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1. Wprowadzenie

XXI wiek to bez wątpienia era informacji. Współczesna rzeczywistość 
gospodarcza utraciła, niestety chyba bezpowrotnie, cechę trwałości będącą 
do tej pory gwarancją bezpieczeństwa funkcjonowania przedsiębiorstw. 
Podmioty gospodarcze działają obecnie w obszarze szybko rozwijających 
się rynków krajowych i międzynarodowych, zdominowanych coraz większą 
presją konkurencji. Funkcjonują w ciągle zmieniającym się i pełnym sprzecz-
ności interesów otoczeniu. Muszą się dostosować do niełatwych warunków 
rynkowych i ciągłych zmian.

Ściśle ze sobą powiązane rynki międzynarodowe i krajowe współcześnie 
przypominają naczynia połączone, ponieważ reakcje jednych rynków wpły-
wają bezpośrednio lub pośrednio na funkcjonowanie innych. Wiąże się to 
ściśle z łatwością i szybkością przepływu informacji1. Wprowadzona przez 
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McLuhana metafora globalnej wioski2 jest już od dawna niezaprzeczalnym 
faktem – świat oplata coraz gęstsza sieć połączeń. Dynamiczne zmiany oto-
czenia są spowodowane głównie przez postępujące, wielowarstwowe procesy 
globalizacji. Otoczenie gospodarcze, w którym funkcjonują współczesne przed-
siębiorstwa, pozostaje pod silnym wpływem ewolucji systemu finansowego 
– jej poszczególnych faz, wyodrębnianych ze względu na rodzaj związków 
między przedsiębiorstwami i krajami. Nieodłącznymi elementami globalnej 
gospodarki są krajowa i międzynarodowa rachunkowość oraz rozwijające się 
na jej gruncie, rozpatrywane wieloaspektowo i wielopłaszczyznowo, rapor-
towanie biznesowe. 

Celem artykułu jest wskazanie miejsca oraz perspektyw rozwoju i wdraża-
nia zasad zintegrowanego raportowania biznesowego, w kontekście społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw ery globalizacji i zrównoważonego rozwoju. 
W artykule zastosowano metodę dedukcyjną, wspomaganą studiami literatury.

2. Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa a odbudowa zaufania  
do sprawozdawczości finansowej

Lata 2000–2002 zapisały się czarnymi zgłoskami w historii gospodarki 
światowej. Przyczyny kryzysu są związane w szczególności z powtarzający-
mi się skandalami finansowymi, informacjami o zmianach w przychodach 
tzw. firm blue chip3, zarzutami w stosunku do dyrektorów zarządzających 
o pobieranie zbyt wysokich wynagrodzeń, czy sprzedawaniem i kupowaniem 
papierów wartościowych spółek publicznych przez ich pracowników (tzw. in-
sider trading). W większości przypadków winą za kryzys obciążano top mana-
gement, który odpowiadał za rozluźnienie etyki i kontroli w swoich spółkach.

Praktyka manipulowania sprawozdaniami finansowymi, nakierowana na 
maksymalizację przyjętych celów, liczne skandale, związane z agresywną 
rachunkowością, oszustwami zarządów i aktywnym udziałem niektórych 
audytorów w poważnych nadużyciach, zachwiały społecznym zaufaniem 

2 Globalna wioska (global village) – termin wprowadzony przez McLuhana w 1962 roku. 
Zob. M. McLuhan, The Gutenberg galaxy: The making of typographic man, University 
of Toronto, Toronto 1962, s. 154.

3 Mianem blue chip określa się duże spółki giełdowe, które charakteryzują się bardzo dobrą 
sytuacją finansową, a co za tym idzie, cieszą się zaufaniem inwestorów.
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do rzetelności i wiarygodności sprawozdań finansowych. Jednak regulacje 
wprowadzone po upadku Enronu4 nie zapobiegły pojawieniu się następnego 
kryzysu. Z pewnością zminimalizowały w znacznym stopniu jego skutki, ale 
problem transparentności i rzetelności raportów finansowych pozostał. 

Tendencyjne kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa spowodowało in-
tensyfikację zjawiska określanego mianem „rachunkowości kreatywnej”5. 
S. Surdykowska twierdzi, że „rachunkowość kreatywna jest reakcją na bezrad-
ność norm w tych przypadkach, w których jednoznaczne określenie tego, co 
mierzyć i jak mierzyć jest po prostu niemożliwe, ponieważ proces ten, nawet 
w odniesieniu do jednego elementu będącego przedmiotem pomiaru, może 
zależeć od bardzo wielu decyzji”6. 

Upadek Enronu i utrata dobrego imienia jego audytora okazały się tylko 
wierzchołkiem góry lodowej. Znacznie więcej spółek giełdowych w Stanach 
Zjednoczonych manipulowało księgami rachunkowymi, a firmy audytorskie 
niejednokrotnie tolerowały nieprawidłowości i agresywne działania zarządów. 
W związku z tym pojęcie rachunkowości kreatywnej w potocznym znaczeniu 
uzyskało negatywne konotacje; kojarzy się ona z oszustwem, fałszerstwem 
i malwersacjami. Tymczasem rachunkowość kreatywną należy postrzegać 
jako takie prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań 
finansowych, które w rzeczywisty sposób oddaje prawdę o sytuacji mająt-
kowej i finansowej podmiotu oraz jego dokonaniach (wykorzystując przy 
tym elastyczność regulacji prawnych czyli prawo wyboru w rachunkowości, 
ang. accounting choice).

Kreatywność w takim rozumieniu jest i będzie stosowana w rachunko-
wości przez wszystkie bez wyjątku przedsiębiorstwa, a historia kreatywnej 
rachunkowości jest tak stara, jak sporządzanie sprawozdań finansowych 
i podawanie ich do publicznej wiadomości. Jest przecież rzeczą naturalną, że 
przedsiębiorstwa starają się w taki sposób przedstawić dane finansowe, aby 
tworzyły one jak najkorzystniejszy ich wizerunek. Elastyczność norm zapewnia 
możliwość i daje przyzwolenie stosowania rachunkowości kreatywnej, gdzie 

4 Owocem pracy Komisji była Ustawa Sarbanes-Oxley (SOX), uzupełniająca regulacje wydane 
w latach 1933–34.

5 Por. E. Śnieżek, M. Wiatr, Rachunkowość a tendencyjne kreowanie obrazu działalności 
przedsiębiorstwa, Prace i Materiały Wydz. Zarządz. UG, Fundacja Rozwoju UG 2011/1.

6 S. Surdykowska, Normatywne i kreatywne aspekty rozwoju rachunkowości, [w:] L. Cebo 
(red.), Podstawowe problemy rachunkowości jako dyscypliny naukowej i działalności prak-
tycznej, Akad. Ekon. im. K. Adamieckiego, Katowice 2000, s. 207. 
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sformułowanie „kreatywna” ma dobre konotacje i zachęca do korzystania 
z możliwości niewykraczających poza prawo i etykę biznesu.

Tymczasem agresywna rachunkowość stanowi zagrożenie dla bezpieczeń-
stwa obrotu gospodarczego pod każdą szerokością geograficzną. Żaden rynek 
nie jest na nią dostatecznie odporny, gdyż problem tkwi przede wszystkim 
w uczciwości zarządów przedsiębiorstw7. W celu odbudowania zaufania spo-
łecznego w rachunkowości, konieczne stało się położenie szczególnego naci-
sku nie tylko na etykę zawodu, ale również na przestrzeganie podstawowych 
zasad rachunkowości oraz raportowanie o szerokim zakresie merytorycznym. 
Współczesne przedsiębiorstwo musi zaangażować się w realizację koncepcji 
społecznej odpowiedzialności biznesu.

3. Społeczna odpowiedzialność biznesu  
w dobie zrównoważonego rozwoju

Podmioty gospodarcze, w celu zapewnienia kontynuacji działalności 
w warunkach konkurencji oraz globalizacji gospodarki, poszukują takich 
kierunków rozwoju, które nie tylko wpłyną na tworzenie wartości, ale będą 
również społecznie odpowiedzialne oraz ekologicznie przyjazne8. Z punktu 
widzenia przedsiębiorstwa głównym powodem stosowania filozofii społecznej 
odpowiedzialności biznesu są czynniki kulturowe, wynikające ze wzrostu 
znaczenia pozamaterialnych aspektów charakteryzujących ofertę rynkową 
przedsiębiorstwa. Biznes społecznie odpowiedzialny to odpowiedź na zmiany 
zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstwa, a wspólnym mianownikiem działań 
jest troska o człowieka i środowisko, w którym żyje, a także o zrównoważony 
rozwój gospodarki. 

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jest koncepcją, według której 
firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne 
i ochronę środowiska, a także relacje z interesariuszami9, czyli grupami lub 

7 E. Śnieżek, M. Wiatr, Kreatywna czy oszukańcza sprawozdawczość finansowa. Sygnały, 
symptomy, diagnoza, Przegląd Organizacji 2011/11, s. 10.

8 Por. P. Roszkowska, Rewolucja w raportowaniu biznesowym. Interesariusze, konkurencyj-
ność, społeczna odpowiedzialność, Difin, Warszawa 2011, s. 43.

9 Społeczna odpowiedzialność biznesu posiada swoje standardy, m.in. AA1000. Jest to jeden 
ze standardów społecznej odpowiedzialności biznesu, wypracowany w 1999 roku przez 
Instytut na rzecz Społecznej i Etycznej Odpowiedzialności (Institute of Social and Ethical 
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jednostkami, które mogą wpływać lub są pod wpływem działania przedsiębior-
stwa za pośrednictwem jego produktów, strategii i procesów. Odpowiedzialne 
społecznie przedsiębiorstwo nie tylko spełnia wszystkie wymagania formalne, 
ale także dobrowolnie angażuje się, inwestując w zasoby ludzkie, ochronę 
środowiska i relacje z interesariuszami10.

Odpowiedzialny biznes to podejście strategiczne i długofalowe, oparte na 
zasadach dialogu społecznego; to osiąganie trwałego zysku przy jednoczesnym 
mądrym kształtowaniu relacji z otoczeniem; to potężne narzędzie zarządzania; 
to także poczucie odpowiedzialności za konsumenta, inwestora, społeczeń-
stwo, środowisko naturalne, za sukces gospodarki; stosowanie przejrzystych 
praktyk biznesowych opartych na szacunku dla pracowników, społeczności 
i środowiska11.

W Polsce strategia CSR jest nadal tematem relatywnie nowym i nie do 
końca poznanym. Cieszy się rosnącym zainteresowaniem, z jednej strony 
podmiotów związanych z biznesem oraz administracją państwową, a z drugiej 
– mediów. Z punktu widzenia przedsiębiorstw ta koncepcja staje się wyznacz-
nikiem ładu korporacyjnego oraz priorytetem w budowaniu kompleksowej 
strategii rozwoju przedsiębiorstwa12. 

Społeczną odpowiedzialność biznesu zdecydowanie łatwiej zauważyć 
w dużych przedsiębiorstwach (w tym w koncernach międzynarodowych), 
które działania w zakresie CSR mają bezpośrednio wpisane w ogólną strategię. 
Takie firmy są też najbardziej świadome korzyści płynących z realizacji dzia-
łań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Duże przedsiębiorstwa 
i koncerny międzynarodowe częściej promują swoją działalność w zakresie 
CSR, prowadząc kampanie informacyjne lub publikując okresowe raporty 
na ten temat. Mniejsze firmy, mimo że w praktyce realizują pewne działania 

AccountAbility), włączający kwestie społeczne i etyczne do zarządzania strategicznego 
organizacją. Innym standardem społecznej odpowiedzialności biznesu jest SA8000. To 
zbiór zasad i procedur chroniących podstawowe prawa pracownicze, norma powstała w celu 
niezależnej weryfikacji wymogów społecznej odpowiedzialności, jakie powinno spełniać 
przedsiębiorstwo.

10 P. Roszkowska, Rewolucja..., s. 41–44.
11 B. Gierusz, T. Martyniuk, Rola rachunkowości w świetle społecznej odpowiedzialności 

przedsiębiorstwa (CSR), [w:] Pracownicy Katedry Rachunkowości SGH (red.), Problemy 
współczesnej rachunkowości, SGH, Warszawa 2009, s. 125–136.

12 Zob. szerzej W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Susta-
inability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości, zmiany paradygmatów i koncepcji 
zarządzania, Poltext, Warszawa 2010, s. 299–325.
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w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, nie są świadome przyna-
leżności ich działań do sfery CSR i nie posiadają zazwyczaj żadnej strategii 
w tym zakresie13.

Należy jednak pamiętać, że społeczna odpowiedzialność biznesu nie 
oznacza, że przedsiębiorstwo i jego właściciele, rezygnując z zysku, mają 
poświęcić się działalności ekologicznej i prospołecznej. Ważne jest to, by 
w strategii dążenia do jak najwyższego zysku uwzględniali także aspekty spo-
łeczne i ekologiczne. Tworzy się w ten sposób sprzyjający klimat społeczny, 
w którym przedsiębiorstwa mogą – z korzyścią dla gospodarki i społeczeństwa 
– realizować strategie harmonijnego i zrównoważonego rozwoju14.

Jednym z istotnych elementów społecznej odpowiedzialności biznesu, 
mającym zapewnić lepsze funkcjonowanie podmiotów gospodarczych, ma być 
efektywny nadzór korporacyjny15. Różnorodne rozumienie pojęcia nadzoru 
korporacyjnego wpływa na zróżnicowanie systemów określających zakres 
odpowiedzialności wynikający z definiowania charakteru relacji między spół-
ką a kluczowymi grupami ją tworzącymi16. Nadzór właścicielski i regulacje 
jego zasad przyczyniają się do sprawniejszego funkcjonowania podmiotów 
gospodarczych w globalnym otoczeniu. Mają zagwarantować efektywne 
i przejrzyste zarządzanie oraz zmaksymalizować ochronę akcjonariuszy 
mniejszościowych17.

Ujawnianie oznacza udostępnianie informacji. Jej spektrum nieustannie się 
rozszerza. Sytuacja taka została wymuszona protestami społeczeństwa prze-
ciwko oddziaływaniu biznesu na środowisko naturalne człowieka, przeciwko 
niszczącemu normy społeczne i etyczne postępowaniu firm kierujących się 
jedynie zyskiem, a także przeciwko naciskowi potężnych, globalnych firm na 

13 Zob. E. Śnieżek, Społecznie odpowiedzialne przedsiębiorstwo przyszłości w kontekście 
ponadczasowych przemyśleń prof. Elżbiety Burzym (w druku).

14 E. Burzym, Społeczna funkcja rachunkowości, Zesz. Teoret. Rach. 2008/45(101), s. 73–74.
15 Niektórzy autorzy uważają, że nadzór korporacyjny to nowoczesna nazwa problemu, który 

od wielu lat nurtuje spółki, a który dotyczy sposobu, w jaki menedżerowie odpowiadają 
przed akcjonariuszami i różnymi grupami interesariuszy (rozliczają się przed nimi) oraz 
zapewniają spółce strukturę właściwie służącą realizacji tego celu.

16 Por. J. Gad, Mechanizm wewnętrzny nadzoru korporacyjnego a system rachunkowości 
w polskich spółkach publicznych – nowe regulacje oraz wyniki badań, Zesz. Nauk. Uniw. 
Szczec. 2011/690, Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia (41), s. 777–788.

17 J. Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2009, 
rozdział 1.
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społeczności lokalne, gdzie realizują one swoje zamierzenia, nie zawsze licząc 
się z korzyściami danego społeczeństwa18.

Społeczna odpowiedzialność biznesu wiąże się przede wszystkim z za-
łożeniem rozwoju przedsiębiorstwa, przy zastosowaniu dobrych praktyk 
biznesu, ekologii i etyki. Ujawnianie informacji innych niż zawarte w samych 
sprawozdaniach finansowych ma obecnie coraz większe znaczenie na rynku 
światowym i wywołuje nieustające dyskusje nad kształtem i przydatnością 
tzw. raportu biznesowego. 

4. Raport biznesowy jako odzwierciedlenie współczesnych tendencji 
rozwojowych w sprawozdawczości finansowej

W nurt globalizacji wpisuje się rozwój zarządzania strategicznego, 
strategicznej rachunkowości zarządczej oraz nowoczesne trendy w inter-
nacjonalizacji zasad i procedur sporządzania i prezentowania sprawozdań 
finansowych. Szeroki zakres konwergencji między rachunkowością finansową 
i rachunkowością zarządczą niesie naturalne konsekwencje dla sprawozdaw-
czości finansowej, wymuszając jej integrację z raportami zarządczymi, co jest 
ważne zarówno dla inwestora, jak i dla zarządu. Dynamika rozwoju biznesu 
sprawia, że wdrażanie MSR i MSSF staje się procesem zdeterminowanym 
świadomością zarządów spółek, inwestorów i audytorów. Epokowy charakter 
tych zmian nie ulega wątpliwości.

Obecnie panuje przekonanie, że sprawozdawczość, skupiając się za bardzo 
na formie prawnej, a za mało uwagi poświęcając treści ekonomicznej, nie jest 
w stanie sprostać rosnącym potrzebom i wymaganiom inwestorów, którzy nie 
zadowalają się już suchą informacją z raportów finansowych. Preferuje nadal 
przeszłość, a nie przyszłość, koszt, a nie wartość, stąd wynika jej skupianie się 
na ustalaniu zysku memoriałowego. Współcześnie od rachunkowości oczekuje 
się niemal cudu19. 

18 Por. E. Śnieżek, M. Perlińska, Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa w dobie 
zrównoważonego rozwoju, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 2012/276, 
s. 203–216.

19 Sprawozdawczość finansowa podlega w ostatnich latach nieustającej krytyce; chodzi przede 
wszystkim o dokonywanie pomiaru w koszcie historycznym. Wynika to z faktu, że wycena 
wstępna jest czynnością pierwotną w stosunku do pomiaru i prezentacji dokonań, zatem jedno-
znacznie determinuje koszty ujmowane w rachunku zysków i strat i wpływa na wielkość wyniku 
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Przyspieszone tempo ewolucji kształtu i zawartości sprawozdawczości 
finansowej w ostatnich latach spowodowało, że coraz częściej mówi się o tzw. 
raporcie biznesowym. Jest to zmodyfikowane, przebudowane sprawozdanie 
finansowe, uzupełnione o nowe informacje finansowe i niefinansowe, w ujęciu 
ex post i ex ante, tabelaryczne i opisowe itp.20 Ewolucyjny charakter prze-
kształcenia klasycznego sprawozdania finansowego w raport biznesowy jest 
bezdyskusyjny. 

W sprawozdawczości biznesowej zarząd jednostki musi zdecydować, które 
informacje ujawnić i jakie korzyści z ich posiadania odniosą użytkownicy. 
Zamknięcie luki informacyjnej (różnicy między wagą przypisywaną danej 
informacji lub miernikowi przez jego użytkownika a poziomem zaspokojenia 
jego potrzeb informacyjnych przez zarząd przedsiębiorstwa) może nastąpić 
nie tylko poprzez ujawnienie tzw. aktywów niewidzialnych czy wskaźników 
sukcesu nowych produktów, wzrostu udziału w rynku itp. Jej zamykanie od-
bywa się również poprzez wypełnienie tzw. luki sprawozdawczości21, czyli 
poprzez ujawnienie takich informacji finansowych i w taki sposób, że ocena 
ich przydatności informacyjnej, zarówno przez użytkowników, jak i przez 
zarząd, będzie wysoka. 

Wprowadzenie do praktyki gospodarczej obowiązku publikowania ra-
portów biznesowych ma szereg korzyści, wśród których należy wymienić: 
zwiększenie zaufania do zarządu podmiotu (zarówno inwestorzy jak i analitycy 
finansowi szczególnie mocno podkreślają tę korzyść22), możliwość poszerzenia 
bazy inwestorów strategicznych, zwiększenie zainteresowania analityków, 
poprawę i zwiększenie dostępu do kapitału oraz wzrost cen akcji. 

Z przyjęciem i akceptacją raportów biznesowych wiąże się także szereg dyle-
matów wynikających z obawy przed negatywnym wpływem zakresu ujawnień na 
kreowaną przez przedsiębiorstwo wartość dla właściciela. Do najczęściej wymie-

finansowego jednostki. W przypadku spółek publicznych właściwie sporządzone sprawozdania 
mają szczególne znaczenie, ponieważ zawarte w nich informacje finansowe są podstawą do 
obliczania wielu wskaźników, na bazie których aktualni i potencjalni inwestorzy oceniają atrak-
cyjność konkretnej spółki, co z kolei przekłada się na kształtowanie kursów jej akcji. 

20 E. Śnieżek, Sprawozdawczość..., s. 332–337.
21 A. Gajewska-Jedwabny, Relacje inwestorskie i raportowanie wartości, [w:] A. Szablew-

ski, R. Tuzimek (red.), Wycena i zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa 2007, 
s. 506–510.

22 Por. E. Jaworska, Zmiana podejścia do sprawozdawczości w aspekcie społecznej odpo-
wiedzialności przedsiębiorstwa, Zesz. Nauk. Uniw. Szczec. 2011/668, Rynki finansowe, 
ubezpieczenia (41), s. 573–583.
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nianych należą: groźba utraty przewagi konkurencyjnej, ryzyko pozwów sądowych 
oraz podniesienie kosztów przygotowania, prezentacji oraz uwiarygodnienia publi-
kowanych informacji23.

W modelowym raporcie biznesowym powinno się ująć pełny zestaw infor-
macji koniecznych do prawidłowego zdiagnozowania standingu finansowego 
podmiotu. Postulaty dotyczące dodatkowych, obligatoryjnych i uznaniowych 
ujawnień zmierzają wyraźnie w kierunku powszechnego uwzględnienia w ra-
portach biznesowych informacji zarządczych. Kapitał intelektualny, relacje ze 
społeczeństwem i środowiskiem, nadzór korporacyjny – te elementy powodują, 
że raport biznesowy zyskuje powszechnie miano raportu zintegrowanego. 
Dokąd zmierzamy w poszukiwaniu modelu takiego raportu? Działania warun-
kujące odpowiedź na to pytanie podejmowane są na naszych oczach. 

5. Perspektywy rozwoju zintegrowanego raportowania biznesowego

Zintegrowane raportowanie to wkład biznesu w realizację polityki zrów-
noważonego rozwoju gospodarczego24 oraz osiągnięcie równowagi między 
efektywnością i dochodowością, a interesem społecznym. 

Ze względu na stopień powiązania idei odpowiedzialnego biznesu z ra-
chunkowością, z reguły wyróżnia się następujące warianty rozwiązań kwestii 
zintegrowanego raportowania biznesowego25:
1) odrębna prezentacja informacji na temat społecznego i środowiskowego 

zaangażowania przedsiębiorstwa i sprawozdań finansowych;
2) integracja obu systemów informacyjnych poprzez uwzględnienie w wyniku 

finansowym skutków działań z zakresu zrównoważonego rozwoju;
3) zastąpienie sprawozdawczości finansowej – dla oceny wyników jednostki 

z punktu widzenia wszystkich interesariuszy – kompleksowym raportem 
akcentującym koszty i korzyści z tytułu inicjatyw podejmowanych w ob-
szarze odpowiedzialnego biznesu.

23 Por. np. T. Gabrusewicz, Rachunkowość odpowiedzialności społecznej w kształtowaniu 
zasad nadzoru korporacyjnego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.

24 Przykładem próby regulacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju jest raport we-
dług zaleceń Global Reporting Initiative (GRI), jest on wystandaryzowany i może zostać 
sporządzony na trzech podstawowych poziomach aplikacji z wytycznymi.

25 A. Paszkiewicz, A. Szadziewska, Raportowanie rozwoju zrównoważonego przedsiębiorstw 
według wytycznych GRI, Zesz. Nauk. Uniw. Szczec. 2011/668/41, s. 641–644.
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Obecnie zazwyczaj stosowane jest pierwsze rozwiązanie, które można 
traktować jak informację dodatkową, uzupełnienie i rozszerzenie tradycyjnej 
sprawozdawczości finansowej. Jednak coraz częściej jednostki decydują 
o przyjęciu trzeciego rozwiązania. Zintegrowane raportowanie jest przedmio-
tem zainteresowania wielu organizacji biznesowych, regulatorów krajowych 
i międzynarodowych, a także samych przedsiębiorstw. W kwietniu 2013 r. 
Międzynarodowa Rada Sprawozdawczości Zintegrowanej (International In-
tegrated Reporting Council) wydała projekt założeń koncepcyjnych zintegro-
wanego raportowania. Stanowi on ważną próbę ukierunkowania raportowania 
przedsiębiorstw na dostarczenie inwestorom wielowymiarowego obrazu ich 
działalności (w sferze etyki, finansów i społecznej odpowiedzialności). 

Wspomniane założenia koncepcyjne mogą być wykorzystane jako szkielet 
współczesnego raportowania zintegrowanego, a także jako wskazówki dla 
podmiotów, które dążą jedynie do poprawienia użyteczności swoich raportów. 
Jest to ważny krok w kierunku lepszego dialogu z inwestorami. Założenia kon-
cepcyjne zintegrowanego raportowania zbudowano na siedmiu, powiązanych 
ze sobą, filarach: model działalności, omówienie zasad organizacji i otoczenia 
zewnętrznego przedsiębiorstwa, ryzyka i możliwości, strategia i alokacja za-
sobów, wyniki działalności, perspektywy oraz ład korporacyjny. Założenia nie 
są obligatoryjne. Oczekuje się, że wpłyną one znacząco na sprawozdawczość 
jednostek, poprzez wprowadzenie dodatkowych miar skuteczności działania, 
skoncentrowanych na działaniach operacyjnych i społecznych, oraz zwięk-
szenie nacisku na omówienie kluczowych aktywów firmy (np. baz klientów, 
własności intelektualnej czy reputacji). Silniejszy akcent zostanie położony na 
wskazanie i skomentowanie czynników wpływających na wyniki działalności 
podmiotu w przyszłości.

Raportowanie zintegrowane jest rekomendowane przez inwestorów i uzna-
wane za dobrą praktykę komunikowania efektów działania przedsiębiorstwa 
stronom zainteresowanym. Mimo to w większości krajów jest to proces 
dobrowolny i nieuregulowany prawem, co więcej, mający także swoich prze-
ciwników26. Standardy oraz procedury sprawozdawczości i weryfikacji danych 
w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu nadal są dopracowywane. 
Różnorodne – czasami konkurencyjne wobec siebie – organizacje, które 

26 A. Kamela-Sowińska, Sprawozdawczość społeczna. Czy to jeszcze rachunkowość?, [w:] 
Pracownicy Katedry Rachunkowości SGH (red.), Problemy współczesnej rachunkowości, 
Warszawa 2009, s. 213–228.
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stawiają przed sobą różne cele i stosują różne podejścia, próbują opracować 
powszechnie stosowane ramowe struktury w tym zakresie27. W przypadku 
większości przedsiębiorstw, zintegrowane raportowanie z zakresu zrównowa-
żonego rozwoju jeszcze nie osiągnęło standardów jakości i spójności przyjętych 
dla innych rodzajów sprawozdawczości. Nawet w tych jednostkach, dla których 
raportowanie kwestii dotyczących ekologii i środowiska stanowi priorytet, 
w sporządzanych publikacjach nie obowiązują normy i wymogi stosowane 
w odniesieniu do tradycyjnej sprawozdawczości finansowej28.

6. Zakończenie

W dobie wciąż rosnącego zapotrzebowania na informację finansową w róż-
nych przekrojach merytorycznych i czasowych, ogromnego znaczenia nabierają 
działania podejmowane w kierunku wypracowania i ugruntowania w biznesie 
trwałych i ogólnie akceptowanych fundamentów systemu informacyjnego jed-
nostek gospodarczych. Były przewodniczący Rady Międzynarodowych Stan-
dardów Rachunkowości, sir David Tweedie w swoich wystąpieniach podkreślał 
niejednokrotnie, że: „zdrową infrastrukturę sprawozdawczości finansowej 
należy budować, opierając się na czterech filarach: na standardach rachunko-
wości, które będą spójne, wyczerpujące i oparte na jasnych zasadach, a tym 
samym umożliwią odzwierciedlanie w sprawozdaniach finansowych realiów 
ekonomicznych stanowiących ich podłoże, na efektywnych praktykach ładu 
korporacyjnego (w tym wymogu silnej kontroli wewnętrznej) obejmujących 
wdrażanie standardów rachunkowości, na praktykach audytu pozwalających 
zewnętrznym odbiorcom żywić zaufanie, że podmiot gospodarczy rzetelnie 
przedstawia swoje wyniki ekonomiczne i sytuację finansową oraz na sprawnym 
mechanizmie egzekwowania lub nadzoru gwarantującego, że zasady określone 
w standardach rachunkowości i audytu są rzeczywiście przestrzegane”29. 

27 J. Krasodomska, Zintegrowana sprawozdawczość spółek w 2020 roku, Zesz. Teoret. Rach. 
2012/66(122), s. 101–110.

28 Por. I. Sobańska, Pomiar i komunikowanie dokonań w ciągłym doskonaleniu procesów 
przedsiębiorstwa, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 2012/263.

29 Wystąpienie przed Komisją Bankowości, Gospodarki Mieszkaniowej i Miejskiej Senatu 
Stanów Zjednoczonych Ameryki, Washington, 9 września 2004 r. (na podstawie materiałów 
pochodzących ze strony internetowej www.deloitte.com, stan na dzień 20.10.2007 r.). 
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W naukach ścisłych wciąż dokonuje się nowych odkryć, medycyna nie-
ustannie szuka odpowiedzi, a regulacje prawne ciągle się zmieniają. To samo 
dzieje się w rachunkowości. Użytkownicy sprawozdań finansowych są trud-
nymi partnerami w dyskusjach na temat istotności i użyteczności informacji 
finansowej. Wizja nowoczesnego społeczeństwa podyktowana koncepcją 
zrównoważonego rozwoju jest celem nieustającego dążenia do odpowiedzi 
na pytanie: jak należy doskonalić system rachunkowości, a w nim sprawoz-
dawczość finansową, aby był on użyteczny w realiach XXI wieku i zgodny 
z ideą zrównoważonego rozwoju?

Wobec braku etycznych teorii, pozwalających na obiektywny pomiar 
dobrobytu, konieczne jest, aby instytucje ustalające zasady rachunkowości 
opierały się na takich kryteriach jak odpowiedzialność i wiarygodność. Spory 
dotyczące tego, co powinno być ujawniane i w jakiej formie, będą zapewne 
nadal się toczyć. Dzięki nim rachunkowość jest żywym, wciąż podlegającym 
ewolucji, elementem systemu informacyjnego podmiotu gospodarczego, 
a nawet całej gospodarki. 
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INTEGRATED BUSINESS REPORTING OF SOCIALLY RESPONSIBLE ENTERPRISE  
IN THE ERA OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

( S u m m a r y )

An integrated business reporting is currently strongly connected with an important economic 
phenomenon of mutual interaction between entrepreneurships and their economic, social and 
environmental surrounding.

The purpose of this article is to emphasize the importance of integrated business reporting 
for sustainable development of socially responsible business. The authors, using the deductive 
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method, assisted by literature studies, are considering a vision of business reporting for modern 
society, dictated by the concept of social responsibility and sustainable development, which 
is associated with a constant desire to answer the question: how to improve modern financial 
reporting, to make it useful in the economy of the twenty-first century and consistent with the 
idea of sustainable development.
Keywords: integrated business reporting, business report, corporate social responsibility, modern 
financial reporting, financial information
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