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AN NA LE WIC KA -STRZA ŁEC KA 

In sty tut Fi lo zo fii i So cjo lo gii PAN

Ra por to wa nie spo łecz nej od po wie dzial no ści firm 
ja ko in stru ment pu blic re la tions

Przy go to wy wa nie i pu bli ko wa nie przez fir my in for ma cji na te mat ich do -
ko nań na rzecz śro do wi ska na tu ral ne go i spo łe czeń stwa sta je się co raz bar dziej
zna czą cą prak ty ką w pro ce sie ko mu ni ko wa nia się firm z oto cze niem. Ta prak -
ty ka ba zu ją ca na kon cep cji spo łecz nej od po wie dzial no ści biz ne su prze ja wia
się naj czę ściej w do łą cza niu sto sow nych in for ma cji do rocz nych spra woz dań
fir my lub w opra co wy wa niu od ręb nych ra por tów, zwa nych ra por ta mi zrów no -
wa żo ne go roz wo ju, ra por ta mi eko lo gicz ny mi, ra por ta mi spo łecz nej od po wie -
dzial no ści fir my lub kró cej ra por ta mi spo łecz ny mi. Pu bli ko wa ne przez fir my
in for ma cje do ty czą ce spo łecz nej od po wie dzial no ści wy kra cza ją po za stan dar -
do we da ne czy wy ma ga ne przez pra wo in for ma cje fi nan so we. Te do bro wol nie
po dej mo wa ne dzia ła nia ma ją na ce lu, z jed nej stro ny po ka za nie do ko nań fir -
my w jej re la cjach ze spo łe czeń stwem i śro do wi skiem na tu ral nym, a z dru giej
po zy ska nie wie dzy na te mat spo łecz nych ocze ki wań pod ad re sem fir my. Ra -
por ty sta no wią za tem in stru ment PR ro zu mia ne go ja ko ta ka „funk cja za rzą -
dza nia, któ ra na wią zu je i pod trzy mu je wza jem nie ko rzyst ne sto sun ki mię dzy
in sty tu cją oraz gru pa mi, od któ rych za le ży jej suk ces lub klę ska”1.
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Po cząt ki ra por tów spo łecz nych się ga ją lat sześć dzie sią tych i sie dem dzie -
sią tych XX wie ku, kie dy to we Fran cji, Niem czech i Ho lan dii za czę to for -
mu ło wać pew ne po stu la ty do ty czą ce ujaw nia nia przez fir my ich dzia łań
na rzecz spo łe czeń stwa. Rów nież nie któ re fir my ame ry kań skie w owym cza -
sie wpro wa dzi ły ele men ty ra por to wa nia spo łecz ne go do swo ich rocz nych
spra woz dań, jed nak jak wy ka za ła Ernst & Young ana li zu ją ca spra woz da nia
firm z li sty For tu ne 500, dłu gość tych do dat ko wych ele men tów nie prze kra -
cza ła ¼ stro ny. Pierw szy od ręb ny ra port po ka zu ją cy do ko na nia spo łecz ne
fir my zo stał opu bli ko wa ny przez ame ry kań ską fir mę Ben&Jer ry w 1989 ro -
ku, zaś zna czą cy roz wój tej for my ko mu ni ko wa nia się na stą pił po tym ro ku
na sku tek ka ta stro fy tan kow ca Exxon Val dez, któ ra zwie lo krot ni ła oba wy
opi nii pu blicz nej zwią za ne z de gra da cją śro do wi ska na tu ral ne go przez biz -
nes. Te oba wy spra wi ły, że ów cze sne ra por ty by ły zo rien to wa ne przede
wszyst kim na kwe stie ochro ny śro do wi ska. 

In sty tu cjo na li za cja ra por to wa nia

Sta le ro sną ca licz ba ra por tów i wa ga, ja ką przy wią zu ją do nich za rów no
fir my, jak i ich oto cze nie, wska zu ją, iż na stą pi ła swo je go ro dza ju in sty tu cjo -
na li za cja prak ty ki ra por to wa nia. Po ja wi ły się ini cja ty wy ma ją ce na ce lu
unor mo wa nie tej prak ty ki po le ga ją ce na po stu lo wa niu pew nych stan dar dów,
zgod nie z któ ry mi po win ny być opra co wy wa ne ra por ty. Naj więk sze zna cze -
nie zy ska ła obec nie Glo bal Re por ting In i tia ti ve (GRI) – or ga ni za cja opra co -
wu ją ca wy tycz ne przy go to wy wa nia ra por tów zrów no wa żo ne go roz wo ju
(Su sta ina bil ty Re por ting Gu ide li nes), czy li pew ne ogól ne za sa dy, któ rych
na le ży prze strze gać w pro ce sie kon stru owa nia ra por tu oraz ogól ną struk tu rę
sa me go ra por tu i re ko men da cje wskaź ni ków ilo ścio wych i ja ko ścio wych.
Naj ogól niej mó wiąc, ra por ty ma ją po ka zać do ko na nia i za mie rze nia fir my
w trzech wy mia rach: eko no micz nym, śro do wi sko wym i spo łecz nym. Ta ka
po stać ra por tów opie ra się na nie zwy kle obec nie po pu lar nej kon cep cji „po -
trój nej li nii prze wod niej”, tzw. tri ple bot tom li ne. Kon cep cja tri ple bot tom li -
ne za kła da, iż na suk ces fir my ma ją wpływ nie tyl ko jej do bre wy ni ki eko no -
micz ne, ale tak że jej funk cjo no wa nie w wy mia rze eko lo gicz nym
i spo łecz nym. Wszyst kie trzy wy mia ry po win ny sta no wić pod sta wę do oce -
ny ro li fir my w zrów no wa żo nym roz wo ju ro zu mia nym ja ko pro ces po zwa -
la ją cy na za spo ko je nie obec nych po trzeb bez na ru sza nia moż li wo ści za spo -
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ka ja nia po trzeb i aspi ra cji w przy szło ści2. Kon cep cja tri ple bot tom li ne
utrzy mu je tak że, iż do ko na nia i za mie rze nia fir my we wszyst kich trzech wy -
mia rach po win ny i mo gą być mie rzo ne, au dy to wa ne, po rów ny wa ne i pod da -
wa ne oce nie. 

Wy tycz ne GRI są sys te ma tycz nie wzbo ga ca ne i orien to wa ne na po szcze -
gól ne bran że i sek to ry. Są one okre so wo we ry fi ko wa ne i do sko na lo ne
na pod sta wie do świad cze nia firm i opi nii in te re sa riu szy3. Wśród in nych prób
stan da ry za cji spo łecz ne go ra por to wa nia war to wspo mnieć wy tycz ne przy go -
to wa ne przez or ga ni za cję Ac co un ta bi li ty, stan dar dy ISO, w szcze gól no ści
ISO 26000, sys tem stan dar dów pra cy w łań cu chu do staw SA 8000.

Po cząw szy od 1993 ro ku KPM G4 pro wa dzi sys te ma tycz ny mo ni to ring
prak ty ki spo łecz ne go ra por to wa nia przez fir my5, uwzględ nia jąc w swo ich
ana li zach 250 firm z li sty For tu ne 500 (G250) oraz po 100 czo ło wych firm
z list kra jo wych (N100) z 16 kra jów. Ostat nie ba da nie ogło szo ne przez
KPMG wska zu je, że w 2005 ro ku 52% firm G250 oraz 33% firm N100 opu -
bli ko wa ło od ręb ne ra por ty spo łecz ne. Ozna cza to istot ny wzrost w po rów na -
niu z ro kiem 2002, w któ rym ra por ty opu bli ko wa ło 43% firm G250 oraz
23% firm N100. Je że li li czy się fir my, któ re kwe stie spo łecz nej od po wie -
dzial no ści uwzględ ni ły w swo ich rocz nych spra woz da niach fi nan so wych, to
pro cen ty są jesz cze więk sze: 64% firm G250 i 41% firm N100. Ina czej mó -
wiąc, co raz mniej glo bal nych i kra jo wych pod mio tów go spo dar czych po -
zwa la so bie na igno ro wa nie in for mo wa nia opi nii pu blicz nej o swo jej od po -
wie dzial no ści spo łecz nej. Ob ję tość ra por tów spo łecz nych by wa bar dzo
zróż ni co wa na, w 2006 ro ku naj krót szy li czył 4 stro ny (3M), a naj dłuż szy
– 380 (BHP Bil li ton). 

Ba da nia spo łecz ne go ra por to wa nia do ty czą rów nież re cep cji ra por tów
przez ich od bior ców. W 2008 ro ku na zle ce nie GRI prze pro wa dzo no ba da -
nie „Co unt me in”, ma ją ce na ce lu zi den ty fi ko wa nie krę gu od bior ców, po -
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spon si bi li ty Re por ting.



zna nie ich ocen i spo so bu wy ko rzy sta nia ra por tó w6. W ba da niu tym py ta no
tak że o przy czy ny bra ku za in te re so wa nia ra por ta mi oso by, któ re ich nie czy -
ta ją i z nich nie ko rzy sta ją. 

W 1998 ro ku utwo rzo no świa to wą ba zę, za wie ra ją cą obec nie bli sko
12 000 ra por tów spo łecz nych, eko lo gicz nych i zrów no wa żo ne go roz wo ju
opra co wa nych przez fir my7. Sta no wi ona ma te riał źró dło wy do ana liz spo -
łecz ne go ra por to wa nia oraz punkt od nie sie nia i wzór dla firm przy go to wu ją -
cych ko lej ne ra por ty.

Sty mu la to ry ra por to wa nia

Po wo dy, dla któ rych fir my po dej mu ją trud opra co wy wa nia ra por tów, są
róż nej na tu ry. Ra por ty ma ją być źró dłem in for ma cji o fir mie dla jej ak tu al -
nych i po ten cjal nych in te re sa riu szy i wpły wać na kształt ich wza jem nych re -
la cji z fir mą i w kon se kwen cji na miej sce tej fir my na ryn ku. Są one na rzę -
dziem ko mu ni ko wa nia się fir my z oto cze niem, z po szcze gól ny mi
in te re sa riu sza mi, ale tak że sta no wią ele ment gry ryn ko wej pro wa dzo nej
z kon ku ren cją. Ra por ty spo łecz ne opra co wy wa ne są w wy ni ku pre sji wy -
wie ra nej na fir my przez in we sto rów chcą cych ogra ni czyć ry zy ko spo łecz ne
oraz przez ro sną ce w si łę or ga ni za cje po za rzą do we i spo łecz ne, ma ją ce co -
raz więk szy wpływ nie tyl ko na dzia ła nia po szcze gól nych firm, ale na wet
na kształt pod sta wo wych in sty tu cji ka pi ta li stycz nych. Nie bez zna cze nia jest
też swo je go ro dza ju mo da po wo du ją ca, że zna czą cej fir mie nie wy pa da nie
mieć ra por tu.

Ana li za prak ty ki ra por to wa nia wska zu je, iż pew na jej część jest ob ję ta re -
gu la cja mi praw ny mi. Ba da nie KPM G8 iden ty fi ku je ta kie re gu la cje na po zio -
mie UE, po szcze gól nych kra jów i branż. Naj czę ściej re gu la cje te do ty czą
wiel kich firm, spół ek pu blicz nych i firm z udzia łem skar bu pań stwa, na któ -
re na kła da ny by wa obo wią zek ujaw nia nia wiel ko ści emi sji szko dli wych sub -
stan cji oraz kro ków, ja kie fir my po dej mu ją w ce lu ich ogra ni cza nia, po stę pu
w za kre sie zu ży cia su row ców i ener gii, wkła du w sy tu ację na ryn ku pra cy
i roz wój pra cow ni ków. Py ta nie o to, czy i w ja kim za kre sie ra por to wa nie
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spo łecz ne po win no być praw nie re gu lo wa nym obo wiąz kiem wszyst kich
firm, jest przed mio tem dys ku sji. Na przy kład pro po zy cja wpro wa dze nia ta -
kie go obo wiąz ku na po zio mie kra jów UE, przed sta wio na w ra por cie Par la -
men tu Eu ro pej skie go na te mat CSR, tzw. ra por cie Ho wit ta9, spo tka ła się
z ostrym pro te stem ze stro ny nie któ rych człon ków PE głów nie w kon tek ście
ne ga tyw nych skut ków te go roz wią za nia dla firm z sek to ra MSP10. Pod kre -
śla no, że CSR jest do bro wol na ze swo jej na tu ry i w związ ku z tym obo wiąz -
ko we ra por ty nie spra wią, że przed się bior cy bę dą bar dziej od po wie dzial ni,
ale wręcz prze ciw nie – od stra szą ich od pro spo łecz nej ak tyw no ści. Po nad to
obo wią zek ra por to wa nia bę dzie ko lej nym biu ro kra tycz nym cię ża rem dla
firm a ewa lu acja i we ry fi ka cja mi lio nów ra por tów sta nie się fik cją. 

Ad re sa ci i treść ra por tów

Prak ty ka ra por to wa nia w za kre sie spo łecz nej od po wie dzial no ści jest
do pew ne go stop nia wzo ro wa na na ra por to wa niu fi nan so wym. Jed nak o ile
przed miot ra por tów fi nan so wych jest do syć do brze okre ślo ny i nie bu dzi
więk szych kon tro wer sji, a od bior ca mi tych ra por tów są spe cja li ści umie ją cy
czy tać i in ter pre to wać da ne fi nan so we, o ty le za war tość ra por tów spo łecz -
nych jest do wol na, zaś gro no ich ad re sa tów sze ro kie11. Jed ni od bior cy są za -
in te re so wa ni skut ka mi dzia ła nia fir my na po zio mie glo bal nym, np. jej wpły -
wem na efekt cie plar nia ny, in ni przy wią zu ją wa gę do pro ble mów lo kal nych,
np. wpły wu fir my na miej sco wy ry nek pra cy. Do ku ment za do wa la ją cy ana -
li ty ków ryn ku gieł do we go mo że być nie do przy ję cia dla zwy kłych kon su -
men tów, a na wet dla re pre zen tu ją cych ich w spo sób pro fe sjo nal ny or ga ni -
za cji. Po ten cjal ni od bior cy ra por tu ma ją zróż ni co wa ne kom pe ten cje,
za in te re so wa nia i po trze by i za pew ne dla te go pró by nie któ rych firm, by za -
do wo lić wszyst kich skut ko wa ły pu bli ko wa niem ob szer nych, prze ła do wa -
nych szcze gó ła mi i ma ło ko mu ni ka tyw nych opra co wań. Mak sy mal ne roz -
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sze rza nie ra por tu i włą cza nie do nie go wszyst kich moż li wych in for ma cji
i da nych do ty czą cych od po wie dzial no ści fir my jest kosz tow ne i nie efek tyw -
ne. Oka za ło się, że nie da się przy go to wać ra por tu, któ ry jed no cze śnie za do -
wo lił by wszyst kich. Obec nie bie rze gó rę ten den cja do krót szych form ra por -
to wa nia lub przy go to wy wa nia opra co wań ad re so wa nych do wy raź niej
okre ślo nych od bior ców.

An giel ski bank Lloyds TBS za mie nił for mu łę pu bli ko wa nia wszech -
stron ne go ogól ne go ra por tu na rzecz trzech do ku men tów. Pierw szy z nich
sta no wi pre zen ta cję za mie rzeń i do ko nań w za kre sie spo łecz nej od po wie -
dzial no ści fir my i jest skie ro wa ny do sze ro ko ro zu mia ne go od bior cy: klien -
tów, part ne rów biz ne so wych, ak cjo na riu szy, per so ne lu. Ma atrak cyj ną for mę
gra ficz ną i ogra ni cza się do pod sta wo wych ogól nych da nych. Dru gi do ku -
ment jest ad re so wa ny do ana li ty ków i in we sto rów zo rien to wa nych na spo -
łecz ną od po wie dzial ność i za wie ra ob szer ne i pre cy zyj ne da ne przed sta wio -
ne we dług za le ceń Eu ro pe an Fo un da tion of Qu ali ty Ma na ge ment. Do ku ment
trze ci, ma ją cy cha rak ter we wnętrz ne go biu le ty nu, jest skie ro wa ny przede
wszstkim do pra cow ni ków i kon cen tru je się na isto cie spo łecz nej od po wie -
dzial no ści ban ku w opi nii prze cięt nych ad re sa tów. 

Ra port ba zu ją cy na kon cep cji spo łecz nej od po wie dzial no ści biz ne su po -
wi nien mieć za war tość de ter mi no wa ną przez krąg in te re sa riu szy ma ją cych
pra wo do tro ski ze stro ny fir my oraz ta kich, któ rzy ma ją wpływ na jej los. Im
bar dziej sze ro ko za kre śla ny jest ten krąg, tym wię cej kwe stii mu si być
uwzględ nio nych, tym ob szer niej szy sta je się ra port i dla te go w prak ty ce po -
trzeb ne jest ja kieś kry te rium se lek cji. In for ma cje przed sta wia ne w ra por cie.
po win ny być pod da ne tzw. te sto wi istot no ści (ma te ria li sty test), czy li okre -
śle niu sen sow no ści i efek tyw no ści za miesz cza nia ich w ra por cie. Ta ki test
zo stał sfor mu ło wa ny przez Ac co un tA bi li ty, ale jak za uwa ża Prop pe r12 je go
przy dat ność prak tycz na jest ogra ni czo na, gdyż pro wa dzi on do dłu giej li sty
kwe stii waż nych dla fir my z punk tu wi dze nia spo łecz nej od po wie dzial no ści,
ale nie umoż li wia ich hie rar chi za cji. 

Iden ty fi ka cji in te re sa riu szy waż nych dla fir my po win no to wa rzy szyć
osza co wa nie zwią za ne go z ni mi ry zy ka, ale czę sto kon se kwen cje pew nych
po su nięć są od le głe w cza sie i trud ne do prze wi dze nia. Na przy kład wa run -
ki pra cy w fir mie ko ope ru ją cej z do staw cą fir my przy go to wu ją cej ra port mo -
gą mieć bar dzo po śred nie i trud no wy mier ne od dzia ły wa nie na kon dy cję fir -
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my i nie da się jed no znacz nie roz strzy gnąć, czy i w ja kim stop niu po win ny
się one znaj do wać w krę gu za in te re so wa nia przy go to wu ją cych ra port. Ko -
lej ny pro blem wią że się z tym, że dla róż nych grup in te re sa riu szy róż ne pro -
ble my są waż ne, a cza sem ich in te re sy są w kon flik cie. Dla cze go jed ni in te -
re sa riu sze ma ją być waż niej si niż in ni i jak zrów no wa żyć ich ocze ki wa nia?
Nie da się tych kwe stii roz strzy gnąć na po zio mie ogól nym i fir my mu szą so -
bie ra dzić, kie ru jąc się zdro wym roz sąd kiem i wy czu ciem spe cy ficz nych
oko licz no ści. 

Treść ra por tu by wa do pew ne go stop nia de ter mi no wa na przez za le ce nia
do ty czą ce je go struk tu ry for mu ło wa ne przez GRI, z któ rych jak wska zu ją
ba da nia KPMG ko rzy sta 40% fir m13. Zgod nie z ty mi za le ce nia mi ra port po -
wi nien obej mo wać trzy za sad ni cze czę ści. Część pierw sza po win na być zo -
rien to wa na na przed sta wie nie stra te gii i pro fi lu or ga ni za cji, część dru ga
– sys te mu za rzą dza nia, zaś w czę ści trze ciej po win ny się zna leźć wskaź ni ki
po ka zu ją ce fir mę w jej wy mia rze eko no micz nym, eko lo gicz nym i śro do wi -
sko wym. Wy miar eko no micz ny do ty czy wpły wu fir my na eko no micz ne
uwa run ko wa nia jej in te re sa riu szy i sys te my eko no micz ne na po zio mie lo kal -
nym, kra jo wym i glo bal nym. Wskaź ni ki eko no micz ne od zwier cie dla ją prze -
pływ ka pi ta łu mię dzy po szcze gól ny mi in te re sriu sza mi oraz fir mą i spo łe -
czeń stwem i przede wszyst kim po win ny po ka zy wać zna cze nie fir my dla
sze ro ko ro zu mia nej go spo dar ki. Wy miar eko lo gicz ny ra por tu po ka zu je
wpływ fir my na ży we i nie oży wio ne sys te my na tu ral ne, ta kie jak eko sys te -
my, zie mię, po wie trze i wo dę. Wskaź ni ki eko lo gicz ne opi su ją zu ży cie su -
row ców, ener gii, wo dy, wiel kość emi sji szko dli wych sub stan cji i ga zów,
wpływ na bio róż no rod ność, kosz ty śro do wi sko we ko rzy sta nia i uty li zo wa -
nia ofe ro wa nych przez fir mę pro duk tów czy usług. Wy miar spo łecz ny ra por -
tu obej mu je kwe stie do ty czą ce za trud nie nia w fir mie (bez pie czeń stwo i hi -
gie na pra cy, szko le nie i roz wój pra cow ni ków, pra wa pra cow ni cze)
prze strze ga nia przez nią praw czło wie ka, re la cji z lo kal ną spo łecz no ścią, od -
po wie dzial no ści za pro dukt. 

Istot nym wy mo giem sta wia nym ra por tom przez GRI jest in deks tre ści ra -
por tu (Con tent In dex). In deks obej mu je wszyst kie stan dar do we za gad nie nia
ra por tu wraz ze wska za niem gdzie znaj du ją się sto sow ne in for ma cje, czy li
mo że to być od po wied nia stro na ra por tu, link do wła ści wej stro ny w In ter ne -
cie lub bez po śred nie od nie sie nie się do da nej kwe stii. Je że li fir ma nie za -
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miesz cza wy ma ga nych in for ma cji do ty czą cych da ne go za gad nie nia, to mu -
si nie tyl ko to za zna czyć, ale rów nież przed sta wić po wo dy te go po mi nię cia.
Ta ki in deks stwa rza moż li wość ła twe go zo rien to wa nia się ja kie in for ma cje
o fir mie są do stęp ne oraz szyb kie go do tar cia do tych in for ma cji. Znaj du je tu
jak wi dać za sto so wa nie za sa da „za sto suj lub wy ja śnij” (com ply or expla in). 

Wspo mnia ne ba da nia KPMG wska zu ją, że obok wy tycz nych GRI waż -
nym czyn ni kiem kształ tu ją cym za war tość ra por tów są opi nie in te re sa riu szy
na te mat ich po trzeb in for ma cyj nych, ko rzy sta z nich 21% firm. Dia log
a na wet współ pra ca z in te re sa riu sza mi jest cen na dla fir my, po nie waż le gi -
ty mi zu je jej dzia ła nia, umoż li wia dwu stron ną ko mu ni ka cję i ugrun to wu je
wza jem ne za ufa nie, re du ku je ry zy ko nad wy rę że nia re pu ta cji. Dia log z in te -
re sa riu sza mi gwa ran tu je, że w ra por cie znaj dą się kwe stie waż ne z ich
punk tu wi dze nia, a więc ra port speł ni swo ją pod sta wo wą funk cję, czy li
funk cję ko mu ni ka cyj ną. 

Wia ry god ność ra por tu 

Pod sta wo wym wy ma ga niem, któ re mu si speł niać ra port, jest je go wia ry -
god ność i tę fir my sta ra ją się uzy skać, pod da jąc ra port oce nie ze wnętrz nych
ob ser wa to rów – eks per tów, pa ne li in te re sa riu szy, wy spe cja li zo wa nych firm
au dy tor skich itp. Ina czej niż w przy pad ku ra por tów fi nan so wych, któ re mu -
szą speł niać ści śle okre ślo ne wa run ki, by uzy skać cer ty fi kat wia ry god no ści,
le gi ty mi za cja ra por tów spo łecz nych opar ta jest na „mięk kich” kry te riach. 

Wśród nich istot ną ro lę od gry wa ją ogól ne za sa dy zrów no wa żo ne go ra -
por to wa nia za pro po no wa ne przez Glo bal Re por ting In i tia ti ve:

• Trans pa rent ność (trans pa ren cy): Wszyst kie za ło że nia, pro ce sy i pro ce -
du ry sto so wa ne przy opra co wy wa niu ra por tu po win ny być jaw ne. 

• Otwar tość (in lu si ve ness): W pro ce sie two rze nia ra por tu wska za na jest
sys te ma tycz na współ pra ca ze wszyst ki mi in te re sa riu sza mi, uwzględ nia nie
ich punk tów wi dze nia i po trzeb in for ma cyj nych. 

• Au dy to wal ność (au di ta bi li ty): Ra por to wa ne da ne po win ny być gro ma -
dzo ne, agre go wa ne, ana li zo wa ne i ujaw nia ne w spo sób po zwa la ją cy stwier -
dzić ich wia ry god ność za rów no we wnętrz nym au dy to rom, jak i ze wnętrz -
nym użyt kow ni kom in for ma cji.

• Kom plet ność (com ple te ness): Wszyst kie da ne, na pod sta wie któ rych w ra -
por cie przed sta wia ne są osią gnię cia fir my, po win ny znaj do wać się w ra por cie. 
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• Re le wan cja (re le van ce): W ra por cie po win ny przede wszyst kim znaj do -
wać się te in for ma cje, któ re są waż ne i po szu ki wa ne przez ze wnętrz nych
użyt kow ni ków ra por tu.

• Kon tekst zrów no wa żo ne go roz wo ju (su sta ina bi li ty con text): Ra port po -
wi nien przed sta wiać osią gnię cia fir my w sze ro kim kon tek ście obej mu ją cym
wy miar go spo dar czy, spo łecz ny i eko lo gicz ny.

• Pre cy zyj ność (ac cu ra cy): Da ne przed sta wia ne w ra por cie po win ny być
na ta kim po zio mie do kład no ści, któ ry po zwo li po dej mo wać de cy zje z du żą
do zą pew no ścią co do ich traf no ści.

• Neu tral ność (neu tra li ty): Ra port po wi nien uni kać ten den cyj ne go przed -
sta wia nia in for ma cji, po win na być za cho wa na rów no wa ga w przed sta wia niu
osią gnięć fir my.

• Po rów ny wal ność (com pa ra bi li ty): Da ne przed sta wia ne w ra por cie po -
win ny być po rów ny wal ne za rów no z wcze śniej szy mi da ny mi do ty czą cy mi
fir my, jak i z da ny mi opi su ją cy mi osią gnię cia in nych firm.

• Kla row ność (cla ri ty): Ra port po wi nien być opra co wa ny w spo sób zro -
zu mia ły i czy tel ny dla mak sy mal nie wie lu użyt kow ni ków.

• Pro ce su al ność (ti me li ness): Pu bli ko wa nie ra por tu i przed sta wia ne
w nich da ne po win ny być uję te w po żą da ne przez użyt kow ni ków ra my cza -
so we umoż li wia ją ce ana li zę pro ce sów.

Wy so ki po ziom ogól no ści po wyż szych za sad jest jed no cze śnie ich si łą
i sła bo ścią. Si łą, gdyż po zwa la na sto so wa nie tych za sad przez wszyst kie fir -
my i róż ne gre mia oce nia ją ce ra por ty, sła bo ścią, po nie waż do pusz cza wie -
lość in ter pre ta cji i spra wia, że wia ry god ność ze wnętrz ne go au dy tu nie ma
umo co wa nia w pre cy zyj nych pro ce du rach.

Ba da nia KPM G14 wska zu ją, iż bli sko 1/3 ra por tu ją cych firm pod da je je
ze wnętrz nej oce nie. W 2005 ro ku 30% ra por tów z gru py G250 i 33% z gru -
py N100 po sia da ło for mal ne cer ty fi ka ty wia ry god no ści i cho ciaż jest to nie -
co wię cej niż w po przed nich la tach, nie któ re fir my pro gra mo wo ich nie sto -
su ją lub od nich od cho dzą. Shell zre zy gno wał z pod da wa nia ra por tu
au dy to wi wy spe cja li zo wa nej fir my. Po wo ła no pię cio oso bo wy ze wnętrz ny
ko mi tet re cen zu ją cy ra port, po dob nie jak ma to miej sce w fir mach Ford czy
Ni ke. Jed nak w przy pad ku Shel la ozna cza to odej ście od for mal nej we ry fi -
ka cji, przede wszyst kim ze wzglę du na jej bar dzo wy so kie kosz ty. Kie row -
nic two tej fir my uzna ło, że for mal ny au dyt speł nił swo je za da nie, przy czy -
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nia jąc się do od bu do wa nia głów nie eko lo gicz nej wia ry god no ści fir my oraz
po rząd ku jąc pro ces ra por to wa nia w je go po cząt ko wej fa zie, na to miast obec -
nie war tość do da na au dy tu nie uspra wie dli wia je go kosz tu, a speł nia nie wy -
ma gań zwią za nych z pro ce sem au dy to wa nia mo że od wró cić uwa gę od waż -
niej szych kwe stii. Uzna no, że po moc eks per tów za sia da ją cych w ko mi te cie
bę dzie cen na w for mu ło wa niu i wdra ża niu fak tycz nych roz wią zań pro ble -
mów, za któ re fir ma po win na pod jąć od po wie dzial ność.

Fir ma zbro je nio wa BAE Sys tems po czte rech la tach pu bli ko wa nia ra por -
tu zrów no wa żo ne go roz wo ju, w ko lej nej edy cji ogra ni czy ła istot nie czę ści
re la cjo nu ją ce dzia ła nia fir my w sfe rze spo łecz nej i eko lo gicz nej na rzecz od -
da nia gło su dwóm ze wnętrz nym eks per tom. Pod ję li oni, istot ne dla fir my
z tej bran ży, pro ble my ko rup cji i lob bin gu po li tycz ne go, wzy wa jąc fir mę
do pro wa dze nia re gu lar nych szko leń etycz nych oraz więk szej trans pa rent no -
ści. To ostat nie jest nie la da wy zwa niem dla fir my zbro je nio wej, któ rej dzia -
ła nia z na tu ry rze czy oto czo ne są ta jem ni cą. BAE Sys tems uzna ła, że w ten
spo sób prze ka że oto cze niu swo ją wo lę zmia ny i chęć pod ję cia spo łecz nej
od po wie dzial no ści.

Zda rza się, iż do sko na łość ra por tu nie idzie w pa rze z do sko na ło ścią osią -
gnięć fir my, cze go przy kła dem są Shell i BP, a na na szym grun cie Te le ko mu -
ni ka cja Pol ska. Ta ostat nia spół ka uzy ska ła wy róż nie nie w kon kur sie na naj -
lep szy ra port za rok 2006 i jed no cze śnie jest fir mą, na któ rą na ło żo no łącz nie
po nad 600 mln róż nych kar, mię dzy in ny mi za dys kry mi na cję kon ku ren tów
na ryn ku usług in ter ne to wych (UOKiK) czy za po wią za nie do stę pu do Neo -
stra dy z opła tą za abo na ment te le fo nicz ny (UKE). Fir ma od wo łu je się od za -
są dzo nych kar, ale oko licz ność, iż są one tak czę sto wnio sko wa ne i przez
róż ne pod mio ty, rzu ca cień na jej spo łecz ną od po wie dzial ność. 

Nie któ re fir my zda ją się za po mi nać, że po win ny fak tycz nie przy czy niać
się do zrów no wa żo ne go roz wo ju, a nie tyl ko pre zen to wać go w ko lo ro wych
opra co wa niach, zaś nie któ rzy ana li ty cy kon cen tru ją się na speł nia niu przez
fir mę for mal nych kry te riów sta wia nych ra por tom, nie ba cząc na jej fak tycz -
ne do ko na nia lub ich brak. Po wyż sze spo strze że nia moż na zi lu stro wać
w opar ciu o na stę pu ją ce da ne15. Spo śród dzie się ciu mię dzy na ro do wych
przed się biorstw, któ rych ra por ty zo sta ły uzna ne za naj lep sze we dług ran kin -
gu UNEP, tyl ko trzy fir my oka za ły się jed no cze śnie li de ra mi w swo ich sek -
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to rach w Dow Jo nes Su sta ina bi li ty In dex. W ran kin gu World Eco no mic Fo -
rum 100 naj bar dziej zrów no wa żo nych kor po ra cji zna la zło się tyl ko sześć
spo śród naj le piej ra por tu ją cych firm, a trzech spo śród nich bra ku je w In dek -
sie Li de rów Kli ma tu spo rzą dza nym w ra mach pro jek tu re duk cji dwu tlen ku
wę gla.

Kry ty cy ra por tów po strze ga ją je ja ko ule ga nie pre sji ak ty wi stów or ga -
ni za cji eko lo gicz nych i spo łecz nych i przy czy nia nie się do pod po rząd ko -
wy wa nia pod sta wo we go za da nia przed się biorstw, czy li wy pra co wy wa nia
zy sku, ta kim ce lom jak pro mo cja bio róż no rod no ści czy ochro na praw
miej sco wej lud no ści16. Spo tkać moż na opi nie, że do sko na le nie się w sztu -
ce przy go to wy wa nia ra por tów nie idzie w pa rze z fak tycz nym po stę pem
firm w zrów no wa żo nym roz wo ju, a wy so ka ja kość pu bli ko wa nych do ku -
men tów i ich atrak cyj na for ma za stę pu ją rze czy wi ste osią gnię cia17. Bie -
głość firm w pre zen to wa niu swo ich spo łecz nych osią gnięć prze wyż sza
moż li wo ści ze wnętrz nych ob ser wa to rów we ry fi ko wa nia au ten tycz no ści
tych osią gnięć.

Uwa gi koń co we

Isto ta ra por tu spo łecz ne go po le ga na przed sta wie niu oto cze niu ko rzy -
ści, ja kie od no si spo łe czeń stwo i po szcze gól ni in te re sa riu sze z funk cjo no -
wa nia fir my, na po ka za niu, iż po tra fi ona za cho wać rów no wa gę mię dzy
po szcze gól ny mi aspek ta mi swo jej dzia łal no ści. Wy ma ga to twór cze go,
zin dy wi du ali zo wa ne go po dej ścia, zre la ty wi zo wa ne go do kra ju, kul tu ry,
bran ży, wiel ko ści fir my i wie lu in nych pa ra me trów i z te go wzglę du nie
po win no być uj mo wa ne w sza blo ny. Jed nak ta kie po dej ście utrud nia we ry -
fi ko wal ność ra por tu i po rów ny wal ność z in ny mi fir ma mi. Z ko lei stan da -
ry za cja tak „mięk kie go” ob sza ru, ja kim jest spo łecz na od po wie dzial ność
fir my oraz zrów no wa żo ny roz wój, wy ma ga wie lu do świad czeń i dłu gie go
cza su i bę dzie za pew ne pro ce sem roz ło żo nym na la ta. Spo tkać moż na na -
wet po gląd, iż jest to w ogó le nie moż li we ze wzglę du na za sad ni czą nie ad -
dy tyw ność da nych spo łecz nych. Brak usta lo nych kry te riów znaj du je od -
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zwier cie dle nie w du żych roz bież no ściach mię dzy po szcze gól ny mi agen -
cja mi ra tin go wy mi w oce nia niu firm pod wzglę dem zrów no wa żo ne go roz -
wo ju i spo łecz nej od po wie dzial no ści. Jed nak pre sja oto cze nia, w szcze gól -
no ści in we sto rów na po za eko no micz ne in for ma cje o fir mie, jest tak sil na,
że prak ty ka pu bli ko wa nia ra por tów i pró by ich stan da ry za cji z pew no ścią
bę dą in ten sy fi ko wa ne. 

Ra por to wa nie spo łecz nej od po wie dzial no ści przez fir my po win no być
sta łą ak tyw no ścią fir my, a nie wy ko na niem za da nia, któ re uzna je się
za skoń czo ne z chwi lą uka za nia się pa pie ro wej lub elek tro nicz nej wer sji
ra por tu. Ce lem tej ak tyw no ści jest nie tyl ko ucze nie się przy go to wy wa nia
ko lej nej, lep szej wer sji ra por tu, ale tak że po zy ski wa nie wie dzy na te mat
ocze ki wań in te re sa riu szy pod ad re sem fir my i wy ko rzy sty wa nie jej w za -
rzą dza niu fir mą. Pod da nie się ze wnętrz nym wy ma ga niom pro ce su ra por to -
wa nia, ko niecz ność przy pi sa nia war to ści pew nym wskaź ni kom, któ re do -
tych czas nie by ły w fir mie sto so wa ne, mo że zwró cić uwa gę na kwe stie
istot ne dla fir my, trud no do strze gal ne od we wnątrz. Mo że tak że po móc
w za uwa że niu za rów no po zy tyw nych, jak i ne ga tyw nych aspek tów dzia ła -
nia fir my i eks po no wa niu tych pierw szych i eli mi no wa niu tych dru gich. Ra -
port spo łecz ny sta no wi nie tyl ko źró dło in for ma cji o fir mie dla oto cze nia
ze wnętrz ne go, ale dla sa mej fir my jest in stru men tem po zwa la ją cym na do -
ko na nie bi lan su jej do ko nań w za kre sie zrów no wa żo ne go roz wo ju w kon -
tek ście pra wa, norm bran żo wych, ko dek sów etycz nych, wy ni ków osią ga -
nych w prze szło ści oraz przez in ne fir my. 

Z dru giej stro ny, źle opra co wa ny ra port, przy go to wa ny je dy nie ze wzglę -
du na pa nu ją cą mo dę, mo że przy nieść fir mie wię cej szko dy niż po żyt ku,
czy niąc ją nie wia ry god ną dla klien tów i in we sto rów, bu dząc cy nizm ka dry
kie row ni czej, wy wo łu jąc znie chę ce nie pra cow ni ków. Co wię cej, za prze -
pasz cza szan sę na zre kon stru owa nie osią gnięć fir my w zrów no wa żo nym
roz wo ju i opra co wa nie sku tecz nej stra te gii te go roz wo ju oraz za ko mu ni ko -
wa nia jej oto cze niu. 

196



An na Le wic ka -Strza łec ka 
In sty tut Fi lo zo fii i So cjo lo gii PAN

RE POR TING ON COR PO RA TE SO CIAL RE SPON SI BI LI TY 
AS A PU BLIC RE LA TIONS IN STRU MENT

S u m  m a  r y

Mo re and mo re firms vo lun ta ri ly an no un ce the re ports in which they pre sent da ta go -
ing bey ond the stan dard in for ma tion re qu ired by law. Such re ports tend to be co me
an im por tant in stru ment of pu blic re la tions of the firms. As it is a new one ma ny do -
ubts and di lem mas ap pe ar, star ting from the pur po se ful ness and ef fi cien cy of the re -
port and en ding at the tech ni cal de ta ils con nec ted with its pre pa ra tion. So me of them
are pre sen ted and ana ly sed in the pa per.
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