
 

Rozdział II

GRZEGORZ ZASUWA

Raportowanie społecznej odpowiedzialności
zgodnie z wytycznymi Global Reporting Initiative

jako wyzwanie dla polskich przedsiębiorstw

I. Wprowadzenie

Przekazywanie informacji na temat aktywności firmy w obszarze społecznej
odpowiedzialności lub zrównoważonego rozwoju jest jednym z najważniejszych
zagadnień, które stoją przed każdym przedsiębiorstwem zaangażowanym w taką
działalność. Znaczenie sfery komunikacji wynika między innymi z rosnących
potrzeb informacyjnych interesariuszy współczesnych organizacji. Interesariu-
szom nie wystarcza jedynie wiedza na temat finansowych rezultatów działalności,
oczekują oni również danych na temat oddziaływania przedsiębiorstwa na społe-
czeństwo oraz środowisko naturalne.

Generalnie, wiadomości o zaangażowaniu prospołecznym przedsiębiorstwa
wywołują pozytywne reakcje konsumentów, dostawców, partnerów społecznych
oraz innych grup interesariuszy. jednak wydawanie na ten temat komunikatów nie
należy do zadań łatwych. Okazuje się bowiem, że firmy najaktywniejsze w sferze
komunikowania społecznej odpowiedzialności są również najczęściej krytykowa-
ne przez przedstawicieli mediów oraz innych organizacji. Dodatkowo, przedsię-
biorstwa zaangażowane w działania prospołeczne spotykają się z niskim pozio-
mem zaufania wobec komunikatów wydawanych przez swoich przedstawicieli.
Zjawisko takie dotyczy nie tylko krajowych firm, ale również większości świato-
wych organizacji, szczególnie obecnie, po nagłośnieniu nieprawidłowości ujaw-
nionych w związku z kryzysem finansowyml.

í 

1 M. Morsing, M. Schultz, Corporate Social Responsibility: Communication, response and in-
volvement strategies, „Business Ethics: A European Review'Ĺ October 2006, Volume 15, nr 4, s. 323.
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W związku z rosnącym zapotrzebowaniem interesariuszy na rzetelne in-
formacje o oddziaływaniu przedsiębiorstw na otocznie, rozwijane są obecnie
liczne standardy raportowania. Iednym z najbardziej zaawansowanych rozwią-
zań w tym względzie są wytyczne raportowania opracowane przez Global Report
Initiative (GRI)2.

Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie czytelnikowi zasad raporto-
wania zgodnie z wytycznymi Global Reporting Initiative oraz ukazanie stopnia wy-
korzystania wymienionych wytycznych przez polskie przedsiębiorstwa.

Opracowanie rozpoczyna się od opisu ogólnej działalności Global Reporting
Initaitive. Następnie dokonana została szczegółowa charakterystyka zasad budo-
wania raportu zgodnie z wytycznymi GRI. W dalszej kolejności przedstawiono
możliwe poziomy aplikacji rozpatrywanych zasad raportowania. Opracowanie
kończy analiza wykorzystania wytycznych GRI w Polsce w odniesieniu do sytuacji
na swiecie.

2. Działalność organizacji Global Reporting lnr'tr'ative3

Początki Global Reporting Initiative sięgają 1997 roku, kiedy to Coalition for
Environmently Responsible Economic (CERS) z siedzibą w Bostonie powołała do
życia wydział, który miał za zadanie rozpocząć prace nad przygotowaniem wy-
tycznych w zakresie raportowania wyników przedsiębiorstw w obszarze zrówno-
ważonego rozwoju. Dwa lata później do inicjatywy GRI przyłączył się Program
Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych. W tym samym roku powstał
próbny projekt wytycznych raportowania. W roku 2000 wydano oficjalnie pierw-
szy zbiór wytycznych w zakresie zrównoważonego raportowania (tzw. G1). W na-
stępnym roku departament GRI został wyodrębniony ze struktury CERES i uzyskał
autonomię.

GRI intensywnie pracuje nad doskonaleniem oraz rozpowszechnianiem zrów-
noważonego raportowania wśród przedsiębiorstw na całym świecie. Wydano trzy
wersje wytycznych (G 1, G2. G3). W prace doskonalące wytyczne włączani są liczni
eksperci. Na przykład w procesie weryfikacji zasad zrównoważonego rozwoju
w 2004 roku uczestniczyło 450 specjalistów z całego świata. W 2010 roku rozpo-
częto rewizję oraz uaktualnienie wytycznych na temat praw człowieka, problema-

2 Np. A. Iones, G. jonas, Corporate Social Responsibility Reporting: The Growing Need for
Input from the Accounting Proƒession, ,,CPA Iournal”, Feb20l1, Vol. 81, nr 2, s. 65.

3 Opis działalności Global Reporting Initiative został przygotowany na podstawie danych ze
strony: www.globalreporting.org (data odczytu: 20.04.2011).
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tyki dyskryminacji ze względu płeć oraz aktywność firm na rzecz społeczności lo-
kalnych. Efektem podjętych prac jest najnowsza wersja wytycznych ,,G3.1”, będąca
najbardziej rozbudowanym rozwiązaniem tego typu na świecie.

GRI uwzględnia w swoich wytycznych nie tylko wskaźniki dotyczące wyników
ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. Zakres wskazówek jest o wiele
szerszy. Zbiór wytycznych dla przedsiębiorstw zainteresowanych przedstawieniem
swojego zrównoważonego rozwoju został opublikowany w postaci tzw. ramowych
zasad zrównoważonego raportowania (The Sustainability Reporting Framework).
Wymienione ramy obejmują: wytyczne zrównoważonego raportowania, suple-
menty sektorowe oraz protokół techniczny.

Wytyczne zrównoważonego raportowania stanowią główny składnik wytycz-
nych ramowych. Ich celem jest pomoc organizacjom w przedstawieniu kluczo-
wych wyników dotyczących zrównoważonego rozwoju. Wytyczne zrównoważone-
go raportowani obejmują, przede wszystkim wykaz szczegółowych zasad na temat
definiowania treści raportu oraz zapewnienia jego jakości. Wytyczne są opra-
cowane w taki sposób, aby mogły zostać wykorzystane przez różne organizacje,
bez względu na to, jaki jest ich przedmiot działalności, wielkość czy państwo, na
terenie którego funkcjonują.

Suplementy sektorowe mają za zadanie pomóc przedsiębiorstwom w pre-
zentowaniu istotnych aspektów ich działalności związanych ze specyfiką sektora,
w którym funkcjonują. Każdy z sektorów posiada pewne cechy szczególne. Na
przykład, z działalnością górniczą wiąże się ściśle szereg spraw związanych ze śro-
dowiskiem naturalnym. W przypadku usług finansowych oddziaływanie na śro-
dowisko ma mniejsze znaczenie, za to większej wagi nabiera kwestia transparent-
ności informacji. Obecnie dostępnych jest pięć suplementów: „Górnictwo i hut-
nictwo”, ,,Energetyka'Ĺ „Usługi finansowe”, „Organizacje non profit”, „Produkcja
żywności”.

Proces przygotowywania suplementów wynosi około dwóch lat, w trakcie
których pracuje komisja składającą się ze specjalistów znających problematykę
danego sektora, przedstawicieli biznesu, pracowników inwestorów oraz reprezen-
tantów „społeczeństwa”, Przygotowany projekt suplementu, podobnie jak zasadni-
cze wytyczne, poddawany jest dwukrotnie „dyskusji publicznej”.

Techniczny protokół zawiera wskazówki, w jaki sposób należy zdefiniować
zakres raportu. Obejmuje on w szczególności ogólny zakres raportu, zakres pod-
jętych zagadnień oraz ich znaczenie, jak i poziom szczegółowości ujawnianych
informacji. Ostatnim elementem protokołu technicznego są wskazówki na temat
tego, w jaki sposób przedstawić proces i jak definiowano treści raportu4.

4 Technical Protocol Applying the Report Content Principles, Global Reporting Initiative,
2011.
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3. Zasady raportowania zrównoważonego rozwoju

Proces budowy raportu zrównoważonego rozwoju oparty jest na licznych za-
sadach, podobnie jak ma to miejsce w przypadku klasycznych sprawozdań finan-
sowych. Zasady przygotowywania raportów społecznych zgodnie z wytycznymi
GRI obejmują dwie główne grupy.

W pierwszej grupie znajdują się zasady związane z definiowaniem zawartości
raportu. Wymienione zasady dotyczą takich kwestii, jak: istotności przedstawia-
nych informacji, uwzględniania interesariuszy, przyjmowania perspektywy zrów-
noważonego rozwoju oraz zasadę kompletności. Szczegółowy opis zasad dotyczą-
cych definiowania zawartości raportu wraz z przykładowymi wynikami ich zasto-
sowania został przedstawiony w tabeli 1.

Analiza zasad dotyczących definiowania zawartości raportu wskazuje wyraż-
nie, że raporty opracowany zgodnie z wytycznymi GRI nie są jedynie zbiorem
wyników działalności, jak ma to miejsce w przypadku sprawozdań finansowych.
Organizacje stosujące analizowaną metodologię, zgodnie z zasadą uwzględnia-
nia kontekstu zrównoważonego rozwoju, zobowiązane są do tego, aby przedsta-
wić przyjętą strategię w rozpatrywanym wymiarze oraz prezentować swoje wyniki
w odniesieniu bardziej ogólnych uwarunkowań i celów zrównoważonego rozwoju.
Drugim zagadnieniem, na które warto zwrócić uwagę to uwzględniania w raporcie
interesariuszy. Oznacza to, że jednostka zobligowana jest nie tylko do tego, żeby
wypisać potencjalne grupy podmiotów, które są od niej współzależne. Tutaj należy
również wykazać, że firma bierze pod uwagę ich oczekiwania oraz wymagania.

Wypełnienie zasad uwzględniania kontekstu zrównoważonego rozwoju oraz
interesariuszy stawia przed jednostkami raportującymi konkretne wymagania
w sferze zarządzania. Aby można było pisać o strategii zrównoważonego rozwoju,
trzeba ją wcześniej opracować, przyjąć - i co najważniejsze - realizować. Podob-
nie jest w przypadku zasady dotyczącej interesariuszy. Tutaj również trzeba podjąć
konkretne działania w sferze zarządzania relacjami z interesariuszami5.

Druga grupa zasad składa się z sześciu pozycji, których celem jest zapewnienie
jakości raportowi. Zgodnie z wytycznymi GRI, raport cechuje się wysokim pozio-
mem jakości wtedy, gdy przestrzegane są zasady wyważenia, porównywalności,
dokładności, terminowości, przejrzystości oraz wiarygodności. Opis wymienio-
nych zasad wraz z przykładowymi rezultatami ich wykorzystania został zamiesz-
czony w tabeli 2.

5 Zob. T. Donaldson, L. E. Preston, 7118 stakeholder theory of the corporation: concepts, evi-
dence, and implications, „Academy of Management Review” 1995, vol. 20, nr 1, s. 65-91.
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Tabela 1. Zasady dotyczące definiowania zawartości raportu

' ij Zasada I
I ' Z 1

Definicja ¦ Wynik zastosowania
Zasada istotności Informacje zawarte w ra- 1

porcie powinny obejmować
te zagadnienia i wskaźniki,
które odzwierciedlają istotne

¿ oddziaływanie gospodarcze
l i społeczne organizacji oraz
jej wpływ na środowisko na-

l turalne, a także kwestie, które
L mogą mieć istotny wpływ na ¿

Ÿ oceny i decyzje interesariuszyj

Główne zagadnienia i kwestie zrównoważo-
nego rozwoju oraz wskaźniki wymieniane
przez interesariuszy.
Główne zagadnienia i przyszłe wyzwania dla
sektora wskazywane przez konkurencję
Kluczowe wartości, polityki, strategie,
systemy zarządzania operacyjnego oraz
długo- i krótkoterminowe cele organizacji
Raport nadaje określone priorytety istotnym
zagadnieniom i wskaźnikom

Zasada Organizacja raportująca
uwzględnienia powinna zdefiniować swoich
interesariuszy interesariuszy i wyjaśnić

w raporcie, w jaki sposób re-
agowała na ich uzasadnione

; oczekiwania i interesy
l
›‹
i

Organizacja jest w stanie wskazać interesa-
riuszy, wobec których ponosi odpowiedzial-
ność za własne działania
W treści raportu wykorzystuje się efekty
procesów angażowania interesariuszy stoso-
wane przez organizację w bieżącej działalno-
ści oraz w ramach wymogów prawnych i in-
stytucjonalnych prowadzenia działalności

Raport powinien prezen-
_ uwzględniania tować wyniki organizacji
¦ kontekstu w szerszym kontekście zrów-

Ã
lzrównoważonego noważonego rozwoju ¿

rozwoju '

Zasada Organizacja przedstawia swój sposób rozu-
mienia zrównoważonego rozwoju i korzysta
z dostępnych obiektywnych informacji oraz
miar zrównoważonego rozwoju w odniesie-
niu do zagadnień objętych raportem
Organizacja prezentuje swoje wyniki w od-
niesieniu do bardziej ogólnych uwarun-
kowań i celów zrównoważonego rozwoju,
przedstawianych w uznanych publikacjach
Organizacja prezentuje swoje wyniki
w sposób, który dąży do pokazania skali
wplywu i wkładu w odpowiednim kontek-
ście geograficznym

Zasada Uwzględnione w raporcie za-
kompletności " gadnienia i wskaźniki uznane 1

za istotne oraz zdefiniowany 5
zasięg raportu powinny wy-

g nomicznych i społecznych
l oraz wpływu na środowisko
l naturalne organizacji rapor-

starczać do odzwierciedlenie j
Ę istotnych oddziaływań eko-

tującej i umożliwić interesa-
riuszom ocenę jej wyników

Ÿ j w okresie raportowania

Raport został opracowany z uwzględnieniem
całego łańcucha wartości w ramach cyklu
życia produktu i obejmuje wszystkie infor-
macje, które można racjonalnie uznać za
istotne zgodnie z zasadami: istotności, kon-
tekstu zrównoważonego rozwoju i uwzględ-
niania interesariuszy
Raport obejmuje wszystkie podmioty, które
spełniają kryteria podmiotów znajdujących
się pod kontrolą lub znaczącym wpływem
organizacji raportującej, o ile organizacja nie
poinformowała, że jest inaczej

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentu: Wytyczne do raportowania kwestii zrówno-
ważonego rozwoju, Global Reporting Initiative 2011, s. 9-14.
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Zasada Definicja Wynik zastosowania
Wyważenie Raport powinien odzwierciedlać

pozytywne i negatywne aspekty,
umożliwiając właściwą ocenę ca-
łościowych wyników organizacji

Raport zawiera zarówno korzystne, jak
i niekorzystne wyniki i zagadnienia
Informacje zostały przedstawione w for-
macie umożliwiającym użytkownikowi
wychwycenie pozytywnych i negatyw-
nych tendencji w wynikach przedstawia-
nych z roku na rok
Nacisk położony na poszczególne za-
gadnienia przedstawiane w raporcie jest
współmierny do ich względnej istotności

Porównywalność Poszczególne kwestie i informa-
cje powinny być dobierane, zesta-

p wiane i prezentowane w sposób

wane informacje należy przedsta-
wiać w sposób, który umożliwia
interesariuszom przeanalizo-
wanie zmian w wynikach orga-
nizacji wraz z upływem czasu
oraz porównanie ich z wynikami
innych organizacji

j spójny i konsekwentny. Wykazy- l .

Raport i zawarte w nim informacje
można porównywać w ujęciu rok do
roku
Wyniki organizacji można porównywać
z odpowiednimi wielkościami stanowią-
cymi punkty odniesienia
Wszelkie istotne odchylenia między
poszczególnymi raportowanymi okresa-
mi dotyczące zasięgu, zakresu, długości
raportowanego okresu lub informacji
objętych raportem są możliwe do ziden-
tyfikowania i wyjaśnienia

l Í I I nDokładnosc Prezentowane informacje .
j powinny być wystarczająco do-

resariusze mogli ocenić wyniki
organizacji raportującej

l

l kładne i szczegółowe, aby inte- ` -

7 j .

W raporcie wskazano dane, które podle-
gały pomiarom
Techniki pomiaru danych i podsta-
wy kalkulacji są odpowiednio opisane
i mogą zostać odtworzone z podobnym
rezultatem
Margines błędu dla danych ilościowych
nie jest tak wysoki, by mógł istotnie
wpłynąć na zdolność interesariuszy do
błędnegpwyciągnięcia wniosków WW

Terminowość Raporty są sporządzane regular-
ni, a informacje są dostępne na 3
czas, aby interesariusze mogli po-
dejmować świadome decyzje

Informacje W raporcie zostały ujawnione
niedługo po zakonczeniu okresu, któreg
dotyczy raport
Gromadzenie i publikacja kluczowych
informacji dotyczących wyników są
skoordynowane z harmonogramem ra-
portowania kwestii zrównoważonego
rozwoju
Informacje zawarte w raporcie jasno
wskazują na okres, którego raport
dotyczy, terminy a.ktualizacji informacji
w przyszłości oraz daty graniczne infor-
macji uwzględnionych w raporcie

0
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DefinicjaZasada Wynik zastosowania
Informacje należy udostępniać
w sposób, który jest zrozumiały

l i dostępny dla interesariuszy ko-
rzystających z raportu

Przejrzystość

l

Raport zawiera informacje o poziomie ,
szczegółowości wymaganym przez in-
teresariuszy, ale unika nadmiernych
i zbędnych szczegółów
Dzięki spisom treści, mapom, odno-
śnikom i innym ułatwieniom, interesa- 3
riusze mogą znależć konkretne infor-
macje, których szukają, bez większych
trudności
W raporcie unika się terminów technicz-¿
nych, akronimów, żargonu lub innych
elementów, które mogą nie być znane in-
teresariuszom, a w razie potrzeby podaje
się wyjaśnienia w odpowiednich jego
częściach lub w słowniku

j Wiarygodność . Informacje i procesy zastosowa-
i ne przy sporządzaniu raportu
należy zebrać, zarejestrować,
zestawić, przeanalizować i zapre-
zentować w sposób, który może

~ podlegać weryfikacji, i który
pozwala ustalić jakość i istotność
informacji

Określono zakres i stopień weryfil‹acji
przez podmioty zewnętrzne l
Organizacja jest w stanie wskazać ory-
ginaine źródła informacji zawartych
w raporcie ¿
Organizacja jest w stanie wskazać wiary-
godne dowody na potwierdzenie założeń
lub skomplikowanych kalkulacji
Organizacja uzyskała oświadczenia
z oryginalnych źródeł danych lub od po-
siadaczy informacji poświadczające ich
dokładność, z uwzględnieniem dopusz-
czalnego marginesu błędu Ÿ ý

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego
rozwoju, Global Reporting Initiative, 2011, s. 14-18.

Analizując zasady dotyczące zapewnienia jakości raportowi, warto jest szcze-
gólnie podkreślić kwestię wyważania informacji. Oznacza ona, że jednostka rapor-
tująca powinna w swoim sprawozdaniu zamieszczać nie tylko pozytywne aspekty
swojej działalności. W myśl rozpatrywanej zasady trzeba również przedstawiać
negatywne wyniki oddziaływania na społeczeństwo, środowisko naturalne oraz
inne podmioty gospodarcze. Istotne znaczenie ma również zapewnienie wiary-
godności raportowi, co można osiągnąć między innymi poddając go badaniu
przez zewnętrznego audytora. W tym miejscu warto także wspomnieć, że audytor
zewnętrzny może mieć również korzystny wpływ na zarządzanie w obszarze zrów-
noważonego rozwoju oraz relacje jednostki z interesariuszamiö.

 m

5 Zob. B. O'Dwyer, D. L. Owen, Assurance statement practice in environmental, social, and sus-
tainability reporting: A critical evaluation, „The British Accounting Review”, vol. 37, s. 205-229.
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4. Podstawowe składniki raportu zgodnie z wytycznymi GRI

Zgodnie z najnowszym standardem G3.1, raport zrównoważonego rozwoju
powinien zawierać informacje na temat: profilu jednostki raportującej, zastosowa-
nego podejścia do zarządzania oraz wskaźników wyników7.

Kompletny profil jednostki, zgodnie z wytycznymi GRI, zawiera informacje
na temat przyjętej strategii zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem pojawia-
jących się szans oraz zagrożeń w tym zakresie. Ta część raportu prezentuje także
profil organizacyjny przedsiębiorstwa, który uwzględnia między innymi: przed-
miot działalności, zasięg terytorialny oraz skalę działania. Profil jednostki dotyczy
również spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru w jednostce raportującej,
opisu inicjatyw dotyczących zrównoważonego rozwoju, w które angażuje się firma
oraz informacji na temat prowadzenia dialogu z interesariuszami. Kolejnym ele-
mentem są dane na temat parametrów raportu - dotyczą one przede wszystkim
jego zakresu oraz przyjętej polityki w zakresie weryfikacji ujawnianych informa-
cji. Część raportu poświęcona parametrom zawiera także tzw. Indeks treści GRI.
Indeks treści zawiera wykaz zagadnień poddanych raportowaniu wraz z numera-
mi stron, na których takie informacje można odnaleźć; z reguły znajduje się on na
końcu każdego raportu”.

Drugi składnik raportu społecznego dotyczy stosowanego podejścia do zarzą-
dzania. Informacje takie powinny ściśle odnosić się do wykorzystanych wskaź-
ników wyników w obszarze oddziaływań ekonomicznych, społecznych oraz śro-
dowiskowych. W tym miejscu organizacja przedstawia konkretne cele związane
z wykorzystanymi wskaźnikami oraz określa sposób ich osiągnięcia9.

Trzecią i zarazem ostatnią grupą informacji w standardowym sprawozdaniu
GIR są wskaźniki wyników. Zbiór wskaźników obejmuje 79 pozycji, które są po-
dzielone na trzy główne grupy: ekonomiczne, środowiskowe oraz społeczne. Każda
z grup dodatkowo zawiera rozróżnienie na szczegółowe podgrupy uwzględniające
poszczególne aspekty oddziaływania organizacji na otoczenie. Opisywany zbiór
zawiera również rozróżnienie na podstawowe oraz dodatkowe wskaźniki. Zesta-
wienie wskaźników wyników uwzględniające ich grupy, podgrupy oraz aspekty
poddawane pomiarowi zamieszczono W tabeli 3.

7 Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju, Global Reporting Initiative,
2011.

8 Ibidem, s. 21-25.
9 Ibidem, s. 26.
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Tabela 3. Wykaz wskaźników wyników zgodnie ze standardem G3

Podgrupa
wskaźników

Grupa
wskaźników `

Aspekt poddawany pomiarowi Liczba wskaźników

1 Wskaźniki Brak
ekonomiczne

Wyniki ekonomiczne 7 podstawowych
Obecność na rynku 2 dodatkowe
Pośredni wpływ ekonomiczny ę g

Wskaźniki Brak
środowiskowe

i

Surowce/materiały l 17 podstawowych l
Energia 13 dodatkowych
Woda
Bioróżnorodność
Emisje, ścieki i odpady
Produkty i usługi
Zgodność z regulacjami
Transport
Ogólny

Wskaźniki Wskaźniki w zakresie
społeczne praktyk dotyczących

zatrudnienia i godnej
pracy

Zatrudnienie
Relacje pomiędzy pracownikami
i kierownictwem ;
Bezpieczeństwo i higiena pracy l
Edukacja i szkolenia
Różnorodność i równość szans

9 podstawowych
5 dodatkowych

* Wskaźniki w zakresie
respektowania praw
człowieka

Procedury odnośnie do zamówień
i inwestycji
Przeciwdziałanie dyskryminacji
Swoboda zrzeszania się i prawo do
sporów zbiorowych i
Praca dzieci
Praca przymusowe i obowiązkowa
Praktyki W zakresie bezpieczeństwa
Prawa ludności rdzennej g Ź

6 podstawowych
3 dodatkowe

Wskaźniki wplywu na
społeczeństwo

Społeczność lokalna 6 podstawowych
Korupcja 2 dodatkowe
Udział w życiu publicznym l
Naruszenie zasad wolnej konkurencji
Zgodność z regulacjami W

Wskaźniki w zakresie
odpowiedzialności za
produkt

Zdrowie i bezpieczeństwo klienta 14 podstawowych
Oznakowanie produktów i usług l 5 dodatkowych
Komunikacja marketingowa
Ochrona prywatności klienta
Zgodność z regulacjami j

Zródło: opracowanie własne na podstawie dokumentu: Wytyczne do raportowania kwestii zrówno-
ważonego rozwoju, Global Reporting Initiative, 2011, s. 27-31.

Wskaźniki ekonomiczne dotyczą oddziaływania ekonomicznego jednostki ra-
portującej na interesariuszy oraz systemy gospodarcze, z którymi jednostka jest
związana. Zbiór wskaźników ekonomicznych zawiera 9 pozycji podzielonych na
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trzy grupy: dotyczące wyników ekonomicznych, obecności na rynku oraz pośred-
niego oddziaływania na otoczeniem.

Wskaźniki mierzące wpływ organizacji na środowisko naturalne obejmują 30
pozycji. Odnoszą się one do oddziaływania przedsiębiorstw na przyrodę zarówno
ożywioną, jak i nieożywioną. Wskaźniki środowiskowe w szczególności dotyczą
takich aspektów jak: surowce (materiały), energia, woda; bioróżnorodność; emisje
ścieki i odpady; produkty i usługi; zgodność z regulacjami oraz transport”.

Trzeci zbiór wskaźników zawiera miary dotyczące oddziaływania przedsię-
biorstwa na systemy społeczne, w których firma prowadzi działalność. Takich
wskaźników jest aż 40 i dotyczą one spraw związanych z zatrudnieniem i godną
pracą, respektowania praw człowieka, wpływu na społeczność lokalną oraz odpo-
wiedzialności za produkt”.

Analizując liczbę wskaźników w poszczególnych obszarach warto zauważyć,
że występują tutaj znaczne dysproporcje. Najwięcej wskaźników dotyczy oddziały-
wania na społeczeństwo. Znaczna liczba wskaźników występuje również w wymia-
rze oddziaływania na środowisko naturalne. Najmniej, tylko dziewięć, jest wskaź-
ników ekonomicznych. Kolejną słabą stroną wskaźników jest znaczna dowolność
w sposobie ich obliczania. Wytyczne GRI podają tylko formuły liczenia wskaź-
ników, bez wystarczającego doprecyzowania pojęć używanych we wspomnianych
formułach”.

5. Poziomy aplikacji wytycznych GRI
i funkcje raportów społecznych

jednostki przygotowujące raporty mogą wybrać poziom aplikacji wytycz-
nych GRI. Dostępne są trzy poziomy zastosowania wytycznych: A, B, C, gdzie
A oznacza najwyższy (pełny) stopień wykorzystania wytycznych a C najniższy
poziom. Poziomy zastosowania wytycznych dotyczą informacji na temat profilu
jednostki, informacji o podejściu do zarządzania oraz stosowanych wskaźników
(tab. 4).

.. 

10 Ibidern, S. 27-28.
1' Ibidem, s. 29-31.
12 Ibidern, s. 31-39.
13 D. Oswald, Koncepcja odpowiedzialności biznesu w rachunkowości, [wzl N.C. Smith,

G. Lenssen (red.), Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Studio EMKA,
Warszawa 2009, s. 110.
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Tabela 4. Zawartość raportu społecznego a poziomy aplikacji wytycznych GRI

I gg Poziomy aplikacji wytycznych
Składniki raportu

Ÿ Ÿ C B A
Profil jednostki Ograniczone raporto- Pełne raportowanie Pełne raportowanie

wanie na temat profilu zgodnie z wytycznymi j zgodnie z wytycznymi
jednostki GRI na temat profilu GRI na temat profilu

1 N jednostki jednostki

Podejście do Nie wymagane 1 Podejście do zarządza- Podejście do zarządza-
zarządzania y ` nia dla każdej kategorii 1 nia dla każdej kategorii

l wskaźników I wskaźników

Wskaźniki wyników Minimum 10 wskaźni- j Minimum 20 wskaźni- Wszystkie podstawowe
l ków, w tym co najmniej ków w tym o najmniej wskaźniki z wytycznych

po jednym ekono- po jednym ekonomicz- ę GRI oraz suplementu
I micznym, społecznym nym, społecznym, śro- sektorowego
iśrodowiskowym dowiskowym, z zakresu

I . praw człowieka, prak kW
dotyczących zatrudnie-
nia oraz odpowiedzial-
ności za produkt

Źródło: Poziomy aplikacji' wytycznych GRI, Global Reporting Initiative, 2011, s. 2.

W przypadku poziomu aplikacji C jednostka przedstawia jedynie podstawowe
dane na temat profilu organizacyjnego oraz co najmniej 10 wskaźników. Wśród
wskaźników powinno znaleźć się przynajmniej po jednym ze sfery ekonomicznej,
społecznej oraz środowiskowej. Dane o podejściu do zarządzania ani suplementy
sektorowe nie są wymagane.

Raporty oznaczone literą B zawierają pełne informacje na temat profilu jed-
nostki przewidziane wytycznymi GRI oraz zdefiniowane podejście do zarządza-
nia dla każdego poziomu wskaźników. Wykaz obowiązkowych wskaźników w tym
przypadku zawiera przynajmniej 20 pozycji dotyczących sfery ekonomicznej, spo-
łecznej, środowiskowej, praw człowieka, zatrudnienia oraz odpowiedzialności za
produkt.

Raporty o najwyższym stopniu aplikacji wytycznych zawierają wszystkie ele-
menty wymagane dla oceny B w zakresie profilu jednostki oraz informacje o po-
dejściu do zarządzania. Raport taki zawiera również wszystkie wskaźniki z pod-
stawowych wytycznych oraz suplementu sektorowego, jeśli jest dostępny dla danej
jednostki.

Raporty dotyczące wyników firm w zakresie zrównoważonego rozwoju mogą
być poddawane audytowi zewnętrznemu. W roli audytora może wystąpić GRI lub
inna jednostka. GRI występując jako audytor poddaje ocenie raport społeczny
jedynie pod kontem tego, czy zakres ujawnianych informacji jest zgodny z dekla-
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rowanym poziomem aplikacji wytycznych przez daną jednostkę. GRI nie spraw-
dza zgodności raportu z faktycznie osiągniętymi wynikami w zakresie zrównowa-
żonego rozwoju. Weryfikacja zgodności raportu ze stanem rzeczywistym dokony-
wana jest przez innych audytorówhł.

Tematyka poziomów aplikacji wytycznych jest ściśle związana z funkcjami wy-
pełnianymi przez raporty społeczne. Zakres funkcji raportów społecznych wydaje
się być podobny do funkcji wypełnianych przez tradycyjne sprawozdania finan-
sowe. Można wymienić tutaj co najmniej: funkcję informacyjną, kontrolną oraz
analitycznąß.

Funkcja informacyjna polega na tym, że raporty GRI dostarczają wiadomości
na temat oddziaływania jednostki na otoczenie w wymiarach ekonomicznym, spo-
łecznym oraz środowiskowym. Dostarczane informacje pozwalają dokonać oceny
rezultatów organizacji w zakresie zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do
prawa, norm, kodeksów lub wybranych standardów. Dane dostarczane w postaci
raportów mogą również zostać wykorzystane do porównywania rezultatów przed-
siębiorstwa w czasie oraz w stosunku do innych jednostek. Wspomniane porów-
nywania, chociaż teoretycznie są możliwe, w praktyce mogą być dość kłopotliwe,
ponieważ zasady GRI ciągle pozostawiają znaczny stopnień swobody przedsię-
biorstwom. Takie trudności występują szczególnie w przypadku wytycznych Ci B,
gdzie jest znaczna dowolność w wyborze wskaźników wyników. Iednostki mają do
wyboru W przypadku poziomów aplikacji C i B odpowiednio 10 i 20 wskaźników
ze zbioru 49 podstawowych mierników.

Funkcja kontrolna polega na porównywaniu rezultatów danej jednostki z przy-
jętymi celami lub obowiązującymi normami w zakresie zrównoważonego rozwoju.
Zidentyfikowane podczas takich porównań odchylenia mogą stanowić podstawę
do podjęcia usprawnień w określonych obszarach. jednak wypełnianie funkcji
kontrolnej, tak jak to już wcześniej zostało zauważone, może być utrudnione ze
względu na poziom aplikacji wytycznych.

Funkcja analityczna polega tym, że dzięki danym dostarczanym przez spra-
wozdanie możemy poznać przyczyny danego zjawiska, dowiedzieć się, dlaczego
uzyskaliśmy określony wynik. Wypełnianie tej funkcji, podobnie jak w przypadku
poprzednich funkcji, zdeterminowane jest przyjętym poziomem szczegółowości
prezentowanych informacji oraz poziomem aplikacji wytycznych w raporcie.

14 Poziomy aplikacji wytycznych GRI, Global Reporting Initiative, 2011, s. 3-4.
15 Zob. Z. Messner, I. Pfaff, Rachunkowość finansowa. Część I Podstawy rachunkowości, Sto-

warzyszenie Księgowych W Polsce, 2009.
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6. Wykorzystanie wytycznych GRI W Polsce i na świecie

Zasady raportowania wyników przedsiębiorstw w zakresie społecznej odpo-
wiedzialności zgodnie GRI zostały po raz pierwszy zastosowane w 1999 roku przez
11 przedsiębiorstw. Od tamtego czasu wykorzystanie wspomnianych wytycznych
ulega dynamicznie zwiększeniu. W 2010 roku raporty społeczne zgodnie z wy-
tycznymi GRI przygotowało 1815 jednostek z całego świata. W sumie od 1999
do 2010 roku aż 2639 organizacji przygotowało co najmniej po jednym raporcie
społecznym wykorzystującym metodykę Global Reporting Initiative. Szczegółowe
dane na temat liczby raportów wykorzystujących metodologie GRI w latach 1999-
2010 zostały zamieszczone na wykresie 1.
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Wykres 1. Liczba raportów wykorzystujących wytyczne GRI w latach 1999-2010

Źródło: opracowanie wlasne na podstawie danych GRI

Wśród przedsiębiorstw stosujących wytyczne GRI dominują firmy znajdujące
się w Europie - w analizowanym okresie było ich w sumie 1189, co stanowi około
44% ogółu jednostek z całego świata. Na drugim miejscu pod względem liczeb-
ności są firmy pochodzące z Azji (533 jednostki) - ich udział wynosi około 20%.
Kolejne miejsca zajmują firmy z Ameryki Południowej - 15% (389 jednostek),
Ameryki Północnej - 13% (358 jednostek), Australii i Oceanii - 5% (135 jedno-
stek) oraz Afryki - 3% (89 jednostek).

W Polsce standardy GRI w zakresie raportowania o społecznej odpowiedzial-
ności wykorzystała w sumie jedynie 15 przedsiębiorstw. Pierwszą firmą, która
przygotowała raport zgodnie z wytycznymi Global Reporting Initiative była firma
British American Tobacco Poland. Wymieniona jednostka zastosowała standard
G2, raport jednak nie został sprawdzony pod kontem jego zgodności z wytycz-
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nymi przez GRI. W kolejnych latach wymieniona firma nie publikowała już ra-
portów społecznych. Dopiero w roku 2006 powstał kolejny raport społeczny wy-
korzystujący wytyczne GRI w naszym kraju. Wspomniane sprawozdanie zostało
przygotowane przez Telekomunikację Polską i podobnie jak sprawozdanie British
American Tobacco Poland nie zostało zweryfikowany przez Global Reporting In-
itiative. Telekomunikacja Polska przygotowała podobny raport również w roku
2007. W roku 2008 żadna z polskich organizacji nie przygotowała raportu na
temat społecznej odpowiedzialności. Szczegółowe dane na temat raportów spo-
łecznych przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce, które wykorzystały wytyczne
GRI w latach 2004-2010, zawiera tabela 5.

Tabela 5. Poziom aplikacji wytycznych GRI w raportach przedsiębiorstw funkcjonujących
na terytorium Polski w latach 2004-201016

Rok publikacji raportu
Nazwa Przedmiot f ~ f

przedsiębiorstwa działalności
2006 2007 2008 2009 20102004 2005

Tobacco Poland
British American Í Produkcja

papierosów
G2, CI

Telekomunikacja
1 Polska

ł Telekomunikacja * G2.c1; G2.c1

Autostrady
j Eksploatacja

Logistyka 1 G8, c, sp G3, A, sd

.BREBa11k Usługi finanso e G3, B+, GRI

. Budimex

W

Budownictwo G3, C, Sd

Ę Grupa Lotos Produkcja paliw G3, A, Sd

PGNiG Dystrybucja gazu j 1 G8, U G3, U
PKN Orlen Produkcja paliw 1 G3, B, sa j
Bank Gospodar-
stwa Krajowego

Usługi finansowe , j G3, C, sd,
` 1

Coca-Cola HBC
Polska

Produkcja żyw-
ności i napojów

Í G3,U *

Danone Polska Produkcja żyw-
ności i napojów

1 G3, C,
GRI

15 Objaśnienia oznaczeń wykorzystanych w tabeli: G2 - wytyczne GRI drugiej generacji;
G3 - wytyczne GRI trzeciej generacji; 3p - potwierdzenie poziomu aplikacji wytycznych przez
jednostkę zewnętrzną; Sd - deklaracja jednostki rapotującej na temat poziomu aplikacji wytycz-
nych; A, B, C - poziomy aplikacji wytycznych; U - brak deklaracji na temat poziomu aplikacji
wytycznych; + poddanie raportu ocenie przez zewnętrznego audytora; Cl - indeks treści.
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Rok publikacji raportu
I Nazwa Przedmiot , , .
przedsiębiorstwa działalności Ę ._.

` N N `2004 2006 2007 2008 2009 00

Górnoślą- Dystrybucja gazu G3, C, Sd
ska Spółka
Gazownictwa

Pomorska Spółkal Dystrybucja gazu ę G3, C, Sd
Gazownictwa i

Š Totalizator Hazard . G3, B+,
Sportowy ł GRI

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GRI

Dopiero W 2009 roku nastąpiło znaczne zwiększenie aktywności przedsię-
biorstw w tym zakresie. Raporty zostały przygotowane przez 7 przedsiębiorstw.
Wśród nich znalazły się jednostki takie, jak: Autostrady Eksploatacja, BRE Bank,
Budimex, Grupa Lotos, PGNiG oraz PKN Orlen. W międzyczasie organizacja
Global Reporting Initiative rozbudowała wytyczne zrównoważonego rozwoju,
wprowadzając nowy standard G3. Zgodnie z nim, przedsiębiorstwa mogą wska-
zywać, w jakim stopniu zostały wykorzystane wytyczne, poprzez wskazanie jednej
z liter A, B albo C. Rozpatrując poziom aplikacji wytycznych GRI w roku 2009
warto zauważyć, że jedynie Grupa Lotos przygotowała sprawozdanie na temat
CSR wykorzystując pełny zakres kryteriów przywidzianych przez GRI. Raport ten
nie został nawet opatrzony opinią żadnej jednostki zewnętrznej. W analizowanym
roku tylko BRE Bank poddał raport społeczny weryfikacji, zarówno przez GRI, jak
i audytora zewnętrznego.

W roku 2010 liczba firm, które przygotowały raporty społeczne zgodnie z wy-
tycznymi Global Reporting Initźative, wzrosła do ośmiu. Wspomniane jednostki,
poza PGNIG i Autostradą Eksploatacja, nie stosowały wcześniej tej metodologii
W naszym kraju. Pozostałe organizacje to Bank Gospodarstwa Krajowego, Coca-
Cola HBC Polska, Danone Poland, GSG, Pomorska Spółka Gazownictwa, Totali-
zator Sportowy. Rozpatrując poziom aplikacji wytycznych w analizowanym roku
należy zauważyć, że jedynie firma Autostrady Eksploatacja przygotowała raport
społeczny wykorzystując w pełni wytyczne GRI. Poziom aplikacji B został zasto-
sowany tylko w raporcie Totalizatora Sportowego. Pozostałe jednostki zastosowały
poziom aplikacji C (Bank Gospodarstwa Krajowego, Danone Polska, Górnośląska
Spółka Gazownictwa, Pomorska Spółka Gazownictwa) bądź w ogóle nie podały
informacji o poziomie aplikacji wytycznych (PGNiG, Coca-Cola HBC Polska).
Wśród raportujących jednostek tylko Totalizator Sportowy poddał raport CSR
badaniu przez niezależnego audytora oraz organizację GRI.
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Analizując przedmiot działalności raportujących jednostek można stwierdzić,
że największy odsetek stanowią przedsiębiorstwa z branży paliwowo-energetycz-
nej. Wspomniane jednostki stanowiły około 43% wszystkich firm, dokładnie 6
z 14 przedsiębiorstw. W dalszej kolejności znalazły się organizacje z sektora spo-
żywczego oraz finansowego.

Oceniając liczbę raportów społecznych oraz poziom aplikacji wytycznych GRI
można stwierdzić, że przedsiębiorstwa funkcjonujące w Polsce dopiero zaczyna-
ją wykorzystywać wymienione rozwiązania. Wskazuje na to zarówno niewielka
liczba raportów, jaki niski poziom aplikacji wytycznych. Dla porównania, na Wę-
grzech tylko w roku 2010 przedsiębiorstwa przygotowały 27 raportów społecznych
wykorzystując wytyczne Glogal Reporting Initiatžve. Porównanie poziomu aplikacji
wytycznych GRI na przykład ze średnią dla Europy wychodzi również na nieko-
rzyść firm działających w Polsce. Udział raportów z poziomem aplikacji wytycz-
nych A w ostatnich trzech latach wyniósł ponad 32% dla Europy. W naszym kraju
odsetek raportów oznaczonych jako A wyniósł około 14%. Tylko dwa z czterna-
stu sprawozdań społecznych zawierały pełny poziom aplikacji wytycznych GRI.
W tym miejscu można jeszcze dodać, że w Europie około 45% raportów zrów-
noważonego rozwoju jest poddawanych badaniu przez zewnętrznego audytora.
W naszym kraju wymieniony odsetek to jedynie 14%.

7. Podsumowanie

W niniejszym rozdziale dokonano charakterystyki wytycznych raportowania
opracowanych przez organizację Global Reporting Initiative oraz analizy i oceny
poziomu ich aplikacji w raportach przedsiębiorstw działających na terenie naszego
kraju. Przeprowadzone rozważania pozwalają na wyciągnięcie następujących
wniosków.

Po pierwsze, wytyczne GRI wymagają od przedsiębiorstw nie tylko prezen-
tacji konkretnych danych na temat wyników ekonomicznych, środowiskowych
oraz społecznych. Firmy korzystające z takich rozwiązań są zobowiązane również
do przedstawiania elementów strategii w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz
sposobu prowadzenia dialogu z interesariuszami.

Po drugie, poziom aplikacji zagadnień wytycznych w raportach społecznych
w istotny sposób wpływa na możliwość wypełniania przez nie funkcji sprawoz-
dawczej. Raporty z poziomami aplikacji wytycznych B lub C mogą zostać wyko-
rzystane do porównywania wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju między
różnymi jednostkami jedynie w ograniczonym stopniu.
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Po trzecie, wykorzystanie wytycznych GRI w raportach przedsiębiorstw funk-
cjonujących na terytorium naszego kraju jest jeszcze na początkowym etapie.
Wskazuje na to niewielka liczba takich raportów, niski poziom aplikacji wytycz-
nych oraz nieznaczny odsetek sprawozdań poddawanych badaniu przez niezależ-
nych audytorów.
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