
„Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”  Stowarzyszenie Księgowych 

tom 95 (151), 2017, s. 97115       w Polsce 

ISSN 1641-4381 print / ISSN 2391-677X online  

Copyright  © 2017 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 

Prawa wydawnicze zastrzeżone 

http://www.ztr.skwp.pl 

DOI: 10.5604/01.3001.0010.6569 

Mierniki działalności społecznie odpowiedzialnej 

ujawniane przez firmy w Polsce

HALINA WANIAK-MICHALAK   

Streszczenie 

Działania w zakresie społecznej odpowiedzialności (CSR) przynoszą korzyści dla firmy w długim okre-

sie. Określenie poziomu zaangażowania wymaga pomiaru uzyskiwanych efektów w stosunku do nakła-

dów. Mierniki działalności CSR mogą być opracowane przez firmę lub na podstawie zakresu mierników 

zdefiniowanych przez Global Reporting Initiative (GRI). Ponieważ wciąż standardy GRI nie są obligato-

ryjne, a zawartość raportów CSR nie podlega obowiązkowemu badaniu przez audytora, korporacje mogą 

dowolnie rozumieć i stosować wskaźniki pomiaru działalności CSR. Na podstawie badań literaturowych 

postawiono pytanie badawcze: Czy i w jakim stopniu firmy w Polsce sporządzające raporty zrównowa-

żonego rozwoju ujawniają informacje o efektywności realizowanych działań społecznej odpowiedzialno-

ści? Celem badań prezentowanych w artykule jest ustalenie rodzaju publikowanych mierników w korpo-

racjach raportujących według GRI. Analiza treści raportów zrównoważonego rozwoju 18 spółek wykaza-

ła, że firmy najczęściej prezentują mierniki nakładów, a nie mierniki efektywności, tym samym nie po-

zwalając na ocenę efektów realizowanych działań, a jedynie starania. Wartością dodaną badań jest wie-

dza na temat rodzaju ujawnianych mierników CSR przez firmy działające w Polsce. 

Słowa kluczowe: mierniki, społeczna odpowiedzialność, GRI, raporty CSR. 

Abstract 

Corporate Social Responsibility measures used by companies in Poland 

Corporate social responsibility (CSR) brings benefits to the company in the long time. Determining the 

level of companies’ involvement in CSR requires a measurement of effects in comparison with inputs. 

Measures of CSR activities may be created by a company or based on a range of ratios defined in the 

Global Reporting Initiative guidelines (GRI). As GRI standards are still not mandatory and the content of 

CSR reports is usually not audited, corporations can feel free to understand and use CSR measures. Based 

on literature study, a research question has been formulated: Do companies in Poland, and to what extent, 

disclose measures of the effectiveness of the implemented CSR activities? The purpose of the research 

presented in this paper is to identify the types of measures used in sustainability reports of corporations. 

The analysis of the content of sustainability and integrated reports of 18 companies has shown that firms 

more often disclose input measures than efficiency measures, thereby they fail to evaluate CSR actions, 

because they assess only efforts. The added value of the research is knowledge about types of CSR 

measures used by companies in Poland. 

Keywords: measures, corporate social responsibility, GRI, CSR reports. 
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Wstęp 
 

Uzyskanie równowagi między maksymalizacją zysków jednostki a ładem i dobroby-

tem społecznym wymaga od przedsiębiorstw angażowania się w działania społecznie 

odpowiedzialne niosące za sobą także korzyści dla darczyńcy (Fijałkowska, 2016, s. 66). 

Celem działalności odpowiedzialności społecznej (corporate social responsibility – CSR) 

jest więc dla przedsiębiorstw uzyskiwanie korzystniejszych wyników finansowych lub 

poprawy wizerunku (Karaszewski i in., 2011, s. 40). CSR jest procesem, który powi-

nien umożliwiać spełnienie oczekiwań interesariuszy, co z kolei wymaga monitorowa-

nia wpływu działań CSR na konkurencyjność oraz wartość firmy na rynku (Rok, 2008, 

s. 158). Zakres mierników pomiaru działań CSR może być bardzo szeroki, zważywszy 

na różnorodność oczekiwań poszczególnych grup interesu. 

Koncepcja CSR wprowadzana jest także w związku z obserwacją korzystniejszych 

wyników finansowych spółek, które opierają swoją politykę na zasadach społecznej 

odpowiedzialności biznesu (Karaszewski in., 2011, s. 40). Korzyści ekonomiczne wynikają 

ze spełnienia oczekiwań interesariuszy, którzy mogą obdarzać większym zaufaniem 

firmę społecznie odpowiedzialną. Konsumenci mogą być bardziej lojalni, kupować 

większe ilości produktów, inwestorzy mogą chętniej inwestować swoje środki finansowe 

w firmę, a pracownicy pracować wydajniej w wyniku wzrostu zadowolenia z pracy 

(Rojek-Nowosielska, 2006, s. 12). 

Efektywność społecznej odpowiedzialności biznesu oraz jej pomiar wiąże się przede 

wszystkim z efektami niemierzalnymi. Wynika to z faktu, że korzyści płynące z CSR 

są zazwyczaj wielowymiarowe (Sznajder, 2013, s.195), a działalność gospodarcza trak-

towana jest jako działania charytatywne, dodatkowe czy też jako element public rela-

tions (PR). Dlatego też skutki działań społecznej odpowiedzialności są trudne do uchwy-

cenia. Perspektywa pomiaru rzeczywistego obszaru działań CSR przyczyniłaby się do 

zmian w sposobie postrzegania omawianej koncepcji, a także do docenienia tych war-

tości niematerialnych, których dotyczy CSR. Każdy pomiar wiąże się z użyciem pew-

nych instrumentów, które pomagają w realizacji zamierzonego celu. Dlatego też wdro-

żenie ich może pomóc w ocenie efektywności społecznych działań, co z kolei ma istotny 

wpływ na rozwój i przyszłość firmy. Wyniki badań A. Lulewicz-Sas (2015, s. 158) wska-

zują jednak na fakt, że część firm, pomimo realizacji działań CSR, nie mierzy swoich 

dokonań. Ponieważ wciąż standardy raportowania społecznego nie są obowiązkowe, 

a zawartość raportów CSR nie podlega badaniu audytora, korporacje mogą dowolnie 

rozumieć i stosować wskaźniki pomiaru działalności CSR. Inną przyczyną jest brak 

narzędzi i wiedzy do pomiaru wyników działań społecznej odpowiedzialności, za-

równo w obszarze społecznym, jak i środowiskowym. 

 Celem badań prezentowanych w artykule jest ustalenie rodzaju stosowanych mier-

ników w korporacjach raportujących według GRI i odpowiedź na pytanie badawcze: 

Czy i w jakim stopniu firmy w Polsce sporządzające raporty zrównoważonego rozwoju 

ujawniają informacje o efektywności realizowanych działań społecznej odpowiedzial-

ności? Dla realizacji celu zastosowano analizę treści 18 raportów zrównoważonego 
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rozwoju opublikowanych w latach 2011–2015 na stronie http://raportyspoleczne.pl/bi-

blioteka-raportow/. Mierniki ujawniane przez wybrane firmy były zaliczane do mier-

ników wejścia, wyjścia lub efektywności1 co pozwoliło na ustalenie poziomu pomiaru 

działalności w zakresie społecznej odpowiedzialności firm w Polsce. Przypisanie mier-

nika do obszaru społecznej odpowiedzialności było oparte o klasyfikację mierników 

według GRI prezentowaną w raportach. Wartością dodaną badań jest wiedza na temat 

rodzaju ujawnianych mierników CSR przez firmy działające w Polsce. 

 

 

1. Pomiar działalności CSR 
 

Warunkiem koniecznym do osiągniecia korzyści z działań CSR jest ciągłe rozwijanie 

i doskonalenie kompetencji w zakresie skutecznej współpracy z interesariuszami, a także 

pomiar i analiza ich oczekiwać wobec firmy. Społeczeństwo, akcjonariusze mają prawo 

do informacji dotyczących wyników działań CSR prowadzonych przez korporacje, 

zwłaszcza jeśli część kosztów tych działań jest przez nich pokrywana (Szadziewska, 

2013). T. Gabrusewicz (2010) wskazuje, że sprawozdania korporacji powinny umożli-

wiać uzyskanie informacji: 

• jakie koszty z tytułu działań CSR ponosi korporacja, 

• jak działania CSR wpływają na wyniki finansowe firmy, 

• czy koszty związane z działaniami CSR nie przekraczają korzyści z tej działalno-

ści (dla korporacji, środowiska, społeczeństwa). 
 

Ustalenie jednak na wstępie działań, które powinny zostać poddane pomiarowi może 

być trudne i zależne od kraju, potrzeb społecznych, zaangażowanych osób i instytucji, 

a także czasu trwania (Sethi, 1975, s. 59).  

Miernik jest miarą określającą wielkość jakiegoś zjawiska fizycznego, np. czasu, 

pracy lub wartość stanowiąca podstawę do oceny jakiegoś zjawiska, np. kultury, po-

stępu (Sobol, 2002, s. 455). W literaturze często używa się jako miary dokonań wskaź-

ników określających stosunek analizowanych wartości w stosunku do przyjętej warto-

ści odniesienia (Waśniewski, Skoczylas, 2002, s. 413). Pomimo że mierniki mogą 

przyjmować postać wielkości liczbowych – zarówno absolutnych, jak i relatywnych 

(Michalak, 2008, s. 62) – w odniesieniu do działań CSR wykorzystuje się często termin 

„wskaźnik”, który ma węższe znaczenie niż miernik. Także w wytycznych GRI nie 

używa się terminu measures a indicators.  

Mierniki, absolutne i relatywne, mogą być dzielone na mierniki finansowe i niefi-

nansowe wyrażone np. w wielkościach produkcji, sprzedaży, liczbie reklamacji, jako 

czas trwania procesów, lub mierniki punktowe albo procentowe wykorzystywane np. 

                                                      
1 Na podstawie subiektywnych decyzji wykorzystując definicje mierników wejścia, wyjścia i efektyw-

ności. Mierniki efektywności mierzą zależność pomiędzy nakładami i osiągniętymi efektami (wynikami), 

mierniki wyjścia mierzą efekty uzyskane w wyniku działań np. uzyskane oszczędności, mierniki wejścia 

(nakładów) mierzą wielkość zasobów wykorzystanych do realizacji zdania, celu, np. koszty inwestycji. 
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do pomiaru satysfakcji klientów lub pracowników (Michalak, 2008, s. 63). Mierniki 

mogą być również wykorzystywane do pomiaru czynników wewnętrznych lub ze-

wnętrznych. Z badań literaturowych wynika, że przedsiębiorstwa koncentrują się na 

pomiarze wewnętrznych zdarzeń z kilku powodów: braku dostępu do wiarygodnych 

danych na temat dokonań konkurentów i wysokich kosztów zbierania danych (Micha-

lak, 2008, s. 67). Pomiędzy miernikami mogą występować zależności przyczynowo-

skutkowe i wówczas można je podzielić na mierniki wejścia, wyjścia i efektywności, 

czyli stosunku rezultatów do nakładów. 

Firma powinna jednak mierzyć tylko te zjawiska i wyniki, które są istotne dla po-

dejmowania decyzji przez menadżerów lub dla interesariuszy. Dobór mierników powi-

nien być dokonywany w odniesieniu do ich: istotności, dostępności danych, zgodności 

ze strategią, odporności na manipulację, zrozumiałość oraz możliwość agregowania na 

poszczególnych poziomach (Kaplan, Norton, 2004, s. 29–61). Ponadto, mierniki po-

winny pozwolić na ocenę efektywności działania, rozumianej jako maksymalizację 

efektów, rezultatów (mierniki wyjścia) w i minimalizację nakładów (mierniki wejścia) 

(Rutkowska, 2013, s. 440). 

 

Rysunek 1. Zależność między miernikami wejścia, wyjścia i efektywności 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Źródło: opracowania własne. 

 

M. Marcinkowska (2006) sugeruje, że mierniki działalności CSR powinny być jed-

nocześnie miernikami jakości nadzoru korporacyjnego. J. Krasodomska (2010) 

oraz E. Bielińska-Dusza i W. Pająk (2012) zaproponowały mierniki działalności CSR. 

J. Krasodomska (2010) wyróżniła wskaźniki ekonomiczne (np. zwrot z inwestycji), 

mierniki środowiskowe (np. emisja CO2), mierniki pracownicze (np. średnie zarobki) oraz 
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mierniki zaangażowania społecznego (darowizny finansowe) i mierniki kooperacji 

z partnerami biznesowymi (rotacja zobowiązań w dniach). Marcinkowska (2012) za-

sugerowała narzędzia pomiaru działań CSR, jak strategiczna karta wyników, nawigator 

(narzędzie do pomiaru kapitału finansowego i intelektualnego), tableau de board de 

gestion, monitor aktywów niematerialnych i pryzmat wyników. Jako najbardziej uży-

teczne dla celów pomiaru działań CSR Marcinkowska (2012, s. 522) uznała pryzmat 

wyników, który pozwala ocenić relacje podmiotu z interesariuszami w pięciu perspek-

tywach: satysfakcji interesariuszy, wkładu interesariuszy, strategii, procesów oraz za-

plecza umożliwiającego wzmożenie i realizację procesów dla wdrożenia strategii speł-

niającej oczekiwania interesariuszy. Marcinkowska (2012, s. 521) wskazuje, że pomiar 

dokonań CSR powinien uwzględniać zarówno miary finansowe, jak i niefinansowe 

wpływu prowadzonej działalności CSR w dwóch wymiarach: na środowisko i społe-

czeństwo oraz na firmę. B. Bek-Gaik i B. Rymkiewicz (2014, s. 140) podkreślają duże 

znaczenie mierników niefinansowych dla pomiaru efektywności działań społecznie od-

powiedzialnych, ze względu na trudności przypisania uzyskiwanych korzyści CSR do 

ponoszonych kosztów.  

Najprostszym narzędziem pomiaru działań CSR jest analiza stosunku nakładów do 

wyników, która pozwala odpowiedzieć na jedno z postawionych wcześniej pytań: Czy 

koszty związane z działaniami CSR nie przekraczają korzyści z tej działalności (dla 

korporacji, środowiska, społeczeństwa)? Korzyści bezpośrednie i rezultaty (w perspek-

tywie długookresowej) związane z realizacją CSR mogą być rozpatrywane dla firmy 

oraz społeczeństwa. Przykładem wykorzystywanych mierników bezpośrednich korzy-

ści dla społeczeństwa może być liczba beneficjentów lub organizacji pozarządowych, 

którym udzielono wsparcia, liczba warsztatów, liczba godzin szkoleniowych, liczba 

godzin udzielonego doradztwa, a dla firmy – liczba publikacji w mediach na temat 

działalności społecznej firmy. Rezultatem w długim okresie dla społeczeństwa może 

być rozwiązanie konkretnego problemu społecznego, np. zmniejszenie wykluczenia 

osób niepełnosprawnych, biednych, bezrobotnych itp., a dla firmy – wzrost zaufania 

do firmy, poprawa wizerunku, firmy, wzmocnienie więzi pracowników z firmą, iden-

tyfikowanie firmy, jej produktów z działalnością społeczną. Zależność między zaanga-

żowaniem się firmy w działalność społecznie odpowiedzialną a wynikami finanso-

wymi korporacji jest trudna do ustalenia (Brammer, Millington, 2008). Badacze na 

świecie kwestionują pozytywny wpływ wydatków na realizację działań CSR na wskaź-

niki finansowe (Margolis, Walsh, 2001), chociaż niektóre firmy, jak np. Nestle, ujaw-

niają dane na temat wzrostu sprzedaży swoich produktów, w wyniku prowadzenia 

kampanii społecznych i programów pomocy na rzecz dzieci. 

Generalnie naukowcy stoją na stanowisku, że działania CSR muszą pozytywnie 

wpływać na wyniki finansowe korporacji, pośrednio lub bezpośrednio (jak np. przy uza-

leżnieniu wielkości darowizny od liczby sprzedanych produktów) w długim lub krót-

kim okresie (Sobczyk, 2016). Większość badań wskazuje na pozytywną zależność mię-

dzy działalnością CSR a wynikami finansowymi podmiotów gospodarczych, jednak 

pojawiają się też badania wykazujące na zależność negatywną (Peloza, 2009, s. 1520). 
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Przykładem może być edukacja dzieci i młodzieży, które później mogą być pracowni-

kami korporacji i pozytywnie, dzięki swojej wiedzy i umiejętnościom, przyczyniać się 

do wzrostu firmy. Ustalenie jednak skali tych korzyści może być niezmiernie trudne, 

co także wpływa na problemy związane z wyborem i wdrożeniem przez korporacje 

strategii CSR (Wierciński, 2011, s. 60).  

Pomimo że miary finansowe są najczęściej stosowane jako mierniki dokonań w ob-

szarze CSR, nie zawsze odzwierciedlają efekty tych działań w krótkim okresie. Więk-

szość inwestycji w CSR przynosi rezultaty w długim okresie i może pozytywnie wpły-

wać na wyniki finansowe firm nawet wiele lat po zakończeniu projektu, np. inwestycje 

w szkoły, przedszkola czy infrastrukturę lokalną. Tylko niektóre działania CSR mogą 

pozytywnie oddziaływać na wskaźniki finansowe korporacji w krótkim okresie, np. 

inwestycje w energooszczędne urządzenia (Peloza, 2009, s. 1524). Ponadto, pomiar 

działań społecznej odpowiedzialności wykracza poza zakres danych dostępnych z sys-

temu księgowego. Organizacje, w tym przedsiębiorstwa, muszą w pierwszej kolejności 

zidentyfikować oczekiwania i cele różnych interesariuszy, aby miary dostarczały im 

informacji, na podstawie których będą mogli ocenić stopień realizacji celów. Dane do 

pomiaru wymagają wykorzystania wielu różnych źródeł informacji, począwszy od 

obiektywnych do tych obarczonych dużą dozą subiektywizmu (Epstein, Widener, 2010, 

s. 44). A. Lulewicz-Sas (2015, s. 166) wskazuje, że większość firm prowadzi regularne 

lub nieregularne badania efektu realizacji działań CSR. Najczęściej wykorzystywa-

nymi narzędziami są badania ankietowe, badania podczas spotkań bezpośrednich oraz 

komunikacja nieformalna. Nie można jednak wskazać metod pomiaru umożliwiają-

cych porównanie wyników między firmami, gdyż każda korporacja stosuje własną me-

todologię.  

Równie ważne jest ustalenie zależności pomiędzy miernikami w poszczególnych 

perspektywach działalności: rozwoju, procesów wewnętrznych, obsługi klienta oraz fi-

nansowej. Satysfakcja pracowników w perspektywie rozwoju wpływa na poziom 

wskaźników produktywności i obrotu w perspektywie procesów wewnętrznych, co ma 

znaczenie dla wysokości wskaźników finansowych (Epstein, Wisner, 2011, s. 2–3). 

Większa satysfakcja pracowników może także pozytywnie wpływać na satysfakcję 

klientów (zadowolenie z obsługi będzie zwiększać ocenę zakupu). Jak wskazują inni 

autorzy (Schaltegger, Hansen, 2016, s. 213), stworzenie systemu pomiaru działalności 

społecznie odpowiedzialnej może utrudniać przekonanie menadżerów o konieczności 

koncentracji na wskaźnikach finansowych. Tym samym zrównoważony rozwój może 

zostać zmarginalizowany do działalności wpływającej na obniżkę kosztów (np. osz-

czędności zużycia energii) i przynoszącej korzyści w krótkim okresie. 

Przedsiębiorstwa decydujące się na pomiar CSR mogą stosować własne mierniki, 

jak i też decydować się na wykorzystanie wytycznych GRI (Global Initiative Repor-

ting). A. Szadziewska (2013, s. 262) wskazuje, że niektóre przedsiębiorstwa mogą mieć 

trudności w pozyskaniu odpowiednich danych, zwłaszcza jeśli system rachunkowości 

nie pozwala na ich generowanie. Pozyskanie dodatkowo tych informacji może być pra-

cochłonne i nie zaspokajać potrzeb informacyjnych interesariuszy. Ponadto, brak 
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szczegółowych uregulowań w tym zakresie powoduje, że nie można wskazać minimal-

nych wymagań dotyczących pomiaru działań CSR i stosowanej metodologii, co unie-

możliwia rozliczanie przedsiębiorstw z ujawnianych informacji. Problem podnoszony 

przez A. Szadziewską (2013) dotyczący weryfikacji ujawnianych danych mógłby być 

rozwiązany przez badanie raportu CSR przez biegłego rewidenta, jednak koszty ta-

kiego badania mogą przewyższać korzyści.  

Innym zastrzeżeniem jest dowolność w doborze mierników oraz metod pomiaru. 

Powoduje to, że trudno jest porównywać wyniki poszczególnych firm w ramach dzia-

łalności CSR. Częściowo ten problem rozwiązują standardy raportowania GRI, jednak 

brak obowiązkowych regulacji w tym zakresie powoduje, że każda spółka może do-

wolnie wybierać mierniki z tabeli GRI i również dowolnie je interpretować. Niektóre 

spółki prezentują więc dane liczbowe, a niektóre w ramach poszczególnych mierników 

ograniczają się do opisu sytuacji.  

Istotną kwestią jest wybór mierników, które mogą przedstawić firmę w dobrym 

świetle. Może to powodować, że zagadnienia mało istotne są poruszane w sprawozda-

niach CSR, a kwestie ważne pomijane ze względu na duży poziom kontrowersyjności. 

Od 2000 roku, kiedy pierwsze wskazówki raportowania CSR zostały wydane przez 

GRI, organizację utworzoną w 1997 roku przez dwie pozarządowe organizacje: Coali-

tion for Environmentally Responsible Economies (CERES) oraz the Tellus Institute ze 

wsparciem The United Nations Environment Programme (UNEP) powstało wiele wer-

sji raportowania. Obecnie obowiązuje wersja GRI4, gdzie firmy mogą wybierać spo-

śród 82 wskaźników szczegółowych w obszarach: 

• ekonomicznym (9 mierników), 

• środowiskowym (34 mierniki), 

• pracowniczym (28 mierników), 

• odpowiedzialności społecznej (11 mierników), 

• odpowiedzialności za produkty (9 mierników). 
 

Mierniki mogą służyć do mierzenia zasobów wykorzystanych do prowadzenia dzia-

łalności CSR, bądź efektów. W wielu przypadkach, gdyż informacja ta jest najprostsza 

do uzyskania, mierzone są nakłady, bez ustalania rezultatów, co powodowałoby wzrost 

kosztów działalności CSR, a rezultaty niekoniecznie musiałyby być uznane za wiary-

godne. Porównywanie wyników działalności CSR w poszczególnych raportach może 

być utrudnione, ze względu na zmieniającą się strukturę wymaganych przez GRI in-

formacji, jak i nieregularne przygotowywanie raportów przez firmy. 

 

 

2. Mierniki CSR ujawniane przez firmy w Polsce 
 

W celu odpowiedzi na pytanie badawcze Czy i w jakim stopniu firmy w Polsce sporządza-

jące raporty zrównoważonego rozwoju ujawniają informacje o efektywności realizowa-

nych działań społecznej odpowiedzialności? analizie poddano sprawozdania 18 spółek 
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prowadzących działalność w Polsce i sporządzających raporty CSR według GRI w la-

tach 2013–2015. Do badania wykorzystano bazę raportów społecznej odpowiedzialno-

ści na stronie http://raportyspoleczne.pl/biblioteka-raportow/. Największy udział w pró-

bie miały spółki z branży finansowej oraz z branży energetycznej. Pozostałe spółki 

działały w branżach: usługi, handel, przemysł ciężki, transport, przemysł spożywczy. 

Dwie spółki nie zostały zaklasyfikowane do żadnej branży (Fabryka Komunikacji Spo-

łecznej i ICP).  

W pierwszym etapie została przeprowadzona analiza treści sprawozdań CSR w celu 

wyodrębnienia mierników stosowanych przez firmy w Polsce. Na potrzeby analizy ziden-

tyfikowano 529 mierników. Mierniki były przypisywane do kategorii społecznej odpo-

wiedzialności albo na podstawie tabeli GRI publikowanej w raporcie CSR, lub kierując 

się definicją mierników społecznej odpowiedzialności w wytycznych GRI (oznaczenia 

mierników pozwalają na przypisanie każdej miary do odpowiedniej kategorii).  

 

Wykres 1. Średnia liczba mierników ujawniana przez badane firmy  

w czterech kategoriach* społecznej odpowiedzialności 

 
*  Kolumny uszeregowane w kolejności: finanse, handel, spożywczy, transport, usługi, przemysł ciężki, 

inne, energetyka.  
 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Z wykresu wynika, że najwięcej mierników w czterech obszarach społecznej odpowie-

dzialności: odpowiedzialności za produkt, społeczeństwo, pracownicy ujawniają firmy 

z sektora finansowego. Ponieważ badany jest jedynie jeden raport każdej firmy, nie można 

wyciągnąć wniosku, czy jest to stała struktura, czy też tylko powodowana ostatnimi 

spadkami zaufania polskiego społeczeństwa do sektora bankowego. Zgodnie natomiast 

z przewidywaniami najwięcej miar w obszarze środowiskowym ujawniają firmy, które 

w największym stopniu na to środowisko wpływają, czyli przedsiębiorstwa z przemysłu 

ciężkiego, a w badanej grupie firm były to firmy z sektora paliowego i górnictwa.  
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W kolejnym etapie analizy, w treści raportów zrównoważonego rozwoju były po-

szukiwane mierniki odpowiadające deklaracjom w podsumowaniach raportów. W ten 

sposób były rozpoznawane rzeczywiście stosowane miary w odniesieniu do miar pro-

ponowanych przez GRI (dla każdego miernika GRI firmy podawały strony w raporcie, 

na których powinien znaleźć się jego opis). W niektórych przypadkach okazywało się, 

że firma zamiast prezentacji miary opisywała podjęte działania, bez podawania liczb 

i faktów.  

Następnie dokonano podziału mierników na mierniki wejścia, wyjścia i mierniki 

efektywności (tab. 2). Miernikami wejścia były mierniki opisujące poziom nakładów 

poniesionych przez firmę, niekoniecznie finansowych, w celu realizacji działań spo-

łecznie odpowiedzialnych, np. wartość przekazanego wsparcia, inwestycje na ochronę 

środowiska, liczba przeprowadzanych kontroli itp. Miernikami wyjścia uznawano mier-

niki opisujące uzyskane efekty, np. liczba wspartych osób, instytucji, oszczędności ener-

gii, spadek marnotrawstwa, braków, liczby reklamacji. Do mierników efektywności 

kwalifikowano mierniki mierzące nie tylko efekty, ale efekty w stosunku do nakładów, 

czyli np. wartość wsparcia na beneficjenta, wartość przekazanego posiłku dla jednego 

potrzebującego, oszczędność energii w stosunku do poniesionych kosztów na inwesty-

cje, ile kontroli było potrzebnych, aby zmniejszyć liczę braków o jednostkę. W ostat-

nim etapie podjęto próbę uzupełnienia tabeli mierników dla każdej kategorii (przykłady 

mierników w załączniku 1). Najczęściej stosowane mierniki w poszczególnych obsza-

rach społecznej odpowiedzialności według GRI przedstawiono w tabeli 1. Jako wartość 

graniczną przyjęto 17% badanych spółek (3 spółki). 

 

Tabela 1. Lista najczęściej wykorzystywanych mierników działalności CSR  

przez spółki działające w Polsce* 
 

Odpowiedzialność 

za produkty 
Społeczeństwo Pracownicy Środowisko 

− ocena atmosfery 

wzajemnej komuni-

kacji/poziom satys-

fakcji/ocena klienta 

(67%) 

− liczba skarg (22%) 

− liczba produktów 

(17%) 

− wartość wydanych 

środków na działa-

nia społeczne 

(56%) 

− liczba wspartych 

osób i instytucji 

(np. Stypendystów, 

uczniów, uczestni-

ków szkoleń, szkół) 

(50%) 

− liczba projektów 

(22%) 

− liczba godzin wo-

lontariatu (17%) 

− wskaźnik wypadko-

wości, wypadki 

śmiertelne, często-

tliwość wypadków 

(61%) 

− liczba szkoleń (w tym 

na pracownika) 

(44%) 

− wskaźnik fluktuacji 

(33%) 

− wskaźnik chorób 

(33%) 

− liczba zwolnionych 

osób, wskaźnik 

zwolnień (28%) 

− zużycie energii 

(50%) 

− redukcja emisji 

CO2 (33%) 

− zużycie wody 

(33%) 

− ilość odpadów 

(tworzywa sztuczne, 

medyczne, inne) 

(33%) 

− recycling w % ma-

teriałów, tonach 

(22%) 

− zużycie papieru 

(22%) 
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ciąg dalszy tabeli 1 
 

Odpowiedzialność 

za produkty 
Społeczeństwo Pracownicy Środowisko 

  − wskaźnik straconych 

dni pracy, niezdol-

ności do pracy (28%) 

− liczba uczestników 

poszczególnych 

szkoleń (28%) 

− pracownicy według 

czasu zatrudnienia 

(22%) 

− liczba zatrudnio-

nych (22%) 

− wskaźnik przyjęć 

(22%) 

− wskaźnik absencji 

(22%) 

− poziom satysfakcji 

z pracy (22%) 

− liczba pracowni-

ków zatrudnionych 

na czas określony, 

umowę zlecenie 

(17%) 

− spadek zużycia 

energii do roku po-

przedniego (17%) 

− liczba hektarów la-

sów odnowionych, 

liczba posadzonych 

drzew (17%) 

− emisja CO2 (17%) 

 

*  Nie we wszystkich spółkach nazwa miernika brzmiała tak samo. W procesie analizy dla podobnych mier-

ników była przyjmowana jednolita nazwa. Procent w nawiasach oznacza odsetek badanych spółek 

(18 spółek) stosujących dany miernik. 
 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Tabela 2. Rodzaje mierników stosowane przez firmy w Polsce  

w raportach społecznej odpowiedzialności 
 

Obszar społecznej  

odpowiedzialności 

Liczba 

mierników 

Mierniki  

(w %) 

wejścia  

(nakładów) 

wyjścia  

(wyników) 
efektywności 

Odpowiedzialność za produkty  65 33 67 0 

Społeczeństwo  104 79 20 2 

Pracownicy  188 39 44 16 

Środowisko  172 68 54 11 
 

Źródło: opracowanie własne. 
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Z analizy wynika, że firmy najczęściej prezentują mierniki nakładów, a nie mierniki 

efektywności. Nawet jeśli występują zależności przyczynowo-skutkowe pomiędzy 

miernikami, nie jest ona zaznaczana w raporcie. Przykładowo, w obszarze „odpowie-

dzialność za produkty” dla miernika wyjścia – „liczba produktów oddanych do na-

prawy”, możliwym miernikiem wejścia byłyby koszty zapewnienia jakości, a mierni-

kiem efektywności stosunek kosztów do liczby produktów oddawanych do reklamacji. 

Spadek wartości tego miernika oznaczałaby wzrost skuteczności wdrażanych działań. 

Najczęściej firmy ujawniają miary niedające podstawy do oceny skuteczności działań, 

jak np. liczba ton elektrośmieci, zmiana emisji CO2, czy zużycie wody i energii bez 

powiązania z miernikami wejścia, jak np. wielkość produkcji czy liczba pracowników. 

Podobnie jest z miernikami takimi jak liczba współpracujących organizacji pozarządo-

wych, liczba posadzonych drzew, czy też liczba przeszkolonych pracowników, dla których 

brakuje mierników wyjścia, efektów i miar wiążących efekty jak np. wartość zrealizo-

wanych projektów z organizacjami pozarządowymi, czy przyrost wiedzy pracowników 

lub liczba posadzonych drzew (które przetrwały) z nakładami. Zgodnie z wynikami 

analizy zaprezentowanymi w tabeli 2, najmniej mierników efektywności firmy stosują 

w obszarze współpracy ze społecznością lokalną, a w przypadku odpowiedzialności za 

produkt nie zidentyfikowano żadnego wskaźnika efektywności. Przyczyną może być 

trudność pomiaru efektów wdrażanych działań. Wyniki niektórych decyzji, projektów 

mogą być widoczne po wielu latach, a nawet wówczas powiązanie przyczynowo-skut-

kowe z działalnością danego przedsiębiorstwa może być trudne, jak np. nakłady na 

edukację. Stąd najczęściej firmy podają liczbę współpracujących organizacji pozarzą-

dowych i wartość lub ilość przekazanych darów. W obszarze odpowiedzialność za pro-

dukt najczęściej mierzona jest satysfakcja klienta, jednakże nie jest ona wiązana z żad-

nymi konkretnymi nakładami, jest wielkością wielowymiarową, kształtowaną przez 

różne czynniki, stąd trudno ustalić przyczyny jej spadku lub wzrostu.  

Stosowanie standardów GRI spowodowało ograniczenie kreatywności korporacji 

przy opracowaniu informacji do raportów CSR. Informacje są prezentowane zgodnie 

z zaleceniami GRI, ale często są one podawane w formie tabelarycznej, liczbowej, bez 

wyjaśnień, co może utrudniać ich zrozumienie oraz znalezienie zależności przyczynowo-  

-skutkowych. Niektóre korporacje, aby zwiększyć wrażenie większej otwartości, starają się 

raportować na najwyższym poziomie aplikacji. Efektem tych działań jest zagęszczenie 

informacji, kosztem jej jakości (Moneva i in., 2006, s. 135) Ponadto, zmiany zakresu 

sprawozdań GRI w ciągu ostatnich kilku lat, nie przyczyniły się do wzrost porówny-

walności dokonań przedsiębiorstw w zakresie CSR. Porównywalność tych danych 

utrudnia także brak periodyzacji w raportowaniu działalności CSR. Niektóre przedsię-

biorstwa sporządzają raporty co dwa lata, niektóre corocznie, a niektóre nieregularnie. 

 

 

Wnioski  
 

Analiza literaturowa oraz analiza treści 18 raportów spółek sporządzających raporty 

zrównoważonego rozwoju w Polsce wykazała, że korporacje w Polsce koncentrują się 

na podawaniu informacji na temat mierników wejścia (nakładów), a nie mierników 
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efektywności. Taka prezentacja informacji nie pozwala na pełną ocenę działalności 

CSR firm. Przyczyną może być brak dostępu do danych i trudności pomiaru efektów 

działań społecznie odpowiedzialnych, tym bardziej jeżeli działania dotyczą długiego 

okresu. Niektóre efekty mogą być widoczne po wielu latach działania, co wymagałoby 

ciągłego pomiaru przez długi okres. Wyniki badania mogą też wskazywać, że firmy 

nie monitorują swoich działań w zakresie społecznej odpowiedzialności w długim 

okresie, czyli że nie realizują strategii zrównoważonego rozwoju i nie tworzą planów 

długookresowych dla tego obszaru działań. Z drugiej strony badanie pozwala jedynie 

ustalić czy i w jakim stopniu firmy w Polsce sporządzające raporty zrównoważonego 

rozwoju ujawniają informacje o efektywności realizowanych działań społecznej odpo-

wiedzialności? Nie umożliwia ono odpowiedzi na pytanie czy firmy mierzą efektywność 

swoich działań? Jeśli kolejne badania ujawniłyby, że firmy mierzą efektywność dzia-

łalności społecznie odpowiedzialnej, ale nie ujawniają tej informacji, powstałoby pyta-

nie badawcze: z jakiego powodu i czy jest to świadectwem manipulowania informacją? 

Inne badania prowadzone przez autorkę (Waniak-Michalak, 2017) prowadzą do wniosku, 

że firmy zmieniają mierniki w kolejnych raportach, nie ujawniając przyczyn dokona-

nych zmian, co może świadczyć o dążeniu do legitymizacji działań poprzez raporto-

wanie dokonań w obszarze CSR. Reasumując, wyniki badań pozwalają odpowiedzieć 

na pytanie badawcze, że badane firmy sporządzające raporty zrównoważonego roz-

woju ujawniają informacje o efektywności realizowanych działań społecznej odpowie-

dzialności w mniejszym stopniu, niż informacje o nakładach i wynikach. Rezultat ten 

może świadczyć o trudności w pomiarze efektów wielu działań CSR, ale i też o celowym 

działaniu legitymizacyjnym, jeżeli miary efektywności mogłyby przedstawić dokona-

nia firmy w złym świetle. Ograniczeniem badania jest duży subiektywizm w przypisy-

waniu miar do kategorii: mierników wejścia, wyjścia i efektywności, co nie pozwala 

jednoznacznie uogólniać wyników badań na całą populację, ale daje podstawy do dal-

szych badań w tym zakresie. 
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Załącznik 1 
 

Tabela 3. Mierniki w obszarze odpowiedzialności za produkty  

w raportach CSR w Polsce 
 

Mierniki wejścia (I) Mierniki wyjścia (O) Wskaźnik efektywności 

koszty promocji* liczba produktów/ usług I/O* 

koszty promocji* wartość produktów/usług I/O* 

koszty sprzedanych  

produktów* 
ocena klientów I/O* 

liczba sprzedanych  

produktów/usług* 
liczba skarg O/I* 

liczba sprzedanych  

produktów/usług* 

liczba produktów oddanych 

do naprawy 
O/I* 

odsetek dostaw  

od lokalnych dostawców 
ocena klientów* zmiana O/zmiana I* 

koszty obsługi klienta* 
ocena atmosfery wzajemnej 

komunikacji 
zmiana I/zmiana O* 

czas dotarcia produktu  

do klienta 
ocena klientów* zmiana O/zmiana I* 

liczba kategorii produktów 

podlegających ocenie 
ocena klientów* zmiana O/zmiana I* 

 
* Miernik proponowany przez autorkę (dotyczy tab. 3–6). 

 

Źródło: opracowanie własne (dotyczy tab. 3–6). 
 

 

Tabela 4. Mierniki w obszarze społeczeństwo w raportach CSR w Polsce 
 

Mierniki wejścia (I) Mierniki wyjścia (O) Wskaźnik efektywności 

koszt wsparcia* liczba wspartych osób I/O* 

liczba współpracujących 

NGOs 

wartość zrealizowanych  

projektów* 
O/I* 

koszt projektów* wzrost wiedzy społeczeństwa I/O* 

koszty projektów* 

liczba beneficjentów,  

np. stypendystów  

studiujących w dużych  

miastach 

I/O* 

liczba wolontariuszy  

zaangażowanych  

długoterminowo 

liczba wspartych osób* O/I* 

liczba wolontariuszy* liczba wspartych osób* 

liczba osób, którym pomógł 

jeden wolontariusz spośród 

pracowników firmy* 
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ciąg dalszy tabeli 4 
 

Mierniki wejścia (I) Mierniki wyjścia (O) Wskaźnik efektywności 

wartość wydanych środków 

na działania społeczne 

liczba wspartych  

osób/projektów* 
I/O* 

koszty pomocy/ darowizn* liczba projektów I/O* 

wartość wsparcia projektów 

społecznych 

liczba wspartych  

osób/projektów* 
I/O* 

koszt imprez* liczba uczestników imprez I/O* 

koszt gadżetów* 
liczba rozdanych gadżetów, 

np. opasek bezpieczeństwa 
I/O* 

koszt inwestycji 

liczba beneficjentów  

inwestycji (np. liczba  

pacjentów rocznie, którzy 

mogą korzystać z usług  

szpitala, hospicjum itp.)* 

koszt inwestycji  

na beneficjenta* 

liczba godzin wolontariatu 

wartość czasu poświęconego 

przez pracowników na rzecz 

inicjatyw lokalnych 

O/I, ocena pracy  

wolontariuszy  

przez beneficjentów* 

wartość darowizn  

rzeczowych 
liczba beneficjentów* I/O* 

wartość darowizn na rzecz 

lokalnej społeczności 

liczba zrealizowanych  

projektów na rzecz lokalnej 

społeczności* 

ocena projektów  

przez mieszkańców* 

liczba przegranych spraw  

o rekompensaty 
wartość przegranych spraw* O/I* 

darowizny wg. Celu 
liczba  

projektów/beneficjentów* 

ocena projektów  

przez mieszkańców/klientów* 

wartość inwestycji* 
liczba ukończonych  

inwestycji* 

liczba mieszkańców w %  

akceptujących inwestycje 

(akceptacja społeczna)* 

lista oczekiwań  

interesariuszy 

liczba zrealizowanych  

oczekiwań* 

ocena realizacji  

przez interesariuszy* 

koszty obsługi klienta* 
czas oczekiwania  

na odpowiedź na zapytanie 

koszt obsługi  

na odpowiedź/liczba  

odpowiedzi* 

wartość reklamy* 

wysokość kar  

np. za naruszenie zakazu  

reklamy 

O/I* 

wartość reklamy* 

wartość reklamy  

(ekwiwalent) na promocję 

miasta 

O/I, ocena promocji miasta 

przez mieszkańców* 
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Tabela 5. Mierniki w obszarze Praktyki zatrudnienia i godna praca  

w raportach CSR w Polsce 
 

Mierniki wejścia (I) Mierniki wyjścia (O) Wskaźnik efektywności 

liczba zatrudnionych wartość sprzedaży* O/I* 

procent kobiet wartość sprzedaży* O/I* 

liczba zwolnionych osób koszty odpraw* O/I* 

koszty rekrutacji* wskaźnik przyjęć O/I* 

wskaźnik zwolnień 
koszty odpraw/koszty  

zatrudnienia* 
O/I* 

koszty systemu  

motywacyjnego* 
wskaźnik fluktuacji I/O* 

liczba szkoleń przyrost poziomu wiedzy* O/I* 

koszty bezpieczeństwa 

pracy* 
wskaźnik obrażeń ciała I/O* 

wskaźnik straconych dni 

pracy 
koszty utraconych korzyści* O/I* 

wskaźnik absencji koszty utraconych korzyści* O/I* 

koszty negocjacji* 
liczba postępowań  

zakończonych ugodą 
I/O* 

koszty przeprowadzania 

ocen pracowniczych* 

ocena przez pracowników 

ocen pracowniczych 
Korelacja* 

koszty szkoleń* 
liczba uczestników  

poszczególnych szkoleń* 
I/O* 

Koszty bezpieczeństwa 

pracy* 
wskaźnik chorób 

Zmiana wskaźnika chorób/ 

zmiana kosztów pracy* 

liczba zatrudnionych* wynagrodzenia O/I* 

koszty systemu  

motywacyjnego* 
czas zatrudnienia I/O* 

liczba nowych pracowników 
koszty wynagrodzeń nowych 

pracowników* 
O/I* 

liczba pracownic  

na urlopach macierzyńskich 
koszty zastępstw* O/I* 

liczba kobiet na wyższych 

stanowiskach 
wynik finansowy firmy* O/I* 

koszty systemu  

motywacyjnego* 

poziom satysfakcji,  

zadowolenia z pracy 
I/O* 

koszty ochrony BHP* 
liczba wypadków  

śmiertelnych 
I/O* 

koszty ochrony BHP* 
wskaźnik częstości  

wypadków 

Zmiana wskaźnika  

wypadków/zmiana kosztów 

pracy* 
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ciąg dalszy tabeli 5 
 

Mierniki wejścia (I) Mierniki wyjścia (O) Wskaźnik efektywności 

koszty BHP* liczba chorób zawodowych I/O* 

koszty kontroli* 
liczba ukaranych  

pracowników 
I/O* 

koszty BHP* 
ocena BHP  

przez pracowników 
I/O* 

liczba pracowników  

korzystających  

z dofinansowania 

koszty dofinansowania* O/I* 

liczba awansów 
poziom satysfakcji,  

zadowolenia z pracy* 
O/I* 

liczba godzin szkoleń  

na pracownika 

średni przyrost wiedzy  

na pracownika* 
O/I* 

koszty szkoleń* 
liczba przeszkolonych  

pracowników 
I/O* 

zmiana kosztów  

BHP/inwestycje w BHP* 

zmiana częstotliwości  

wypadków 
I/O* 

liczba pracowników  

podlegających ocenie 
koszty oceny* O/I* 

 

 

Tabela 6. Mierniki w obszarze Ochrona środowiska w raportach CSR w Polsce 
 

Mierniki wejścia (I) Mierniki wyjścia (O) Wskaźnik efektywności 

liczba zatrudnionych* zużycie energii* 
zużycie energii na 1 pracow-

nika 

wielkość produkcji* liczba ton elektrośmieci O/I* 

liczba zatrudnionych  

w oddziale* 
zużycie energii w oddziale O/I* 

zmiana wielkości produkcji* 
zmiana zużycia energii  

do roku poprzedniego 
I/O* 

zmiana wielkości produkcji* zmiana emisji CO2 I/O* 

liczba posadzonych drzew 
liczba drzew, które nie  

obumarły* 
I/O* 

liczba kontroli  

hydrologicznych  

i hydrogeologicznych 

zmiana kosztów rewitalizacji* O/I* 

procent oddziałów  

segregujących odpady 

koszty posegregowanych  

odpadów* 
O/I* 
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ciąg dalszy tabeli 6 
 

Mierniki wejścia (I) Mierniki wyjścia (O) Wskaźnik efektywności 

procent papieru  

z recyklingu 
koszty zużytego papieru* O/I* 

zużycie wody 
liczba wyprodukowanych 

produktów* 
I/O* 

zużycie papieru 
liczba wyprodukowanych 

produktów* 
I/O* 

zużycie energii elektrycznej 

ogółem 

liczba wyprodukowanych 

produktów* 
I/O* 

liczba ton sprzętu oddanego 

do utylizacji 
wartość złomu* O/I* 

liczba ton odpadów  

ponownie wykorzystanych 
wartość odzyskana* O/I* 

liczba ton spalonych  

odpadów z odzyskiem  

energii 

wartość odzyskana* O/I* 

udział odpadów oddanych 

do recyklingu w liczbie  

odpadów ogółem 

wartość odpadów* OxI* 

liczba dostaw transportem 

kolejowym 

koszty  

transportu/oszczędność  

energii (paliwa)* 

O/I* 

liczba hektarów lasów 

zniszczonych* 

liczba hektarów lasów  

odnowionych 
O/I* 

odpady ogółem* odpady niezagospodarowane O/I* 

ścieki 
ścieki odprowadzane do rzeki 

w m3 
O/I* 

zmiana wielkości produkcji* 
ilość zmniejszonego zużycia 

papieru 
O/I* 

wielkość produkcji* 
wysokość emisji CO2 w kg 

CO2/GJ 
O/I* 

koszt szkoleń z zakresu 

ochrony środowiska 

wielkość kar  

za zanieczyszczenie  

środowiska* 

O/I* 

wydatki na produkty  

ekologiczne 

sprzedaż produktów  

ekologicznych* 
O/I* 

wielkość produkcji* zużycie paliw w litrach O/I* 

wielkość produkcji* zużycie papieru w ryzach O/I* 

wielkość produkcji* zużycie enrgii w Kwh O/I* 
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ciąg dalszy tabeli 6 
 

Mierniki wejścia (I) Mierniki wyjścia (O) Wskaźnik efektywności 

wielkość produkcji* pobór wody w m3 O/I* 

wielkość produkcji* 
ilość odpadów: tworzywa 

sztuczne, medyczne, papier 
O/I* 

wielkość produkcji* emisja NO, SO O/I* 

wielkość produkcji* 

czynniki chłodnicze na bazie 

węglowodorów w kg  

w użyciu i straty 

O/I* 

wielkość odpadów* 

ilość odpadów  

niebezpiecznych, w tym  

poddanych recyclingowi 

O/I* 

wielkość odpadów* 
przeznaczenie odpadów  

na paszę 
O/I* 
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