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OCENA DZIAŁAŃ SPOŁECZNEJ
ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU –
PRZEGLĄD WYBRANYCH METOD
Streszczenie: Społeczna odpowiedzialność biznesu stała się kluczowym pojęciem we współczesnej gospodarce. Aby móc pozyskiwać pełniejsze informacje oraz analizować działania
z zakresu CSR, konieczne jest wypracowanie metod oceny działalności w tym obszarze. Swoboda ewaluacji stanowi niewątpliwe wielką zaletę, a z drugiej strony jest przeszkodą w zachowaniu zgodności w branży. Przedstawienie najbardziej popularnych i rokujących na przyszłość metod pozwala przybliżyć ten trudny temat.
Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu, system raportowania, raportowanie
zintegrowane.
DOI: 10.15611/pn.2014.330.26

1. Wstęp
Idea społecznej odpowiedzialności biznesu postrzegana jest przez wielu uczestników życia gospodarczego jako jeden z ważniejszych tematów współczesnej ekonomii. Do wyróżników Corporate Social Responsibility (CSR), szeroko komentowanego i rozważanego terminu w przestrzeni biznesowej oraz akademickiej, należy
dobrowolność. Cecha ta ma swój wyraz w zobowiązaniu do uwzględniania aspektów społecznych i środowiskowych w prowadzonej działalności operacyjnej, a także
w kontaktach z interesariuszami. Aspekt dobrowolności zauważalny jest także na
innej płaszczyźnie i dotyczy prezentowania efektów działalności w zakresie CSR.
Od uczestników rynku oczekuje się, że publikowane raporty, podsumowania czy
analizy, charakteryzujące ich społecznie odpowiedzialne zaangażowanie, będą stanowiły bogate źródło informacji dla otoczenia. Zasadniczą kwestią poruszaną w artykule jest brak narzuconej formy prezentowania tych wyników. Ma to bezpośrednie
przełożenie na trudności z procesem analizy porównawczej publikowanych danych.
Autor pragnie przybliżyć metody prezentowania informacji dotyczących zaangażowania w płaszczyźnie CSR. W artykule dokonany zostanie również przegląd najważniejszych metod ewaluacji działań w zakresie społecznej odpowiedzialności
biznesu.
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2. Metodyka badań i przebieg procesu badawczego
W pierwszym etapie poznania naukowego zastosowano metodę badań w oparciu
o źródła wtórne. Przeprowadzono studia literatury w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce i na świecie. Ważnym etapem była analiza opracowań
sporządzonych przez instytucje pozarządowe, które zawierały różne podejścia do
badanego tematu. Dzięki temu scharakteryzowane zostały obecne sposoby prezentacji metod oceny działalności CSR. Podczas pracy wykorzystano także analizę badań
obcych, która pozwoliła na przybliżenie tematu raportowania zintegrowanego wraz
z jego postrzeganiem przez przedsiębiorców. Nieodłącznym elementem procesu badawczego były studia dokumentacji formalnoprawnej, dzięki którym autor mógł
ocenić opisywane metody prezentowania działań społecznie odpowiedzialnych.

3. Wielopłaszczyznowe prezentowanie informacji CSR
z wykorzystaniem GRI
W odpowiedzi na potrzebę przejrzystego i uporządkowanego procesu komunikacji
między przedsiębiorstwem a interesariuszami powstała międzynarodowa inicjatywa
Global Reporting Initiative (GRI). Jej celem jest nakreślenie pomocnych reguł służących do prezentacji osiągnięć CSR przez przedsiębiorstwa. Fundamentalnym za3000
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* Dane za 2013 r. pochodzą z 31.01.2014, więc nie odzwierciedlają wszystkich raportów, które
zostały zgłoszone.
Rys. 1. Liczba opublikowanych na świecie raportów wg standardów GRI
Źródło: opracowanie własne na podstawie [http://database.globalreporting.org/].
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łożeniem całego programu stał się utylitaryzm oznaczający, że wytyczne mają służyć organizacjom bez względu na ich wielkość, branżę oraz położenie geograficzne
[RG – Wytyczne… 2009, s. 2].
Wytyczne GRI nie stanowią jedynego kryterium komunikowania otoczeniu
o działalności społecznie odpowiedzialnej, ale służą jako narzędzie wsparcia w identyfikacji etapu zaangażowania w działalność CSR. Od momentu powołania projektu
w 1999 r. do 2013 r. zostało opublikowanych ok. 14 tys. raportów [http://database.
globalreporting.org/].
Podstawowym dokumentem zawierającym zalecenia GRI jest RG – Wytyczne
do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju. Zawarty został w nim zestaw
zasad oraz wytycznych, dzięki którym zapewniona ma być racjonalna, kompleksowa i wiarygodna prezentacja wyników działalności i doświadczeń przedsiębiorstwa
w zakresie zrównoważonego rozwoju. Tworzenie raportu musi zostać podporządkowane realizacji poniższych zasad:
–– „zasada przejrzystości – jasne przedstawianie procesów, operacji oraz odbiorców raportu, co jest konieczne dla podniesienia jego wartości użytkowej,
–– zasada włączenia – organizacja w celu poprawy jakości raportu powinna włączyć do procesu jego tworzenia swoich interesariuszy,
–– zasada kontroli – dane i informacje powinny zostać zebrane, przeanalizowane
i upublicznione w taki sposób, aby umożliwić wewnętrznym lub zewnętrznym
audytorom sprawdzenie ich rzetelności,
–– zasada zrozumiałości – wszystkie istotne dla odbiorców informacje powinny
być zrozumiałe,
–– zasada stosowności – konkretne aspekty, czynniki czy informacje powinny mieć
nadane odpowiednie znaczenie,
–– zasada zrównoważonego rozwoju – przy tworzeniu raportu organizacja powinna
przedstawić swoje osiągnięcia w szerszym kontekście ekologicznym i społecznym,
–– zasada dokładności – informacje zawarte w raporcie powinny mieć określony,
konkretny stopień dokładności,
–– zasada neutralności – raporty nie mogą być wybiórcze w przedstawianiu informacji, ale stanowić możliwie dobrze wyważoną ocenę osiągnięć przedsiębiorstwa,
–– zasada porównywalności – raz wybrane ramy i obszary raportu powinny być
stałe,
–– zasada klarowności – informacje należy podawać w zrozumiałej formie dla najliczniejszej grupy interesariuszy,
–– zasada aktualności – trzeba uwzględniać dane w sposób syntetyczny” [Adamczyk 2009, s. 189-190].
W części dotyczącej wskaźników wypracowane zostały zestawy mierników,
które dzięki podzieleniu ich na sześć kategorii umożliwiają zaprezentowanie w mierzalny i analityczny sposób działalności organizacji [Pichola 2012, s. 405]. W rapor-
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towaniu zgodnym ze standardem GRI stosuje się podział na wskaźniki ekonomiczne, wskaźniki środowiskowe, wskaźniki związane z praktyką zatrudnienia i godną
pracą, wskaźniki w zakresie respektowania praw człowieka, wskaźniki wpływu na
społeczeństwo, wskaźniki w zakresie odpowiedzialności za produkt [RG – Wytyczne… 2009, s. 27].
Drugi moduł wyodrębnia trzy bloki danych, które firmy powinny scharakteryzować w tworzonych raportach. Jako pierwsze powinny zostać opisane: strategia i profil działania, czyli należy omówić podstawowe informacje dotyczące działalności
gospodarczej. Kolejny poziom informacji to podejście do zarządzania. W tym punkcie należy przybliżyć filozofię organizacji w celu zrozumienia jej działalności. Ostatnia część to zbiór tzw. wskaźników wyników, czyli zestaw mierników służących do
porównywania danych ekonomicznych, środowiskowych i społecznych [RG – Wytyczne… 2009, s. 5].

4. Pomiar poziomu zaangażowania społecznego
przy użyciu modelu LBG
Model London Benchmarking Group (LBG), który można stosować w Polsce od
2011 r., służy do pomiaru zaangażowania społecznego1. CCI stanowi jeden z elementów strategii CSR w organizacji. Historia modelu LBG rozpoczęła się w 1994 r.,
gdy sześć przedsiębiorstw określiło wspólne zamierzenia na rzecz stworzenia narzędzia do pomiaru efektywności zaangażowania społecznego. Dzięki własnej determinacji opracowali metodologię modelu opartą na trzech założeniach. Model LGB:
–– służy do zarządzania każdą formą społecznego zaangażowania przedsiębiorstwa,
–– stanowi zbiór ujednoliconych definicji, zasad i narzędzi służących do scharakteryzowania przejawów CCI (np. zaangażowanie finansowe, rzeczowe, wolontariat, koszty zarządzania),
–– wykorzystuje wyniki pomiaru skuteczności CCI w celu właściwego wartościowania wypływających z tego zarówno krótkoterminowych, jak i perspektywicznych korzyści dla firmy i jej otoczenia [Mierzenie… 2012, s. 28].
Obecnie filozofia ta skupia ponad 230 przedsiębiorstw z całego świata. Fundamentem funkcjonowania struktur wykorzystania LBG jest pogląd, że mierzenie
efektywności CCI należy rozpocząć od ustalenia i uświadomienia sobie celów. Dopiero zrozumienie tych wartości pozwoli określić projekty i działania, które przyczynią się do wypracowania pożądanych efektów.
W trakcie prac sprecyzowane zostały elementy będące dla przedsiębiorstw impulsami do działania. Należą do nich poczucie moralnej i społecznej odpowiedzialności, przekonanie, że firmy mogą odnieść długofalowe korzyści ze wspierania społeczności, oraz wiedza, że CCI może przynosić bezpośrednie korzyści biznesowe.
1

Zaangażowanie społeczne – Corporate Community Involvement – CCI.
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Motywacje te powiązane są ściśle z różnymi rodzajami zaangażowania społecznego.
Zgodnie z nimi firmy mogą angażować się w działania charytatywne (filantropia),
inwestycje na rzecz społeczeństwa lub wydarzenia komercyjne w najbliższym środowisku [Efektywność… 2011, s. 20].
Model LBG stanowi mechanizm łączący odpowiedź na wszystkie te potrzeby.
„Opiera się on na klasycznej analizie nakładów i wyników, tzw. model input – output
– outcome – impact. Input oznacza finansowe i pozafinansowe nakłady firmy na inwestycje społeczne, output obrazuje bezpośrednie (natychmiastowe) efekty realizacji danego przedsięwzięcia w postaci efektów danej inwestycji. Funkcjonowanie
tych efektów powinno skutkować osiągnięciem pożądanych krótko- i długookresowych rezultatów (outcome) i oddziaływania w długim czasie (impact)” [Efektywność… 2011, s. 9]. W modelu LBG ukazane są róże formy zaangażowania społecznego wraz z przynależnymi im działaniami (rys. 2). Te wynikające z nakazów prawa
i z charakteru prowadzonej działalności gospodarczej stanowią podstawę. W miarę
przemieszczania się ku górze modelu zwrócimy uwagę na rosnącą dobrowolność
działalności, czego przejawem są przedsięwzięcia i projekty, w które zaangażowana
będzie społecznie odpowiedzialna firma [Mierzenie… 2012, s. 28].

Darowizny
charytatywne

Inwestycje społeczne

Inicjatywy komercyjne
w społeczeństwach

Obowiązkowy wkład w społeczności

Podstawowa działalność biznesowa

Rys. 2. Model London Benchmarking Group
Źródło: [Mierzenie... 2012, s. 28].

Członkostwo w LBG motywuje i daje sposobność do podnoszenia jakości raportowania, a dzięki możliwości porównywania się z innymi członkami stowarzyszenia, można doskonalić swoją strategię w obszarze CSR.
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5. Raportowanie zintegrowane
Współczesna gospodarka ma przed sobą wiele wyzwań. W obszarze raportowania
zauważalny jest nowy trend, który stanowi naturalną konsekwencję rozwoju koncepcji CSR. Dotyczy on sprawozdawczości przedsiębiorstw z działalności operacyjnej, która łączy także dane z obszarów środowiskowego, społecznego i ładu korporacyjnego2. Nowe modele biznesowe, dzięki: zwróceniu się w swej filozofii ku
innowacyjności, optymalizacji zużycia zasobów naturalnych i zwiększenia udziału
aktywów niematerialnych, spowodowały zmianę w podejściu do formy i zawartości
sprawozdań. Historia ostatnich kilku lat pozwala zaobserwować wzrost znaczenia
przejrzystości na każdym szczeblu funkcjonowania podmiotów gospodarczych.
Kryzysy, konflikty gospodarcze lub inne komplikacje występujące na rynkach skłaniają inwestorów i administrację publiczną do głębszej analizy firmy pod kątem
zgodności z regulacjami czy też oddziaływania na otoczenie. Dla inwestorów badanie ryzyka ESG staje się coraz częściej wykorzystywanym czynnikiem przy wyborze portfela inwestycyjnego. W odpowiedzi na głosy, potencjalnych bądź właściwych, akcjonariuszy firmy starają się raportować szerzej niż tylko wynika to z ram
prawnych [Raportowanie ESG… 2011, s. 5-8].

Rys. 3. Liczba raportów ESG na świecie
Źródło: [CRRA... 2012, s. 4].
ESG (Environment, Social, Governance) – zbiór czynników środowiskowych, społecznych
i ładu korporacyjnego, wykorzystywany przez inwestorów lokujących swoje środki zgodnie z filozofią
SRI.
2
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Na początku lat 90. XX wieku liczba wszystkich raportów wynosiła mniej niż
50, a według ostatnich danych w bazie organizacji CorporateRegister.com znajduje
się ponad 54 tys. raportów z prawie 11 tys. przedsiębiorstw z ok. 200 państw. Największa liczba zgłoszonych raportów przypada na firmy z Wielkiej Brytanii, skąd
pochodzi ponad 4 tys. takich dokumentów. Należy wspomnieć, że ponad 97%
uczestników brytyjskiego indeksu FTSE 100 deklaruje uwzględnianie kwestii ESG
w raportach rocznych [Telling… 2011]. W zajmujących drugą pozycję pod względem liczby raportów Stanach Zjednoczonych, aż 80% firm, które należą do indeksów z grupy S&P, publikuje na swoich stronach internetowych dane dotyczące ich
aktywności i realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu [CSR
Trends… 2011].

Rys. 4. Liczba raportów zintegrowanych na świecie
Źródło: [CRRA... 2012, s. 28].

Pierwsze raporty dotyczyły jednego obszaru (np. środowiskowego), z czasem
rozwinęły się do wielowymiarowych raportów ESG, aż w końcu zauważalna stała
się tendencja prezentowania danych finansowych z informacjami pozafinansowymi
w ramach jednego raportu zintegrowanego.
Jednym z aspektów zastosowania raportowania zintegrowanego jest pozytywny
wpływ na procesy mające miejsce w gospodarce. Zalicza się do nich wzrost transparentności, ustabilizowanie zmienności rynków, pomoc we wczesnym rozpoznawaniu występowania ryzyk oraz bardziej efektywną alokację kapitału w gospodarce
[Raportowanie zintegrowane…]. Warto wskazać na korzyści, które uzyskują przedsiębiorcy oraz interesariusze [Wspólna odpowiedzialność… 2011]:
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–– pełniejsza identyfikacja ryzyk i lepsze scalenie polityki zrównoważonego rozwoju ze strategią firmy,
–– możliwość bardziej skutecznego zarządzania dzięki pełniejszej informacji,
–– udoskonalenie procesów zarządczych w zakresie CSR,
–– wzrost zaufania dzięki większej wiarygodności i transparentności,
–– ukazanie dłuższej perspektywy działalności firmy wraz z konsekwencjami działalności wobec otoczenia,
–– otwarcie się na dialog i komunikację.
Proces implementacji tej formy raportowania obarczony jest wieloma trudnościami. Do podstawowych należy zaliczyć brak powszechnie przyjętych standardów
czy konieczność dostosowania raportowania informacji zarządczej i agregowania
danych według czynników ESG. Pomimo tych trudności nie należy się zrażać, gdyż
raportowanie to ma znaczenie w kontekście procesu odbudowy zaufania społecznego całej gospodarki w wymiarze wciąż odczuwalnych skutków kryzysu gospodarczego.
Międzynarodowa Rada Raportowania Zintegrowanego (International Integrated
Reporting Council – IIRC) we współpracy z agencją ds. komunikacji korporacyjnej
Black Sun przeprowadziły badanie, w którym udział wzięły organizacje pilotażowego programu wprowadzającego raportowanie zintegrowane. Rok po wprowadzeniu
tego programu opublikowano raport, który jednoznacznie wykazał pozytywny
wpływ na funkcjonowanie tych przedsiębiorstw. W podsumowaniu podano następujące wnioski:
–– 98% badanych zgodziło się, że raportowanie zintegrowane pozwala lepiej zrozumieć, w jaki sposób organizacja w przyszłości wytworzy wartość; 74% zgodziło
się, że doprowadzi to do większej spójności w komunikacji zewnętrznej,
–– 93% badanych przyznało, że raportowanie zintegrowane pozwala na zbieranie
danych lepszej jakości,
–– 64% badanych uważa, że z raportowania zintegrowanego w przyszłości skorzystają analitycy; 95% twierdzi, że skorzystają na tym pracownicy [Understanding… 2012].
Data 9 grudnia 2013 r. stała się przełomowa dla raportowania zintegrowanego,
gdyż w tym dniu opublikowane zostały pierwsze na świecie wytyczne do raportowania zintegrowanego. Standard ten obecnie promowany jest i testowany w 25 krajach,
w tym aż wśród 16 członków grupy G20 [http://www.theiirc.org].

6. Wnioski
Metod ewaluacji działalności społecznie odpowiedzialnej jest wiele. Przytoczone
w artykule najbardziej spopularyzowane narzędzia ukazały jak bardzo proces ten
jest zróżnicowany i jednocześnie w jak dynamiczny sposób się rozwija.
Analizując wytyczne skupione w ramach GRI, można zauważyć, że kluczowym
czynnikiem jest ich szerokie spektrum zastosowania. Brak ograniczenia ze względu
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na branżę czy formę organizacyjną wpływa na wzrost zainteresowania raportowaniem według tych wytycznych. Firmy motywują wybór standardu GRI przede
wszystkim gwarancją transparentności i podniesieniem wiarygodności. Obserwując
publikacje raportów społecznych w Polsce, można stwierdzić rosnący trend wykorzystywania wytycznych GRI podczas ich tworzenia. Odpowiada to światowej tendencji związanej ze stosowaniem metod umożliwiających porównywalność wyników.
Wykorzystanie modelu LBG pokazuje, że społeczna odpowiedzialność biznesu
to zarządzanie zaangażowaniem społecznym firmy. W celu maksymalizacji efektywności tych działań należy wykorzystywać narzędzia i mierniki, które pozwolą na
lepsze prezentowanie osiągnięć i rezultatów tych poczynań przedsiębiorstw w odniesieniu do biznesu i społeczeństwa.
Model LBG stanowi systemowe podejście do mierzenia i raportowania efektywności zaangażowania społecznego, które przedsiębiorstwa wykorzystują na różnych
etapach swojego zaangażowania w społeczną odpowiedzialność. Ta właściwość
sprawia, że narzędzie to z powodzeniem wykorzystywane jest przez coraz większą
liczbę organizacji.
W koncepcji raportowania zintegrowanego mamy próbę połączenia danych
z obszaru społecznego i środowiskowego z informacją z analizy ekonomicznej. Ten
system raportowania stał się postępującym trendem zauważalnym w obszarze CSR.
Zaczyna być stosowany przez inwestorów jako narzędzie do oceny wartości organizacji i informacji. Jednak najbliższy okres będzie stanowił czas próby, czy ta forma
raportowania będzie się rozwijać, a jeśli tak, to w którym kierunku będzie podążać.
Należy oczekiwać szybkiego obrotu spraw, gdyż raportowanie pozafinansowe w ramach prezentacji zintegrowanych raportów przedsiębiorstw stało się przedmiotem
obrad Komisji Europejskiej, która chce uporządkować tę materię. Z ekonomicznego
punktu widzenia dane zawarte w tego rodzaju opracowaniach będą bogatym źródłem informacji dla inwestorów, analityków oraz będą mogły posłużyć szczegółowym badaniom i analizom sektorowym.
Publikacje pierwszych wytycznych dotyczących raportowania zintegrowanego
przyczynią się do usystematyzowania wielu tematów i problemów, przed którymi
stoją organizacje rozpoczynające pracę nad stworzeniem własnego raportu. Ewolucja tego trendu spowodować może, że model LGB oraz standardy GRI zostaną zaadaptowane w przyszłości jako warianty komponentów raportu zintegrowanego.
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AN EVALUATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY –
REVIEW OF CHOSEN METHODS
Summary: Corporate Social Responsibility is a key conception in the contemporary economy.
On the CSR’s field there is needed an elaboration of methods of evaluation for detailed
information and possibility to analyse the CSR activities. The benevolence in the purview of
evaluation makes up unquestionably an important advantage, but on the other hand it is an
obstacle for the compliance in the sector. The presentation of the most popular and offering
future prospects methods lets bring this difficult subject closer
Keywords: Corporate Social Responsibility, reporting system, integrated reporting.
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