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CSR -  RAPORTY ZROWNOWAZONEGO ROZWOJU

Global Reporting Initiatives (GRI) powolano w celu stworzenia 
jasnego i klarownego systemu raportowania kwestii zrownowazonego 
rozwoju. Specyfika GRI polega na tym, ze organizacja ta wspolpracuje i 
tworzy swoist^ siec1 interesariuszy i kr^g ekspertow wywodz^cych si? z 
roznych grup, do ktorych zalicza si?: audytorow, ksi?gowych, firmy 
konsultingowe i szkoleniowe, przedsi?biorstwa, uczelnie, organizacje 
pozytku publicznego, inwestorow, zwi^zki zawodowe oraz instytucje 
publiczne. Nieustaj^cy proces globalnych konsultacji i dialogu2, uczenia 
si? i wprowadzania udoskonalen ujmuje standard raportowania GRI i 
powoduje, ze staje si? on wiarygodnym instrumentem dla rownie 
szerokiego grona adresatow. Zaproponowany wzorzec mog^ stosowac 
wszystkie organizacje niezaleznie od ich wielkosci, sektora dzialalnosci 
oraz lokalizacji. Z wytycznych GRI korzystaj^ nie tylko przedsi?biorstwa, 
ale takze organizacje pozarz^dowe i agendy rz^dowe . Idea Global 
Reporting Initiatives 13 narodzila si? w latach 1997-1998, kiedy to 
amerykanska niezalezna organizacja non-profit CERES14 (Coalition for 
Environmentally Responsible Economies) podj?la si? stworzenia 
wytycznych sprawozdawczosci zrownowazonego rozwoju.

Sporz^dzanie raportow zrownowazonego rozwoju pomaga
organizacjom wyznaczac swoje cele, mierzyc wyniki oraz zarz^dzac 
zmianami, d^z^c do zrownowazonego rozwoju. Raport zrownowazonego 
rozwoju zawiera wskazniki charakteryzuj^ce oddzialywanie organizacji -  
zarowno pozytywne, jak i negatywne -  na srodowisko, spoleczenstwo i 
gospodark?. W ten sposob raportowanie zrownowazonego rozwoju 
zmienia abstrakcyjne poj?cia w konkretne i namacalne dzialania, 
pomagaj^c w ten sposob zrozumiec i zarz^dzac wplywem
zrownowazonego rozwoju na dzialania i strategi? organizacji.

Uzgodnione na forum mi?dzynarodowym wskazniki i mierniki 
umozliwiaj^ dost?p do informacji i porownywanie danych w raportach 
zrownowazonego rozwoju, zapewniaj^c interesariuszom wi?ksz^ wiedz? 
niezb?dn^, do podejmowania swiadomych decyzji.

Wlasnie w tym celu powstal dokument G4. Wytyczne GRI dotycz^ce 
raportowania zrownowazonego rozwoju poddawane s^ okresowej kontroli

1 Murphy J.C.: The Global Reporting Initiative in the Knowledge-based Economy, „Knowledge- 
Based Economy: Management of Creation & Development”, 2005, s.275
2 L. Anam: Trends in Sustainability Reporting, Interview with Scott McAusland, 27/11/2008, s. 1
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w celu zapewnienia jak najlepszych i najbardziej aktualnych wskazowek 
dotycz^cych raportowania zrownowazonego rozwoju. Cel G4, czyli juz 
czwartego wydania Wytycznych, jest prosty: udzielenie pomocy
organizacjom w przygotowaniu raportu zrownowazonego rozwoju, ktory 
b?dzie zawieral cenne informacje na temat najwazniejszych dla danej 
organizacji kwestii dotycz^cych zrownowazonego rozwoju oraz 
zapewnienie, ze sporz^dzanie takiego raportu stanie si? standardowq, 
praktyk^.

Ewoluowanie tresci raportowania zrownowazonego rozwoju oraz 
przechodzenie od wyj^tkowej aktywnosci podejmowanej przez mniejszosc 
czolowych firm do stosowania przez nie znormalizowanej praktyki jest 
bardzo wazne jest spoleczenstwa i rynkow.

Oprocz latwiejszej aplikacji nowa wersja Wytycznych kladzie nacisk 
na koniecznosc skupienia si? przez organizacje na procesie raportowania 
oraz na przedstawianiu tych kwestii, ktore maj^ istotne znaczenie dla jej 
dzialalnosci i jej najwazniejszych interesariuszy. To skupienie si? na 
„istotnych kwestiach” spowoduje, ze raporty b?dq, zawieraly
przydatniejsze i bardziej wiarygodne informacje, b?d^c przy tym 
latwiejsze w uzyciu. To z kolei pozwoli organizacjom w lepszy sposob 
informowac rynek i spoleczenstwo o kwestiach dotycz^cych 
zrownowazonego rozwoju.

Pomimo ze organizacje maj^ mozliwosc nadzorowania i zarz^dzania 
o wiele wi?kszym zakresem zagadnien dotycz^cych zrownowazonego 
rozwoju w ramach prowadzenia codziennych dzialan, skupienie si? na 
istotnych aspektach spowoduje, ze raporty b?d^ dotyczyc przede 
wszystkim kwestii bezwzgl?dnie waznych w kontekscie osi^gni?cia przez 
organizacj? jej celow oraz zarz^dzania jej oddzialywaniem na 
spoleczenstwo.

Niniejsze Wytyczne zostaly opracowane w ramach zakrojonego na 
szerok^ skal? procesu konsultacji z setkami organizacji raportuj^cych, 
uzytkownikow raportow oraz profesjonalistow z calego swiata. W zwi^zku 
z powyzszym Wytyczne G4 zawieraj^ globalne wskazowki dotycz^ce 
standardowego podejscia do raportowania, promuj^c przejrzystosc i 
spojnosc informacji, ktore s^ niezb?dne dla uzyskania przydatnych i 
wiarygodnych tresci dla rynku jak i spoleczenstwa.

Wytyczne G4 majq, charakter uniwersalny i s^ odpowiednie dla 
wszystkich organizacji (duzych i malych) na calym swiecie. Sposob 
opracowania Wytycznych G4 -  ulatwiaj^cy ich uzycie, zarowno 
organizacjom doswiadczonym w sporz^dzeniu takich raportow, jak i 
nowicjuszom w dowolnym sektorze -  spojny jest z ukladem innych 
materialow i uslug GRI.

Podobnie jak wszystkie Wytyczne GRI, wersja G4 uwzgl?dnia 
odniesienia do ogolnie przyj?tych i stosowanych dokumentow
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powiqzanych z konkretnymi zagadnieniami i zostala przygotowana jako 
skonsolidowana podstawa raportowania odnosz^ca si? do roznych 
przepisow prawa i norm dotycz^cych zrownowazonego rozwoju.

Wytyczne G4 stanowi^ rowniez wskazowk?, jak przedstawiac 
informacje zrownowazonego rozwoju w roznych formatach raportu: w 
raportach b?d^cych oddzielnymi dokumentami, raportach stanowi^cych 
element innych publikacji, raportach rocznych, raportach odnosz^cych si? 
do konkretnych norm mi?dzynarodowych lub raportach internetowych.

Rodz^ca si? tendencja integrowania strategicznych informacji 
zrownowazonego rozwoju z innymi istotnymi danymi finansowymi to 
wazna i pozytywna zmiana. Zrownowazony rozwoj jest i b?dzie coraz 
cz?sciej postrzegany jako nowy cel, do ktorego firmy, rynki i 
spoleczenstwo b?dq, dqzyc. Dlatego informacje zrownowazonego rozwoju, 
ktore s^ wazne lub istotne z punktu widzenia przyszlosci firmy, powinny 
byc najwazniejszym elementem zintegrowanych raportow.

GRI pragnie podzi?kowac wszystkim osobom, ktore uczestniczyly w 
procesie opracowywania wersji G4. Ich wiedza i doswiadczenie okazaly 
si? nieocenione w procesie tworzenia tego dokumentu. Z ch?ci^ rowniez 
wysluchamy wszelkich uwag od organizacji raportuj^cych oraz 
uzytkownikow raportow, gdyz caly czas sprawdzamy, jak wersja G4 
dziala w praktyce.3

KRYTERIA
Wytyczne proponuj^ organizacji dwie opcje przygotowania raportu 

zrownowazonego rozwoju „zgodnie z” Wytycznymi: wersj? podstawowa i 
rozszerzon^. Kazda organizacja moze samodzielnie wybrac jedn^ z nich, 
bez wzgl?du na swoj rozmiar, branz? czy lokalizacj?.

Obie wersje skupiajq, si? przede wszystkim na procesie 
zidentyfikowania istotnych aspektow. Istotne aspekty odzwierciedlajq, 
znacz^ce oddzialywania organizacji na gospodark?, srodowisko i 
spoleczenstwo lub znacz^co wplywaj^ na ocen? i decyzje interesariuszy.

Wersja podstawowa zawiera najwazniejsze elementy raportu 
zrownowazonego rozwoju. Wersja podstawowa przedstawia kontekst, w 
ktorym organizacja informuje o wplywie swojej dzialalnosci na 
gospodark?, srodowisko i spoleczenstwo oraz o skutecznosci zarz^dzania 
tq, dzialalnosci^.

Wersja rozszerzona bazuje na wersji podstawowej, jednak zaklada 
przedstawienie dodatkowych informacji na temat strategii i analizy 
organizacji, jej sposobu zarz^dzania, zasad etycznych. Poza tym 
organizacja jest zobowiqzana do bardziej szczegolowego przedstawienia 
swoich wynikow w postaci zaprezentowania wszystkich wskaznikow 
powiqzanych ze zidentyfikowanymi istotnymi aspektami.

3 www.odpowiedzialnybiznes.pl,polish-G4 str.4
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О^апігасіа, Ьег wzgl^du па swoje до^іадс/епіе w гакгеБіе 
гapoгtowania, шибі wyЬгaC о р і  к1ога паііеріеі БреІпіа іеі роІггеЬу і w 
еЬексіе koncowym и т о г ^ іа  БреІпіепіе oczekiwan inteгesaгiuszy w 
zakгesie піегЬ^пусИ іпішшаср.

Weгsje гарогІи піе т а ^  г^ш^гки z іако^сщ гарогІи czy wynikaшi 
о^апігаср. Odzwieгciedlam zgodnosc гарогІи zг6wnowazonego гozwoju 
oгganizacji z Wytycznyшi.4

Zasady гapoгtowania таіз, fundaшentalne znaczenie dla 
рггеіггуБІшсі гapoгt6w zг6wnowazonego гozwoju і dlatego ро^шппу Ьус 
stosowane pгzez wszystkie oгganizacje podczas pгzygotowywania takiego 
гарогІи. Podг^cznik stosowania Wytycznych pгzedstawia ргосеБ, кЮгу 
powinna ргге^с oгganizacja w Ігаксіе podejшowania decyzji zgodnie z 
zasadami гapoгtowania.

Zasady podzielone па dwie gгupy: Zasady definiowania Яе^сі 
гарогІи oгaz Zasady definiowania іако^сі гарогІи.

Zasady definiowania Іге^сі гарогІи deteгminuj^ ргосеБ wyboгu Ре^сі 
гарогІи, uwzgl^dniaj^c dziatania podejшowane pгzez о ^ а п іг а і  іеі 
oddziatywanie oгaz ібЮпє oczekiwania і potгzeby іеі inteгesaгiuszy.

Zasady definiowania іако^сі гарогІи wptywaj^ па wyboгy dotycz^ce 
іако^сі іпіштаср w гарогсіе oгaz ісИ odpowiedniej ргегепІаср. Іако^с 
іпіштаср ієбі іБІоШа, dla итогіі^шепіа inteгesaгiuszoш pгzepгowadzenia 
Ігаіпеі і uzasadnionej осепу dziatalnosci oгganizacji oгaz podj?cie 
odpowiednich dziatan.

7А8АБУ DEFINIOWANIA ТЯЕ^СІ ЯАРОЯТи
Zasady opгacowano w сеіи zdefiniowania, со паіегу uwzgl^dniC w 

Іге^сі гарогІи.
Uwzgl£dnianie іп1еге8агіи8гу

Zasada: Oгganizacja powinna zidentyfikowaC Б^^ісИ inteгesaгiuszy і 
wyjasniC, іак odpowiada па ісИ uzasadnione oczekiwania і роІтгеЬу.

Inteгesaгiuszaшi шog^ Ьус zaг6wno оБоЬу, кЮге zainwestowaty w 
о ^ а п іг а і  іак і Іе, кЮге ро^ш^гапе z dan^ о^апігасщ w іппу БровоЬ.
Uzasadnione oczekiwania і роІггеЬу inteгesaгiuszy podstawowyш 
рипкІет odniesienia w ргосеБіе podejшowania ^шеіи decyzji podczas 
pгzygotowywania гарогІи.

Копіек^ zr6wnowazonego rozwoju
Zasada: ЯарогІ ро^шпіеп pгezentowaC wyniki oгganizacji w 

szeгszym копІек^сіе zг6wnowazonego гozwoju.
ІпЮгтасіе па ІетаІ wynik6w паіегу pгezentowaC zawsze w 

odpowiedniш копІек^сіе. Podstawowe руІапіе, па кЮге odpowiada гарогІ 4

4 www.odpowiedzialnybiznes.pl,polish-G4 БІг.11
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zr6wnowazonego гог^^и, 1о: w іакі БровоЬ organizacja przyczynia бі? 
ІиЬ zamierza рггусгупіс бі? w рггувгІоЗсі до poprawy ІиЬ pogorszenia 
warunk6w екопошісгпусИ, srodowiskowych oraz БроІесгпусИ, proces6w і 
perspektyw rozwoju па pozioшie ІокаІпуш, regionalnyш ІиЬ globalnyш? 
Raportowanie ІуІко trend6w доіусг^сусИ wynik6w (ІиЬ wydajnosci 
organizacji) z jednego obszaru піе Біапо^ш odpowiedzi па 1о podstawowe 
руіапіе. W г^ш^гки z powyzszym паіегу д^гус до tego, аЬу гарогіу 
prezentowa}y wyniki па Не вгегеге] копсерсї zr6wnowazonego rozwoju. 
Oznacza 1о копіесгпоЗс oш6wienia wynik6w organizacji w копіек^сіе 
ograniczen і zapotrzebowania па zasoby srodowiskowe oraz БроІесгпе w 
дапуш sektorze, па poziomie ІокаІпуш, regionalnyш ІиЬ globalnyш.

МоїпобС
Zasaдa: Яарогі powinien дotyczyC аБ рек^ , кіоге: 0

одг^шегсіедіаіз, гпасг^су wptyw ekonoшiczny, sгoдowiskowy і БроІесгпу 
organizacji; ІиЬ 0 гпасг^со wptywaj^ па осепу і дecyzje inteгesaгiuszy.

Organizacje шog^ оріБас w гарогсіе ^шеІе гогпусЬ zagaдnien. 
Aдekwatne zagaдnienia 1о іакіе, кіоге шогпа гасіопаіпіе игпас za waгne 
z рипкіи wiдzenia wptywu ekonoшicznego, sгoдowiskowego і 
spotecznego oгganizacji ІиЬ 1е, од кіогусЬ гаіег^, дecyzje inteгesaгiuszy, і 
z tego wzg1?дu шog^ гastugiwaC па uwzg1?дnienie w гарогсіе. МоіпоЗс 
Ієбі 1о pг6g, kt6гego рггекгосгепіе ро^^диіе, ге zagaдnienia Біа^ бі? 
wystarczaj^co waгne, аЬу ЬуІу oш6wione w гарогсіе.

Кошріеіпобс
Zasaдa: Яарогі ро^шпіеп uwzg1?дniaC zasi?g івІоіпусИ aspekt6w і 

ісИ gгanic w БровоЬ wystarczaj^cy, аЬу oдzwieгcieд1iC ісИ гпасг^су 
екопошісгпу, sгoдowiskowy і БроІесгпу wptyw огаг, аЬу ишогіі^шс 
іпіегевагішгош осеп? wynik6w oгganizacji w окгеБіе оЬі?1уш 
raportowaniem.

КошріеіпоЗс оЬеішиіе рггеде wszystkiш іакіе wymiary, іак гакгеБ, 
zasi?g і сгаБ. Копсерсіа кошріеіпо^сі шоге Ьус zastosowana до ргакіук 
gгoшaдzenia іпішшасіі огаг poдejшowania десугіі, сгу zaprezentowanie 
іпішшасіі іеБі игаБадпіопе і wtasciwe.

ZASADY DEFINIOWANIA ІАКО8Сі ЯАРОЯТи
Та gгupa гаБад деіегшіпиіе wyЬoгy доіусг^се іако^сі іпіогшаср w 

гарогсіе огаг ісИ oдpowieдniej ргегепіаср. Бесугіе г^ш^гапе г ргосеБеш 
pггygo1owywania іпіогшаср w гарогсіе powinny Ьус Броіпе г іуші 
гаБадаші. Wsгys1kie гаБаду ш а^ Шпдашепіаіпе гпасгепіе діа 
гapewnienia рггеіггувіо^сі. Іако^с іпіогшаср іеБі іБіоіпа, аЬу ишогіі^шс 
іпіегевагішгош pггepгowaдгenie ігаіпеі і игаБадпіопеі осепу дгіаІап 
oгganiгacji огаг роді?сіе oдpowieдnich дгіаІап.
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Wywazenie
Zasada: ЯароЯ ро^шпіеп odzwieгciedlaC ро/уіу^^е і negatywne 

аБреку dzialalnosci oгganizacji, ишогіі^шаде prawid}ow^ осеп? 
calosciowych wynik6w.

Calosciowy гароЯ powinien БІапо^шс оЬ іек^п у  obraz wynik6w 
dzialalnosci pгowadzonej pгzez oгganizacj?. W гарогсіе паіегу ипікас 
selekcjonowania тЬогшаср, рошуапіа czegokolwiek ІиЬ stosowania 
ЬогшаЮ^  ̂коге роїепсіаіпіе шog^ nadшieгnie ІиЬ піе^^аЗсі^ше wplywaC 
па decyzj? Ь ^ г  осеп? czytelnika гарогШ.

Рого’̂ пу^аіпозс
Zasada: Oгganizacja powinna konsekwentnie dobieгaC, koшpilowaC і 

pгezentowaC іпЬогшас]е. Uwzgl?dnione w гарогсіе іпЬогшас]е powinny 
Ьус pгzedstawione w БровоЬ ишогіі^ша^щсу inteгesaгiuszoш апа^? zшian 
w wynikach oгganizacji па pгzestгzeni Іаі о ^  poг6wnanie ісИ z wynikaшi 
іппусИ oгganizacji.

Poг6wnywalnosC ]єб1 niezЬ?dna do осепу wynik6w. Inteгesaгiusze 
когеуБІа^щсу z гароЯи powinni шос poг6wnaC zapгezentowane wyniki 
екопош^пе, sгodowiskowe і spoleczne z wczesniejszyшi wynikaшi 
oгganizacji, ]е] сеіаші oгaz, w шіаг? ш ог^оЗсі, z wynikaшi іппусИ 
oгganizacji.

БокМпобС
Zasada: Pгzedstawione w гарогсіе іпіЬгшас]е powinny Ьус 

wystaгczaj^co dokladne і szczeg61owe, аЬу inteгesaгiusze шogli осепіс 
wyniki oгganizacji.

Яеакф па іпіЬгшас]е dotycz^ce podejscia do zaгz^dzania к^еБІіаші 
екопош^пуші, sгodowiskowyшi і spolecznyшi oгaz wskaznik6w шog^ 
Ьус wyгazone па ^шеіе гогпусИ БровоЬо^  ̂ od геакср jakosciowych ро 
szczeg61owe рошіагу ilosciowe. СесИу окге^іадее dokladnosC гогпщ бі? 
w zaleznosci od паїигу тЬогшаср oгaz игуїко^^іка koгzystaj^cego z 
тЬогшаср. Біг. 14-15

Тегтіпо’̂ овс
Zasada: Oгganizacja ро^шппа гegulaгnie pгzygotowywaC гарогіу, аЬу 

inteгesaгiusze w odpowiedniш czasie шogli uzyskiwaC іпЬогшасіе 
potгzeЬne do podejшowania swiadoшych decyzji.

UzytecznosC іпіотшаср ]єб1 ЗсЯІе ро^ш^апа z шошепіеш ]е] 
и]атопіепіа inteгesaгiuszoш, kt6гzy Ь?dз: шogli skutecznie wykoгzystaC ^  
w ргосеБіе podejmowania decyzji. Czas ujawnienia іпЬогшаср odnosi бі? 
zaг6wno do ^иіагпо^сі гapoгtowania, ]ак і niedlugiego odst?pu 
czasowego od faktycznych zdaгzen оріБапусй w гарогсіе.
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Przejrzystosc
Zasada: Organizacja powinna udost^pniac informacje w sposob 

zrozumiaiy i dost^pny dla interesariuszy korzystaj^cych z raportu. 
Informacje powinny byc zaprezentowane w sposob zrozumiaiy dla 
interesariuszy, ktorzy w pewnym stopniu znajq, organizacja i jej 
dzialalnosc.

Wiarygodnosc
Zasada: Organizacja powinna gromadzic, rejestrowac, kompilowac, 

analizowac i ujawniac informacje i procesy stosowane podczas 
sporz^dzania raportu w sposob umozliwiaj^cy ich sprawdzenie oraz 
zapewniaj^cy wysokq, jakosc i istotnosc prezentowanych informacji.

Interesariusze powinni miec pewnosc, ze raport moze zostac 
zweryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwosci prezentowanych w 
nim informacji oraz stopnia jego zgodnosci z zasadami raportowania. 5

PODSUMOWANIE
Sukces wspolczesnych przedsi^biorstw jest uzalezniony nie tylko od 

osi^- gania wysokiej sprawnosci ekonomicznej, ale rowniez od spolecznej 
akceptacji ich dzialalnosci. Oznacza to koniecznosc ujawniania przez 
firmy informacji na temat srodowiskowych i spolecznych skutkow 
dokonywanych w nich dzialan. Niemniej zarowno forma i zakres 
prezentowania tego typu danych w praktyce gospodarczej jest rozny. 
Przyczyn^ takiego stanu jest brak obowi^zuj^cych standardow, ktore 
odpowiadalyby, mi^dzy innymi, na nast^puj^ce pytania: -  jaki zakres 
zagadnien nalezy obj^c raportowaniem? -  w jaki sposob dokonywac 
pomiaru zagadnien srodowiskowych i spolecznych? -  jaka powinna byc 
forma prezentowanych informacji? Powoduje to, ze podmioty gospodarcze 
najcz^sciej przedstawiajq, te dane, ktore kreuj^ ich pozytywny wizerunek. 
Dlatego tez sporz^dzanie raportow zrownowazonego rozwoju wedlug 
wytycznych GRI moze stanowic jedno z narzedzi pozyskiwania 
wiarygodnych i uzytecznych informacji z tego zakresu.6 
Keywords: Global Reporting Initiatives (GRI), social responsibility, G4
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6 A.Paszkiewicz ”Raportowanie rozwoju zrownowazonego przedsi^biorstw wedlug wytycznych 
GRI”Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego Nr.668
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