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MAREK KAWACKI * 
 
 

Streszczenie 
 
Celem artykułu jest ustalenie zakresu i formy informacji ujawnianych przez podmioty w ramach pojęcia 
model biznesowy na podstawie ujawnień informacji niefinansowych w raportach rocznych 14 spółek 
należących do indeksu WIG20. Badanie, któremu poddano 28 raportów rocznych za 2017 i 2018, polegało 
na przeanalizowaniu ujawnień informacji o modelu biznesowym oraz analizie zawartości raportów rocz-
nych spółek i sprawdzeniu zakresu i treści ujawnianych informacji w segmencie raportu dotyczącym 
modelu biznesowego. Do jego przeprowadzenia wykorzystano metody analizy opisowej, analizy porów-
nawczej oraz dedukcji. Wyszczególniono 22 rodzaje informacji niefinansowych systematycznie ujawniane, 
dotyczące modelu biznesowego. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że informacje o modelu 
biznesu ujawniane w raportach rocznych mogą być porównywalne między podmiotami oraz mogą i często 
już są porównywalne w czasie – w przypadku gdy ten sam podmiot raportuje dane informacje na prze-
strzeni dwóch różnych lat. Ponadto stwierdzono, że w zbiorze raportowanych informacji o modelu bizne-
sowym pojawiła się wyraźna część wspólna występująca u wszystkich przebadanych spółek, a którą były 
informacje o łańcuchu tworzenia wartości. Artykuł jest rezultatem oryginalnego badania empirycznego, 
jednego z pierwszych dotyczących analizy informacji niefinansowych ujawnianych obligatoryjnie przez 
polskie spółki po roku 2018, i uzupełnia lukę w badaniach naukowych nad obligatoryjnym ujawnianiem 
informacji o modelu biznesu w raportach rocznych. 
 

Słowa kluczowe: model biznesowy, sprawozdawczość finansowa, raportowanie zintegrowane, informacje 
niefinansowe. 
 

 
Abstract 

Business model in non-financial information reporting.  
Research results of selected Polish listed companies 

 
The purpose of the article is to determine the scope and form of information currently disclosed by enti-
ties under the concept of a "business model" based on the disclosure of non-financial information in the 
annual reports of fourteen WIG20 index companies. The study involved analysing disclosures about the 
business model, analysing the content of annual reports of companies, and checking the scope and con-
tent of the disclosed information in the section of the report regarding the business model. In total, 28 
annual reports for 2017 and 2018 were analysed. The survey included 22 types of non-financial infor-
mation systematically disclosed under the definition of “business model”. The study used descriptive 
analysis, comparative analysis, and deduction methods. As a result of the research, it was found that  
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information on the business model disclosed in annual reports can be comparable between entities and can 

be and often already are comparable over time – when the same entity reports the information over two 

different years. In addition, it was found that in the set of reported information about the business model, 

there was clearly a common part in all the surveyed companies, which was information on the value creation 

chain. The article is the result of an original empirical study and closes the gap in scientific research on the 

mandatory disclosure of information about the business model in annual reports. The survey is one of the 

first attempts to analyse non-financial information compulsorily disclosed by Polish companies after 2018. 
 

Keywords: business model, financial reporting, integrated reporting, non-financial information. 

 

 

 

Wstęp 
 

Gdy myślimy współcześnie o gospodarce w sensie mikro, na poziomie poszczególnych 

przedsiębiorstw, to trudno o bardziej obszerne pojęcie niż model biznesowy. Model 

biznesowy jest definiowany i rozumiany zależnie od kontekstu użycia tego pojęcia i nawet 

w zakresie nauki rachunkowości jego rozumienie nie jest jednolite. A jednak do ustawy 

o rachunkowości1 dodano w ostatnich latach pojęcie model biznesowy, które wymaga 

dalszego objaśnienia i zastanowienia, co dokładnie się pod nim kryje. W literaturze 

zwraca się uwagę na fakt, że organizacje ujawniają informacje o modelu biznesowym, 

ale wątpliwości budzi ich jakość i istotność. Informacje te mają głównie charakter nar-

racyjny (a nie liczbowy) i często nie mają charakteru prospektywnego (Bek-Gaik, 

2016, s. 51). Nie ma więc wątpliwości, że temat modelu biznesowego i jego miejsca 

i znaczenia w rachunkowości stanowi obszar dla przyszłych badań. 

Artykuł jest rezultatem oryginalnego badania empirycznego, jednego z pierwszych 

dotyczących analizy informacji niefinansowych ujawnianych obligatoryjnie przez polskie 

spółki po roku 2018, i uzupełnia lukę w badaniach naukowych nad obligatoryjnym 

ujawnianiem informacji o modelu biznesu w raportach rocznych. 

Problemem badawczym w artykule są zakres i forma ujawnianych współcześnie 

informacji w ramach pojęcia model biznesowy. Określenie zakresu i formy tych infor-

macji jest kluczowe dla rzetelnego wywiązania się jednostek z obowiązku raportowa-

nia opisu modelu biznesowego, a więc będzie mieć walor praktyczny. 

Obszarem badawczym w artykule są ujawnienia informacji niefinansowych w ra-

portach rocznych polskich spółek, zaś przedmiotem badania jest zawartość ujawnień 

informacji o modelu biznesu. 

Tematyka artykułu dotyczy kwestii zakresu i formy raportowania informacji niefi-

nansowych o modelu biznesu przez spółki. Choć informacje o modelu biznesu były już 

ujawniane dobrowolnie przez jednostki w raportach i na stronach internetowych spó-

łek, to dopiero za sprawą dyrektywy w sprawie ujawniania informacji niefinansowych2, 

 
1 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej jako UoR). 
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dy-

rektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różno-

rodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy Tekst mający znaczenie dla EOG (dalej jako dyrektywa). 



Model biznesowy w raportowaniu informacji niefinansowych. Wyniki badania wybranych …             13 
 

 

został ostatecznie narzucony na europejskie spółki obowiązek raportowania tych infor-

macji w ramach raportów rocznych. Przepisy te wdrożone do prawa krajowego w roku 

2017 obowiązują podmioty UoR od roku 2018, co oznacza, że dopiero od roku 2019 

zaistniała po raz pierwszy w Polsce możliwość spojrzenia na obligatoryjnie ujawniane 

informacje niefinansowe, bez potrzeby spekulacji o ich cechach lub charakterze, a także 

przebadania, czy ich forma różni się od informacji ujawnianych dobrowolnie. 

Celem artykułu jest ustalenie zakresu i formy informacji współcześnie ujawnianych 

przez podmioty w ramach pojęcia model biznesowy na podstawie ujawnień informacji 

niefinansowych w raportach rocznych czternastu spółek indeksu WIG20. Badanie zostało 

poprzedzone przeglądem dorobku teorii sprawozdawczości niefinansowej oraz wybra-

nych wytycznych i standardów w zakresie ujawnień informacji o modelu biznesowym, 

mających na celu precyzyjne określenie pojęcia model biznesowy i jego zawartości3. 

Osiągnięcie celu głównego wymaga odpowiedzi na następujące pytania badawcze: 

1) Jaka jest definicja pojęcia model biznesowy? 

2) Jaki był zakres pojęcia model biznesu/biznesowy, a jaki jest on współcześnie i czy 

uległ on zmianie? 

3) Które rodzaje informacji powinny być według różnych standardów (m.in. Standar-

dów GRI, wytycznych IIRC, czy Standardu Informacji Niefinansowych) ujawniane 

w kategorii model biznesowy? 

4) Jakie rodzaje informacji są ujawniane w przez polskie spółki w części dotyczącej 

modelu biznesowego? 

5) Czy w ramach ujawnień dotyczących modelu biznesu wszystkie informacje mają 

charakter narracyjny, czy też zdarzają się wśród nich informacje o charakterze licz-

bowym/ilościowym? 

6) Jakie występują różnice w zakresie ujawnianych informacji o modelu biznesowym 

pomiędzy spółkami?  

7) Jakie wspólne składowe/wskaźniki są raportowane przez spółki pod pojęciem „model 

biznesowy”? 
 

Niniejszy artykuł podzielono na trzy części. W ramach podrozdziału 1 zostanie 

omówione pojęcie i zakres „modelu biznesowego” na podstawie literatury. Następnie 

podrozdział 2 posłuży analizie występowania tego pojęcia w wybranych wytycznych 

i standardach związanych z raportowaniem informacji niefinansowych – przede 

wszystkim standardów raportowania Global Reporting Initiative (dalej jako GRI), polskim 

Standardzie Informacji Niefinansowych oraz wytycznych raportowania zintegrowa-

nego <IR>. W podrozdziale 3 przedstawione będą z kolei rezultaty badania 14 spółek 

polskiego indeksu giełdowego WIG20 wskazujące na rozumienie pojęcia „model biz-

nesowy” w raportowaniu informacji niefinansowych przez największe polskie spółki. 

Artykuł zostanie zakończony podsumowaniem zawierającym wnioski z badania i kon-

kluzje autora na temat przewidywanych kierunków rozwoju raportowania informacji 

o modelu biznesowym w przyszłości. 

 
3 Ograniczenia badania, obrane metody badawcze, zakres badań oraz badana populacja zostaną przed-

stawione w podrozdziale 4. 
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1. Pojęcie i zakres modelu biznesowego  

w teorii sprawozdawczości niefinansowej 
 

Model biznesowy (nazywany w polskiej literaturze źródłowej również modelem biznesu4 

lub business model) był do tej pory pojęciem kojarzonym raczej z rachunkowością za-

rządczą niż z rachunkowością finansową. We współczesnym świecie podział na ra-

chunkowość zarządczą i finansową zaciera się, a stosowane narzędzia i metody wyceny 

i prezentacji składników stają się uniwersalne dla całej nauki rachunkowości bez względu 

na to, czy za głównego jej interesariusza postrzegamy właścicieli/akcjonariuszy oraz 

pożyczkodawców, zarząd przedsiębiorstwa, czy szerszą grupę interesariuszy (Michalak 

i in., 2018, s. 15–21; Kawacki, 2018, s. 38–56; Krasodomska, 2014, s. 16–17, 55; Ma-

ruszewska, 2015, s. 181; Roberts i in., 2005, s. 584–585; Świderska, Więcław, 2016, 

s. 54–55). Dowodem na takie stwierdzenie może być widoczny w ostatnich latach trend 

obciążania przedsiębiorstw coraz większymi obowiązkami sprawozdawczymi przez 

ustawodawcę. Pojawiają się także głosy postulujące ich uproszczenie (Gos (red.), 2014, 

s. 31–32). Pojęcia niegdyś stosowane wyłącznie w ramach rachunkowości zarządczej, 

a uznawane za mało istotne dla rachunkowości finansowej i interesariuszy zewnętrz-

nych – np. model biznesowy – znalazły się w polskiej ustawie o rachunkowości. Usta-

wodawca wymaga współcześnie raportowania przynajmniej „zwięzłego opisu modelu 

biznesowego” przez duże spółki zainteresowania publicznego, które spełniają odpo-

wiednie warunki co do ich wielkości (Ustawa z dnia 29 września 1994 r., art. 49b, 

ust. 1–2). 

Co warto zaznaczyć powyższe tendencje istniały nawet wcześniej, ponieważ już 

w 2010 roku brytyjski Komitet ds. Sprawozdawczości finansowej (FRC – Financial 

Reporting Council) w Zasadach ładu korporacyjnego umieścił obowiązek ujawniania 

informacji o modelu biznesowym spółek giełdowych (Michalak, 2015, s. 153). Zwy-

czaj niewymuszonego prawem, dobrowolnego ujawniania informacji niefinansowych 

w raportach rocznych istniał jeszcze wcześniej – były one nazywane informacjami nar-

racyjnymi (Ingram, Frazier, 1983, s. 49–51; Hooks, Moon, 1993). Nie zmienia to jednak 

faktu, że informacje o modelu biznesowym były dopiero w 2019 roku po raz pierwszy 

ujawnione przez polskie spółki pod przymusem prawnym. 

Do tej pory w literaturze pojęcie modelu biznesu było definiowane bardzo szeroko 

na wiele różnych sposobów, przy czym niektórzy naukowcy nie zgadzają się ze sobą 

co do istoty tego pojęcia (Zotti in., 2011, s. 1020; Morris in., 2005, s. 726–727; Micha-

lak, 2015, s. 154). Niektóre definicje literaturowe posiadają wspólne cechy – takie jak 

 
4 Pomimo występującego w nauce rachunkowości językowego sporu na temat prawidłowego nazew-

nictwa tego pojęcia (model biznesu kontra model biznesowy) to w niniejszym artykule obydwa pojęcia 

będą celowo używane zamiennie. Decyzja taka wynika z faktu, że pojęcia wywodzą się z tłumaczenia 

angielskiej wersji terminu business model. Poszczególne cytowania fragmentów polskiej literatury w dalszej 

części publikacji podają oryginalną, preferowaną przez danego autora wersję językową tego pojęcia. Na-

leży także zaznaczyć, że ustawa o rachunkowości oraz wszystkie przebadane w artykule spółki używają 

terminu model biznesowy. 
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np. główny cel modelu biznesowego ukierunkowany na „tworzenie wartości” (Geiss-

doerfer i in., 2017, s. 262–263). 

Choć pojęcie w literaturze ogólnoekonomicznej pojawiło się już w latach 50. i 60. 

XX wieku (Bellman i in., 1957), to współcześnie spopularyzowane zostało dopiero  

w latach 90., kiedy to w latach 1990–2003 doszło do gwałtownego wzrostu występo-

wania frazy business model w literaturze i publikacjach naukowych (Osterwalder i in., 

2005, s. 3–4). 

A. Osterwalder i in. (2005, s. 5) wskazują, że istnieją trzy kategorie ramowe, w ramach 

których można rozumieć pojęcie modelu biznesu: 

• abstrakcyjny koncept potrafiący opisać całość rzeczywistego świata biznesu; 

• schemat klasyfikujący różne typy biznesu o podobnej charakterystyce; 

• konceptualizacja konkretnego, rzeczywistego modelu działania biznesu. 
 

Należy zaznaczyć, że autorzy definiujący model biznesu w literaturze zwykle poj-

mują go jako jedną z powyższych kategorii.  

M. Porter (2001, s. 13) stwierdzał wręcz, że pojęcie modelu biznesowego jest nie-

jasne (używał zwrotu murky) i nie da się go w pełni zdefiniować w oderwaniu od struk-

tury danego przemysłu. Istnieją także liczne dyskusje na temat podobieństw i różnic 

pomiędzy modelem biznesowym a strategią biznesową i tego, czy zasadny jest rozdział 

tych pojęć (Falencikowski, 2012, s. 88–89; Seddon, Lewis, 2003, s. 241–243). 

Przykładowe definicje modelu biznesu zaprezentowano w tabeli 1. 

 

Tabela 1. Popularne definicje modelu biznesowego w kolejności ich powstawania 
 

Autor  

(rok powstania) 
Definicja modelu biznesu 

Slywotsky (1996) 

Całość sposobu, w jaki firma wybiera swoich klientów, definiuje i róż-

nicuje swoją ofertę, określa zadania, które będzie wykonywać i zlecać 

na zewnątrz, konfiguruje zasoby, wchodzi na rynek, tworzy użyteczność 

dla klientów i rejestruje zyski 

Timmers (1998) 
Architektura dla przepływu produktów, usług i informacji, w tym opis 

różnych aktywności biznesowych i ich roli 

Mayo i Brown 

(1999) 

Projekt kluczowych zależnych od siebie systemów tworzących i utrzy-

mujących konkurencyjny biznes 

Appelgate (2000) 

Opis skomplikowanego biznesu, który umożliwia badanie jego struk-

tury, relacji pomiędzy elementami tej struktury i tego jak będą się zacho-

wywać w prawdziwym świecie 

Stewart i Zhao 

(2000) 

Sprawozdanie z tego, w jaki sposób firma będzie zdobywać pieniądze 

i utrzymywać zyski w czasie 

Ethiraj, Guler i Singh 

(2000) 

Unikatowa konfiguracja strategii, procesów, technologii oraz nadzoru 

właścicielskiego nad organizacją 
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ciąg dalszy tabeli 1 
 

Autor  

(rok powstania) 
Definicja modelu biznesu 

Weill i Vitale 

(2001) 

Opis ról i relacji pomiędzy konsumentami (consumers), klientami (cu-

stomers), sojusznikami (allies) oraz dostawcami (suppliers) identyfiku-

jący przepływy produktów, informacji i gotówki oraz główne korzyści 

dla uczestników struktury 

Magretta (2002) 
Opowiadanie wyjaśniające jak działa przedsiębiorstwo, kim są jego 

klienci i co klienci sobie cenią 

Amit i Zott (2010) 
System współzależnych działań, który wykracza poza główne przedsię-

biorstwo i wykracza poza jego granice 

Casadesus-Masanell  

i Ricart (2010) 

Odbicie realizowanej przez firmę strategii 

Falencikowski 

(2012) 

Wieloskładnikowy obiekt ujmujący w sposób uproszczony prowadzenie 

biznesu, poprzez opisywanie logiki tworzenia wartości dla klienta i prze-

chwytywania części tych wartości przez przedsiębiorstwo 

IIRC (2013) 

Wybrany przez organizację system nakładów, działań biznesowych, wy-

ników i rezultatów, którego celem jest tworzenie wartości w perspektywie 

krótko-, średnio- i długoterminowej 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Seddon, Lewis (2003, s. 241–243); Morris i in. (2005, s. 726–727); 

Michalak (2015, s. 154; 2016, s. 13–25); Hedman, Kalling (2003, s. 52); Falencikowski (2012, s. 85; 2015, 

s. 107; 2018, s. 4); Timmers (1998, s. 4); Zott i in. (2011, s. 1024); Jabłoński (2014, s. 154);  

oraz IIRC (2013, s. 6). 

 

Choć współcześnie zdefiniowanie modelu biznesu sprawia duże trudności i jest 

trudniejsze niż kiedyś, to prawidłowe rozumienie modelu biznesu danej jednostki 

umożliwia dobór dla niej takiej polityki rachunkowości, która zapewni podstawowe cele 

sprawozdania finansowego – m.in. dostarczenie informacji o jednostce sprawozdaw-

czej, które będą przydatne dla interesariuszy w podejmowaniu decyzji na temat jed-

nostki (Pielaszek i in., s. 223, 231). 

Ujawnienia modelu biznesowego stanowią współcześnie część ujawnień informacji 

niefinansowych, które to, ujawniane dobrowolnie lub obligatoryjnie (poprzez wspo-

mniany wcześniej obowiązek ustawowy), stały się częścią raportów rocznych spółek 

giełdowych. 

Zgodnie z teorią sprawozdawczości niefinansowej ujawnienia dokonywane przez 

jednostkę są wynikiem działania różnych czynników wpływających na popyt na informa-

cje i podaż informacji, na którą oddziałują przede wszystkim regulacje prawne oraz 

koszty ujawnień, z czego pierwsze mają wpływ na zakres ujawnień obligatoryjnych, 

a drugie znacząco wpływają na zakres ujawnień dobrowolnych. Jednostki mogą samo-

dzielnie ujawnić część informacji niefinansowych, pod warunkiem, że koszty ujawnień 

nie przewyższą korzyści z tym związanych (Depoers, 2000, s. 250–251). Część ujawnień 
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może być jednak szkodliwa dla wizerunku jednostki i może doprowadzić do zmniej-

szenia jej przewagi konkurencyjnej poprzez ujawnienie tajemnicy handlowej lub reakcję 

ustawodawcy, czego skutkiem będzie uchwalenie dodatkowych ograniczeń prawnych 

obciążających jednostkę, a więc przez to realnie i negatywnie wpłynąć na jej zdolności 

do kreowania wartości dla właścicieli (Meek i in., 1995, s. 556; Kamela-Sowińska, 2015, 

s. 981–991; Krasodomska, 2010, s. 54). 

Pewnym uzupełnieniem powyższych rozważań może być teoria legitymizacji, która 

może posłużyć do objaśnienia dobrowolnych ujawnień informacji niefinansowych. 

Zgodnie z tą teorią organizacja działająca w ramach danego społeczeństwa i zgodnie 

z jego zasadami będzie dążyć do uzyskania społecznej akceptacji dla swojej działalno-

ści poprzez wdrażanie w życie postulatów zgłaszanych przez społeczeństwo (Cambell 

i in., 2003, s. 559–561). W ramach tej teorii ujawnienia informacji niefinansowych 

(w tym o modelu biznesu) będą rezultatem działań podejmowanych przez organizacje 

w celu uzyskania legitymizacji swojej działalności w środowisku swoich interesariuszy. 

Przykładowymi czynnikami podawanymi jako pozytywnie wpływające na szero-

kość zakresu dobrowolnych ujawnień informacji niefinansowych przez jednostkę są 

(Meek i in., 1995, s. 558–560; Depoers, 2000, s. 248–252): 

• wielkość jednostki (duże jednostki ujawniały informacje częściej); 

• kraj i region pochodzenia jednostki (regulacje prawne danego państwa i kultura 

wpływały na zawartość ujawnień); 

• branża (niektóre branże, jak np. chemiczna, często ujawniały informacje w sposób 

dobrowolny); 

• stopień dźwigni finansowej i struktura własności (teoretycznie zakres ujawnień 

może być pozytywnie skorelowany z proporcją zadłużenia do kapitału własnego ze 

względu na rosnące koszty agencji); 

• multinarodowość i aktywność międzynarodowa (zwiększanie zakresu działalności 

pozwala na pozyskanie interesariuszy z innych państw i tym samym przyczynia się 

do zwiększenia popytu na informację); 

• zyskowność (im większa rentowność jednostki tym większy będzie teoretycznie za-

kres ujawnień); 

• międzynarodowe notowania akcji (podmioty, których akcje notowane są na rynkach 

zagranicznych wykazywały większą tendencję do dobrowolnego ujawniania infor-

macji); 

• wielkość audytu (największe firmy audytorskie praktykowały zachęcanie organiza-

cji do raportowania dodatkowych informacji w sposób dobrowolny w celu zacho-

wania reputacji organizacji); 

• presja pracowników (przykładowo, związki zawodowe mogą postulować ujawnie-

nie części informacji). 
 

Zwrócić należy również uwagę na prawidłowość, zgodnie z którą ujawnienia do-

browolne niektórych informacji często poprzedzają regulacje prawne obowiązkowego 

ich ujawniania (Meek i in., 1995, s. 556–557).  
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Ponieważ zgodnie z powyższym nowe regulacje prawne są wynikiem już istnieją-

cych przed 2018 rokiem praktyk jednostek, to należy spodziewać się braku ich wpływu 

na zakres ujawnianych informacji – nowe regulacje nie wpływają bowiem na żaden 

z wymienionych czynników. 

 

 

2. Informacje o modelu biznesowym w wytycznych  

i standardach raportowania niefinansowego 
 

Ponieważ przebadanymi w ostatniej części artykułu raportami są praktycznie wyłącz-

nie sprawozdania zarządu z działalności i raporty na temat informacji niefinansowych 

jednostek sporządzających swoje sprawozdania roczne na podstawie MSSF, to zda-

niem autora nie jest zasadne odnoszenie się do zakresu i formy ujawnianych informacji 

o modelu biznesowym na podstawie analizy zapisów ustawy o rachunkowości czy też 

MSSF. Oczywiście obowiązek ujawnień wynika w dalszym ciągu z ustawy o rachun-

kowości i wymienionej wcześniej dyrektywy, jednakże w poszukiwaniu wytycznych 

dotyczących zakresu i formy informacji o modelu biznesowym należy sięgnąć głównie 

po standardy i wytyczne ujawniania tych właśnie informacji. 

W Założeniach koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej wydanych przez Radę 

Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w 2018 roku nie pojawia się nawet 

pojęcie modelu biznesowego (Michalak i in., 2018, s. 52–53). Pojęcie modelu biznesu 

przy prezentacji sprawozdań finansowych miało pojawić się w 2008 roku za sprawą 

projektu zmian do tych Założeń koncepcyjnych, jednakże ostatecznie przyjęta ich treść nie 

zawiera tego fragmentu (Pielaszek i in., 2014, s. 221). Należy w tym miejscu zaznaczyć, 

że pojęcie modelu biznesowego występuje w dwóch MSSF – w MSR 12 (par. 51C) oraz 

w MSSF 9 (par. B4.1.2) – standardy te nie dotyczą jednak raportowania informacji 

o modelu biznesowym, a raczej jego wykorzystania do wyceny innych składników ma-

jątku, co nie jest istotne z perspektywy badania w niniejszym artykule. 

Pojęcie modelu biznesu może zostać powiązane z raportowaniem zintegrowanym 

(Integrated Reporting, <IR>) i pojawia się także w The International <IR> Framework 

jako element sprawozdania zintegrowanego. Założenia te opublikowane przez Między-

narodową Radę ds. Zintegrowanej Sprawozdawczości (International Integrated Re-

porting Council, IIRC) w roku 2013 miały na celu udzielenie pomocy organizacjom 

przy ujawnianiu sposobów tworzenia wartości w sposób transparentny oraz niosący 

istotne i merytoryczne informacje (Michalak i in. 2018, s. 120–121). 

Raportowanie zintegrowane bierze pod uwagę połączenia i wzajemne zależności 

pomiędzy zestawem czynników wpływających na zdolności organizacji do tworzenia 

wartości, w tym sposobu w jaki organizacja tworzy swój model biznesu oraz strategię, 

aby odpowiadać na zmiany zewnętrznego otoczenia, a także ryzyka i szanse, z którymi 

się ściera (IIRC 2013a, s. 2). 
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Model biznesowy został w The International <IR> Framework określony jako 

rdzeń organizacji przyciągający różne kapitały jako wkłady (inputs) i poprzez aktyw-

ności biznesowe przekształcający je do postaci efektów (outputs) takich jak produkty, 

usługi, produkty uboczne oraz odpady. Model biznesu będzie wpływał na kapitały 

i poprzez dostosowywanie do zmian (takich jak dostępność, jakość lub przystępność 

cenowa wkładów) może wpłynąć na działanie organizacji w długim terminie (IIRC 

2013a, s. 17). 

Według standardów <IR> prawidłowo skonstruowany raport zintegrowany udzie-

lać powinien informacji na temat: wkładów, aktywności biznesowych, efektów oraz 

wyników/rezultatów (outcomes) modelu biznesowego. Zaznacza się przy tym, że ra-

portowanie informacji o modelu biznesu nigdy nie będzie wyczerpujące i powinno się 

skupiać jedynie na tych składowych, które są najistotniejsze z punktu widzenia kreo-

wania wartości w krótkim, średnim i długim terminie (IIRC 2013a, s. 24–25). 

Pojęcie modelu biznesowego było również szeroko przeanalizowane w wydanym 

w tym samym roku Business Model Backround Paper for <IR> (dalej BMBP) autor-

stwa IIRC, a więc osobnym dokumencie dotyczącym modelu biznesowego. W ramach 

BMBP omówione zostały m.in. składowe modelu biznesowego, którymi są: zarabianie 

pieniędzy, nakłady, działanie biznesowe, kreowanie wartości, strategia, rezultaty, łań-

cuch tworzenia wartości oraz ogólny opis działania organizacji. Elementy takie jak mi-

sja i wizja firmy, czynniki ryzyka, strategia firmy i prognozy dotyczące przyszłości 

znalazły się poza zakresem składnika określonego jako „model biznesowy” (IIRC 

2013b, s. 3, 8). 

IIRC zwracało w dokumencie uwagę na istnienie czynników pogarszających jakość 

ujawnianych informacji o modelu biznesowym takich jak: niezrozumiały język (boi-

lerplate), niespójność formy raportu, zbytnie skupienie na ogólnym działaniu organi-

zacji zamiast na czynnikach generujących zarobki oraz oderwanie ujawnianych infor-

macji od pozostałych raportów (np. finansowych) (IIRC 2013b, s. 4). 

Bardzo ważna jest także „mapa ujawnień modelu biznesowego” zaprezentowana  

w BMBP na stronie 10. W ramach tej „mapy” zaprezentowano przykładowe ujawnienia, 

które mogłyby być dokonywane przez jednostkę w ramach pojęcia modelu bizneso-

wego. Ujawnienia te podzielono na cztery główne kategorie: nakłady (inputs), działa-

nia biznesowe (business activities), wyniki (outputs) i rezultaty (outcomes). 

W grupie „nakładów” znalazły się wszystkie nakłady kapitałowe: pieniężne, ludz-

kie, materiałowe i intelektualne. W grupie „aktywności biznesowej” przykładowymi 

ujawnieniami są te dotyczące prowadzonych prac badawczych i rozwojowych, plano-

wania, projektowania, produkcji, dywersyfikacji produktu, dystrybucji, kontroli jakości itp. 

W grupie „wyników” znalazły się produkty, usługi i informacje o odpadach, zaś w „re-

zultatach” umieszczono informacje dotyczące satysfakcji konsumenta, zysków, kreacji 

miejsc pracy, wpływu na środowisko, pozyskanych licencji itp. (IIRC 2013, s. 10). 

Należy także krótko omówić występowanie pojęcia modelu biznesowego w standar-

dach GRI – przede wszystkim ostatnich wersjach tych standardów GRI-G4 z 2013 roku 

i opublikowanych w 2016 roku nowych standardach GRI. 
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W starszej wersji wytycznych GRI-G4 pojęcie modelu biznesowego nie pojawia się 

ani razu (GRI 2013a). Pojęcie pojawia się dopiero w podręczniku stosowania wytycz-

nych GRI-G4, gdzie nie jest ono w żaden sposób zdefiniowane, a jedyne wskazuje się 

na fakt, że model biznesowy stanowi jedną z okoliczności identyfikacji istotnych aspek-

tów działalności omówionych w raporcie (GRI 2013b, s. 26, 32). Podobnie w najnowszej 

wersji standardów z roku 2016 nie ma definicji modelu biznesowego. Można natomiast 

znaleźć odniesienie do modelu biznesowego we fragmentach standardów dotyczących 

istotności i wpływu organizacji na otoczenie (GRI 2016, s. 30, 433). 

Powyższe ujęcie modelu biznesowego w standardach GRI należy raczej odczyty-

wać w taki sposób, że zależnie od modelu biznesowego przedsiębiorstwa lub organi-

zacji ujawniane wskaźniki niefinansowe będą inne. Model biznesowy jest więc jedną 

z determinant kształtu całego raportu niefinansowego, a nie jedną z jego składowych.  

Ponieważ występowanie pojęcia model biznesowy w standardach GRI jest śladowe, 

to w mojej opinii przyczyn dodania tego pojęcia do dyrektyw unijnych i ustawy  

o rachunkowości należy raczej szukać w wytycznych raportowania zintegrowanego 

<IR> lub innych standardach i stamtąd czerpać wiedzę na temat kształtu informacji, 

które miałyby być ujawniane przez podmioty ustawy. 

Inne podejście do modelu biznesu przedstawia Standard Informacji Niefinansowych 

(dalej SIN) z 2017 roku (upubliczniony w styczniu 2018 r.) – dokument sporządzony 

jako regulacja środowiskowa rynku kapitałowego przez Stowarzyszenie Emitentów 

Giełdowych (SEG). Jest to dokument służący m.in. ułatwieniu podmiotom wypełniania 

obowiązków raportowania informacji niefinansowych na podstawie przepisów ustawy 

o rachunkowości (SIN 2018). 

SIN składa się z części głównej i pięciu załączników wzbogaconych o wzorzec ra-

portu niefinansowego. Część główna standardu liczy 32 strony. Na stronie 13 standardu 

znajdują się wytyczne dotyczące ujawniania i upubliczniania opisu modelu bizneso-

wego i strategicznych kierunków rozwoju oznaczonych w SIN unikatową sygnaturą G.1. 

Czytamy tam, że w ramach ujawnień G.1. należy zwrócić uwagę na społeczne i środo-

wiskowe konsekwencje wykorzystania danego modelu działania oraz przyjętych stra-

tegii, a także scharakteryzować rynek, na którym działa przedsiębiorstwo, jego pro-

dukty i usługi, a także specyfikę otoczenia konkurencyjnego oraz łańcuch dostaw. 

Przykładowymi wskaźnikami kategorii G.1. wymienionymi na stronie 13 w SIN są: 

• G.1.1. Opis przyjętej strategii rozwoju z uwzględnieniem aspektów społecznych  

i środowiskowych. 

• G.1.2. Charakterystyka przyjętego modelu biznesowego, włączając w to opis łań-

cucha dostaw, ze szczególnym uwzględnieniem opisu oddziaływania społecznego 

i środowiskowego. 
 

Taki sam podział wskaźników znajdujemy w aneksie nr 2 do SIN zawierającym 

matrycę istotności poszczególnych wskaźników niefinansowych – co ważne, w aneksie 

nr 2 do SIN przyjmuje się, że powyższe dwa wskaźniki są istotne i powinny być ujaw-

niane bez względu na branżę, w której jednostka funkcjonuje (SIN 2018, aneks nr 2). 



Model biznesowy w raportowaniu informacji niefinansowych. Wyniki badania wybranych …             21 
 

 

Model biznesowy pojawia się również w aneksie nr 5 do SIN zawierającym szcze-

gółowy opis obszarów ujawnień informacji niefinansowych. Na stronie 60 aneksu nr 5 

do SIN ponownie znajdujemy informację, że w ramach modelu biznesowego włączona 

powinna być charakterystyka łańcucha dostaw. 

Wspomnieć należy także o działalności IASB (International Accounting Standards 

Board) dotyczącej projektu komentarza zarządu (Management Commentary). W ramach 

swoich prac i dokumentów IASB (praktycznie od momentu publikacji Practice State-

ment w 2010 r.) publikowało wytyczne dotyczące komentarza zarządu zawierając 

w nich często wytyczne dotyczące modelu biznesu. IASB zidentyfikowało lukę w praktyce 

raportowania, w postaci niespójnego raportowania modeli biznesowych, i postulowało, aby 

całość raportu budować właśnie według modelu biznesu i strategii. W lipcu 2019 roku 

opublikowano ponadto materiały grupy konsultacyjnej w całości poświęcone mode-

lowi biznesu (IASB 2019; 2018, s. 6–7). Dowodzi to faktu, że międzynarodowe prace 

nad ulepszeniem sposobu raportowania informacji o modelu biznesowym nadal trwają 

i temat ten będzie obiektem przyszłych badań. 

. 

 

3. Stan badań dotyczących zakresu  

ujawnień informacji o modelu biznesowym 
 

Przedstawione w niniejszym artykule badanie nie jest pierwszą próbą opisania zakresu 

ujawnianych informacji o modelu biznesowym przez spółki. Zagadnieniem tym zaj-

mowano się już wcześniej, zarówno w Polsce, jak i na świecie 

B. Bek-Gaik i A. Rapacz (2018) przebadały raporty zintegrowane 11 polskich spółek 

giełdowych za lata 2013–2016. Badanie dotyczyło miejsca ujawnień informacji o mo-

delu biznesu w raporcie oraz sposobu prezentacji tych informacji. Wnioskiem z badania 

było stwierdzenie o bardzo dużej różnorodności ujawnianych informacji i niewielkiej 

ich porównywalności w czasie i między spółkami. Autorki zwróciły także uwagę na 

fakt różnic w jakości i dokładności poszczególnych kategorii ujawnień między różnymi 

spółkami. 

Badanie A. Szewieczek i A. Sulik-Góreckiej (2018) polegało na przestudiowaniu 

przypadku ujawnień informacji o modelu biznesowym dwóch polskich spółek w celu 

rozpoznania zakresu ujawnień oraz wpływu czynników behawioralnych na te ujawnie-

nia. Badanie wykazało dwa skrajne podejścia do raportowania informacji o modelu 

biznesowym. Zwrócono uwagę na fakt braku porównywalności i przejrzystości ujaw-

nianych informacji o modelu biznesowym. 

Warto wspomnieć także o badaniu M. Jabłońskiego (2016), które dotyczyło analizy 

ujawnień informacji o modelu biznesowym za rok 2014 trzech polskich spółek. Stwier-

dzono w nim, że tylko niektóre spółki precyzyjnie raportowały informacje o modelu 

biznesowym. Sposób ujawnień informacji nie był zaś oparty na jednolitych standardach 

ujawnień. 
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W badaniu B. Bek-Gaik i B. Rymkiewicza (2016), które polegało na analizie infor-

macji o modelu biznesowym w raportach zintegrowanych za 2014 rok, dokonano 

próby podziału informacji o modelu biznesowym na elementy według definicji autor-

stwa Weilla i Vitalego (zob. tab. 1) w poszukiwaniu informacji o kapitałach spółek. We 

wnioskach zwrócono uwagę na duże zróżnicowanie ujawnień poszczególnych katego-

rii, ale przy tym istniejącą możliwość odszukania w raportowanych informacjach nie-

mal wszystkich ujawnień znajdujących się na mapie ujawnień IIRC. 

Kolejne badanie, autorstwa S.N. Morioki, S. Evansa i M.M. de Carvalho (2016, 

s. 659–666), polegało na przebadaniu czterech podmiotów działających w skali mię-

dzynarodowej – dwóch firm produkcyjnych i dwóch usługowych – pod kątem ujaw-

nianych przez nie informacji. Badanie wykazało, że istnieją trudności w zobrazowaniu 

relacji pomiędzy raportowanymi składowymi (np. nie wykazywano powiązań pomiędzy 

konsumentami a ich potrzebami). Ponadto niektóre ze składowych nie były rzetelnie 

raportowane.  

R.G. Eccles i in., którzy przebadali 25 międzynarodowych podmiotów partycypu-

jących w programie pilotażowym Business Network IIRC opublikowali wyniki swoich 

badań w 2015 roku. Wybrane w sposób losowy raporty zintegrowane bardzo różniły 

się zakresem i formą informacji w nich zawartych. W pracy wykazano, że najłatwiej 

zrozumiałymi informacjami na temat modelu biznesowego są zwykle te, które wyko-

rzystują grafikę i mapy o różnym stopniu szczegółowości w celu wyjaśnienia elemen-

tów strategii i rozważań, które mogą mieć wpływ na model biznesowy zarówno w per-

spektywie krótko-, jak i długoterminowej. 

Prace nad zakresem ujawnień informacji o modelu biznesu prowadził również 

M. Karwowski. W badaniu z 2016 roku przeanalizowano informacje o modelu biznesu 

i strategii sześciu podmiotów, stwierdzając, że głównym źródłem informacji o modelu 

biznesowym było właśnie sprawozdanie z działalności. W badaniu M. Karwowskiego 

z 2017 roku zostały uwzględnione z kolei raporty zintegrowane i skonsolidowane spra-

wozdania finansowe dwóch przedsiębiorstw za lata 2011–2015. Raporty te udało się 

ze sobą porównać dzięki identyfikacji objętych badaniem informacji o modelu biz-

nesu). W kolejnej publikacji Karwowski (2018), zaproponował, na podstawie analizy 

czterech podmiotów, trzyskładnikową strukturę informacji o modelu biznesowym 

ujawnianych w sprawozdaniach z działalności w podziale na definiowanie wartości, 

kreowanie wartości, dostarczanie wartości. 

Warto wspomnieć także od badaniu J. Michalaka z 2015 roku dotyczącym analizy 

wytycznych prezentowania modelu biznesowego w raportach rocznych oraz zakresu 

ujawnień o modelach biznesowych wybranych spółek i 60 ich raportów z branży wy-

sokich technologii notowanych na giełdzie w Londynie. W ramach badania wyszcze-

gólniono elementy opisu modelu biznesowego. 

Ponadto zauważyć należy, że istnieje bardzo duża grupa prowadzonych badań nie-

dotyczących zakresu, a oceny jakości ujawnianych informacji o modelu biznesowym 

(Bek-Gaik, 2016, s. 36). W grupie tej znalazły się np. badania J. Maniory (2015), 

G. Melloni i R. Stacchezziniego (2016). 
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4. Raportowanie informacji o modelu  

biznesowym przez polskie spółki 
 

Aby sprawdzić, w jaki sposób postrzegane jest pojęcie modelu biznesowego w biznesie 

niezbędne jest sprawdzenie sposobów, form i metod, w jakich raportowane są informa-

cje niefinansowe o tym modelu przez same przedsiębiorstwa. Poniżej zaprezentowane 

badanie objęło polskie spółki wchodzące w skład giełdowego indeksu WIG20, które 

nie są bankami i zakładami ubezpieczeń, a te, ze względu na unikatowy charakter dzia-

łalności i odmienne standardy raportowania informacji niefinansowych zostały wyklu-

czone z badania. 

Należy zaznaczyć, że obecnie nie istnieje jedna lista ani żaden indeks podmiotów 

zobowiązanych do raportowania informacji niefinansowych wskazanych w art. 49b 

ustawy o rachunkowości – należy jednak podejrzewać, że podmiotów takich jest około 

150 (Raczek-Kołodyńska, 2017) – stąd konieczność uproszczenia badania, na potrzeby 

artykułu, do jedynie największych podmiotów. 

W zbiorze badanych podmiotów znalazły się więc spółki giełdowe, co do których 

nie ma wątpliwości, że są ustawowo zobowiązane do raportowania informacji niefi-

nansowych, w tym informacji o swoim modelu biznesowym. Przebadane spółki w licz-

bie 14 to: CCC SA, CD Projekt SA, Cyfrowy Polsat SA, Dino Polska SA, Jastrzębska 

Spółka Węglowa SA, KGHM Polska Miedź SA, LPP SA, Grupa Lotos SA, Orange 

Polska SA, Polska Grupa Energetyczna SA, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownic-

two SA, Polski Koncern Naftowy ORLEN SA, Play Communications SA oraz Tauron 

Polska Energia SA5. 

Badanie zostało wykonane w latach 2017–2018. Do jego przeprowadzenia zastoso-

wano metody: analizy opisowej, analizy porównawczej oraz dedukcji. Analiza w arty-

kule objęła 28 wybranych do badania raportów niefinansowych 14 spółek na prze-

strzeni dwóch lat. Przeprowadzenie analizy miało na celu uzyskanie odpowiedzi na 

pytania badawcze 4–7. Raporty zostały przebadane pod kątem formy ujawnianych in-

formacji (narracyjnej lub innej niż narracyjna) oraz zakresu ujawnień (pod kątem tego, 

czy spółka ujawnia konkretne wskaźniki lub informacje w przebadanym raporcie).  

Rodzaj wybranego do badania raportu i miejsce ujawnień informacji o modelu biz-

nesowym zaprezentowano w tabeli 2. 

Obrane przez poszczególne spółki metody raportowania informacji niefinansowych 

o modelu biznesowym znalazły swoje odzwierciedlenie w skrajnie różnych formach 

informacji – od subiektywnej narracji pozbawionej wartości liczbowych lub innych 

porównywalnych danych, przez infografiki i rysunki, pokazujące łańcuch tworzenia 

wartości, do form tak skrajnych jak multimedialne filmy wideo prezentujące podsta-

wowe segmenty działalności jednostki. Przyjęte przez badane spółki formy raportowa-

nia informacji o modelu biznesowym prezentuje tabela 3. 

 
5 W dalszej części artykułu spółki będą określane z pomocą trzyliterowych skrótów stosowanych na 

Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a więc kolejno: CCC, CDR, CPS, DNP, JSW, KGH, 

LPP, LTS, OPL, PGE, PGN, PKN, PLY oraz TPE. 
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Tabela 2. Miejsce i forma ujawnień informacji o modelu  

biznesowym przez spółki indeksu WIG20 w latach 2017–2018 
 

Kod 

spółki 
Miejsce ujawnień 

Nazwa  

komponentu raportu 

Forma  

ujawnień 

CCC 

Raport niefinansowy Grupy CCC za rok 
2018, s. 9–11 

Model biznesowy 
Narracja i trzy 

infografiki 

First non-financial report of the CCC 
Group / 2017*, s. 13–17 

Business Model 
Narracja, diagram 

i rysunek 

CDR 

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy 
Kapitałowej CD PROJEKT I CD PRO-
JEKT S.A. za 2018 rok, s. 11 

Filozofia biznesowa*** 
Narracja i jeden 

rysunek 

Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu 
z działalności Grupy Kapitałowej CD PRO-
JEKT I CD PROJEKT S.A. za 2017 rok, 
s. 20–21 

Filozofia biznesowa*** 
Narracja i dwa 

rysunki 

CPS 

Sprawozdanie Grupy Kapitałowej Cyfrowy 
Polsat S.A. oraz spółki Cyfrowy Polsat S.A. 
na temat informacji niefinansowych za rok 
2018, s. 7 

Kontekst branżowy  
i model biznesowy  

GK CP 

Narracja, rysunek, 
dwie tabele  

i dwa wykresy 

Sprawozdanie Grupy Kapitałowej Cyfrowy 
Polsat S.A. oraz spółki Cyfrowy Polsat S.A. 
na temat informacji niefinansowych za lata 
2016–2017, s. 6–7 

Kontekst branżowy  
i model biznesowy  

GK CP 

Narracja, tabela 
i rysunek 

DPL 

Sprawozdanie Zarządu z działalności Dino 
Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej Dino 
Polska S.A. w 2018 r., s. 50 

Model biznesowy 
Narracja zwie-

rająca dane  
liczbowe 

Sprawozdanie Zarządu z działalności Dino 
Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej Dino 
Polska S.A. w 2017 r., s. 75–76 

Model biznesowy 
Narracja zwie-

rająca dane  
liczbowe 

JSW 

Sprawozdanie Zarządu z działalności Ja-
strzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy 
Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglo-
wej S.A. za rok obrotowy zakończony 
31 grudnia 2018 roku, s. 117 

Model biznesowy  
i strategia grupy  
kapitałowej JSW 

Narracja i jedna 
infografika 

Sprawozdanie Zarządu z działalności Ja-
strzębskiej Spółki Węglowej S.A. 

Model biznesowy 
Narracja i jedna 

infografika 

KGH 

Sprawozdanie na temat informacji niefi-
nansowych KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. 
i Grupy Kapitałowej KGHM POLSKA 
MIEDŹ S.A. za rok 2018, s. 23–24 

Model biznesowy 
KGHM POLSKA 

MIEDŹ S.A. 

Jeden rysu-
nek/grafika 
zwierający 

opisy  
poszczególnych 
składowych łań-
cucha tworzenia 

wartości** 

Sprawozdanie na temat informacji niefinan-
sowych KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. 
i Grupy Kapitałowej KGHM POLSKA 
MIEDŹ S.A. za rok 2017, s. 18–19 

Model biznesowy 
KGHM POLSKA 

MIEDŹ S.A. 
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Kod 

spółki 
Miejsce ujawnień 

Nazwa  

komponentu raportu 

Forma  

ujawnień 

LPP 

Raport zintegrowany LPP za 2018 rok, 

s. 22–32 
Model biznesowy LPP 

Narracja, pięć 

infografik oraz 

jedna tabela 

Raport zintegrowany LPP za 2017 rok, 

s. 18–24 

Model biznesowy  

GK LPP 

Narracja, dwie 

infografiki, 

jedna tabela, 

dwa diagramy 

LTS 

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy 

LOTOS S.A. oraz jej Grupy Kapitałowej za 

rok 2018, s. 174 

Opis modelu  

biznesowego Grupy 

LOTOS S.A. i Grupy 

Kapitałowej Narracja i dwa 

rysunki** 
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy 

LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za 

rok 2017, s. 171 

Opis modelu  

biznesowego Grupy 

LOTOS S.A. i grupy 

kapitałowej 

OPL 

Raport zintegrowany 2018 Orange Polska, 

s. 23–28  
Model biznesowy 

Narracja oraz 

pięć rysunków 

Raport zintegrowany 2016 Orange Polska, 

s. 22–29 
Model biznesowy 

Narracja oraz 

pięć rysunków 

PGE 

Sprawozdanie na temat informacji niefi-

nansowych PGE Polskiej Grupy Energe-

tycznej S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE 

za rok 2018, s. 5–9 

Model biznesowy 

Grupy Kapitałowej 

PGE <I> Model  

biznesowy PGE S.A. 

Narracja oraz 

trzy rysunki  

w formie  

infografiki 

Sprawozdanie na temat informacji niefi-

nansowych PGE Polskiej Grupy Energe-

tycznej S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE 

za rok 2017, s. 3–8 

Opis modelu  

biznesowego 

Narracja oraz 

trzy rysunki  

w formie  

infografiki 

PGN 

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGNIG 

S.A. i Grupy Kapitałowej PGNIG za rok 

2017, s. 6–7 

Model biznesowy 

Grupy Kapitałowej 

PGNiG 

Liczba jedno-

stek zależnych, 

dwa rysunki 

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGNIG 

S.A. i Grupy Kapitałowej PGNIG za rok 

2018, s. 6–7 

Model biznesowy 

Grupy Kapitałowej 

PGNiG 

Liczba  

jednostek zależ-

nych, wskaza-

nie metody 

konsolidacji, 

dwa rysunki 

PKN 

Raport zintegrowany Grupy ORLEN 2018, 

s. 50–54 
Model biznesowy 

Narracja i dwa 

schematy 

Raport zintegrowany Grupy ORLEN 2017, 

s. 39–42 
Model biznesowy 

Narracja, dwa 

schematy  

i tabela 
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ciąg dalszy tabeli 2 
 

Kod 

spółki 
Miejsce ujawnień 

Nazwa  

komponentu raportu 

Forma  

ujawnień 

PLY 

Raport roczny z działalności za rok zakoń-

czony 31 grudnia 2018 r., s. 138 

brak – odniesienie  

wyłącznie w tekście 
Narracja 

Raport roczny z działalności za rok zakoń-

czony 31 grudnia 2017 r., s. 218 

brak – odniesienie  

wyłącznie w tekście 
Narracja 

TPE 

Skonsolidowany raport roczny Grupy Ka-

pitałowej TAURON Polska Energia S.A. 

za 2018 r., s. 171–177 

Model biznesowy  

i operacyjny Grupy 

TAURON 

Narracja i trzy 

schematy 

Skonsolidowany raport roczny Grupy Ka-

pitałowej TAURON Polska Energia S.A. 

za 2017 r., s. 161–166 

Model biznesowy  

i operacyjny Grupy 

TAURON 

Narracja, trzy 

rysunki, dwa 

schematy  

i tabela 
 

*  Raport dostępny wyłącznie w języku angielskim.  
**  KGH i LTS zamieściły dokładnie te same informacje w raporcie za lata 2017 i 2018. 
***  CDR zawiera informacje o modelu biznesowym w ramach segmentu „Filozofia biznesowa”. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przebadanych raportów (dotyczy tabel 2–4). 

 

Tabela 3. Formy informacji raportowane w kategorii  

„model biznesowy” przez spółki indeksu WIG20  
 

Kod 

spółki 
Rok 

Wskaźniki  

według  

klasyfikacji GRI 

Informacje 

wyrażone 

narracyjnie 

Liczba słów  

w elementach 

narracyjnych* 

Rysunki, 

infografiki 

i wykresy 

Informacje 

wyrażone  

liczbowo 

CCC 

2018 nie tak 23 tak tak 

2017 
tak (GRI 102-2,  

102-6, 102−7) 
tak 716 tak tak 

CDR 
2018 nie tak 114 tak nie 

2017 nie tak 224 tak tak 

CPS 

2018 
tak (GRI 102  

i 05) 
tak 310 tak tak 

2017 
tak (GRI 102 

i 405) 
tak 306 tak tak 

DPL 

2018 nie tak 579 nie 
tak 

(w narracji) 

2017 nie tak 540 nie 
tak 

(w narracji) 

JSW 
2018 nie tak 166 tak nie 

2017 nie tak 166 tak nie 
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Kod 

spółki 
Rok 

Wskaźniki  

według  

klasyfikacji GRI 

Informacje 

wyrażone 

narracyjnie 

Liczba słów  

w elementach 

narracyjnych* 

Rysunki, 

infografiki 

i wykresy 

Informacje 

wyrażone  

liczbowo 

KGH 

2018 nie nie nie dotyczy tak 
tak 

(na grafice) 

2017 nie nie nie dotyczy tak 
tak 

(na grafice) 

LPP 
2018 tak (GRI 102) tak 981 tak tak 

2017 tak (GRI 102) tak 672 tak tak 

LTS 
2018 nie tak 93 tak nie 

2017 nie tak 93 tak nie 

OPL 
2018 nie** tak 3 232 tak tak 

2017 nie** tak 2 573 tak tak 

PGE 

2018 tak (GRI 102) tak 875 tak 
tak 

(w narracji) 

2017 
tak (G4-4, G4-3,  

G4-17) 
tak 1 216 tak 

tak 

(w narracji) 

PGN 
2018 nie nie*** nie dotyczy tak tak 

2017 nie nie*** nie dotyczy tak tak 

PKN 
2018 tak (GRI 102-2) tak 719 tak tak 

2017 tak (G4-4) tak 1 111 tak tak 

PLY 
2018 nie tak 573 nie nie 

2017 nie tak 573 nie nie 

TPE 
2018 nie tak 1 661 tak nie 

2017 nie tak 2 056 tak nie 
 

*  Liczba zawiera wyrazy wewnątrz tytułów i śródtytułów, ale nie zawiera opisów pod rysunkami i tabelami. 
**  OPL dokonuje klasyfikacji wg standardów GRI, ale żaden ze wskaźników GRI nie został przypisany 

do kategorii „model biznesowy”. 
***  Brak jest w raportach PGN elementów narracji. Wskazana jest jednym zdaniem liczba spółek zależnych. 

 

Skonsolidowany raport roczny za rok 2018 CCC zawiera odrębny raport niefinan-

sowy za rok 2018. Pojęcie model biznesowy pada w raporcie dwukrotnie – na stronie 9 

oraz 11. Na stronie 9. raportu znajduje się infografika prezentująca m.in. sieć dystry-

bucji produktów, posiadane marki, kraje działania oraz liczbę sklepów poszczególnych 

marek oraz ogólną liczbę pracowników zatrudnionych we wszystkich spółkach grupy 

kapitałowej. Na stronie 11. znajduje się natomiast krótka adnotacja o konieczności do-

stosowania modelu biznesowego do zmieniających się warunków sprzedaży i dwie ko-

lejne infografiki prezentujące czynniki kształtujące sprzedaż oraz wizję grupy kapita-

łowej na rok 2020. 

Dla porównania w roku 2017 CCC opublikowało swój pierwszy raport niefinan-

sowy, w którym opis modelu biznesowego znacząco różnił się od raportu z 2018 roku. 
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Pod pojęciem model biznesowy umieszczono na stronach 13–17 bardzo wiele szcze-

gółowych danych dotyczących liczby sklepów, typów segmentów działalności i dia-

gram prezentujący udział poszczególnych dochodów z różnych segmentów działalno-

ści jednostki w całkowitych dochodach grupy. Segment zawiera także szczegółowy 

opis sześcioetapowego łańcucha wartości zaprezentowany w formie rysunku. 

CDR ujawnił informacje o swoim modelu biznesu w Sprawozdaniu Zarządu  

z działalności… Na stronie 11. tego sprawozdania zostały ujawnione informacje o „filozo-

fii biznesowej”, a mianowicie, że model biznesowy zakłada „sprawowanie kontroli nad 

każdym istotnym etapem tworzenia i sprzedaży gier – wizją twórczą, procesami pro-

dukcji, rozwiązaniami technologicznymi, procesem wydawniczym, promocją, dystry-

bucją oraz bezpośrednimi relacjami z graczami”, co stanowi własną definicję modelu 

biznesowego przyjętego w grupie kapitałowej. Na stronie 11. znajduje się także info-

grafika określająca sześć etapów modelu biznesowego: kreacja, produkcja, technolo-

gia, działalność wydawnicza, dystrybucja i priorytet – wraz z krótkimi ich opisami. 

Taki sam raport z 2017 roku zawierał przy haśle „filozofia biznesowa” dokładnie tę 

samą infografikę i był dodatkowo wzbogacony o informacje dotyczące aktywności 

grupy w mediach społecznościowych. Liczba obserwujących poszczególne konta 

grupy była podana w formie schematu. 

CPS opublikował informacje na temat modelu biznesu w ramach Sprawozdania 

Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat SA oraz spółki Cyfrowy Polsat SA na temat infor-

macji niefinansowych. Jest to pierwsza spółka w zestawieniu, która w praktyce stosuje 

standardy GRI. Odniesienie do modelu biznesu pojawia się na stronie 7. w ramach 

wskaźnika GRI 102-2 zawierającego objaśnienie modelu biznesowego, który, zawiera, 

w trzech akapitach, opis pozycji grupy kapitałowej na rynku, opis segmentów bizneso-

wych działalności, w tym liczbę stacji tematycznych, oraz opis misji grupy kapitałowej. 

Dokładnie taki sam raport CPS z roku 2017 jest w sekcji na temat modelu biznesu 

węższy i zawiera jedynie opis pozycji grupy kapitałowej, misję grupy oraz ówczesny 

skład zarządu. 

DPL zawarło informacje o modelu biznesu w Sprawozdaniu Zarządu z działalności. 

Odniesienie do modelu biznesowego pojawia się na stronie 50. i 51., gdzie znajduje się 

szeroki opis zawierający m.in. informacje na temat: liczby marketów, całkowitej po-

wierzchni marketów, własności gruntów i budynków, typowej lokalizacji sklepów, godzin 

otwarcia sklepów, przepustowości parkingów przy marketach, dostawców, systemu 

magazynowania i dystrybucji, powierzchni magazynowej, liczby zatrudnionych osób, 

spółkach zależnych, zakresie działalności na terytorium Polski, indeksach giełdowych, 

których częścią jest spółka, a także omówienie strategii grupy kapitałowej. 

Dla porównania dokładnie ten sam fragment w sprawozdaniu DPL z 2017 roku za-

wiera niemalże dokładnie ten sam opis – zdanie po zdaniu – zawierający wszystkie 

elementy wskazane w raporcie z 2018 roku. 

JSW ujawniła w roku 2018 informacje na temat modelu biznesu w ramach Sprawo-

zdania Zarządu z działalności… Należy zaznaczyć, że sprawozdanie zawiera aż 151 stron. 

Na stronie 117. znajduje się wzmianka o modelu biznesowym i strategii grupy kapitałowej 
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JSW, w której opisano profil działalności grupy, przedmiot działalności oraz otoczenie 

grupy kapitałowej. Na tej samej stronie znajduje się rysunek, w postaci infografiki, ukazu-

jący funkcje operacyjne i główne kierunki przyjętej strategii biznesowej w ramach łań-

cucha produkcji i dostaw. 

W takim samym raporcie JSW za rok 2017 jednostka ujawniła dokładnie te same 

informacje. Nawet rysunek, pomimo innej formy, zawiera dokładnie tę samą treść. 

KGH ujawniła informacje na temat modelu biznesu w formie dwustronicowego ry-

sunku na stronach 23–24 swojego Sprawozdania na temat informacji niefinansowych. 

Na rysunku w szczegółowy sposób został przedstawiony łańcuch tworzenia wartości – 

z naciskiem na pokazanie partnerów spółki, specyfikę jej działalności i pokazaniu 

trzech procesów stanowiących części łańcucha: zagospodarowanie złóż, przetwórstwo 

oraz sprzedaż. W raporcie za rok 2017 KGH ujawniła dokładnie te same informacje 

o modelu biznesu co w roku 2018. 

LPP opublikowała swoje informacje o modelu biznesowym w raporcie zintegrowa-

nym za rok 2018. Na 10 stronach omówione zostały bardzo szczegółowo składowe 

modelu biznesu w sposób narracyjny, choć z uwzględnieniem sygnatur GRI. LPP pu-

blikuje w tym miejscu również wybrane dane finansowe, składowe łańcucha tworzenia 

wartości, a także informacje na temat zarządzania ryzykiem i przeciwdziałania korupcji, 

a więc elementy wychodzące poza informacje oznaczone w systematyce GRI sygna-

turą GRI-102-2, które w innych raportach niefinansowych lub zintegrowanych znala-

złyby się w innych miejscach niż część poświęcona modelowi biznesowemu. 

W takim samym raporcie za rok 2017 część poświęcona modelowi biznesowemu 

LPP zawierała marki posiadane przez grupę, wybrane dane finansowe, szczegółowy 

opis łańcucha tworzenia wartości, a także strategia biznesowa i plan rozwoju, a także 

wymienione podmioty zależne grupy LPP. 

LTS poświęciła modelowi biznesu pół strony na stronie 181 swojego Sprawozdania 

Zarządu z działalności... Na jednej z grafik został przedstawiony łańcuch tworzenia 

wartości poprzez sześć wyodrębnionych składowych, którymi są: poszukiwanie, wy-

dobycie, produkcja, logistyka pierwotna, sprzedaż i logistyka wtórna oraz zarządzanie 

siecią stacji paliw. Informacje narracyjne są raczej w tym przypadku wybiórcze i nie 

zawierają wewnątrz żadnych danych liczbowych. W raporcie LTS za rok 2017 ujaw-

niono dokładnie te same informacje co w roku 2018.  

Kolejna spółka – OPL – ujawniła za 2018 rok informacje niefinansowe o modelu 

biznesowym w ramach raportu zintegrowanego. W tym przypadku spółka, pomimo 

stosowania Standarów GRI, nie wyszczególniła w sekcji dotyczącej modelu bizneso-

wego żadnego wskaźnika według klasyfikacji GRI. Element dotyczący opisu modelu 

biznesowego został zawarty w formie wielostronicowej narracji zawierającej w sobie 

informacje liczbowe, niedotyczące danych finansowych, ale szczegółów technicznych 

i technologicznych, które nie będą porównywalne z jednostkami spoza branży (np. in-

formacje o rezerwacji i alokacji częstotliwości oraz długość światłowodowej sieci do-

stępowej; s. 22–28). 

W przypadku takiego samego raportu OPL za rok 2017 nie uległa zmianie forma 

ujawnień o modelu biznesowym i wszystkie składowe zawarte w roku 2018 były już 
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obecne w raporcie za rok 2017, co sprawia, że raporty te są ze sobą porównywalne – 

np. można porównać ujawnione informacje o długości światłowodowej sieci dostępo-

wej lub informacje o rezerwacji częstotliwości za lata 2017 i 2018. 

Innym przykładem jest PGE, która informacje o modelu biznesowym ujawniła 

w swoim Sprawozdaniu na temat informacji niefinansowej w dwóch miejscach: na 

stronie 5., gdzie porusza składowe modelu biznesowego całej Grupy Kapitałowej PGE 

oraz na stronie 7., gdzie porusza składowe modelu biznesowego PGE S.A. Dwa frag-

menty są tożsame w wielu miejscach, jednak istnieją odrębnie w ramach raportu. Oby-

dwa fragmenty dotyczą działalności jednostki, łańcucha tworzenia wartości oraz struk-

tury organizacyjnej, w tym w szczególności składu Rady Nadzorczej oraz Zarządu. 

Tak samo w 2017 roku PGE ujawniła informacje o modelu biznesowym w dwóch 

miejscach – osobno zostały ujawnione informacje o modelu biznesowym spółki i osobno 

całej grupy kapitałowej, zaś forma narracji i jej poszczególnych akapitów, a także 

forma rysunków pozostała niezmieniona. 

PGN umieściła informacje o modelu biznesowym wewnątrz swojego Sprawozdania 

Zarządu z działalności…, gdzie w ramach informacji o modelu biznesowym zaprezen-

towane zostały dwa rysunki obrazujące łańcuch tworzenia wartości oraz wykaz jedno-

stek podległych grupy kapitałowej podlegających konsolidacji z podziałem według 

segmentów działalności. Co ciekawe, raport jest w sekcji dotyczącej modelu bizneso-

wego niemal całkowicie pozbawiony narracji. Jednostka w roku 2017 i 2018 ujawniła 

w raporcie niemalże dokładnie te same informacje, z wyjątkiem tego, że w raporcie za 

2018 rok wskazano, że konsolidacji dokonywano metodą pełną. 

PKN również udostępnił informacje w ramach raportu zintegrowanego – dostęp-

nego zarówno online w formie pliku „Model Biznesowy”, jak i w wersji PDF raportu 

na stronie 50. Raport zawiera misję i Credo Grupy ORLEN, sekcję dotyczącą modelu 

biznesowego podzieloną na składowe w postaci segmentów operacyjnych: „Wydobycie”, 

„Downstream” i „Detal”. W raporcie przedstawione zostały również funkcje korpora-

cyjne Grupy ORLEN i kluczowe spółki zależne w kontekście krajów, w których Grupa 

ORLEN prowadzi swoją działalność. 

W takim samym raporcie PKN za 2017 rok informacje o modelu biznesowym zo-

stały przedstawione w podobnej formie. Na stronie 39. raportu znajdują się informacje 

o krajach, w których prowadzona jest działalność, schemat opisujący strukturę łańcucha 

tworzenia wartości według segmentów działalności, czynniki kształtujące sprzedaż, 

a także ujęte w formie tabelarycznej wybrane dane finansowe z podziałem na segmenty 

działalności oraz stan zatrudnienia na dzień bilansowy. 

PLY ujawnił informacje o modelu biznesowym w ramach raportu rocznego  

z działalności. Raport ten zawiera informacje narracyjne opisujące model biznesowy  

w kontekście otoczenia spółki i jej głównych konkurentów. W 2017 i 2018 roku pojęcie 

model biznesowy padło w raporcie PLY raz i poświęcony został mu jeden akapit – tożsamy 

z treścią za obydwa badane lata. 

TPE – ostatnia spółka zestawienia – określa model biznesowy w ramach Skonsoli-

dowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej […] za 2018 rok na stronach od 171. 
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do 177., skupiając się przede wszystkim na ładzie korporacyjnym, zasadach zarządzania 

spółką i strukturze organizacyjnej Grupy: przede wszystkim obszarach biznesowych, 

strukturze procesów realizowanych w Grupie Kapitałowej TAURON oraz składzie za-

rządu. Choć w raporcie nie pada wyrażenie „łańcuch tworzenia wartości”, to został on 

de facto przedstawiony na schemacie zatytułowanym „Strumienie procesowe przebie-

gające przez Obszary Biznesowe w Grupie Kapitałowej TAURON”. 

Dla porównania w raporcie TPE za 2017 rok fragment dotyczący modelu bizneso-

wego był bardziej rozbudowany i obejmował: opis zasad zarządzania spółką i grupą kapi-

tałową, schemat przedstawiający łańcuch tworzenia wartości (w raporcie określony 

jako „strumienie procesowe”), obszary działalności grupy kapitałowej, strukturę orga-

nizacyjną i odpowiedzialności członków Zarządu.  

Z przeprowadzonej analizy wynika, że informacje zwierane w poszczególnych ra-

portach w sekcji traktującej o modelu biznesowym różnią się od siebie nie tylko formą, 

ale również treścią, co kłóci się z przyjętą do tej pory w rachunkowości zasadą wyż-

szości treści nad formą – forma w rachunkowości, czy dalej sprawozdawczości, nigdy 

nie miała istotniejszego znaczenia niż treść ujawnianych informacji. Aby zapewnić in-

formacjom o modelu biznesowym tę podstawową porównywalność co do treści, nie-

zbędne jest, w moim przekonaniu, ujednolicenie zawartości sekcji „Model biznesowy” 

w raportach rocznych. Oczywiście ze względu na niejasny nominat pojęcia model biz-

nesowy wszystkie przebadane spółki wypełniły ustawowy obowiązek ujawnienia in-

formacji o modelu biznesowym, ale z naukowego punktu widzenia należy się kierować 

przede wszystkim celowością tych ujawnień, a więc ich przydatnością dla interesariu-

szy podczas podejmowania decyzji gospodarczych dotyczących danej jednostki. 

Aby udowodnić twierdzenie o możliwości usystematyzowania informacji o modelu 

biznesowy w raportach rocznych w celu zapewnienia ich porównywalności sporzą-

dzono, w ramach badania, zestawienie ujawnianych przez poszczególne spółki infor-

macji w sekcji dotyczącej modeli biznesowych. Zestawienie to w formie macierzy po-

krycia zostało zaprezentowane w tabeli 4. 

 

Tabela 4. Porównanie wybranych rodzajów informacji raportowanych w kategorii 

„model biznesowy” przez spółki indeksu WIG20 w latach 2017–2018 
 

Rodzaj informacji 

Kod spółki 

C
C

C
 

C
D

R
 

C
P

S
 

D
P

L
 

J
S

W
 

K
G

H
 

L
P

P
 

L
T

S
 

O
P

L
 

P
G

E
 

P
G

N
 

P
K

N
 

P
L

Y
 

T
P

E
 

Wyszczególnienie wskaźników 

według klasyfikacji GRI 
X**   X    X   X  X   

Opis łańcucha produkcji/dostaw X X X X X X X  X X X X  X 

Opis innowacji technologicznych  X    X X  X X     

Opis łańcucha magazynowa-

nia/dystrybucji 
X X X X X X X  X X X X   
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ciąg dalszy tabeli 4 
 

Rodzaj informacji 

Kod spółki 

C
C

C
 

C
D

R
 

C
P

S
 

D
P

L
 

J
S

W
 

K
G

H
 

L
P

P
 

L
T

S
 

O
P

L
 

P
G

E
 

P
G

N
 

P
K

N
 

P
L

Y
 

T
P

E
 

Opis czynników kształtujących 

sprzedaż 
X X X X  X X  X X  X X  

Opis czynników związanych 

z ochroną środowiska 
    X X    X     

Prezentacja łańcucha tworzenia 

wartości 
 X   X X X X X X X X  X* 

Wybrane informacje finansowe       X  X X  X**   

Liczba punktów dystrybucji X      X  X   X   

Liczba pracowników X***      X        

Liczba podległych marek lub 

struktura grupy kapitałowej 
X  X‘18 X   X**   X X X   

Zasięg terytorialny działania 

według krajów 
X   X   X     X   

Misja firmy   X         X***   

Strategia firmy    X X  X X       

Informacje o Radzie Nadzorczej  

i Zarządzie 
  X       X    X 

Informacje o powierzchni  

placówek 
   X           

Udział w indeksach giełdowych    X           

Informacje o kapitałach firmy       X***        

Informacje o ryzykach  

i zarządzaniu ryzykiem 
      X***        

Informacje o przeciwdziałaniu 

korupcji 
      X***        

Informacje o pozyskanych  

licencjach i regulacjach 
        X      

Informacje o przewagach  

konkurencyjnych 
           X X  

 

*  TPE nie nazywa ten segment „Strumieniami procesowymi”, ale jest to w praktyce schemat i opis łań-

cucha tworzenia wartości porównywalny z podobnymi elementami w innych badanych raportach. 
**  Informacje ujawnione wyłącznie w roku 2017. 
***  Informacje ujawnione wyłącznie w roku 2018.  
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Treść tabeli jest wynikiem badania wstępnego raportów spółek WIG20 oraz analizy 

wspomnianych wcześniej wytycznych GRI i zawiera te elementy raportów we frag-

mencie dotyczącym modelu biznesowego, które pojawiły się przynajmniej w dwóch 

raportach różnych spółek. Wyróżniony fragment tabeli 4 (siedem pogubionych wier-

szy) został dopisany i uzupełniony w trakcie głównego badania, ponieważ część spółek 

ujawniała takie informacje (np. o przeciwdziałaniu korupcji lub zarządzaniu ryzykiem) 

w ramach kategorii „model biznesowyˮ – ujawnienia tych informacji w ramach modelu 

biznesowego były zaskoczeniem dla autora. 

Jak można w zauważyć w tabeli 4, istnieją punkty wspólne ujawnień informacji  

o modelu biznesowym w ramach poszczególnych raportów. 100% przebadanych spółek 

zawarło, w ramach informacji o modelu biznesowym, prezentację łańcucha tworzenia 

wartości – albo w całości (64% podmiotów), albo w części poprzez osobne omówienie 

łańcucha dostaw, produkcji i/lub sprzedaży (93% podmiotów). 

Jedynie cztery spółki wyszczególniły konkretne wskaźniki GRI w swoich raportach 

w miejscu ujawnienia informacji o modelu biznesowym. Głównym raportowanym 

w tym przypadku wskaźnikiem był GRI 102-2, dotyczący raportowania aktywności, 

posiadanych marek, produktów i usług (GRI 2016, s. 39). Trzy spółki zestawienia 

(CPS, LPP i PGE) podały w sekcji dotyczącej modelu biznesowego również innego 

wskaźniki – głównie z sekcji oznaczonej sygnaturą 102, a więc informacje o profilu 

organizacyjnym jednostki, w skład których wchodzą m.in. takie wskaźniki jak: liczba 

pracowników, liczba jednostek podległych, całkowita wielkość kapitału, czy kraje na 

terenie których działa jednostka (GRI 2016, s. 39–45), które w mojej opinii mogą być 

porównywalne między poszczególnymi spółkami. 

Tylko jedna spółka zestawienia (Cyfrowy Polsat) wyszczególniła w sekcji dotyczą-

cej modelu biznesowego wskaźniki oznaczone sygnaturą GRI 405, czyli dotyczące po-

lityki różnorodności w radzie nadzorczej, zarządzie i wśród pracowników. 

Na tym etapie widać wyraźnie, że pojęcie „modelu biznesowego” jest rozumiane 

nieco inaczej przez praktycznie wszystkie badane podmioty, co sprawia, że raportowa-

nie tej kategorii w ramach raportów rocznych przybiera skrajnie różne formy i treści, 

a także znacząco obniża z kolei porównywalność i przejrzystość informacji zawartych 

w części raportu określanej jako „model biznesowy”. Czasami w ramach tego pojęcia 

raportowane są wyłącznie informacje dotyczące profilu działalności jednostki, a cza-

sami bardzo szczegółowe informacje narracyjne dotyczące kwestii takich jak szczegóły 

łańcucha produkcji i dostaw, czy też strategia przedsiębiorstwa. Niekiedy w składzie 

„modelu biznesowego” umieszczane są wskaźniki finansowe i inne dane wyrażone 

liczbowo, a czasami nie. Zdarza się, że w tej części raportu „pożyczane są” informacje 

określone inną sygnaturą GRI niż 102-2, a bywa, że nie ma nawet tych informacji, które 

zwykle są zawierane pod tą sygnaturą. 

Ku zaskoczeniu autora istnieje jednak w rozumieniu pojęcia model biznesowy wyraźny 

obszar wspólny dla wszystkich spółek, którym są składowe łańcucha tworzenia warto-

ści. Wszystkie spółki zestawienia, w sposób celowy lub nieumyślnie, zaprezentowały 

przynajmniej część tego łańcucha w sekcji raportu poświęconej modelowi biznesowemu, 

co realnie stwarza w przyszłości możliwości dla porównywania tych informacji, a więc ich 

wykorzystania przez interesariuszy w podczas podejmowanych procesów decyzyjnych. 
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Wnioski końcowe 
 

Badanie (z wyjątkiem jednej spółki – CCC) nie wykazało znaczących różnic w zakresie 

i formie raportowania informacji o modelu biznesowym dla poszczególnych spółek 

w roku 2017 oraz 2018. Przynajmniej częściowe porównywanie sekcji raportu doty-

czącej modelu biznesowego tej samej spółki na przestrzeni lat wydaje się być możliwe, 

ponieważ badane spółki ujawniły w raporcie często dokładnie takie same wskaźniki za 

rok 2017 i 2018. Racjonalne więc wydaje się stwierdzenie, że obowiązek raportowania 

informacji o modelu biznesowym nie wpłynął na zakres i formę ich ujawnień przez 

spółki WIG20. W przyszłych badaniach warto by jednak zwiększyć zakres czasowy 

badania, ponieważ autor zdaje sobie sprawę, że już w roku 2014 jednostki wiedziały 

o obowiązku raportowania, który pojawi się w 2018 roku, i duża część jednostek z wy-

przedzeniem stworzyła przez to raporty niefinansowe już na rok 2017. Poza tym, ana-

lizując przeszłe badania w tym zakresie, widać wyraźnie wzrost podaży raportowanych 

przez spółki informacji niefinansowych w czasie. Autor zaznacza jednak, że korelacja 

czasowa w żadnym wypadku nie dowodzi wpływu uchwalanych przepisów na zakres 

ujawnień – istnieje bowiem o wiele więcej czynników wpływających na zakres ujaw-

nień, a wynikających z teorii sprawozdawczości niefinansowej (zostały one wymie-

nione w pierwszej części artykułu). 

Badanie ujawnianych informacji o modelu biznesu wykazało jednakże, że istnieje 

potrzeba doprecyzowania zakresu i formy tych informacji, jeżeli informacje zawierane 

w ramach tej kategorii miałyby być w przyszłości porównywalne między spółkami.  

Oczywiście elementy narracyjne nigdy nie staną się w pełni porównywalne między 

jednostkami i jako nie ma praktycznych możliwości dla uzyskania takiej samej ich po-

równywalności jak choćby dla składowych sprawozdania finansowego, jednakże jak 

wypada zauważyć w ramach informacji narracyjnych o modelu biznesu u wielu spółek 

pojawiają się informacje określone liczbowo – np. liczba pracowników, liczba spółek 

zależnych, liczba dostawców, liczba punktów dystrybucji itd., które mogłyby doce-

lowo stać się porównywalnymi częściami raportów niefinansowych, a przez to być 

w przyszłości przedmiotem dalszych badań i analiz – zwłaszcza u podmiotów działa-

jących w tej samej branży. 

Ponadto w artykule wykazano, że wszystkie przebadane spółki raportują, przynajm-

niej w części, informacje na temat łańcucha tworzenia wartości, co, pomimo domyślnie 

narracyjnego i subiektywnego charakteru tych informacji, rodzi warunki dla ich syste-

matyzacji, przez co mogą się one stać porównywalne dla interesariuszy w przyszłości. 

Podkreślić należy to tym bardziej, ponieważ 2018 rok był pierwszym rokiem obligato-

ryjnego, wymaganego ustawą ujawniania informacji o modelu biznesowym dla spółek 

przedstawionych w zestawieniu. 

Innym kierunkiem rozwoju i ewolucji raportowania informacji o modelu biznesowym 

mogłoby być dostosowanie się większości spółek do wytycznych zewnętrznych takich 

jak na przykład GRI lub dopiero powstające autorstwa IASB, które w ramach po-

szczególnych wskaźników jasno określałyby ramy poszczególnych składników raportu 
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niefinansowego, w tym również informacji dotyczących modelu biznesu. Następstwem 

wyboru takiej drogi byłaby dalsza praca nad nieustannym usprawnianiem tych wytycz-

nych, w ten sposób, aby zwiększyć przydatność informacji zawieranych w raportach. 

Temat informacji o modelu biznesowym w sprawozdawczości wymaga w mojej 

opinii dalszych badań o zwiększonej skali i ramach czasowych, badań oceny jakości 

ujawnianych informacji oraz pracy podmiotów nad poprawą jakości tych informacji 

w przyszłości. 
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