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Niefinansowe kluczowe wskaźniki efektywności: 

regulacje i wytyczne a praktyka przedsiębiorstw 

JOANNA KRASODOMSKA *, EWELINA ZARZYCKA ** 

Streszczenie 

Zgodnie z dyrektywą 2014/95/EU, duże jednostki zainteresowania publicznego (JZP) muszą przedsta-

wiać m.in. opis modelu biznesowego, zasady działania dotyczące kwestii środowiskowych, społecznych 

i pracowniczych, jak również niefinansowe kluczowe wskaźniki efektywności (key performance indica-

tors – KPIs). Celem artykułu jest identyfikacja praktyk dużych JZP działających w Polsce w zakresie 

ujawniania niefinansowych KPIs i ustalenie, czy występują wśród nich prawidłowości. Próba badawcza 

obejmuje 169 spółek publicznych ujawniających informacje niefinansowe zgodnie z ustawą o rachunko-

wości. Dane zostały zebrane ręcznie z niefinansowych sprawozdań (oświadczeń) opublikowanych 

w 2019 roku. W badaniach wykorzystano metodę analizy treści. Pozyskane dane zostały zbadane z wy-

korzystaniem analizy skupień. Wyniki badań wskazują, że choć spółki prezentują KPIs w sposób bardzo 

zróżnicowany, można zauważyć w tym zakresie pewne prawidłowości. Zidentyfikowano dwie grupy 

JZP: (1) te, które ujawniają wskaźniki dotyczące działalności operacyjnej i społecznej, (2) te, które rapor-

tują wskaźniki środowiskowe i pracownicze. Dalsza analiza pozwoliła wyróżnić spółki koncentrujące się 

na raportowaniu wskaźników dotyczących: (1) środowiska, (2) działalności operacyjnej oraz (3) charak-

teryzujących się ogólnie umiarkowanym poziomem ujawnień KPIs w obszarach operacyjnym, środowi-

skowym i społecznym. Wyniki badań poszerzają wiedzę z zakresu raportowania informacji niefinanso-

wych przez duże JZP oraz mają znaczenie praktyczne dla samych spółek oraz instytucji i organizacji 

zajmujących się sprawozdawczością przedsiębiorstw w Polsce.  

Słowa kluczowe: niefinansowe kluczowe wskaźniki efektywności, dyrektywa 2014/95/EU, raportowanie 

niefinansowe, jednostki zainteresowania publicznego. 

Abstract 

Non-financial key performance indicators:  

regulations and guidelines versus business practice 

According to Directive 2014/95/EU, large public interest entities (PIEs) must disclose, i.a., a description 

of their business model, policies regarding environmental, social and employee matters, as well as non-

financial key performance indicators (KPIs). The aim of the paper is to identify the practices of large 

PIEs operating in Poland as regards non-financial KPIs disclosures and to recognize any regularities 
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among them. Our sample consists of 169 public companies that are required to provide non-financial dis-

closures according to the Act on Accounting. The data was hand-collected from non-financial statements 

(reports) in 2019. The main research method is content analysis. The data was examined using cluster 

analysis. Research findings indicate that although companies present KPIs in a very diverse way, some 

regularities can be observed. Two groups of PIEs have been identified: (1) those that reveal KPIs on oper-

ational and social activities, and (2) those that report environmental and employee indicators. Further analysis 

made it possible to identify companies that focus on reporting KPIs on (1) the environment, (2) operating 

activities, and (3) with generally moderate disclosure levels of non-financial KPIs in operational, environ-

mental, and social areas. The results of the research increase knowledge in the field of reporting of non-

financial information by large PIEs and are of practical importance for companies themselves, as well as 

for institutions and organizations which deal with corporate reporting in Poland. 

Keywords: key performance indicators, Directive 2014/95/EU, non-financial reporting, public interest entities. 

Wprowadzenie 

Kluczowe wskaźniki efektywności (Key Performance Indicators – KPIs) dotyczą tych 

aspektów działalności przedsiębiorstwa, które mają najważniejsze znaczenie dla osią-

gnięcia przez niego sukcesu teraz i w przyszłości (Parameter, 2010, s. 4). Niefinansowe 

KPIs są wykorzystywane przez zarządzających jednostką do monitorowania zgodności 

z regulacjami i standardami, podejmowania decyzji dotyczących kwestii społecznych 

i środowiskowych oraz informowania interesariuszy o osiągnięciach w tych obszarach 

(Henri, Journeaut, 2010).  

Należy zauważyć, że niefinansowe KPIs nie są w polskiej sprawozdawczości ter-

minem nowym. Wprowadziła je nowelizacja ustawy o rachunkowości z 2004 roku 

(UoR, 2004) jako następstwo zmian w czwartej dyrektywie Rady z 25 lipca 1978 roku 

(78/660/EWG) w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów 

spółek (UE, 1978). Pomimo wyraźnego zaznaczenia w dyrektywie, że mają to być klu-

czowe wskaźniki (w dosłownym tłumaczeniu dyrektywy na język polski – niefinansowe 

kluczowe wskaźniki wyników1), termin kluczowe został w ustawie pominięty, a spra-

wozdanie z działalności jednostki miało zawierać „wskaźniki finansowe i niefinan-

sowe” – o ile było to istotne dla oceny sytuacji jednostki. Sytuacja ta uległa zmianie 12 lat 

później, kiedy to na mocy transpozycji dyrektywy 2014/95/UE (UE, 2014), określenie 

kluczowe w odniesieniu do wskaźników efektywności zostało wprowadzone do UoR.  

KPIs wydają się być tym elementem sprawozdawczości niefinansowej spółek, który 

powinien budzić najmniej kontrowersji i głosów sprzeciwu, jeżeli chodzi o zwiększony 

zakres ujawnień. Są zakorzenione w systemie rachunkowości zarządczej i – w przeci-

wieństwie do informacji narracyjnych – mają one te cechy, które środowisko osób 

związanych z rachunkowością ceni szczególnie. Jest to wymiar liczbowy, który powo-

duje, że można je mierzyć, a więc również nimi zarządzać. Są one także – przynajmniej 

w teorii – możliwe do porównywania w czasie i przestrzeni w łatwiejszy sposób niż 

niefinansowe ujawnienia narracyjne.  

1 Art. 46 ust. 1 pkt b dyrektywy. 
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Dlaczego więc, zgodnie z raportem Ministerstwa Finansów opublikowanym 

w 2019 roku (Ministerstwo Finansów, 2019a), w którym zaprezentowano pierwsze 

doświadczenia i dobre praktyki związane z raportowaniem niefinansowym, przedsta-

wienie niefinansowych KPIs okazało się problematyczne dla dużych jednostek zainte-

resowania publicznego (JZP) działających w Polsce? Jak można w nim przeczytać: 

„zaobserwowano pewien problem przy obowiązku przedstawienia kluczowych niefi-

nansowych wskaźników efektywności. Obowiązek ten ma na celu ujawnienie przez 

jednostkę/grupę tych wskaźników niefinansowych, które są kluczowe dla danej jed-

nostki, tj. brane pod uwagę przy jej decyzjach strategicznych i operacyjnych – analo-

gicznie jak kluczowe finansowe wskaźniki efektywności. Po wnikliwej analizie mniej 

niż w połowie przypadków prawidłowo spełniono ten obowiązek” (Ministerstwo Finan-

sów, 2019a, s. 121). Analiza raportu prowadzi do wniosku, że spośród głównych obsza-

rów ujawnień niefinansowych (krótki opis modelu biznesowego, niefinansowe KPIs, 

opis procedur należytej staranności, opis istotnych rodzajów ryzyka i zarządzania nimi 

oraz informacja o stosowanych standardach) KPIs były tym obszarem, w którego przy-

padku zidentyfikowano najmniej ujawnień zgodnych z wymogami UoR i jednocześnie 

najwięcej braków (Fijałkowska i in., 2019, s. 141).  

Celem artykułu jest identyfikacja praktyk dużych JZP działających w Polsce w za-

kresie ujawniania niefinansowych KPIs i ustalenie, czy występują wśród nich prawi-

dłowości. Sformułowano następujące pytania badawcze:  

1. Jakie KPIs ujawniają badane spółki? 

2. Czy istnieją podobieństwa lub różnice w ujawnieniach KPIs między badanymi 

przedsiębiorstwami? 
 

Dla uzyskania odpowiedzi na postawione wyżej pytania poddano analizie oświad-

czenia (sprawozdania) niefinansowe opublikowane w 2019 roku w raportach rocznych, 

społecznych lub zintegrowanych przez 169 dużych JZP działających w Polsce, koncen-

trując się na ujawnieniach dotyczących niefinansowych KPIs. Następnie pogłębiono prze-

prowadzoną analizę stosując elementy statystyki opisowej oraz analizę skupień. 

Uzyskane wyniki wskazują, że badane JZP stosują nowe wymogi sprawozdawcze, 

jednakże ujawniają KPIs w sposób bardzo zróżnicowany. Choć większość przedsię-

biorstw prezentuje szeroki zakres wskaźników niefinansowych, w raportach brakuje 

wyjaśnienia, dlaczego i jak są one wykorzystywane przez kierownictwo przy podejmo-

waniu decyzji operacyjnych i strategicznych. Mimo różnorodnego podejścia spółek do 

prezentowania KPIs można zidentyfikować wśród nich pewne prawidłowości. Metoda 

aglomeracyjna pozwoliła na zidentyfikowanie spółek, które preferują ujawnianie 

wskaźników z zakresu działalności operacyjnej i społecznej, a także przedsiębiorstw 

raportujących wskaźniki środowiskowe i pracownicze. Z kolei analiza skupień metodą 

k-średnich w zakresie ujawniania różnych grup wskaźników niefinansowych w bada-

nych przedsiębiorstwach umożliwiła identyfikację skupień spółek koncentrujących się 

na raportowaniu wskaźników dotyczących środowiska, działalności operacyjnej oraz 

charakteryzujących się ogólnie umiarkowanym poziomem ujawnień wskaźników nie-

finansowych w obszarach operacyjnym, środowiskowym i społecznym.  
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Należy zaznaczyć, że problem ujawnień niefinansowych w praktyce przedsię-

biorstw działających w Polsce, zarówno przed, jak i po wprowadzeniu dyrektywy 

2014/95/UE, jest chętnie podejmowany przez polskich autorów. Większość publikacji 

dotyczy jednak ogólnego poziomu ujawnień i jest oparta na analizie stosunkowo nie-

wielkich prób lub wybranych przypadków, brakuje natomiast badań poświęconych wy-

łącznie KPIs i obejmujących dużą grupę przedsiębiorstw2. Przykładowo, badania do-

tyczące wskaźników ujawnianych sprawozdaniach sporządzonych za 2017 roku przez 

14 spółek z sektora produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa przeprowadziła 

W. Skoczylas (2019). Wyniki analizy wskazały na potrzebę doskonalenia zawartości 

niefinansowych ujawnień, a w tym szerszej publikacji wskaźników. Natomiast analiza 

ujawnień 53 przedsiębiorstw przeprowadzona przez A. Szadziewską i in. (2018) po-

zwoliła stwierdzić, że najszerszy zakres niefinansowych KPI przedstawiają spółki che-

miczne i energetyczne. Niniejszy artykuł jest próbą wypełnienia wspomnianej luki, 

obejmując swoim zasięgiem wszystkie duże JZP działające w Polsce, zobowiązane do 

ujawniania informacji niefinansowych. Artykuł ma także znaczenie praktyczne. Przed-

stawione w nim wnioski mogą być interesujące dla przedsiębiorstw, w szczególności 

tych dużych JZP, które zaczęły dopiero ujawniać informacje niefinansowe, jak również 

instytucji takich jak Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Sto-

warzyszenie Księgowych w Polsce (SKwP), Polska Izba Biegłych Rewidentów (PIBR) 

oraz organizacji pozarządowych, w szczególności CSRInfo i Form Odpowiedzialnego 

Biznesu (FOB). Płynące z badań wnioski mogą być dla wymienionych podmiotów po-

mocne przy zajmowaniu aktywnego stanowiska w procesach konsultacyjnych związanych 

z niefinansowymi ujawnieniami podejmowanymi przez Komisję Europejską czy też 

promowaniu dobrych praktyk w zakresie raportowania KPIs wśród przedsiębiorstw.  

W dalszej części artykułu zaprezentowano wytyczne w zakresie ujawniania informacji 

niefinansowych KPIs oraz teoretyczne podstawy tych ujawnień. Następnie omówiono 

dobór próby i metodykę badania, a także wyniki przeprowadzonego badania. Artykuł 

kończy podsumowanie.  

 

 

1. Wytyczne w zakresie ujawniania  

informacji niefinansowych KPIs 
 

Sama dyrektywa 2014/95/UE, a zarazem oparta na niej UoR, nie precyzują, w jaki sposób 

niefinansowe KPIs powinny być ujawniane. Bardziej szczegółowe informacje na ten 

temat zawierają Wytyczne dotyczące sprawozdawczości w zakresie informacji niefinan-

sowych (metodyka sprawozdawczości niefinansowej) (KE, 2017). Dokument ten został 

 
2 Do grupy prac poświęconych pierwszym doświadczeniom przedsiębiorstw w raportowaniu niefinan-

sowym według nowych regulacji należą m.in. artykuły poświęcone porównaniu: raportów trzech jednostek 

z branży IT sporządzonych według SIN (Błażyńska, 2019); raportowania spółek z Indeksu RESPECT za 

2017 r. (Rubik, 2018), preferencji spółek z sektora odzież i obuwie, które wcześniej nie sporządzały rapor-

tów niefinansowych, w wyborze standardu raportowania niefinansowego (Ogrodnik, 2019). 
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wydany w 2017 roku przez Komisję Europejską (KE) zgodnie z zapowiedzią zawartą 

w dyrektywie. Niestety trudno powiedzieć, jak wiele z polskich spółek objętych obo-

wiązkiem ich raportowania sięgnęło po ten dokument. Powstał on w wyniku szerokich 

procesów konsultacyjnych, w których, podobnie jak w przypadku konsultacji samej 

dyrektywy, nie wzięło jednak udziału ani SKwP, ani PIBR. Uczestniczyło w nich na-

tomiast Ministerstwo Finansów.  

W ostatecznej wersji Wytycznych KPIs zostały ujęte w osobnym podrozdziale 

w strukturze dokumentu, ale nawiązanie do nich, często poparte praktycznym przykła-

dem, znalazło się prawie na każdej jego stronie w kontekście omawianych w nim po-

szczególnych zagadnień. Podkreślono, że KPIs powinny być spójne ze wskaźnikami 

stosowanymi przez przedsiębiorstwo w procesach zarządzania i oceny ryzyka, a ich 

ujawnianie sprzyja porównywalności informacji generowanych przez przedsiębior-

stwa, w szczególności gdy należą do tego samego sektora. Taki sposób ich ujawniania 

ma odpowiadać potrzebom użytkowników, którzy „doceniają informacje ilościowe, 

ponieważ pomagają im one w mierzeniu postępów, sprawdzaniu spójności na prze-

strzeni czasu oraz dokonywaniu porównań” (KE, 2017, s. 13). Zaznaczono, że narra-

cyjne komentarze towarzyszące KPIs są wskazane, gdyż ułatwiają zrozumienie pre-

zentowanych informacji niefinansowych. Co więcej, KPIs należy „wykorzystywać 

w spójny sposób w kolejnych okresach sprawozdawczych, tak aby dostarczać rzetelnych 

informacji dotyczących postępów i tendencji”3 (KE, 2017, s. 14). Istotny jest także 

kontekst, w jakim prezentowane i omawiane są KPIs. Mogą go stanowić cele strate-

giczne spółki, przeszłe wyniki i wartości KPIs osiągane przez inne przedsiębiorstwa.  

W 2019 roku KE wydała komunikat pt. Wytyczne dotyczące sprawozdawczości w za-

kresie informacji niefinansowych: Suplement dotyczący zgłaszania informacji związa-

nych z klimatem (KE, 2019). W odniesieniu do niefinansowych KPIs zaznaczono, że 

spółki „powinny rozważyć zastosowanie wskaźników w celu wsparcia swoich innych 

ujawnianych informacji związanych z klimatem, takich jak te związane z wynikami lub 

głównymi rodzajami ryzyka oraz ich zarządzaniem i umożliwić agregowanie i porów-

nywalność wśród przedsiębiorstw i jurysdykcji. Wskaźniki powinny być zintegrowane 

z innymi ujawnianymi informacjami, aby uzasadnić i wyjaśnić narrację. Za dobre prak-

tyki uznaje się też jednak publikowanie dodatkowej tabeli prezentującej wszystkie 

wskaźniki w jednym miejscu” (KE, 2019, s. 12). W wytycznych wskazano listę zale-

canych wskaźników w obszarach takich jak: emisje gazów cieplarnianych, energia, ry-

zyko fizyczne, produkty i usługi oraz zielone finansowanie. 

Należy podkreślić, że poza wyżej wymienionymi wytycznymi KE, istnieje jeszcze 

szereg dokumentów, z których przedsiębiorstwa ujawniające informacje niefinansowe 

zgodnie z dyrektywą 2014/95/UE mogą korzystać przy ich opracowaniu. Sama KE 

wskazała 21 zasad ramowych, które uwzględniła przygotowując swoją propozycję 

w 2017 roku. W praktyce funkcjonują jeszcze inne, niewymienione przez KE dokumenty, 

 
3 Oryginalne tłumaczenie Wytycznych dotyczących sprawozdawczości w zakresie informacji niefinan-

sowych (KE, 2017). 
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takie jak np. Greenhouse Gas Protocol (GHGProtocol) Corporate Standard, Principles 

for Responsible Investment Norma SA 8000 (Social Accountability 8000), czy standardy 

z serii AA 1000, opracowane przez AccountAbility. W Polsce dodatkowo wytyczne 

w zakresie ujawniania niefinansowych KPIs zawiera Standard Informacji Niefinanso-

wych (SIN) (SEG, 2010) oraz znowelizowany, po wprowadzeniu dyrektywy 

2014/95/UE KSR 9, dokument Sprawozdanie z działalności (KSR 9, 2018) (Fijałkowska 

i in., 2019). 
 

 

2. Teoretyczne podstawy ujawniania  

niefinansowych KPIs przez spółki 
 

Jedną z najczęściej wykorzystywanych teorii w kontekście motywów, jakimi kierują 

się przedsiębiorstwa, dokonując dobrowolnych ujawnień jest teoria interesariuszy. Zo-

stała wprowadzona do literatury przez R.E. Freemana (1984, p. 46), który stwierdził, 

że „interesariusz to grupa lub jednostka, która może wpływać, lub podlegać wpływom 

organizacji realizującej swoje cele” (Stanny, 2018). Początkowo przedsiębiorstwa kon-

centrowały swoją uwagę na jednej grupie interesariuszy – właścicielach, których głównym 

oczekiwaniem była maksymalizacja zwrotu z kapitału. Zgodnie z teorią interesariuszy, 

przedsiębiorstwa muszą brać pod uwagę potrzeby różnych ich grup wchodzących z nimi 

w interakcje i odpowiednio zarządzać ich – często sprzecznymi – oczekiwaniami. Spro-

wadza się to do zidentyfikowania tych spośród nich, które mają dla przedsiębiorstwa 

najważniejsze znaczenie i nadania priorytetu działaniom związanym z zaspokojeniem 

ich potrzeb (Fassin, 2012; Miles, 2019). Potrzeby interesariuszy dotyczą również za-

kresu i rodzaju ujawnianych informacji (DaSilva, Aibar-Guzmán, 2010). Dobrowolne 

ujawnienia niefinansowe są postrzegane jako element dialogu między przedsiębior-

stwem a jego interesariuszami (Gray i in., 1995, s. 53), a szersze ujawnienia niż wyni-

kające z przepisów prawa mogą być traktowane jako próba zaspokojenia rosnących 

oczekiwań interesariuszy (Lisi, 2018). Zgodnie z nurtem menedżerskim w teorii inte-

resariuszy, ujawnienia niefinansowe będą przede wszystkim kształtować się pod presją 

oczekiwań tych grup, które są najważniejsze dla danego przedsiębiorstwa (Farneti i in., 

2019). Przykładowo, te z nich, dla których istotną grupą interesariuszy są pracownicy, 

będą przedstawiać szersze ujawnienia na ich temat, podczas gdy przedsiębiorstwa dzia-

łające w branżach uciążliwych dla środowiska będą starały się zaspokoić oczekiwania 

informacyjne ekologicznych aktywistów (Kent, Zunker, 2015; Kent, Chan, 2009).  

W przypadku dobrowolnych ujawnień niefinansowych w postaci KPIs, naciski ze 

strony grup interesariuszy, którzy są ważni dla przedsiębiorstwa, będą prowadziły do 

postępującej integracji istotnych dla nich niefinansowych informacji, które są ujaw-

niane na zewnątrz, ze stosowanymi w przedsiębiorstwach wewnętrznymi systemami 

pomiaru. W dalszej kolejności, KPIs wykorzystywane w procesach decyzyjnych i kon-

trolnych w przedsiębiorstwie będą ujmowane w jego sprawozdawczości, aby w efekcie 

lepiej dopasować proces raportowania do oczekiwań interesariuszy (Lisi, 2018; 

Arvidsson, 2011).  
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3. Badanie empiryczne 
 

3.1. Dobór próby i metoda badawcza 
 

Badanie mające na celu rozpoznanie praktyk dużych JZP działających w Polsce w za-

kresie ujawniania KPIs zostało przeprowadzone pomiędzy czerwcem a wrześniem 

2019 roku. Listę spółek sporządzono na podstawie informacji zamieszczonej na stronie 

Ministerstwa Finansów dostępnej pod adresem https://www.gov.pl/web/finanse/wy-

kaz-jzp-1 (Ministerstwo Finansów, 2019b). W pierwszym etapie przygotowano bazę 

danych zawierającą ich roczne, społeczne lub zintegrowane raporty. Zostały one po-

brane ze strony internetowej https://standardy.org.pl/raporty-spolek (Fundacja Standardów 

Raportowania, 2019), w formacie PDF. Początkowa próba składała się ze 178 spółek 

ujawniających informacje niefinansowe zgodnie z nowymi przepisami. Ujawnienia 

dziewięciu z nich objęte były sprawozdaniami spółki dominującej, co dało łączną 

liczbę 169 badanych przedsiębiorstw. 

Następnie przeprowadzono analizę treści raportów spółek (content analysis4). Analiza 

koncentrowała się na ujawnieniach dotyczących niefinansowych KPIs. Procedura kodowa-

nia zebranych informacji polegała na przeniesieniu informacji o KPIs zawartych w danym 

ujawnieniu do arkusza obserwacyjnego, gdzie 1 oznaczało zidentyfikowanie danego KPIs. 

Zbadano nie tylko rodzaj i liczbę wskaźników zawartych w raportach korporacyjnych, 

ale także obecność ujawnień opisowych, które im towarzyszyły, tj.: dlaczego te konkretne 

KPIs zostały przedstawione? czy wskazano ich strategiczne znaczenie? czy przedsta-

wiono sposób w jaki zostały zmierzone? czy przedstawiono nie tylko ich bieżące war-

tości, ale także przeszłe i docelowe (pożądane do osiągnięcia w przyszłości)? 

W celu dokładnej analizy danych uzyskanych dzięki analizie treści raportów zasto-

sowano statystykę opisową oraz analizę skupień, która pozwala na podzielenie obser-

wowanych danych na określone grupy, tak aby stopień powiązania obiektów z innymi 

obiektami należącymi do tej samej grupy był jak najwyższy, a z obiektami z innych 

grup – tak niski, jak to możliwe. To narzędzie w dużym stopniu systematyzuje zebrane 

informacje w określone struktury (klastry), a tym samym daje przegląd badanych 

obiektów. Analiza skupień jest podejściem stosowanym szeroko do analizy danych ze-

branych w badaniach socjologicznych, marketingowych lub psychologicznych w celu 

grupowania określonych zjawisk lub obiektów, takich jak konsumenci, klienci i mene-

dżerowie (np. Khan i in., 2009; Saunders, 1980). Rachunkowość i informacje pocho-

dzące z tego systemu, w tym KPIs, mogą również być przedmiotem grupowania 

(por. Ingra, Margetis, 2010; Nimtrakoon, Tayles, 2015). Najpierw dokonana została 

klasyfikacja po zmiennych metodą aglomeracyjną (hierarchiczną), w której do liczenia 

odległości pomiędzy obiektami zastosowano odległość euklidesową, a jako metodę łą-

czenia obiektów i klas – metodę Warda. W ten sposób połączono zmienne w pary lub 

większe grupy (skupienia, klastry) najbardziej do siebie podobne. Kolejny krok polegał 

na pogrupowaniu danych po obiektach (wskaźnikach) za pomocą metody k-średnich, 

która pozwala na narzucenie liczby tworzonych skupień.  

 
4 Szerzej na temat analizy treści (zawartości) por. Dyduch (2018).  
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3.2. Wyniki badań 
 

3.2.1. Statystyka opisowa 

 

Wyniki badań wskazują, że 53% badanych JZP prezentuje informacje niefinansowe 

przy użyciu wytycznych GRI, 27% przy użyciu standardu SIN. Oprócz standardów 

GRI lub SIN lub zamiast nich prawie 64% badanych przedsiębiorstw stosuje własne 

rozwiązania w zakresie raportowania. Zdecydowana większość spółek (93%) prezen-

tuje w raportach wskaźniki niefinansowe, ale tylko 62% z nich używa terminu klu-

czowe niefinansowe wskaźniki efektywności. Ponadto 41% badanych jednostek ujaw-

nia niefinansowe KPIs w przejrzystej i spójnej streszczonej formie na pierwszych pię-

ciu stronach raportu (18%) lub na ostatnich pięciu stronach raportu (23%). W przy-

padku pozostałych spółek przedstawiono szereg wskaźników z różnych obszarów, co 

uniemożliwia stwierdzenie, czy któryś z nich należy do kluczowych wskaźników wy-

ników niefinansowych, które są uwzględniane w strategicznych i operacyjnych decy-

zjach jednostki lub grupy. Warto podkreślić, że tylko 12% badanych przedsiębiorstw 

wyjaśnia w raporcie wybór prezentowanych wskaźników, a 33% ujawnia sposób ich 

pomiaru. Tylko 19% podmiotów komentuje przedstawione wyniki i wyjaśnia ich zna-

czenie w podejmowaniu decyzji. Co ciekawe, 88% badanych przedsiębiorstw podaje 

bieżącą wartość wskaźników, a 62% ujawnia także dane historyczne, zwykle z po-

przedniego roku. 7% badanych przedsiębiorstw informuje o wartościach docelowych, 

co można uznać za przykład najlepszych praktyk. 5% badanych JZP wskazuje w swo-

ich raportach pewne wskaźniki, ale nie podaje ich aktualnej wartości. 

Badanie pozwoliło na zidentyfikowanie 780 różnych KPIs prezentowanych przez 

spółki. Podzielone zostały one na cztery główne kategorie związane z kwestiami ope-

racyjnymi, środowiskowymi, społecznymi i pracowniczymi (tab. 1). Łączna liczba ob-

serwacji wyniosła 3041. Poniżej zaprezentowano główne wnioski z przeprowadzonej 

analizy w przekroju czterech głównych grup, wyróżniając wskaźniki operacyjne, śro-

dowiskowe, społeczne i pracownicze (por. tab. 1). 
 

Wskaźniki operacyjne  

Wskaźniki operacyjne są szeroko prezentowane przez polskie JZP. Do tej grupy 

zostały zaliczone 203 różne wskaźniki, które dotyczyły dziewięciu obszarów wskazanych 

w tabeli 1. Niektóre spółki ujawniały nawet maksymalnie 16 KPIs w tym obszarze, 

choć zidentyfikowano JZP, które nie robiły żadnych ujawnień wskaźników z tej grupy. 

Najwięcej wskaźników odnosiło się do sprzedaży, marketingu oraz dystrybucji i doty-

czyło m.in.: wielkości sprzedaży, udziałów w rynku, liczby docelowych rynków. Kolejna 

ważna kategoria wskaźników związana była z produktami (raportowano m.in.: liczbę 

produktów, liczbę modyfikacji produktowych) i działalnością operacyjną (m.in.: liczba 

zakładów produkcyjnych). Trzeci najszerzej raportowany obszar związany był z klien-

tami i ich satysfakcją, a najczęściej stosowanym wskaźnikiem była liczba klientów. 
 

Wskaźniki środowiskowe  

Badane przedsiębiorstwa ujawniły 154 wskaźniki w obszarze środowiskowym. Do-

tyczyły one emisji zanieczyszczeń, zużycia wody, materiałów, energii, odprowadzania 
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ścieków, produkcji odpadów, inwestycji środowiskowych, a także kar i stwierdzonych 

nieprawidłowości środowiskowych. Podobnie jak w przypadku poprzedniego obszaru, 

niektóre spółki ujawniały maksymalnie nawet 15 środowiskowych KPIs, choć ziden-

tyfikowano JZP, które nie ujawniały żadnych takich wskaźników niefinansowych. 
 

Wskaźniki społeczne  

Wskaźniki społeczne są zdecydowanie najmniej liczną grupą. Badane przedsiębior-

stwa stosowały 43 różne wskaźniki w celu raportowania działalności społecznej. Do-

tyczyły one programów charytatywnych i sponsoringu, wolontariatu, społecznych ini-

cjatyw i skarg lub kar za działalność społecznie szkodliwą lub uciążliwą. Zidentyfiko-

wano także spółki, które nie ujawniają żadnych KPIs w tym obszarze. 
 

Wskaźniki pracownicze 

Wskaźniki dotyczące pracowników to najszerzej prezentowana grupa wskaźników. 

Badanie pozwoliło na zidentyfikowanie 380 różnych wskaźników stosowanych w JZP, 

przy czym jedna z badanych organizacji ujawniła aż 49 pracowniczych KPIs, zaś 18 spółek 

nie zaprezentowało żadnych wskaźników. Najwięcej wskaźników dotyczyło zatrudnie-

nia (w tym w podziale na płeć, stanowiska, wiek pracowników). KPIs w tym obszarze 

to także wskaźniki dotyczące wypadków (m.in: liczba wypadków, częstotliwość, liczba 

dni roboczych utraconych w wyniku wypadków). Przedsiębiorstwa przedstawiały 

także wskaźniki dotyczące mobbingu i etyki oraz szkoleń pracowniczych. 

 

Tabela 1. Liczba wskaźników ujawnianych przez badane przedsiębiorstwa 
 

KPIs Liczba KPIs Max. Min. 

Wskaźniki operacyjne 205 16 0 

inwestycje 16 4 0 

naprawy gwarancyjne 19 4 0 

zarządzanie kapitałem pracującym 10 4 0 

dostawcy 13 2 0 

sprzedaż, marketing i dystrybucja 51 7 0 

klient i jego zadowolenie 29 8 0 

produkcja i działalność operacyjna 19 3 0 

oferowane produkty/usługi  39 6 0 

wyniki finansowe 9 3 0 

Wskaźniki środowiskowe 152 15 0 

emisje 16 4 0 

zużycie wody 9 2 0 

ścieki 6 3 0 

zużycie materiałów  20 3 0 

zużycie energii 26 4 0 
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ciąg dalszy tabeli 1 
 

KPIs Liczba KPIs Max. Min. 

opakowania i odpady 45 8 0 

kary środowiskowe itp. 30 8 0 

Wskaźniki społeczne 43 13 0 

programy charytatywne i sponsoring 26 2 0 

wolontariat 6 5 0 

inicjatywy społeczne  7 9 0 

skargi lub kary związane ze szkodliwością 

prowadzonej działalności  4 2 0 

Wskaźniki pracownicze 380 49 0 

wypadki 89 14 0 

szkolenia 44 7 0 

zatrudnienie 102 17 0 

wynagrodzenia 23 4 0 

urlopy (w tym urlopy związane z urodze-

niem dziecka) 8 4 0 

ocena pracownicza 12 6 0 

korupcja, mobbing i dyskryminacja 70 18 0 

związki zawodowe i organizacje pracow-

nicze 32 7 0 
 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Podsumowując, mimo że duże JZP stosują nowe wymogi sprawozdawcze, jakość 

ujawnień dotyczących KPIs jest zróżnicowana. Dla użytkownika informacji niefinan-

sowych ważne jest, aby móc zidentyfikować te wskaźniki, które faktycznie są klu-

czowe i wpływają na ich strategiczne decyzje. Niestety, część spółek prezentuje szeroki 

zakres wskaźników niefinansowych, ale bez wyjaśnienia, dlaczego i jak są one wyko-

rzystywane przez kierownictwo przy podejmowaniu decyzji operacyjnych i strategicz-

nych. Z drugiej strony, istnieje pewna grupa przedsiębiorstw, w której raportowanie 

KPIs w niektórych obszarach jest niedostatecznie rozwinięte lub ignorowane. 

 

3.2.2. Wyniki analizy skupień 

 

Dla dokładniejszej analizy praktyk w zakresie ujawniania niefinansowych KPIs przez 

badane spółki przeprowadzono badanie, które miało na celu ułożenie obserwowanych 

danych w grupy, tak aby stopień powiązania obiektów z pozostałymi obiektami nale-

żącymi do tej samej grupy był jak największy, a z obiektami z pozostałych grup jak 

najmniejszy. Zastosowano analizę skupień, która pozwala wykryć występujące struktury 
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w danych i umożliwia organizowanie obserwowanych obiektów w wyraźne struktury. 

Taka klasyfikacja umożliwia identyfikację niejednorodności wewnątrz badanej popu-

lacji i w ramach zidentyfikowanych grup.  

Jak już wspomniano, najpierw dokonano klasyfikacji po zmiennych metodą aglo-

meracyjną (hierarchiczną), w której do liczenia odległości pomiędzy obiektami zasto-

sowano odległość euklidesową, a jako metodę łączenia obiektów i klas – metodę 

Warda. W ten sposób połączono zmienne w pary lub większe grupy (skupienia, klastry) 

najbardziej do siebie podobne. Kolejny krok polegał na pogrupowaniu danych po 

obiektach (ujawnieniach) przy pomocy metody k-średnich, która pozwala na narzucenie 

liczby tworzonych skupień. Przyjęto, że przedsiębiorstwa będą dzielone na trzy grupy.  

Zastosowanie metody aglomeracyjnej dla zmiennych pokazało nowy, ciekawy ob-

raz praktyk w zakresie ujawniania poszczególnych grup wskaźników przez badane 

spółki. Po pierwszym kroku klastrowania utworzyły one dwa główne skupienia: ujaw-

nienia wskaźników operacyjnych i dotyczących spraw społecznych (klaster 1), a także 

ujawnienia wskaźników dotyczących środowiska i pracowników (klaster 2). Na wy-

kresie 1 przedstawiono dendrogram zawierający wyniki zastosowania metody aglome-

racyjnej dla zmiennych w obszarze ujawniania różnych grup KPIs w badanych przed-

siębiorstwach. 
 

Wykres 1. Dendrogram dla ujawniania różnych grup  

niefinansowych KPIs w badanych przedsiębiorstwach 
 

2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5

Wskaźniki pracownicze

Wskaźniki środowiskowe

Wskaźniki społeczne

Wskaźniki operacyjne

 
 

Źródło: opracowanie własne. 
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Wykres 1 stanowi potwierdzenie, że ujawnienia badanych przedsiębiorstw w zakre-

sie działalności operacyjnej i spraw społecznych są zbliżone. Podobne rezultaty zostały 

osiągnięte w przypadku ujawnień wskaźników dotyczących środowiska i pracowników. 

Oznacza to, że jeśli spółki ujawniają wskaźniki z zakresu działalności operacyjnej, to 

również prezentują wskaźniki społeczne, a jeśli raportują wskaźniki środowiskowe, to 

również przedstawiają wskaźniki pracownicze. Wyższy poziom agregacji może suge-

rować podział przedsiębiorstw na dwie jednorodne grupy, tj. pierwszą grupę spółek, 

które raportują w zakresie działalności operacyjnej i społecznej oraz drugą grupę przed-

siębiorstw, które raportują w zakresie środowiska i pracowników. Uzupełnieniem 

wniosków jest wynik grupowania obiektów metodą k-średnich (gdzie k = 3) przedsta-

wiony na wykresie 2. 

 

Wykres 2. Wyniki grupowania obiektów metodą k-średnich w zakresie  

ujawniania różnych grup niefinansowych KPIs w badanych przedsiębiorstwach 
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Źródło: opracowanie własne. 

 

Zgodnie z wynikami analizy, badane spółki można podzielić na trzy grupy: koncen-

trujące się na raportowaniu wskaźników dotyczących środowiska (klaster 1), dotyczą-

cych działalności operacyjnej (klaster 2) oraz charakteryzujące się umiarkowanym po-

ziomem ujawnień wszystkich czterech rodzajów wskaźników niefinansowych (klaster 3). 
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Interesujący jest fakt, iż raportowanie wskaźników społecznych jest w trzech klastrach zbli-

żone i niezbyt intensywne. Również praktyki w zakresie raportowania wskaźników do-

tyczących działalności operacyjnej są podobne w klastrach 1 i 3. Można również ocenić 

je jako niezbyt intensywne. Liczebność trzeciego skupienia (przedsiębiorstw charakte-

ryzujących się umiarkowanym poziomem ujawnień wskaźników niefinansowych) jest 

relatywnie większa (69 spółki vs 59 z pierwszego i 29 z drugiego skupienia). 

Podsumowując, analiza skupień metodą aglomeracyjną w zakresie ujawniania róż-

nych grup wskaźników niefinansowych w badanych przedsiębiorstwach utworzyła dwa 

skupienia: spółki, które ujawniają wskaźniki z zakresu działalności operacyjnej i wskaźniki 

społeczne, a także przedsiębiorstwa raportujące wskaźniki środowiskowe i pracowni-

cze. Można więc zidentyfikować dwie grupy przedsiębiorstw zorientowanych na 

aspekty operacyjne i społeczne oraz aspekty środowiskowe i pracownicze. Ten podział 

może wynikać ze specyfiki przedsiębiorstw oraz podejmowanych prób dostosowania 

procesu raportowania do oczekiwań interesariuszy. Zgodnie z nurtem menedżerskim 

w teorii interesariuszy, ujawnienia KPIs są kształtowane pod presją oczekiwań tych 

grup, które są najważniejsze dla danego przedsiębiorstwa. Podobne wnioski płyną 

z wcześniejszych badań m.in. takich autorów jak I.E. Lisi (2018), S. Arvidsson (2011), 

F. Farneti i in. (2019). Wcześniejsze badania pokazały także, że duże organizacje 

w szerszym zakresie raportują wskaźniki dotyczące aspektów operacyjnych, aby za-

spokoić potrzeby informacyjne inwestorów (PriceWaterhouseCoopers, 2007; Deloitte, 

2012; Ernst and Young, 2015; KPMG, 2016). Ponadto to właśnie duże przedsiębior-

stwa chętniej angażują się w działalność społeczną i ujawniają informacje o swoim 

zaangażowaniu w sprawy społeczne (por. Lisi, 2018). Stąd pierwszy wyodrębniony 

klaster to grupa spółek, dla których inwestorzy i interesariusze zainteresowani spra-

wami społecznymi są kluczową grupą odbiorców ujawnianych KPIs. Z kolei przedsię-

biorstwa działające w branżach uciążliwych dla środowiska będą starały się zaspokoić 

oczekiwania informacyjne interesariuszy szczególnie zainteresowanych jego ochroną, 

jak np. organizacje ekologiczne (por. także wyniki badań: Kent, Zunker, 2015 oraz 

Kent, Chan, 2009), oraz uspokoić swoich pracowników akcentując działania podejmowane 

w celu redukcji negatywnego wpływu na środowisko (podobne wnioski z przeprowa-

dzonych badań sformułowali Fernandez-Feijoo i in., 2013). Dla drugiego skupienia 

przedsiębiorstw głównymi interesariuszami są więc aktywiści ekologiczni i pracownicy. 

Z kolei metoda k-średnich dała możliwość wykrycia skupień spółek koncentrujących 

się na raportowaniu wskaźników dotyczących środowiska (klaster 1), dotyczących 

działalności operacyjnej (klaster 2) oraz charakteryzujących się umiarkowanym poziomem 

ujawnień wskaźników niefinansowych (klaster 3). Klaster 1 stanowią więc przedsię-

biorstwa chcące zaspokoić potrzeby informacyjne interesariuszy zainteresowanych 

aspektami środowiskowymi. Drugi zidentyfikowany klaster (klaster 2) stanowią przed-

siębiorstwa chcące podkreślić znaczenie wskaźników operacyjnych, zapewne w celu 

dostarczenia tych informacji inwestorom. Interesujący jest fakt, iż raportowanie wskaź-

ników społecznych jest w trzech klastrach zbliżone i niezbyt intensywne. Innymi słowy 

wskaźniki prezentujące działalność społeczną przedsiębiorstw są stosunkowo rzadko 

prezentowane przez badane spółki. Warto zauważyć, iż metoda k-średnich pozwoliła 
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na wyodrębnienie wśród badanych przedsiębiorstw względnie licznej grupy spółek 

(81 przypadków) charakteryzującej się umiarkowanym poziomem ujawnień wskaźni-

ków niefinansowych w każdej z analizowanych grup wskaźników (klaster 3), zarówno 

w obszarze operacyjnym, społecznym, środowiskowym, jak i pracowniczym. Można 

zaryzykować stwierdzenie, że są to przedsiębiorstwa, które prowadzą nieco bardziej 

przemyślaną politykę w zakresie ujawnień wskaźników niefinansowych i prezentują 

rzeczywiście kilka najważniejszych KPIs w każdym z czterech obszarów. Interpretując 

uzyskane wyniki zgodnie z nurtem menedżerskim teorii interesariuszy, te przedsiębior-

stwa starają się wyjść naprzeciw oczekiwaniom informacyjnym najszerszej grupy in-

teresariuszy (por. także Farneti i in., 2019).  

 

 

Podsumowanie 
 

KPIs to wskaźniki wykorzystywane przez menedżerów w celu podejmowania decyzji 

i zarządzania organizacją, ale także prezentowane interesariuszom dla umożliwienia im 

oceny jej dokonań. Problem związany z przejrzystością i porównywalnością KPIs – czy 

też brakiem tych cech – łączy się z podejmowanym często w literaturze problemem 

obligatoryjności i dobrowolności niefinansowych ujawnień dokonywanych przez 

przedsiębiorstwa (Stubbs, Higgis, 2018). To prawda, że dyrektywa 2014/95/UE nało-

żyła obowiązek ujawniania informacji niefinansowych na wybrane spółki, lecz zgodnie 

z zasadą comply or explain oraz przy pozostawieniu im dużego zakresu swobody w od-

niesieniu to tego, co i jak zechcą ujawnić.  

Według zwolenników dobrowolnych ujawnień niefinansowych, dodatkowe regula-

cje w tym zakresie są zbędne i stanowią niepotrzebne obciążenie administracyjne dla 

przedsiębiorstw. Skoro same spółki wiedzą najlepiej, jakie potrzeby informacyjne mają 

ich interesariusze i jak je zaspokoić, to będą to robić dobrowolnie, żeby uzyskać legitymi-

zację dla swoich działań (Fallan, Fallan, 2009). Dobrowolne podejście niesie ze sobą 

jednak ryzyko braku porównywalności, dokonywania ujawnień chaotycznych i zmani-

pulowanych (nieobiektywnych). Według W. Stubbs i C. Higgis (2018) obowiązkowe 

ujawnienia niefinansowe pozwalają na zwiększenie przejrzystości i porównywalności 

informacji generowanych przez spółki oraz na lepsze „rozliczenie ich” z tego, jak go-

spodarują powierzonymi im niefinansowymi zasobami (Overland 2007; Buhr i in., 

2014; Thirarungrueang 2013). Minusem tego podejścia są koszty, ryzyko mechanicz-

nego wypełniania obowiązków sprawozdawczych (‘tick-the-box’ approach) i brak 

wiarygodności przymusowo dokonywanych ujawnień. W praktyce przedsiębiorstwa 

popierają podejście dobrowolne, a interesariusze – obowiązkowe. Dowiodły tego opinie 

prezentowane w ramach prowadzonych przez KE publicznych konsultacji. Respondenci 

biorący w nich udział w większości podzielali pogląd, że opracowywane przez KE wy-

tyczne powinny jedynie przedstawiać podstawowe zasady odnośnie do prezentacji 

KPIs, a przedsiębiorstwa powinny same decydować, jakie stosować KPIs i jak je ujaw-

niać. Propozycja ujęcia w wytycznych list z wykazem ogólnych i branżowych KPIs, 

nie spotkała się z ich poparciem (Fijałkowska i in., 2019).  
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Zgodnie z wynikami badań, duże JZP działające w Polsce starają się przestrzegać 

nowych wymagań w zakresie raportowania KPIs, jednakże sposób ich prezentacji spra-

wia, że informacje są dostarczane w sposób dość trudny do zrozumienia i efektywnego 

wykorzystania przez użytkowników. Interesariusze poszukują przejrzystych, porówny-

walnych i wiarygodnych informacji na temat tego, które wskaźniki niefinansowe są 

naprawdę „kluczowe” i wpływają na decyzje operacyjne i strategiczne przedsiębiorstw. 

Niestety, część przedsiębiorstw udostępnia szeroki zakres wskaźników niefinanso-

wych, ale bez wyjaśnienia, dlaczego i jak są one wykorzystywane przez kierownictwo. 

Co więcej, niektóre z badanych spółek raportują informacje finansowe pochodzące ze 

sprawozdań finansowych, takie jak wynik finansowy czy przychody ze sprzedaży, jako 

niefinansowe KPIs. Z kolei część przedsiębiorstw nie prezentuje żadnych wskaźników, 

na przykład w istotnym obszarze pracowniczym. 

Zdaniem autorek, aby ujawnianie informacji na temat niefinansowych KPIs było 

efektywne, przedsiębiorstwa powinny ograniczyć ich liczbę do naprawdę ważnych. 

Decyzja, ile KPIs należy ujawniać, nie jest łatwym zadaniem i jest w dużej mierze 

związana z charakterystyką biznesową organizacji. Ujawnienie dużej liczby wskaźników 

bez podkreślenia, które z nich mają kluczowe znaczenie dla działalności przedsiębior-

stwa, nie zwiększa przejrzystości publikowanych informacji. Ważna jest również ich 

porównywalność. Niektóre KPIs są specyficzne dla wybranych branż. Wyjaśnienie na 

podstawie jakich danych, w jaki sposób i zgodnie z jakimi standardami je obliczono ma 

kluczowe znaczenie dla zrozumienia informacji przez użytkowników. Dla wyznacza-

nia trendów czy określania postępów w realizacji strategii istotne są również przeszłe 

wartości KPIs oraz ich wartości prognozowane lub docelowe. Przedsiębiorstwa mogą 

przedstawiać KPIs w kontekście swoich celów, wcześniejszych wyników i, w stosow-

nych przypadkach, porównywać uzyskane ich wartości z innymi organizacjami.  

Wśród badanych przedsiębiorstw można zauważyć ciekawe podobieństwo w zakre-

sie ujawniania poszczególnych kategorii wskaźników. Jeżeli spółki ujawniają wskaź-

niki z zakresu działalności operacyjnej, to również ujawniają wskaźniki społeczne. 

W drugim ze zidentyfikowanych skupień znajdują się przedsiębiorstwa, które raportują 

wskaźniki środowiskowe, jak i wskaźniki pracownicze. Analizy badanej populacji wy-

korzystujące grupowanie obiektów metodą k-średnich pokazują dalsze podobieństwa 

wśród badanych przedsiębiorstw. Dzięki zastosowanej metodzie można wyróżnić 

spółki koncentrujące się na intensywnym raportowaniu wskaźników dotyczących środo-

wiska (klaster 1), działalności operacyjnej (klaster 2) oraz charakteryzujące się ogólnie 

umiarkowanym poziomem ujawnień wskaźników niefinansowych w każdym z bada-

nych obszarów (klaster 3). Wskazuje to, że wśród spółek występują pewne prawidło-

wości w zakresie ujawniania KPIs uwarunkowane dążeniem do zaspokojenia potrzeb 

interesariuszy. Zdaniem autorek pozwala to poprzeć pogląd, zgodnie z którym wyższy 

stopień standaryzacji ujawnień jest możliwy i byłby przydatny. Mógłby on przybrać 

formę częściowego ujednolicenia sposobu prezentowania KPIs poprzez opracowanie 

syntetycznych branżowych ich zestawów (list). Ujawnianie w ten sposób informacji 

przez wszystkie duże JZP z danej branży poprawiłoby porównywalność KPIs w prze-

strzeni. Skoro interesariusze są przychylni silniejszemu uregulowaniu raportowania 



130                                                                                                Joanna Krasodomska, Ewelina Zarzycka 
 

 

KPIs, a spółki są skłonne odpowiedzieć na ich potrzeby informacyjne, być może nie 

jest to tak niemożliwe jak mogłoby się wydawać.  

Wyniki badań wypełniają lukę badawczą w literaturze z zakresu rachunkowości i spra-

wozdawczości przedsiębiorstw dostarczając nowych informacji na temat raportowania 

niefinansowego. Mają one także znaczenie praktyczne. Wskazują bowiem na potrzebę 

uporządkowania praktyk polskich przedsiębiorstw w zakresie raportowania niefinan-

sowych KPIs i mogą być przydatne dla organizacji zajmujących się regulowaniem spra-

wozdawczości spółek w Polsce. Warto dodać, że obecnie (maj 2020 r.) Unia Europejska 

prowadzi konsultacje związane ze zmianami w dyrektywie 2014/95/UE. Szereg pytań 

zawartych w ankiecie dotyczy oceny stosowanych obecnie standardów i wprowadzenia 

ewentualnego wspólnego europejskiego standardu sprawozdawczości niefinansowej. 

Może to być znak, że w najbliższej przyszłości kwestie ujawnień niefinansowych, w tym 

KPIs, będą podlegać dalszej regulacji i standaryzacji. 

Przedstawione w artykule badania, jak każde, nie są wolne od ograniczeń. Najważ-

niejszym z nich jest fakt, iż próba jest ograniczona do jednego kraju, a dane dotyczą 

ujawnień dokonywanych w jednym roku. Jednak, wedle wiedzy autorek, jest to pierw-

sza kompleksowa analiza dotycząca ujawniania niefinansowych KPIs we wszystkich 

dużych JZP objętych nowymi wymogami UoR w zakresie raportowania informacji niefi-

nansowych. Ujawnianie niefinansowych KPIs stanowi ważną część ram sprawozdaw-

czości niefinansowej i wymaga dalszych pogłębionych badań, które pozwoliłyby na 

zidentyfikowanie czynników, które wpływają na te ujawnienia. Interesująca i przy-

datna byłaby także analiza ujawnień KPIs według miejsc ich dokonania (komunikatów 

spółek, por. Masztalerz, 2019). Wyniki zaprezentowane w artykule i uzyskane dzięki 

analizie treści nowych ujawnień korporacyjnych mogą zostać uzupełnione dzięki wy-

korzystaniu innych metod badawczych, takich jak wywiady z menedżerami i interesa-

riuszami przedsiębiorstw zorientowane na poznanie i zrozumienie procesu wyboru 

i wykorzystania niefinansowych wskaźników KPIs. Poznanie problemu z różnych per-

spektyw pozwoli na dalsze zwiększanie jakości, wiarygodności i użyteczności niefi-

nansowych ujawnień. 
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