnie, a informacje są dostępne na czas, 
aby interesariusze mogli podejmować świadome decyzje.

• Przejrzystość – informacje należy udostępniać w sposób, który jest zrozumiały i do-
stępny dla interesariuszy korzystających z raportu.

• Wiarygodność – informacje i procesy zastosowane przy sporządzaniu raportu nale-
ży zebrać, zarejestrować, zestawić, przeanalizować i zaprezentować w sposób, który 
może podlegać weryfi kacji i który pozwala ustalić jakość i istotność informacji.

GRI proponuje również modelowy proces raportowania, przedstawiony na Diagramie 2. 
Każdy z etapów tego modelu jest nie tylko środkiem do przygotowania dobrego raportu, 
ale także narzędziem do usprawniania procesów wewnętrznych.

Zasady Global Compact 

Inicjatywa Global Compact, działająca przy ONZ, zainaugurowana w 1999 roku przez Kofi  
Annana na Szczycie ONZ w Davos, to globalna sieć organizacji14, deklarujących współpracę 
i rozwój w ramach 10 Zasad odpowiedzialności w obszarach praw człowieka, standardów 
pracy, środowiska naturalnego i przeciwdziałania korupcji. Inicjatywa katalizuje proce-
sy przywództwa i innowacji w przekładaniu kluczowych zobowiązań fi rm na ich strategie 
i działanie. 

Biznesowi sygnatariusze Global Compact (GC) są zobowiązani do corocznego publiko-
wania Raportu z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy (ang. Communication on Pro-
gress). Raport taki powinien zawierać 3 elementy:

1. Oświadczenie Dyrektora Generalnego o nieprzerwanym wsparciu dla Inicjatywy.
2. Informacje o podejmowanych działaniach w obszarach 10 Zasad GC.
3. Prezentacja w mierzalnej formie obecnych i oczekiwanych wpływów fi rmy na otoczenie, 

w zestawieniu z danymi historycznymi.
Wytyczne GRI zapewniają środki do pomiaru postępów i komunikowania wyników 

w odniesieniu do Zasad GC. Uniwersalne zasady, na których oparte jest GC, są centralnym 
punktem odniesienia w wytycznych GRI. Dlatego dwie inicjatywy wzajemnie się uzupeł-
niają i stanowią jednolitą platformę wartości, dla organizacji chcących wdrożyć politykę 
zrównoważonego rozwoju do swojej praktyki biznesowej. Dzięki temu, wiele fi rm wydaje 
jeden raport, który zarówno komunikuje o postępach we wdrażaniu Zasad GC, jak i zawiera 
wskaźniki GRI. 

Obydwie inicjatywy współpracują ze sobą – w 2007 roku, aby pomóc fi rmom w sporzą-
dzaniu takich łączonych raportów wydano przewodnik Making the connection15, a w 2010 
roku zapowiedziano integrację 10 Zasad Global Compact w kolejnej generacji wytycznych 
GRI.16

Norma ISO 26000
Norma ISO 26000, dotycząca CSR, została ogłoszona przez Międzynarodowy Komitet Nor-
malizacyjny w 2010 roku. Norma nie podlega certyfi kacji, natomiast stanowi praktyczny 
przewodnik po koncepcji CSR w 7 obszarach – ład organizacyjny, prawa człowieka, relacje 
z pracownikami, środowisko naturalne, uczciwe praktyki rynkowe, relacje z konsumentami 
i zaangażowanie społeczne. Rozwiązania w niej zawarte odnoszą się zarówno do dużych 
przedsiębiorstw, jak i z sektora MSP, ale także do administracji, organizacji pracodawców, 
związków zawodowych i NGO.

ISO 26000 obejmuje globalny kontekst odpowiedzialności społecznej, kontekst, w któ-
rym już istnieją różne narzędzia i inicjatywy, dostarczające istotnych rozwiązań. Należy 
zwrócić uwagę, że Norma ISO 26000 i Wytyczne GRI są w wielu punktach komplementar-
ne, dlatego możliwe jest wykorzystanie Wytycznych GRI do komunikowania postępów we 
wdrażaniu normy.17 We wrześniu 2011 obie organizacje podpisały porozumienie mające 
na celu zwiększenie ich współpracy w budowie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. 
Wynikiem tego porozumienia jest publikacja, w której znajdują się informacje potrzebne 
do zrozumienia w jaki sposób opracowane przez GRI metody oraz wskaźniki, niezbędne do 
przygotowania profesjonalnego raportu zrównoważonego rozwoju, są powiązane z klau-
zulami ISO 26000.  Normy postępowania zawarte w ISO 26000 są jedynie propozycją zasad, 
do których fi rmy mogą się stosować. Metody opracowane przez GRI to zestaw praktycznych 
narzędzi, dzięki którym fi rmy mogą raportować swoje działania.

Carbon Disclosure Project
Carbon Disclosure Project (CDP) jest niezależną organizacją non-profi t, działającą na rzecz 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zrównoważonego wykorzystania wody przez 
przedsiębiorstwa i miasta. Organizacja wypracowała standard dla fi rm ułatwiający mierze-
nie, ujawnianie, zarządzanie i raportowanie informacji środowiskowych. Istnieje znaczne 
podobieństwo między wskaźnikami GRI i CDP w kwestiach dotyczących zużycia energii 
i emisji gazów cieplarnianych, dlatego w 2010 roku obydwie organizacje rozpoczęły współ-
pracę na rzecz jednolitego podejścia do raportowania niektórych wskaźników środowisko-
wych.

Raportowanie zintegrowane
Jedną z najbardziej obiecujących inicjatyw raportowania danych pozafi nansowych, która ma 
szansę stać się powszechną praktyką fi rm jest raportowanie zintegrowane, polegające na 



Rysunek 3. Zasady i elementy raportowania zintegrowanego wg IIRC.  Źródło: International Integrated Reporting Council; 

Consultation Draft of the International <IR> Framework; 04.2013.

Tabela 2. Porównanie podejść przy raportowaniu fi nansowym i zintegrowanym.  Źródło: International Integrated Reporting 

Committee; Towards Integrated Reporting. Communicating Value in the 21st Century; 09.2011.
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zwięzłym przekazaniu kluczowych informacji fi nansowych oraz niefi nansowych, a przede 
wszystkim zależności pomiędzy tymi danymi w kontekście określenia całościowej wartości 
spółki. Taki sposób sprawozdawczości rozwija Międzynarodowa Rada Raportowania Zinte-
growanego (ang. International Integrated Reporting Council, w skrócie IIRC), będąca global-
ną koalicją regulatorów, inwestorów, fi rm i organizacji pozarządowych.

IIRC w kwietniu 2013 roku opublikowała Projekt Międzynarodowych Ram Raportowania 
Zintegrowanego. W prace nad Projektem zaangażowanych było ponad 80 globalnych fi rm 
i 50 inwestorów instytucjonalnych należących do programu pilotażowego.

W lutym 2013 IIRC podpisała porozumienie o współpracy z Radą Międzynarodowych 
Standardów Rachunkowości publikującą Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości 
Finansowej (w skrócie MSSF) oraz z Global Reporting Initiative Parlament Europejski 
w dwóch rezolucjach dotyczących zrównoważonego rozwoju, przyjętych również w lutym 
2013, wezwał Komisję Europejską do wspierania IIRC w realizacji celu, jakim jest uczynienie 
w ciągu najbliższej dekady raportowania zintegrowanego globalną normą. 

Wprowadzenie raportowania zintegrowanego wymaga zmiany podejścia do analizy 
oraz przedstawiania danych, niż w przypadku raportowania fi nansowego (Tabela 2.) 

Warto mieć na uwadze, że proces raportowania zintegrowanego wymusza niejako na 
fi rmie sformułowanie wizji i strategii działania w sposób bardziej kompleksowy, uwzględ-
niający wyzwania wynikające z idei zrównoważonego rozwoju. W trakcie procesu fi rma po-
winna odkryć połączenie między rozwijaniem strategii organizacji a raportowaniem. Proces 
raportowania może silnie wpłynąć na cele fi rmy w perspektywie krótko i długoterminowej, 
a także na strategię osiągnięcia tych celów. Dzięki jasnej wizji i strategii, organizacja ma 
punkt odniesienia, do którego może dostosować przyszłe polityki, działania i podejmowa-
nie decyzji. Jasne zrozumienie kierunku może wpłynąć na długoterminowe decyzje strate-
giczne i podniesienie konkurencyjności fi rmy.18 

18 Raportowanie Zintegrowane Przewodnik dla polskich przedsiębiorstw, Ekspertyza przygotowana dla Ministerstwa 
Gospodarki przez Crido Business Consulting oraz Akademię Górniczo Hutniczą
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Narzędzia sprawozdawczości danych fi nansowych 
oraz pozafi nansowych 

Przygotowanie wysokiej jakości sprawozdań z danymi pozafi nansowymi, a przede wszyst-
kim raportów zintegrowanych, odpowiadających w pełni na potrzeby interesariuszy, wy-
maga wykorzystania nowoczesnych technologii, pozwalających podmiotom raportującym 
łączyć informacje fi nansowe i niefi nansowe w spójny obraz oraz usprawnić wyszukiwanie 
i analizę danych przez użytkowników. Jednym z rozwiązań technologicznych wspierających 
koncepcję sprawozdawczości zintegrowanej jest rozszerzalny język sprawozdawczości biz-
nesowej – XBRL (ang. eXtensible Business Reporting Language). 

XBRL jest międzynarodowym, elektronicznym i interaktywnym standardem opisu da-
nych biznesowych i gospodarczych. Pozwala w sposób uporządkowany i systematyczny or-
ganizować dane w raporty, automatycznie je przesyłać i weryfi kować a na tej podstawie sto-
sować zaawansowane metody analityczne. W Polsce idee stosowania i rozwoju standardu 
wspiera Stowarzyszenie SBR Polska. 

18 Raportowanie Zintegrowane Przewodnik dla polskich przedsiębiorstw, Ekspertyza przygotowana dla Ministerstwa 
Gospodarki przez Crido Business Consulting oraz Akademię Górniczo Hutniczą
19 Na podstawie materiałów dostarczonych przez Stowarzyszenie SBR Polska oraz fi rmą Business Reporting – Advisory 
Group. 

20 European SRI Study 2012, w którym udział wzięło 14 europejskich krajów, podał 4 października Eurosif. Koordynato-
rem polskiej części badania była fi rma doradcza Crido Business Consulting.

Rysunek 4. Schemat systemu raportowania z wykorzystaniem języka XBRL  Źródło: Stowarzyszenie SBR Polska.

Standard ten może być również wykorzystany do raportowania danych pozafi nanso-
wych. Powstało już kilka taksonomii, które pomagają zbierać dane pozafi nansowe m.in. tak-
sonomia dotycząca Kapitału Intelektualnego, taksonomia Governance Risk and Compliance, 
taksonomia Global Impact Investor Network czy też taksonomia Carbon Disclosure Project.

Najbardziej kompleksową taksonomię dla danych pozafi nansowych opracował GRI. 
Umożliwia ona inwestorom, audytorom i analitykom szybciej i w prostszy sposób docierać 
do informacji zgromadzonych w raportach zrównoważonego rozwoju.19 

Dane pozafi nansowe przyciągają kapitał

Z roku na rok zwiększa się wartość inwestycji w spółki odpowiedziane społeczne. Te fi rmy, 
które ujawniają dane pozafi nansowe mogą coraz częściej liczyć na skierowanie strumienia 
kapitału w ich stronę. Ten ruch jest związany z rozwojem odpowiedzialnego inwestowania 
(SRI). SRI (z ang. Sustainable and Responsible Investment), czyli odpowiedzialne inwestowa-
nie, defi niowane jest jako lokowanie środków obejmujące każdy typ procesu inwestycyj-
nego, który umożliwia połączenie fi nansowych celów inwestorów z ich troską o kwestie 
ochrony środowiska, społeczne i ładu korporacyjnego (tzw. ESG). Aktywa polskich funduszy 
stosujących strategie odpowiedzialnego inwestowania (SRI) wynoszą nieco ponad 5 mld 
PLN. Stawia to Polskę na ostatniej pozycji w Europie, gdzie zgodnie ze strategiami SRI za-
rządzane są aktywa o wartości prawie 7 bln EUR.20 

Według Europejskiego Forum ds. Zrównoważonego Inwestowania Eurosif (ang. Euro-
pean Sustainable Investment Forum) istnieje 7 sposobów odpowiedzialnego inwestowania. 
Najpopularniejszą strategią SRI stosowaną w krajach europejskich jest strategia Wyklucze-
nia (z ang. Exclusions), czyli wykluczenie ze spektrum inwestycyjnego określonych spółek, 
sektorów lub krajów, jeśli są one zaangażowane w konkretną działalność, np. produkcję 
papierosów – na koniec 2011 roku wartość zarządzanych zgodnie z nią aktywów wyniosła 
3,82 bln EUR. Na drugim miejscu znalazła się strategia Integracja ESG (z ang. Integration of 
ESG), czyli wyraźne włączenie przez zarządzających aktywami szans i ryzyk ESG do tradycyj-
nej analizy fi nansowej – 3,2 bln EUR. Każdy typ odpowiedzialnego inwestowania wymaga 
od spółek ujawniania danych pozafi nansowych. 
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Jak już zostało wspomniane, w zestawieniu Eurosif Polska znalazła się na ostatniej po-
zycji pod względem wartości zarządzanych aktywów w każdej ze strategii SRI (wśród 14 
przebadanych europejskich krajów). Polski rynek SRI wynosi 5,23 mld PLN, co stanowi ok. 
0,3% całego rynku fi nansowego w kraju. Tak niski poziom tego typu inwestycji w Polsce jest 
motywowany między innymi niskim poziomem ujawniania danych pozafi nansowych.

Integracja ESG

Wykluczenia

Selekcja liderów ESG

Selekcja oparta na normach

Wykres 4. Wartość aktywów zarządzanych zgodnie z poszczególnymi strategiami SRI w Polsce (w mln PLN)  Źródło: Eurosif, 

European SRI Study 2012, dane dla Polski zebrane przez Crido Business Consulting

Wykres 5. Zarządzanie środowiskiem (E) (0-3).

Wykres 6. Odpowiedzialność Społeczna (S) (0-3).
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Poziom raportowania ESG w Polsce na tle 
wybranych krajów 

W celu ocenienia poziomu raportowania czynników ESG na rynku polskim, fi rma analityczna 
GES Investment Services dokonał porównania indeksów „Blue chip”20 we wszystkich głów-
nych krajach europejskich oraz w Turcji i Izraelu. Analizie poddano 30 indeksów21, zawierają-
cych łącznie 735 fi rm. Oprócz indeksów „Blue chip”, w analizie został również uwzględniony 
indeks „RESPECT” (polski indeks społecznej odpowiedzialności biznesu). Analiza poszcze-
gólnych fi rm powstała w oparciu o metodę „GES Risk Rating”, w której ocenie podlegają: 
zarządzanie środowiskiem, odpowiedzialność społeczna oraz ład korporacyjny. 

20 AEX 25 (Holandia), FTSE 100 (Wielka Brytania), SMI 20 (Szwajcaria), OBX 25 (Norwegia) OMX Helsinki 25 (Finlandia), 
ISEQ 20 (Irlandia), BEL 20 (Belgia), IBEX 35 (Hiszpania), OMX Stockholm 30 (Szwecja), CAC 40 (Francja), ATX 20 (Austria), 
RESPECT and WIG 20 (Polska), DAX 30 (Niemcy), SBITOP 6 (Słowenia), PSI 20 (Portugalia), FTSE MIB Index 40 (Włochy), 
OMX Copenhagen 20 (Dania), PX 14 (Czechy), ATHEX 20 (Grecja), OMX Baltic 10 (Kraje Bałtyckie), LuxX cours 10 
(Luksemburg), TA-25 (Izrael), OMX Russia 15 (Rosja), BUX 13 (Węgry), ISE 30 (Turcja), SOFIX 15 (Bułgaria), CROBEX 25 
(Chorwacja), BET-XT 25 (Rumunia), BELEX 15 (Serbia)
21 Każdy indeks obejmuje około 6-40 największych fi rm pod względem kapitalizacji rynkowej. Z wyjątkiem indeksu FTSE 
100, w którym branych pod uwagę jest 100 największych fi rm.

Zarządzanie środowiskiem (E) – Najlepsze wyniki indeksów „Blue chip” w odniesieniu 
do czynników środowiskowych odnotowano w Szwecji, Francji i Niemczech. Polskie indeksy 
„RESPECT” i „WIG 20” zajęły odpowiednio 20 i 21 miejsce, wskazując na stosunkowo niski 
poziom zarządzania środowiskiem w kontekście europejskim.

Odpowiedzialność społeczna (S) – Ten czynnik osiągnął najniższe oraz najbardziej 
zróżnicowane wyniki. Najlepszą ocenę uzyskał „Blue chip”  ze Szwecji, a następnie indeksy 
z Francji i Hiszpanii. Polskie indeksy „RESPECT” i „WIG 20” uplasowały się odpowiednio na 
20 i 23 pozycji. 

O
M

X
 S

to
c
k
h
o
lm

 3
0
 

C
A

C
 4

0
 

D
A

X
 3

0

O
M

X
 H

e
ls

in
k
i 2

5
 

F
T
S

E
 1

0
0
 

IB
E

X
 3

5
 

A
E

X
 2

5
 

S
M

I 
2
0
 

B
E

L
 2

0
 

P
S

I 
2
0
 

O
M

X
 C

o
p

e
n
h
a
g
e
n
 2

0
 

F
T
S

E
 M

IB
 I
n
d

e
x
 4

0
 

A
T
H

E
X

 2
0
 

S
B

IT
O

P
 6

O
M

X
 R

u
s
s
ia

 1
5

O
B

X
 2

5
 

A
T
X

 2
0
 

IS
E

Q
 2

0
 

P
X

 1
4

R
E

S
P

E
C

T
 

W
IG

 2
0
 

C
R

O
B

E
X

 2
5
 

L
u
x
X

 c
o
u
rs

 1
0
 

B
U

X
 1

3
 

IS
E

 3
0
 

O
M

X
 B

a
lt
ic

 1
0

T
A

-2
5

B
E

T-
X

T
 2

5
 

B
E

L
E

X
 1

5
 

S
O

F
IX

 1
5

O
M

X
 S

to
c
k
h
o
lm

 3
0

 C
A

C
 4

0
 

IB
E

X
 3

5

D
A

X
 3

0

A
E

X
 2

5

O
M

X
 H

e
ls

in
k
i 2

5

F
T
S

E
 1

0
0

S
M

I 
2
0

F
T
S

E
 M

IB
 I
n
d

e
x
 4

0

O
M

X

B
E

L
 2

0

P
S

I 
2
0

O
B

X
 2

5

A
T
H

L
E

X
 2

0

O
M

X
 R

u
s
s
ia

 1
5

A
T
X

 2
0

IS
E

Q
 2

0

L
u
x
X

 c
o
u
rs

 1
0

P
X

 1
4

R
E

S
P

E
C

T

IS
E

 3
0

S
B

IT
O

P
 6

W
IG

 2
0

T
A

-2
5

C
R

O
B

E
X

 2
5

B
U

X
 1

3

O
M

X
 B

a
lt
ic

 1
0

B
E

L
E

X
 1

5

S
O

F
IX

 1
5

B
E

T-
X

T
 2

5



2011

2010

2009

2008

2007

0 10 20 30 40 

Wykres 1. Raporty społeczne w Polsce. 

Źródło: Opracowanie własne

Raporty zgłoszone do konkursu 
Raporty Społeczne

Raporty wg GRI

Całkowita liczba raportów społecznych

22 23

Ład Korporacyjny (G) – Ten czynnik pokazuje najbardziej zrównoważony wynik w całej 
Europie, osiągając liczne dobre wyniki indeksów „Blue chip”, z Holandią, Wielką Brytanią 
i Szwajcarią na czele. Najskuteczniejszy indeks Europy Środkowo-Wschodniej to indeks „RE-
SPECT” na miejscu 12, zajmujący pozycję przed indeksami „Blue chip” z Niemiec, Słowenii, 
Portugalii, Włoch i Danii. Polski indeks „WIG 20” uplasował się na pozycji 19. Wszystkie wy-
żej wymienione indeksy świadczą o wysokim poziomie zarządzania ładem korporacyjnym.  

Wykres 7. Ład Korporacyjny (G) (0-3)22
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Taki wynik jest związany przede wszystkim z koniecznością wypełniania rynkowych re-
gulacji w tym obszarze. Można zaryzykować tezę, że nawet miękkie regulacje mogą przyczy-
nić się rozwoju raportowania danych pozafi nansowych.

22 Raportowanie ESG w przedsiębiorstwach państwowych i spółkach z udziałem Skarbu Państwa, Analiza przygotowana dla 
Ministerstwa Gospodarki przez Crido Business Consulting i GES Investment Services

Łukasz Makuch

Raportowanie 
społeczne w Polsce

Raportowanie społeczne w Polsce, to wciąż 
dziedzina nowa, ale dynamicznie się rozwija-
jąca. Z roku na rok wciąż przybywa raportów. 

Równocześnie na 69 fi rm, które w 2012 
roku wzięły udział w corocznym Rankingu 
Odpowiedzialnych Firm (Dziennik Gazeta 
Prawna) 27 raportowało (39,1%) z tego 20 wg 
Wytycznych GRI, natomiast 7 z nich podlegało 
niezależnej zewnętrznej weryfi kacji. Równo-
cześnie spośród listy 500 Polityki, na 136 fi rm, 
które odpowiedziały na pytania odnośnie CSR, 
24 ujawniają informacje na temat swojego 
wpływu na otoczenie społeczne, gospodar-
cze, środowisko naturalne w postaci publicz-
nie dostępnego raportu społecznego w języku 
polskim przygotowanego zgodnie z międzyna-
rodowymi standardami (np. Global Reporting 
Initiative).

Pod względem formy na polskim rynku 
wyróżniają się m.in. raporty zintegrowane (np. 
Grupa LOTOS), interaktywne (np. PwC, Schenker) oraz jeden raport w formie audiobooka – 
Danone (http://www.audiobook.danone.pl/). 
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Wciąż nie posiadamy danych za rok 2012, gdyż spora część raportów zostanie opu-
blikowana dopiero jesienią 2013 roku. Jednakże to, co możemy zaobserwować aktualnie 
na rynku, to zdecydowany wzrost liczby raportów, w tym tych podlegających niezależnej 
weryfi kacji. 

Niewątpliwym punktem zwrotnym w zakresie raportowania w Polsce było przetłuma-
czenie w 2008 roku Wytycznych do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju opraco-
wanych przez międzynarodową organizację Global Reporting Initiative. Obecnie na pozio-
mie globalnym dostępna jest już kolejna wersja Wytycznych (G4).

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju są, jak nazwa wskazuje, 
narzędziem komunikacji. Jednak ich dokładna lektura pozwala zauważyć, że odpowiednio 
zastosowane mogą stać się podstawą strategii oraz bieżącego zarządzania kwestiami zrów-
noważonego rozwoju i odpowiedzialności biznesu w organizacji. Umożliwiają zarządzanie, 
monitoring i ewaluację własnych działań w zakresie CSR. Narzędzie to zyskuje swoją uni-
wersalność dzięki dwóm kluczowym kwestiom: daje wskazówki co raportować oraz jak ra-
portować. Wytyczne, poza licznymi wskaźnikami do raportowania, zawierają także zasady 
raportowania odnoszące się do określania zawartości raportu oraz zapewniania odpowied-
niej jego jakości. 

Jak możemy przeczytać w Wytycznych: „Raportowanie kwestii zrównoważonego roz-
woju jest dynamicznym procesem oraz narzędziem i nie zaczyna się ani nie kończy z mo-
mentem publikacji dokumentu. Powinno być częścią szerszego procesu tworzenia strategii 
organizacji, implementacji jej planów działania i oceny wyników. Przygotowanie raportu 
ułatwia przeprowadzenie następnie gruntownej oceny funkcjonowania organizacji, może 
też pozytywnie wpłynąć na stałe, rozłożone w czasie zwiększanie efektywności. Służy rów-
nież, jako narzędzie angażowania interesariuszy i pozyskiwania ich cennego wkładu w funk-
cjonowanie procesów organizacyjnych”.

Przykład raportu on-line  Źródło: csr.pwc.pl

Realizacja tych procesów możliwa jest w oparciu o zasady raportowania określone 
przez GRI, które można i powinno się traktować jako ogólne zasady CSR, pomagające or-
ganizacjom określić – jakie zagadnienia, i w jakim stopniu powinny się znaleźć w obszarze 
konkretnych działań danego przedsiębiorstwa. Zasady defi niowania zawartości raportu – 
istotności, uwzględniania interesariuszy, kontekstu zrównoważonego rozwoju oraz kom-
pletności, to w praktyce istota rzetelnego, strategicznego CSR. Dzięki ich implementacji 
w bieżące procesy zarządzania może się okazać, że nie ma potrzeby posiadania ogromnego 
budżetu przeznaczonego na działania CSR. Zasady te umożliwiają wręcz obniżkę kosztów, 
minimalizację ryzyk oraz poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa1.

O znaczeniu wybranych zasad, a także ich wadze w cyklu zarządzania CSR i angażowa-
nia interesariuszy, świadczy podkreślenie ich w nowej wersji Wytycznych – G42. GRI określa 
proces defi niowania istotności poszczególnych zagadnień CSR dla danej fi rmy (a fi nalnie 
kompletności raportu CSR) poprzez cykl inicjowany i bieżąco uzupełniany przez angażowa-
nie interesariuszy, obejmujący defi niowanie na nowo kontekstu zrównoważonego rozwoju, 
w obliczu zmieniających się warunków rynkowych, poprzez ustalenie istotności poszczegól-
nych zagadnień, po zapewnienie kompletności. 

1 Łukasz Makuch, Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju a MSP, Dziennik Gazeta Prawna, Warsza-
wa 2009
2 G4: Sustainability Reporting Guidelines, Implementation Manual, Global Reporting Initiative 2013r., s.32

Rysunek 1. Defi niowanie aspektów materialnych i ograniczeń – przegląd procesu  Źródło: G4: Sustainability Reporting 

Guidelines, Implementation Manual, Global Reporting Initiative 2013r., s.32
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Danone, Zrównoważony rozwój w praktyce biznesowej, 

W trosce o zdrowie, ludzi, środowisko. Raport 2010-2012, 

Warszawa 2012
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Zobaczmy zatem, jak polskie przedsiębiorstwa realizują trzy kluczowe zasady, a mia-
nowicie, zasadę istotności, uwzględniania interesariuszy oraz kontekstu zrównoważonego 
rozwoju w praktyce raportowania społecznego.

Uwzględnianie interesariuszy 

Jednym z podstawowych elementów CSR jest zagadnienie interesariuszy – ich wpływu na 
organizację i jednocześnie uwzględniania ich oczekiwań przez organizację, dwustronny dia-
log, aktywna antycypacja i reagowanie na oczekiwania interesariuszy, a także współpraca 
celem osiągania obustronnych korzyści przyczyniających się do rozwoju i zdobywania prze-
wagi konkurencyjnej. 

Uwzględnianie interesariuszy może przyjmować bardzo różne formy – począwszy od 
bieżącej komunikacji, poprzez sformalizowany proces dialogu społecznego, aż po edukację, 
bądź angażowanie ich w ramach komunikacji i sprzedaży produktów i usług. Kluczowym 
pytaniem z perspektywy fi rmy jest – jaka z metod angażowania interesariuszy jest istotna 
z punktu widzenia konkretnego celu biznesowego, gdyż ideą nie jest angażowanie samo 
w sobie, lecz tworzenie wartości obustronnej. 

Pierwszym krokiem w tym zakresie jest zdefi niowanie kluczowych grup interesariuszy, 
czyli w praktyce – stworzenie mapy interesariuszy. Może to przybrać formę bardzo zaawan-
sowanych analiz wpływu. Może być to oparte o matrycę wpływu interesariuszy na fi rmę 
i wpływu fi rmy na interesariuszy, bądź też z wykorzystaniem tzw. sieci społecznych – czyli 
dodając kolejny wymiar – zależności i współzależności pomiędzy poszczególnymi grupami 
interesariuszy. 

Źródło: Lome sieci społeczne

W praktyce większość przedsiębiorstw 
tworzy prostą mapę interesariuszy, opisując 
kluczowe pola styku z nimi, narzędzia dialogu, 
bądź częstotliwość kontaktu. 

Kolejnym krokiem może być całościowy cykl 
dialogu społecznego, np. w oparciu o Normę 
AA 1000. Jednym z prekursorów (2003) w tym 
zakresie była fi rma British American Tobacco 
prowadząca sesje dialogu, które następnie 
podsumowano w formie raportu, w którym 
defi niowano zobowiązania fi rmy, a w kolej-
nym roku fi rma się z nich się rozliczała. Całość 
podlegała niezależnej weryfi kacji. W kolejnych 
latach podobną drogą poszła Grupa Żywiec 
oraz Orange – które swoje raporty społeczne 
również oparły o wyniki procesu dialogu. Ak-
tualnie trwa proces dialogu społecznego m.in. 
w Microsoft Polska, dedykowany tematowi Cy-
fryzacji Polski. 

Rysunek 2. Proces dialogu wg standardu AA1000  Źródło: Opracowanie własne PwC

1. Przygotuj proces 

i wzmacniaj organizację

2. Angażuj i słuchaj

3. Odpowiadaj 

na oczekiwania

4. Wdrażaj zobowiązania

5. Raportuj, ewaluuj, 

weryfi kuj
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Ciekawą i wartościową metodą angażowania interesariuszy, jest zaproszenie ich do kon-
kretnych działań – stworzenie przestrzeni do dyskusji, działania, decydowania. Chodzi tu 
o narzędzia takie jak m.in. grywalizacja, crowdsourcing, bądź też zachęcenie do konkret-
nych działań, np. z zakresu ekologii. Aktywnością na tym polu może się wykazać fi rma 
ORANGE, która dzięki działaniom Fundacji ORANGE w ramach Pracowni Orange, aktywizuje 
społeczności w całej Polsce, czy zachęca konsumentów do odsprzedaży starych nieużywa-
nych telefonów komórkowych. 

Pracownie Orange  Źródło: http://pracownieorange.pl/

Fortum Power and Heat Polska, W stronę gospodarki solarnej,  Raport zrównoważonego rozwoju za rok 2011, s.32

Recycling telefonów w Orange  Źródło: https://www.orangerecykling.pl/Strona_Glowna

Jak widać, przytoczone przykłady odnoszą się zarówno do „klasycznych” raportów spo-
łecznych, ale nie tylko – często są to samodzielne inicjatywy, o których raporty społecz-
ne jedynie wspominają. Raportowanie społeczne, czy szerzej – komunikacja CSR nie musi 
oznaczać wyłącznie raportu. Wręcz przeciwnie – im bardziej jest skoncentrowana na okre-
ślonej grupie odbiorców, bądź ukierunkowany na konkretne zagadnienie – tym większe 
prawdopodobieństwo dotarcia z przekazem i zaangażowania interesariuszy.

Kontekst Zrównoważonego rozwoju 

Żadne przedsiębiorstwo nie funkcjonuje w próżni, każde jest osadzone w sieci powiązań, 
kontaktów, zależności, podlega szeregowi wpływów i uwarunkowań – każde posiada swój 
kontekst zrównoważonego rozwoju. Aby skutecznie zarządzać CSR – kluczowa jest świado-
mość otoczenia, sił które na nas wpływają i konsekwencji z tego wynikających. Równocze-
śnie każda z fi rm sama współtworzy ten kontekst poprzez własny wpływ uzależniony mocno 
od specyfi ki prowadzonej działalności.

Punktem wyjścia w analizie kontekstu, może być odniesienie się do globalnych trendów. 

Cennym zabiegiem, przybliżającym czytelnikowi kontekst działania przedsiębiorstwa, 
jest odniesienie do łańcucha wartości, czyli całego cyklu produktu – od wydobycia surow-
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ców, przez produkcję, transport, aż po fi nalną sprzedaż klientowi. Odmianą tej formy pre-
zentacji jest pokazanie cyklu życia produktu oraz wpływu jaki wywiera on na otoczenie 
społeczne i/lub środowiskowe na każdym etapie.

Cykl życia produktu

Coca Cola Hellenic, Raport odpowiedzialności społecznej 2011, s. 3

Ciekawym pomysłem, na pokazanie kontekstu jest również edukacja konsumenta w zakre-
sie własnej działalności i produktu.

Fortum Power and Heat Polska, W stronę gospodarki solarnej,  Raport zrównoważonego rozwoju za rok 2011, s. 41

Danone, Zrównoważony rozwój w praktyce biznesowej, W trosce o zdrowie, ludzi, środowisko. Raport 2010-2012, Warszawa 

2012, s. 17

Edukacja konsumenta

Istotność 

Firmy chcące świadomie zarządzać CSR, znając oczekiwania interesariuszy, będąc świado-
mymi kontekstu zrównoważonego rozwoju, wpływów którym podlegają i które wywołują 
– są w stanie zdefi niować kwestie istotne – priorytety w zakresie CSR, np. w formie matrycy 
istotności.

Matryca istotności 
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Kolejnym krokiem po zdefi niowaniu istotnych kwestii jest ustalenie priorytetów i zdefi -
niowanie konkretnych działań celem ich realizacji, a także wyznaczenie celów oraz metod 
pomiaru.

Źródło: Kompania Piwowarska, Raport zrównoważonego rozwoju Kompanii Piwowarskiej 2012, s. 36

Źródło: Kompania Piwowarska, Raport zrównoważonego rozwoju Kompanii Piwowarskiej 2012, s. 39

Priorytety CSR 
Ciekawą praktyką w przypadku fi rm globalnych, bądź grup kapitałowych – jest nałożenie na 
priorytety CSR swoistej matrycy rozwoju – czyli poziomów do osiągnięcia w miarę rozwoju te-
matu w danej fi rmie / na danym terytorium. Wyznacza to poszczególnym jednostkom drogę 
rozwoju i daje punkt odniesienia, a zarazem stymuluje do działania.

Matryca oceny wyznaczonych priorytetów 
Podsumowując, polskie fi rmy coraz lepiej radzą sobie z adresowaniem w swojej działalności 
i raportach społecznych zasad uwzględniania interesariuszy, kontekstu zrównoważonego 
rozwoju oraz istotności. Niestety dotyczy to wyłącznie części fi rm (liderów) spośród fi rm ra-
portujących, a fi rm raportujących w Polsce mamy około 50-60. Jak widać – idziemy w dobrym 
kierunku, ale wciąż jeszcze długa droga przed nami. Ważne, że mapa i punkty odniesienia są! 
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Magdalena Andrejczuk, Marta Krawcewicz

Mapa standardów 
i wytycznych dla 
raportowania danych 
pozafi nansowych

Global Reporting Initiative (GRI) nie ma monopolu na raportowanie. Wachlarz norm, stan-
dardów, wytycznych, regulacji, w tym międzynarodowych, branżowych, czy lokalnych, do-
tyczących miejsca pracy, środowiska naturalnego, zarządzania czy łańcucha dostaw, które 
mogą zostać użyte w procesie raportowania jest ogromny. Niniejszy tekst stanowi przegląd 
najważniejszych standardów i wytycznych, które mogą wspomóc raportowanie, a tym sa-
mym wyjść poza szablonowy indeks GRI. Tzw. sprawozdawczość zindywidualizowana, czyli 
utworzenie mozaiki, na którą składają się wybrane standardy, normy i wytyczne zgodne 
z branżą, regionem, a także specyfi ką działalności oraz adekwatne do strategii CSR fi rmy jest 
jednym z możliwych rozwiązań, rekomendowanych fi rmom.

Raport CSR to jak określa się metaforycznie „konfesjonał CSR”, dlatego ważne, aby nor-
my i standardy użyte w procesie jego przygotowania były określone w dwóch wymiarach: 
istotności oraz kompleksowości. Każda fi rma może sobie indywidualnie ustalić, które ze 
standardów są bardziej istotne, a które spełniają wymóg kompleksowości. Jednak celem 
jest zapełnienie tych dwóch wymiarów. Istotność porusza takie kwestie jak ważność i wia-
rygodność wskaźników, a także ich przyjazne zaprezentowanie. Mówi o rzetelności oraz 
adekwatności zaprezentowanych danych w stosunku do strategii fi rmy. Kompleksowość bie-
rze pod uwagę nie tylko zakres oraz horyzont czasowy, ale też kompletność informacji i ich 
kompleksowość. 

Motywacja raportowania może mieć różny charakter: zadanie z głównej siedziby fi rmy, 
obowiązkowy raport ze względu na podpisanie zasad Global Compact, czy występowanie 
w RESPECT Index, a nawet chęć wyższej pozycji w Rankingu Odpowiedzialnych Firm. Czę-
sto jest jednak po prostu potrzebą uporządkowania własnych polityk, usystematyzowanego 

dialogu z interesariuszami i komunikacji na temat dobrych praktyk fi rmy. Motywacja nie 
powinna jednak  opierać się wyłącznie na zewnętrznych założeniach – jednym standardzie, 
czy normie.

Alternatywny model raportowania jest rozwiązaniem, który łączy w sobie postawienie 
jasnych celów z punktu widzenia strategii fi rmy ze wskaźnikami ich osiągnięcia. Określenie 
ambitnych KPI, czyli tzw. kluczowych wskaźników efektywności (ang. Key Performance Indi-
cator) jest zwykle kluczowe w procesie raportowania, dlatego warto zapoznać się z szere-
giem norm, standardów, inicjatyw z zakresu CSR, w tym szczegółowo: środowiska, miejsca 
pracy i łańcucha dostaw, aby dokładnie dobrać kluczowe elementy raportu. Kolejna część 
artykułu zawiera również najważniejsze wady i zalety użycia danych standardów. 

Nazwa 
normy/standardu

Dokumentacja Zakres Strona www

ISO 26000 brak • ład organizacyjny      
• prawa człowieka
• pracownicy
• środowisko
• uczciwe praktyki operacyjne
• zagadnienia konsumenckie
• zaangażowanie społeczne 

www.iso.org/iso/
home/standards/
iso26000.htm

Global Compact* coroczny 
raport

• prawa człowieka
• standardy pracy
• środowisko naturalne
• przeciwdziałanie korupcji

www.globalcompact.
org.pl

Wytyczne OECD* nie, 
fakultatywnie: 
Certyfi kat 
„Wdrażam 
Wytyczne. 
Odpowiedzialny 
Biznes” 

• Zasady ogólne 
• Ujawnianie informacji 
• Prawa człowieka 
• Zatrudnienie i stosunki   
   pracownicze 
• Środowisko 
• Zwalczanie korupcji
• Interesy konsumenta 
• Nauka i technologia 
• Konkurencja
• Opodatkowanie

www.paiz.gov.pl/
kpk_oecd/o_wytycz-
nych_oecd

Globalne zasady 
Sulivana

brak • prawa człowieka
• prawa pracownicze      
• środowisko naturalne

www.thesullivanfo-
undation.org

PRI (Principles 
for Responsible 
Investment)

coroczny 
raport

• inwestycje społecznie 
   odpowiedzialne

www.unpri.org

3
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Raportowanie według normy czy standardu, który zawiera ogólne zasady z zakresu 
społecznej odpowiedzialności ma swoje wady i zalety. Pierwszą zaletą jest kompleksowość. 
Raportująca fi rma musi przeanalizować i zaraportować każdy z występujących w normie/
standardzie obszar. Dzięki temu ma możliwość  usystematyzowania i nazwania swoich dzia-
łań, dobranie wskaźników i ocenę efektywności. Popularność to kolejna zaleta. Raportująca 
organizacja może niewielkim nakładem środków znaleźć się w gronie liderów społecznej 
odpowiedzialności i porównać się do innych fi rm ze swojej branży. Normy ogólne są prze-
ważnie  łatwe w raportowaniu, nie zajmuje to dużo czasu i nie wymaga zaangażowania du-
żej liczby pracowników. Nie wymaga również nakładów fi nansowych, gdyż są to przeważnie 
darmowe standardy/inicjatywy. Z drugiej strony jednak standardy te są bardzo ogólne więc 
raportowanie tylko według nich może okazać się dla wielu fi rm niewystarczające. Dodat-
kowo, nie są one przeważnie certyfi kowane, więc interesariusze nie mają gwarancji co do 
przestrzegania przez fi rmę zasad do których się zobligowały podpisując normę. Niemniej 
jednak, zaczynając swoja drogę raportowania, warto zacząć właśnie od jednej z tych norm 
i w miarę potrzeby/możliwości fi rmy przechodzić do bardziej szczegółowych np. z zakresu 
środowiska czy praw pracowników.

Środowisko 

Normy i standardy środowiskowe są oczywiście dużo bardziej szczegółowe niż normy ogól-
ne. Raportowanie według tych norm wymaga większych nakładów pracy i zaangażowania 
oraz opracowania metodologii zbierania danych. Również koszt, ze względu na certyfi kację, 
jest wysoki. Mimo to wiele fi rm decyduje się je wdrażać. Z praktyki zatem wynika, że korzyści 
przewyższają koszty. Dzięki raportowaniu możemy pokazać interesariuszom jak fi rma dba 
o środowisko. Specjalistyczny i certyfi kowany raport staje się wiarygodny. Często kontrahen-
ci oceniają na jego podstawie fi rmę.  Podczas tworzenia raportu, w trakcie zbierania danych, 
fi rma uświadamia sobie jak wielki wpływ ma na środowisko, czy też jakie oszczędności może 
poczynić dzięki zmniejszaniu zużyciu zasobów. Norm środowiskowych jest wiele, w tabelce 
zostały przedstawione najpopularniejsze z nich. Ciągle natomiast powstają nowe, które być 
może lepiej odpowiadają na potrzeby konkretnych fi rm, ponieważ podejmują istotniejsze 
dla przedsiębiorstwa kwestie. Przykładem takiego standardu jest: PDP (Plastic Disclosure 
Project)1. Tak jak możemy mierzyć ślad węglowy czy wodny, ten standard mierzy ślad plasti-
kowy. Ponieważ, aż 33% plastikowych rzeczy jest używana jednorazowo, a 85% plastiku nie 
jest przetwarzana, powyższa inicjatywa proponuje konkretne rozwiązania i mierzenie tego 
jaki każda z fi rma ma udział w tworzeniu śmieciowej góry plastiku. 

Szczególnie fi rmy międzynarodowe mogą zadbać o to aby w ich raportach nie zabrakło 
kwestii z zakresu miejsca pracy i łańcucha dostaw. 

Nazwa 
normy/standardu

Dokumentacja Zakres Strona www

CDP (Carbon 
Disclosure 
Project)*

coroczny raport 
podlegający 
ocenie

Możliwe oddzielne raporto-
wanie w każdym z zakresów:
• zmiany klimatu
• ślad wodny
• łańcuch dostaw
• deforestacja 

www.cdproject.net/
en-US/Pages/Home-
Page.aspx

CHG (Greenhouse 
Gas Protocol)

raport, 
narzędzia do 
kalkulacji CO2

Możliwe oddzielne raporto-
wanie w każdym z zakresu 
emisji CO2 w:
• fi rmie
• łańcuchu dostaw
• cyklu życia produktów

www.ghgprotocol.
org/standards

ISO 14001 certyfi kacja Zarządzanie środowiskowe www.iso.org/iso/
home/standards/
management-stan-
dards/iso14000.htm

ISO 14067 certyfi kacja Ślad węglowy www.iso.org/iso/
catalogue_detail?c-
snumber=59521

EMAS certyfi kacja Zarządzanie środowiskowe 
(norma szersza od ISO 140001 
np. o komunikację z opinia 
publiczną)

http://ec.europa.eu/
environment/emas/

Tabela 2. Normy/standardy/ inicjatywy środowiskowe.  Źródło: opracowanie własne

1 http://www.plasticdisclosure.org/

Miejsce pracy i łańcuch dostaw 

Specyfi cznym tematem związanym z miejscem pracy podlegającym raportowaniu jest kwe-
stia zarządzania różnorodnością. Z jednej strony jest to element standardów mówiących 
o równym traktowaniu wszystkich pracowników, z drugiej zaś, wymaga dodatkowych dzia-
łań biznesu. Komisja Europejska zaproponowała, żeby objąć spółki giełdowe obowiązkiem 
sprawozdawczości w kwestii składu zarządu (ze względu na płeć). Jednak wiele przedsię-
biorstw podaje już takie informacje. Inicjatywą w tym temacie jest Karta Różnorodności 
(KR), europejski projekt, który polega na dobrowolnym zobowiązaniu pracodawcy do wdra-
żania zasad ujętych w tym dokumencie, dotyczących polityki równego traktowania i zarzą-
dzania różnorodnością. Treść zobowiązania w każdym z 12 krajów Unii Europejskiej, w któ-
rych Karta powstała jest inna, jednak temat raportowania różnorodności jest podniesiony 
w każdej z nich. Twarde zapisy o tworzeniu corocznych raportów o postępach funkcjonują 
w 5 krajach: Francji, Niemczech, Szwecji, Włoszech i Polsce. W celu wsparcia sygnatariuszy 
KR w Polsce w ramach programu edukacyjnego Forum Odpowiedzialnego Biznesu przygo-
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Nazwa 
normy/standardu

Dokumentacja Zakres Strona www

SA 8000 certyfi kat       
(recertyfi kacja 
co 3 lata)

• praca dzieci
• praca przymusowa
• bezpieczeństwo 
   i higiena pracy
• wolność zrzeszania się
• dyskryminacja
• kary dyscyplinarne
• godziny pracy
• wynagrodzenie
• systemy zarządzania

www.sa-intl.org/
index.cfm?fu-
seaction=Page.
viewPage&page-
Id=1458&paren-
tID=473

ILO (Międzynarodowa 
Organizacja Pracy) Trój-
stronna deklaracja zasad 
dotyczących przedsię-
biorstw wielonarodo-
wych i polityki społecznej 
(MNE Declaration) 

brak • zatrudnienie 
• szkolenia
• warunki pracy i życia

www.ilo.org/
empent/pu-
blications/
WCMS_094386/
lang--en/index.
htm

CLS (Core Labour 
Standards)

brak • wolnośc zrzeszania się
• praca przymusowa
• praca dzieci
• dyskryminacja

http://ec.europa.
eu/environment/
emas/

Tabela 3. Normy/standardy/inicjatywy z zakresu miejsca pracy.  Źródło: opracowanie własne

Tabela 4. Normy/standardy/inicjatywy z zakresu łańcucha dostaw.  Źródło: opracowanie własne na podst. standardyetyczne.pl, 

ethicaltrade.org, bsci-intl.org, ics-asso.org, intertek.com/consumer/auditing/wca/, fairlabor.org/labor-standards, 

csr-supplychain.org 

towało internetowe narzędzie do raportowania kwestii zarządzania różnorodności w fi rmie. 
Narzędzie jest wynikiem pracy ekspertów i ekspertek oraz konsultacji z biznesem, służy jako 
formularz do samoewaluacji, ale także jako narzędzie edukacyjne.

Nazwa 
normy/standardu

Dokumentacja Zakres Strona 
www

Ethical Trading 
Initiative 
Base Code 
(ETI Base Code)

Brak certyfi ka-
cji, może być 
audytowany 
przez fi rmę 
zewnętrzną. 
W przypadku 
członków ETI 
– weryfi kacja 
przez organi-
zację

• dobrowolność zatrudnienia 
• wolność zrzeszania się i prawo 

do zbiorowych negocjacji ws. 
warunków zatrudnienia 

• bezpieczne i higieniczne warunki 
pracy 

• fi rma nie będzie korzystać 
z pracy dzieci 

• godziwa płaca 
• odpowiedni czas pracy 
• zakaz dyskryminacji 
• uregulowany stosunek pracy 
• zakaz nieludzkiego traktowania

www.ethi-
caltrade.
org 

Kodeks Postę-
powania BSCI 
(Business Social 
Compliance 
Initiative – BSCI 
Code of Conduct)

Samoocena 
fi rmy 
przesyłana 
do BSCI, 
standard 
audytowany 
przez fi rmy 
zewnętrzne

• działalność zgodność z prawem
• wolność zrzeszania się i prawo do 

prowadzenia negocjacji zbiorowych
• zakaz dyskryminacji
• respektowanie minimalnego 

wynagrodzenia
• godziny pracy – określone jako max. 

48 w tygodniu, przy czym godziny 
nadliczbowe to max. 12 w tygodniu

• bezpieczeństwo i higiena pracy
• zakaz wykorzystywania pracy dzieci
• zakaz pracy przymusowej 

i obowiązkowej oraz stosowania 
kar dyscyplinarnych

• ochrona środowiska i bezpieczeństwo
• systemy zarządzania – posiadanie 

i wdrożenie standardu BSCI oraz 
antykorupcyjnych

www.bsci-
-intl.org

Initiative 
Clause Sociale 
(ICS)

Audytowana, 
raport z audytu 
na stronie 
ICS, wyłącznie 
członkowie 
mają do tego 
dostęp

• system dokumentacji i zarządzania 
zgodnością z wymaganiami standardu

• nie zatrudnianie dzieci
• brak pracy przymusowej
• brak dyskryminacji
• brak praktyk dyscyplinarnych 

niezgodnych z prawem
• wolność zrzeszania się pracowników
• przestrzeganie norm czasu pracy
• zasady wynagradzania za pracę
• zasady bhp i ppoż

www.ics-
-asso.org  

WCA 
(Workplace Con-
ditions 
Assessment)

Audytowana, 
dostępna spe-
cjalna platfor-
ma internetowa 
GSCC (Global 
Supply Chain 
Compliance)  
– fi rma 
INTERTEK

• proces zatrudniania,
• niezatrudnianie dzieci,
• wolność zatrudnienia,
• wolność pracowników do zrzeszania się,
• niestosowanie pracy przymusowej,
• przeciwdziałanie dyskryminacji,
• warunki pracy i ochrona 

przeciwpożarowa,
• spełnienie wymagania w zakresie 

wysokości wynagradzania,
• przestrzeganie limitu czasu pracy,
• dbałość o ochronę środowiska,
• systemy zarządzania, praktyki 

biznesowe

www.inter-
tek.com/
consumer/
auditing/
wca/
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Pomiędzy standardami związanymi z miejscem pracy i zrównoważonym łańcuchem do-
staw jest bardzo cienka granica. Po pierwsze obie grupy głównie dotyczą relacji z pracowni-
kami i są wobec siebie kompatybilne, tzn. w przypadku zarządzania łańcuchem dostaw wpro-
wadza się jeszcze stopniowo dostawców i podwykonawców, którzy mają również wprowadzić 
dane standardy. Dlatego szanse i wyzwania można określić wspólnie. Przede wszystkim nor-
my te są pochodną wytycznych Międzynarodowej Organizacji Pracy, UN Global Compact, czę-
sto też innych ogólnych regulacji, ale to właśnie miejsce pracy zarówno w samej fi rmie, jak 
również w całym jej łańcuchu dostaw jest newralgicznym, najbardziej wrażliwym na każde 
drgnięcie i łamanie ogólnie przyjętych zasad. Dlatego też włączenie tych standardów wydaje 
się oczywiste. Co ważne większość z nich jest ogólnie dostępna. Z drugiej zaś strony, obiek-
tywnie rzecz ujmując są one do siebie bardzo podobne, różniąc się tylko nieznacznie pewny-
mi sformułowaniami, czy też ograniczeniami, a także podmiotem prowadzącym te standardy 
oraz formą dokumentacji. Dlatego warto zwrócić uwagę, które z nich są najbardziej przydatne 
w kraju, w którym fi rma raportuje, a także są symptomatyczne dla danej branży. 

Normy branżowe 

W związku z powyższym oczywistym wydaje się, że jednym z ważniejszych elementów kon-
struowania raportów społecznych są tzw. samoregulacje branżowe, czyli inicjatywy regulu-
jące wewnętrzne wymogi wobec konkretnych fi rm skupionych w jednej gałęzi gospodarki. 
Warto przywołać niektóre z nich.

NORMY/STANDARDY/INICJATYWY BRANŻOWE2

Branża odzieżowa
• FLA Workplace Code of Conduct – FLA 3.03

• WRAP Principles – Certifi cation Program Principles4

Branża elektroniczna
• EICC Code of Conduct5

Gazownictwo
• IPIECA 
   (The global oil and gas industry association for environmental and social issues)6

Branża wydobywcza
• ICMM (International Council on Mining and Metals)7

• EITI (Extractive Industries Transparency Initiative)8

• The Voluntary Principles on Security and Human Rights9

2 J. Kuchenbeker, M. Mochon, I. Kultys, „Mechanizmy samoregulacji branowych wsparciem dla rozwoju społecznej odpo-
wiedzialnosci przedsiebiorstw. Ekspertyza dla Ministerstwa Gospodarki”, Deloitte Advisory Sp. z o.o., Warszawa, 2012.
3 http://www.fairlabor.org/labor-standards 
4 http://www.wrapapparel.org 
5 http://www.eicc.info 
6 http://www.ipieca.org 
7 http://www.icmm.com 
8 http://eiti.org/extractive-industries-transparency-initiative-0
9 http://www.voluntaryprinciples.org 

10 http://www.aiag.org
11 http://www.equator-principles.com 
12 http://www.icca-chem.org/en/Home/Responsible-care 
13 http://www.wbcsdcement.org 
14 http://www.orlen.pl/PL/ODPOWIEDZIALNYBIZNES/EKOLOGIA/Strony/ResponsibleCare.aspx
15 http://www.pgnig.pl/reports/raportspoleczny2011/misja-i-wartosci.html
16 http://www.aa1000.pl 
17 http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/fi les/Analiza_Raportow_Spolecznych_mala-1354713747.pdf

Branża samochodowa:
• AIAG (Automotive Industry Action Group)10

Branża fi nansowa:
• Equator Principles11

Branża chemiczna:
• Responsible Care12

Branża cementowa:
• WBCSD Cement Sustainability Initiative13

Pomimo, że są to często ogólne zasady, bardziej polityki, niż konkretne wskaźniki, do-
kładnie defi niują, co powinno być priorytetowe dla danej fi rmy. Są jednocześnie na tyle 
elastyczne, że często zostawiają określenie środków dotarcia do realizacji samym fi rmom. 
Wyjątkiem jest m.in. inicjatywa branży chemicznej – Responsible Care, do której należy Pol-
ski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Mechanizm działania jest następujący – po podpisaniu de-
klaracji fi rma rozpoczyna wdrażanie zasad, przygotowując się jednocześnie do certyfi kacji. 
Kolejny krok to audyt i przyznanie certyfi katu. Równocześnie fi rma przygotowuje wymaga-
ne sprawozdania kwartalne i roczne oraz otrzymuje cyklicznie listę konkretnych działań do 
podjęcia. Te działania są wskaźnikowane i mają swoje odzwierciedlenie w raportach spo-
łecznych Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.14 Przykładem wykorzystania standardu 
branżowego w procesie raportowania jest Grupa Kapitałowa PGNiG, która buduje swoje 
raporty, w tym czwarty raport „Odpowiedzialna energia 2011” w oparciu o wytyczne Global 
Raporting Initiative oraz wskaźniki IPIECA. Dodatkowo znajdują się tam zasady Global Com-
pact oraz ISO 26000.15 Zaś fi rma KGHM Polska Miedź S.A. zbudowała swoją strategię CSR do 
2018 roku na zasadach ICMM, GRI oraz ISO 26 000, w ramach której został przygotowany 
Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu 2010-2011 KGHM Polska Miedź S.A.

Pozostałe normy, standardy i inicjatywy 

Mogłoby się wydawać, że katalog norm i standardów, które mogą posłużyć wsparciu pro-
cesu raportowania jest wyczerpany, jednakże warto wspomnieć o innych możliwościach. 
Standard AA100016 jest kluczowy jeśli chodzi o nawiązywanie do kwestii interesariuszy, 
szczególnie do prowadzenia dialogu z interesariuszami w ramach procesu raportowania. 
Z analizy przygotowanej nagrodzonych raportów w konkursie na najlepsze Raporty Spo-
łeczne przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu wynika, że standard AA1000 był jednym 
z najpopularniejszych dokumentów, które posłużyły fi rmom do przygotowania raportu.17



42 43

Innymi, ważnymi z punktu widzenia fi rm działających na terenie Polski są takie dokumenty 
jak: Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW)18 czy 
Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu Koalicji na rzecz Odpowiedzialnego Biznesu19, a nawet 
Wizja Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu 2050.20  

Mnogość norm, standardów oraz inicjatyw mogących zostać uwzględnionymi w proce-
sie raportowania może być przytłaczająca. Tym bardziej selekcja i wybór tych kluczowych jest 
dla fi rmy nie lada wyzwaniem. Swoistą alternatywą dla zasad GRI są zatem takie ramy rapor-
tu społecznego, które określić można jako miksturę, z powodu mieszaniny różnych wskaź-
ników i zasad. Są to ramy opracowane indywidualnie przez fi rmę, na silnym fi larze strategii, 
bądź strategicznych dokumentów i polityk fi rmy w kwestii społecznej odpowiedzialności 
biznesu, powiązane z ogólnymi standardami, takimi jak ISO 2600, Global Compact czy Wy-
tyczne OECD, ale również z silnym komponentem standardów branżowych. Firmy, które 
odważnie czerpią z różnych źródeł wskaźników mają szeroką  perspektywę działania oraz 
pełne spectrum możliwości osiągnięcia swoich celów. Dominacja Global Reporting Initiative 
w obszarze raportowania sprawia, że organizacje tworzące raporty społeczne często sku-
piają się na wykorzystaniu wyłącznie tego standardu, sporadycznie dodając zasady Global 
Compact. Prawdziwym wyzwaniem, ale również szansą na stworzenie oryginalnego raportu 
społecznego jest próba zintegrowania różnych standardów i norm w ramach jednego rapor-
tu. W końcu zaś może być to odzwierciedlenie faktycznego działania fi rmy, która w swoim 
strategicznym podejściu do CSR posiłkuje się wieloma normami i standardami, biorąc udział 
w licznych inicjatywach i programach.

18 Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, Załącznik do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 
2012 r.http://www.corp-gov.gpw.pl/assets/library/polish/regulacje/dobre_praktyki_16_11_2012.pdf
19 http://www.koalicjacr.pl/kodeks.html
20 http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/fi les/Wizja%202050.pdf 

1 Wspomniane synergie widoczne w Wytycznych IIRC to efekt tego, że GRI jest jednym ze współzałożycieli IIRC i wierzy, 
że przyszłością raportowania jest właśnie spójne raportowanie danych fi nansowych oraz pozafi nansowych. Stara się 
zatem od początku włączać w tworzenie standardów w tym zakresie, równocześnie dbając o spójność z własnymi 
Wytycznymi; www.theiirc.org

Rysunek 2. Mechanizm tworzenia ram raportowania  Źródło: Opracowanie własne

ISO 26000, Global Compact, Wytyczne OECD, 

Globalne zasady Sullivana, PRI

Strategia społecznej odpowiedzialności fi rmy

RAMY RAPORTOWANIA

Standardy 
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SA 8000, 
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CDP, CHG,
ISO 14001,

EMAS

BSC
WCA

Aleksandra Stanek-Kowalczyk

Raportowanie 
zintegrowane – 
nowy trend, 
stare wyzwania

Publikacja przez IIRC (International Integrated Reporting Council) w kwietniu tego roku 
draftu zasad dotyczących raportowania zintegrowanego i rozpoczęcie procesu ich konsulta-
cji, nie tylko wzmocniła, ale też ukierunkowała dyskusję dotyczącą tego zagadnienia.

Wytyczne dotyczące raportowania zintegrowanego to pewne podejście, zasady i fi lo-
zofi a, ale bez proponowanego zestawu wskaźników do raportowania. IIRC stwierdza, że 
organizacja powinna raportować te zagadnienia, które są dla niej istotne z perspektywy jej 
biznesu, równocześnie podkreślając, że o jakości raportu będą świadczyły: dobór wskaźni-
ków oraz sposób zdefi niowania istotności poszczególnych zagadnień.

Zarówno w tym aspekcie, jak i w wielu innych, można wyraźnie zobaczyć zbieżność 
z podejściem proponowanym przez GRI (Global Reporting Initiative)1. Dlatego też, dla tych 
przedsiębiorstw, które już miały do czynienia z raportowaniem danych pozafi nansowych 
teoretycznie, wyzwanie związane z podejściem do próby przygotowania raportu zintegro-
wanego powinno być mniejsze. Piszę teoretycznie, gdyż z jednej strony zasady i podejście 
proponowane przez IIRC bardzo przypominają, a wręcz w wielu miejscach są spójne z zasa-
dami proponowanymi przez GRI. Z drugiej jednak strony IIRC w swoich zasadach odnosi się 
i podkreśla te kwestie, które raportującym organizacjom, także w Polsce, sprawiają najwięk-

4
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sze problemy, czyli chociażby prezentowanie treści w sposób wyważony, z uwzględnieniem 
kontekstu zrównoważonego rozwoju. 

Wśród podobieństw, jeśli chodzi o wymagania wobec raportu zintegrowanego według 
IIRC, oraz raportu danych pozafi nansowych zgodnego z Wytycznymi GRI, można także wska-
zać zasadę report or explain, która oznacza, że przedsiębiorstwo powinno zaraportować 
wszystkie istotne informacje, a w przypadku ich nie podawania powinna wyjaśnić jakie 
dane ominęła, dlaczego tak się stało oraz powiedzieć jakie działania są podejmowane, aby 
móc zaraportować te dane w kolejnych cyklach. Dokładnie te same wymagania znajdziemy 
w nowych Wytycznych GRI G4.

Wśród wyzwań, które sprawi organizacjom proponowane podejście do raportowania 
zintegrowanego, warto wskazać wymaganie pokazania efektów i osiągnięć organizacji 
oraz planów na przyszłość. Nie jest to nowe podejście, gdyż takie wymaganie stawia także 
organizacjom GRI w ramach wskaźników profi lowych i całej części dotyczącej strategii orga-
nizacji, niestety przeglądając raporty, zwłaszcza organizacji w Polsce można zauważyć, że 
ten aspekt planów nieczęsto (chociaż coraz częściej) się w nich pojawia. 

Dla kogo raport zintegrowany? 

O ile uważa się, że dane pozafi nansowe powinny raportować wszystkie organizacje, tak-
że społeczne i publiczne, o tyle na ten moment raportowanie zintegrowane to podejście 
sugerowane dla przedsiębiorstw, chociaż IIRC zastrzega, że nie wyklucza w przyszłości roz-
szerzenia tego podejścia także na inne organizacje.

Równocześnie autorzy zasad dotyczących raportowania zintegrowanego, bardzo wyraź-
nie wskazują, kto i dlaczego ma być odbiorcą takiego raportu. To inwestorzy bądź inne 
instytucje będące źródłem kapitału dla organizacji. To z kolei jest innowacyjne założenie, 
bardzo spójne z podejściem wszelkich instytucji i organizacji zajmujących się kwestiami 
zrównoważonego rozwoju, jednak na razie niekoniecznie popularne, wśród tego właśnie 
środowiska, które ma być głównym odbiorcą raportów zintegrowanych. Być może przyczy-
ną tego braku zainteresowania jest obecnie z jednej strony niska jakość raportów, związana 
z brakiem tych kwestii na które IIRC także zwraca uwagę, czyli skupienia się na istotnych 
tematach i pokazywania zależności oraz powiązań wewnątrz organizacją oraz pomiędzy 
organizacją i jej interesariuszami; z drugiej strony niska jeszcze świadomość środowiska 
inwestorskiego i brak myślenia o zyskach w perspektywie długoterminowej, do czego od-
wołują się często raporty społeczne.

Czym jest raport zintegrowany? 

Według IIRC raportowanie zintegrowane to proces, którego skutkiem jest cykliczna komuni-
kacja organizacji poprzez raport zintegrowany, w ramach, którego pokazuje ona tworzenie 
wartości w czasie. Raport zintegrowany to sposób i narzędzie komunikacji organizacji pokazu-
jące, w jaki sposób jej strategia, ład korporacyjny i wyniki, w kontekście otoczenia zewnętrzne-
go, pozwalają jej tworzyć wartość w krótkiej, średniej i długiej perspektywie czasowej2.

Raport zintegrowany powinien zatem pokazywać tworzenie wartości przez organizację. 
Wartość jest tworzona poprzez zaangażowanie i wykorzystanie potencjału oraz zależności 
pomiędzy kapitałami, które są dostępne organizacji. 

Tworzenie wartości organizacja powinna pokazywać zarówno z perspektywy wkładu 
w podejmowane działania (input), wyników podjętych działań (output) oraz ich efektów 
(outcome). 

Czym jest kapitał? 

IIRC wyróżnia sześć kapitałów, które zaleca uwzględniać organizacji. Kapitał to pewien za-
sób, do którego organizacja ma dostęp i z którego może korzystać na rzecz tworzenia war-
tości, nie musi on jednak być własnością organizacji w sensie prawnym np. infrastruktura, 
bądź może nie być niczyją własnością np. powietrze, woda. Kapitały wskazane przez IIRC są 
propozycją, z której organizacja może korzystać, chociaż nie musi. Przedsiębiorstwo może 
także skupić się na wybranych kapitałach, ograniczając pokazywanie lub całkowicie omijając 
inne, które nie są dla niego istotne z perspektywy tworzenia wartości. Kapitał to „magazyn 
wartości”. Umiejętne korzystanie z poszczególnych kapitałów, w połączeniu i w zależności 
z pozostałymi kapitałami pozwala organizacji wytwarzać wartość. 

2 Consultation draft of the international <IR> framework, International Integrated Reporting Council, kwiecień 2013

Kapitał 
fi nansowy

Zasób funduszy, który: 
• Jet dostępny dla organizacji i możliwy do wykorzystania na rzecz 

produkcji dóbr lub dostarczania usług
• Powstaje poprzez fi nansowanie za pomocą kredytów, pożyczek 

czy grantów, bądź jest wytwarzany poprzez działalność operacyjną 
lub inwestycje

Kapitał 
produkcyjny

Wytworzone fi zyczne obiekty, dostępne dla organizacji w procesie 
wytwarzania produktów lub dostarczania usług, w tym:
• Budynki
• Sprzęt
• Infrastruktura (np. drogi, mosty, oczyszczalnie wody czy ścieków)

Kapitał 
intelektualny

Zasób niematerialny organizacji, bazujący na wiedzy, w tym:
• Własność intelektualna taka jak patenty, prawa autorskie, 

software, prawa i licencje
• „kapitał organizacyjny” taki jak wiedza organizacji, systemy, 

procedury, polityki
• Zasoby niematerialne związane z marką i reputacją organizacji

Kapitał ludzki Kompetencje, doświadczenie i motywacja pracowników do rozwoju 
i innowacji, w tym:
• Zgodność z zasadami ładu korporacyjnego, podejście do zarządzania 

ryzykiem, wartości etyczne
• Możliwość zrozumienia, wypracowania i wdrożenia strategii organizacji
• Motywacja do poprawy i rozwoju procesów, produktów i usług, 

w tym umiejętności pracowników dotyczące przywództwa, zarządzania 
i współpracy
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Kapitał 
społeczny  
i relacyjny

Organizacje i relacje w ramach oraz pomiędzy społecznościami, 
grupami interesariuszy i innymi sieciami, oraz umiejętność dzielenia się 
informacjami dla wzmacniania jakości bycia jednostek i wspólnot, w tym:
• Wspólne normy, wartości i zachowania
• Kluczowe relacje z interesariuszami, wypracowane zaufanie i chęć 

angażowania organizacji, które prowadzi do budowania i ochrony relacji 
z interesariuszami zewnętrznymi takimi jak klienci, dostawcy, partnerzy 
biznesowi, lokalne społeczności, regulatorzy

• Licencja do działania organizacji

Kapitał 
naturalny

Wszystkie odnawialne i nieodnawialne zasoby i procesy, dzięki którym 
dostarczane są produkty lub usługi, wspierające ubiegły, obecny bądź 
przyszły rozwój organizacji. W tym:
• Powietrze, woda, ziemia, minerały i lasy
• Różnorodność i zdrowie ekosystemów

Tabela 1.  Źródło: Consultation draft of the international <IR> framework, International Integrated Reporting Council, kwiecień 

2013

Tabela 2.  Źródło: Consultation draft of the international <IR> framework, International Integrated Reporting Council, kwiecień 

2013

Bardzo istotnym w podejściu do procesu raportowania zintegrowanego jest oczekiwa-
nie, że pokazywane będą zależności pomiędzy kapitałami. Oznacza to, że organizacja bę-
dzie wyraźnie wskazywała, w jaki sposób wzmocnienie jednego z nich, będzie wpływało 
na inne. Dotyczy to zwłaszcza uszczuplania kapitału fi nansowego na rzecz rozwoju pozo-
stałych. I jest to być może właśnie ten aspekt, który dotychczas powodował, że inwestorzy 
nie widzieli istotnej wartości w raportach danych pozafi nansowych – gdyż nie widzieli jak 
istotną inwestycją w sensie fi nansowym są podejmowane działania, nie widzieli także per-
spektyw fi nansowych na przyszłość z ich realizacji.

Zasady dobrego raportu zintegrowanego

Analiza proponowanych przez IIRC zasad, które powinny być uwzględnione w raporcie zin-
tegrowanym, po raz kolejny pozwala zauważyć zbieżności z wymaganiami GRI, gdyż zaleca-
ne przez IIRC elementy to połączenie zasad dobrego raportu GRI oraz wskaźników profi lo-
wych, które są obowiązkowe do zaraportowania dla każdej organizacji. 

Niestety także, to właśnie te zasady oraz wskaźniki sprawiają najwięcej problemów 
organizacjom, a jakość ich raportowania w wielu przypadkach jest niezadowalająca, gdyż 
przedsiębiorstwa nie tylko nie chcą stosować zasady wyważenia w swoich publikacjach, ale 
też mają problem z pokazaniem długoterminowej perspektywy, uwzględnieniem interesa-
riuszy, czy wykazaniem sposobu określania istotności kwestii ujętych w raporcie.

IIRC nie proponuje własnego zestawu wskaźników do raportowania, podkreśla, że 
organizacja może korzystać z istniejących krajowych i międzynarodowych regulacji i wy-
tycznych zarówno dotyczących danych fi nansowych jak i pozafi nansowych. Na pewno, 
w świetle ścisłej współpracy pomiędzy GRI i IIRC oraz już widocznych w proponowanym 
przez IIRC drafcie spójności w podejściu, Wytyczne GRI będą istotne z perspektywy raporto-
wania danych pozafi nansowych.

Obszar Opis

Strategia 
i orientacja 
na przyszłość

Raport zintegrowany powinien pokazywać strategię organizacji oraz 
w jaki sposób wspiera ona tworzenie wartości w krótkim, średnim oraz 
długim okresie czasu, a także jak wpływa na wykorzystanie kapitałów. 

Łączenie 
informacji

Raport zintegrowany powinien pokazywać całościową historię tworze-
nia wartości, zależności oraz współzależności pomiędzy elementami, 
które są istotne dla możliwości tworzenia wartości przez organizację.

Odpowiadanie 
interesariuszom

Raport zintegrowany powinien pokazywać jakość i głębię relacji 
organizacji z kluczowymi grupami interesariuszy oraz w jaki sposób 
i w jakim zakresie organizacja rozumie, bierze pod uwagę i odpowiada 
na ich uzasadnione oczekiwania, interesy i potrzeby.

Istotność 
i zwięzłość

Raport zintegrowany powinien przedstawiać zwięzłą informację doty-
czącą zagadnień istotnych dla organizacji, które umożliwiają jej two-
rzenie wartości w krótkim, średnim i długim horyzoncie czasowym.

Wiarygodność
i kompletność

Raport zintegrowany powinien obejmować wszystkie istotne kwestie, 
zarówno pozytywne jak i negatywne, w sposób zrównoważony oraz 
bez istotnych błędów.

Spójność 
i porównywalność

Informacje zawarte w raporcie zintegrowanym powinny być prezento-
wane w sposób, który jest spójny na przestrzeni czasu, który pozwala 
na ich porównywanie z danymi innych przedsiębiorstw w zakresie, 
w którym jest to istotne dla tworzenia wartości przez daną organizację.

Co powinien zawierać raport zintegrowany?

IIRC wskazuje także siedem elementów, z których powinien składać się raport zintegrowany. 
Dla każdego z nich zostało wskazane pytanie, na które dana część raportu powinna odpo-
wiadać.

Element raportu Pytanie, na które powinien odpowiadać

Informacje o organizacji 
oraz otoczenie 
zewnętrzne

Co robi, czym się zajmuje organizacja i w jakich warunkach 
zewnętrznych funkcjonuje?

Ład korporacyjny W jaki sposób struktura ładu korporacyjnego organizacji 
wspiera tworzenie przez nią wartości w krótkiej, średniej 
i długiej perspektywie czasowej?



48 49

Szanse i ryzyka Jakie są szanse i ryzyka, które mają wpływ na możliwość 
organizacji do tworzenia wartości w krótkim, średnim i długim 
horyzoncie czasowym, i w jaki sposób organizacja nimi 
zarządza?

Strategia i alokacja 
zasobów

Dokąd organizacja chce dotrzeć i w jaki sposób zamierza 
to zrobić?

Model biznesowy Jaki jest model biznesowy organizacji i na ile jest on elastyczny?

Wyniki Na ile organizacja osiągnęła swoje cele strategiczne i jakie są 
tego efekty w kontekście kapitałów i efektywnego zarządzania 
nimi?

Perspektywa 
na przyszłość

Jakie wyzwania i niepewności widzi organizacja w kontekście 
realizacji strategii i jaki jest ich potencjalny wpływ na model 
biznesowy i przyszłe wyniki organizacji?

Tabela 3.  Źródło: Consultation draft of the international <IR> framework, International Integrated Reporting Council, kwiecień 

2013

Raport zintegrowany jako narzędzie komunikacji

Według IIRC raport zintegrowany może być samodzielnym narzędziem, chociaż może tak-
że być uzupełnieniem komunikacji organizacji, czyli być wydawanym obok raportu danych 
fi nansowych oraz pozafi nansowych. O ile osobne wydawanie raportu danych fi nansowych 
wydaje się zasadne, gdyż Wytyczne i obowiązki przedsiębiorstw w tym zakresie są bardzo 
restrykcyjne, o tyle wydawanie i raportów danych pozafi nansowych i raportu zintegrowane-
go wydaje się zbędne. Nie tylko ze względu na wspomniany już szereg synergii pomiędzy 
GRI i IIIRC zarówno w kontekście zasad dotyczących przygotowywania publikacji jak i treści 
oraz podejścia, ale też ze względu na rolę takiego raportu. Jeśli dane prezentowane w ra-
porcie danych pozafi nansowych nie są istotne z perspektywy inwestorów, to warto sobie 
zadać pytanie, o czym jest ten raport oraz dlaczego i dla kogo organizacja go wydaje. Zin-
tegrowane podejście do raportowania wydaje się stwarzać szansę nie tylko na budowanie 
świadomości, ale w ogóle na włączenie szerokiego spojrzenia na organizację przez pry-
zmat zrównoważonego rozwoju, także w środowisko inwestorów, które jest kluczowe dla 
organizacji, a które obecnie nie jest zbytnio tymi zagadnieniami zainteresowane.

dr Jacek Dymowski

Raporty społeczne 
a perspektywa 
inwestorów 

Pierwszy raport społecznej odpowiedzialności opracowałem w 2005 roku, czyli osiem lat 
temu. Od tej pory napisałem już ich kilkanaście i z każdym kolejnym zadaje sobie coraz 
więcej pytań o kierunki w jakich powinno pójść raportowanie społeczne, by było racjonalne 
i biznesowo uzasadnione. Muszę jednak przyznać, że nie umiem znaleźć jednoznacznych 
odpowiedzi na szereg rodzących się pytań. Mam wrażenie, że podobne pytania zadaje so-
bie wiele osób, a brak odpowiedzi, może stać się zaczątkiem erozji raportowania społecz-
nego. Z jednej strony mamy bliżej nieokreśloną grupę czytelników raportów, w której póki 
co dominują studenci piszący prace magisterskie i konsultanci. Z drugiej inwestorów, którzy 
świadomi są istnienia problematyki ESG, ale niekoniecznie przykładają do niej większą wagę.

Na czym jednak polega problem z raportami społecznymi? Najczęściej są atrakcyjne 
grafi cznie, ładnie wydane, często na zapewne dość kosztownym papierze. Najczęściej też… 
mało kto je czyta. Dla klientów i konsumentów, wyłączając może tych najbardziej cierpli-
wych, są po prostu zbyt obszerne. Żyjemy zbyt szybko i jesteśmy bombardowani zbyt dużą 
ilością informacji, by wczytywać się grube opracowania na temat poszczególnych fi rm. 
Jako społeczeństwo coraz mniej czytamy, a jeśli coś czytamy, to krótkie informacje, najle-
piej nagłówki wiadomości lub podpisy pod zdjęciami. Raport jest zwyczajnie zbyt długi, 
zbyt nudny, a ujęty w ryzy wytycznych raportowania, zbyt trudny. Trudno od statystycznego 
konsumenta, którego nawyki czytelnicze zmierzają częściej ku tabloidom, niż epopejom, 
oczekiwać, że będzie czytał ponad stustronicowe opracowanie. Zrobią to tylko ci, którzy 
daną fi rmę wyjątkowo kochają albo wyjątkowo nienawidzą. 

Nikt niby nie musi czytać całego raportu, a wyłącznie interesujące sekcje. Pomocny 
może być  tu np. indeks GRI. Racja, ale czy statystyczny klient wie, że taki indeks w ogóle ist-

5
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nieje? Idąc tym tropem należałoby raporty upraszczać, skracać, czynić z nich przyjemne dla 
czytelnika opowiadania. Ładne, kolorowe, z dużą ilością zdjęć i rysunków. Tylko do czego 
taka „tabloidyzacja” raportów będzie prowadzić? 

Już dziś raportom zarzuca się, że stają się wizerunkowymi broszurami. Broszurami, 
będącymi listą dobrych uczynków fi rmy, a nie wnoszącym biznesową wartość obrazem jej 
realnego oddziaływania w wymiarze społecznym, środowiskowym i ekonomicznym. Oczy-
wiście, przerysowuję tu znacznie obraz raportowania społecznego w sposób krzywdzący dla 
wielu fi rm, ale chodzi mi o uwypuklenie problemu i ryzyka, jakie może wiązać się z dosto-
sowywaniem informacji do oczekiwań wszystkich czytelników. Raport dla każdego, będzie 
stawał się raportem dla nikogo. Idąc bowiem ścieżką opracowywania raportów w wersji 
„dla każdego”, dojdziemy do sytuacji, w której raporty będą ewoluowały w kierunku broszur 
korporacyjnych. Mniej będzie w nich zbyt trudnych twardych danych i omówienia wyników 
w potrójnym ograniczeniu, a więcej przyjemnych, łatwych w percepcji i miłych fi rmie przy-
kładów pozytywnych zachowań. Wrócimy wówczas do punktu wyjścia, czyli do ogólniko-
wych informacji o działaniach proekologicznych i prospołecznych fi rm. Do tego nie trzeba 
norm i standardów. Pytanie oczywiście o wiarygodność tego typu wybranych informacji 
w oczach czytelników. Nie sugeruję tu bynajmniej tego, że przedsiębiorcy będą podawać 
fałszywe informacje. Raczej spodziewałbym się selektywnego ich doboru i odpowiedniego 
„opakowania”. Oczywiście, pewną zaporą są tu wymogi wytycznych raportowania GRI: de-
fi niują zakres raportowania oraz mówią o konieczności wyważenia informacji korzystnych 
i niekorzystnych dla fi rmy. Pytanie czy zawsze będzie to barierą wystarczającą.

Mimo tych wszystkich krytycznych słów dotyczących przygotowywania raportów dla 
szerokiego gremium odbiorców, chciałbym jednak podkreślić, że tego typu informacje są 
jak najbardziej potrzebne, dobrze jeżeli będą obejmowały pełen zakres tematyki społecznej 
odpowiedzialności.  Co więcej, media społecznościowe i nowe technologie dają tu ogromne 
możliwości. Od rozbudowanych sekcji dotyczących wyników działań CSR na tradycyjnych 
stronach WWW, po ich uproszczone wersje dostępne na smartphonach – mogą być bar-
dzo przejrzyste, atrakcyjne grafi cznie i interaktywne. Nie muszą już przytłaczać objętością, 
a mogą dawać możliwość wejścia w bezpośredni dialog z fi rmą, itd. Nie traktowałbym ich 
tylko jako raportów w rozumieniu sprawozdań wyników niefi nansowych. Z kolei ewentu-
alne sprawozdania niefi nansowe, na wzór sprawozdań fi nansowych, powinny być ujęte 
w wystandaryzowane ramy sprawozdawcze i odpowiednio omówione. Nie tylko nie muszą, 
ale tak jak większość „nudnych” sprawozdań, z pewnością nie będą szczególnie atrakcyjne. 
Tabele z liczbami rzadko są atrakcyjne dla ogółu czytających. Niemniej muszą być bardzo 
konkretne i w sposób wręcz namacalny prezentować obraz spółki. Dążenie do uczynienia 
raportowania „twardszym” i kwantyfi kowalnym można w moim odczuciu dostrzec w nowej, 
czwartej już wersji wytycznych GRI. Czy tak się stanie? Czas i kolejne edycje wytycznych 
z pewnością przyniosą nam odpowiedź.

Tu dochodzimy do kategorii czytelników, jaką są dla mnie różnego typu eksperci. Mam 
tu na myśli przede wszystkim szerokorozumianych inwestorów. Nie tylko tych giełdowych, 
bo przecież nie wszystkie raportujące spółki, są spółkami publicznymi, ale wszelkie osoby, 
które podejmują decyzje fi nansowe w odniesieniu do raportującego przedsiębiorstwa. Dla-
tego uwzględniłbym tu również kredytodawców, ubezpieczycieli, czy choćby urzędników 
przyznających decydujących o przyznaniu dofi nansowania projektów przedsiębiorstwa. Do 
tej grupy zaliczyłbym też potencjalnych partnerów biznesowych, zwłaszcza zleceniodaw-
ców. Generalnie tym, co łączy wszystkie te osoby, jest pytanie o stabilność funkcjonowania 

przedsiębiorstwa, podejście do zarządzania ryzykiem, innowacyjność modelu biznesowego 
i klarowną wizję jego długoterminowego wzrostu. Odpowiedzi na takie właśnie pytania 
osoby te powinny móc odnaleźć w raporcie, który dla odróżnienia od raportów pisanych 
„dla wszystkich”, możemy roboczo nazwać sprawozdaniami niefi nansowymi. 

W 2011 roku fi rma Deloitte przeprowadziła badanie ankietowe osób zajmujących się 
zawodowo analizą rynku kapitałowego, którego rezultaty podsumowano w raporcie „Decy-
zje inwestycyjne a społeczna odpowiedzialność fi rm inwestorów instytucjonalnych”1. Więk-
szość ankietowanych dostrzega co prawda możliwość wpływu działań z zakresu społecznej 
odpowiedzialności na wyniki fi nansowe odnotowywane przez fi rmy. Niemniej nie dostrze-
gają oni bezpośredniego przełożenia aktywności w zakresie CSR na obniżenie ryzyka bizne-
sowego w przypadku spółek działających na rynku polskim. Pytaniem otwartym jest to, czy 
działania prowadzone przez polskie spółki są tak irracjonalne lub niskiej jakości, że nie mają 
szans odegrać istotnej roli w zarządzaniu ryzykiem? Może też spółki mówią o nich w sposób 
i językiem, który nie przemawia do inwestorów? W każdym razie ponad 70% ankietowanych 
inwestorów stwierdziło, że nie bierze pod uwagę czynników ESG w procesie podejmowanie 
decyzji inwestycyjnych. Sytuacja taka nie powinna dziwić o tyle, że nawet gdyby inwesto-
rzy chcieli takie aspekty analizować, to na dzień dzisiejszy nie bardzo mają skąd czerpać 
informacje. Wg danych opublikowanych w 2012 roku przez CSRInfo2, że spośród 100 naj-
większych polskich przedsiębiorstw, raporty społeczne oparte o wytyczne GRI opublikowało 
tylko 8. Generalnie wszystkich raportów zidentyfi kowano 37, z czego 18 wg GRI. Nie jest to 
zasób, na podstawie którego inwestorzy mieliby szanse wyrobić sobie opinie na temat roz-
wiązań stosowanych w spółkach. Co więcej, co wymaga przypomnienia, raporty te z punktu 
widzenia oczekiwań informacyjnych inwestorów, pozostawiają czasem sporo do życzenia. 
Oczywiście istnieją inne źródła danych, choćby strony WWW3, ale czy to wystarczy?

Jednocześnie jednak, na co wskazuje cytowany raport „Decyzje inwestycyjne a spo-
łeczna odpowiedzialność fi rm inwestorów instytucjonalnych”, połowa badanych uważa, że 
w ciągu najbliższych 2-3 lat wzrośnie zainteresowanie odpowiedzialnym inwestowaniem, 
co może wpłynąć na potrzebę baczniejszego przyglądania się czynnikom ESG, a tym sa-
mym na kształt samych raportów. Prognozowane rosnące zainteresowanie wydaje się być 
tym realniejsze, im bardziej rynek inwestycji społecznie odpowiedzialnym (SRI) zyskuje na 
znaczeniu w Europie. Mimo recesji, z której skutkami boryka się cała Europa, od kilku lat za-
równo liczba funduszy etycznych, jak i zarządzane przez nie aktywna nie tylko kurczą się, ale 
rosną. O ile liczba funduszy ustabilizowała się na poziomie  884 funduszy w czerwcu 2012 r., 
o tyle wartość aktywów po raz kolejny odnotowała wzrost i osiągnęła nowy, rekordowy 
poziom  95 mld euro (wzrost o 12%). Najbardziej dynamicznymi rynkami pod względem dy-
namiki aktywów były: Francja (31%) na rynku, a następnie Holandia (24%) i Niemcy (18%).4 

Pozostaje więc zadać pytanie o możliwość realnego zainteresowania odpowiedzialnym 
inwestowaniem i w konsekwencji zarządczym podejściem do CSR, uczestników polskiego 
rynku kapitałowego, czy wręcz szerzej rynku fi nansowego. Obecnie sytuacja wygląda trochę 

1 „Decyzje inwestycyjne a społeczna odpowiedzialność fi rm. Raport z badania”, Deloitte, Warszawa 2011
2 „5 lat raportowania biznesu odpowiedzialnego w Polsce”, CSRInfo, grudzień 2012
3 Więcej na temat dostępności danych ESG, można przeczytać w szczegółowym raporcie z badania: „Analiza ESG spółek 
w Polsce. Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafi nansowych ESG”, Stowarzyszenie Emitentów 
Giełdowych, listopad 2012
4 Wszystkie cytowane dane dotyczące inwestycji SRI w Europie pochodzą z 12-ej edycji  raportu “Green Social and Ethi-
cal Funds in Europe”, opublikowanego przez fi rmę Vigeo w grudniu 2012 roku (dane na czerwiec 2012 r.).
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tak: inwestorzy się nie interesują, więc spółki nie publikują dedykowanych im raportów. 
Spółki nie raportują sensownych z punktu inwestorskiego danych, więc inwestorzy ich nie 
czytają. Wyzwaniem jest znalezienie sposobu przełamania impasu. Należy zastanowić się, 
jaką rolę w jego przełamywaniu mogą odegrać raporty, ale zawierające informacje istotne 
dla inwestorów. Może taki krok, zaowocowałby zwróceniem uwagi rynków kapitałowych, 
a w konsekwencji zainicjował popyt na informację ESG. Warto w tym miejscu przytoczyć 
wyniki badań5 opublikowanych w 2012 roku przez GRI: 70% spółek raportuje ze względu na 
przejrzystość w zakresie ryzyka, szans i oddziaływania organizacji. 

Powinniśmy zacząć właśnie od analizy potrzeb. Od odpowiedzi na pytanie czego 
w raportach poszukiwać mogą szerokorozumiani inwestorzy? Grupa ta oczekuje bardzo 
konkretnych informacji, konkretnych danych liczbowych i wskaźników, które charakteryzu-
ją wyniki przedsiębiorstwa, co prawda w ujęciu niefi nansowym, ale mogącym na wyniki 
fi nansowe wpływać. To nie pieśń przyszłości – już dziś, zgodnie z ustawą o rachunkowości, 
informacje takie powinny być ujawniane. To, czego również nie powinno w takim sprawoz-
daniu zabraknąć, to komentarz do zaprezentowanych danych. Omówienie wyników. Wy-
tłumaczenie dlaczego są takie a nie inne, dlaczego w taki a nie inny sposób zmieniają się 
z okresu na okres oraz prognozowanych kierunków ich zmian i planowanych działań. Tu 
z kolei niezmiernie już blisko to kolejnego istotnego elementu, a mianowicie do przedsta-
wienia strategii i celów przedsiębiorstwa. Od tego na ile diagnoza trendów społecznych 
i środowiskowych oraz oparta na nich wizja strategii będzie w oczach analityków trafna, na 
ile też wytłumaczenie wyników zostanie przez nich zinterpretowane jako wiarygodne, na ile 
przyjęte rozwiązania będą gwarantować obniżenie ryzyka społecznego lub środowiskowe-
go, zależeć będzie decyzja. Decyzja ważna, bo mająca konkretne konsekwencje fi nansowe 
dla przedsiębiorstwa. Z kolei ta właśnie grupa czytelników nie będzie miała raczej wygó-
rowanych oczekiwań co do formy. Sprawozdanie powinno być po prostu przejrzyste, ale 
niekoniecznie bardzo kolorowe i opatrzone fotografi ami. Fakty i dane, mają być czytelne, 
a nie wydrukowane na ładnym papierze. Powinny być omówione w sposób syntetyczny 
i nieprzegadany, ale jeśli omówienie jakiegoś obszaru będzie wymagało kilku linijek tekstu 
więcej, nikt nie weźmie tego autorom za złe. Natomiast trudno pewnie będzie tu zaakcepto-
wać zbyt „okrągłe” zdania. Nic tak nie zniechęca specjalistów niż swoiste erudycyjne popisy 
ekspertów od wizerunku.

Mam więc wrażenie, że stoimy w pewnym sensie na rozdrożu. Z jednej strony oczeki-
wanie krótkiej, prostej i atrakcyjnej informacji, dostępnej choćby na smartphonie. Z drugiej, 
wciąż jeszcze potencjalne, ale bardzo konkretne i dość szczegółowe oczekiwania specjali-
stów co do danych, połączone z niewielkimi oczekiwaniami co do formy. Pytanie czy oczeki-
wania takie w ogóle da się ze sobą jakkolwiek pogodzić, czy raczej zmierzamy do scenariu-
sza, w którym drogi raportów „dla wszystkich” i tych nazwanych roboczo sprawozdaniami, 
rozejdą się? 

Nie umiem odpowiedzieć na pytanie o to kiedy i czy na pewno nastąpi wyżej wymie-
niony podział. Niemniej kiedy dziś biorę do ręki raport widzę w nim dwie części: z jednej 
strony mamy kolorową broszurę (w niektórych przypadkach trzeba przyznać dość treściwą), 
z drugiej sprawozdania wyników niefi nansowych ujęte w schemat konkretnego standardu, 
często zredukowane do zestawień tabelarycznych, znajdujących się gdzieś na końcu koloro-

wego raportu. To wciąż jeden dokument, którego oba elementy wzajemnie się przenikają.  
Jak jednak wielu czytelników z szerokiego gremium zagląda do tabel z liczbami i próbuje 
je zgłębić? Ilu analityków, o ile w ogóle dziś jacyś zaglądają do raportów społecznych, 
ma tyle cierpliwości, by z pomiędzy opowieści o działaniach charytatywnych i wolonta-
riuszach sadzących drzewa, wyłuskać opisy faktycznych mechanizmów chroniących biznes 
przed ryzykiem utraty społecznej licencji na działanie? Pytanie ostatecznie sprowadza się 
do tego, czy naprawdę warto na siłę ujmować wszystko w jednym, produkt uniwersalny, 
który ma spełnić oczekiwania wszystkich, a w efekcie nie zadowala nikogo?

Zastanawiając się nad przyszłą ewolucją raportów społecznych, możemy też spróbować 
poszukać analogii w innych obszarach biznesowych. Trudno chyba o lepszy punkt odnie-
sienia, niż raportowania fi nansowe. Pamiętam sytuację jeszcze sprzed kilku lat. Z jednej 
strony mieliśmy atrakcyjnie wydane raporty roczne, czasem publikowane również w wer-
sji papierowej i dystrybuowane przy okazji różnych wydarzeń (np. konferencji). Z drugiej 
zaś znajdziemy coroczne sprawozdania zarządu i sprawozdania fi nansowe, które stanowiły 
szczegółowy fundament, którego podsumowaniem był wspomniany raport roczny. O ile te 
pierwsze były dość kolorowe, to te drugie niekoniecznie (często były zwykłym dokumentem 
PDF). O ile pierwsze zawierały ładnie grafi cznie przedstawiony bilans oraz rachunek zysków 
i strat, o tyle te drugie były szczegółowe i uzupełnione o noty księgowe. Jeśli ktoś poszuki-
wał bardziej ogólnych informacji o spółce, zaglądał do tych pierwszych. Natomiast analityk 
fi nansowy poszukiwał potrzebnych danych w szczegółowych sprawozdaniach.

Można by na tej podstawie wnioskować o przyszłości raportowania społecznego. Tak 
zapewne bym zrobił, gdybym pisząc niniejszy tekst, nie zajrzał na strony kilku dużych spół-
ek. Ze zdziwieniem stwierdziłem, że niektóre z nich zaczęły łączyć wspomniane dokumenty 
w jeden. Jak więc będzie wyglądała przyszłość raportowania? Nie wiem. Nie umiem jed-
noznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Niemniej, chciałbym widzieć je jako raportowa-
nie, o którego kształcie decydują oczekiwania czytelników, a nie sama chęć raportowania. 
Tak jak o kształcie produktu decydują oczekiwania klientów, a nie możliwości produkcyjne 
przedsiębiorcy. Raportowanie musi być raportowaniem w jakimś konkretnym celu, a nie 
raportowaniem dla raportowania. Dziś można podawać przykłady fi rm, które po wydaniu 
jednego lub dwóch raportów, zaprzestały publikacji kolejnych. Jeżeli za jedyną motywację 
musi wystarczyć moda na posiadanie raportu wg GRI, to kolejne raporty przestają stano-
wić wartość dodaną. Niestety póki co inwestorzy nie są szczególnie interesują się jeszcze 
raportowaniem niefi nansowym. Tym samym popyt na raporty takie sprawozdania nie jest 
wielki, a w efekcie również podaż trudno uznać za satysfakcjonującą. Może jednak wła-
śnie wspomniane rozdzielenie raportowania na sprawozdawczość dla inwestorów oraz na 
informacje dla szerokiego gremium, ma sens? Może jedno powinno zostać zintegrowa-
ne z resztą sprawozdawczości inwestorskiej, drugie z komunikacją zewnętrzną? Z jednej 
strony bardzo biznesowe pokazanie społecznego i środowiskowego wymiaru działalności, 
z drugiej otwartość na dialog z otoczeniem z wykorzystaniem nowych technologii i mediów 
spolecznościowych. Na pewno warto poszukiwać nowych, najbardziej efektywnych rozwią-
zań. Alternatywą mogą być narzucone odgórnie regulacje, a te nie zawsze czynią przed-
siębiorców szczęśliwszymi. Warto by raportowanie było źródłem wartości, a nie kolejnym 
elementem kosztotwórczym.

5 https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/G4-PCP1-Full-Report.pdf



54 55

dr Paulina Roszkowska

„Zwrot z inwestycji” 
na rynku kapitałowym 
w kontekście 
raportowania 
społecznego – 
wyniki badań

W spółkach, których papiery wartościowe notowane są na rynkach kapitałowych, komuni-
kacja korporacyjna jest podstawą budowania i utrzymywania relacji z uczestnikami tychże 
rynków. Wszelkie wiadomości płynące ze spółek są niezwłocznie i efektywnie dyskonto-
wanie przez inwestorów, czego wyrazem są ceny instrumentów fi nansowych (akcji, obliga-
cji, derywatów). Komunikacja spółek publicznych z rynkiem kapitałowym obejmuje przede 
wszystkim raporty okresowe i raporty bieżące, których publikacja podlega ustawowym obo-
wiązkom informacyjnym. „Nieformalna”, dobrowolna komunikacja korporacyjna obejmu-
je wiele środków i narzędzi takich jak: prezentacje wynikowe i korporacyjne, strona inter-
netowa, wydarzenia korporacyjne (zgromadzenia akcjonariuszy), prospekt emisyjny, inne 
raporty pozafi nansowe (np. raport społecznej odpowiedzialności, informacje o kapitale 
intelektualnym) oraz kontakty bezpośrednie ze spółką (spotkania one-on-one, konferen-
cje, telekonferencje). Z punktu widzenia wyceny spółki uzupełnienie informacji zawartych 
w raportach okresowych i bieżących jest w zasadzie koniecznością, ponieważ są to przeważ-
nie „surowe” dane historyczne, na podstawie których analitycy muszą dokonywać prognoz, 
a inwestorzy – podejmować decyzje o zaangażowaniu kapitałowym1. Od dawna uznaje się 
je za „język biznesu”, jednak model sprawozdawczości, którym posługiwano się od wielu 
lat, nie jest już wystarczający, aby w pełni ocenić szanse i zagrożenia stojące przed przed-
siębiorstwem oraz dokonać oceny jego pozafi nansowej działalności. Skoro analitycy rynku 

akcji i inwestorzy, w procesie wyceny walorów spółki przyglądają się także informacjom 
niefi nansowym (relacjom z interesariuszami, ładowi korporacyjnemu, społecznej odpowie-
dzialności biznesu, reputacji i marce, jakości zarządzania oraz strategicznej spójności dzia-
łań przedsiębiorstwa2), zasadne wydało się zbadanie, na ile raportowanie CSR może mieć 
wpływ na konkurencyjność podmiotu i ocenę uczestników rynku kapitałowego. 

W książce Rewolucja w Raportowaniu Biznesowy. Interesariusze, Konkurencyjność, Spo-
łeczna Odpowiedzialność3, dokonano próby odpowiedzi na 4 pytania związane z raportowa-
niem CSR: co raportować? komu raportować? jak raportować? oraz po co raportować? Skoro 
decyzje biznesowe interesariuszy oparte są również na pozafi nansowych ujawnieniach, 
ich publikacja powinna wpływać na konkurencyjność fi rmy. Forma raportowania, sposób 
gwarantowania wiarygodności i rzetelności ujawnianych informacji, a przede wszystkim do-
bór treści, mogą skutkować polepszeniem lub pogorszeniem pozycji konkurencyjnej publi-
kującej jednostki, co stało się głównym obszarem badań empirycznych. Analiza zależności 
konkurencyjności przedsiębiorstwa od poziomu ujawnień CSR była pierwszym tego typu 
badaniem w Polsce. Zaproponowana formuła nie posiadała analogicznego odpowiednika 
w badaniach zagranicznych – najbliższe tematycznie badania przeprowadził Patten, ustala-
jąc reakcje rynku na ujawnienia społecznej odpowiedzialności4 oraz Freeman i Stagliano, 
którzy zestawili reakcje inwestorów z różnicami w poziomie ujawnień5, nie odnieśli ich jed-
nak bezpośrednio do pozycji konkurencyjnej, ale do ogólnych opinii rynków kapitałowych. 
Mierniki konkurencyjności wprowadzili do analizy Porter i Kramer, nie skonfrontowali ich, 
jednakowoż, z poziomem ujawnień, ale z prowadzonymi przez jednostki działaniami spo-
łecznie odpowiedzialnymi6. Skoro wiedza o społecznych, środowiskowych i ekonomicznych 
aspektach działalności i wynikach przedsiębiorstwa pochodzi głównie z raportów CSR i ra-
portów rocznych, wskazanie związku pomiędzy publikowanymi informacjami a konkuren-
cyjnością może mieć ogromne znaczenie dla rozwoju tej praktyki na rynku polskim.

Badanie zostało przeprowadzone na spółkach polskich, notowanych na Giełdzie Papie-
rów Wartościowych w Warszawie. Przedsiębiorstwa reprezentują skończoną próbę pięciu 
branż: banki, telekomunikacja, media, chemiczny i spożywczy. Analizie poddano społeczne, 
środowiskowe i ekonomiczne ujawnienia na przestrzeni 3 lat: 2005, 2006 i 2007, zawarte 
w raportach społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw lub/i raportach środowisko-
wych oraz sprawozdaniach zarządu z działalności7.

Pierwszym etapem analizy było zbadanie stopnia ujawnień dotyczących społecznej 
odpowiedzialności biznesu. Ocena raportów CSR polskich spółek giełdowych pod wzglę-
dem komunikacji, rzetelności i wiarygodności oraz kompletności publikowanych informacji 

1 P. Roszkowska, Rola relacji inwestorskich i komunikacji korporacyjnej w procesie wyceny spółki na rynku kapitałowym, 
[w:] Dylematy wyceny przedsiębiorstwa, M. Panfi l, A. Szablewski (red.), Poltext, Warszawa 2013, s.365-402.

2 C. Hoff mann, C. Fieseler, Non-fi nancial factors and capital market image building, “Corporate Communications: 
An International Journal”, 2012, nr 17(2), s. 138-155.
3 P. Roszkowska, Rewolucja w Raportowaniu Biznesowy. Interesariusze, Konkurencyjność, Społeczna Odpowiedzialność, 
Difi n, Warszawa 2011.
4 M.D. Patten, The market reaction to social responsibility disclosures: The case of the Sullivan principles signings, 
“Accounting, Organizations and Society”, 1990, nr 15, s. 575–587.
5 M. Freedman, A.J. Stagliano, Diff erences in social-cost disclosures: A market test of investor reactions, “Accounting, 
Auditing and Accountability Journal”, 1991, nr 4, s. 68–83. 
6 M.E. Porter, M.R. Kramer, Strategy & society: The link between competitive advantage and corporate social responsibi-
lity, “Harvard Business Review”, 2006, nr 84(12), s. 78–92.
7 Istnieją przedsiębiorstwa dostrzegające wagę ujawniania informacji o społecznych, środowiskowych i ekonomicznych 
aspektach swojej działalności, ale nie dojrzały jeszcze do wydawania osobnych publikacji na ten temat. Stąd poświęcają 
tego typu informacjom osobny rozdział w sprawozdaniu zarządu z działalności lub opisują wymienione kwestie 
w postaci luźnego komentarza.

6
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w skali procentowej nie przekroczyła, w latach 2005-2007, 50% wartości oczekiwanej. Wy-
soki stopień dojrzałości obszaru komunikacja, ocenionej na 42% (2005) i prawie 47% (2007) 
determinowany był głównie poprzez odpowiednią dostępność raportów (wersja drukowana 
oraz forma elektroniczna), jasny i klarowny wygląd, konstrukcję oraz układ grafi czny, a tak-
że zrozumiałe, czytelne, dokładnie sformułowanie informacji zawartych w raporcie. Dużo 
słabiej wypadł poziom wiarygodności i rzetelności analizowanych raportów (średnia w roku 
2005: 12%, 2006: 13% i 2007: 16%). Oznacza to, że nawet jeśli przedsiębiorstwo rzeczo-
wo opisało pewne kwestie, brak jest możliwości weryfi kacji opublikowanych informacji. 
Zakres tematyczny raportów CSR również odbiegał od oczekiwanego poziomu – komplet-
ność ujawnień przebadanych spółek giełdowych oceniono na 29-36%. Może to oznaczać, że 
w Polsce, gdzie idea społecznej odpowiedzialności dopiero się rozwijała, zarządzający nie 
dostrzegali jeszcze złożoności i wieloaspektowości koncepcji. W każdym z trzech zanalizo-
wanych obszarów zaobserwowano w okresie 2005-2007 tendencją wzrostową, co pozwoliło 
przypuszczać, że w kolejnych latach nastąpi dalszy rozwój zjawiska. Weryfi kacja statystyczna 
nie potwierdziła jednak istotności trendu.

Stan polskiego raportowania CSR w analizowanych latach cechował się stosunkowo 
dobry poziom ujawnień ekonomicznych, których poziom szacuje się na 85% i więcej w sto-
sunku do wartości maksymalnej (pożądanej). Interpretując wynik nie można zapomnieć, że 
wciąż wiele przedsiębiorstw ogranicza się do zamieszczania informacji z zakresu społecznej 
odpowiedzialności w sprawozdaniach z działalności (raportach rocznych). W takiej sytu-
acji, analizie poddany jest szereg danych, które prawdopodobnie nie zostałyby włączone do 
osobnego raportu CSR. Badane spółki stosunkowo dobrze opisały praktyki w zakresie od-
powiedzialności za produkty (średnio na poziomi 40%). Zbyt mała uwaga przywiązywana 
była do informacji środowiskowych (12,5%) oraz obszaru respektowania praw człowieka 
(4,5%). Ponadto, w polskiej historii raportowania CSR pojawiły się przykłady osobnych ra-
portów stricte środowiskowych (np. PKN Orlen). W przyszłości, fi rmy najprawdopodobniej 
zrezygnują z nich na rzecz kompleksowych sprawozdań ze wszystkich obszarów społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Otrzymane wyniki potwierdziły, że tylko nieliczne spółki przykładają należytą wagę do 
publikowania informacji o działaniach i wynikach społecznej odpowiedzialności. Poziomu 
ujawnień, mierzony Ogólnym Wskaźnikiem Raportowania SOP (OWR SOP8), wahał się od 
0 do 3,6 (w skali 0-4). Oznacza to, że w Polsce ciągle istniały przedsiębiorstwa nie publiku-
jące jakichkolwiek informacji z obszaru społecznego, środowiskowego i ekonomicznego. 
Średni poziom ujawnień w analizowanym okresie nie przekroczył 1 punktu, a raporty tylko 
nielicznych spółek były porównywalne z raportami globalnych liderów.

Brak raportowania lub jego niski poziom obserwowany był szczególnie w branży 
medialnej. Najwyższy poziom odnotowano w bankach oraz przedsiębiorstwach produk-
cyjnych z sektora chemicznego, co odwzorowuje globalne trendy. Wyniki badania zdają 
się potwierdzać niepisane oczekiwania, jakie interesariusze zgłaszają w stosunku do pod-
miotów gospodarczych działających w konkretnych branżach: banki są obecnie poddane 
wzmożonym kontrolom i lustracji ze względu na etykę prowadzenia działalności w czasach 
kryzysu gospodarczo-fi nansowego, a fi rmy sektora chemicznego od dawna uważane są za 
największych emitentów zanieczyszczeń. W przyszłości, kiedy rozwój idei społecznej od-

8 OWR SOP to, zaproponowany przez autorkę na potrzeby przeprowadzonych badań empirycznych, wskaźnik miary 
poziomu ujawnień społecznych, środowiskowych i ekonomicznych.
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Wykres 1. Przeciętny poziom poszczególnych typów ujawnień reprezentowany w raportach spółek GPW w Warszawie w podziale 
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powiedzialności zajmie stałą, ugruntowaną pozycję w strategii i systemach zarządzania, 
prawdopodobnie analogiczne oczekiwania będą kierowane w stosunku do przedsiębiorstw 
usługowych (np. media, telekomunikacja).

Drugim etapem analizy była konfrontacja poziomu ujawnień CSR z pozycją konkuren-
cyjną, mierzoną za pomocą następujących mierników: wskaźnik udziału w rynku (na bazie 
analizy zmian w przychodach ze sprzedaży), wskaźnik pozycji kosztowej (relacja kosztów do 
przychodów), wskaźnik rentowności (zwrot na kapitale, zysk netto do kapitału własnego) 
oraz pozycji spółki w rankingu „Pulsu Biznesu” i „Pentora”, który co roku wskazuje najlep-
szą spółkę giełdową9. Wskaźniki konkurencyjności reprezentują zmienne charakteryzujące 
zarówno siłę fi nansową i potencjał rozwojowy spółki, jej postrzeganie przez podmioty ze-
wnętrzne, w tym także konkurentów. Z jednej strony oczekiwano, że lepsza komunikacja CSR 
będzie charakteryzowała spółki z lepszymi kompetencjami zarządu, z lepszymi relacjami 
z inwestorami, lepszymi perspektywami. Z drugiej strony, publikowanie zbyt wielu szczegó-
łowych informacji dotyczących społecznej odpowiedzialności może mieć negatywny wpływ 
na pozycję konkurencyjną, np. kiedy przedsiębiorstwo ujawni informacje niekorzystne, któ-
rych odbiór na rynku przełoży się na decyzje interesariuszy (inwestorów, klientów) lub gdy 
wyjawi „determinanty swojego sukcesu”, które zostaną wykorzystane przez konkurentów.

Choć społeczna odpowiedzialność to ważny element strategii przedsiębiorstwa ope-
rującego we współczesnej gospodarce, a raportowanie społecznej odpowiedzialności jest 
niezbędne, by sprawozdawczość dotycząca operacji biznesowych przedsiębiorstwa i ich 
wpływu na otoczenie była kompleksowa, zła forma, niska jakość lub brak raportowania 
społecznej odpowiedzialności nie przyczyniły się do pogorszenia pozycji konkurencyjnej 
przedsiębiorstwa, mierzonej wskaźnikami opartymi o dane fundamentalne. Oznacza to, że 

9 Według opisu na stronie internetowej www.pb.pl, wyboru Giełdowej Spółki Roku „Pulsu Biznesu” dokonują specjali-
ści rynków kapitałowych – analitycy giełdowi, doradcy inwestycyjni i maklerzy . Przedmiotem oceny każdej spółki jest 
siedem czynników: kompetencje zarządu, jakość oferowanych produktów i usług, relacje z inwestorami, perspektywy 
rozwoju, szeroko pojmowany sukces w minionym roku, skutki zmiany zarządu, rekomendowanie zakupu akcji spółki.
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Banki Chemiczny Media Spożywczy Telekomunikacja

Wskaźniki środowiskowe
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w polskich warunkach gospodarczych wskaźniki oparte o wyniki fi nansowe: udział w ryn-
ku, pozycja kosztowa, czy rentowność, nie łączą się bezpośrednio z poziomem ujawnień 
CSR. Wykazano wprawdzie, że wartość wskaźnika ujawnień OWR SOP była dodatnio sko-
relowana z przyjętymi miarami konkurencyjnej, ale statystycznie istotną zależność zaob-
serwowano tylko w roku 2006 i 2007 dla indeksu rentowność (fi rmy o wyższej rentowności 
mają często wyższy poziom ujawnień) oraz w roku 2005 dla indeksu pozycja kosztowa. Choć 
intuicyjnie wydaje się, że publikowanie informacji o inicjatywach z zakresu społecznej od-
powiedzialności niesie szereg pozytywnych konsekwencji, nie udało się udowodnić, że ma 
to bezpośredni wpływ na wyniki ekonomiczne w krótkim okresie. 

Poziom ujawnień społecznych, środowiskowych i ekonomicznych wpływa natomiast 
na postrzeganie przedsiębiorstwa przez uczestników rynku kapitałowego, co podnosi jego 
konkurencyjność, a w konsekwencji pozwala uzyskać „zwrot z inwestycji” w proces rapor-
towania społecznej odpowiedzialności. Wyniki badań przeprowadzonych na 48 spółkach 
pokazały, że poziom ujawnień CSR wpływał dodatnio na pozycję konkurencyjną, opisaną 
za pomocą indeksu uwzględniającego jakość zarządzania, ocenę zewnętrzną spółki i po-
ziom jej nadzoru właścicielskiego w oczach analityków i inwestorów. Statystycznie istotna 
zależność w latach 2005, 2006 i 2007 implikuje, że im wyższy wskaźnik OWR SOP osiąga 
dane przedsiębiorstwo, tym wyższa jest wartość miernika pentor, obejmującego kompe-
tencje zarządu, jakość oferowanych produktów i usług, relacje z inwestorami, perspektywy 
rozwoju, szeroko pojmowany sukces w minionym roku, skutki zmiany zarządu oraz reko-
mendowanie zakupu akcji spółki. 

W wyniku poszukiwań relacji pomiędzy pozycją konkurencyjną i poziomem ujawnień 
SOP osobno dla każdego sektora, najsilniejszą zależność zaobserwowano w branży che-
micznej oraz w mediach (w stosunku do miernika pentor, pozycja kosztowa i rentowność). 
W sektorach banki, spożywczy i telekomunikacja, w latach 2005-2007 znaleziono pojedyn-
cze statystycznie istotnej zależności. Ponadto okazało się, że większą zależność z mierni-
kami konkurencyjności wykazują cechy raportów świadczące o sposobie komunikacji oraz 
rzetelności i wiarygodności publikowanych informacji, niż sam zakres ujawnień, opisany 
w obszarze pytań kompletność.

Zastosowane metody i sposób przeprowadzenia badania są jednym z możliwych podejść 
poszukiwania relacji pomiędzy ujawnianiem społecznych, środowiskowych i ekonomicz-
nych aspektów działalności przedsiębiorstw, a ich pozycją konkurencyjną, która ostatecznie 
przekłada się na wycenę jej walorów na rynku kapitałowym. Dalsze badania w zakresie ra-
portowania CSR, zwłaszcza że praktyka nabrała tempa w od czasu analizowanych publikacji,  
byłyby pożądane nie tylko z punktu widzenia samych przedsiębiorstw, ale i uczestników 
rynków kapitałowych. 

Natalia Ćwik

Proces raportowania – 
krok po kroku 

Raportowanie społeczne to sztuka – jej efektem jest konkretne „dzieło”, ale sam proces 
twórczy jest ważny i fascynujący. To właśnie ten proces może dać fi rmie ogromne korzyści, 
poza samym stworzeniem fi nalnego dokumentu. To w ramach procesu dzieją się rzeczy, któ-
re mogą głęboko zmienić sposób patrzenia na biznesową rzeczywistość. Wtedy również na 
drodze stają różnego typu wyzwania i trudności – pokonanie ich to trudna, ale wartościowa 
nauka. 

Przedsiębiorstwa pierwszy raz przystępujące do raportowania mają przed sobą złożone 
zadanie – niekiedy „nowicjusze” nie zdają sobie sprawy z tego jak skomplikowany proces 
ich czeka. Kolorowe raporty, które podziwiamy w konkursie Raporty Społeczne, nie zdra-
dzają wprost jaka praca za nimi stoi – tymczasem to miesiące, niekiedy lata konsekwentnej, 
zorganizowanej pracy i zaangażowania wielu osób w fi rmie. Poniżej prezentujemy najważ-
niejsze elementy procesu raportowania oraz korzyści i ryzyka na poszczególnych etapach.

1. Określenie wizji i strategii
Pierwszy etap planowania raportu jest dla fi rmy kluczowy – to wówczas musi powstać spój-
na wizja tego co chcemy osiągnąć i po co to robimy – potrzebne są więc odpowiedzi na 
pytania fundamentalne:

— Jaka jest nasza wizja odpowiedzialnej fi rmy?
— Do czego dążymy w naszej strategii CSR?
— Dla kogo ma być raport? Jaką ma przyjąć formułę?

7



60 61

Rysunek 1. Proces raportowania – ogólny schemat  Źródło:opracowanie własne na podstawie modelu IPIECA

Na tym etapie niezbędna jest współpraca z kluczowymi osobami w fi rmie – zarządem, 
wyższą kadrą i wszystkimi, którzy są decyzyjni. To oni powinni nakreślić wizję fi rmy, do jakiej 
dążymy, a której postępy w realizacji owej wizji uwidocznione będą w raporcie.

W praktyce często inicjatywa zw. z rozpoczęciem procesu raportowania wychodzi nie 
od zarządu, ale od kadry średniego szczebla. Mają oni trudne zadanie przekonania zarządu 
do tego, że warto raportować, warto być bardziej transparentnym i komunikować także 
dane pozafi nansowe. Dlatego na tym etapie warto uzbroić się w cierpliwość, ale też kilka 
ważnych argumentów:

— Pokazać dobre przykłady innych fi rm, najlepiej z tej samej branży
— Zidentyfi kować korzyści jakie odniesie fi rma (a także zarząd!) z raportowania
— Przytoczyć „twarde dane” na temat raportowania i jego wpływu na pozycję konkuren-

cyjną (można posłużyć się tutaj wynikami badań i analizami giełdowymi)
Bez „błogosławieństwa” ze strony zarządzających, ale też bez ich zrozumienia zagad-

nienia i tego jakie zasoby potrzebne są do sprawnego przygotowania raportu, powodzenie 
przedsięwzięcia jakim jest raportowanie stanie pod znakiem zapytania.

2. Identyfi kacja kwestii materialnych
Ten etap sprawia fi rmom najwięcej trudności. Już sama „materialność” to pojęcie mało ro-
zumiane. „Defi niowanie materialność jest jak pakowanie plecaka do wspinaczki: możesz 

zabrać tylko zasoby, które są absolutnie niezbędne, inaczej nadmiar bagażu spowolni cię 
i sprowadzi na kolana” – czytamy w wydanym przez AccountAbility przewodniku dla fi rm1. 
Dlatego na tym etapie ogromnie ważna jest precyzja i dobre rozeznanie w modelu bizneso-
wym przedsiębiorstwa. 

GRI defi niuje materialność następująco: „Aspekty materialne to te, które odzwierciedla-
ją istotne wpływy organizacji w sferze ekonomicznej, środowiskowej i społecznej; lub takie, 
które w znaczący sposób wywierają wpływ na ocenę i decyzje interesariuszy.” Mówiąc pro-
ściej – określanie kwestii materialnych oznacza ustalanie CO fi rma będzie raportować – CO 
jest najważniejsze w jej biznesie i jakie jej działania mają największy wpływ na jej otoczenie. 
To do tych kwestii dobiera się na późniejszych etapach procesu raportowania odpowiednie 
wskaźniki i informacje o podejściu do zarządzania. 

W materiałach GRI, szczególnie w suplementach sektorowych, znaleźć można wiele 
podpowiedzi odnośnie tego co w danej branży może być istotne, jednak gotowe listy nie 
zastąpią odpowiedniej analizy. 

3. Wybór wskaźników i zbieranie danych
Jeżeli etap poprzedni, tj. defi niowanie kwestii materialnych, został poprawnie i starannie 
przeprowadzony, wybór wskaźników to już tylko kwestia konsekwentnego doboru danych. 
Firmy stosujące zasady GRI mają niejako „ułatwione” zadanie – wybierają wskaźniki z listy 
dostępnej w ramach standardu, a ich ilość/rodzaj zależy od wybranego poziomu raporto-
wania.

Gdzie pojawia się problem? Zwykle na etapie samego zbierania danych. Często informa-
cje, których potrzebujemy do zaraportowania danego wskaźnika, nie były nigdy wcześniej 
w fi rmie gromadzone w sposób systematyczny. Osoba w fi rmie, która odpowiada za dany 
aspekt, musi zatem zacząć mierzyć interesujące nas zagadnienie. To wymaga dodatkowych 
nakładów czasu i pracy – dane muszą być przecież monitorowane w określonych odcinkach 
czasu, np. przez rok lub dwa. Koordynator raportu ma zatem trudne zadanie uświadomienia 
takiej osobie po co to w ogóle robić – nikt przecież nie chce dodatkowych zadań… Dobrze, 
jeśli pracownicy fi rmy zostaną dobrze poinformowani o nowych obowiązkach jeszcze przed 
rozpoczęciem procesu. Tak czy siak – zabieranie danych oznacza często przecieranie zupeł-
nie nowych szlaków, nie tylko wewnątrz, ale też na zewnątrz fi rmy. Jeżeli bowiem chcemy 
zweryfi kować zużycie energii – potrzebne są często dane od jej dystrybutora. Przygotowy-
wanie raportu to zatem sztuka budowania relacji i…   racjonalnego przekonywania. Podob-
nie jak w etapie pierwszym, warto pokazać „zbieraczom danych” korzyści z raportowania 
– np. uświadomić im, że dzięki gromadzeniu nowych informacji będą mogli lepiej zarządzać 
ryzykiem zw. z obszarem ich kompetencji.

ANGAŻOWANIE 

INTERESARIUSZY, 

KOMUNIKACJA 

Określenie 

wizji i strategii

Wybór wskaźników 

i zbieranie danych 

Zdefi niowanie 

systemu pracy 

nad raportem

Zewnętrzna 

weryfi kacja raportu

Analiza danych 

i „przekształcenie” ich 

w treść raportu

Identyfi kacja 

kwestii materialnych

1 AccountAbility, Redefi ning Materiality II: Why It Matters, Who’s Involved, and What It Means for Corporate Leaders and 
Boards, 2013
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4. Analiza danych i „przekształcenie” 
w treść raportu
Jeśli sądzicie, że po wyczerpującym etapie zbierania danych, najtrudniejsze jest za wami 
– błąd. Samo zebranie danych nie wystarczy – raport nie może składać się z rzędów cyfr 
i informacji, musi to być opowieść, lektura, którą inni będą chcieli czytać. Osoby nie znające 
kontekstu działania waszej fi rmy nie zrozumieją dlaczego raportujecie takie a nie inne dane 
bez odpowiedniego wprowadzenia do tematu. Ważne jest również pokazanie danych na tle 
wyników branży albo regionu – jeśli np. fi rma obniżyła w okresie raportowania emisję CO2 
warto pokazać czy jest to dużo czy mało na tle konkurencji etc. Czytelnik musi móc zrozu-
mieć wasze wyniki – bez odpowiedniej narracji nie będzie wiedział czy ocenić was na plus 
czy na minus. Dobrze, jeśli raport ma jakiegoś redaktora – kogoś, kto zadba o to, aby język 
raportu był zrozumiały i nie trącił korporacyjnym żargonem. To właśnie może być szcze-
gólnie trudne – kiedy przez dłuższy czas przygotowujemy jakoś dokument, wydaje nam 
się on doskonale zrozumiały – dlatego warto zweryfi kować klarowność raportu z osobami 
z zewnątrz.

5. Zewnętrzna weryfi kacja raportu
Raportowanie dla samego raportowania nie ma sensu. Firmom zaleca się poddawanie ra-
portu zewnętrznej weryfi kacji. Audytor może potwierdzić zgodność ze standardem i po-
prawny proces przygotowania raportu. GRI z kolei oferuje potwierdzenie zgodności raporto-
wanych wskaźników z wybranym procesem raportowania. Warto wiedzieć, że obie usługi są 
płatne i uwzględnić to w budżecie raportu już na wstępie. Taka weryfi kacja to jeszcze jedno 
potwierdzenie, że fi rma stara się być przejrzysta i podchodzi do raportowania poważnie. 
Niemniej, ostatecznym recenzentem jest zawsze czytelnik… 

1-2-3-4-5 – Angażowanie interesariuszy 
i komunikacja
Angażowanie interesariuszy to element procesu raportowania obecny na każdym etapie. 
Szczegółowo o tym jak to robić pisze Liliana Anam. Warto pamiętać, że aby interesariu-
szy zaangażować, trzeba ich najpierw poprawnie zidentyfi kować. Równie ważna jest forma 
angażowania – ustalenie z kim będziemy rozmawiać bezpośrednio, u kogo zaczerpniemy 
opinii, z kim przeprowadzimy wywiad, kogo zaprosimy do współpracy nad raportem itd. Na 
tym etapie pojawić się może szereg trudności, m.in.:

— Niska dyspozycyjność interesariuszy
— Brak chęci współpracy lub oczekiwanie wysokiego wynagrodzenia za współpracę 

(w przypadku interesariuszy zewnętrznych)
— Wysokie oczekiwania wobec fi rmy (np. nierealne oczekiwania dot. wyników w zakresie 

CSR)
Widać już zatem, że w procesie przygotowywania raportu, liczyć się trzeba z licznymi 

ryzykami – przed rozpoczęciem warto spróbować je zidentyfi kować i zastanowić się jak so-
bie z nimi poradzić.

Komunikacja to kolejny temat istotny przez cały czas raportowania, szczególnie zaś po 
ofi cjalnej publikacji raportu. O komunikacji pisze więcej Barbara Szczęsna-Makuch. Można 

powiedzieć wręcz, że raportowanie bez komunikacji traci rację bytu. O raporcie potencjalni 
czytelnicy muszą się skądś dowiedzieć, móc zrozumieć treść raportu i móc jakoś skontak-
tować się z fi rmą jeśli mają jakieś uwagi lub pytania. Sztuka komunikacji w procesie ra-
portowania wymaga dobrego przygotowania. Najczęstsze problemy pojawiają się w takich 
obszarach jak:

— Język raportu – powinien być zrozumiały dla różnych grup interesariuszy
— Informacje o tym z kim czytelnik może się kontaktować w sprawie raportu 
— Komunikacja dostosowana do grupy odbiorców

Sztuka raportowania wymaga skupienia, przygotowania i ciągłych poszukiwań – stan-
dardy raportowania zmieniają się, tak samo jak oczekiwania czytelników. Aby być biegłym 
w tej sztuce trzeba nieustannie doskonalić wiedzę i umiejętności zw. z zarządzaniem i zrów-
noważonym rozwojem. Umiejętność czerpania korzyści z całego procesu raportowania, 
a nie tylko z samej publikacji raportu, to „najwyższy stopień” w tym rzemiośle.
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Barbara Szczęsna-Makuch

Raportowanie 
społeczne – 
komunikacja 
z interesariuszami

Obowiązek czy potencjał? 

Raportowanie społeczne to sfera inwestycji organizacji, do której wciąż jeszcze wielu pod-
chodzi z dużym dystansem, traktując ten obszar głównie jako obszar nakładu, wysiłek i zło 
konieczne.

W pewnym sensie raportowanie społeczne powinno polegać na tym, co Mary C. Gentile 
z Yale University opisała w książce „Giving voice to values” (Dawanie głosu wartościom).  
Hasłem przewodnim książki jest otwarte pytanie – „how to speak your mind when you 
know what’s right?”. Innymi słowy: w jaki sposób wyrażać wartości, które są ważne po-
mimo niesprzyjających okoliczności zewnętrznych. Ta sytuacja jest łatwo przekładalna na 
świat CSR-u, który dla wielu interesariuszy jest nieznany, niewiarygodny, nieinteresujący, 
nieuświadomiony. 

Nie są to komfortowe okoliczności komunikacji wartości społecznych. Jednocześnie bar-
dziej niż oczywiste jest, że efektywność budowania przewag konkurencyjnych w oparciu 
o CSR wymaga świadomości i kooperacji po stronie interesariuszy. Pojawiają się przy tym 
głosy, że winni sytuacji zmarnowanego potencjału są właśnie oni – interesariusze. Dlacze-
go? Bo nie potrafi ą docenić treści oferowanych przez fi rmy, które chcą zaprezentować swoją 
odpowiedzialność. Nie jest istotne po czyjej stronie leży wina, ważne kto jest, lub powinien 
być, świadomy potencjalnych korzyści. Skuteczna i angażująca komunikacja odpowiedzial-
ności społecznej to warunek bezwzględny dla jej strategicznej efektywności, inaczej mó-
wiąc jest to obszar szans zrównoważonego rozwoju. 

Jak wobec tego „sprzedać” raport społeczny? Nasuwa się w tej sytuacji pytanie: dlacze-
go, jeżeli rynek potrafi  wygenerować setki abstrakcyjnych potrzeb konsumenckich, takim 
problemem jest sprzedawanie przez Firmę tego, co jest po pierwsze oferowane za darmo, 
a po drugie – podnosi konkurencyjność organizacji, jej usług, produktów czy employer bran-
dingu, zatem powinno być dla niej istotne? 

Teoretycznie konsument oczekuje transparentności, ale nie sięga po oferowaną wie-
dzę z zakresu odpowiedzialności, z kolei często fi rma publikuje raport, ale nie chce o tym 
rozmawiać – wchodzić w dialog. By jako organizacja wygenerować potrzebę i świadomość, 
a jednocześnie procesy odpowiadające na potrzeby każdej ze stron, należałoby niejako za-
cząć od siebie. 

(Nie)ufność, (Nie)adekwatność, 
(Nie)komunikatywność

Jak wynika z badania GlobeScan i BSR, „State of Sustainable Business Poll 2012”, przeprowa-
dzonego na grupie liderów biznesu, środowiska NGO i akademickiego z kilku kontynentów, 
zaufanie jest kluczem do rozwoju zrównoważonej organizacji, a jednymi z najważniejszych 
elementów prowadzących do jego wzrostu są transparentność, zrównoważony łańcuch do-
staw i raportowanie społeczne.1 Innymi słowy „It can only grow” – ta kula śniegowa będzie 
tylko rosnąć, podobnie jaj jej zasięg, przejawiający się rozwojem nowych oczekiwań, na 
których spełnianie, jako nowe obszary konkurowania, powinni nastawić się przedsiębiorcy.”

Możemy mówić o raportowaniu wąsko rozumianym jako publikacja raportu społeczne-
go, cykliczne udostępnianie informacji z obszaru danych pozafi nansowych. Raport dobrze 
skorelowany ze strategią staje się narzędziem komunikacji CSR zarówno wewnątrz jak i na 
zewnątrz, ale co najważniejsze – pozwala na bieżącą weryfi kację postępów w budowaniu 
wartości w biznesie, a jednocześnie pozwala budować przekaz wartości i dzielić się nimi 
z interesariuszami na zewnątrz. 

Jeżeli narzędzie zaprojektowane do tego rodzaju celów ma przynieść efekty, systemo-
we podejście do komunikacji CSR staje się tematem kluczowym. Komunikacja raportu spo-
łecznego, podobnie jak każda inna komunikacja wewnętrzna czy zewnętrzna, wymaga 
strategii – świadomości tego co, po co, jakim kanałem i komu chcemy zakomunikować. 
Potraktujmy raport społeczny jak produkt i zastanówmy się, jak go sprzedać odbiorcy. I tak, 
zaplanujmy budżet na ten cel. 

Jeżeli traktujemy raportowanie społeczne wąsko, warto przyjrzeć się czytelnictwu ra-
portów. Wg  jednego z nielicznych, o ile nie jedynego dostępnego w tym obszarze badania, 
przeprowadzonego przez organizację Corporate Register 2 raporty społeczne czytają przede 
wszystkim studenci, inwestorzy, profesjonaliści CSR, w tym konsultanci i konkurenci, 
w nieznacznym stopniu media. Oznacza to, że inwestycja w sam raport może przynieść 

1 BSR and Globescan, “State of Sustainable Business Poll 2012”, 2012 
https://www.bsr.org/reports/BSR_GlobeScan_State_of_Sustainable_Business_Survey_2012.pdf
2 Corporate Register ltd. , “The CR Reporting Awards – Global Winners & Reporting Trends”, 
http://www.corporateregister.com/pdf/CRRA08.pdf, 2009 
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zgoła śladowe efekty trwałe, pozwalając głównie odhaczyć wykonanie zadania na liście „do 
zrobienia”.  

Forma, treść, metoda

Wyniki badań dotyczą roku 2008/09. Niewątpliwie od tego czasu wiele się zmieniło, przed-
siębiorcy pokonują kolejne granice kreatywności w innowacyjnych pomysłach, żeby ich ra-
porty były coraz atrakcyjniejsze estetycznie, składały się w pół, występowały jako audiobo-
oki, pliki na USB, były animowane, interaktywne, słowem by przykuwały uwagę formą. Czy 
to przekłada się na zainteresowanie  treścią? To już inny temat. Faktem jednak pozostaje, że 
brak przemyślanego planu komunikacji odpowiedzialności społecznej powoduje, że raport 
zrównoważonego rozwoju pada ofi arą półek lub z rzadka odwiedzanych stron www, a to 
ogranicza potencjał konkurencyjności zrównoważonej fi rmy. 

Niewdzięczni czy niewłączeni? 

Warto się zastanowić czy to kwestia braków merytorycznych po stronie raportu czy jednak 
metod, nie form, „sączenia” informacji do świadomości odbiorców. 

Patrząc z perspektywy przedsiębiorcy można powiedzieć, że interesariusze nie potrafi ą 
docenić wartości raportu społecznego. Niech nie wie lewa ręka co czyni prawa. Jednak pa-
trząc na to z perspektywy marnowanej zrównoważonej przewagi konkurencyjnej (SCA – Su-
stainable Competitive Advantage) warto przeanalizować głębiej bariery dotarcia raportu do 
interesariuszy. Ostatecznie celem biznesowym zrównoważonego rozwoju są różnego rodza-
ju korzyści i organizacja powinna zadbać o to, żeby je osiągnąć. Jeżeli możemy poświęcić 
czas i pieniądze na sprzedaż produktów czy usług, potraktujmy swoją odpowiedzialność 
społeczną jako wartość dodaną do marki i również zaplanujmy jak ją sprzedać, jakim gru-
pom docelowym i jak dostosować przekaz do możliwości odbiorcy.

How to give voice to our values, czyli jak inkorporować wartości do codzienności biz-
nesowej i mówić o tym głośno? 

W tym kontekście „giving voice to values” (dawanie głosu wartościom) dotyczy przede 
wszystkim tego, na ile jesteśmy w stanie wartości komunikowane przez raport, a na co dzień 
realizowane przez organizację, zetknąć z wartościami odbiorcy, a w efekcie, umożliwić mu 
podjęcie świadomej decyzji wejścia w relację z daną organizacją. 

Jak pobudzać głód wiedzy interesariuszy i opanować sztukę otwierania oczu na takie 
aspekty marki, które mogą być dla odbiorcy ważne, a są nieuświadomione? To kwestia 
z pewnością złożona z takich elementów jak edukacja konsumenta, ale też organizacji, do-
branie odpowiednich kanałów komunikacji, a przede wszystkim systematyczna uwaga or-
ganizacji poświęcana tej kwestii. 

Budowanie oczekiwań komunikacyjnych to wyzwanie dotyczące odpowiedzialności 
w biznesie. Granica przejrzystości, czy też transparentności fi rm, w oczekiwaniach odbior-
ców stale przesuwa się głębiej; niestety najczęściej transparentność w rękach interesariu-
szy jest narzędziem w ramach odpowiedzi na nadużycia po stronie biznesu. Budowanie 

otwartego, transparentnego dialogu z odbiorcami to zdecydowanie bardziej konstruktywna 
i systemowa metoda tworzenia przestrzeni do wymiany informacji pozafi nansowych, ogra-
niczająca ryzyka kryzysów komunikacyjnych. 

CSR – Aplikacja ciągła 

Tak, jak zarządza się ryzykiem poprzez pracę nad jakością produktu czy surowca, tak ele-
mentem zarządzania ryzykiem, a jednocześnie budowania przestrzeni na innowacyjność, 
jest wchodzenie w relację z intresariuszami właśnie poprzez zaspokajanie, ale także pobu-
dzanie potrzeb wyższych standardów m.in. w obszarze informowania. W momencie, kiedy 
jako fi rma uświadomimy interesariuszom, że ich wartości mogą być wyrażane przez wejście 
z nami w kontakt, dajemy im komfort funkcjonowania w rzeczywistości stwarzanej przez 
markę, której wartości podzielają. 

To wymaga jednak przejścia bariery komunikatu, zrozumienia, że jako klienci, pracowni-
cy, współpracownicy etc. interesariusze mają prawo do weryfi kacji standardów, a jednocze-
śnie zrozumienia, że bycie partnerem organizacji jest możliwe. Narzędziem wspierającym tę 
zmianę myślenia może być raport społeczny, rozumiany szeroko nie wyłącznie jako publika-
cja, ale jako centrum wiedzy, której komunikacja skupia się wokół niej. 

Co, gdzie, kiedy i komu?  

Pytanie zatem czy raport społeczny jest jedynym narzędziem komunikacji treści w nim za-
wartych i czy jako produkt może być wsparty właściwymi działaniami komunikacyjnymi. 
Ostatecznie sam raport też może mieć teasery, kampanię etc. Jednakże jednorazowa kam-
pania nigdy nie przyniesie równie dobrego efektu, co systematyczne komunikowanie istot-
nych dla fi rmy treści.  O ile treści te są rzeczywiście istotne dla fi rmy, powiązane ze strategią 
biznesową i uwzględnione, jako element procesów zarządczych.     

Pytanie czy wartości musimy komunikować wprost – czy zawsze nazywanie pewnych 
rzeczy CSR-em jest kluczowe? Kiedy rozmawiamy z pracownikami, także potencjalnymi, 
konsumentami, partnerami społecznym etc., należy podjąć decyzję czy chcemy przekazać 
wartości fi rmy i znaleźć pole dialogu czy pochwalić się odpowiedzialnością i nauczyć od-
biorcę nowego terminu, jakim wciąż dla wielu jest CSR. Bardzo wiele organizacji oferuje 
swoim pracownikom informacje i możliwości, które realizując politykę odpowiedzialnego 
pracodawcy nie są nazywane CSR-em. Podobnie organizacje postępują wobec dostawców. 

Kuszące teasery na co dzień

Preferencja danej marki wynika z synergii na poziomie wartości, nie z tego, że raport trafi ł 
do rąk własnych konkretnej osoby. Przykładem pozytywnej praktyki może tutaj być pro-
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ducent lodów Ben & Jerry’s (obecnie marka Unilever), który nie publikuje raportu CSR, ale 
SEAR (Social & Environmental Assessment Report – Raport Oceniający kwestie Społeczne 
i Środowiskowe), gdzie skrót też ma  znaczenie (ang. sear oznacza „wyryć”). Raport dostęp-
ny jest w ramach podstawowych informacji o fi rmie - przy każdym kontakcie marka komu-
nikuje interesariuszom swoje wartości. Wykorzystywanie każdej okazji do komunikacji CSR 
jest strategią, która prowadzi do tego, że fi nalnie sam raport ma znacznie większe szanse 
na zdobycie istotnego grona czytelników, nie będzie nowością, ale kontynuacją informacji, 
z którymi odbiorca jest oswojony.  

Dlaczego zatem nie podzielić naszego raportu na komunikaty i kanały komunikacji 
i wzorem m.in. Salve Water  nie proponować konsumentowi na bieżąco możliwości kon-
frontacji jego wartości z wartościami fi rmy, która chce go dla siebie pozyskać? Marka Salve 
zdecydowała, że swoje zaangażowanie społeczne realizować będzie przez mechanizm CRM 
(Cause Related Marketing – marketing zaangażowany społecznie) i tym samym konsument 
stojąc przed półką w sklepie ma możliwość decyzji, czy będzie dziś za pośrednictwem pro-
ducenta wody wspierał walkę z HIV/AIDS, czy tym razem będzie wspierał edukację, dostęp 
do wody pitnej itd. W ten sposób powstaje swoisty teaser komunikacyjny, konsument koja-
rzyć zaczyna markę z wartościami i wtedy ma szansę świadomie wybrać. Ten przykład ma 
charakter stricte sprzedażowy, ale nie możemy tego samego powiedzieć o kolejnym działa-
niu marki Ben & Jerry’s, która na opakowaniach, jednym z najważniejszych kanałów dotarcia 
do konsumenta, komunikuje etyczne aspekty swoich produktów, wskazując gdzie poszuki-
wać więcej informacji. Podobnie Belu Water, fi rma Patagonia, Timberland czy Tołpa, która 
komunikację z klientem prowadzi m.in. za pomocą manifestu na stronie, zaczynającego 
się od słów:  to prawda, że kupujemy dziś za dużo produktów(…) najważniejszą umiejętno-
ścią okazuje się zdolność mądrego wybierania. To nie tylko kwestia decyzji podejmowanych 
w sklepie, ale całego stylu życia.  . 

Komunikacja odpowiedzialności dotyczyć powinna przede wszystkim treści, niekoniecz-
nie skupiać się trzeba na samej publikacji, która nie zawsze może być dostępna w czasie 
i miejscu dostosowanym do potrzeb konsumenta czy innego interesariusza. 

Raport a zaangażowanie odbiorcy 

Raport społeczny powinien wraz z całą komunikacją wokół niego trafi ć pomiędzy realizację 
ambicji komunikacyjnych organizacji, jej realne cele i strategię biznesową. Powinien też od-
powiadać na realne potrzeby interesariuszy tych mniej i tych bardziej roszczeniowych. Idąc 
tym tropem, żeby zaangażować interesariuszy warto im zaproponować nie tylko te tematy, 
które są dla nich interesujące, ale także te, w których kompetencyjnie mogą oni faktycznie 
wykazać swoje zaangażowanie i poczuć się z tym komfortowo. 

W dotarciu do różnych grup interesariuszy należy eksploatować rozmaite kanały.  
Mogą one być wykorzystywane właśnie w ramach komunikacji odpowiedzialności i komu-
nikacji samego raportu, który powinien być jedynie wisienką na torcie. Nie wykorzystując 
zdywersyfi kowanych, stałych kanałów komunikacji CSR, mamy do czynienia z sytuacją, któ-
ra kojarzy się z zarządzaniem w organizacjach. Wygląda mniej więcej tak: pewnego dnia 
przychodzi prezes, ogłasza, że jesteśmy organizacją otwartą na dialog i chciałby zaprosić 
wszystkich do interakcji. Pracownicy patrząc po sobie nie występują z żadnym pytaniem czy 

wnioskiem ponieważ A. nie są przyzwyczajeni do tej formy komunikacji, B. nie wiedzą czego 
się od nich oczekuje, C. nie mają nawyku zadawania pytań i w efekcie odczuwają dyskom-
fort kiedy narzuca im się coś nowego. 

Każda grupa interesariuszy ma swoje defi cyty komunikacyjne. Np. NGO nie mają często 
podstawowych informacji o strategii zaangażowania fi rmy, przez co na ślepo komunikują 
się z przedsiębiorstwem, nie otrzymując często odpowiedzi lub otrzymując negatywne. Za-
gwarantowanie tego rodzaju informacji, które często wchodzą w skład raportu społecznego 
poprzez np. stronę dedykowaną tej grupie czy choćby wskazanie osób do kontaktu jest 
antycypacją wysiłku po każdej ze stron. Kiedy natomiast mówimy o stricte raportowaniu 
społecznym, organizacje te powinny być także zapraszane do weryfi kacji i rewizji raportu 
społecznego, ponieważ mogą być pomocne przy rewizji osiąganych efektów zaangażowa-
nia. Dzięki temu same narzędzia mogą ulec zmianie zgodnie z realnymi potrzebami.   

Raport społeczny to zatem dobry moment, żeby zacząć lub rozwinąć dialog z interesariu-
szami i dzięki temu narzędziu dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób angażować ich i do-
starczyć informacji, które będą chcieli przetwarzać aktywnie. Raportowanie nie powinno być 
martwe. Zarządzanie relacjami z interesariuszami również jest sferą zarządzania przez raport.  

CSR na miarę zaufania, watchdog na miarę partnera 

Idąc tym tropem weźmy pod lupę wyniki Barometru Zaufania Edelman 2013. Na jego pod-
stawie można wywnioskować, że polscy respondenci, wśród najważniejszych czynników 
wpływających na zaufanie do biznesu, wskazali na jakość produktów i usług (67 proc.), 
odpowiednie traktowanie pracowników (66 proc.) oraz reagowanie na oceny i potrze-
by klientów.3 Co więcej, każdy z tych elementów jest istotny dla odbiorcy organizacji, bez 
względu na to, w jakiej pozycji wobec niej pozostaje. Zadbanie o potrzebę wiedzy w tych 
obszarach jest potencjałem wprost przekładalnym na zaufanie. Jeżeli wiemy o czym mówić, 
żeby chciano nas słuchać, dlaczego nie zacząć od zaraz?

Jeżeli natomiast mowa o zaufaniu, raportowanie odpowiedzialności społecznej może 
być weryfi kowane wewnętrznie i zewnętrznie, co więcej jak się okazuje na podstawie ba-
dania z lutego 2013 zrealizowanego przez angielskiego rodowodu organizację humanitar-
ną Oxfam, „Behind the brands”4, (badanie w ramach projektu GROW zorientowanego na 
ograniczanie głodu w kontekście zaludnienia globu na poziomie 9 mld do 2050 r.) podmio-
ty zewnętrzne bardzo skrupulatnie sprawdzają, co zawarte jest w tego rodzaju raportach 
i w komunikacji CSR w ogóle. Organizacje o charakterze strażniczym są zatem pierwszym 
odbiorcą publikacji i z całą pewnością podmiotem niosącym konkretne ryzyka reputacyjne. 
Z drugiej jednak strony, te same wyniki mogą być obszarem konkurowania i wsparcia orga-
nizacji w osiąganiu i realizacji celów zrównoważonego rozwoju, a organizacja nadzorująca 
podmiotem współpracy – swoistym konsultantem wokół tych działań. Badanie dotyczy wy-
łącznie 10 największych fi rm produkujących żywność, a te już dziś angażując się w proceso-
we podejście do zrównoważonego rozwoju zdobywają nowe pole konkurowania. 

3 Edelman, Edelman Trust Barometer 2013, www.edelman.com 
4 Oxfam, Behing The Brands 2013,  http://www.behindthebrands.org/
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Komunikacja Raportowania  – strategia 
czy nie strategia? 

W ramach procesu raportowania, zakładanego przez GRI, nie przewiduje się miejsca na 
komunikację istotnych treści w sposób  umożliwiający dotarcie z raportem, co więcej tak 
zaplanowany proces nie zakłada ciągłości komunikacji, podczas gdy komunikacja z inte-
resariuszami może mieć charakter cykliczny i prowadzić do stałego usprawniania nie tylko 
raportu jako publikację, ale treści raportu jako procesów. Ważne jest, aby to, co znajdzie się 
w raporcie było selektywnie dobrane nie tylko do potrzeb nadawcy, ale także do potrzeb 
odbiorcy. 

Oczywiste jest, że zarzucanie interesariusza treściami bez planu spowoduje odwrót jego 
uwagi. Co więcej, angażujące komunikowanie odpowiedzialności społecznej jest drogą, 
w której nie tylko dzielimy się treścią, ale także dajemy prawo głosu i oddajemy przestrzeń 
na tworzenie czegoś wspólnie – otwarcie na komunikację z interesariuszem to otwarcie na 
współodpowiedzialność. W zamian za taką postawę Firma ma do wygrania zaangażowa-
nie, bliskość interesariusza wobec marki – relacje opartą o zupełnie inne wymiary jakościo-
we, niż te, w ramach których funkcjonują tradycyjne marki.

Samo przeprowadzenie rewizji raportu i jego treści jest dla interesariusza komunika-
tem, że fi rma ma gotowość na działania wykraczające poza utarte standardy. Sama fi rma 
może na tym także istotnie skorzystać, tak, jak miało to miejsce w przypadku Nike, który 
zdecydował się na rewizję raportu w ramach bezpośredniego dialogu, dzięki czemu został 
on istotnie wzbogacony, wnioski zapisane na potrzeby dalszych procesów sprawozdaw-
czych, a jednocześnie organizacja zgromadziła kapitał zaufania i zaangażowania, zebrała 
wglądy w potrzeby interesariuszy i zdobyła rozumienie ich stanowiska w wielu kwestiach.5

Zdobycie lojalności „przebodźcowanego” setkami produktów i marek konsumenta 
w dzisiejszych czasach jest nie lada wyzwaniem. Wykorzystanie wartości w komunikacji, od-
danie interesariuszowi uwagi i odejście od komunikacji jednostronnej daje sporą na to szan-
sę. Jak zrobić tak, żeby interesariusz chciał słuchać? Niestety nadal, nawet dla dużych fi rm 
nie jest regułą, że oferta dla konsumenta  opiera się na identyfi kacji potrzeb i oczekiwań. 
Oznaczać to może, że strategia komunikacji polega nierzadko na działaniu intuicyjnym, 
a wskaźniki efektywności generowane bywają w oderwaniu od możliwości odbiorcy. 

W pewnym sensie „strategia komunikacji raportu CSR”, jak każda inna strategia, w pro-
sty sposób może zaprowadzić do standaryzacji komunikacji z interesariuszem. Takie ryzyko 
powstaje przede wszystkim w sytuacji, kiedy zamiast podążać za odbiorcą stosujemy gotowe 
rozwiązania. Podejmowanie dialogu z interesariuszem i oferowanie mu wartości dodanej 
w postaci komunikatów z obszaru ESG (ang. Environmental, Social, Economical – Środowi-
sko, kwestie społeczne i ekonomiczne) wymaga wyczucia, powoduje wejście w relacje i wy-
musza pracę nad tą relacją w długiej perspektywie. Wymaga podążania za interesariuszami 
i oferowania im treści CSR w formie, miejscu i czasie najbardziej dla nich adekwatnym. 

5 Nike Inc., Stakeholder Engagement and Report Reviews, 2009 http://www.nikebiz.com/crreport/content/about/1-4-4-
stakeholder-engagement-and-report-reviews.php?cat=governance-accountability
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Zasady raportowania – 
podstawa prawidłowego 
sporządzania raportów

Wraz z rozwojem koncepcji CSR rozwijały się narzędzia raportowana działań, które miały na 
celu ułatwić raportującym proces sporządzania raportów, a użytkownikom raportów umoż-
liwić pozyskanie porównywalnych, rzetelnych i użytecznych danych.  

Obecnie wśród wielu standardów raportowania na czoło wysuwają się „Wytyczne do 
raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju” opracowane przez Global Reporting In-
itiative (GRI). Wytyczne powstały w procesie dialogu z interesariuszami, reprezentującymi 
biznes, organizacje społeczne, środowiska eksperckie i akademickie jak i instytucje pań-
stwowe i samorządowe. Mają one uniwersalny charakter i mogą być stosowane nie tylko 
w fi rmach, ale i w organizacjach społecznych czy w agendach rządowych.

System wytycznych GRI G4 

Wytyczne GRI są aktualizowane wraz z potrzebami rozwijającej się praktyki raportowania. 
Obecnie (stan na lipiec 2013) najaktualniejszą wersją są Wytyczne raportowania GRI G4. 
Wytyczne składają się z zasad raportowania, uniwersalnych i szczegółowych wskaźników 
oraz poziomów aplikacji Wytycznych. Oprócz samych Wytycznych GRI przygotowało szeroki 
przewodnik dla raportujących, który ma im ułatwić zrozumienie Wytycznych i jak i procesu 
raportowania. 

9



— 10 zasad raportowania

— Ogólne wskaźniki 

(General standard disclosure), w tym:

1. Profi l organizacji, jej podejście 

do zarządzania.

2. Profi l raportu.

3. Sposób zaangażowania interesariuszy.

4. System ładu organizacyjnego oraz etykę.

— Szczegółowe wskaźniki 

(Specifi c standard disclosure), w tym:

1. Podejście do zarządzania 

(Disclosure on Management Approach).

2. Trzy kategorie wskaźników: ekonomiczny, 

społeczny i środowiskowy, zawierających 

46 różnych aspektów.

— Aplikację wytycznych z dwiema opcjami:

1. Core.

2. Comprehensive.

— Nowość: odnośniki do innych standardów

WYTYCZNE

+
SUPLEMENTY 

SEKTOROWE

PRZEWODNIK

72 73

Rysunek 1. System Wytycznych GRI G4  Źródło: CSRinfo

Wytyczne zawierają dziesięć zasad: cztery dotyczące treści raportu i sześć związanych 
z jakością prezentowanej treści. Wskaźniki GRI można podzielić na dwie grupy. Pierwsza 
z nich to wskaźniki ogólne, które dotyczą podstawowych danych raportującej organizacji, 
jej profi lu oraz charakterystyki samego raportu. Druga grupa to wskaźniki szczegółowe 
podzielone na trzy kategorie: ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. Każda z kategorii 
zawiera szereg aspektów np. kategoria społeczna obejmuje takie aspekty jak zatrudnie-
nie, oznakowanie produktów i usług czy prawa człowieka. Do aspektów, których jest 46, 
dopasowane są wskaźniki. Wytyczne oferują ponad 80 uniwersalnych wskaźników. Ich lista 
jest poszerzona przez tzw. suplementy sektorowe, które zawierają wskaźniki szczegółowe 
specyfi czne dla danej branży i ułatwiają organizacjom raportowanie kwestii specyfi cznych 
dla ich sektora. Wśród sektorów, dla których przygotowano suplement sektorowy znajdują 
się m.in. lotniska, usługi fi nansowe, media, organizacje pozarządowe, przemysł wydobyw-
czy. Wskaźniki są uzupełnione przez opis podejścia do zarządzania danym obszarem (tzw. 
Disclosure on Management Approach).

Jak stosować Wytyczne? Na to pytanie odpowiadają poziomy aplikacji wytycznych. 
W systemie GRI G4 mamy dwie opcje: „Core” oraz szerszą „Comprehensive”. Od organizacji 
zależy, która z nich jest dla niej odpowiednia. Moim zdaniem, dla zdecydowanej większości 
organizacji dobrą opcją będzie „Core”.

Rola zasad raportowania w systemie GRI 

Najważniejszą część Wytycznych stanowią wbrew pozorom nie wskaźniki lecz zasady rapor-
towania, które stanowią podstawę sporządzania raportu. Jest to często zaskakujący fakt dla 
osób, które mają pierwszą styczność z raportowaniem. System GRI zawiera dziesięć zasad. 
Ich liczba i charakter nie zmieniły się mimo wprowadzenia znaczących zmian w najnowszej 
wersji standardu G4.  Zmieniło się natomiast miejsce zasady uwzględniania interesariuszy, 
która znajduje się obecnie na początku listy zasad dotyczących treści. 

Zasada Typ zasady Opis zasady

Istotność Zasada 
dotycząca 
treści raportu

Informacje zawarte w raporcie powinny obejmować 
te aspekty i zagadnienia, które odzwierciedlają istotne 
oddziaływanie gospodarcze i społeczne organizacji 
oraz jej wpływ na środowisko naturalne, a także 
kwestie, które mogą mieć istotny wpływ na oceny 
i decyzje interesariuszy.

Uwzględnianie 
interesariuszy

Zasada 
dotycząca 
treści raportu

Organizacja raportująca powinna zdefi niować swoich 
interesariuszy i wyjaśnić w raporcie, w jaki sposób 
reagowała na ich uzasadnione oczekiwania i interesy.

Kontekst 
zrównoważone-
go rozwoju

Zasada 
dotycząca 
treści raportu

Raport powinien prezentować wyniki organizacji 
w szerszym kontekście zrównoważonego rozwoju.

Kompletność Zasada 
dotycząca 
treści raportu

Uwzględnione w raporcie aspekt uznane za istotne 
oraz wskazań powinny wystarczać do odzwierciedlenia 
istotnych oddziaływań ekonomicznych i społecznych 
oraz wpływu na środowisko naturalne organizacji 
raportującej i umożliwić interesariuszom ocenę jej 
wyników w okresie raportowania.

Wyważenie Zasada 
dotycząca 
jakości raportu

Raport powinien odzwierciedlać pozytywne i negatyw-
ne aspekty umożliwiając właściwą ocenę całościowych 
wyników organizacji.

Porównywalność Zasada 
dotycząca 
jakości raportu

Poszczególne kwestie i informacje powinny być 
dobierane, zestawiane i prezentowane w sposób 
spójny i konsekwentny. Wykazywane informacje 
należy przedstawiać w sposób, który umożliwia 
interesariuszom przeanalizowanie zmian w wynikach 
organizacji wraz z upływem czasu oraz porównanie ich 
z wynikami innych organizacji.

Dokładność Zasada 
dotycząca 
jakości raportu

Prezentowane informacje powinny być wystarczająco 
dokładne i szczegółowe, aby interesariusze mogli oce-
nić wyniki organizacji raportującej.

Terminowość Zasada 
dotycząca 
jakości raportu

Raporty są sporządzane regularnie, a informacje 
są dostępne na czas, aby interesariusze mogli podej-
mować świadome decyzje.



Liliana Anam

Angażowanie 
interesariuszy
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Dlaczego w systemie GRI najważniejszą część stanowią zasady? Wpływ społeczny (w tym 
środowiskowy i ekonomiczny) będzie inny dla każdej fi rmy np. telekomu, fi rmy developerskiej, 
fi rmy energetycznej czy sieci handlowej. Trudno byłoby sprecyzować w jednym dokumencie 
dokładnie jakie dane fi rma z każdej branży powinna raportować, ponieważ wpływ społeczny 
każdej fi rmy będzie inny ze względu na jej działalność, miejsce operacji, skalę itp. W związku 
z tym pojawia się pytanie:  jak zapewnić by każda fi rma w rzetelny sposób zaprezentowała swój 
wpływ społeczny i wyniki w tym zakresie  a jednocześnie umożliwić użytkownikom raportów 
porównanie wyników? Odpowiedzią na to pytanie jest przyjęte przez GRI podejście do raporto-
wania. Zasady raportowania pozwalają na przeprowadzenie procesu raportowania, który umoż-
liwia zrozumienie wpływu społecznego (w tym środowiskowego i ekonomicznego) organizacji 
i zapewnia zaraportowanie przez nią faktycznie istotnych kwestii, zaś wskaźniki umożliwiają 
opis tych kwestii i ułatwiają użytkownikom zrozumienie i porównanie poszczególnych fi rm.

To podejście różni się zdecydowanie od raportowania fi nansowego, gdzie informacje 
o tym jakie dana fi rma powinna raportować są precyzyjnie określone i uniwersalne dla fi rm 
niezależnie od ich branży, wielkości, miejsca operacji. W sprawozdaniu fi nansowym orga-
nizacja wie z góry jakie wskaźniki powinna zaraportować. W raportowaniu GRI najpierw 
w procesie raportowania określamy jakie aspekty organizacja powinna zaraportować. 
Służą temu zasady dotyczące treści. Następnie, podobnie jak w raportowaniu fi nansowym, 
przygotowując dane kierujemy się zasadami dotyczącymi ich jakości. W systemie GRI or-
ganizacja sama defi niuje zakres raportu. Nie jest on jednak dowolny, lecz określony przez 
proces, który następnie jest udokumentowany w samym raporcie.

Kluczową rolę w stosowaniu Wytycznych GRI odgrywają cztery zasady dotyczące treści 
tj. uwzględniania interesariuszy, istotności, kontekstu zrównoważonego rozwoju oraz kom-
pletności. One nakreślają granice merytoryczne raportowania. Cały proces defi niowania treści 
składa się z czterech kroków:  Identyfi kacji, Priorytetyzacji, Walidacji i Przeglądu. Pozwala on 
na dobór treści i wskaźników ujętych w raporcie. To elastyczne podejście powoduje, że sys-
tem GRI może być zastosowany w każdej organizacji. Z drugiej strony elastyczność jest ujęta 
w ramy konkretnego procesu, którego wyniki są przełożone na  uniwersalne wskaźniki.

Podsumowując system GRI jest dopasowany do koncepcji CSR i związanej z nią koniecz-
ności zrozumienia przez fi rmę jakie są granice jej odpowiedzialności, jakie wpływy, jacy in-
teresariusze, w jaki sposób są związane z sukcesem biznesowym? Odpowiedzi na te pytania 
może dostarczyć proces raportowania wg GRI, w który zaangażowani będą menedżerowie. 
Tym samym hasło „sustainability through transparency”, które padło podczas konferencji 
w Amsterdamie (2013), zostanie zrealizowane. 

Tabela 1. Zasady raportowania wg Wytycznych GRI G4.  Źródło: CSRinfo, na podstawie GRI

Przejrzystość Zasada 
dotycząca 
jakości raportu

Informacje należy udostępniać w sposób, który jest 
zrozumiały i dostępny dla interesariuszy korzystających 
z raportu.

Wiarygodność Zasada 
dotycząca 
jakości raportu

Informacje i procesy zastosowane przy sporządzaniu ra-
portu należy zebrać, zarejestrować, zestawić, przeanali-
zować i zaprezentować w sposób, który może podlegać 
weryfi kacji i który pozwala ustalić jakość i istotność 
informacji.

1 Alexander Dahlsrud, How Corporate Social Responsibility is Defi ned: an Analysis of 37 Defi nitions, Corporate Social 
Responsibility and Environmental Management, 2006
2 Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji, CSRinfo 2011, s.8

Zaangażowanie interesariuszy (ang. stakeholders) stanowi jedną z podstawowych praktyk 
CSR, co znajduje odzwierciedlenie w samych defi nicjach tej koncepcji. W analizie 37 defi -
nicji1 wyłoniono pięć wymiarów CSR: środowiskowy, społeczny, ekonomiczny, interesariu-
szy i dobrowolności, a następnie poddano dalszej analizie, która wykazała, że najczęściej 
pojawiającym się wymiarem jest właśnie wymiar interesariuszy – występuje w ponad 88% 
defi nicjach. 

Zarządzanie interesariuszami w organizacji wymaga przeprowadzenia ich identyfi kacji, 
a następnie zaangażowania, poprzez liczne formy i metody budowania relacji z nimi, za 
pomocą których „organizacja jest w stanie zidentyfi kować ich oczekiwania i jednocześnie 
włączyć w procesy mające miejsce w fi rmie. W każdej fi rmie funkcjonuje wiele form zaanga-
żowania interesariuszy - od konsultacji z pracownikami poprzez badania konsumentów po 
dialog z interesariuszami”2. Rezultatem zaangażowania interesariuszy powinno być zarzą-
dzanie przez fi rmę postawionymi przez nich kwestiami i oczekiwaniami poprzez podejmo-
wane przez fi rmę decyzje, prowadzone procesy i realizowane zadania. 
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Składowa 
wytycznych

Kwestia interesariuszy

ZASADY RAPORTOWANIA

Istotność Ocena istotności obejmuje oczekiwania i kwestie podnoszone przez 
interesariuszy.

Uwzględnianie 
interesariuszy

Wymaga identyfi kacji interesariuszy oraz prezentacji w raporcie infor-
macji w jaki sposób organizacja raportująca odniosła do się istotnych 
dla interesariuszy kwestii.

Kontekst 
zrównoważonego 
rozwoju

Umieszcza organizację w szerszym kontekście zrównoważonego 
rozwoju, prezentując wyzwania, szanse, ryzyka, podjęte działania, 
co nie jest możliwe bez odniesienia do interesariuszy.

Kompletność Jej celem jest zapewnienie by raport pozwalał na ocenę interesa-
riuszom wyników organizacji raportującej. Zasadę kompletności, 
podobnie jak zasady istotności i kontekstu zrównoważonego rozwoju 
stosuje się wspólnie z zasadą uwzględniania interesariuszy.

Wyważenie, 
Porównywalność, 
Dokładność, 
Terminowość, 
Przejrzystość, 
Wiarygodność

Zasady te wymagają od raportowania by:
•  umożliwiało interesariuszom właściwą ocenę całościowych 

wyników organizacji
• umożliwiało interesariuszom przeanalizowanie zmian w wynikach 

organizacji wraz z upływem czasu oraz porównanie ich z wynikami 
innych organizacji.

• udostępniało interesariuszom informacji w takim czasie by interesa-
riusze mogli podejmować świadome decyzje odnośnie organizacji

• było zrozumiałe i dostępne dla interesariuszy korzystających 
z raportu

• by informacje zawarte w raporcie miały wysoki poziom wiarygodno-
ści, co oznacza, że dane pozyskane w procesie raportowania mogą 
podlegać weryfikacji przez interesariuszy

WSKAŹNIKI

3.5 (w GRI G4-18) Wymaga prezentacji procesu defi niowania treści raportu, w tym iden-
tyfi kacji interesariuszy.

4.14 (w GRI G4-24) Wymaga prezentacji listy interesariuszy angażowanych przez organizację.

4.15 (w GRI G4-25) Wymaga Podstawy identyfi kacji i selekcji angażowanych grup interesariuszy.

4.16 (w GRI G4-26) Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość 
angażowania według typu i grupy interesariuszy.

4.17 (w GRI G4-27) Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy oraz od-
powiedź ze strony organizacji, również poprzez ich zaraportowanie.

Wskaźniki środo-
wiskowe, społecz-
ne, ekonomiczne

Te wskaźniki odnoszą się do wyników organizacji, w tym do praktyk 
związanych z wybranymi grupami interesariuszy, np. klientami. Jed-
nak nie odnoszą się one bezpośrednio do praktyki angażowania inte-
resariuszy jako takiej, dlatego też nie zostaną one szerzej omówione.

ASSURANCE

Informacja 
na temat usług 
poświadczających

W najnowszej wersji GRI G4 odnosi się do takich form jak panel inte-
resariuszy dla przeglądu praktyk raportowania.  
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Miejsce interesariuszy w procesie raportowania 

W międzynarodowym badaniu z 2012 roku przeprowadzonym w ramach rozwoju „Wytycz-
nych do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju”3 zaangażowanie interesariuszy 
wymieniane jest jako jedna z głównych motywacji podejmowania przez fi rm raportowa-
nia:  67% respondentów wskazało budowę zaufania wśród kluczowych interesariuszy, 62% 
wskazało zaangażowanie inwestorów, pracowników i pozostałych interesariuszy, a 23% ko-
munikację ryzyk, możliwości i wyników inwestorom.

Proces raportowania odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju pozwala 
z jednej strony na zaangażowanie interesariuszy, a z drugiej stanowi doskonałe narzędzie 
komunikacji wyników dialogu prowadzonego z nimi w ciągu raportowanego okresu. 

Uwzględnianie interesariuszy stanowi jeden z warunków raportowania według najpo-
pularniejszego dzisiaj standardu raportowania Global Reporting Initiative (GRI) „Wytyczne 
do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju” (ang. Sustainability Reporting Guide-
lines). 

Uwzględnianie interesariuszy w procesie 
raportowania wg standardu GRI

Raportowanie w zgodzie z międzynarodowymi Wytycznymi Global Reporting Initiative wy-
maga uwzględnienia interesariuszy na kilku poziomach:

1. Zasad raportowania;
2. Wskaźników;
3. Assurance raportu, rozumianego jako weryfi kację raportu przez stronę trzecią, której 

celem jest opublikowanie wniosków w sprawie raportu.
Wszystkie zasady raportowania Wytycznych GRI odnoszą się do interesariuszy w sposób 

bezpośredni lub pośredni. Zasadą, która w bezpośredni sposób wymaga włączenia intere-
sariuszy w proces raportowania to zasada „Uwzględniania interesariuszy”. W najnowszych 
wytycznych GRI G4 zasada uwzględniania interesariuszy została przeniesiona na pierwsze 
miejsce wśród czterech zasad pozwalających na zdefi niowanie treści raportu, ponieważ 
uzupełnia ona stosowanie każdej pozostałej zasady dotyczącej treści raportu tj. kontekstu 
zrównoważonego rozwoju, istotności oraz kompletności. Dla podkreślenia wagi stosowania 
zasad GRI przeniosło do samych Wytycznych opis procesu raportowania, który w GRI G3 był 
w odrębnym Protokole Technicznym.

3 G4 Development. Full Survey Report, GRI 2012
Tabela 1. Ujęcie interesariuszy w Wytycznych Raportowania GRI G3.1. (oraz G4).  Źródło: CSRinfo



78 79

Polska praktyka raportowania − jaki błąd 
najczęściej popełniają raportujący? 

Gdyby wybrać jedną z zasad raportowania określoną standardem GRI, która jest pomijana, 
sprawia fi rmom trudność, a odpowiedzi na pytanie o jej zastosowanie są co najmniej ogól-
nikowe, to autorka wskazałaby właśnie na zasadę uwzględniania interesariuszy. 

Poziom stosowania zasady uwzględniania interesariuszy wśród polskich fi rm opubli-
kowało CSRinfo w ostatnim badaniu dotyczącym kondycji polskiego raportowania. Oprócz 
analizy ilościowej każdego roku badanie zawiera analizę jakościową jednego z aspektów 
raportowania. W wydanym w 2012 raporcie z badania „5 lat raportowania odpowiedzial-
nego biznesu w Polsce” było to zaangażowanie interesariuszy. Zbadano stopień stosowania 
zasady uwzględniania interesariuszy w raportach sporządzonych wg standardu GRI, które 
zostały opublikowane w 2011 roku. Próba objęła 18 raportów. Przy analizie kierowano się 
odniesieniami w tabelach GRI, co oznacza, że przyjęłam podejście jakie przyjąłby przeciętny 
interesariusz, który chciałby porównać wyniki fi rm w danym obszarze. Porównywanie wyni-
ków ułatwia wymagana przez GRI Tabela Wskaźników GRI (Index GRI), zazwyczaj umieszcza-
na na końcu raportu. W niektórych raportach takiej tabeli nie umieszczono, co utrudniało 
porównanie. 

Rysunek 1. Etapy procesu zarządzania interesariuszami odzwierciedlone w raporcie  Źródło: CSRinfo

Identyfi kacja 
interesariuszy

Zaangażowanie 
interesariuszy

Zarządzane ich 
oczekiwaniami

Raportowanie 
wyników

Wyniki analizy pokazały, że fi rmy raportujące na polskim rynku posiadają praktyki an-
gażowania interesariuszy w proces raportowania, jednak nie są ona jeszcze ugruntowane. 
Okazuje się, że fi rmy są w stanie zidentyfi kować interesariuszy, ale na tym część z nich po-
przestaje. Natomiast to kroki następujące po identyfi kacji przynoszą korzyści i mają wpływ 
na praktykę biznesową. Identyfi kacja sposobów angażowania interesariuszy pozwala im 
określić czy fi rma buduje w odpowiedni sposób relacje z kluczowymi interesariuszami i czy 
zapobiega w odpowiedni sposób ryzykom (np. brak kontaktu i dialogu z kluczowym intere-
sariuszem, którego oczekiwania i potrzeby nie są spełniane może skutkować konfl iktem). 

Ta obserwacja prowadzi do kolejnego wniosku – fi rmy nie do końca jeszcze rozumieją 
jak mogą wykorzystać wiedzę i jakie korzyści odnoszą z zaangażowania interesariuszy. 
Stąd, w ocenie autorki artykułu,  brak ich angażowania w proces raportowania. Powodem 
braku zaangażowania interesariuszy może być również niski poziom świadomości zarządza-
jących na temat ich roli w zarządzaniu CSR i tym samym w raportowaniu jak również brak 
wiedzy i  umiejętności angażowania interesariuszy.   

Brak stosowania zasady uwzględniania interesariuszy bywa często papierkiem lakmu-
sowym obrazującym poziom zarządzania CSR w fi rmie. Jeśli jest on powierzchowny, fi rma 
nie uwzględnia interesariuszy, nie stosuje podstawowej zasady w procesie raportowania 
wg GRI, co skutkuje nieprawidłowym procesem raportowania. Dla podniesienia wiarygod-
ności raportu niektóre fi rmy audytują prawidłowość zaraportowanych danych. Audyt, o ile 

jego zakres nie obejmuje poprawności procesu raportowania, nie zmienia faktu, że proces 
sporządzenia raportu nie był prawidłowy. Najgorszy w tym wszystkim jest fakt, że brak 
uwzględnienia interesariuszy, to strata szans dla fi rmy, dla raportujących i dla osób, którym 
zależy by rozwinąć odpowiedzialne zarządzanie w organizacji. 

GRI dąży do eliminacji takiej praktyki. Można było zaobserwować pierwsze działania 
w tym kierunku już w aktualizacji wytycznych GRI G3.1, gdzie wzmocniono zapisy dotyczące 
dokumentacji procesu raportowania. Dlatego niezwykle pozytywnie odebrałam zmiany ja-
kie wprowadziło G4. Standard odszedł od rozwiązań, które powodowały, że fi rmy koncerto-
wały się na tym ile wskaźników mogą zaraportować, zamiast na tym jakie faktycznie kwestie 
powinny być raportowane, co jest najważniejsze w ich działalności, jakie są ich kluczowe 
oddziaływania. Eliminacji zjawiska, które nazywam „fi ksacją wskaźnikową”, służy nowe po-
dejście w poziomach aplikacji standardu: Podstawowym (Core) i Rozszerzonym (Comprehen-
sive), które nie opiera się jak to było wcześniej na liczbie wskaźników, oraz nacisk na proces 
raportowania i jego włączenie do głównej treści wytycznych. 

Zdaniem autorki artykułu wzrost świadomości i kompetencji menedżerów w zakre-
sie zarządzania interesariuszami  przełoży się na rozwój praktyki włączania interesariuszy 
w procesy raportowania, a tym samym na jakość treści raportów jak również na wypełnienie 
przez raporty CSR swojej roli jako narzędzia rozliczalności fi rmy i komunikacji z interesariu-
szami4. 

Dlatego jeśli ktoś chce  poprawić jakość i wiarygodność raportu  warto, zdaniem autorki 
artykułu,  zacząć wypełniać zasadę uwzględniania interesariuszy. Dzięki niej nie tylko w pra-
widłowy sposób przeprowadzimy proces raportowania, ale przede wszystkim poprawimy 

4 Pomocnym materiałem dla tych wszystkich, którzy chcą zrozumieć zasady zaangażowania interesariuszy jest publi-
kacja „Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji”, która jest dostępna na stronie csrinfo.
com.pl.

Tabela 2. Praktyka angażowania interesariuszy (próba 18 raportów wg GRI opublikowanych w 2011 r. w Polsce  

Źródło: CSRinfo

Wskaźnik Zakres wskaźnika Poziom jego 
spełnienia 
przez fi rmy

4.14 Wymaga prezentacji listy interesariuszy angażowanych 
przez organizację.

100%

4.15 Wymaga Podstawy identyfi kacji i selekcji angażowanych grup 
interesariuszy.

61%

4.16 Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość 
angażowania według typu i grupy interesariuszy.

66%

4.17 Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy 
oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich 
zaraportowanie.

60%

3.5 Wymaga prezentacji procesu defi niowania treści raportu, 
w tym identyfi kacji interesariuszy.

55%
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komunikację naszej fi rmy z interesariuszami i zyskamy wiedzę na temat oczekiwań kluczo-
wych jej interesariuszy, z którymi związane jest powodzenie biznesu. 

Rok po ostatnim badaniu, a w trakcie gromadzenia danych do kolejnego badania do-
tyczącego kondycji polskiego raportowania, które CSRinfo będzie publikowało na jesieni 
2013, na rynku można zaobserwować wiele pozytywnych zjawisk. Praktyka raportowania 
jest podejmowana przez kolejne fi rmy. Pojawił się panel interesariuszy dotyczący raporto-
wania poprowadzony przez RWE. Zachęcam fi rmy do uczenia się na doświadczeniach tych 
podmiotów, które już podjęły raportowanie, rozpoczęcie praktyki raportowania i wykorzy-
stania jej do zapewnienia sukcesu biznesowego fi rmy. 

Kamil Baj, Anna Krakowińska

GRI G4 – nowy 
standard raportowania

11

W maju 2013 roku GRI wydało czwartą serię Wytycznych raportowania zrównoważonego 
rozwoju – GRI G4. Ich opracowanie i wydanie trwało ponad dwa i pół roku. Wytyczne GRI 
G4 były konsultowane z szerokim gronem interesariuszy, od eksperckich grup roboczych, po 
konsultacje społeczne. 

Podstawowym celem nowych Wytycznych jest ustrukturyzowanie i dostarczenie przej-
rzystych oraz spójnych zasad raportowania zrównoważonego rozwoju. Drugim, równie 
ważnym celem Wytycznych, jest zachęcenie organizacji do przedstawiania jak najbardziej 
wiarygodnych raportów, poprzez skupienie się na pokazywaniu najważniejszych dla ich mo-
delu biznesowego oraz interesariuszy aspektów. Generalnym celem jest po prostu rozpo-
wszechnienie praktyki raportowania zrównoważonego rozwoju. 

Nowa struktura i format

Wytyczne są podzielone na dwie części, by ułatwić identyfi kację wymagań. 
1. Część pierwsza – Zasady Raportowania oraz Standardowe Informacje – wyznacza kryte-

ria, które organizacja powinna przyjąć, by prawidłowo przygotować raport zrównowa-
żonego rozwoju. 

2. Część druga – Instrukcja Implementacji – zawiera wytyczne dotyczące raportowania 
oraz interpretacje, które trzeba wziąć pod uwagę podczas przygotowywania raportu.



82 83

1 Aspekty są uszczegółowieniem raportowanych kategorii i służą ustrukturyzowaniu obszarów, które obejmuje raporto-
wanie zrównoważonego rozwoju. Przykładowo, jedną z podstawowych kategorii w raportach jest ochrona środowiska. 
Aspekty, które powinna rozważyć organizacja przy raportowaniu w tej kategorii to m.in.: zużycie surowców, stosunek 
do energii,  wody, bioróżnorodności, emisji gazów cieplarnianych, ścieków i odpadów, transportu, wpływ oferowanych 
produktów i usług na środowisko, zgodność z regulacjami środowiskowymi, ocena dostawców w kontekście wpływu na 
środowisko, etc.

Wytyczne zostały tak zaprojektowane, by możliwe najpełniej współgrały z innymi roz-
poznawalnymi standardami międzynarodowymi. Wytyczne G4 zawierają więc odnośniki do 
Dziesięciu Zasad zawartych w Globalnym Porozumieniu Organizacji Narodów Zjednoczo-
nych (ang. United Nations Global Compact – UNGC) z 2000 roku oraz do wytycznych OECD 
dla przedsiębiorstw wielonarodowych z 2011 roku, a także do głównych zasad ONZ doty-
czących biznesu i praw człowieka (ang. United Nations Guiding Principles on Business and 
Human Rights – UNGP) z 2011 roku.

Treść raportu

KONCENTRACJA NA KLUCZOWYCH ASPEKTACH
Wytyczne zakładają, że zasady raportowania są przestrzegane przez organizację, która przy-
gotowuje raport. Wytyczne zawierają rozbudowane wyjaśnienie zasad raportowania. O ile 
same wytyczne nie są zmienione w stosunku do wersji G3 i G3.1, to wersja G4 przedstawia 
nowe podejście do określania zawartości raportu i wyznacza zasady, jak określać Aspekty1 
i ich wpływ na raportowanie.

Oznacza to, że organizacja będzie mogła zdefi niować zakres swojego raportu poprzez:
• Rozpoznanie istotnych kwestii i określenie ich wpływu na działalność, produkty, usługi 

i relacje, bez względu na to, czy efekt będzie dotyczył samej organizacji, jej otoczenia, 
czy obu obszarów. 

• Identyfi kację granic pozwalających na określenie, czy efekt będzie dotyczył samej orga-
nizacji czy jej otoczenia.

• Priorytetyzację zidentyfi kowanych Aspektów według ich znaczenia. W ten sposób moż-
na ustalić, które powinny być raportowane oraz ile uwagi powinno się poświęcić po-
szczególnym kwestiom.

• Przedstawienie podejścia organizacji do wyboru kluczowych Aspektów i wskaźników 
z nimi związanych, zgodnie z wprowadzonym przez wytyczne GRI G4 elementem ujaw-
nienia podejścia do zarządzania – DMA (ang. Disclosure on Management Approach). 
Element DMA daje raportującej organizacji możliwość wyjaśnienia jak zarządza swoimi 
obszarami raportowania, np. poprzez ujawnienie jaką metodykę stosuje wybierając klu-
czowe Aspekty.

KRYTERIA ZGODNOŚCI
Określone w G3 poziomy aplikacji zostały pominięte w nowych Wytycznych, przede wszyst-
kim ze względu na wątpliwości, czy były właściwie rozumiane i stosowane przez użytkowni-
ków. Mogły być rozumiane jako oznaczenie jakości raportu lub nawet jako odzwierciedlenie 
zaangażowania fi rmy w działania związane ze zrównoważonym rozwojem. W nowych Wy-

tycznych poziomy aplikacji zostały zastąpione kryteriami, które organizacja sporządzająca 
raport zgodnie z G4 powinna stosować.

Wytyczne oferują dwie opcje weryfi kacji zgodności raportu zrównoważonego rozwoju 
ze standardem G4:

• Opcja podstawowa
Zawiera istotne elementy raportu oraz podstawy, na których organizacja opiera się, 
komunikując swój wpływ ekonomiczny, środowiskowy i społeczny. W ramach tej opcji 
organizacja musi zaraportować przynajmniej jeden wskaźnik dla wszystkich zidentyfi ko-
wanych istotnych Aspektów.

• Opcja kompleksowa
Bazuje na opcji podstawowej, rozszerzając ją o wymóg przedstawienia dodatkowych 
informacji na temat strategii organizacji, prowadzonych analiz, zarządzania, etyki i spój-
ności działań. Wybierając tę opcję organizacja musi uwzględnić w raporcie wszystkie 
wskaźniki dla każdego z istotnych Aspektów.
Bez względu na wielkość, sektor czy lokalizację, organizacja wybiera tę opcję, która naj-

bardziej odpowiada jej potrzebom raportowania. Ponadto, nie zakłada się, że organizacja 
kiedyś zmieni swój zakres raportowania z opcji podstawowej na kompleksową. Niektóre 
organizacje mogą się na to zdecydować, wraz ze wzrostem doświadczenia w raportowaniu 
lub w przypadku wyjścia naprzeciw oczekiwaniom interesariuszy. 

Raportujący może powoływać się na to, że raport zrównoważonego rozwoju jest zgod-
ny z Wytycznymi G4 tylko i wyłącznie wtedy, gdy spełniła wszystkie kryteria zawarte w jed-
nej lub drugiej opcji oraz gdy załączył do raportu Index GRI w zalecanym formacie.

Wytyczne przewidują wyjątkowe przypadki, w których ujawnianie niektórych informacji 
przez organizację jest niemożliwe. Organizacja powinna zidentyfi kować je w raporcie oraz 
wskazać przyczynę pominięcia, wybraną z listy przyczyn zdefi niowanych w Wytycznych.

Organizacja, która tylko częściowo stosuje się do Wytycznych, może podać informa-
cję, że jej raport zawiera elementy zgodne z Wytycznymi Raportowania Zrównoważonego 
Rozwoju GRI. Muszą one zostać wymienione i wyraźnie wskazane w raporcie. Rozwiązanie 
to jest korzystne dla tych organizacji, które ze względów regulacyjnych muszą raportować 
niektóre wskaźniki GRI lub potrzebują dłuższego okresu przygotowawczego przed rozpo-
częciem raportowania w pełni zgodnego z Wytycznymi.

Podejście do zarządzania

Część dotycząca ujawnienia podejścia organizacji do zarządzania wymaga przedstawienia, 
jak zarządza ona swoim wpływem na ekonomię, środowisko czy społeczeństwo.

Wytyczne wprowadzają standardową formułę ujawnienia podejścia do zarządzania, 
które jest spójne pod względem formatu i struktury dla wszystkich zidentyfi kowanych, istot-
nych Aspektów. Formuła ta wymaga od organizacji wyjaśnienia:

• Dlaczego dany Aspekt jest istotny i co na to wpływa?
• Jak organizacja zarządza danym Aspektem – na przykład: jak kształtuje proces, jaka 

jest strategia, cel i zaangażowanie organizacji w związku zarządzaniem Aspektem?
• Jak organizacja ocenia efektywność swojego podejścia, jak traktuje wyniki tej oceny 

i czy podejmuje jakieś zmiany?



84 85

Ujawnienie podejścia do zarządzania, musi być przedstawione dla wszystkich zidentyfi -
kowanych, kluczowych Aspektów zawartych w Wytycznych.

Nowe i zrewidowane formuły

Wytyczne wprowadzają szereg nowych i zrewidowanych, standardowych elementów rapor-
towania w wielu obszarach. Jest to odzwierciedleniem większej uwagi, jaką przykładają do 
tych Aspektów interesariusze i instytucje regulujące. Wytyczne obejmują takie Aspekty jak:

Zarządzanie
• struktura zarządzania organizacją, włącznie z komitetami zarządczymi na najwyższym 

poziomie zarządzania, 
• identyfi kacja komitetów zarządczych, odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji 

mających wpływ na kwestie ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.
Dodatkowe elementy raportu są wymagane, jeśli organizacja stosuje opcję kompleksową.
Łańcuch dostaw
• opis łańcucha dostaw organizacji,
• ocena wpływu łańcucha dostaw i podejścia do zarządzania nim,
• obszary, w których powinien zostać oceniony wpływ łańcucha dostaw to m.in.: prak-

tyki dotyczące zatrudnienia, praw człowieka i środowiska.
Etyka i spójność
• wartości, które przyświecają organizacji, zasady, standardy i normy zachowania, takie 

jak: kodeksy postępowania i etyki. 

Dodatkowe informacje standardowe

Dodatkowo, w Wytycznych zostały umieszczone nowe informacje, standardowe dla praktyk 
antykorupcyjnych, emisji gazów cieplarnianych i energii. Są wymagane, jeśli Aspekty, któ-
rych dotyczą, zostały zidentyfi kowane jako istotne.

Suplementy sektorowe

Zawartość 10 suplementów sektorowych, wcześniej publikowana przez GRI, została zreorga-
nizowana jako informacje sektorowe w ramach G4. Jeśli organizacja chce się powoływać na 
sporządzenie raportu zgodnie z Wytycznymi, musi przedstawić zarówno cześć podstawo-
wą, jak i sektorową, o ile ma ona zastosowanie do obszaru działalności organizacji.

Niezależna weryfi kacja

GRI rekomenduje poddawanie raportów zrównoważonego rozwoju niezależnej weryfi kacji 
przez zewnętrznych audytorów. Nie jest to jednak wymagane do powoływania się na sporzą-
dzenie raportu zgodnie z Wytycznymi. Oznaczenie „+”, czyli zasygnalizowanie niezależnej 
weryfi kacji zewnętrznej raportu, nie zostało przeniesione do Wytycznych G4. Przede wszyst-
kim dlatego, że nie gwarantowało jednolitego poziomu weryfi kacji i audytu. Według nowych 
Wytycznych raportujące organizacje będą mogły wskazać w załączniku „Indeks GRI”, które 
części raportu były poddane zewnętrznej weryfi kacji, wraz ze stosownymi odniesieniami (nu-
mery stron lub linki elektroniczne) do opinii zewnętrznego audytora, załączonej do raportu. 

Data obowiązywania i okres przejściowy
Organizacje raportujące według standardów G3 i G3.1 mogą same zadecydować, kiedy 
przejść na raportowanie według nowych Wytycznych. Wytyczne G4 będą miały zastosowa-
nie dopiero do wszystkich raportów publikowanych po 31 grudnia 2015 roku. Daje to rapor-
tującym organizacjom dwa cykle raportowe na przejście na standardy raportowania według 
Wytycznych G4. Wcześniejsza adaptacja nowych Wytycznych jest możliwa, a organizacje 
dopiero rozpoczynające raportowanie zrównoważonego rozwoju są zachęcane przez GRI do 
stosowania nowego standardu, także przy braku pełnej zgodności w pierwszych raportach. 

Raportowanie zintegrowane

Jednym z celów pracy nad G4 było ułatwienie połączenia raportowania zrównoważonego 
rozwoju z procesem raportowania zintegrowanego, opartym na strukturze raportowania, 
stworzonej przez International Integrated Reporting Council GRI nie był w stanie sfi nalizo-
wać tej części projektu ze względu na późniejsze ukończenie wytycznych IIRC. Pomimo to 
Część 1 Wytycznych G4 przedstawia opis głównych relacji pomiędzy zintegrowanym rapor-
towaniem a raportowaniem zrównoważonego rozwoju. Wytyczne podkreślają, że poprzez 
raportowanie zintegrowane, organizacja komunikuje jak jej strategia, zarzadzanie i osiąga-
ne wyniki prowadzą do kreowania wartości. Pomimo różnych celów, raportowanie zrów-
noważonego rozwoju jest istotnym elementem raportowania zintegrowanego, ponieważ 
przedstawia perspektywę, którą organizacja powinna wziąć pod uwagę przy identyfi kacji 
kluczowych dla siebie kwestii, celów strategicznych oraz przy ocenie swoich zdolności do 
osiągania tych celów. 



Mimo, że małe i średnie przedsiębiorstwa dominują wśród podmiotów prowadzących dzia-
łalność gospodarczą, najrzadziej ze wszystkich publikują raporty społeczne. Raportowanie 
danych pozafi nansowych pozostaje domeną fi rm dużych – MŚP pozostają w  tym obszarze 
daleko w tyle. Według danych CorporateRegister.com tylko 4% wszystkich raportujących 
społecznie fi rm to MŚP. Tymczasem małe i średnie fi rmy stanowią 98% wszystkich przedsię-
biorstw w Europie i zatrudniają 67% wszystkich pracujących na naszym kontynencie. Dlacze-
go tak niewiele z nich decyduje się na opracowanie raportu społecznego? 

Natalia Ćwik

Raportowanie społeczne 
– perspektywa MŚP

1 http://www.csr.parp.gov.pl/fi les/74/455/456/17648.pdf

Po 1: Brak motywacji
Ważnym impulsem dla mniejszych fi rm mogą być wymogi, jakie stawiają potencjalni klienci 
– fi rmy większe, posiadające strategię zrównoważonego rozwoju, wymagające podobne-
go nastawienia od swoich dostawców. Obecnie wiele fi rm deklarujących stosowanie zasad 
społecznej odpowiedzialności biznesu jasno prezentuje swoje oczekiwania względem kon-
trahentów – w formie kodeksów postępowania, zasad współpracy i kryteriów, jakie spełniać 
musi fi rma ubiegająca się o kontrakt. Niekiedy dostawcy poddawani są okresowym audy-
tom (m.in. audytom społecznym czy etycznym), podczas których weryfi kowana jest zgodność 
standardów społecznej odpowiedzialności z wymogami fi rmy – klienta. Firma IKEA posiada 
np. sprecyzowane zasady współpracy z dostawcami w formie zasad IKEA IWAY. Dotyczą one 
takich kwestii jak zapobieganie pracy dzieci, zapobieganie korupcji i dyskryminacji, ochrona 
środowiska, bezpieczeństwo pracy itd. Zasady defi niują zarówno to, czego fi rma oczekuje 
od dostawców, jak i to, czego oni oczekiwać mogą od niej. Wydaje się, że ten sposób komu-
nikacji z partnerami biznesowymi szczególnie zachęca mniejsze fi rmy do podnoszenia wła-
snych standardów. W tym przypadku ważne jest, aby klienci z tej samej branży, nie stosowali 
wymogów rozbieżnych – dla dostawców oznacza to dodatkowy koszt i czas poświęcona na 
dostosowywanie się do różnych standardów. Dlatego w ramach niektórych branż powstają 
ujednolicone kodeksy. 

Duże fi rmy mają zatem do odegrania ważną rolę – ustanawiając standardy, jakich wy-
magają od dostawców, dają impuls dla całego rynku i przyczyniają się do upowszechniania 
standardów społecznej odpowiedzialności w obrębie całej branży. Z kolei mniejsze fi rmy, 
które dostosują się do nowych zasad, zyskują dodatkowy element przewagi konkurencyj-
nej. Zdarza się, że w ramach kryteriów przetargowych fi rma zamawiająca wymaga od po-
tencjalnych dostawców jakiegoś typu raportu danych pozafi nansowych – samo to może 
skłonić wiele małych i średnich przedsiębiorstw do zainteresowania się tematem raporto-
wania społecznego.

Po 2: Brak wiedzy
Małe i średnie fi rmy mają mniejszą wiedzę na temat koncepcji i narzędzi społecznej od-
powiedzialności biznesu niż fi rmy duże – tak przynajmniej wynika z badań prowadzonych 
w Polsce. Firmy sektora MSP rzadziej znają znaczenie pojęcia społeczna odpowiedzialność 
biznesu (wg badań PARP z 2013 roku 2/3 rodzimych MSP nie zetknęło się z terminem CSR1) 
– oczywiście, nie oznacza to, że jej zasad (nieświadomie) nie stosują, jednak na poziomie 
wdrożonych standardów i strategii zdecydowanie odstają od dużych fi rm. Problemem jest 
nie tylko brak wiedzy, ale też niewystarczająca ilość źródeł, które opisywałyby koncepcję 
CSR w sposób przejrzysty dla mniejszych fi rm i ich charakter. Społeczna odpowiedzialność 
w dużej mierze opisywana jest językiem korporacji, nieprzystającym w wielu aspektach 
do realiów małych i średnich fi rm. Obecnie powstaje coraz więcej projektów i publikacji 
skierowanych do MŚP, przybliżających standardy i narzędzia CSR, wciąż jednak temat nie 
jest priorytetem w agendach mniejszych fi rm, których potrzeby i możliwości są inne niż 
w przypadku fi rm dużych.
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Wykres 1. Ilość raportów społecznych zarejestrowanych w bazie CorporateRegister.com w latach 1993-2012  
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Dodatkowo, mniejsze przedsiębiorstwa, szczególnie usługowe, przekonane są o swo-
im niewielkim lub zerowym wpływie na środowisko – bez świadomości i zmierzenia wpły-
wu nie może być mowy o rzetelnym raportowaniu.

Po 3: Brak zasobów
Rzetelne opracowanie raportu społecznego wymaga czasu i zaangażowania wielu osób 
w fi rmie. Pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie raportu muszą zbierać dane przez 
dłuższe okresy czasu, niekiedy ustanawiać dopiero standardy, których wcześniej w fi rmie 
nie było. Zadanie to wymaga dobrego przygotowania i kompetentnych ludzi. W mniejszych 
fi rmach często brak szczegółowego podziału zadań czy „działów”. Wygospodarowanie cza-
su i wydelegowanie pracowników do takiego zadania to dla małej fi rmy spore wyzwanie. 
W czasach kryzysu, na trudnym rynku, na którym każdego dnia trzeba walczyć o przetrwa-
nie i zachowanie płynności fi nansowej, kwestie raportowania schodzą na drugi plan. 

Po 4: Brak adekwatnych narzędzi
W przypadku fi rm średnich, tj. zatrudniających do 250 pracowników, raportowanie społecz-
ne i dostępne standardy raportowania mogą być adekwatne. W przypadku fi rm małych oraz 
mikroprzedsiębiorstw, sporządzanie rozbudowanego raportu z uwzględnieniem wskaźni-
ków GRI wydaje się pozbawione sensu. W tym przypadku wygodniejszą i prostszą, a także 
chyba bardziej dostosowaną do potrzeb, formą raportowania danych pozafi nansowych jest 
przygotowywanie Communication on Progress w ramach inicjatywy UN Global Compact. Ra-
port taki wymaga opisania działań w zakresie 10 priorytetów zrównoważonego rozwoju 
– zakres tematyczny jest wystarczający by objąć aspekty istotne z punktu widzenia MŚP, 
a jednocześnie nie na tyle szczegółowy, by zmuszać je do monitorowania danych, co wyma-
ga dużych nakładów pracy. 

Po 5: Brak potrzeby
Pytanie o to KTO czyta raporty społeczne i kto jest ich właściwym odbiorcą pozostaje otwar-
te. Powszechnie kwestionowana jest zasadność przygotowywania raportów przez duże fi r-
my, co dopiero przez MŚP. Trudno jednoznacznie udowodnić wpływ raportowania na kon-
kurencyjność fi rmy – dostępne badania w tym temacie dotyczą głównie spółek giełdowych, 
a korzyści widoczne są w dłuższym okresie czasu. Jakkolwiek analiza działań z zakresu spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu może być elementem due dilligence, nie jest to normą 
ani priorytetem dla inwestorów. Konsumenci również nie wykazują zainteresowania rapor-
tami. Małe i średnie fi rmy muszą zatem odpowiedzieć sobie na pytanie: dla kogo raport? 
Istotnym interesariuszem w tym względzie wydają się społeczności lokalne – małym fi rmom 
do nich bliżej, często wspomagają je i rekrutują spośród nich gros pracowników. Ponadto, 
sam proces raportowania może okazać się cennym doświadczeniem, które pozwoli fi rmie 
zidentyfi kować istotne ryzyka, szanse i obszary do rozwoju. 

Trudne, ale nie niemożliwe

W Polsce trudno dotrzeć do dobrego przykładu raportu społecznego mniejszej fi rmy. 
W miarę jak raportowanie danych pozafi nansowych będzie stawało się standardem (a praw-
dopodobnie będzie – stara się o to Komisja Europejska, a kilka krajów wprowadziło już obo-
wiązek raportowania) ten trend być może się odwróci. W publikacji „Sustainability Repor-
ting for SMEs”2 opisano etapy raportowania, które małe i średnie fi rmy mogą uwzględnić 
w planowaniu tego procesu:

2 Elaine Cohen, Sustainability Reporting for SMEs. Competitive Advantage through Transparency, Dō Sustainability 2013

Korzyści

Jakie korzyści z raportowania mogą odnieść małe i średnie fi rmy? Poza standardowymi ko-
rzyściami z samego procesu raportowania, opisanymi szeroko w innych rozdziałach tej pu-
blikacji, przygotowanie raportu społecznego może:
• Pomóc fi rmom w budowaniu relacji z klientami przestrzegającymi zasad CSR
• Dać fi rmom przewagę w przetargach, gdzie raportowanie danych pozafi nansowych jest 
kryterium wyboru
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Rysunek 1. Model RSG (Ready, Steady, Go!)  Źródło: Elaine Cohen, Sustainability Reporting for SMEs. Competitive Advantage 

through Transparency, Dō Sustainability 2013

Do biegu…

• Zdefi niuj misję społeczną Twojej fi rmy
• Porównaj się z innymi formami w branży i określ źródła wartości
• Zaangażuj interesariuszy
• Zidentyfi kuj najważniejsze wpływy Twojej fi rmy (wpływ środowi-

skowe, społeczny, ekonomiczny)
• Zdecyduj, jakie wskaźniki zrównoważonego rozwoju chcesz 

mierzyć i raportować

Gotowi…

Określ czego potrzebujesz, aby sporządzić raport:
• Zasoby
• Harmonogram
• Budżet
• Standard raportowania
• Format raportu
• Okres raportowania

Start!

• Nadaj raportowi tytuł
• Określ strukturę raportu
• Zbierz dane i opisy dobrych praktyk
• Przygotuj wstępną wersję
• Poddaj wstępną wersję ocenie i akceptacji
• Zaprojektuj raport
• Publikuj raport!
• Dostarcz raport najważniejszym interesariuszom



Przykład – raportowanie w małej fi rmie

Banarra to małe przedsiębiorstwo (14 pracowników) zajmujące się konsultingiem 
w zakresie CSR z siedzibą w Australii. Firma publikuje raporty zrównoważonego roz-
woju od 2005 roku. We wstępie do raportu za 2011 roku fi rma wyjaśnia dlaczego zde-
cydowała się na raportowanie: „Często jesteśmy pytani dlaczego taka mała fi rma jak 
Banarra wydaje Raport Zrównoważonego Rozwoju. Najprościej można odpowiedzieć, 
że robimy, to, co głosimy, a raport jest platformą dialogu z każdym, kto pragnie zrozu-
mieć w jaki sposób my, jako fi rma, przyczyniamy się do zrównoważonej przyszłości.”

Raport fi rmy za 2011 rok przygotowany został w oparciu o wytyczne GRI – wy-
brano pozmiom raprtowania B. W raporcie zawarte są informacje o postępach fi rmy 
w kilku obszarach. Firma nie ukrywa w raporcie negatywnych informacji – wyraźnie 
zaznaczono wskaźniki, których nie udało się osiągnąć lub takie, które się pogorszyły. 
Najważniejsi interesariusze fi rmy – pracownicy, dostawcy, klienci, partnerzy bizneso-
wi – zostali zaproszeni do panelu, którego zadaniem jest wsparcie fi rmy w określeniu
zakresu raportu. 

Raport jest przystępny w formie – ma tylko 36 stron, ciekawą grafi kę i klarowny 
układ treści, umożliwiający postępy fi rmy w czasie.

Banarra to również ciekawy przykład fi rmy doradczej, która sama raportuje, a nie 
tylko doradza w tym zakresie swoim klientom.

www.banarra.com
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Justyna Januszewska

Raportowanie 
społeczne organizacji 
pozarządowych

Pytanie o to, dlaczego warto podjąć trud i wdrożyć procesy związane z raportowaniem 
kwestii etycznych, ekologicznych i społecznych w organizacji pozarządowej wydaje się być 
w swej istocie zbliżone do pytania o to, dlaczego warto czynić dobrze. Wzniosłe idee uza-
sadniające oba rodzaje działania nie zawsze i nie wszystkich mogą przekonywać, rzadko kto 
jednak oprze się argumentom w postaci potencjalnych, acz konkretnych korzyści wynikają-
cych z ich podjęcia. W niniejszym artykule przyjrzymy się im bliżej, odwołując się do jedne-
go z możliwych modeli raportowania społecznego w organizacji pozarządowej, opartego 
o wytyczne GRI (Global Reporting Initiative). Informacje zawarte w artykule poparte są do-
świadczeniami autorki nabytymi w trakcie pierwszego procesu raportowania społecznego 
w Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB), który koordynowała. 

1. Co raportują organizacje pozarządowe 
w Polsce?
Raportowanie nie jest terminem obcym organizacjom pozarządowym w Polsce. Wszyst-
kie zobowiązane są do raportowania wyników działalności fi nansowej, a te, które posia-
dają status organizacji pożytku publicznego, dodatkowo muszą przedkładać sprawozdanie 
z efektów działań merytorycznych. Do tego, organizacje realizujące projekty fi nansowane 
bądź dofi nansowane z grantów rządowych, samorządowych, funduszy unijnych czy innych, 
również zobowiązane są do złożenia szczegółowych raportów i sprawozdań ze spożytko-
wania pozyskanych środków. Przy takiej liczbie obowiązków sprawozdawczo-raportowych, 

13



1 www.gridatabase.org; dane pochodzą z materiałów udostępnionych uczestnikom podczas organizowanej przez Global 
Reporting Initiative konferencji Global Conference on Sustainability and Reporting, która odbyła się w dniach 21-13 
maja 2013 w Amsterdamie.
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ściśle i bezpośrednio związanych z prowadzonymi działaniami, dla większości organizacji 
pozarządowych raportowanie społeczne (czyli raportowanie na temat wpływu organizacji 
na otoczenie społeczne, gospodarcze i na środowisko) pozostaje całkowicie poza obszarem 
ich aktywności. Opublikowany we wrześniu2013 roku raport społeczny Forum Odpowie-
dzialnego Biznesu jest pierwszym wśród polskich NGOsów (od ang. NGO – non govermen-
tal organizations – organizacje pozarządowe). Niewiele lepiej sytuacja wygląda globalnie – 
w roku 2012 65 NGO zgłosiło informację o swoim raporcie do bazy danych Global Reporting 
Initative, i liczba ta nie zmieniła się od roku 20111. Mała to pociecha, że i wśród fi rm, mimo 
znacznie lepszych statystyk, daleko jeszcze do powszechności w tym zakresie. Przyjrzyjmy 
się powodom, dla których niektórzy podejmują jednak to wyzwanie. 

2. Dlaczego warto raportować o wpływie 
na społeczeństwo i środowisko?
Na początek warto zwrócić uwagę na olbrzymią wartość, jaką przynosi proces raportowania 
społecznego dla wewnętrznego funkcjonowania organizacji. Wiąże się on bowiem z ko-
niecznością uporządkowania formalnych bądź nieformalnych procedur, sprzyja odkryciu luk 
w dotychczasowych systemach, staje się okazją do pogłębionego wglądu w schematy funk-
cjonowania organizacji i do eliminacji nieefektywnych sposobów działania, co zaowocować 
może konkretnymi oszczędnościami (ilość zużywanej wody, energii, papieru, recykling od-
padów i inne). Przede wszystkim jednak daje całościowy ogląd organizacji z perspektywy, 
z której dotychczas najprawdopodobniej rzadko, jeśli w ogóle, się na nią patrzyło.

Kolejną kwestią jest szansa na wzrost konkurencyjności w fundraisingowym wyścigu 
o (ograniczone) środki prywatne. Generalnie czynnikiem niezwykle silnie wpływającym na 
działania zarówno indywidualnych jednostek, jak i organizacji (różnego typu), jest aspekt 
tzw. „peer pressure”, czyli nacisk danej grupy odniesienia na dostosowywanie się do obo-
wiązujących norm czy zwyczajów. W przypadku raportowania społecznego w Polsce nie 
mamy z tym jeszcze do czynienia. Moglibyśmy zachęcać jednak do samoregulacji, stoso-
wania się do nieobowiązkowych standardów, odnoszących się do cenionych i popieranych 
przez organizację wartości i idei zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzial-
ności organizacji. Raportowanie społeczne takiej organizacji pozarządowej staje się wów-
czas jej „wyróżnikiem konkurencyjnym”. Mogą na niego zwrócić uwagę fi rmy, które same 
podejmują wysiłek raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju. Z jednej z strony orga-
nizacja czyniąca podobnie jest im niejako bliższa z uwagi na zbliżone podejście do zarzą-
dzania, z drugiej zaś informacje ujawniane w procesie raportowania społecznego stanowić 
mogą cenną wskazówkę co do wiarygodności danej organizacji czy oceny ryzyka związa-
nego ze współpracą z nią. Tym samym zaś raportowanie społeczne przyczynić się może 
do wzmocnienia pozycji organizacji w oczach potencjalnych partnerów czy dobroczyńców 
biznesowych.

Raportowanie społeczne może również wesprzeć procesy rekrutacyjne i wewnętrzne 
działania związane z zarządzaniem zespołem/ludźmi. Na wybrane kwestie związane z ra-
portowaniem społecznym, dotyczące aspektami kreowania dobrego, godnego miejsca pra-

cy, będą z pewnością zwracać uwagę obecni i potencjalni pracownicy i pracowniczki oraz 
wolontariusze i wolontariuszki. Z kolei to, jak organizacje wypełniając swoją misję traktują 
nie tylko swoich pracowników i swoje pracowniczki, ale też współpracowników, dostaw-
ców, odbiorców działań, czy dbają, by jak najmniej oddziaływać na środowisko naturalne, 
może być interesujące także dla darczyńców indywidualnych oraz dla tzw. opinii publicznej. 
Przejrzystość w odniesieniu do relacji z interesariuszami będzie zatem wspierać pożądany 
wizerunek organizacji w ich oczach i budować zaufanie do niej.3

Wśród argumentów na rzecz raportowania społecznego często pojawia się również ten, 
który mówi, że NGOs nie mogą żądać od korporacji czegoś, czego same nie robią i nie mają 
woli robić2. Krytykując biznes w kwestiach dotyczących zrównoważonego rozwoju zacho-
wują się one wówczas jak biblijny faryzeusz, który dostrzega drzazgę w oku sąsiada, a belki 
w swym oku nie widzi. Crespy i Mille posuwają się wręcz do stwierdzenia, że zasadne jest 
w tym przypadku pytanie o legitimizację organizacji pozarządowych do wysuwania wzglę-
dem fi rm dążeń dotyczących zrównoważonego rozwoju. 

Wreszcie niektórzy autorzy o konieczności raportowania zrównoważonego rozwoju po-
stulują odwołując się do etycznego obowiązku redukcji pozostawianego przez organizacje 
śladu w ich otoczeniu, przyrodzie, gospodarce (ang. footprint; przykładowo: ślad węglowy- 
ang. carbon footprint, ślad wodny – ang. water footprint).4

3. Jak raportować kwestie związane 
ze społeczną i środowiskową 
odpowiedzialnością organizacji?

Jednym z najpopularniejszych na świecie narzędzi pomocnych w raportowaniu kwestii 
zrównoważonego rozwoju są wytyczne Global Reporting Initative (GRI), których najnowszą 
wersję (G4) ogłoszono w maju 2013r. Raportowanie społeczne można oprzeć o wybrane 
standardy, normy, wytyczne związane z zagadnieniami zrównoważonego rozwoju i społecz-
nej odpowiedzialności biznesu (ang. CSR), takie jak na przykład Global Compact czy ISO 
26000. Jest ono jednak wówczas trudniejsze, bo brak w nich dokładnych instrukcji, jakie 
konkretnie dane pokazywać i jak je wyliczać. Z uwagi na dużą szczegółowość wskazówek, 
porównywalność wskaźników i globalną rozpoznawalność GRI, FOB zdecydował się na wy-
korzystanie Wytycznych do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju. Suplement dla 
sektora organizacji pozarządowych, którego tłumaczenie na język polski organizacja opraco-
wała w 2012r. Suplement ten stanowi rozszerzenie treści ogólnych wytycznych raportowa-
nia G3 i G3.1, które kierowane są do wszelkich fi rm i organizacji raportujących, nie uwzględ-
niając ich specyfi ki sektorowej. Celem suplement jest lepsze odzwierciedlenie działalności 
NGO w oparciu o wartości. W porównaniu z ogólnymi Wytycznymi… wprowadzono dodat-

2 Cohen, E. 8 reasons non-profi ts should write sustainability reports, 2009, http://csr-reporting.blogspot.com/2009/07/8-
-reasons-non-profi ts-should-write.html
3 Charles T. Crespy*, Van V. Mille. Sustainability reporting: A comparative study of NGOs and MNCs w: Corporate Social 
Responsibility and Environmental Management, Volume 18, Issue 5, pages 275–284, September/October 2011
4 Back, L., Four reasons why NGOs and non profi ts should publish sustainability reports, 2010, http://www.triplepundit.
com/2010/08/four-reasons-why-ngos-and-non-profi ts-should-publish-sustainability-reports/
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4 Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju. Suplement dla organizacji pozarządowych. Wersja 
polska: 2012; www.odpowiedzialnybiznes.pl 
5 Cykl raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju GRI. Poradnik dla małych i średnich organizacji. GRI 2011.

kowy zestaw wskaźników wyników, dotyczący skuteczności programów (NGO1 do NGO6) 
oraz rozszerzono wskaźniki ekonomiczne o alokację zasobów (NGO7) i źródła fi nansowania 
(NGO8), zaś wskaźniki dotyczące zatrudnienia i godnej pracy – o mechanizm zgłaszania 
przez pracowników uwag i skarg oraz ich rozpatrywania (NGO9). Ponadto do wybranych 
pozostałych wskaźników dodano komentarze dotyczące sektora (np. EC1, LA10 czy SO4), 
w szczególności dotyczące uwzględniania wolontariuszy.4

W poradniku GRI proponowane jest następujące 5 etapów procesu raportowania5: 

1. 

PRZYGOTOWANIE

2. 

ZAANGAŻOWANIE

3. 

DEFINIOWANIE

4. 

MONITOROWANIE

5. 

RAPORTOWANIE

Obejmuje ogólny obraz tego, co może za-
wierać raport końcowy, proces dotarcia do 
tego etapu oraz sposoby przygotowania 
organizacji do przejścia przez ten proces.

Pomaga określić zawartość raportu 
na podstawie wkładu interesariuszy, oceny 
w odniesieniu do podstawowych zasad 
raportowania oraz analizy bieżących zobo-
wiązań organizacji i możliwości pomiaru. 
Na tym etapie decyduje się także, jakiego 
rodzaju modyfi kacje wewnętrzne mogą być 
wymagane w celu umożliwienia poprawy, 
oraz które aspekty i wskaźniki zostaną 
dodane do przyszłych raportów.

Opisuje, w jaki sposób gromadzić infor-
macje potrzebne do raportowania wskaź-

ników i jak zapewnić jakość danych. 
Na tym etapie pojawiają się także pomy-
sły dotyczące zwiększenia efektywności 

gromadzenia danych i ich analizy.

Pomaga zrozumieć 
faktyczną dynami-
kę wyboru forma-

tu raportu, pisania 
go i kończenia.

Pokazuje, jak identyfi -
kować głównych intere-
sariuszy wewnętrznych 
i zewnętrznych oraz jak 
omawiać ich wątpliwo-
ści w celu podjęcia de-
cyzji na temat kwestii 
raportowania.

GRI podkreśla przy tym, że raportowanie to proces ciągły, i nie powinien ograniczać się 
do gromadzenia danych pod koniec okresu raportowego, a służyć i prowokować do działań 
na rzecz poprawy zarządzania we wszystkich aspektach działalności. Przyjrzyjmy się, jak 
wyglądało rozpoczęcie raportowania społecznego w FOB. 

Studium przypadku – przygotowanie raportu 
społecznego w FOB-ie

Pierwszy etap (przygotowanie) przebiegał relatywnie łatwo i towarzyszył mu duży entu-
zjazm zespołu. Po podjęciu decyzji o przygotowaniu raportu społecznego, odbyło się spo-
tkanie konsultacyjne z przedstawicielką jednej z fi rm współpracujących z FOBem w ramach 
Programu Partnerstwa, doświadczonej w praktycznym aspektach raportowania społeczne-
go, która pomogła we wstępnym nakreśleniu koncepcji. Udało się ustalić wizję i formułę 
raportu oraz kluczowe punkty, które miały stać się jego składową. Ponieważ miał to być 
pierwszy raport społeczny organizacji, zdecydowano się na stworzenie go w postaci druko-
wanejoraz przygotowanie nie tylko polskiej, ale i angielskiej wersji. Jednocześnie założono, 
że przy kolejnych raportach następować będzie odchodzenie od tradycyjnych form w stronę 
interaktywnego raportu dostępnego w sieci. 

Po ustaleniu wizji raportu, powstał harmonogram pracy nad nim i zebrano zespół, który 
miał być bezpośrednio zaangażowany w proces raportowania. Prócz osoby koordynującej, 
znaleźli się w nim pracownicy, którzy z racji pełnionych funkcji bądź zainteresowań, chcieli
i mogli włączyć się w ocenę poszczególnych obszarów tematycznych, wybór wskaźników 
pod kątem adekwatności dla organizacji oraz docelowo zbieranie danych.

W trakcie spotkania inicjującego przeanalizowano, jakie działania związane ze zrów-
noważonym rozwojem FOB podejmował dotychczas, jakie wywiera wpływy, które obszary 
uważa za szczególnie istotne dla swojej społecznej odpowiedzialności. Ustalono również 
wstępne cele związane z każdym z obszarów. W proces cały czas aktywnie zaangażowana 
była prezeska (będąca równocześnie dyrektorką generalną), co zapewniło szybką decyzyj-
ność.

Pierwsze trudności pojawiły się przy etapie 2 (zaangażowanie). O ile identyfi kacja 
i stworzenie mapy interesariuszy było względnie łatwe, wyzwaniem okazało się uzyskanie 
informacji zwrotnej od nich. Z uwagi na ograniczenia budżetowe, czasowe i osobowe, nie 
zdecydowano się na dialog z interesariuszami w postaci organizowania osobnych spotkań. 
Po części również dlatego, że w przypadku kluczowych interesariuszy organizacja w miarę 
na bieżąco uzyskuje informacje zwrotne odnośnie sposobu prowadzenia działań oraz ich 
jakości. Przygotowano anonimową ankietę internetową, prosząc o ustosunkowanie się do 
wybranych zagadnień i dając możliwość pozostawienia swoich uwag i komentarzy. Pomi-
mo profi lowanej wysyłki, odzew był mniejszy od oczekiwanego – poszukiwanie sposobów 
na zwiększanie angażowania interesariuszy w dialog z FOB-em stanie się ważnym celem 
na kolejny okres raportowania. Uzyskane dane potwierdziły w zasadzie słuszność wstępnie 
zdefi niowanych obszarów odpowiedzialności FOB-u, a dodatkowo pojawiło się kilka szcze-
gółowych pytań, do których staraliśmy się odnieść w treści raportu. 

Gdy zebrano informacje dotyczące aspektów uznanych za ważne podczas spotkania 
zespołu, jak również wskazania interesariuszy, rozpoczął się etap defi niowania (etap 3), 
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a raczej należałoby powiedzieć: dodefi niowania zawartości raportu. Po poddaniu wska-
zanych aspektów testowi istotności okazało się, że niemal wszystkie pierwotnie wybrane 
okazały się ważne, dlatego też zdecydowaliśmy się, by w pierwszym raporcie odnieść się, 
w różnym stopniu, do większości z nich. Rozłożenie akcentów na poszczególne treści miało 
pomóc w utrzymaniu istotności, a jednocześnie zapewnieniu zasady kompletności. Kolej-
nym krokiem na tym etapie było ostateczne dobranie wskaźników wyników GRI NGOSS. 
Powstała wyjściowa lista wskaźników, która w dalszych etapach ulegała pewnym modyfi ka-
cjom, oraz cele z nimi związane. Ich doprecyzowanie pozostawiono do momentu zgroma-
dzenia wszystkich danych.

Najbardziej żmudnym etapem okazało się monitorowanie (etap 4). Mając ustalone 
ogólne cele i wybrane wskaźniki, dokonano przeglądu istniejących w organizacji procedur 
i sposobów działania. Okazało się przy tym, że dużo rzeczy, związanych na przykład z przy-
jaznym środowisku funkcjonowaniem biura, dzieje się niejako automatycznie, wynikając 
z osobistych pobudek pracowników i współtworzonej przez nich kultury organizacyjnej (se-
gregacja śmieci, wyłączanie świateł w momencie nieużywania, dwustronne drukowanie). 
Dzięki spotkaniu z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska łatwiejsze była weryfi kacja dotych-
czasowych działań w obszarze ekobiura oraz identyfi kacja związanych z tym wyzwań i pól 
do rozwoju. 

Niestety, przygotowywanie raportu zbiegło się w czasie ze zmianami personalnymi 
w organizacji, które spowodowały pewne utrudnienia w procesie poprzez konieczność zajęcia 
się wybranymi obszarami przez inne osoby niż pierwotnie ustalone (np. kwestie środowi-
skowe). Dodatkowo okazało się, że wiele danych potrzebnych do wyliczenia poszczególnych 
wskaźników, najłatwiej dostępnych jest osobom zajmującym się kwestiami administracyjno-
-fi nansowo-kadrowymi. Zaowocowało to skurczeniem zespołu raportującego na tym etapie 
do dwuosobowego teamu. Przygotowywał on większość wyliczeń, angażując w razie potrze-
by pozostałe osoby z zespołu do dostarczania potrzebnych informacji. Nasilenie pracy spowo-
dowało, że do weryfi kacji celów można było powrócić dopiero pod koniec procesu. 

Niemałym wyzwaniem okazało się także napisanie raportu, czyli etap 5. Jak uwzględnić 
wszystkie istotne kwestie, a jednocześnie nie stworzyć zbyt długiej publikacji, pisać rze-
telnie i podawać dane, unikając nudnej formuły raportowej, a przy tym uczynić publikację 
maksymalnie przyjazną dla czytelników zainteresowanych wynikami FOB-u w zakresie jego 
własnej odpowiedzialności społecznej i możliwie użyteczną dla innych organizacji pozarzą-
dowych, które chciałyby podjąć się raportowania społecznego? W jakim stopniu przygoto-
wanie rzetelnego, ciekawego i inspirującego raportu społecznego się powiodło można się 
przekonać pobierając go ze strony www.odpowiedzialnybiznes.pl.

Raport pisany był wewnętrznie, przy czym nieoceniona okazała się pomoc zespołu przy 
sczytywaniu publikacji, wyłapywaniu nieścisłości, uzupełnianiu informacji itp. Do współpra-
cy zaproszono jednak także redaktorkę spoza organizacji, by zyskać świeże spojrzenie na 
tekst, jego czytelność i zrozumiałość dla laików w tematyce CSR-u czy zrównoważonego 
rozwoju. Wdrożone w międzyczasie procesy, systemy zbierania danych, dalej funkcjonują. 
Bieżący monitoring uwidacznia czynione postępy, ale wskazuje także obszary do doskona-
lenia i umożliwia weryfi kowanie poziomu wypełnienia celów, które postawiła przed sobą 
organizacja. W

Wytyczne do Raportowania Zrównoważonego Rozwoju G4
Co zyskał FOB dzięki podjęciu raportowania społecznego?

• całościowy ogląd działań organizacji w odniesieniu do idei społecznej odpowie-
dzialności i zasad zrównoważonego rozwoju

• uporządkowanie procesów wewnętrznych, w tym zwłaszcza odnoszących się do 
kwestii środowiskowych (dwustronne drukowanie, zbiórka makulatury itp.)

• szereg danych dotyczących pracowników i pracowniczek (liczba godzin szkolenio-
wych, w których uczestniczą, wskaźniki absencji, i inne), które mogą pomóc lepiej 
odpowiadać na wyzwania związane tworzeniem zrównoważonego miejsca pracy

• informacje od naszych interesariuszy, w tym od pracowników, na temat ich po-
strzegania odpowiedzialności FOB-u 

• potwierdzenie, że stara się działać w zgodzie z ideą, którą upowszechnia i do któ-
rej stosowania zachęca innych, w tym przede wszystkim biznes

Czego warto być szczególnie świadomym podejmując się 
raportowania społecznego?

• raportowanie jest procesem bardzo angażującym, wymaga zwiększonego nakła-
du pracy, oddelegowania pracowników

• z uwagi na relatywnie niewielką liczbę pracowników, każda zmiana w systemie 
pracowniczym może odbić się na przebiegu procesu raportowania

• raportowanie, jeżeli jego końcowym efektem jest raport za konkretny okres, bę-
dzie także wymagało dodatkowych nakładów fi nansowych (czy to na tradycyjną 
czy też elektroniczną formę publikacji)

Zachęcanie poprzez pokazywanie korzyści płynących z raportowania kwestii związa-
nych ze zrównoważonym rozwojem i odpowiedzialnością społeczną wydaje się być naj-
bardziej wyważoną drogą promowania idei raportowania społecznego wśród organizacji 
pozarządowych. Pamiętać przy tym należy, że podobnie jak w biznesie panuje rozróżnie-
nie na korporacje i MŚP, tak i w sektorze organizacji pozarządowych mamy do czynienia 
z olbrzymim zróżnicowaniem odnośnie wielkości, dochodu, liczby pracowników, a cza-
sem wyłącznie z działaniami opartymi o zaangażowanie wolontariuszy. Więc choć duże, 
międzynarodowe NGOsy, jak np. Amnesty International, Ceres, czy Oxfam Internatio-
nal raportują wg wytycznych GRI, nie wszyscy mogą i muszą opierać się na tym standar-
dzie. Warto jednak, by wszystkie organizacje pozarządowe zaczęły przynajmniej przyglą-
dać się swoim obszarom odpowiedzialności i wpływu na społeczeństwo czy środowisko 
i w jakikolwiek sposób informować o swoich działaniach w tych obszarach, a docelowo być 
może również o wynikach w tym kontekście. 
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Wywiad z Elaine Cohen

Społeczne się opłaca

Natalia Ćwik: Raportowanie społeczne staje się ostatnio coraz bardziej popularne, każde-
go roku coraz więcej fi rm decyduje się na wydanie takiego raportu – mimo to raportowa-
nie społeczne nie jest jeszcze standardem w biznesie. Dlaczego? Co można zrobić, aby to 
zmienić?

Elaine Cohen: Jest wiele sposobów na zwiększenie ilości (dobrych jakościowo) raportów 
społecznych i wiele się w tym temacie obecnie dzieje. Nowe wytyczne GRI G4 mają 
szansę zwiększyć zainteresowanie raportowaniem; działania w kierunku upowszech-
nienia raportowania zintegrowanego zwiększają zainteresowanie inwestorów; nowe 
i coraz powszechniejsze regulacje dotyczące raportowania społecznego w Europie 
i coraz większa świadomość konsumentów – to wszystko pomaga w promowaniu 
raportowania i z roku na rok coraz więcej fi rm się na to decyduje. Niemniej, wciąż nie 
jest to trend mainstreamowy. Raportowanie społeczne powinno stać się elementem 
biznesu dla wszelkich przedsiębiorstw, nie tylko dla największych jak teraz. Dlatego 
wierzę, że te duże fi rmy powinny iść o krok dalej i WYMAGAĆ od wszystkich swo-
ich dostawców (za wyjątkiem mikroprzedsiębiorstw), aby publicznie informowały 
o swoich wynikach w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jeśli każdy globalny klient 
uczyni to wymogiem dla wszystkich swoich dostawców, raportowanie rozpowszechni 
się w całych łańcuchach dostaw i ostatecznie wszystkie (poza najmniejszymi) fi rmy 
będą musiały podjąć działania. Zrównoważony rozwój to kwestia biznesowa i fi rmy, 
które chcą utrzymać się na rynku, powinny być transparentne, m.in. w wyniku presji 
ze strony klientów.

1

Wywiad i tłumaczenie: Natalia Ćwik

NĆ: Uważa się, że Global Reporting Initiative zapewnia najbardziej kompleksowe wytyczne 
dotyczące raportowania społecznego, jednak to nie jest jedyny standard stosowany na świe-
cie. Jakie są inne standardy i skąd taka różnorodność?

EC:  GRI rzeczywiście dostarcza jedyny kompleksowy zestaw wytycznych. Ponieważ wy-
tyczne te są rozbudowane, wymagające i pokrywają wiele różnych obszarów, dla nie-
których fi rm mogą wydawać się zbyt trudne lub nieodpowiednie dla nich z różnych 
przyczyn. W zależności od tego z jakich danych korzystamy i do jakiego kraju je odno-
simy, raporty społeczne sporządzone według wytycznych GRI stanowią od 40 do 80% 
wszystkich raportów w tej kategorii. Istnieją też inne wytyczne, ale nie są one stricte 
wytycznymi raportowania, a bardziej wskazówkami dla fi rm odnośnie tego jak mogą 
defi niować swoje podejście do CSR i na tej podstawie raportować. Do tej grupy zali-
czają się zasady Global Coompact, Wytyczne OECD oraz standard ISO 26000. Niektóre 
fi rmy wolą raportować tylko wybrane dane – mogą np. przekazać dane środowisko-
we w ramach Carbon Disclosure Project, albo dane operacyjne i dot. bezpieczeństwa 
w ramach programu Responsible Care® w Stanach Zjednoczonych lub innych progra-
mów. Istnieje także wiele inicjatyw branżowych, które dostarczają wytycznych do ra-
portowania w zależności od sektora i niektóre fi rmy z tego korzystają. Niemniej, GRI 
pozostaje jedynym naprawdę międzynarodowym i uniwersalnym zestawem wytycz-
nych do raportowania społecznego.

NĆ: Komisja Europejska rekomenduje, aby wszystkie większe fi rmy zaczęły raportować dane 
pozafi nansowe (lub przynajmniej zaczęły to rozważać). Czy Twoim zdaniem raportowanie 
społeczne stanie się obowiązkowe w całej Unii Europejskiej? Czy to dobry pomysł, aby było 
obowiązkowe? Jakie są zalety i wady takiego rozwiązania?

EC:  Wierzę, że europejskie regulacje zostaną zatwierdzone i że raportowanie stanie się 
bardziej powszechne w Europie. Celem jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw ra-
portujących z obecnych 2500 do 18000 po tym jak regulacje zostaną wprowadzo-
ne. Zaletą tych regulacji jest to, że oczekiwania wobec fi rm odnośnie raportowania 
wskaźników zrównoważonego rozwoju staną się prawnym wymogiem i fi rmy zaczną 
publikować dane. Minusem może być to, że tego typu regulacje będą bezużytecz-
ne bez mechanizmu kontroli i nie jest jasne w jaki sposób Komisja Europejska chce 
zapewnić, aby wszystkie fi rmy przestrzegały wymogów. Ponadto, istnieje obawa, że 
fi rmy, zmuszone do raportowania, będą wypełniały ten obowiązek w minimalnym 
wymaganym stopniu, zamiast przekształcać swoje podejście do biznesu i raportować 
nie z obowiązku, ale z wiary, że to tworzy wartość i jest częścią ich holistycznego po-
dejścia do zarządzania. Regulacje zaproponowane przez Komisję nie mówią ponadto 
CO raportować – to oznacza, że jakość raportów może być bardzo zróżnicowana. Nie-
mniej, pomimo tych wyzwań, propozycja Komisji jest wartościowym krokiem i wyraź-
nie wskazuje na zainteresowanie europejskich rządów przejrzystością biznesu. 

NĆ: W 2012 roku opublikowała Pani wyniki badań naukowych dotyczących tego jak fi rmy 
raportują niektóre wskaźniki – okazało się, że fi rmy do pewnego stopnia mijają się z prawdą 
odnośnie tego co faktycznie raportują, a tego co deklarują, że raportują. Dlaczego fi rmy kła-
mią i jak to się dzieje, że nikt tego nie zauważa?
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EC:  Informacje zawarte w raportach społecznych nie zawsze są adekwatne z wielu powo-
dów, nie tylko dlatego, że fi rmy oszukują, ale głównie ponieważ, jak sądzę, popełnia-
ne są błędy. Raport to złożona rzecz i wymaga ogromnej weryfi kacji! Czasami pomyłki 
po prostu się zdarzają. Niekiedy fi rmy mogą sądzić, że spełniły wymogi raportowania, 
ale w rzeczywistości źle je odczytały albo nie zastosowały odpowiednich metod we-
ryfi kacji przy dobieraniu danych. Wówczas pytanie brzmi, niezależnie od przyczyn 
błędów w raportach, dlaczego ludzie ich nie zauważają? Raport musi, zgodnie z zasa-
dami, dotrzeć do szerokiego grona interesariuszy. Przeciętny czytelnik, nie specjalizu-
jący się w temacie raportowania, nie będzie przyglądał się szczegółowo temu co jest 
w raporcie i temu co fi rma deklaruje. To raczej profesjonalni czytelnicy, organizacje 
pozarządowe, analitycy i recenzenci tacy jak ja, sprawdzają spójność raportów. Mo-
żemy to jednak zrobić tylko dla pewnej liczby raportów. Całkiem niedawno zdarzyło 
się, że zewnętrzny czytelnik wykrył błąd w raporcie France Telecom i fi rma opubliko-
wała sprostowanie. Tak więc, mimo pewnej dozy zewnętrznej weryfi kacji, najlepiej 
byłoby aby fi rmy same wykonywały pracę, jaką jest sporządzenie raportu, z większą 
starannością i zatrudniały kompetentnych audytorów do sprawdzenia adekwatności 
treści. Mówię „kompetentnych”, bo w wielu przypadkach błędy znajdowane są nawet 
gdy za ich weryfi kacją zapłacono. Mam nadzieję, że w miarę jak raportowanie będzie 
się upowszechniać, zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne mechanizmy weryfi kacji 
raportowania będą coraz lepsze.

NĆ: Panuje powszechne przekonanie, że “nikt nie czyta raportów społecznych”. Czy zgadzasz 
się z tym stwierdzeniem i co można zrobić, aby więcej osób czytało raporty?

EC:  Nie wierzę, że nikt nie czyta raportów społecznych, ale faktem jest że rzadko kiedy 
jest to ‘lektura do poduszki’. Myślę, że raporty są bardziej do „używania” niż do „czy-
tania”. To nie zawsze są zabawne opowieści, to raczej dokumenty zawierające kluczo-
we informacje dla szerokiego grona interesariuszy. Aby bardziej dotrzeć z raportami 
do ludzi należy lepiej komunikować i podkreślać informacje, które mogą dotrzeć do 
konkretnych odbiorców. Na przykład, zawsze zastanawiam się dlaczego linie lotnicze 
nie zamieszczają żadnych informacji o CSR w samolotach. To jest miejsce, w którym 
przyciągnąć można uwagę – ludzie podczas lotu czytają specjalnie przygotowane 
broszury. Dlaczego nie dodać w nich sekcji „społeczna odpowiedzialność” zawierają-
cej wybrane informacje z raportu społecznego? To samo dotyczy pokoi hotelowych. 
Dlaczego nie umieszczać w nich ulotki, która informuje o działaniach CSR i odsyła do 
jakiejś strony internetowej, gdzie goście mogą znaleźć więcej informacji? Mogłabym 
podać tysiące różnych przykładów jak przekazać informacje i jak budzić zainteresowa-
nie najważniejszymi danymi z raportów społecznych.

NĆ: Mówi się, że przyszłością jest raportowanie zintegrowane, jakkolwiek standardy i wy-
tyczne do takiego raportowania dopiero powstają. Jakiego rodzaju wyzwania czekają przed-
siębiorstwa, które chcą przejść od raportowania społecznego do zintegrowanego? Jakie są 
wady i zalety takiego raportowania? Jaka jest Twoja opinia na temat draftu wytycznych za-
proponowanego przez IIRC (International Integrated Reporting Committee)?

EC:  Nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że raportowanie zintegrowane jest przyszłością 
raportowania społecznego. Sądzę, że raportowanie to jest (potencjalnie) przyszłością 
raportowania fi nansowego, jeżeli w ogóle ma jakąkolwiek przyszłość. Nie wierzę, że 
raporty zintegrowane zastąpią raporty społeczne. Raporty zintegrowane skierowane 
są do odbiorców zainteresowanych tylko fi nansowymi aspektami, podczas gdy rapor-
ty społeczne do szerokiego grona interesariuszy. Przechodząc do raportowania zin-
tegrowanego, fi rmy muszą upewnić się, że wiedzą jak dotrzeć do publiczności, która 
nie czyta raportu fi nansowego i jak sprawić, aby kwestie zrównoważonego rozwoju 
nie zginą pośród danych fi nansowych. Uważam, że raportowanie zintegrowane nie 
zostało jeszcze dobrze zdefi niowane i z trudem przychodzi mi myślenie o raporcie 
zintegrowanym jako źródle wiedzy dla kogoś zainteresowanego zrównoważonym 
rozwojem, nie czuję się więc kompetentna aby wypowiadać się o wadach i zaletach. 
Draft zaproponowany przez IIRC jest na pewno ciekawy z punktu widzenia zasad ra-
portowania, ale trudno na jego podstawie wyobrazić sobie jak w praktyce miałby taki 
raport wyglądać i czy będzie faktycznie przydatny dla analityków i inwestorów.

NĆ: Najczęstsze pytanie, jakie zadają fi rmy, kiedy chcemy przekonać je do raportowania spo-
łecznego, brzmi “Czy to się opłaca?”. Jakbyś im odpowiedziała?

EC:  Odpowiadam: oczywiście, raportowanie społeczne się opłaca, ale tylko, jeśli podcho-
dzi się do niego na poważnie. Raportowanie opłaca się, ponieważ proces przygoto-
wywania raportu zmienia paradygmaty i zachowania w biznesie, sprawia, że fi rmy 
zaczynają działać inaczej, mierzą swój wpływ na otoczenie i weryfi kują swoje dotych-
czasowe działania. To pomaga w lepszym zarządzaniu ryzykiem, odkrywaniu nowych 
szans i integrowaniu działań wewnątrz fi rmy. Rozmowy z zewnętrznymi interesariu-
szami są niesamowicie cenne dla fi rm, które nie rozumieją naprawdę czego oczeku-
ją od nich interesariusze, jedynie wydaje im się, że rozumieją. Proces raportowania 
społecznego jest też zwykle bardzo motywujący i inspirujący do działania dla pracow-
ników. I, oczywiście, opublikowany raport pomaga budować zaufanie do fi rmy, repu-
tację i zaangażowanie. Wiele dostępnych danych wskazuje, że przejrzystość opłaca 
się w odniesieniu do cen akcji, niższego kosztu kapitału, przyciągania pracowników 
itd. Firmy, które są przejrzyste, mają większe szanse na wysoką ocenę w różnych ra-
tingach zrównoważonego rozwoju, a to przynosi korzyści wizerunkowe. Firmy, które 
naprawdę zainwestują w raportowanie społeczne z właściwych powodów, minimali-
zują ryzyko, zyskują i ogólnie budują znacznie lepsze relacje z pracownikami, klien-
tami, dostawcami, administracją i innymi. To opłaca się na wiele sposobów, niekiedy 
w krótkim i średnim okresie, niekiedy długofalowo.

Elaine Cohen – Współzałożycielka Beyond Business Ltd, wiodącej fi rmy konsultingowej doradza-
jącej w dziedzinie raportowania społecznego. Elaine przez 20 lat zdobywała biznesowe doświad-
czenie, m.in. w takich fi rmach jak Procter&Gamble oraz Unilever. Elaine jest uznaną ekspertką 
w dziedzinie CSR i raportowania, prowadzi blog http:// csr-reporting.blogspot.com, przygotowu-
je eksperckie recenzje raportów społecznych dla CorporateRegister.com
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Mirella Panek-Owsiańska

Esej o sztuce 
raportowania

Był sobie raport

Czytam, przeglądam i skanuję kilkadziesiąt raportów społecznych rocznie. Około 30 z nich to 
zgłoszenia do organizowanego od 7 lat przez FOB, PwC i SGS konkursu Raporty Społeczne, 
w którym jestem jurorką. Te publikacje czytam bardzo dokładnie posługując się kryteriami 
konkursowymi obejmującymi kompletność, wiarygodność i komunikację. Część raportów 
otrzymuję pocztą od fi rm członkowskich CSR Europe, często zastanawiając się, czy jakaś 
fi rma polska, o ile posiada taki dokument w wersji angielskiej wysłała go do organizacji 
zajmujących się CSRem w innych krajach europejskich. Część dostaję mailowo, jako Report 
Alert w ramach serwisu Corporate Register. Pomimo, że przeczytanie kilkudziesięciu kon-
kursowych raportów w stosunkowo krótkim czasie jest czynnością nieco wyczerpującą, ce-
nię sobie tę możliwość: kilkuletnia perspektywa pozwala widzieć, jak fi rmy doskonalą swój 
warsztat, a benchmarki międzynarodowe pokazują, czego nam jeszcze w Polsce brakuje. 
Staram się też na bieżąco śledzić opracowania i badania dotyczące raportowania, głównie 
zagraniczne, biorę także udział w spotkaniach i panelach dyskusyjnych poświęconych pol-
skim dobrym praktykom w tym obszarze.

W artykule przedstawiam własne wnioski i obserwacje, nie jest to ofi cjalne stanowisko 
organizacji, której jestem prezeską. Czasem trudno mi było uniknąć generalizacji (więc być 
może krzywdzę pozytywne wyjątki), o złych przykładach piszę ogólnie, dobre wskazuję wraz 
z nazwami fi rm. Nie jestem na pewno bezstronną odbiorczynią, jednak dzięki pewnemu 
„treningowi” w czytaniu raportów potrafi ę dość szybko ocenić ich zawartość merytoryczną 

2
i zobaczyć czy fi rma robi postępy wraz z kolejną publikacją. Niestety wiedza o wymogach 
i wskaźnikach GRI nie zawsze pomaga w odbiorze raportów; łatwo zacząć szukać poszcze-
gólnych wskaźników tracąc z oczu ogólny przekaz i opowieść o odpowiedzialności fi rmy, 
jaką według mnie powinien być raport.

W tekście odnoszę się głównie do raportów fi rm, a nie do procesu raportowania, cho-
ciaż zdarza mi się w nim uczestniczyć poprzez udział w sesjach dialogu z interesariuszami 
wielu fi rm partnerskich FOBu. Niektóre wnioski wykraczają poza samą ocenę raportu, gdyż 
korzystam z wiedzy o CSRowym rozwoju fi rm posiadanym z racji pracy i pełnionej funkcji. 

Proces i produkt

Myśląc o raportowaniu społecznym powinniśmy wyraźnie rozdzielać proces od samego do-
kumentu końcowego. Oceniając publikację zwykle nie widzimy procesu, który za nią stoi, 
o ile fi rma nie opisze go lepiej lub gorzej w raporcie. Nie widać całego trudu przekonania 
kadry zarządzającej, że warto taki raport wydać, pracy nad zbieraniem danych, angażowa-
niem ludzi zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz fi rmy, konsultacji i sporów z poszczególny-
mi działami (z tego co słyszałam, zwłaszcza prawnicy bywają bardzo oporni i zachowawczy), 
interpretacji i weryfi kacji danych, selekcji materiałów, decyzji o wyborze poszczególnych 
wskaźników, wreszcie tworzenia z tego spójnej i logicznej całości w estetycznej oprawie. 
Niestety bohaterscy menedżerowie i menedżerki CSRu, którzy przygotowują raport, często 
nie są należycie doceniani za ogrom pracy potrzebny do przejścia przez proces i przygoto-
wanie samego raportu. Ich wiedza zebrana w trakcie procesu mogłaby być wykorzystana 
dużo bardziej strategicznie, często widzą oni słabe strony wielu procesów zarządczych, któ-
re ujawniły się przy okazji zbierania danych, wiedzą gdzie fi rma ma słabe punkty, nad czym 
warto pracować. Sam proces powinien być na tyle wartościowy, że nawet, gdyby raport miał 
nie wyjść poza fi rmę, to i tak powinna ona mieć dużo wniosków i materiału do przemyśleń. 
Prezentowanie raportu na zewnątrz, docieranie do różnych grup interesariuszy i zbieranie 
ich opinii to osobny krok, obszar, w którym w moim odczuciu jest jeszcze bardzo dużo do 
zrobienia. 

Strefa wpływu

Jednym z ważnych obszarów, który jako jurorka oceniam w konkursie Raporty Społeczne 
jest to, jakie znaczenie ma CSR dla fi rmy i jej rozwoju. „Kluczowe skutki działań” to chyba 
jedno z trudniejszych kryteriów zarówno do ujęcia przez fi rmę, jak i do oceny. Często widać 
tutaj, że działania CSRowe mają luźny związek ze strategią biznesową. Widać też, że CSR 
rozwija się na poziomie operacyjnym, na poziomie projektów, coraz lepiej planowanych 
i zarządzanych, ale fi rmie trudno jest wskazać powiązanie tych projektów z zakresem swo-
jego odziaływania i wpływu, a także odwrotnie – niewiele fi rm jest w stanie pokazać jak 
aspekty społeczne czy środowiskowe wpływają na rozwój czy zmianę ich strategii. Potwier-
dza to zarzuty, że CSR funkcjonuje sprawnie na poziomie operacyjnym, ale nie przenika 
do strategicznego myślenia o rozwoju, nie inspiruje wyższej kadry zarządzającej. Widać to 
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także na poziomie zobowiązań kierownictwa: bardzo mało jest przykładów, które pokazują 
w jaki sposób zarządy włączają w swoje planowanie kwestie zrównoważonego rozwoju 
i jak są z takich celów rozliczane. Nie wiem czy jest w Polsce fi rma, która rozstała się z jakimś 
członkiem/członkinią zarządu, bo nie wypełnił celów społecznych czy środowiskowych.

Opis strategicznego powiązania odpowiedzialności fi rmy z kluczowymi skutkami jej 
działań zwykle w raportach zajmuje dużo mniej miejsca niż szczegółowe opisy poszczegól-
nych projektów.

 Podobnie jest z opisem strategii: w wielu przypadkach fi rma nie pokazuje celów stra-
tegicznych ani mierzalnych wskaźników ich osiągania, nie pojawiają się informacje o ilo-
ściowych danych poświadczających realizację strategii. To jest miejsce w raporcie, w którym 
widać, że CSR nie stanowi istotnego elementu rozwoju biznesu albo fi rma nie jest jeszcze 
na etapie połączenia core biznesu z kwestiami społecznymi czy środowiskowymi. Raport 
pomógł być może zebrać rozproszone akcje i inicjatywy, ale nie oznacza to jeszcze strate-
gicznego włączenia tych kwestii do planów biznesowych. Mam nadzieję, że w przypadku 
niektórych fi rm będzie to następny etap, który wkrótce nastąpi.

Materiality, głupcze!

Kwestia istotności zagadnień poruszanych w raporcie stała się szczególnie ważna w kon-
tekście nowych wytycznych GRI G4. Jest logiczne, że fi rma powinna się odnosić do najistot-
niejszych kwestii swojego wpływu, pomijając „nice to have”, które może i bywają bardziej 
spektakularne komunikacyjnie, ale często bez wielkiego wpływu na sam biznes. Już sama 
informacja na jakiej podstawie fi rma uznała te, a nie inne kwestie za ważne, na jakich źró-
dłach się oparła, jakie grupy interesariuszy włączyła do tego procesu dużo mówi o podej-
ściu do raportowania.

Oceniając kompletność raportu, sprawdzam czy fi rma wytłumaczyła mi, jak rozumie 
swoją odpowiedzialność, w jaki sposób jest ona powiązana ze strategią biznesową, powin-
nam móc zrozumieć, jakie są cele strategiczne i jak CSR jest zarządzany wewnątrz fi rmy. 
Dobrze sporządzony raport pokazuje profi l fi rmy, jej kontekst biznesowy (wyniki fi nansowe, 
pozycję, udziały w rynku, główne produkty lub usługi, itd.) oraz kluczowe ryzyka społeczne 
i środowiskowe. 

Lubię raporty, które pokazują także wyzwania stojące przed branżą. Bardzo dużo dowie-
działam się o ryzykach branży hazardowej z pierwszego raportu Totalizatora Sportowego 
oraz o sytuacji branży farmaceutycznej z pierwszego raportu GSK. Osadzenie w kontekście 
branżowym może pomóc odbiorcom raportu w wyrobieniu sobie opinii o działaniach danej 
fi rmy na tle jej konkurencji. 

Kompletność to także kryterium pokazujące czy fi rma zawarła w raporcie informacje 
o wszystkich ważnych aspektach swojej odpowiedzialności, czy nie zapomniała o łańcuchu 
dostaw, o jakichś ważnych obszarach swojego wpływu, czy pokazuje w którym miejscu za-
czyna się i kończy jej odpowiedzialność. 

Na dobre i na złe

Będąc początkującą jurorką nie ceniłam nadmiernie kryterium wiarygodności. Z czasem jed-
nak przekonałam się, jak ważne jest poczucie, że to o czym fi rma pisze, dane które podaje 
zostały  wewnętrznie czy zewnętrznie zweryfi kowane. Mam bowiem świadomość, że osoba 
z zewnątrz nie jest w stanie samodzielnie sprawdzić większości z nich. Musimy wierzyć, że 
jakiś audytor pochylił się nad dokumentami i poświadczył ich prawdziwość. Równocześnie 
pozbyłam się też złudzeń, że raporty pokazują kompleksowy obraz przedsiębiorstwa. Nie-
stety sam dobór wskaźników pozwala na pewną selekcję, a nieprecyzyjne określenia niektó-
rych z nich sprawiają, że mimo wszystko nie są porównywalne pomiędzy fi rmami. Wreszcie 
PRowe zabiegi potrafi ą skutecznie ubarwić i podkreślić wygodne fakty, te mniej pozytywne 
zaś zbyć ogólnikami. Ale to właśnie obiektywność przekazu jest jednym z elementów oceny. 
Dlatego cenię sposób w jaki BRE Bank opisał w swoim „Egzamin z kryzysu. Zrównoważony 
rozwój w trudnych czasach” akcję znaną jako „nabici w mBank”, 
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Odpowiedzialność społeczna powinna być 
obecna w całym łańcuchu dostaw. Dlatego 
staramy się, aby relacje z naszymi dostaw-
cami i partnerami biznesowymi oparte były 
na transparentnych zasadach i wzajem-
nych zobowiązaniach do przestrzegania 
standardów etycznych. Zależy nam na 
dobrych i długotrwałych relacjach  
z naszymi dostawcami.

Budowanie dobrych relacji z dostawcami 
lokalnymi.

Sukcesywnie pracujemy nad tym, aby 
nasze zobowiązania wobec dostawców 

były regulowane w terminie. Dzięki systemowi 
elektronicznego obiegu faktur, wskaźnik termi-
nowości opłat wynosi 92%.

Bierzemy aktywny udział w realizacji wspólnego 
dla France Telecom Orange Group programu 
oceny globalnych dostawców QREDIC. Okre-
sowa ocena dokonywana jest na podstawie 
wszelkich dostępnych informacji o firmach. 
W przypadkach budzących wątpliwości, do-
stawca wzywany jest do udzielenia wyjaśnień 
i usunięcia nieprawidłowości. Wyniki oceny są 
wykorzystywane w procesie negocjacji i wyboru 
dostawców na poziomie globalnym.  

Definitywnie negatywna ocena w zakresie 
przestrzegania standardów etycznych i ekolo-
gicznych (w szczególności brak działań zmierza-
jących do wyeliminowania ujawnionych niepra-
widłowości) dyskwalifikuje dostawcę. Lokalni 
dostawcy zobowiązani są do umieszczenia 
w umowach z naszą firmą klauzuli etycznej. 
Zawiera ona zobowiązania dostawcy odno-
szące się do respektowania zasad etycznych 
i ochrony środowiska, w tym konwencji między-
narodowych dotyczących praw człowieka oraz 
szczególnej ochrony praw dziecka. 
Zapisy z klauzuli etycznej uprawniają nas do  
dokonywania okresowych audytów, mających 
na celu sprawdzenie przestrzegania przez do-
stawcę zapisanych w klauzuli zasad. 

Klauzula etyczna jest standardem dla umów 
przygotowywanych w firmie. Usunięcie zapisów 
etycznych jest możliwe jedynie po przedstawie-
niu odpowiedniego uzasadnienia i uzyskaniu 
zgody Dyrektora Biura Prawnego. Pozbawione 
klauzuli etycznej są na przykład umowy z do-
stawcami energii, które przygotowywane są we-
dług wzorów umów dostawcy. Firma nie prowa-
dzi oddzielnej ewidencji dotyczącej procentowej 
liczby umów zawierających klauzulę etyczną. 
W 2011 roku nie było przypadków odrzucenia 
dostawcy z powodu nieprzestrzegania praw 
człowieka. 

Stałe relacje z dostawcami 2010 2011

umowy długoterminowe 92,9% 93,7%

pozostałe umowy 7,1% 6,3 %

Budowanie trwałych relacji z dostawcami. 

Staramy się, aby nasze relacje z dostaw-
cami opierały się na kontraktach długoter-

minowych, zawierających transparentne zasady 
współpracy. W 2011 roku żadnen dostawca nie 
przekroczył progu 10% udziału w ogólnej warto-
ści naszych zakupów.

Jasne zasady wyłaniania dostawców. 

Prowadzimy konkurencyjną i otwartą 
politykę zakupową, zapewniając dostaw-

com możliwość bezpośredniego składania 
zamówień drogą elektroniczną. Obecnie z takiej 
formy korzysta ponad 50% dostawców. 
W 2006 roku TP S.A. przyjęła Kodeks Etyki dla 
Organizacji Zakupowej. Stanowi on zbiór zasad, 
którymi powinien kierować się każdy pracownik 
działu Organizacji Zakupowej w bezpośrednich 
i pośrednich kontaktach z dostawcą. W myśl 
Kodeksu relacje z dostawcami muszą opierać 
się na zasadach etycznych obowiązujących 
w zwyczajnych relacjach handlowych. Kodeks 
obejmuje: procedury zakupowe, które w trans-
parentny sposób określają np. zasady wyłania-
nia dostawcy czy zawierania umów, poufności 
informacji – zarówno tych uzyskanych od 
dostawcy, jak i tych, które dotyczą naszej firmy 
i realizowanych przez nią projektów. Kodeks 
zwraca też uwagę na zagadnienie konfliktu 
interesów – relacje z dostawcami i związane 
z tym działania muszą być bezstronne. Reguluje 
także kwestie upominków. Dopuszczalne jest 
jedynie okazjonalne przyjmowanie upominków 
o umiarkowanej wartości (roczny limit wynosi 

100 euro). Jakiekolwiek naruszenie lub ryzyko 
naruszenia zasad zawartych w Kodeksie 
zgłaszane jest przez pracownika przełożonemu 
lub Dyrektorowi Audytu Wewnętrznego. Jedną 
z częściej pojawiających się w zgłoszeniach do 
Komisji ds. Etyki Orange Polska była kwestia 
uczestnictwa pracowników i współpracowników 
w imprezach i wyjazdach sponsorowanych oraz 
brak jednoznacznego uregulowania tej sprawy. 
W odpowiedzi na ten problem przyjęliśmy 
dokument regulujący zasady udziału pracowni-
ków i współpracowników Orange Polska  
w takich wyjazdach. 
 

Przejrzyste zasady współpracy z innymi 
operatorami. 

Sposób realizacji zasady niedyskryminacji 
Operatorów Alternatywnych (OA) wobec 

detalu TP S.A. był przedmiotem szczególnej 
uwagi ze strony UKE. W efekcie dialogu  
z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi i regula-
torem wypracowaliśmy i wdrożyliśmy taki model 
funkcjonowania na rynku, który zabezpieczałby 
interesy wszystkich zainteresowanych stron, 
a w szczególności klientów końcowych.  
Wspólne uzgodnienia doprowadziły do zawarcia 
w 2009 roku Porozumienia TP S.A.-UKE. Wypra-
cowany został model współpracy międzyopera-
torskiej, przygotowano wspierające narzędzia 
informatyczne oraz transparentne metody 
raportowania osiąganych rezultatów. Ustalono 
szczegóły realizacji procesów dostarczania 
i świadczenia usług, usuwania awarii, migracji 
klientów między operatorami, udzielania informa-
cji o infrastrukturze telekomunikacyjnej (także  
na rzecz jednostek samorządu terytorialnego) 
i dostępnych usługach hurtowych. 

Kary nałożone na Orange Polska w 2011 roku

Naruszenie zasad wolnej  
konkurencji

Kary nałożone

Uprawomocnione rozstrzygnięcia 

zakończonych postępowań 

odwoławczych utrzymujące kary

Łączna liczba kar 2 0

Łączna kwota kar, mln zł 543,4* 0,0

* W tym 508,3 mln zł – to początkowa równowartość w złotych kary nałożonej w wysokości 127,6 mln euro.

Partner w biznesie

Strategia CSR:

Bycie partnerem biznesowym dbającym o etykę w łańcuchu dostaw.
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Informacja o karach

22 czerwca 2011 roku Komisja Europejska nało-
żyła na Telekomunikację Polską karę w wysokości 
127,6 mln euro za nadużywanie, przed paździer-
nikiem 2009 roku, pozycji dominującej na rynku 
dostępu do hurtowych usług szerokopasmowych. 
Spółka zdecydowanie nie zgadza się z decyzją 
i niewspółmierną wysokością kary w szczególności, 
ponieważ jest przekonana, że Komisja Europejska 
nie uwzględniła szeregu znaczących czynników. 
Sytuacja na hurtowym rynku szerokopasmowym 
systematycznie poprawia się od 2007 roku. 
Budując i udostępniając stacjonarną infrastrukturę 
szerokopasmową, Spółka skutecznie zmniejsza 
trudności na polskim rynku szerokopasmowym 
i zwiększa wskaźnik penetracji usług szeroko-
pasmowych. Nieprawidłowości wskazane przez 
Komisję Europejską zostały w przeszłości dobro-
wolnie usunięte przez Spółkę. 
Decyzja nie jest ostateczna i TP S.A., we współ-
pracy z doradcami prawnymi, złożyła odwołanie 
od decyzji do Sądu Unii Europejskiej w dniu 
2 września 2011 roku. 

Komisja Europejska udzieliła odpowiedzi na to od-
wołanie w dniu 13 stycznia 2012 roku. Na podsta-
wie przebiegu podobnych spraw TP S.A. ocenia, 
że postępowanie przed sądem może trwać dwa-
-trzy lata. Każda ze stron będzie mogła odwołać 
się od wyroku Sądu Unii Europejskiej do Trybunału 
Sprawiedliwości. 

W dniu 23 listopada 2011 roku UOKiK wydał 
decyzję nakładającą kary na PTK Centertel, 
Polkomtel S.A., Polską Telefonię Cyfrową S.A. 
i P4 Sp. z o.o. (na PTK Centertel – 35,1 mln zł) za 
rzekome porozumienie ograniczające konkurencję 
na krajowym detalicznym i hurtowym rynku usług 
telewizji mobilnej świadczonych w technologii 
DVB-H. PTK Centertel nie zgodził się z decyzją 
UOKiK i nie zapłacił nałożonej kary. 
W dniu 7 grudnia 2011 roku PTK Centertel odwo-
łał się od tej decyzji. Postępowanie odwoławcze 
jest na wstępnym etapie. PTK Centertel nie otrzy-
mał dotychczas powiadomienia o wyznaczeniu 
jakiegokolwiek terminu.

Dla firmy świadczącej usługi telekomunikacyjne dla milionów klientów, zapewnienie im jak naj-
lepszych produktów oraz satysfakcjonującej obsługi w odpowiedzi na rosnące oczekiwania jest 
najważniejszym i najtrudniejszym wyzwaniem. Dobra komunikacja, odpowiednie zabezpieczenia 
urządzeń, wysokie standardy bezpieczeństwa w korzystaniu z usług oraz rzetelna informacja 
o urządzeniach telekomunikacyjnych i ofercie, to sprawy niezwykle istotne w przełamywaniu 
barier w korzystaniu z dobrodziejstw cyfrowego świata. Dlatego społeczną odpowiedzialność 
rozumiemy także jako edukację naszych klientów w zakresie łatwego i bezpiecznego korzystania 
z nowych technologii.

Informacja o karach

*Obie kary zostały nałożone przez UKE na PTK 
Centertel. W jednym przypadku UKE zarzuca 
niewywiązanie się z obowiązków informacyjnych 
wobec tych klientów, którzy z oferty Zetafon ko-
rzystali na kartę (podwyższenie cen połączeń do 
BOK), w drugim – wykorzystywanie, bez zgody 
klientów, automatycznych systemów wywołu-

jących dla celów marketingu bezpośredniego. 
PTK Centertel odwołał się od obu decyzji UKE 
nakładających te kary. W raportowanym okresie 
na Orange Polska nie zostały nałożone inne kary 
dotyczące zasad komunikacji marketingowej, 
tj. promocji, reklamy i sponsoringu.

Zgodność z regulacjami Kary nałożone

Uprawomocnione rozstrzygnięcia 

zakończonych postępowań 

odwoławczych utrzymujące kary

Łączna liczba kar 2* 0

Łączna kwota kar, mln zł 7,5 0,0

oraz to, że Orange w raporcie 2011 wspomina o karach nałożonych przez UOKiK, mimo iż 
fi rma się od nich odwołała, a procedura nadal trwa. 

Z kolei czytając raport jednej z fi rm i nie znajdując tam żadnego odniesienia do głośnej 
historii konfl iktu ze związkami zawodowymi automatycznie odejmuję punkty za wiarygod-
ność. To zresztą taki mały test, który każdy może przeprowadzić: przypomnij sobie o jakich 
złych praktykach danej fi rmy w ostatnim czasie było głośno w mediach i sprawdź czy znaj-
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dziesz informacje na ten temat w raporcie społecznym. To właśnie pisanie o sprawach trud-
nych odróżnia dobry raport od PRowej broszury i pokazuje na ile fi rma stawia na prawdziwy 
dialog z interesariuszami, a na ile traktuje CSR tylko wizerunkowo. Niestety bardzo wiele 
raportów to nadal jedynie zbiór sukcesów, a nie wierzę, że w kilkunasto- czy kilkudziesięcio-
tysiecznych przedsiębiorstwach nie zdarzały się jakieś nadużycia i trudne przypadki. To jest 
normalne, ale ważne jest czy fi rma to zauważyła, zaraportowała i wyciągnęła wnioski zmie-
niając jakąś procedurę lub doszkalając personel. Dlatego stosując kryterium wiarygodności, 
obiektywność przekazu uważam za obszar do dalszego doskonalenia.

Pozwól mówić interesariuszom

Innym ważnym obszarem ocenianym w ramach kryterium wiarygodności jest proces an-
gażowania interesariuszy. Zakładając, że uznanie wagi opinii interesariuszy jest podstawą 
w rozumieniu i stosowaniu zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, warto zwrócić 
uwagę na to, w jaki sposób interesariusze istnieją w procesie raportowania i samym ra-
porcie. Powinni oni zostać zidentyfi kowani przed rozpoczęciem procesu raportowania, 
ale pytanie także w jaki sposób istnieją w samym raporcie. Na szczęście coraz mniej jest 
raportów, w których różne grupy interesariuszy w ogóle 
się nie wypowiadają, ale najczęstszym modelem są krót-
kie wypowiedzi w poszczególnych rozdziałach. Mimo 
iż sama jestem autorką takich wypowiedzi w raportach 
fi rm partnerskich FOB, uważam, że w ramach limitu 800-
1500 znaków nie da się zawrzeć sensownego opisu rela-
cji z fi rmą. Dlatego jestem przeciwniczką takich krótkich 
wypowiedzi, które wg mnie niewiele wnoszą, są zbyt 
ogólne, zahaczające o socialwashing1, nie dają czytel-
ników obrazu współpracy i wzajemnego wpływu fi rmy 
i interesariusza. Postulowałabym umieszczanie wypowie-
dzi, które nie są tylko kurtuazyjnymi dwoma zdaniami, ale 
pokazują jakie są oczekiwania poszczególnych grup oraz 
jak fi rma się do nich odnosi. Z przyjemnością przeczy-
tałam dłuższy wywiad z rzeczniczką ds. etyki PKN Orlen 
w raporcie 2007, mając poczucie, że pozwolił mi on lepiej 
zrozumieć praktyczne dylematy zarządzania etyką.

Ciekawym zabiegiem jest przygotowanie raportu opartego o wyniki dialogu z interesariu-
szami, a więc próba połączenia wskaźników GRI i AA 1000SES regulującego prowadzenie 
dialogu z interesariuszami. Taką logikę mają raporty Orange 2011 i  Microsoft 2013.

1 Socialwashing - informacje rozpowszechniane przez fi rmę, mające pokazywać jej zaangażowanie społeczne,  a mogące 
dezinformować czytelników odnośnie skali i stopnia zaangażowania fi rmy.
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Biznes realizowany w ramach
dobra wspólnego jest możliwy

1) Proszę przypomnieć, jaka była geneza powołania 

Rzecznika ds. Etyki w PKN ORLEN?

Idea powołania Rzecznika ds. Etyki narodziła się 

w 2005 roku w trakcie prac nad kluczowymi war-

tościami Firmy. Te zobowiązania, będące naszym 

dekalogiem wyznaczającym postępowanie wszystkich 

pracowników, niezależnie od pełnionej funkcji oraz 

miejsca w hierarchii służbowej, zostały uszczegó-

łowione i opisane w naszym Kodeksie Etycznym. 

W czasie prac nad jego zapisami pojawiło się pytanie 

jakie mechanizmy należy stworzyć, aby Kodeks 

Etyczny nie był martwym dokumentem. Wtedy 

zrodził się pomysł społecznego wyboru Rzecznika 

ds. Etyki, osoby zaufania publicznego, stojącej na 

straży przestrzegania zawartych w tym dokumencie 

zapisów. Precyzyjnie określono zadania, kompe-

tencje i uprawnienia Rzecznika oraz opracowano 

regulamin wyborów.

2) Czy sam pomysł, a potem wybory wzbudziły 

duże zainteresowanie pracowników Koncernu?

Zdecydowanie tak, tym bardziej, że wychodził naprze-

ciw oczekiwaniom pracowników w zakresie zagwa-

rantowania im możliwości swobodnego zgłaszania 

opinii, m.in. dotyczących łamania czy naruszania 

prawa i zasad Kodeksu Etycznego, bez obawy przed 

ewentualnymi sankcjami. Wyrazem aprobaty był 48% 

udział załogi w wyborach. Pierwsze uwagi, sugestie 

i skargi pojawiły się zaraz po ogłoszeniu wyników.

3) Jak dziś, po dwu latach od objęcia tej funk-

cji, ocenia Pani możliwości niezależnego działania 

Rzecznika ds. Etyki?

Nie miałam przez dwa lata ani jednej sytuacji ograni-

czającej moją niezależność. Zawdzięczam to między 

innymi jasno określonym zapisom w wewnętrznych 

aktach. Duże znaczenie ma zainteresowanie Prezesa 

i Zarządu oraz Rady Nadzorczej tym, co robię. Zawsze 

mogę zwrócić się o pomoc w rozwiązaniu problemu 

do przedstawicieli kadry menedżerskiej, czy związków 

zawodowych. Fakt ten ma ogromne znaczenie, jako 

że wypracowanie konkretnych działań naprawczych 

najczęściej leży w gestii gospodarza obszaru. Zawsze 

pamiętam o pozyskiwaniu sojuszników, budowaniu 

klimatu współpracy. Jest to skuteczniejsze niż osten-

tacyjne podkreślanie niezależności. Pewnie dlatego 

po rocznej pracy odnotowałam wzrost skuteczności 

wypracowanych rozwiązań, wzrosła też o 14% liczba 

pracowników sygnalizujących swoje opinie. Bardzo 

cenię te uwagi, szczególnie w kontaktach osobi-

stych, ponieważ na ich kanwie mogę popularyzować 

w mediach wewnętrznych nasz Kodeks Etyczny, nie 

odrywając formalnych zapisów od życia Firmy.

Rozmowa z Ewą Bielicką-Piesyk, 
Rzecznikiem ds. Etyki

Niech język giętki...

Trudno jest mówić o społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonym rozwoju pro-
stym językiem. Wiem o tym doskonale, bo jest to wyzwanie, z którym mierzymy się w FOBie 
przygotowując nasze publikacje czy raporty. Niestety odnoszenie się do wskaźników GRI 
nie ułatwia rozumienia, bo o ile praca wielu osób i organizacji w ramach GRI z pewnością 
zapewnia temu standardowi kompletność, o tyle niestety niektóre wskaźniki to komunika-
cyjny dramat. A przecież zakładamy, że intencją raportu jest dotarcie do grupy szerszej niż 
tylko eksperci CSR. Stąd zapewne dylemat ekspertów jak oceniać fi rmę, która bardzo ład-
nym językiem opisuje swoje działania, niestety zgodnie z defi nicjami GRI nie można takich 
zdań zaliczyć do pełnego opisu poszczególnych wskaźników.

Dobry raport powinien być swoistą opowieścią, spójną i wciągającą historią drogi fi rmy 
do bycia odpowiedzialną. Niestety pogodzenie wymogów kompletności i wiarygodności 
z dobrą komunikacją jest nie lada sztuką.

Kryterium komunikacji jest też specyfi czne, bo każdy subiektywnie może ocenić na ile 
raport jest estetyczny, z ciekawą grafi ką, przyjazny dla odbiorcy. Nie trzeba być ekspertem, 
żeby ocenić czy tabelki są czytelne, a zdjęcia ładne. Ale też nie ukrywajmy, że komunikatyw-
ność raportu jest pierwotna w stosunku do elementów kompletności czy wiarygodności. 
Często szata grafi czna potrafi  przykryć braki w pozostałych obszarach i bardzo wiele rapor-
tów, w których zainwestowano w dobrą grafi kę robi świetne pierwsze wrażenie, niedoróbki 
wychodzą dopiero po uważnej lekturze.

Pamiętam pierwszy raport społeczny TP SA z 2006 roku, który z pewnością był pio-
nierskim, kompleksowym dokumentem opartym o wskaźniki GRI, ale minimalizm grafi cz-
ny sprawiał, że była to lektura jedynie dla zapaleńców. Trochę szkoda, że praca włożona 
w zebranie danych w tak dużej fi rmie nie została należycie dokończona komunikacyjnie.

Grafi ka to zwieńczenie pracy i dobrze, że coraz więcej fi rm nie żałuje na nią środków. 
W społeczeństwie przyzwyczajonym coraz bardziej do kultury obrazkowej pójście w stronę 
infografi k czy multimediów zwiększa szanse na pozytywny odbiór.

Kanał lewy, kanał prawy

Blogerka Elaine Cohen pisząca o raportach społecznych zwraca uwagę na to, że fi rmy nie 
potrafi ą odpowiednio wykorzystać nie tyle PRu, co marketingu do promowania raportów. 
Pojawia się on na stronie internetowej, ale już np. nie w kieszeni siedzenia autokaru czy na 
półce w przedziale pociągu. Istotnie wydaje się, że fi rmy nadal nie wykorzystują wszystkich 
miejsc, w których mogłyby się znaleźć główne myśli z raportu, choć mają do dyspozycji 
swoje opakowania, sklepy, stoiska, samochody służbowe, itd. I nie jest to postulat obkle-
jenia samochodów służbowych całymi rozdziałami raportu, ale raczej sugestia udostępnia-
nia go w nowych miejscach, wyjścia z nim do ludzi, konsumentów i umieszczenia go tam, 
gdzie oni bywają. Zawsze powtarzam, że gdyby fi rmy kosmetyczne zostawiały swój raport 
w zakładach fryzjerskich, byłabym ich wierną czytelniczką podczas nudnego oczekiwania na 
nowy kolor włosów. Zachęcam także do kreatywności i wykorzystania posiadanych kanałów 
komunikacji, znalezienie czytelników w miejscach, w których przebywają i mają chwilę, aby 
zapoznać się z głównymi tezami raportu. Dlaczego nie na opakowaniu jogurtu, piwa, leku, 
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z tyłu karty lojalnościowej czy razem z rachunkiem? Bardzo się ucieszyłam kiedy któregoś 
razu robiąc zakupy w sklepie Tchibo dostałam w torebce nie tylko katalog produktów na 
przyszły tydzień, ale także broszurę „Zrównoważony rozwój w Tchibo”. W taki sposób moż-
na dystrybuować streszczenia lub skróty raportów.

To także postulat, aby nie obrażać się na dziennikarzy, którzy nie chcą pisać o nowym 
raporcie, często nie rozumiejąc dlaczego ma to być news, skoro dane pochodzą z ubiegłego 
roku i nie potrafi ąc docenić wagi informacji, które czasem można znaleźć tylko w raporcie 
CSR. Wprowadzając do konkursu Raporty Społeczne kategorię nagrody dziennikarskiej, sta-
ramy się pokazywać dziennikarzom, jak czytać raporty społeczne i czerpać z nich inspiracje 
do kolejnych artykułów. 

Warto patrzeć na komunikację szeroko, nie rozdzielając marketingu i reklamy od PRu 
i starając się wykorzystać wszelkie dostępne dla fi rmy sposoby przekazu.

Złapani w sieć
Coraz więcej fi rm docenia sieć, która pozwala stworzyć wersje bardziej multimedialną i daje 
możliwość odwiedzenia/wydrukowania tylko tych elementów raportu, które naprawdę in-
teresują poszczególne osoby. Jednak internet nie jest jeszcze w pełni wykorzystywanym 
sposobem komunikowania. Tymczasem światowy trend to rezygnacja z wersji drukowanych, 
czasem pozostawienie jedynie drukowanego streszczenia. W Polsce dobrą praktyką może 
się pochwalić Grupa Lotos, której raport w wersji elektronicznej nie jest tylko dokumentem 
PDF do ściągnięcia, ale specjalnie dedykowanym serwisem.

Bardzo ciekawie wygląda również internetowa wersja drugiego raportu GSK.

Nie ma niestety zbyt wielu dobrych praktyk wykorzystania mediów społecznościowych. 
Czy jakiś prezes tweetował w dniu wydania raportu? Czy ktoś zrobił aplikację na Facebooku?
 Albo dodał informację z linkiem do profi lu fi rmowego na LinkedIn? Wydaje się, że oprócz 
umieszczenia raportu w intranecie i na stronie fi rmowej (daj Boże jeśli w logicznym miej-
scu, do którego dotrzemy dwoma kliknięciami) fi rmom nie starcza już siły na twórcze upo-
wszechnianie raportu. Żadnych konkursów, grywalizacji, aplikacji mobilnych (mój iPad cią-
gle czeka na jakąś przystosowaną wersję raportu i nawet fi rmy z branży IT i telekomunikacji 
go zawiodły). Oczywiście zdaję sobie sprawę, że wiąże się to z dodatkowymi kosztami, ale 
czy dobra komunikacja efektów pracy nad raportem nie jest tego warta?

Zintegruj albo zgiń

Raportowanie danych pozafi nansowych jest coraz silniej wspierane przez Unię Europejską 
(trwają prace nad zmianą dyrektywy o rachunkowości) oraz rządy poszczególnych krajów. 
Po Szwecji, Holandii i Chinach, również Hiszpania ustanowiła prawo dotyczące raportowa-
nia społecznego – od 2012 roku państwowe spółki i prywatne fi rmy zatrudniające ponad 
tysiąc pracowników będą musiały publikować raporty CSR. Ustawa przeszła 15 lutego br. 
Prawo obliguje również fi rmy zatrudniające ponad tysiąc pracowników do publikowania 
rocznych raportów CSR i przesyłania ich do powołanej w 2008 roku Rady Społecznej Odpo-
wiedzialności Biznesu przy Ministerstwie Pracy i Imigracji.

Wchodzimy w erę raportowania zintegrowanego, które nie jest prostym połączeniem 
raportu fi nansowego i społecznego, ale w kanonicznej wersji pewną nową fi lozofi ą pokazy-
wania oddziaływania fi rmy. Nadal jednak kryteria kompletności, wiarygodności i komunika-
tywności będą mogły być stosowane do oceny takich raportów. 

Z analizy PwC wynika, że 77 proc. największych fi rm notowanych na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Londynie w Indeksie Financial Times Stock Exchange (FTSE 360) w swo-
ich raportach zamieszcza informacje pozafi nansowe dotyczące ich modelu biznesowego. 
Ponad połowa z nich raportuje także inne informacje związane ze strategią biznesową. To 
dowód na to, że raportowanie zintegrowanych informacji o przedsiębiorstwie jest już świa-
towym trendem, w którego stronę powinny zmierzać także polskie fi rmy.

Chciałabym, żeby coraz więcej fi rm potrafi ło tworzyć opowieści o swojej odpowiedzial-
ności, a coraz więcej świadomych interesariuszy potrafi ło je odczytywać. 
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Katarzyna Jędrzejewska

Raportowanie społeczne 
z perspektywy mediów 
– refl eksje dziennikarki

Dziennikarce jest łatwiej

Temat społecznej odpowiedzialności biznesu zyskuje w Polsce na popularności, w czym 
swój udział mają także media. To jednocześnie grupa, która często jest wyszczególniona 
na mapie interesariuszy fi rm odpowiedzialnych społecznie. Ich rola została także dostrze-
żona przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które od trzech lat nagradza dziennikarzy 
zajmujących się tematyką CSR w ramach konkursu Pióro Odpowiedzialności. Dodatkowo, 
w minionej edycji konkursu „Raporty Społeczne – Nagrody za najlepiej sporządzone raporty 
z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu”, organizowanego przez FOB, PwC i SGS 
Polskapo raz pierwszy pojawiła się kategoria „Nagroda dziennikarzy”. 

Z moich doświadczeń jako dziennikarki od kilku lat zajmującej się tą tematykę mogę 
przyznać, że przedstawiciele biznesu i organizacji pozarządowych chętnie udzielają infor-
macji związanych z zagadnieniami społecznej odpowiedzialności… jeśli tylko mają coś do 
powiedzenia w tej kwestii. Dodatkowe źródło wiedzy stanowią raporty społeczne, których 
z roku na rok przybywa na polskim rynku. Część fi rm przygotowuje kolejne publikacje na 
ten temat, inne zrezygnowały z tego typu komunikowania swojej działalności. W codziennej 
pracy osoby zajmującej się tą tematyką, raporty społeczne czy też zrównoważonego rozwoju 
mogą stanowić punkt wyjścia do podejmowania tematów związanych chociażby z obszarem 
ochrony środowiska naturalnego czy ładu korporacyjnego. Pozwalają także, przynajmniej 
w teorii, porównywać podejście np. różnych przedstawicieli tej samej branży. Czytając tego 
typu publikacje, można jednak napotkać kilka błędów czy niedociągnięć związanych z ko-

3
munikowaniem działalności fi rm w kontekście zrównoważonego rozwoju. Poniżej przedsta-
wiam wybrane przykłady. 

Kilka grzechów głównych
Raporty pozafi nansowe to publikacje, od których oczekuję – tak jako przedstawicielka me-
diów, jak i konsumentka – iż stanowić będą zarówno podsumowanie dotychczasowych 
działań organizacji w zakresie ich społecznej odpowiedzialności, jak i źródło informacji 
na temat ich znaczenia w długofalowej strategii CSR i dobrowolnych zobowiązań na przy-
szłość. Ten ostatni aspekt jest, w moim przekonaniu, najsłabszą stroną tego typu publikacji 
wydawanych na polskim rynku. Rzadko bowiem można spotkać w nich konkretne zobowią-
zania, jasno zdefi niowane cele podane z planowanym terminem realizacji. Gros raportów, 
zwłaszcza tzw. raportów otwarcia, czyli publikacji przygotowywanych przez organizacje po 
raz pierwszy, nie zawiera konkretów dotyczących zobowiązań na przyszłość lub informacje 
te są lakoniczne. Przykładem może być informacja zawarta w „Raporcie odpowiedzialności 
społecznej Grupy Żywiec za lata 2009 – 2011” iż „główne cele Grupy Żywiec w obszarze CSR 
na lata 2012 – 2014 to monitoring i optymalizacja parametrów środowiskowych” (str. 63). 
Jako czytelniczka mam potrzebę dowiedzenia się, czy będzie to bardziej szczegółowo rozpi-
sane w dalszej części raportu, czy też będę pozostawiona z tego typu informacją, z której nie 
wynika zbyt wiele. Jeśli jednak na kolejnej stronie byłaby mowa o tym które parametry fi rma 
planuje zoptymalizować, powinno to być zaznaczone dopiskiem typu „więcej na ten temat…” 
lub „poznaj nasze cele w tym zakresie na stronie…”. Niestety, w publikacjach wydawanych 
w Polsce bardzo często zamiast konkretnych zobowiązań i informacji, które każdy interesa-
riusz będzie w stanie zweryfi kować po pewnym czasie, można przeczytać o tym, iż plano-
wana jest „optymalizacja parametrów” lub że fi rma „znacznie obniżyła emisję CO2” lub że 
efekty działań – np. w zakresie przeciwdziałania mobbingowi – są „satysfakcjonujące”.

Ponad normę?

Inną kwestią jest brak informacji na temat tego, co jest realizacją wymogów prawnych, 
a co dobrowolnym działaniem organizacji w ramach społecznej odpowiedzialności. Tym-
czasem trudno wymagać, by czytelnik posiadał taką wiedzę i mógł zweryfi kować dane za-
warte w publikacji. Przykładem może być informacja o tym, ile materiałów opakowaniowych 
Kompania Piwowarska poddała recyklingowi i odzyskowi. Cieszy mnie fakt, iż na wstępie 
części poświęconej temu zagadnieniu, w raporcie za 2011 rok uwzględniono informację 
o konieczności dostosowania się do przepisów prawnych dotyczących opakowań i odpadów 
opakowaniowych. Następnie jednak fi rma od razu podsumowuje ilość materiałów odzyska-
nych i recyklingowanych, a zatem czytelnik nie może się dowiedzieć, czy jest to działanie 
fi rmy jedynie zgodne z literą prawa, czy też na podstawie przyjętych wewnętrznych standar-
dów przewyższa normy prawne. 



114 115

Kompleksowość i wiarygodność

Warto zatem, by autorzy raportów pamiętali, że ich interesariusze wywodzą się z różnych śro-
dowisk i mają różne doświadczenia, a poziom ich wiedzy „wyjściowej” może znacznie się od 
siebie różnić. Jako przykład godnej pochwalenia próby w tym zakresie może posłużyć sposób, 
w jaki najnowszy raport – nagrodzony nota bene w konkursie „Raporty społeczne 2012” – przy-
gotowała wspomniana już Kompania Piwowarska. Przyznając nagrodę główną, jury zwróciło 
uwagę na kompleksowość raportu, dobre informowanie o strategii, konkretność i wiarygod-
ność danych oraz przyjazną formę publikacji. I rzeczywiście, fi rmę tę wyróżnia podawanie za-
zwyczaj konkretnych informacji oraz, w moim przekonaniu, także fakt, iż często uwzględnia 
ona to, że odbiorcy publikacji mogą mieć różną wiedzę na temat organizacji branżowych czy 
inicjatyw podejmowanych na rzecz promocji na polskim rynku idei CSR czy np. różnorodności. 
Z kolei, w przypadku raportowania polskich oddziałów światowych fi rm, oczekuję odniesie-
nia celów wyznaczonych na polskim rynku do strategii globalnej. Warto zatem wspominać 
o tym przy okazji poruszania kwestii działań podejmowanych lokalnie i odnoszenie czytelników, 
np. w postaci prostych linków, do odpowiedniego miejsca na globalnej stronie WWW fi rmy. 

Mapa i nawigacja 
Stworzenie mapy interesariuszy jest jednym z pierwszych działań, których powinna podjąć się 
fi rma, przygotowując się do opracowywania strategii CSR. Lista interesariuszy, a także określe-
nie podejścia do ich selekcji oraz angażowania, to również jedne ze wskaźników określonych 
w ramach standardu GRI. Przeglądając raporty społeczne, można spotkać się z różnymi for-
mami prezentacji tych zagadnień – część fi rm od razu przedstawia formy angażowania każdej 
z grup / metody komunikacji z nimi (np. Kompania Piwowarska, Nestlé), inne wymieniają jedy-
nie najważniejsze grupy w ramach poszczególnych kategorii: np. Budimex wyjaśnia jedynie, że 
na środowisko składają się organizacje ekologiczne, inspektorzy nadzoru ochrony środowiska 
i Lasy Państwowe, dodając komentarz, iż „dialog z poszczególnymi grupami prowadzony jest 
na bieżąco, w ciągu roku, w formie i z częstotliwością dostosowaną do konkretnej relacji. (…)”. 
Nie wynika z tego jeszcze, że jest to fi rma prowadząca dialog społeczny lub która stara się 
odpowiadać na konkretne potrzeby swoich interesariuszy. Wspominam o tym aspekcie także 
w kontekście nawigacji w raportach społecznych, które często są podzielone wg obszarów 
związanych z grupami interesariuszy. By były one przyjazne dla czytelników, powinny możliwie 
często przenosić go do różnych części publikacji oraz źródeł internetowych. Przygotowując 
raport, będący w znakomitej większości przypadków na polskim rynku zamkniętą nieinterak-
tywną publikacją, warto pamiętać o takich elementach, jak: dopiski typu „więcej informacji na 
ten temat na str.… / w rozdziale…”, grafi czne rozwiązania pozwalające czytelnikowi orientować 
się, w której części raportu się obecnie znajduje i których obszarów dotyczą dane informacje. 
Firmy na polskim rynku mają też tendencję do tego, by podawać albo ogólną nazwę strony, 
jak np. Budimex.pl, albo link, którego z dużym prawdopodobieństwem żaden czytelnik wersji 
papierowej nie będzie przepisywał do wyszukiwarki – np. http://www.budimex.pl/subpage.
asp?idbup=6&idmenuleftcat=286&start_url=www.budimex/list_new_0a.asp?lang=11. Kopiu-

1 Budimex, Raport odpowiedzialności społecznej 2012. Społeczeństwo i środowisko, s. 64

jąc teraz ten adres, mogę być jedyną czytelniczką raportu Budimexu, która podjęła się tej 
czynności, tym bardziej szkoda, że pojawiła się informacja o błędzie serwera. Dziwię się, że 
przedstawiciele fi rmy zdecydowali się publikować tak nieprzyjazny link, skoro odnosi się on 
– według informacji zawartych w raporcie – do inwestorskiej części serwisu fi rmy, poświę-
conej przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego i struktur zarządzania. Zachęcam zatem do 
faktycznego ułatwiania dociekliwym czytelnikom przechodzenia do informacji zawartych 
na stronach internetowych poprzez odnoszenie za pomocą skróconych adresów WWW, wy-
godnych także dla odbiorców tradycyjnego wydania raportów. W takim przypadku pomocny 
mógłby być także indeks najważniejszych zagadnień poruszanych w publikacji (m.in. emisja 
CO2, różnorodność, dialog społeczny, niepełnosprawność etc.), ponieważ treści dotyczące 
poszczególnych obszarów są ze sobą ściśle powiązane i wątki przeplatają się, ponieważ 
dotyczą kilku aspektów prowadzenia działalności czy obszarów. Na przykład, informacje na 
temat ekologicznych opakowań produktów dotyczą zarówno aspektu środowiskowego, jak 
i konsumentów oraz samej produkcji i dostawców. Dlatego też dobrą praktyką w tym zakre-
sie jest, w moim przekonaniu, wprowadzenie w raporcie społecznym różnych narzędzi do 
nawigacji, które ułatwią czytelnikom poruszanie się po publikacji. Warto bowiem pamiętać 
o tym, że osoby, które przygotowują raport, są przyzwyczajone do jego pewnego układu 
i znają wewnętrzne ustalenia – wiedzą, że o pewnych aspektach będzie mowa w danych 
rozdziałach i w odpowiedniej kolejności. Tymczasem czytelnik może mieć odmienne oczeki-
wania i dla niego bardziej logiczne będzie powiązanie danego zagadnienia z innym obsza-
rem. Tutaj z pomocą przychodzi oczywiście rozwiązanie interaktywnego raportowania, któ-
re z czasem będzie coraz popularniejsze kosztem zamkniętej formuły wydań papierowych 
i PDF. Jednym z najlepszych przykładów przyjaznej nawigacji, a jednocześnie ciekawego 
przedstawienia grup interesariuszy jest, moim zdaniem, mapa fi rmy Enel2 przygotowana na 
wzór schematu linii metra. Każdej z grup interesariuszy przypisana jest jedna z linii, które 
przecinają się, gdy dany obszar działalności fi rmy dotyczy więcej niż jednej grupy. Np. linia 
„Suppliers” (dostawcy) przecina się z linią „Employees” (pracownicy) m.in. w obszarze Code 
of Ethics (Kodeks etyczny). 

Zamiast blachy 
Aby raport społeczny był przyjazny dla czytelnika, a jednocześnie faktycznie spełniał zało-
żenia raportowania, należy nie tylko zebrać istotne informacje i ułatwić czytelnikom poru-
szanie się po nich. Na całokształt wpływają kwestie z pozoru tak mało istotne, jak format 
i wielkość fontów, stosowanie wytłuszczeń (bold), śródtytułów i wybić, a tam, gdzie to tylko 
możliwe, wypunktowywanie treści i stosowanie tabel i ramek. Wszystko po to, by czytelnik 
nie musiał odczuwać boleśnie konfrontacji z tzw. blachą tekstu, która odstrasza swoją obję-
tością i nie pozwala przykuć wzroku na tym, czego dany fragment publikacji dotyczy. Tego 
typu publikacje zawierają zazwyczaj mnóstwo treści z różnych obszarów i warto, by nie 
zginęły one pod nieatrakcyjną i nieprzyjazną formą ich przekazania. 

2 http://www.enel.com/en-GB/sustainability/stakeholders/stakeholder_map/
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Unikajmy zatem np. tekstu pisanego kursywą, jak np. w „Tworzenie wspólnej wartości 
Nestlé w Polsce. Raport 2008–2011”, jeśli jest on na ozdobnym tle w drobne prążki, ponie-
waż niewiele wówczas można przeczytać. Dbałość o takie, mogłoby się wydawać nieistotne, 
kwestie jest bardzo ważna. O ile bowiem przedstawiciel mediów będzie może bardziej zde-
terminowany, by dotrzeć do konkretnych informacji, o tyle inni interesariusze mogą zrezy-
gnować z dotarcia do nich, zostając z wrażeniem, iż fi rma nie dba o transparentność swoich 
działań. 

Złudny dialog 
Na koniec chciałabym zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt związany z zagadnieniem 
transparentności i otwartości fi rm wydających raporty społeczne. Przygotowując publikację 
do „Kompendium CSR”, pokusiłam się o wysłanie – jako anonimowa interesariuszka nie 
podpisana z imienia i nazwiska – e-maili do fi rm z lakonicznymi prośbami. Jedna dotyczyła 
podania informacji nt. tego, o ile fi rma zmniejszyła emisję CO2 w 2012 roku i jakie są plany 
w tym zakresie. W drugiej wersji e-maila prosiłam o informacje na temat nakładu drukowa-
nej wersji raportu społecznego fi rmy i do kogo był on dystrybuowany. Adresy mailowe do 
przedstawicieli fi rm pochodziły z raportów społecznych zgłoszonych do konkursu Raporty 
społeczne 2012. Niestety wniosek jest przygnębiający – od większości fi rm nie dostałam 
żadnej odpowiedzi, a adres podany w raporcie PKN Orlen w ogóle nie istniał. Wśród kilku 
autoodpowiedzi i lakonicznych informacji wysłanych często bez stopki z danymi kontakto-
wymi czy podpisem z imienia i nazwiska warto jednak wspomnieć w tym miejscu o fi rmach, 
które pozytywnie się wyróżniają na tym tle. Należą do nich: Gaz-System, Kompania Piwo-
warska i Coca-Cola HBC Polska. Dobrą praktyką w tym zakresie jest bowiem nie tylko poda-
nie w raporcie społecznym danych kontaktowych do specjalisty, który może odpowiedzieć 
na zapytania interesariuszy, ale także faktyczne zareagowanie na ich prośbę. Pozytywnie 
oceniam też fi rmy, w których odpowiedziach mailowych podano linki do konkretnego miej-
sca na stronie WWW oraz w których znajdowały się stopki z imieniem i nazwiskiem osoby 
odpowiadającej czy numerem telefonu. Jest to bowiem wyraźny sygnał, iż spółka nie tylko 
pisze w raporcie formułkę, iż zaprasza do zadawania pytań, ale rzeczywiście jest otwarta na 
kontakt z interesariuszami – nie tylko z tymi kluczowymi czy z dziennikarką, która zajmuje 
się m.in. tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu.  

Mam nadzieję, że w najbliższym czasie fi rmy będą gotowe na kontakt z interesariusza-
mi, a ich raporty zyskają na wartości dzięki publikowaniu konkretnych zobowiązań i odnie-
sień do celów wyznaczanych sobie przez spółki w ramach ich dobrowolnych zobowiązań. 

Ewa Albińska, Marcin Grzybek

7 życzeń, 
czyli czego naprawdę 
oczekują czytelnicy 
raportów społecznych – 
wyniki eksperymentu

Pytanie do kogo kierowany jest raport społeczny jest podobne do pytania o to co było 
najpierw: jajko czy kura. Każdą odpowiedź można uzasadnić, niemal każda wydaje się 
sensowna, ale po chwili zaczynamy ją podważać. Podobnie jest z raportami. Po co są? Dla 
kogo? Kto przez nie przebrnie? Kto w ogóle o nich słyszał? I pytania te same, ale od strony 
fi rmy: po co je tworzyć? Do kogo kierować przede wszystkim? Czy język nie jest zbyt her-
metyczny? Jak promować raport i dotrzeć do potencjalnych czytelników? Wydaje się, że 
nie ma tutaj jasności. W toku dyskusji tworzą się dwa obozy: tych, którzy uważają, że ra-
porty nie są dla każdego, ale dla najbliższego otoczenia fi rmy, np. pracowników, akcjona-
riuszy, dostawców, oraz tych, którzy są przekonani, że raport ma trafi ać „pod strzechy” (tj.
ma dotrzeć do szerokiego grona konsumentów i być publikacją zrozumiałą i dla pracow-
nika, i przedstawiciela administracji publicznej, i konsumenta, który korzysta z produktów 
czy usług fi rmy, i dostawcy itd.).

To pytanie stanęło przed nami także teraz, w obliczu przygotowania artykułu poświę-
conego raportom i tego jak odbierane są one przez ludzi, którzy nie mają z tą tematyką do 
czynienia zawodowo – potencjalnych lub faktycznych klientów/konsumentów. Nie chcąc 
„torturować się” po raz kolejny pytaniem „Dla kogo jest raport?” i rozważać czy ma sens 
pytać te osoby o ich refl eksje na temat raportów społecznych, założyliśmy, że skoro klient/
konsument jest jednym z najczęściej wymienianych w raportach interesariuszy fi rmy (obok 
pracowników, dostawców i społeczności)1 – zapytać go należy. 

4

1 „Analiza zwycięskich raportów z 5 edycji konkursu Raporty Społeczne 2007-2011”, Forum Odpowiedzialnego Biznesu
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Jednak klient/konsument to grupa bardzo niejednorodna i, co więcej, zazębiająca się 
z innymi grupami. Każdy konsument jest bowiem także częścią jakiegoś innego organizmu, 
np. jest pracownikiem fi rmy, która sama pisze raport lub dostawcy fi rmy raportującej, albo 
po prostu mieszkańcem społeczności sąsiadującej np. z siedzibą czy fabryką danej organi-
zacji. Postanowiliśmy wykorzystać tę „dodatkową” cechę członków naszej mini-grupy ba-
dawczej i staraliśmy się dobierać osoby zajmujące się zawodowo i życiowo różnorodnymi 
zagadnieniami. Poprosiliśmy aby właśnie z taką swoją „codzienną perspektywą” przejrzały 
raport, ale przede wszystkim, aby wybrały raport tej fi rmy, której działaniami się interesują 
lub mogliby się zainteresować. Jedynie w przypadku pracowniczki fi rmy, która wydała już 
kilka raportów – poprosiliśmy, aby wybrała raport swojej fi rmy i z nastawieniem pracow-
niczki fi rmy mu się przyjrzała. Na liście do wyboru znalazły się raporty, które spłynęły do 
trzech ostatnich edycji konkursu Raporty Społeczne. Były to więc raporty za rok 2009, 2010 
oraz 2011.

W sumie otrzymaliśmy odpowiedzi od 18 osób: analityka rynku nieruchomości, pra-
cowniczki dużego polskiego wydawcy medialnego, emeryta, pracowniczki fi rmy raportu-
jącej, grafi ka i grafi czki, inżyniera, kierowniczki czytelni naukowej, mamy wychowującej 
dziecko, nauczycielki przedsiębiorczości, pracowniczki korporacji, pracowniczki naukowej, 
prawnika, redaktora, specjalisty ds. nieruchomości, specjalistki ds. szkoleń, terapeuty alko-
holowego, specjalisty ds. testów oprogramowania. Łącznie 10 kobiet i 8 mężczyzn. Niekiedy 
osoba czytała jeden, a niekiedy dwa raporty (wedle własnej chęci i uznania). Odpowiedzi 
jednak traktujemy zbiorczo i nie odnosimy do konkretnych raportów ani fi rm.

Artykuł traktujemy jak zbiór refl eksji, wrażeń osób, które te publikacje wzięły do ręki – 
nie z własnej inicjatywy (zostały o to poproszone) i kierując się 7 pytaniami, starają się opi-
sać, co zobaczyły. Nie jest to raport badawczy. Mimo to wierzymy, że fi rmy, które już rapor-
tują lub które dopiero zamierzają to robić, wezmą z tych refl eksji coś dla siebie. Oczywiście 
wszystko pod warunkiem, że konsument – a więc „osoba z ulicy”– jest dla fi rmy ważnym 
interesariuszem.

Poniżej, kierując się kolejnością siedmiu pytań – przedstawiamy zbiorczo odpowiedzi. 
Jeśli uznaliśmy to za ważne – podkreślaliśmy, że jest to refl eksja konkretnego czytelnika. Na 
pierwsze dwa pytania czytelnicy odpowiadali przed zapoznaniem się z raportem, na kolejne 
już po przejrzeniu. Śródtytuły to cytaty z wybranych wypowiedzi.

1) „Bo łatwiej jest czytać coś, 
o czym ma się jakiekolwiek zdanie”.
(Dlaczego wybrałaś/eś raport właśnie tej fi rmy?)

Nasi czytelnicy sięgali po raport tej fi rmy, z którą w jakiś sposób są związani zawodowo 
lub hobbystycznie. Terapeuta alkoholowy przeglądał raporty fi rm z branży alkoholowej, 
ale sięgnął do nich też grafi k czy emeryt, którzy po prostu lubią pić piwo. Raporty fi rmy 
z branży spożywczej wybrała zarówno nauczycielka przedsiębiorczości, pracowniczka na-
ukowa i mama wychowująca dziecko – bo znają produkty tych fi rmy z półek sklepowych 
lub są ich konsumentkami. Dla specjalistki ds. szkoleń marka fi rmy z branży FMCG jest iko-
ną kultury masowej. Marka ta budzi kontrowersje, ma zarówno wielu zwolenników, jak 
i przeciwników. Czytelniczka była więc ciekawa zawartości raportu jednej z najbardziej roz-
poznawalnych fi rm na świecie. Przedstawicielka medium, znając wybraną przez siebie fi rmę 

i jej działania, chciała dowiedzieć się więcej, poznać samą fi rmę oraz jej perspektywę. Inży-
nier wybrał raport fi rmy, z którą jego przedsiębiorstwo współpracuje. Specjalista ds. testów 
oprogramowania wybrał raport z branży, w której sam pracuje, czyli IT. A prawnik zajmujący 
się energetyką wybrał raport fi rmy z branży energetycznej, gdyż był ciekawy, jak taka fi rma 
może rywalizować z innymi swoją „misją społeczną”. 

Ta różnorodność odpowiedzi ma jednak bardzo jasny wspólny mianownik. Odbiorca 
raportu czyta z reguły o tym, co go zajmuje, a więc o tym, o czym ma już jakieś zdanie. 
To ważna wskazówka dla fi rm przygotowujących raporty. To istotne w obliczu ciągłego bo-
rykania się z pytaniem, jak i do kogo docierać z raportem. Branża alkoholowa, spożywcza 
– docierają do niemal każdego. Komunikacja jest tu więc w zasadzie nieograniczona. Ale już 
w przypadku branży IT czy budowlanej – warto pochylić się nad sprecyzowaniem odbior-
ców, do których chcemy dotrzeć.

2) „Jak pogodzić ogień z wodą”
(Jak myślisz, co w takim raporcie będzie się znajdowało? 
Co wg Ciebie powinno się znajdować?)

Osoby czytające raport wyraźnie oczekiwały, by na łamach tej publikacji fi rma wyjaśniła, 
jak łączy swoją działalność biznesową z odpowiedzialnością za społeczeństwo (społeczno-
ści lokalne, interesariuszy, wymieniano też wprost pracowników i ich rozwój)  oraz  śro-
dowisko, a także, na czym polega jej etyczne działanie – np. jak łączy zwiększenie sprze-
daży produktów z kwestią odpowiedzialnego ich spożywania czy zaśmiecaniem środowiska 
opakowaniami. Drugi wyraźny nurt oczekiwań to „przełożenie planów na rzeczywistość” 
– czyli co było planowane, a co udało się zrobić. Kolejna sprawa to opis działań fi rmy, dobre 
praktyki, które świadczą o jej odpowiedzialności i zrównoważonym sposobie prowadzenia 
przedsiębiorstwa, które wpisane są w jej misję i strategię.

3) „Zawartość dokładnie odzwierciedlała to, 
co chciałam tam znaleźć”
(Czy faktyczna zawartość cię rozczarowała, czy pozytywnie zaskoczyła?)

Zdania są różne, choć dominuje takie, że raport odpowiedział na oczekiwania czytelników.  
9 osób odebrało czytaną przez siebie publikację zdecydowanie pozytywnie, niektórzy czuli 
się pozytywnie zaskoczeni. Raport przede wszystkim zaspokoił potrzeby poznawcze. Czy-
telnicy podkreślili, że mogli się dzięki niemu więcej dowiedzieć o samej fi rmie, ale też 
o jej działaniach w zakresie CSR. Jedna osoba chwaliła czytany raport za to, że „napisany 
jest przystępnym językiem, który nie wymaga ode mnie bycia ekspertem w dziedzinie odpo-
wiedzialności społecznej”. Kilka osób zwróciło uwagę na przejrzyste ułożenie treści, dobrą 
formę grafi czną raportów i dużo konkretnych danych liczbowych. 

Dla czytelników ważne i ciekawe było to, że kwestia CSR została osadzona w szerszym 
kontekście działalności fi rmy. Raport nie zawierał tylko opisu projektów społecznych, ale 
„sporo opowiedzieli o swojej fi lozofi i produktu i jak go poprawiają”.

Z drugiej strony raziły czytelników ogólniki, brak wytłumaczenia skąd pochodzą pew-
ne liczby, a także laurkowe sformułowania. Do takich zdań zostały zaliczone: „Wysoko wy-
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kwalifi kowana kadra pracownicza (…) przekłada się na wartość dodaną w wysokości 25 tyś. 
euro na jedno stanowisko” lub „dzięki współpracy z nami w otoczeniu rynkowym powstało 
kolejnych 20 tys. miejsc pracy”, a także sformułowanie  „niezrównane talenty”. Innym czytel-
nikom „brakowało dokładnych danych dotyczących poszczególnych praktyk”. Dane szczegó-
łowe dotyczyły raczej całej fi rmy, a nie poszczególnych działań. „Zabrakło mi bardziej szcze-
gółowego określenia tego, co zostało wykonane z założeń (…). Nie ma zaznaczonej granicy 
tego, co fi rma chciała osiągnąć i co osiągnęła, a w związku z tym nie potrafi ę określić, czy 
podjęto działania mające na celu sprecyzowanie celów lub dookreślenie kierunków rozwo-
ju (czas przecież nie stoi w miejscu i warunki działalności gospodarczej ulegają zmianom, 
a w raporcie jest ciągłość zadań, takie to nieco ogólne i rozmywane jest).”

Podsumowując, dla czytelników ważne są konkrety, jasność wypowiedzi i prosty język.

4) „Sporo faktów, sporo danych 
oraz sporo o ich fi lozofi i”
(Czy znalazłeś/łaś tam jakiekolwiek informacje, które Ciebie/ludzi takich, jak ty 
(np. wykonujących podobny zawód) zainteresowały(by)?

Ile osób, tyle odpowiedzi, bo perspektywa każdego i to, czym się w danym momencie 
w życiu zajmuje  były decydujące. Nie wszystkie wypowiedzi były związane z życiem zawo-
dowym, znaczna część czytelników przyjęła perspektywę konsumenta i zauważone przez 
nich informacje miały charakter ciekawostek, które poszerzyły ich dotychczasową wiedzę. 

Nauczycielka przedsiębiorczości uznała, że dane w raportach są „świetnym tłem, ilu-
stracją dla teorii podejmowanej na lekcjach. (..) Młodzi ludzie często nie zdają sobie sprawy 
z tego, jak wiele innych działań poza produkcją dóbr fi rmy wykonują na rzecz różnych śro-
dowisk”. Dla pracowniczki korporacji zajmującej się kwestiami HR ważna była część raportu 
dotycząca pracowników, struktury organizacyjnej i programów rozwojowych.  Dla inżyniera 
– który współpracuje z fi rmą  raportującą – ważna okazała się część raportu opisująca relacje 
z partnerami. Prawnik uznał za ważne dla siebie kwestie inwestycyjne i politykę benefi tową 
„ze względu na kwestie rozliczenia tego od strony prawno-podatkowej”. Terapeuta alko-
holowy skupił się na projektach dotyczących profi laktyki alkoholowej. Grafi czka zwróciła 
uwagę na bogatą formę grafi czną („wrażenie publikacji przeznaczonych dla zarządu, ak-
cjonariuszy lub potencjalnych sponsorów”). Miała nawet wątpliwość, czy te fantastyczne 
rozwiązania nie odwracają uwagi od „zawartości, w której albo coś jest nie tak, albo czegoś 
brakuje…”.

Pracowniczce fi rmy raportującej „trudno zrozumieć, kto jest odbiorcą takich raportów”. 
Jest w nich szereg ciekawych informacji, które byłyby dla niej ciekawe, gdyby szukała pracy 
w tej fi rmie. Zaskoczyła ją otwartość fi rmy w prezentowaniu niekiedy bardzo szczegółowych 
danych, co może działać na korzyść fi rmy jako przyszłego pracodawcy. Specjaliście ds. te-
stów  oprogramowania informacje w raporcie pozwoliły poznać działania fi rmy, z którą 
chciałby w przyszłości współpracować. Poza tym kilku czytelników zwróciło uwagę na pro-
mowanie zdrowego stylu życia oraz aktywności fi zycznej, a także podejmowanie współpra-
cy ze środowiskiem lokalnym. Zwrócili też uwagę na standardy działania fi rmy oraz kwestie 
ekologiczne: recykling, ponowne użycie produktów (ang. refurbishment), nacisk na ograni-
czenie zużycia wody, w tym wody do produkcji i redukcję CO2, a także stosowanie  papierów 
ekologicznych (z certyfi katami). 

5) „Robią tam dość fajne rzeczy”
(Czy coś przykuło Twoją uwagę w tej publikacji? Jeśli tak, co to było?)

Pracowniczka fi rmy raportującej zaskoczona jest danymi, z którymi zapoznała się w raporcie. 
Zaczęła mieć wątpliwość, czy nie są to dane zbyt wrażliwe. Czy nie powinno się ich chronić 
przed konkurencją? Zdziwiła się, że jej fi rma monitoruje zużycie energii, liczbę odpadów oraz 
emitowanego CO2. Pierwszy raz zobaczyła dane prezentujące liczbę pracowników według ro-
dzaju umowy oraz płci. Zaskoczył ją tak niski procent kobiet wśród menedżerów oraz to, że 
kobiety zarabiają mniej – zwłaszcza w obliczu, że fi rma deklaruje, że obowiązuje w niej jedno-
lita i przejrzysta polityka wynagradzania oparta na równym traktowaniu, sprawiedliwej oce-
nie i niedyskryminacji. Kilku czytelników podkreślało dobrą edycję grafi czną publikacji, która 
zachęcała ich do przeczytania. Ciekawy pomysł na ułożenie treści (np. zgodnie z fi larami stra-
tegii CSR fi rmy) zaintrygował i zachęcił do przeczytania. Lepiej ocenione zostały raporty krót-
sze (do ok. 80 stron), w których było dużo informacji, ale dzięki rozwiązaniom grafi cznym 
(np. każdy rozdział ma swój kolor) treść nie przytłoczyła czytelnika. Uwagę zwrócił język. Im 
prostszy tym lepszy. Redaktor podkreślił, że raport został napisany „językiem zbliżonym do 
potocznego, wolnym od korporacyjnej nowomowy, co sprzyja czytaniu o osiągnięciach korpo-
racji (bo budzi zaufanie – korporacja pisze językiem zrozumiałym dla wielu)”.

Ponadto nasi czytelnicy wskazali kilka zagadnień, które przykuły ich uwagę, a nie były 
bezpośrednio związane z wykonywanym zawodem:
• część dotycząca profi lu raportu – wyjaśnia, jak skonstruowany jest raport
• aspekt pracownika jako interesariusza działań CSR
• zaprezentowana grafi cznie struktura organizacyjna (stanowiska) 

– pozwala uzmysłowić, jak fi rma jest zarządzana
• fakt, że fi rma nie daje reklam celowanych w dzieci i że wśród młodzieży 

promuje zdrowy styl życia i aktywność fi zyczną, 
• promocja produktów niskokalorycznych
• liczne działania służące ochronie środowiska naturalnego
• tworzenie środowiska pracy wolnego od dyskryminacji
• dialog z interesariuszami (gotowość do słuchania innych, np. pracowników, 

dostawców, czy klientów)
• opis historii zakładu fi rmy
• fakt, że misja fi rmy pokrywa się z założeniami odpowiedzialności biznesowej
• fi rma wspiera przedsiębiorczość mniejszych podmiotów gospodarczych
• bardzo szczegółowe dane związane z produkcją
• programy wolontariatu i inne, także projekty społeczne organizowane 

przez pracowników, które wykraczają poza normalną działalność
• dobre praktyki
• część dotycząca działalności fundacji korporacyjnej – gdyż jako jedyna zawierała 

„szereg detali”
• ilość środków przeznaczonych na badania i rozwój
• liczba corocznych płatnych staży  studenckich
• nowe usługi dla biznesu
• polityka dotycząca kodeksu reklamy.



122 123

6) „Odchylenie w kierunku pozytywnym”
Czy miałeś/łaś jakieś nastawienie do fi rmy, której raport wybrałeś/aś? 
Jeśli tak, czy przeczytanie raportu zmieniło Twoje nastawienie do fi rmy?

Nastawienie do fi rmy przed przeczytaniem były różne, choć nie były skrajne. Większość 
osób – biorąc raport do ręki – miało nastawienie neutralne, niektóre – nie miały żadnego. 
Po zapoznaniu się z raportem nastawienie nieco się polepszyło. Raport pokazuje cały wa-
chlarz działań fi rmy, można więc poznać ją z różnych stron. Niektórych zaskakiwało to, jak 
fi rmy dużo robią: 

„Nie miałam świadomości, że to dojrzała organizacja”. 
„Tego typu raport pokazuje fi rmę od wnętrza/kulis, od tej miękkiej części, przedsta-

wiając jej misję, zasady etyki, jakie obowiązują pracowników, różnego typu charytatywną 
działalność pracowników, wykraczającą daleko poza działania statutowe fi rmy. Wszystko to 
ma według mnie duże przełożenie na ocieplenie wizerunku fi rmy”. 

„Zaprezentowana w raporcie polityka zarządzania fi rmą w odniesieniu do problemu 
odpowiedzialności społecznej pokazała mi, że tak potężne giganty mogą funkcjonować 
w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju. (…) W szerszej perspektywie takie podejście 
staje się dla fi rmy opłacalne i może generować zyski. Mam na myśli nie tylko te fi nansowe.”

7) „Ciekawy poznawczo, ale zdecydowanie 
zbyt obszerny”
Masz pełną decyzyjność i nieograniczone zasoby – co byś zmienił/ła w raporcie 
(zarówno pod względem merytorycznym, jak i formy), żeby był on dla Ciebie i osób takich, 
jak ty możliwie najatrakcyjnieszy/najciekawszy?

Najwięcej pomysłów na zmiany dotyczy formy, szeroko rozumianej. Przede wszystkim pada 
sugestia, aby publikacja była krótsza, a poszczególne części zwięźle napisane. „Brakuje cze-
goś w rodzaju streszczenia przedstawiającego najistotniejsze informacje”. Bardzo ważna 
jest szata grafi czna. Nudzą monotonne kolory, choć z drugiej strony źle widziana jest duża 
ilość nałożonych na siebie elementów. Grafi k podkreśla, że ważne jest światło – „jest po-
trzebne żeby to się lekko czytało”. Zdecydowanie zbyt blada jest szara czcionka. Konieczne 
jest konsekwentne trzymanie się wielkości czcionki (i dbanie o to, aby była odpowiednio 
duża), jeśli chodzi o tytuły i podtytuły. Zmiana wielkości w ramach tytułów tego samego 
stopnia – utrudnia lekturę. Grafi czka sugeruje nawet oszczędność w stosowaniu pewnych 
elementów, zwłaszcza np. jeśli rozwiązanie grafi czne nie współgra z treścią. „Wartość licz-
bowa rośnie, a liczba łuków maleje (…) zamysł jest jasny, jednak wprowadza  <niepokój 
grafi czny>”. Jeden z czytelników uważa, że nie ma sensu publikować tak szerokiego raportu 
w wersji drukowanej. Ograniczenie się do wersji elektronicznej byłoby też „gestem świad-
czącym o poszanowaniu środowiska naturalnego”. 

Propozycje zmian mają też charakter bardziej merytoryczny. „Chciałbym otrzymać ra-
port, w którym jasno byłaby wyodrębniona część z nakreślonym programem  rozwoju (wraz 
z uwzględnieniem w tej części tego, co z planów rozwoju zostało zrobione i co wymaga 
dalszych prac, a także korekty kierunków rozwoju) oraz części dotyczącej wskaźników eko-
nomicznych.” Brakuje czytelnikom twardych wskaźników i liczb odnośnie działań społecz-

nych, zwłaszcza danych świadczących o efektach tych działań. Konieczne jest wyjaśnienie 
ogólników i precyzyjne określenie, skąd ma się określone dane, jak zostały obliczone. Jedna 
z czytelniczek sugeruje też poprawienie polszczyzny. Za dużo jest słów obcego pochodze-
nia. Jedna z osób uznała to za kluczowy mankament raportu, nie każdy przecież musi rozu-
mieć, co oznaczają takie sformułowania, jak: performance management, corporate aff airs, 
marketing services, innovations insight, portfolio, planning, Global Compact, sales exellen-
ce. Poza tym brakuje wprowadzenia do zagadnienia społecznej odpowiedzialności biznesu 
(wyjaśnienia, co to jest) oraz słowniczka pojęć fachowych. I wreszcie –  brakuje równowagi 
między zachwytem a problemami. Nie wszystko przecież się udaje. Drażni laurkowatość. 
„W tym, co fi rma pisze o sobie nie ma miejsca na obiektywizm a informacja zawsze miesza 
się ze strategia marketingową. Poza tym np. deklaracja, że kodeks etyczny fi rmy opiera się 
na entuzjazmie (..) brzmi idiotycznie, a do tego sekciarsko”.

Zebrane wypowiedzi 18 osób to nasze 7 życzeń, które ślemy osobom odpowiedzial-
nym za przygotowanie raportu w fi rmach lub tym, które zamierzają to robić. Przygotowu-
jąc publikację „dla każdego” trzeba mieć otwartą głowę i być przygotowanym na bardzo 
różnorodny odbiór. Dlatego wierzymy, że te refl eksje, mimo często ostrych słów – po prostu 
się fi rmom przydadzą.

7 życzeń do osób tworzących raporty społeczne:

1) W zależności od branży – dobrze określcie odbiorców raportu. Może w Waszym 
wypadku nie musi on być wcale „dla każdego”.

2) Niech zrównoważony rozwój i odpowiedzialność fi rmy będą integralną częścią mi-
sji i strategii fi rmy.

3) Piszcie nie tylko o tym co się udało, ale również co nie wyszło i dlaczego oraz jakie 
są plany.

4) Używajcie zrozumiałego języka, wyjaśniajcie to, co może wydawać się niejasne.
5) Wyjaśniajcie, skąd pochodzą liczby, jakie jest źródło określonych danych. 
6) Starajcie się, aby raport miał ciekawą (zachęcającą do czytania), ale jednocześnie 

prostą strukturę.
7) Przygotowujcie raporty krótkie, wybierajcie rzeczy najważniejsze, do pozostałych 

zagadnień odsyłajcie na strony www.
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KORZYŚCI 
Z RAPORTOWANIA 
SPOŁECZNEGO

Małgorzata Walędzińska-Półtorak

Raportowanie społeczne 
– korzyści wewnętrzne

W Kompanii Piwowarskiej ocena w ramach priorytetów zrównoważonego rozwoju odby-
wa się w trybie półrocznym, w specjalnym programie służącym zarządzaniu i raportowa-
niu społecznemu – Sustainability Assessment Matrix – SAM. Program monitoruje wyniki 
Kompanii Piwowarskiej oraz innych browarów  wchodzących  w skład SABMiller, oceniając 
postępy na tak zwanych „stopniach” względem każdego z priorytetów. Każdy z priory-
tetów  jest równie istotny i angażuje interesariuszy fi rmy.  Dziesięć priorytetów zrówno-
ważonego rozwoju kształtuje wizję i strategiczne podejście Kompanii Piwowarskiej do 
funkcjonowania w społecznościach lokalnych i prowadzenia biznesu Priorytety pozostają 
wciąż te same, zmieniają się jedynie cele. 

• Przeciwdziałanie nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu
• Zwiększanie produkcji piwa przy zmniejszeniu zużycia wody
• Zmniejszenie zużycia energii i emisji dwutlenku węgla
• Sprawny recykling i ponowne wykorzystanie materiałów
• Minimalizacja odpadów
• Rozwój przedsiębiorczości i zarządzanie zrównoważonym łańcuchem wartości
• Działanie na rzecz społeczności lokalnych
• Zmniejszenie skutków HIV i AIDS na które mamy wpływ
• Poszanowanie praw człowieka
• Przejrzystość informacji  o postępach działań z zakresu zrównoważonego rozwoju

Każdy stopień składa się z pięciu rosnących poziomów wyników, opartych o standardy 
wewnętrzne i zewnętrzne, niezależne od wszelkich wymogów prawnych. Poziom 1 okre-

1
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śla minimalny standard a poziom 5 najlepszą praktykę. Oceny poszczególnych obszarów 
łatwo pokazują na jakim etapie rozwoju i w którym miejscu jest fi rma, a także co należy 
zrobić, aby w następnych okresach raportowania poprawić wyniki. Zadaniem zespołów SD 
Task Force jest poprawa efektywności, szczególnie w obszarach produkcyjnych, jakościo-
wych i środowiskowych. Raport zrównoważonego rozwoju Kompanii Piwowarskiej jest 
zdeterminowany przez ramy wewnętrznego raportowania w grupie międzynarodowej 
SABMiller oraz wymogów standardu GRI. 

Dzięki procesowi raportowania można w syntetycznej, zunifi kowanej formie, zgodnej 
również z międzynarodowymi standardami (np. GRI) , podawać konkretne informacje. To 
z kolei pozwala śledzić postępy fi rmy na polu społecznej odpowiedzialności i rozliczać ją 
ze skuteczności podejmowanych działań. Standard GRI umożliwia porównanie się fi rm 
z różnych branż, np. FMCG czy fi nansowej. Pozwala interesariuszom na śledzenie postę-
pów fi rmy na polu społecznej odpowiedzialności, jak również podejmowanie np. decyzji 
inwestycyjnych. Na świecie coraz bardziej zyskuje na znaczeniu koncepcja odpowiedzial-
nego inwestowania (ang.: SRI – Socially Responsible Investing), która polega na inwesto-
waniu środków indywidualnych lub należących do instytucji np. w akcje spółek o wysokich 
standardach CSR.

Jakie procesy można usprawnić 
w toku raportowania?

Dzięki raportowaniu można usprawnić wiele procesów zarówno o charakterze technicz-
nym, jak i dotyczących miękkich obszarów (np. HR), zdiagnozować problemy w tych obsza-
rach i wykorzystać np. międzynarodową platformę raportowania jako platformę wiedzy 
do zaimplementowania rozwiązań z innych obszarów do naszej lokalnej działalności. 

Dlaczego warto raportować?

Raportowanie wszystkich kluczowych obszarów działalności fi rmy czyni ją bardziej trans-
parentną dla interesariuszy, w tym klientów czy konsumentów. Dzisiejszy konsument, 
mający dostęp do mediów społecznościowych, stawia fi rmom znacznie większe wymaga-
nia. Zakup to nie tylko kwestia ceny, ale i tego w jaki sposób produkowany jest nasz wy-
rób. Zachwianie relacji związanych z marketingowym pozycjonowaniem marki produktu 
a jego produkcją – patrząc z perspektywy całego łańcucha wartości (value chain) czyli rów-
nież dostawców czy odbiorców – może spowodować katastrofalne skutki. Nieumiejętność 
oceny dostawców, brak monitorowania warunków pracy czy środowiskowych aspektów 
mogą być przyczyną niekorzystnej oceny produktów, co prowadzi do zmniejszenia popy-
tu, spadku udziałów w rynku a w konsekwencji zysków fi rmy. Dziś kwestia raportowania 
danych pozafi nansowych jest dobrowolna, jednak wkrótce może to ulec zmianie. Komisja 
Europejska zapowiada już zaostrzenie wymogów ujawniania danych pozafi nansowych dla 
wszystkich a nie tylko  giełdowych  europejskich przedsiębiorstw.

1 Świadczyć o tym na przykład może liczba raportów zgłaszanych do konkursu Raporty Społeczne: w pierwszej edycji 
(2007) zgłoszonych zostało 11 raportów, a w ostatniej (2012) – 28. Z kolei według szacunków CSRinfo (2012) w Polsce do 
2011 roku opublikowanych zostało w sumie 105 raportów fi rm. 

Agata Gruszecka-Tieśluk 

Raportowanie społeczne 
– korzyści zewnętrzne

Moda na raportowanie?

Wraz z rosnącą wiedzą przedsiębiorstw o wyzwaniach zrównoważonego rozwoju, oraz 
w myśl koncepcji „triple bottom line” Johna Elkingtona (1997) – do kwestii środowisko-
wych i ekonomicznych ujmowanych w raportach dołączają kwestie związane z czynni-
kiem ludzkim (pracownicy i pracowniczki, działania społeczne na zewnątrz fi rmy) i etycz-
ne. Koncepcję tę można przedstawić pod hasłem 3P – people (ludzie), profi t (zysk), planet 
(planeta). Wzięcie pod uwagę tych trzech sfer przyczynia się do zbliżania myślenia fi rm 
w kierunku zrównoważonego rozwoju (sustainability development). 

W odróżnieniu od raportowania fi nansowego, historia ujawniania danych społecz-
nych i środowiskowych jest stosunkowo niedługa, ponieważ pierwsze wzmianki na ten 
temat pojawiły się w latach 90 ubiegłego wieku. Od tego czasu, możemy zaobserwować 
wzrost liczby fi rm publikujących raporty społeczne, który szczególnie jest widoczny za-
granica (szacunki KPMG 2011 podają, że 95% fi rm z listy 250 największych na świecie 
przygotowało raporty CSR). W Polsce nadal niewiele fi rm raportuje, lecz tak czy inaczej 
z roku na rok przybywa raportów1, choć nadal nie jest to liczba, która może być powodem 
do dumy. 

2
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Dlaczego coraz więcej fi rm raportuje? Wynika to z szeregu różnych czynników: między 
innymi ze zwiększonego zainteresowania społeczeństwa przejrzystością w działaniach fi rm 
– kluczowi interesariusze chcą nie tylko, by fi rma była odpowiedzialna za swoje działania 
i wpływ na otoczenie. Interesariusze chcą również znać skalę, rodzaj, a przede wszystkim 
efektywność podejmowanych działań w tym zakresie. Z drugiej zaś strony same fi rmy zaczy-
nają dostrzegać wartość w przygotowywaniu raportów społecznych. Jak czytamy w raporcie 
KPMG, fi rmy coraz częściej zdają sobie sprawę, że raportowanie przyczynia się nie tylko by-
cia „dobrym korporacyjnym obywatelem” (ang. good corporate citizen). Raportowanie jest 
także motorem innowacji i promuje uczenie, co pomaga fi rmom rozwinąć biznes i wzmoc-
nić wartość fi rmy na rynku. (KPMG 2011: 2). 

Dlaczego fi rmy raportują?

Ponieważ liczby i badania mają moc przekonywującą, zanim przejdziemy do omówienia 
najważniejszych korzyści płynących z procesu raportowania, warto sięgnąć do wyników mię-
dzynarodowych badań, w których zarówno raportujący, jak i odbiorcy raportów wskazują 
główne motywacje związane z raportowaniem danych pozafi nansowych (ESG). Co ciekawe, 
dokładniejsza analiza tych badań wskazuje na różnice w deklaracjach motywacji leżących 
u podstaw raportowania, podawanych przez fi rmy zagraniczne i polskie (por. Tabela poni-
żej). Wśród zagranicznych fi rm akcent położony jest na kwestie wizerunkowe oraz deklara-
cje przyjęcia odpowiedzialności za działania oraz rozliczania się z nich, a także zaangażowa-
nia interesariuszy (np. pracowników). Podczas, gdy w Polsce główna motywacja pochodzi 
z zewnątrz, jest wynikiem strategii przyjętej przez międzynarodową korporację, której czę-
ścią jest polski oddział. Poza tym silnie podkreślone są kwestie wizerunkowe, w postaci 
konkurencyjności z innymi fi rmami („chcemy być pierwsi”). 

Tabela 1. Motywy raportowania – polskie i zagraniczne fi rmy

Firmy zagraniczne Firmy polskie

Według badań KPMG (2011) główne czyn-
niki motywujące fi rmy do raportowania to 
kolejno: 
• budowanie reputacji lub marki 
• kwestie etyczne, 
• nacisk na innowacyjność  i uczenie się oraz 

motywowanie pracowników i pracowniczek

Z kolei w badaniach Reporting Change: 
Readres&Reporters Survey 2010 przedstawi-
ciele fi rm raportujących wymieniają przede 
wszystkim chęć pokazania rozliczenia 
z działalności I wyników w zakresie 
zrównoważonego rozwoju. 

W badania CSRinfo z 2011 menedżerowie 
wskazywali 
• kwestie związane z członkostwem 

w międzynarodowej korporacji 
(więc raportowanie jest standardem 
korporacyjnym), 

• chęć wyróżnienia się
(zostania liderem w sektorze),

• a także chęć podzielenia się dobrymi 
praktykami 

• oraz podjęcia kolejnego kroku 
w dialogu z interesariuszami

Raportowanie jawiło się również jako 
nobilitacja, nazwana również „dobrym 
snobizmem” (por. Anam 2011)

Cztery główne potencjalne korzyści zewnętrznych 
wynikających z procesu raportowania

KORZYŚĆ 1 – Budowanie wiarygodności działań fi rmy wśród interesariuszy
Transparentność i wiarygodność – to dwie kluczowe wartości raportu społecznego. Ra-

port społeczny jest narzędziem komunikacji fi rmy z otoczeniem. Skoro fi rma decyduje się 
na ukazanie swoich danych fi nansowych i pozafi nansowych, to znaczy, że „nie ma nic do 
ukrycia”. W efekcie, raportowanie rozbudza publiczne zaufanie do biznesu, na co wskazują 
między innymi badania Boston College Center for Corporate Citizenhip oraz Ernst&Young 
(2013). 

KORZYŚĆ 2 – świadome zarządzanie ryzykiem reputacyjnym 
Raportowanie społeczne wymaga od fi rm zbierania informacji o procesach, działaniach 

i wpływach tych działań na otoczenie, które być może wcześniej nie były mierzone. W myśl 
zasady what gets measured gets managed („tylko to, co jest mierzone, może być zarządza-
ne”) – dzięki dobrze przeprowadzonemu procesowi raportowania, przedsiębiorcy są w sta-
nie po pierwsze szybciej odpowiadać na realne zagrożenia reputacyjne, a po drugie sku-
teczniej przewidywać niektóre trendy i kierunki zmian związane z prowadzeniem biznesu, 
zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie środowiskowe i społeczne. 

KORZYŚĆ 3 – wzmacnianie relacji z najważniejszymi grupami interesariuszy
Zaangażowanie różnych grup interesariuszy w proces przygotowywania raportu spo-

łecznego rozbudza zainteresowanie działaniami podejmowanymi przez fi rmę oraz pokazuje 
wagę, jaką przykłada fi rma do opartej na partnerstwie i dialogu współpracy z interesariu-
szami. 

Przygotowanie raportu społecznego, jest również dobrym momentem do zidentyfi ko-
wania głównych grup interesariuszy oraz zarządzaniem ich oczekiwaniami. Włączenie in-
teresariuszy w proces raportowania buduje także wiarygodność raportu, o której mowa była 
powyżej.

KORZYŚĆ 4 – budowanie przewagi konkurencyjnej
Raportowanie zmusza fi rmy do bieżącego monitorowania swojego wpływu na otocze-

nie społeczne i środowisko naturalne. „Te fi rmy, które jako pierwsze w danym sektorze zdają 
sobie sprawę z nowych wyzwań, często wytyczają kierunek rozwoju całej branży, zmusza-
jąc ją do przyjęcia nowych zasad działania” – stwierdza Małgorzata Greszta z SGS (2009). 
Zdaniem Greszty upublicznienie dobrze przygotowanych raportów społecznych sprawia, że 
fi rma wyróżnia się na rynku (zwłaszcza, że w Polsce nadal niewiele jest rzetelnych rapor-
tów CSR), a także zaspokaja oczekiwania klientów i partnerów (w tym inwestorów) zwra-
cających uwagę na kwestie zrównoważonego rozwoju. Raportowanie społeczne zwiększa 
świadomość inwestorów z zakresu istotności zajmowania się kwestiami zrównoważonego 
rozwoju. Dodatkowo, jak pokazują raporty spółek społecznie odpowiedzialnych, wzrasta 
zainteresowanie kwestiami społecznymi i środowiskowymi inwestorów. „Raportowanie 
może więc podwyższyć wartość spółki w oczach inwestorów” – podkreśla Robert Sroka 
w publikacji poświęconej raportowaniu danych ESG (2012: 39). Warunkiem koniecznym jest 
jednak to, aby analitycy chcieli czytać przygotowane przez fi rmy raporty, z czym jak wiado-
mo bywa różnie. 

Dlaczego nazwałam te korzyści potencjalnymi? Ponieważ w Polsce kwestia raportowa-
nia społecznego nadal z jednej strony wzbudza dyskusje (kwestie obowiązkowości, nowych 
wytycznych, zakresu podawanych danych), a z drugiej strony może być uznana za „wielką 
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nieobecną”, ponieważ nadal niewiele fi rm upublicznia dane ESG. Poza tym na chwilę obecną 
(wrzesień 2013) nie ma badań mówiących o tym, że ukazywanie danych pozafi nansowych 
przekłada się na realne korzyści fi rm. 

O barierach mówi także Liliana Anam z CSRinfo, podkreślając, że wielokrotnie raporty 
społeczne traktowane są przez samych menadżerów fi rm jako narzędzia PR, „broszury mar-
ketingowe”, a nie element dojrzałej strategii CSR (2011). 

Poza tym interesariusze fi rm (inwestorzy, pracownicy, konsumenci i inni) nie czytają 
raportów społecznych fi rm. Dlaczego? Powodów jest kilka: nierzadko są to długie elaboraty 
napisane skomplikowanym językiem, przez które „przedzierają” się jedynie najwytrwalsi. 
Przede wszystkim jednak przyczyna tkwi w niewierze w rzetelność zawartych informacji, 
a w konsekwencji w niedostrzeganiu wagi takich raportów i ich roli w podejmowaniu świa-
domych decyzji czy to konsumenckich, czy inwestorskich. I mimo, że od fi rm oczekuje się 
przejrzystości i transparentności, informacji o podejmowanych działaniach z zakresu CSR 
(na co wskazują np. najnowsze badania Barometr CSR 2013), to jak już fi rma zbierze dane 
i je upubliczni – to nikt do nich nie zagląda (por. np. Ćwik 2013). 

Oczywiście widać już zmiany na polskim rynku, pojawiają się pierwsze interaktywne 
raporty, angażujące czytelników poprzez na przykład ciekawe infografi ki oraz takie mają-
ce części adresowane do konkretnych grup interesariuszy. Widać więc, że proces edukacji 
w przygotowywaniu raportów oraz w oswajaniu interesariuszy z tą formą komunikacji –
mamy już rozpoczęty. Teraz pozostaje czekać na jego rezultaty. 

Czy rozmiar ma znaczenie?

Bardzo często raportowanie społeczne kojarzy się jedynie z wielkimi korporacjami, które 
jako, że mają największą skalę wpływu, „powinny rozliczać się” ze swojej działalności na 
rzecz otoczenia, w którym funkcjonują. A co z małymi i średnimi przedsiębiorstwami? Czy 
one są zwolnione z odpowiedzialności społecznej? Oczywiście, że nie – o czym przekonuje 
Eleine Cohen. Autorka książki poświęconej raportowaniu w małych i średnich przedsiębior-
stwach, pisze wprost, że „nieważne, czy zatrudniasz 10,20 czy 300 osób, a nie tysiące, nadal 
odgrywasz rolę w kształtowaniu jakości życia każdej osoby, którą zatrudniasz, jej rodziny, 
wspólnoty lokalnej” (2013a). Dzieje się tak zdaniem Cohen, ponieważ sektor MŚP to często 
przedsiębiorstwa zintegrowane z lokalną społecznością, odpowiadające ściśle na jej po-
trzeby, zarządzane przez wizjonerów, kierowanych silnym poczuciem misji zakorzenionej 
w wartościach. Ten nieco laurkowy obraz odbiega od polskiej rzeczywistości, niemniej jed-
nak małe i średnie biznesy także konsumują energię, generują odpady, zużywają wodę, 
z drugiej zaś strony zatrudniają pracowników i najzwyczajniej w świecie po prostu funkcjo-
nują na rynku. 

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa osadzone w społecznościach lokalnych, i dlate-
go nawet częściej niż duże fi rmy, poddawane są ocenom i osądom pod kątem ich wpływu 
na środowisko naturalne i otoczenie społeczne. Dodatkowo, ponieważ MŚP są najczęściej 
kluczowymi elementami w łańcuchu dostaw dużych fi rm, to właśnie one znacząco wpływają 
na społeczną i środowiskową odpowiedzialność swoich kontrahentów (Cohen 2013b). 

Tak, jak w przypadku dużych fi rm, dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, jednym z narzędzi 
komunikacji o społecznej odpowiedzialności, może być właśnie raportowanie społeczne. 

Jednak raporty społeczne małych i średnich fi rm nie muszą przygotowywane według szcze-
gółowych wytycznych – mogą one raportować w ograniczonym zakresie, redukując koszty 
i zasoby do minimum, podkreśla Cohen (2013b). Nie ma bowiem jednego właściwego 
wzorca do raportowania, choć oczywiście istnieją wytyczne uporządkowujące i wspierające 
proces raportowania, tak jak np. GRI (na trzech poziomach) lub roczne sprawozdania (Com-
munication on Progress) przygotowywane przez fi rmy zrzeszone w programie UN Global 
Compact. 

Raportowanie tak, ale rozsądnie

Na koniec warto również dodać, że na proces raportowania nie można patrzeć bezkrytycz-
nie. Jest to żmudny proces, wymagający dużych nakładów czasowych i fi nansowych, zwłasz-
cza przy tworzeniu pierwszego raportu. Raportowanie zmusza również do współdziałania 
wielu departamentów w fi rmie, często wyłącza z pracy na wiele dni osoby przygotowujące 
ten dokument.

 Pojawia się więc pytanie, czy te działania są warte zachodu? I nie ma jednoznacznej 
odpowiedzi na to pytanie. Na pewno przygotowani raportu świadczy o dojrzałości strategii 
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa i jest narzędziem komunikacji uwiarygad-
niającym działania w zakresie CSR. Jednak dzieję się tak tylko pod warunkiem, że na sam 
proces raportowania spojrzymy dosyć krytycznie i dzięki temu przekształcimy te potencjalne 
korzyści, o których wspomniałam powyżej – w realne. Dlatego przede wszystkim: 

• trzeba być wiarygodnym w podawaniu danych (czytelnicy mogą szybko zweryfi kować 
zawarte w raporcie informacje), 

• warto pokazywać wszystkie te działania, które mają realny wpływ na otoczenie, 
w którym działa fi rma (raport nie powinien być jedynie laurką podmiotu raportują-
cego, wiarygodność budowana jest również dzięki przyznaniu się do błędów, dzięki 
pokazaniu inicjatyw, które nie przyniosły zamierzonych rezultatów), 

• warto również uwzględnić w komunikacji różne grupy odbiorców, od konsumentów, 
poprzez pracowników, dostawców po inwestorów i to na różnym etapie procesu ra-
portowania, tj. przygotowywania, uzgadniania wskaźników, jak i weryfi kacji (formal-
nej i nieformalnej).  
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dr Piotr Wachowiak 

Dlaczego warto 
raportować?

W Polsce niestety niewielka liczba przedsiębiorstw opracowuje raporty społeczne. Moim zda-
niem wynika to z nie doceniania korzyści, jakie wynikają z ich publikacji dla samego przedsię-
biorstwa jak i otoczenia, w którym działa. Opiszę najważniejsze z nich.

Obecnie przedsiębiorstwo, które chce odnieść sukces rynkowy musi spełniać oczekiwania 
nie tylko swoich właścicieli, ale także innych interesariuszy. Dlatego też powinno z nimi pro-
wadzić systematyczny dialog. Jednym z podstawowych narzędzi prowadzenia takiego dialogu 
jest raport społeczny, który przedstawia sposób komunikacji z kluczowymi interesariuszami 
oraz jej rezultaty. Dzięki temu interesariusze wiedzą, w jaki sposób są spełniane ich oczeki-
wania, co sprawia, że są bardziej zaangażowani w działalność przedsiębiorstwa. Należy zwró-
cić uwagę, że w przypadku sektorów, których działalność może być uciążliwa dla otoczenia, 
szczególnie istotne jest uzyskanie poparcia społeczności dla funkcjonowania przedsiębior-
stwa. Dlatego w tym przypadku tak ważna jest komunikacja oparta na uczciwości i otwartości. 
Lepsza komunikacja z interesariuszami przyczynia się również do ograniczenia możliwości 
zaistnienia konfl iktów, które mogą być trudne do rozwiązania.

 Należy podkreślić, że zmienił się sposób myślenia inwestorów, dla których nie 
liczy się tylko maksymalizacja zysków, ale coraz większą rolę odgrywa przejrzystość i trans-
parentność dokonywanych transakcji, dążenie do ograniczenia ryzyka inwestycyjnego oraz 
budowania zaufania przedsiębiorstwa z otoczeniem. Odpowiedzialny inwestor lokuje ka-
pitał w podmioty działające zgodnie ze standardami etycznymi i środowiskowymi. Przy 
podejmowaniu decyzji inwestycyjnych coraz częściej oprócz kryteriów fi nansowych są 
brane pod uwagę kryteria społeczne, ekologiczne oraz etyczne. Inwestorzy analizując dzia-
łalność przedsiębiorstwa, w które chcą zainwestować swoje środki fi nansowe biorą również 
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pod uwagę to czy respektuje ona prawa człowieka, dba o swoich pracowników, działa na 
rzecz społeczeństwa, dba o ochronę środowiska, postępuje zgodnie z normami etycznymi 
i prawnymi i przestrzega przyjętych przez społeczeństwo wartości kulturowych i religij-
nych. Z tych powodów coraz większa liczba inwestorów przed podjęciem decyzji inwestycyj-
nych analizuje raporty społeczne. Ujawnienie w przejrzysty i wiarygodny sposób informacji 
w raportach społecznych zwiększa zaufanie do przedsiębiorstwa. Inwestorzy otrzymują czy-
telny sygnał, że przedsiębiorstwo nie ma nic do ukrycia, co negatywnie może wpłynąć na jego 
postrzeganie.

Niedawne wydarzenia takie jak kryzys gospodarczy, katastrofa ekologiczna wywołana 
przez koncern BP w Zatoce Meksykańskiej czy różnego rodzaju afery np. z udziałem Banku 
Goldman Sachs, skandale fi nansowe z udziałem takich fi rm jak Enron, zwiększyły oczekiwania 
interesariuszy wobec przedsiębiorstw dotyczące ponoszenia przez nie większej odpowiedzial-
ności za swoją działalność jednocześnie domagając się ujawniania informacji dotyczących re-
alizacji zadań z obszaru środowiskowego, społecznego i ekonomicznego. Coraz więcej kon-
sumentów przy podejmowaniu decyzji o zakupie jest zainteresowanych nie tylko jakością 
i użytecznością produktu, ale również tym w jaki sposób był wytwarzany, czy przedsiębior-
stwo podczas jego produkcji działało zgodnie z prawem i normami etycznymi, na przykład 
czy nie zatrudniało nieletnich pracowników czy nie zanieczyszczało środowiska naturalne-
go. Z tego też względu publikacja raportu społecznego staje się priorytetowym zdaniem dla 
przedsiębiorstwa, ponieważ dostarcza informacji na powyższe tematy. 

Każde przedsiębiorstwo wiedząc, że pracownicy są jego najważniejszym kapitałem po-
winno dążyć do zatrudniania kompetentnych pracowników, którzy będą mogli realizować za-
łożoną strategię. Należy zdawać sobie sprawę, że obecnie kompetentni kandydaci do pracy 
zbierają informacje na temat potencjalnych pracodawców. Interesuje ich, w jaki sposób trak-
tują swoich pracowników, czy dbają o ich satysfakcję. Jednym z podstawowych źródeł uzyska-
nia przez potencjalnego kandydata do pracy tych informacji jest raport społeczny. Dlatego też 
może się przyczynić do pozyskania kompetentnych pracowników, którzy z dużym zaangażo-
waniem przystąpią do pracy, ponieważ będą wiedzieli, że ich pracodawca w sposób odpowie-
dzialny podchodzi do swoich pracowników. Ponadto, przedstawianie opinii publicznej dzia-
łań na rzecz interesariuszy i środowiska korzystnie wpływa na zaangażowanie zatrudnionych 
pracowników oraz na ich chęć pozostania w przedsiębiorstwie. Raporty społecznie sprawiają, 
że pracownicy posiadają wiedzę na temat działalności przedsiębiorstwa w obszarze społecz-
nej odpowiedzialności, co przyczynia się również do większej motywacji oraz zmiany ich 
postaw. Dzięki przygotowaniu raportów społecznych przedsiębiorstwo może bardziej szcze-
gółowo przeanalizować swoją działalność i lepiej zrozumieć ryzyka związane z nią. Stanowią 
one również podstawę do dalszych przemyśleń nad udoskonaleniem działalności, co może 
przyczynić się do zdobycia przewagi konkurencyjnej i zwiększenia wartości przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwa, które wdrażają koncepcję społecznej odpowiedzialności do swojej 
działalności i odpowiednio raportują efekty tych działań w długim okresie, zwiększają swo-
ją wartość poprzez przyciągnięcie inwestorów, klientów oraz kompetentnych pracowników. 
Z uwagi na prowadzenie działalności na rzecz społeczeństwa otoczenie, w którym działa rów-
nież sprzyja ich rozwojowi. Postępowanie odpowiedzialne wpływa na zwiększenie kapitału 
ludzkiego (kompletni i zaangażowani pracownicy), innowacyjnego (przedsiębiorstwo, które 
się uczy) i relacyjnego (wartość marki, lojalność klientów). Wpływa to pozytywnie na uzyska-
nie przewagi konkurencyjnej i w dłuższym okresie przyczynia się do wzrostu wartości przed-
siębiorstwa, co jest jego najważniejszym celem. Publikowanie raportów społecznych ograni-
cza ryzyko związane z prowadzeniem działalności. 

Korzyści z raportowania 
społecznego w ocenie 
fi rm raportujących

GAZ-SYSTEM S.A. 
Małgorzata Polkowska, Rzecznik Prasowy

Zgodnie ze strategią biznesową GAZ-SYSTEM S.A. do 2020 r. zrównoważony rozwój stanowi 
kompleksowe wsparcie funkcjonowania fi rmy i został on ujęty na poziomie celów operacyj-
nych i działań we wszystkich pozostałych kierunkach strategicznych. 

W grudniu 2012 r. Zarząd spółki przyjął „Procedurę dotyczącą systemu gromadzenia 
informacji do raportowania aspektów zrównoważonego rozwoju zgodnie z wytycznymi 
Global Reporting Initiative (GRI)”. Raportowanie danych pozafi nansowych stało się w spół-
ce standardem. Przed uruchomieniem pierwszego procesu raportowania zorganizowaliśmy 
certyfi kowane szkolenie dotyczące raportowania zgodnie z wytycznymi GRI dla ponad 30 
osób wpisanych w strukturę zarządzania aspektami zrównoważonego rozwoju.

Proces raportowania danych fi nansowych i pozafi nansowych według standardu GRI rozpo-
czynamy każdego roku warsztatami, podczas których określamy wpływ naszej spółki na otocze-
nie zewnętrzne, identyfi kujemy interesariuszy raportu oraz sposoby ich zaangażowania w pro-
ces raportowania. Dodatkowo wskazujemy kwestie istotne do zaraportowania i cele w zakresie 
zrównoważonego rozwoju. Dyskutujemy, jakie rodzaje danych ilościowych i jakościowych na-
leży przekazać w ramach procesu raportowania oraz jak należy je analizować, zarządzać nimi 
i monitorować. Następnie rozpoczynamy etap zbierania danych z różnych jednostek organiza-
cyjnych i piszemy treść raportu, która w kolejnym etapie jest konsultowana wewnętrznie. Za-
akceptowana treść raportu jest audytowana także w części prezentującej dane pozafi nansowe.

4
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Rozpoczęliśmy również prace związane z wdrożeniem WebCSR – narzędzia informa-
tycznego do zbierania i zarządzania danymi finansowymi i pozafinansowymi, które pozwoli  
na zgromadzenie danych i plików źródłowych niezbędnych do raportowania w jednym miej-
scu. Dodatkowo system umożliwi nam wyznaczenie celów w zakresie zrównoważonego roz-
woju i monitoring stopnia ich realizacji. 

To, że spółka zdecydowała się na raportowanie według wytycznych GRI zmieniło jako-
ściowo treść naszych raportów i uporządkowało cały proces przygotowywania raportu we-
wnątrz organizacji. Stworzyliśmy w spółce zespół osób, które przekazują dane z poszczegól-
nych obszarów, aktywnie uczestniczą w pisaniu raportu i identyfikują się z tym projektem. 
Powstawanie raportu w naszej spółce ma na pewno wymiar informacyjny ale także integru-
jący różne jednostki organizacyjne. Raportowanie według rozpoznawalnego na całym świe-
cie standardu GRI pomaga nam też wypełniać obowiązki informacyjne wobec europejskich 
instytucji finansujących nasze projekty inwestycyjne (m.in. EBI, EBOiR).

PZU SA
Piotr Glen, Dyrektor ds. Zaangażowań Społecznych w Grupie PZU

Widzę szereg korzyści z raportowania działalności w obszarze społecznej odpowiedzial-
ności biznesu. Niewątpliwie prace nad raportem bardzo mocno systematyzują działania  
w obszarze CSR. Pozwalają na uporządkowanie wielu kwestii związanych z podejmowanymi 
działaniami. Raport pokazuje jak mocno strategia i działania CSR są powiązane ze strate-
gią biznesową, a pamiętajmy, że to jest warunek sukcesu wdrażania strategii CSR w każdej 
firmie. Ta korelacja jest konieczna. Raport jest w tym względzie doskonałym miernikiem. 
Proces wydawania raportu społecznego to także idealna okazja do identyfikacji mocnych 
i słabych stron w firmie, których dotychczas mogliśmy nie dostrzegać. Podczas przygoto-
wywania raportu okazuje się, jak wiele ciekawych inicjatyw i projektów jest w firmie uru-
chomionych, które mają znaczący wpływ na działania społeczne. Widzimy również luki do 
zagospodarowania i problemy, z którymi firma powinna sobie poradzić. Powyższe pozwala 
nam na wyznaczenie strategicznych celów do realizacji na najbliższe lata w różnych ważnych 
obszarach, kluczowych z punktu widzenia raportowania działań CSR. Proces raportowania 
to także możliwość wsłuchania się w ważny głos interesariuszy. Możemy dać im sygnał, że 
działania, które zamierzamy realizować chcemy konsultować. To bardzo ważne, aby firma 
pokazała, że podejmowane działania nie są realizowane w oderwaniu od rzeczywistości, 
ale uwzględniany jest głos kluczowych interesariuszy. Wreszcie widzę bardzo duże korzyści 
z raportowania względem inwestorów, dla których raport w standardzie GRI jest gwaran-
tem stabilności firmy i jej rzetelności. Raportowanie to warunek obecności firmy w Respect 
Index – indeksie spółek odpowiedzialnych społecznie na Giełdzie Papierów Wartościowych. 
Zatem prowadzenia regularnego i rzetelnego raportowania to dla spółek giełdowych szan-
sa na dużo większą skłonność inwestycyjną względem tych firm, które raportują i prowadzą 
biznes w sposób odpowiedzialny. 

PKN ORLEN 
Leszek Kurnicki, Dyrektor Wykonawczy ds. Marketingu

W 2013 roku PKN ORLEN już po raz dziewiąty opublikuje raport społeczny. Na polskim ryn-
ku to ewenement. Dodam, że od 2006 roku wydajemy raporty społeczne w cyklu rocznym,  
a w 2008 roku wdrożyliśmy międzynarodowy standard raportowania GRI (Global Reporting 
Initiative). Dlaczego raportowanie społeczne jest dla nas tak ważne? Przede wszystkim dla-
tego, że wyznacznikiem sukcesu nie są dla nas wyłącznie efekty ekonomiczne. Sukces ma 
trwałe podstawy, gdy jest oparty na etycznej praktyce biznesowej. My budujemy pozycję 
naszej firmy w oparciu o wartości, którymi są Odpowiedzialność, Rozwój, Ludzie, Energia, 
Niezawodność.

PKN ORLEN to spółka o ogromnym znaczeniu dla polskiej gospodarki, świadoma wpły-
wu na otoczenie, współpracująca z wieloma grupami interesariuszy. Jestem przekonany, 
że mówienie o zagadnieniach społecznych czy środowiskowych jest naszym obowiązkiem.  
I choć o naszych aktywnościach informujemy na bieżąco za pośrednictwem wielu mediów 
to sądzę, że kwestie społeczne zasługują na to, by raportować je podobnie jak wyniki  
finansowe. Taka jest też tendencja europejska i światowa. Być może doczekamy się wkrótce 
uregulowań Unii Europejskiej w tym zakresie.

Dotychczasowa dowolność raportowania ma oczywiście swoje zalety. Może być jednak 
pewnym problemem np. dla odpowiedzialnych inwestorów. Utrudnia bowiem dokonywa-
nie porównań i właściwych wyborów. Stosowanie standardu GRI tę dowolność eliminuje, 
pozostawiając jednak firmie możliwość szerszego zaprezentowania się.

Wierzę, że dzięki naszej staranności, ale także ze względu na stosowanie standardu, 
nie pomijamy żadnych istotnych tematów. Raport to ważne i nabierające coraz większego 
znaczenia narzędzie komunikacji z interesariuszami. Otwarta, rzetelna komunikacja to pod-
stawa dobrych kontaktów z otoczeniem i budowania zaufania interesariuszy. Uważam, że 
nasz raport społeczny pełni ważną rolę w tym procesie. 

GRUPA LOTOS S.A.
Jowita Twardowska, Dyrektor ds. Komunikacji i CSR 

Grupa LOTOS konsekwentnie uwzględnia CSR w głównym nurcie zarządzania firmą. Nie-
przerwanie od 2008 r. prowadzimy działalność pozafinansową zgodnie z przyjętą przez Za-
rząd strategią w tym obszarze. CSR jest także wpisany w strategię biznesową, długofalowe 
plany rozwoju oraz misję firmy. Mamy zatem spójną wizję prowadzenia działalności biz-
nesowej w sposób uwzględniający na równorzędnych zasadach jej wymiar ekonomiczny, 
społeczny i środowiskowy. 

Takie podejście w sposób naturalny znalazło odzwierciedlenie w systemie sprawozdaw-
czości. Pierwszy raport środowiskowy wydaliśmy 7 lat temu. Zainicjowany wtedy proces 
doskonalenia modelu raportowania trwa do dziś. Momentem przełomowym było zakwali-
fikowanie się Grupy LOTOS do pierwszego składu RESPECT Index na GPW. Badania oczeki-
wań informacyjnych, jakie wtedy przeprowadziliśmy, dały nam impuls do dokonania istot-
nej zmiany. Po okresie publikowania raportów społecznych w latach 2008 i 2009, zgodnie  
z wytycznymi GRI, w 2010 r. przygotowaliśmy pierwszy raport zintegrowany. 
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 Korzyści wynikające z zaawansowanego systemu raportowania płyną w dwóch kierun-
kach. Pierwszy, i jak sądzę w początkowych latach raportowania najważniejszy, stanowi kieru-
nek do wnętrza fi rmy. Raportowanie zgodnie ze standardem GRI stanowi doskonałe wsparcie 
dla wdrażania strategii CSR. Wskaźniki wyników i wytyczne GRI określające podejście do zarzą-
dzania CSR to wartościowe wsparcie w implementacji założeń naszej strategii. Z tego wynika 
szereg innych korzyści wewnętrznych, do których zaliczyłabym przede wszystkim pełniejszą 
identyfi kację ryzyk związanych ze społeczną odpowiedzialnością oraz lepsze poznanie szans 
i wpływów, jakie wywieramy na otoczenie. Nasz system monitorowania strategii CSR, sprzę-
żony z systemem raportowania, prowadzony jest równorzędnie z oceną postępów w realizacji 
strategii biznesowej. Osiągnięte dzięki temu pełniejsze informacje zarządcze w kluczowych 
obszarach działalności stały się wsparciem w skuteczniejszym zarządzaniu fi rmą. 

Z naszych badań czytelnictwa raportów wynika także, że poważną grupą czytelników 
są pracownicy naszej fi rmy. Wiemy, że raport stał się pomocnym i wyczerpującym źródłem 
informacji także na temat CSR dla najbardziej wnikliwej grupy odbiorców, którą są właśnie 
pracownicy. 

W perspektywie zewnętrznej do korzyści płynących z raportowania, zaliczyłabym 
wzrost zaufania do fi rmy ze strony interesariuszy, osiągany dzięki jej większej wiarygod-
ności i transparentności. Raporty dają inwestorom, klientom oraz partnerom społecznym 
i biznesowym, zobiektywizowane i mierzalne informacje na temat społecznych, środowi-
skowych i ekonomicznych uwarunkowań działalności. Mogą na tej podstawie oceniać plany 
i dokonania w sposób dający pełen obraz kondycji fi rmy. Budowane w ten sposób zaufanie 
to kapitał, który od lat znajduje potwierdzenie we wzroście wartości marki LOTOS. 

TOTALIZATOR SPORTOWY 
Agnieszka Libor, Kierownik Zespołu PR i Komunikacji 

Raportowanie społeczne wielu osobom kojarzy się przede wszystkim z końcowym efektem 
– raportem CSR. Jednak nie można zapominać, że raportowanie to proces, który wyma-
ga zaangażowania i systematyczności wielu osób. Co tak naprawdę daje organizacji i jakie 
korzyści przynosi? Powinniśmy zacząć od najważniejszego – to sposób na efektywniejsze 
zarządzanie. Monitorowanie trendów czy wyników okresowych, daje możliwość podejmo-
wania działań naprawczych, wspierających określone procesy. Nie chodzi przecież o samo 
zbieranie danych, ale wyciągnie z nich wniosków.

Społeczne raportowanie daje możliwość zebrania w jednym miejscu danych ekono-
micznych oraz tych pozafi nansowych. To kompendium wiedzy o działaniach fi rmy w danym 
okresie, ale co ważniejsze, to również źródło informacji o celach i zamiarach na przyszłość. 
Dzięki raportowaniu fi rma może uporządkować wiele działań i lepiej reagować na zmienia-
jące się otoczenie.

Jako fi rma, która na co dzień wdraża działania ze swojej strategii zrównoważonego roz-
woju i bezpiecznej gry, traktujemy raport jako rozliczenie z naszych zobowiązań. Chcemy, 
by nasi interesariusze znaleźli w nim istotne treści przedstawione w jasny i ciekawy sposób. 
Raport społeczny to dla nas bardzo ważne narzędzie wymiany informacji, element dialogu 
z otoczeniem. Jesteśmy zawsze otwarci na opinie i uwagi czytelników. Wierzymy, że dzięki 
nim możemy stworzyć jeszcze lepszy materiał.

UNILEVER POLSKA
Paweł Jezierski, Starszy Specjalista ds. Komunikacji

Raportowanie jest niezwykle ważnym elementem strategii CSR. Celem każdej dużej fi rmy 
jest efektywne komunikowanie swoich postępów w realizacji założonych celów. Co ważniej-
sze, dzięki raportowaniu fi rma może osiągnąć korzyści na wielu płaszczyznach i docierać 
do różnych grup docelowych np. partnerów biznesowych, liderów opinii, klientów, czy pra-
cowników. Każda z tych grup ma swój udział w budowaniu pozytywnego wizerunku przed-
siębiorstwa, dlatego dobrze zorganizowane i zaplanowane raportowanie leży u podstaw 
sukcesu danej strategii CSR.

Dobrym wyjściem jest raportować działania zgodnie z globalnymi standardami rapor-
towania GRI, jednak należy pamiętać, że czasami założenia strategii CSR danej fi rmy nie 
pozwalają na raportowanie zgodnie z tym standardem. Należy wtedy zastanowić się nad 
alternatywnym modelem raportowania, który jak najlepiej przedstawi stan realizacji zało-
żonych celów.

W fi rmie Unilever od 2 lat oprócz raportu rocznego przedstawiamy – zarówno global-
nie, jak i lokalnie – raport z postępów w realizacji Planu „Życie w Sposób Zrównoważony”. 
Charakterystyka Planu oraz model raportowania jest globalnym parasolem dla lokalnego 
raportowania. Dzięki temu w większości krajów, gdzie fi rma Unilever jest obecna, można 
znaleźć raporty z lokalnymi przykładami, które jednocześnie nawiązują do globalnych za-
łożeń Planu. Dzięki temu odbiorca raportu w łatwy sposób dowiaduje się o globalnym po-
dejściu fi rmy oraz konkretnych przykładach z lokalnego rynku, a fi rma utrzymuje spójność 
w raportowaniu postępów CSR.

Globalny raport z postępów w realizacji Planu „Życie w sposób zrównoważony” można 
znaleźć na http://tnij.org/6pov, natomiast lokalny raport znajduje się na polskiej stronie 
internetowej fi rmy Unilever.

Innym, innowacyjnym przykładem może być „Sustainable Living Lab”, czyli internetowe-
-wirtualne spotkanie interesariuszy fi rmy z całego świata prowadzone jednego dnia. Celem 
tego spotkania jest omówienie postępów w realizacji Planu oraz wysłuchanie opinii różnych 
grup interesariuszy. Po spotkaniu fi rma Unilever opublikowała specjalne podsumowanie 
opisujące i porządkujące omawiane zagadnienia oraz wnioski z dyskusji. Jest to przykład na 
to, że w parze ze standardowym raportowaniem powinny iść nowoczesne metody nawiązy-
wania dialogu z interesariuszami fi rmy.

Cały raport z wirtualnego spotkania „Sustainable Living Lab” dostępny jest na www.
sl2square.org.

ORANGE POLSKA 
Monika Kulik, Ekspert ds. Odpowiedzialności Społecznej Biznesu

Raportowanie społeczne dla fi rmy, to nie tylko proces wydania dokumentu pt. „Raport spo-
łecznej odpowiedzialności fi rmy” – ale przede wszystkim spojrzenie na naszą organizację 
pod kątem wpływu na otoczenie, identyfi kacja najważniejszych wyzwań społecznych i okre-
ślenie na ich podstawie celów, określenie mierników naszych działań w wybranych aspek-
tach, monitorowanie tych wskaźników, aby można było nimi zarządzać. Dlatego w Orange 
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Polska raportowanie aspektów społecznych i ekologicznych jest częścią większego procesu 
– systemu zarządzania społeczną odpowiedzialnością w fi rmie.

Dzięki takiemu podejściu zyskujemy zrozumienie w organizacji – dlaczego zbieramy 
i pokazujemy pewne dane, dajemy pewność, że te dane są ważne i potrzebne, że będą wy-
korzystane do wprowadzenia zmian w fi rmie, rozliczamy się z tego, co zrobiliśmy.

Dlatego też raportowanie to ważny proces edukacji pracowników fi rmy i budowania 
kultury organizacyjnej. W procesie raportowania społecznego możemy lepiej poznać fi rmę, 
realizowane projekty i samych pracowników – a oni mogą poznać nas i zobaczyć, na czym 
tak naprawdę polega społeczna odpowiedzialność fi rmy i jak przekłada się ona na ich co-
dzienne funkcjonowanie. 

Raport społeczny to także ważny element dialogu z interesariuszami zewnętrznymi, an-
gażowanie ich w identyfi kowanie naszych wyzwań społecznych, dobre narzędzie komuni-
kacji tych działań, sposób na „rozliczenie się” z nimi z tego, co udało się nam zrobić, a nad 
czym powinniśmy jeszcze popracować.

Raportowanie wg GRI posiada też tą zaletę, że daje porównanie naszych działań z in-
nymi fi rmami z branży, liderami czy odniesienie się do danych z naszej fi rmy w perspekty-
wie kilku lat. Dzięki temu możemy uzyskać cenny punktu odniesienia dla rozwoju naszej 
fi rmy. Dobry raport społeczny bowiem, to nie tylko pokazanie stanu obecnego – ale przede 
wszystkim sposobu realizacji wyzwań społecznych stojących przed fi rmą.

RWE POLSKA
Anna Warchoł, Menedżer ds. PR

Od 2009 roku RWE wydaje raporty podsumowujące swoje działania w obszarze zrównowa-
żonego rozwoju. Najnowszy z nich jest pierwszym wspólnym opracowaniem RWE Polska 
i RWE Stoen Operator, sporządzonym zgodnie z międzynarodowym standardem raporto-
wania Global Reporting Initiative. Raport spełnia również wymogi komunikacji UN Global 
Compact, oraz inicjatywy ONZ, której członkiem jest RWE Polska.

Raportowanie działań CSR jest dla spółek RWE w Polsce bardzo ważnym elementem 
strategii z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Przede wszystkim jest dowodem 
na transparentność realizowanych przez nas inicjatyw, co także umożliwia dzielenie się z in-
teresariuszami wiedzą i doświadczeniami w zakresie realizacji projektów. Ponadto pokazuje 
naszym klientom i partnerom biznesowym kierunki działań jakie podejmujemy w obszarze 
CSR. Zrównoważony rozwój stanowi integralną część strategii biznesowej RWE w Polsce.

Dowodem naszego zaangażowania jest również dialog z otoczeniem. RWE Polska 
i RWE Stoen Operator zależy na poznaniu oczekiwań i opinii interesariuszy, dlatego w 2013 
roku przeprowadzony został pierwszy w branży energetycznej w Polsce Panel interesariuszy. 
Uzyskane w ten sposób opinie i oczekiwania wobec naszych działań związanych z raporto-
waniem społecznej odpowiedzialności biznesu, pomogły wytyczyć cele zrównoważonego 
rozwoju na 2013 rok, które corocznie Zarząd spółki zatwierdza w poszczególnych obszarach 
działalności fi rmy, a następnie monitoruje i podsumowuje ich status realizacji.

Dostrzegamy potrzebę działania społecznie odpowiedzialnego i dlatego kładziemy 
duży nacisk na odpowiednią fi lozofi ę zarządzania jako idee służącą nie tylko dobru społecz-
nemu, ale także procesom wzrostu wartości ekonomicznej fi rmy. 

NESTLÉ POLSKA S.A.
Iwona Konstanty, Junior Corporate Communication Manager

W Nestlé – największej fi rmie spożywczej świata ilość inicjatyw jest tak duża, że nie sposób 
by wszyscy wiedzieli o wszystkim. Wyzwaniem komunikacyjnym jest umiejętne wyłonienie 
priorytetów w różnych dziedzinach biznesu. Raport Tworzenia Wspólnej Wartości był udaną 
próbą zebrania w jednej publikacji informacji i procesów zachodzących w naszej fi rmie, tak, 
aby nie tylko pracownicy dowiedzieli się, co robią ich koledzy z poszczególnych obszarów 
działalności fi rmy, ale również zewnętrzni interesariusze. Raport jest, zatem syntezą tego 
jak Nestlé prowadzi biznes na każdym etapie łańcucha wartości – od pozyskiwania surowca 
po sprzedaż dla fi nalnego konsumenta. Pokazuje nie tylko ekonomiczny wpływ fi rmy, ale 
również społeczny. 

Raport CSR pozwala usystematyzować działania Nestlé w obszarze odpowiedzialnego 
biznesu. Przed jego napisaniem, stworzyliśmy strategię CSR na 3 lata, która ustaliła priory-
tety w działalności fi rmy w tym obszarze i pozwoliła w późniejszym czasie wydać Raport na 
ten temat. Dzięki strategii  i raportowi osiągnęliśmy synergię w działaniu CSR we wszystkich 
3 spółkach Nestlé działających na polskim rynku. 

Raportowanie mobilizuje nas samych – pracowników odpowiedzialnych za realizację 
strategii CSR, by monitorować postęp w realizacji strategii odpowiedzialnego biznesu i na-
daje rangę tym procesom wewnątrz fi rmy. Jest również sygnałem dla świata zewnętrznego, 
że poważnie traktujemy odpowiedzialność społeczną, bo długofalowo planujemy swoje 
działania biznesowe w tym zakresie. Działamy zatem proaktywnie, a nie tylko reaktywnie 
jak to się dzieje w przypadku myślenia krótkofalowego.

W myśleniu o raportowaniu nadrzędnym celem jest zwiększenie transparentności. Nie 
można tego jednak osiągnąć wyłącznie wydając publikację. Należy pamiętać o właściwym 
informowaniu otoczenia o podjętych działaniach i mieć plan przekazania publikacji inte-
resariuszom, angażując ich w dialog z fi rmą. Co ważne już sam proces tworzenia Raportu 
pozawala na zaangażowanie interesariuszy zewnętrznych, przybliżając nas do celu, jakim 
jest przejrzystość w komunikowaniu.

Pamiętajmy, że Raport jest tylko narzędziem, który może wspomóc organizacje, by trak-
towały CSR, jako sposób prowadzenia biznesu, i jednocześnie zwiększyły swoją skuteczność 
na tym polu poprzez ciągłe mierzenie postępu i analizę tego, czego nie udało się zrealizować.

PGNiG SA
Marzena Strzelczak, Pełnomocnik Zarządu ds. Strategii Zrównoważonego Rozwoju 
i Odpowiedzialnego Biznesu
Katarzyna Mróz, Koordynator ds. komunikacji

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo wydaje raport społeczny pn. „Odpowiedzialna 
energia” od 2008roku. Zawsze przedstawia on wyzwania na przyszłość oraz efekty działania 
w sześciu fi larach strategicznych za dany rok. Raport, wydawany zgodnie z międzynarodo-
wymi standardami GRI, obejmuje działania większości podmiotów GK PGNiG w następu-
jących obszarach: poprawa jakości obsługi klienta, współpraca z partnerami społecznymi 
i biznesowymi, prowadzenie działalności biznesowej w sposób odpowiedzialny i z posza-
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nowaniem środowiska naturalnego, stworzenie przyjaznego i bezpiecznego miejsca pracy, 
spójna i rzetelna komunikacja i marketing oraz poszukiwanie nowych obszarów działalności 
biznesowej.

Raport społeczny PGNiG jest źródłem wiedzy dla wszystkich grup interesariuszy w zło-
żonym łańcuchu wartości fi rmy i jej wpływie społecznym oraz ekologicznym. To także dobre 
źródło informacji na temat nowych przedsięwzięć i inwestycji, które PGNiG zamierza reali-
zować w najbliższych latach oraz celach, jakie sobie stawia w zakresie zrównoważonego 
rozwoju. Wśród kluczowych interesariuszy znajdują się też pracownicy. Oprócz wiedzy jaką 
sami mogą zdobyć czytając raport, oni sami są niezwykle cennym źródłem informacji. Dla-
tego co roku organizujemy warsztaty, podczas których osoby pracujące w różnych obsza-
rach fi rmy przygotowują plan raportu społecznego. W konsekwencji raport powstaje przy 
udziale wielu osób, które mają realny wpływ na jego treść. Stanowi on więc ważny element 
edukacyjny i buduje poczucie współodpowiedzialności za ważny dla fi rmy materiał.

W raporcie, oprócz wskaźników GRI, uwzględnione są także wybrane wskaźniki Global 
Compact, IPIECA, ISO 26000. Wszystkie wydane dotychczas raporty społeczne GK PGNiG 
można znaleźć na stronie: http://www.pgnig.pl/pgnig/9293/raporty%20spoleczne

O AUTORACH 
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Ewa Albińska
W FOB pracuje od czerwca 2008 roku. 
Początkowo menedżerka ds. fi nansowo-ad-
ministracyjnych, od 2011 roku menedżerka 
projektów. Koordynowała 3 edycje Raportu 
„Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre 
praktyki” (za lata 2010, 2011, 2012), Targi 
Dobrych Praktyk CSR (2008 i 2010) oraz ko-
ordynowała międzynarodową konferencją 
„CSR Wspólna Odpowiedzialność” organi-
zowaną w Gdańsku w ramach Polskiej Pre-
zydencji w Radzie UE. Od lat związana ze 
środowiskiem organizacji pozarządowych. 
Pracowała w Stowarzyszeniu Klon/Jawor, 
zajmując się bazami danych i informato-
rami o organizacjach pozarządowych 
w Warszawie. Od marca 2004 do maja 
2008 pełniła funkcję dyrektorki Stowarzy-
szenia Bank Drugiej Ręki. Odpowiadała za 
rozwój merytoryczny, budowanie zespołu, 
pozyskiwanie funduszy i koordynację pro-
jektów. Absolwentka Instytutu Stosowa-
nych Nauk Społecznych Uniwersytetu War-
szawskiego, absolwentka Szkoły Treningu 
i Warsztatu Psychologicznego INTRA.

Liliana Anam
Doświadczony doradca ds. CSR, właściciel  
i menedżer fi rmy edukacyjno-doradczej 
CSRinfo. Polski ekspert w Międzynarodo-
wej Grupie Roboczej ds. standardu spo-
łecznej odpowiedzialności ISO 26000.  
Od 2010 roku Registered Presenter for 
ISO 26000, a od 2011 ekspert w Komitecie 
Technicznym Polskiego Komitetu Normali-
zacyjnego w zakresie przekładu normy ISO 
26000 na język polski. Członek powołane-
go przez Prezesa Rady Ministrów Zespołu 
do spraw Społecznej Odpowiedzialności 
Przedsiębiorstw, uczestniczy w pracy 
dwóch Grup.  Od 2009 roku jest certyfi -
kowanym konsultantem UNIDO w zakre-
sie CSR dla fi rm z sektora MŚP. Realizuje 
projekty doradcze i szkoleniowe z zakresu 

CSR, w tym procesy raportowania. Jest 
również autorką badania kondycji polskie-
go raportowania CSR i pomysłodawczynią 
polskiego Rejestru Raportów prowadzone-
go przez CSRinfo. Współpracuje z GRI, jako 
że CSRinfo od 2009 posiada status GRI OS.  
Wprowadziła standard AA1000 na polski 
rynek. Współpracuje z szeregiem organi-
zacji międzynarodowych, w tym regional-
nych. Wykładała na uczelniach tematykę 
CSR  i jest autorką artykułów w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i CSR. Więcej 
informacji na www.csrinfo.com.pl.

Magdalena Andrejczuk
Od 2010 roku pracuje w Forum Odpowie-
dzialnego Biznesu, obecnie jako mene-
dżerka Programu Partnerstwa, wcześniej 
zajmowała się koordynacją projektów, 
m.in. Karty Różnorodności w Polsce, 
w tym odpowiadała za inaugurację pro-
jektu w Polsce. Uczestniczyła w pracach 
Platformy Wymiany Wiedzy i Doświadczeń 
Europejskich Kart Różnorodności przy 
Komisji Europejskiej, koordynowała 
program edukacyjny Liga Odpowiedzial-
nego Biznesu oraz konferencję Akademia 
Odpowiedzialnego Biznesu. Absolwentka 
ekonomii i socjologii na Uniwersytecie 
w Białymstoku. W latach 2008-2011 
stypendystka Stypendium Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia 
naukowe. Obecnie uczestniczy w kursie 
Menedżerowie NGO. Posiada doświadcze-
nie w pracy w mediach lokalnych (zarówno 
w prasie, jak i radiu) oraz jako prowadząca 
szkolenia, głównie dotyczące społecznej 
odpowiedzialności. Jest autorką licznych 
artykułów na temat CSR i zarządzania 
różnorodnością. Prywatnie lubi kibicować.

Kamil Baj
Menedżer w Dziale Doradztwa Bizneso-
wego, EY, odpowiada za doradztwo 
w obszarze zrównoważonego rozwoju 
i społecznej odpowiedzialności biznesu. 
Kamil jest absolwentem Uniwersytetu 
Warszawskiego, gdzie ukończył Instytut 
Stosunków Międzynarodowych i Instytut 
Polityki Społecznej. Posiada kwalifi kacje 
ACCA. Kamil specjalizuje się w doradztwie 
dla sektora energetyki odnawialnej oraz 
zagadnieniach związanych z emisjami 
gazów cieplarnianych. Jest autorem 
wielu publikacji branżowych dotyczących 
energetyki odnawialnej.

Natalia Ćwik
Ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju 
i CSR, właścicielka Go Responsible 
Consulting, publicystka, coach i wykła-
dowca. Prowadzi blog o odpowiedzialnym 
zarządzaniu www.goresponsible.pl. 
W latach 2009-2013 Menedżerka ds. Zarzą-
dzania Wiedzą w Forum Odpowiedzialne-
go Biznesu (FOB), a obecnie wspierająca 
organizację ekspertka. Specjalizuje się 
w zarządzaniu zgodnym z zasadami zrów-
noważonego rozwoju i społecznej odpo-
wiedzialności. Współpracuje z fi rmami 
i organizacjami pozarządowymi – doradza 
w dziedzinie zarządzania na różnych szcze-
blach (CSR, zarządzanie wiedzą, zarządza-
nie projektami, standardy zarządzania, 
fundraising, współpraca organizacji poza-
rządowych z biznesem). Doświadczenie 
zdobywała w Polsce i za granicą, prowadzi-
ła projekty w Afryce, doradzała fi rmom 
z branży FMCG. Autorka koncepcji 
i redaktorka wielu publikacji poświęconych 
tematyce odpowiedzialnego biznesu 
i zarządzania, m.in. serii „Wspólna odpo-
wiedzialność” publikowanej przez FOB. 
Współpracowała z grupami roboczymi ds. 
CSR w Ministerstwie Gospodarki, w latach 

2010-2012 członkini specjalnego zespołu 
ds. CSR w energetyce w Urzędzie Regulacji 
Energetyki. Jedna z 50 kobiet polskiego 
CSRu według FOB.

dr Jacek Dymowski
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie (SGH) na kierunkach Meto-
dy Ilościowe i Systemy Informacyjne oraz 
Finanse i Bankowość. Ukończył również 
studia Executive MBA na Oxford Brookes 
University z wyróżnieniem i nagrodą 
Harvard Business Review. Doktoryzował się 
w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH 
(„Problemy wpływu społecznej odpowie-
dzialności biznesu na wyniki fi nansowe 
przedsiębiorstwa”). Specjalista w zakresie 
planowania strategicznego, strategii zrów-
noważonego rozwoju i odpowiedzialnego 
zarządzania. W przeszłości pracowałm.in. 
w Arthur Andersen i Grupie Telekomunika-
cja Polska, obecnie – niezależny doradca.
Autor pierwszego w Polsce raportu spo-
łecznego przygotowanego w oparciu 
o wytyczne Global Reporting Initiative 
(GRI). Współtworzył RESPECT Index – 
pierwszy w Polsce indeks giełdowy fi rm 
odpowiedzialnych. Uczestniczył w pracach 
nad polskim odpowiednikiem normy ISO 
26000, odnoszącej się do społecznej odpo-
wiedzialności biznesu. Pracował jako eks-
pert projektów Programu ONZ ds. Rozwoju 
oraz organizacji pozarządowych.

Agata 
Gruszecka-Tieśluk
Współpracuje z FOB od marca 2013 roku. 
Interesuje się problematyką jakości  życia, 
zrównoważonego rozwoju i lokalności, 
w tym partycypacji obywatelskiej oraz 
współpracy środowiska biznesowego 
z trzecim sektorem. Zainteresowania te 
rozwija w przygotowywanej obecnie pracy 
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doktorskiej pisanej pod kierunkiem 
dr hab. Urszuli Jareckiej na temat między-
narodowego ruchu kulturowego Slow, 
promującego sprzeciw się wobec „tyranii 
chwili”, przyspieszenia tempa życia, a także 
„niezrównoważonego” rozwoju miast 
i miasteczek. Socjolożka, trenerka, wy-
kładowczyni akademicka, koordynatorka 
projektów społecznych, która wierzy 
w potęgę łączenia wiedzy z praktyką 
społeczną. Jako badaczka i ewaluatorka 
projektów społecznych współpracowała 
z różnymi środowiskami, w tym z orga-
nizacjami pozarządowymi  i instytucjami 
badawczymi. Prywatnie – niepoprawna 
optymistka, kochająca to, co w życiu 
najlepsze, czyli dobrych ludzi, smaczne 
jedzenie, dalekie rejsy i koty. 

 

Marcin Grzybek 
Pracuje w Forum Odpowiedzialnego Biz-
nesu od 2010 r. Koordynował m.in. projekt 
„RespEn. Odpowiedzialna przedsiębior-
czość”, skierowany do małych i średnich 
przedsiębiorstw na Pomorzu, a także „An-
ty-Konferencję CSR”. Absolwent Instytutu 
Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, 
karierę zaczynał w agencji reklamowej, 
gdzie współtworzył kampanie reklamowe 
m.in. dla Mercedes-Benz Polska i Polskiej 
Akcji Humanitarnej. Posiada doświad-
czenie w branży badawczej – wykonywał 
badania zarówno marketingowe, jak 
i społeczne. Wolontariacko współpraco-
wał z Fundacją Komunikacji Społecznej, 
Stowarzyszeniem Liderów Lokalnych Grup 
Obywatelskich, Vivą! Akcją dla zwierząt.

Justyna Januszewska
W Forum Odpowiedzialnego Biznesu 
odpowiada m.in. za kwestie kadrowo-HRo-
we, monitoruje fi nanse oraz wypełnianie 
wynikających ze statusu prawnego i statu-
tu zobowiązań. Zarządza również wdraża-

niem raportowania społecznego 
w organizacji; koordynowała przygotowa-
nie pierwszego raportu społecznego 
FOB-u za lata 2011-2012. Członkini Grupy 
Roboczej ds. zrównoważonej konsumpcji 
przy Ministerstwie Gospodarki, jurorka 
w konkursach związanych z odpowie-
dzialnością społeczną (Liderzy odpowie-
dzialnego biznesu, Najlepsze partnerstwo 
społeczno-prywatne UNDP i inne), bierze 
udział także w pracach Komisji Dialogu 
Społecznego ds. Organizacji Wspierają-
cych przy Centrum Komunikacji Społecz-
nej Urzędu m.st. Warszawy. Interesują ją 
w szczególności zagadnienia związane 
raportowaniem danych pozafi nansowych, 
współpracą biznesu z organizacjami 
pozarządowymi oraz odpowiedzialnością 
społeczną NGOsów.

Katarzyna 
Jędrzejewska
CSR manager w Martis Consulting, wcze-
śniej przez kilka lat dziennikarka związana 
z magazynem „Brief”. Absolwentka stu-
diów „CSR – strategia społecznej odpo-
wiedzialności biznesu” na SGGW, jurorka 
konkursów branżowych (m.in. Raporty 
społeczne, Stevie Awards), laureatka kon-
kursu Pióro Odpowiedzialności FOB.

Anna Krakowińska
Konsultant w Dziale Doradztwa Biznesowe-
go, Ernst & Young. Absolwentka Wydziału 
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. 
Posiada dyplom The Chartered Institute of 
Marketing (CIM). Absolwentka programu  
The Swedish Institute Management Pro-
gram w Sztokholmie, dotyczącego zarzą-
dzania zrównoważonym rozwojem 
i społeczną odpowiedzialnością biznesu.
Specjalizuje się w projektach związanych 
z polityką klimatyczną, analizami strategicz-
nymi oraz zarządzaniem efektywnością. 

Marta Krawcewicz 
Koordynatorka ds. fi nansowo-administra-
cyjnych. Związana z sektorem pozarządo-
wym od ponad dziesięciu lat. W FOB pra-
cuje od kwietnia 2011 roku. Przez ponad 
6 lat pracowała w Wioskach Dziecięcych 
SOS. Z wykształcenia ekonomistka, absol-
wentka ekonomii na Wydziale Nauk 
Ekonomicznych Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Z zamiłowania związana z CSR. 
Ukończyła również studia podyplomowe 
„CSR. Strategia odpowiedzialnego 
biznesu” w ALK. Trenerka, prowadząca 
szkolenia, głównie dotyczące społecznej 
odpowiedzialności. Interesuje się 
w szczególności tematyką zrównoważonej 
konsumpcji, ekonomią zrównoważonego 
rozwoju, ekologią przyszłości, eko-rozwią-
zaniami. Autorka artykułów naukowych 
na temat CSR. Jurorka w konkursach: 
Ekobiuro 2013 oraz III edycji „Ekoodpowie-
dzialni w biznesie”. Prywatnie, aktywnie 
wspiera rozwój lokalnych społeczności. 
Założyła klub rodziców Konwaliowo. 
Lubi podróżować, jest miłośniczką gier 
planszowych i literatury iberoamerykań-
skiej.

Łukasz Makuch
Prezes Zarządu The Sustainers. Aktualnie 
tworzy nowatorski portal rozwoju i sprze-
daży produktów ekologicznych: mintu.me. 
Będzie to przestrzeń łącząca crowdsour-
cing, crowdfunding oraz e:commerce na 
rzecz zrównoważonego rozwoju i świado-
mej konsumpcji. Spędził blisko 5 lat w PwC 
– zaczynał uczestnicząc w tworzeniu działu 
doradztwa w zakresie zrównoważonego 
rozwoju i odpowiedzialnego biznesu, 
a następnie po przerwie koordynował 
CSR wewnętrznie. Tematyką CSR zajmuje 
się od roku 2004.

Mirella 
Panek-Owsiańska
Prezaska, zarządza zespołem FOB, odpo-
wiada za kontakty z kluczowymi interesa-
riuszami w Polsce i zagranicą. Współpra-
cuje z CSR Europe, Global Compact i The 
World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD). Autorka artykułów 
i komentarzy prasowych, blogerka. Eks-
pertka w Komitecie Technicznym ds. Spo-
łecznej Odpowiedzialności w ramach Pol-
skiego Komitetu Normalizacyjnego, brała 
udział w tworzeniu i promocji Normy ISO 
26000. Członkini Zespołu ds. CSR powoła-
nego przez Prezesa Rady Ministrów oraz 
Rady Różnorodności projektu Diversity 
Indeks. Od 7 lat członkini i przewodniczą-
ca jury konkursu Raporty Społeczne oraz 
innych konkursów poświęconych społecz-
nej odpowiedzialności biznesu. Prowadzi 
zajęcia dla studentów na podyplomowych 
studiach z zakresu CSR i PR.

dr Paulina Roszkowska
Adiunkt w Instytucie Zarządzania Warto-
ścią, Szkoła Główna Handlowa w Warsza-
wie; Visiting Professor w IESE Business 
School, Barcelona. Prowadzi działalność 
badawczą w obszarach: rynki kapitałowe, 
relacje inwestorskie, raportowanie bizne-
sowe, komunikacja fi nansowa, etyka 
na rynkach fi nansowych. Współtwórca, 
sekretarz naukowy studiów podyplomo-
wych „Alternatywne źródła kapitału na 
rozwój, inżynieria fi nansowa”. Równolegle 
zaangażowana w sferze biznesowej – sta-
nowiska związane z fi nansami korporacyj-
nymi,  m.in. menedżer ds. relacji inwestor-
skich w spółkach notowanych na GPW 
w Warszawie, w agendach rządowych 
m.in. w Ministerstwie Finansów; członko-
stwo w organach nadzoru właścicielskie-
go. Autorka licznych artykułów naukowych 
i prasowych, a także pozycji książkowych: 
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Rewolucja w Raportowaniu Biznesowym. 
Interesariusze, Konkurencyjność, 
Społeczna Odpowiedzialność (2011), 
oraz Business Ethics. Evidence from 
Financial World (w druku). 
Kontakt: proszkowska@gmail.com.

Barbara 
Szczęsna-Makuch
Konsultant CSR,  GoodBrand & Compa-
ny Polska. Specjalizuje się w projektach 
integracji CSR ze strategiami biznesowymi 
i kulturą organizacyjną, tworzeniu strate-
gicznych programów społecznych, współ-
pracy międzysektorowej. Ekspert CSR 
w kilku projektach fi nansowanych 
z UE, wchodzi w skład zespołu ekspertów 
projektu Dobroczyńca Roku. Dyplomo-
wany trener Grupy TROP, z wykształcenia 
prawnik. 

Aleksandra 
Stanek-Kowalczyk
Manager w zespole ds. zrównoważone-
go rozwoju i odpowiedzialnego biznesu, 
PwC. Od trzech lat odpowiada za obszar 
projektów strategicznych oraz raportowa-
nia danych pozafi nansowych. Prowadziła 
kilkadziesiąt projektów dotyczących 
odpowiedzialnego zarządzania dla fi rm 
z różnych sektorów, zwłaszcza fi nansowe-
go i energetycznego. Koordynator projek-
tu Wizja zrównoważonego rozwoju dla 
polskiego biznesu 2050, prowadzonego 
wspólnie z Ministerstwem Gospodarki 
oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 
w ramach którego powstał między innymi 
raport o tym samym tytule. Koordynowała 
prace dotyczące opracowania Kodeksu 
Odpowiedzialnego Biznesu w ramach pro-
jektu Koalicja CR, jak również podręcznika 
do wdrażania Kodeksu. Przed dołączeniem 
do PwC pracowała przez dwa lata w Forum 

Odpowiedzialnego Biznesu, zarządzając 
Programem Partnerstwa, a wcześniej na 
uczelni, jako pracownik naukowo-dydak-
tyczny. 
Była autorką programu i opiekunem me-
rytorycznym jednego z pierwszych progra-
mów studiów podyplomowych w Polsce 
dotyczących Społecznej Odpowiedzialności 
Biznesu w Wyższej Szkole Europejskiej 
w Krakowie. Ekspert w Komitecie Technicz-
nym 305 zajmującym się normą Społecznej 
Odpowiedzialności ISO 26000.
Jest absolwentką politologii oraz zarządza-
nia I marketingu na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim,  a także studiów MBA – manage-
ment for Central and Eastern Europe na 
European University Viadrina. Ukończyła 
także kilka kursów dotyczących zrównowa-
żonego rozwoju m.in. Introduction to Stra-
tegic sustainable Development na szwedz-
kim Blekinge Institute of Technology oraz 
brytyjski program LEAD – Leadership for 
Sustainable Development. Absolwentka 
Szkoły Trenerów Biznesu. Certyfi kowany 
trener Global Reporting Initiative. 
Studentka studiów doktoranckich w Kole-
gium Gospodarki Światowej na SGH.

Robert Sroka
Pracuje w fi rmie Crido Business Consulting 
na stanowisku CSR Project Manager. Od-
powiada za rozwój doradztwa w zakresie 
społecznej odpowiedzialności przedsię-
biorstw i etyki biznesu. Jako członek rzą-
dowego Zespołu ds. Społecznej Odpowie-
dzialności Przedsiębiorstw, przewodniczy 
pracom Grupy roboczej ds. Odpowiedzial-
nych Inwestycji. Jest ekspertem ds. CSR 
w organizacji pracodawców, Pracodawcy 
RP. W latach 2009–2010 był kierownikiem 
ds. odpowiedzialności społecznej w Grupie 
Żywiec S.A., gdzie odpowiadał m.in. za 
tworzenie i realizację kompleksowej stra-
tegii CSR i wprowadzenie Grupy Żywiec na 
Respekt Index. W zakres jego obowiązków 

wchodziło rozwijanie oraz implementacja 
zasad etyki biznesowej.
Karierę zawodową rozpoczynał w Parla-
mencie Europejskim w Brukseli współpra-
cując między innymi z Przewodniczącym 
Komisji Petycji. W latach 2010 – 2011 był 
członkiem Zespołu ds. Koordynacji Prac 
nad Problematyką Społecznej Odpowie-
dzialności Przedsiębiorstw Energetycznych 
w Urzędzie Regulacji Energetyki.
Jest redaktorem publikacji Odpowiedzialne 
Inwestycje Kapitałowe oraz Wytycznych dla 
inwestorów w zakresie odpowiedzialnego 
inwestowania. Współautor pierwszej 
w Polsce analizy raportowania danych 
pozafi nansowych w spółkach z udziałem 
Skarbu Państwa oraz spółkach giełdowych.
Prowadzi liczne szkolenia i warsztaty 
z etyki biznesu i CSR między innymi 
dla menedżerów, członków zagranicznych 
izb gospodarczych w Polsce oraz związków 
zawodowych

dr Piotr Wachowiak 
Prodziekan Kolegium Zarządzania 
i Finansów w Szkole Głównej Handlowej 
w Warszawie. Specjalizuje się w problema-
tyce zarządzania w szczególności zarządza-
nia ludźmi w organizacji oraz społecznej 
odpowiedzialności biznesu. 
Autor lub współautor wielu publikacji 
na temat negocjacji, zarządzania ludźmi, 
pomiaru kapitału intelektualnego, zarzą-
dzania wiedzą w przedsiębiorstwie oraz 
społecznej odpowiedzialności biznesu. 
Najważniejsze z nich to; Profesjonalny 
menedżer. Umiejętność pełnienia ról 
kierowniczych (2002), Kierowanie zespo-
łem projektowym (2004), Pomiar kapitału 
intelektualnego przedsiębiorstwa (2005), 
Profesjonalna prezentacja. Teoria i prakty-
ka (2008).

Jest kierownikiem Rocznych Podyplomo-
wych Studiów Menedżerskich, sekretarzem 
redakcji Kwartalnika Organizacja i Kiero-
wanie, sekretarzem Podkomitetu Nauko-
wego Olimpiady Przedsiębiorczości oraz 
zasiada w Radzie Fundacji Obserwatorium 
Zarządzania. Jest członkiem Jury w Kon-
kursie Raporty społeczne. Współpracuje 
z fi rmami konsultingowymi oraz szkolenio-
wymi. 

Małgorzata 
Walędzińska-Półtorak
Menadżer ds. zrównoważonego rozwoju 
w Kompanii Piwowarskiej (Grupa SAB-
Miller). Ekspert w zakresie problematyki 
zrównoważonego rozwoju i społecznej 
odpowiedzialności. W Kompanii Piwowar-
skiej pracuje od 13 lat. Karierę zawodową 
rozpoczynała w branży fi nansowej, pełniąc 
funkcje związane z marketingiem i public 
relations. W ramach swoich obowiązków 
w Kompanii Piwowarskiej  zajmowała się 
również komunikacją marketingową i PR. 
Obecnie odpowiedzialna za strategię 
i działania w zakresie obszarów zrówno-
ważonego rozwoju – w tym projekty 
i inicjatywy społeczno-edukacyjne, środo-
wiskowe – oraz raportowanie globalne 
w ramach priorytetów zrównoważonego 
rozwoju. Autorka publikacji o społecznej 
odpowiedzialności biznesu. Współpracuje 
z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 
Absolwentka Akademii Ekonomicznej 
w Katowicach, Wyższej Szkoły Bankowości 
i Finansów w Katowicach oraz Executive 
MBA Stockholm University School of Bu-
siness (UE Kraków). Trener biznesu SMG/
KRC Poland HR.
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