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Kompleksowa obsługa komunikacyjna klientów
w zakresie Public Relations w oparciu o społeczną 

odpowiedzialność biznesu

„Szybko postępujące wielowymiarowe, i wieloaspektowe zmiany o charakterze globalnym kreują 
nowe wyzwania, przed którymi stają współczesne organizacje. Sprostanie tym wyzwaniom wymaga 
poszukiwania nowych rozwiązań biznesowych i sposobów komunikacji w odpowiedzi na 
oczekiwania interesariuszy. Dlatego proponujemy kompleksowe i praktyczne działania związane 
z kreowaniem i trwałym podnoszeniem wartości dla interesariuszy i akcjonariuszy”.
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Komunikacja korporacyjna
Media relations 
Komunikacja wewnętrzna
Media społecznościowe
Content marketing
Raportowanie działań społecznych
Tworzenie platform komunikacji online 
Opracowywanie materiałów komunikacyjnych, skład graficzny i druk
Organizacja odpowiedzialnych wydarzeń
Koordynacja i organizacja akcji wolontariatu pracowniczego
Odpowiedzialnego cateringu

Oferujemy działania w obszarach:

Łączymy merytorykę z technologią 
i komunikacją z interesariuszami.

Oferujemy nowoczesne i funkcjonalne rozwiązania 
w obszarze komunikacji i raportowania społecznej 
odpowiedzialności biznesu.
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PRZEGLĄD NAJCIEKAWSZYCH ROZWIĄZAŃ W RAPORTOWANIU CSRI

Rok 2017 może być znaczący dla raportowania 
działań z zakresu społecznej odpowiedzialności 
biznesu i zrównoważonego rozwoju. 
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TOP 5 TRENDÓW W RAPORTOWANIU POZAFINANSOWYM WEDŁUG GO RESPONSIBLEIII str. 13

W związku z wejściem w życie nowelizacji Ustawy 
o rachunkowości, tematowi raportowania pozafinansowego 
ma obowiązek przyjrzeć się wiele firm, które do tej pory nie 
musiały lub nie chciały tego robić.

Dlatego niniejszy numer „Foresightu CSR” poświęcamy 
trendom w zakresie raportowania. Adresujemy go zarówno 
do firm, które robią to od lat, jak również do tych, które 
jeszcze nie zaczęły. Raportowanie społeczne nie jest 
oczywiście niczym nowym, jednak aby napisać dobry raport, 
który będzie uwzględniał oczekiwania interesariuszy, warto 
zainspirować się najlepszymi praktykami.

W numerze przedstawiamy przykłady najciekawszych 
rozwiązań w raportowaniu z kraju i ze świata, podzielone 
na kilka kategorii. Opowiadamy również, jak stworzyć 
raport, który będzie nie tylko użyteczny i ciekawy dla 
interesariuszy, ale również będzie otwierał pole do szerokiej 
komunikacji działań CSR firmy. Na zakończenie tradycyjnie 
przygotowaliśmy TOP 5 według Go Responsible – tym razem 
trendów w raportowaniu pozafinansowym.

Clifford Stoll 

Nie każde dane  
to informacja, nie każda informacja to 
wiedza, wiedzieć nie znaczy zrozumieć, 
a zrozumienie to jeszcze nie mądrość.
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I PRZEGLĄD NAJCIEKAWSZYCH ROZWIĄZAŃ W RAPORTOWANIU CSR

1

2

Niestandardowe
formy drukowane

Inspirujące 
rozwiązania graficzne

Przedstawienie w ciekawy sposób danych i wskaźników w raporcie jest wyzwaniem dla każdej firmy. Na szczęście 

widocznym trendem jest odchodzenie od obszernych, książkowych opracowań na rzecz form przyjaznych dla 

czytelników. 

Autorzy raportów coraz śmielej korzystają z szerokiego spektrum narzędzi i rozwiązań, które nie tylko je uatrakcyjniają, 
ale też ułatwiają czytanie i poruszanie się po nich. Poniżej przedstawiamy wybrane przykłady ciekawych i inspirujących 
form raportowania z polskich i zagranicznych raportów CSR.

3Raport za 2014 rok Disney Citizenship Performance Summary firmy Disney

Przedstawienie skomplikowanego łańcucha wartości w sposób zrozumiały dla odbiorcy jest niezwykle trudne. Zwłaszcza jeśli 
chcemy przedstawić nie tylko wpływ, ale również uwzględnić ryzyka oraz odpowiedzialność firmy. Publikacja CEMEX Polska 
została doceniona przez jurorów konkursu Raporty Społeczne m.in. za przejrzystą strukturę, łatwość poruszania się po 
dokumencie, jasność przekazu, zwięzłość, dostępność dla czytelników, wygląd, sposoby prezentacji danych i innowacyjność 

2podejścia oraz efektywność ekologiczną w produkcji opracowania.

Raport Zrównoważonego Rozwoju CEMEX Polska

Ważne jest pokazanie szerokiego spojrzenia – kontekstu wykraczającego poza samą firmę. Opisując w raporcie swoje 
działania, cele krótko- i długoterminowe, Disney w raporcie za 2014 rok wyszedł od danych środowiskowych dotyczących 
sytuacji na świecie. Ciekawe ujęcie graficzne – pokazanie trójwymiarowości, zmniejszające się kształty, kolory – sprawia, 
że informacje są przejrzyste i łatwe w odbiorze.

Inspiracja

Inspiracja

Raport Społeczny DB Schenker Logistics 2011/2012 
Skrót raportu jest okazją do przedstawienia najważniejszych informacji o działaniach CSR firmy, ale również szansą na 
przekazanie ich w ciekawej, niestandardowej formie, która dodatkowo przyciągnie zainteresowanie odbiorców. Skrót 
Raportu Społecznego DB Schenker Logistics 2011/2012 został opracowany w formie mapy, co jest nie tylko interesującym 
rozwiązaniem, ale jest również bardzo spójne z profilem firmy.

1Raport Jahresbericht 2011 Powered by the Sun firmy Austria Solar
Austriacki dostawca energii słonecznej, Austria Solar, wydał raport, za który otrzymał nagrodę Design Grand Prix. Jego 
wyjątkowość polega na tym, że kartki publikacji pozostają białe, dopóki nie zostaną wystawione na działanie promieni 
słonecznych. Pod wpływem światła czytelnikowi ukazuje się zawartość raportu – kolorowe infografiki, teksty, zdjęcia. 
Pomysł jest silnie związany z działalnością przedsiębiorstwa, a jednocześnie zwiększa ciekawość i zachęca do czytania 
kolejnych stron.
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4 Dostosowanie 
do odbiorców

Bank przygotował raport w różnych formatach. Poza tradycyjną formą drukowaną, jest on dostępny w wersji online 
(microsite), można również obejrzeć krótką animację prezentującą najważniejsze informacje. Dzięki zachowaniu zasad 
WCAG 2.0 dokument jest dostosowany do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku oraz posługujących się programami czytającymi 
i asystującymi. Publikację można przeczytać również w języku angielskim.

Raport „Pomagamy Klientom w rozwoju” za 2015 r. Banku 
31Zachodniego WBK

3 Interaktywne  
publikacje online

Wersja online powinna znacznie różnić się od standardowego raportu, zarówno pod względem układu i doboru treści, jak 
i przede wszystkim narzędzi ułatwiających korzystanie z niej. Dzięki wykorzystaniu narzędzi wspierających analizę treści – 
m.in. „zakreślacza”, koszyka wydruków, generatora PDF-ów oraz słownika – wspomniany raport jest bardzo poręczny. Można 
w nim znaleźć ciekawe rozwiązania wizualne, elementy interaktywne oraz animowane. Jest też to, czego nie powinno 
zabraknąć w publikacji online, czyli jej dostosowanie do potrzeb osób niedowidzących.

30 Raport Zintegrowany Grupy TAURON

4Sustainability Report 2015 firmy AGL
Krótkie „oprowadzenie” po głównych faktach dotyczących firmy i jej działalności stało się już standardem w raportowaniu 
online. Firma AGL w raporcie za 2015 r. dokonała tego w bardzo ciekawy sposób, mianowicie przedstawiając najważniejsze 
informacje w postaci historii obrazkowej. Podczas wędrowania w dół ekranu pojawiają się na nim kolejne elementy historii 
i fakty pokazane w „dymkach”. Aby dotrzeć do bardziej szczegółowych informacji należy po prostu kliknąć w interesujący 
nas „dymek”.

InspiracjaInspiracja

5Raport firmy United Therapeutics
Jeden z raportów firmy United Therapeutics ma dość niecodzienną, komiksową formę, na dodatek z elementami 
trójwymiarowymi (do oglądania przez specjalne okulary). Firma chciała w możliwie obrazowy sposób pokazać, na czym 
polega jej działalność, kim są pracownicy, a także przedstawić kluczowe wskaźniki.
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RAPORTOWANIE DOPASOWANE DO POTRZEB INTERESARIUSZYII

Polega na ustaleniu, które tematy i działania są istotne dla organizacji. Określenie 
szans i ryzyk w danym obszarze oraz kierunków rozwoju.

Kluczowe tematy warto przedstawić na matrycy istotności (materiality matrix). Dobrze je przedstawić 
w formie wizualnej, co pozwala pokazać pełen zakres zainteresowań firmy i jej interesariuszy. Warto zadbać 
o wybór takiego rozwiązania graficznego, które będzie zarówno czytelne, jak i zachęcające do zapoznania się.

1

10 kroków 
raportowania dopasowanego

Opracowanie i wydanie raportu CSR nie powinno kończyć komunikacji dobrych praktyk, lecz ją otwierać. Gdy 

chcemy skutecznie dotrzeć do interesariuszy, szkoda ograniczać się do jednej formy (druk lub PDF) – zamiast 

tego warto użyć całego spektrum możliwości. Należy też pamiętać, że nie wszystkie treści w równym stopniu 

zainteresują wszystkich odbiorców, zwłaszcza że bywają oni bardzo zróżnicowani pod względem wiedzy, 

wykształcenia i oczekiwań.

Raportowanie dopasowane jest zestawem narzędzi i działań marketingowych oraz komunikacyjnych mających 

na celu skuteczne dotarcie do poszczególnych grup interesariuszy w sposób zróżnicowany pod względem treści, 

języka oraz form i kanałów przekazu. Te same treści mogą być przekazywane w różny sposób; powinny one nie 

tylko informować, ale także angażować interesariuszy, zachęcać ich do udzielania informacji zwrotnych oraz 

wciągać w proces dialogu. 

Istotnym oczekiwaniem interesariuszy jest również aktualność udostępnianych danych. Raportowanie w obecnej 

formie nie spełnia tych oczekiwań, ponieważ w momencie publikacji raportu prezentowane dane są już mocno 

archiwalne.  Według analizy „GRI Sustainability and Reporting Trends in 2025” raportowanie przyszłości będzie 

się odbywać w formie cyfrowej oraz niemal na żywo. Raportem przyszłości nie będzie dokument sporządzany 

raz do roku, ale miks komunikacyjny bazujący na dynamicznie dostępnych danych, które wykraczają poza sam 
6raport .

Pozwala zidentyfikować grupy, osoby czy instytucje, na jakie organizacja wpływa oraz 
te, które na nią wpływają.

2

3
Wybór najlepiej odpowiadającej metodologii i standardu raportowania umożliwia 
łatwiejsze dopasowanie adekwatnych wskaźników, które będą raportowane.

Analiza interesariuszy

Wybór istotnych
obszarów

Wybór metodyki
raportowania i dobór wskaźników

Najlepszym narzędziem do opracowania takiej analizy jest mapa interesariuszy.
Firma Fortum tworząc mapę interesariuszy przy każdej pozycji zamieściła „hasło przewodnie” - wizję tego, co dla firmy 
najważniejsze w relacji z danymi interesariuszami. Fortum w krótki sposób tłumaczy, w jaki sposób chce wywierać 
pozytywny wpływ na otoczenie, a także przedstawia najważniejsze fakty lub działania związane z daną grupą. 

Na świecie 
w latach 2015-2016 

opublikowano  raportów  9467
16zgodnych ze standardem GRI 

Wśród  raportów CSR zgłoszonych 
do konkursu Raporty Społeczne przez 

232

GRI

ostatnie 10 lat  było opracowanych 
2w oparciu o standard GRI

68,5%

W roku z raportów 
CSR zgłoszonych do konkursu 

2016 32  

GRI
2016

 

Raporty Społeczne  było 
33opracowanych w oparciu o standard GRI

76,7%
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RAPORTOWANIE DOPASOWANE DO POTRZEB INTERESARIUSZYII

Polega na ustaleniu, które tematy i działania są istotne dla organizacji. Określenie 
szans i ryzyk w danym obszarze oraz kierunków rozwoju.
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1
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6raport .

Pozwala zidentyfikować grupy, osoby czy instytucje, na jakie organizacja wpływa oraz 
te, które na nią wpływają.

2

3
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4

Decyzja, do których kluczowych grup interesariuszy chcemy kierować przekaz, pozwoli 
na lepsze określenie języka i form komunikacji raportowanych danych.

W 2016 roku raporty CSR zgłoszone do konkursu Raporty Społeczne opracowane były w oparciu o:

standard GRI -  (24 raporty) 

standard raportowania zintegrowanego IIRC -  (7 raportów) 

wytyczne UNGC -  (4 raportów)

normę ISO 26000 - (6 raportów)

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) -  (3 raporty) 

76,5%

30%

13%

19% 

10%

standard GRI - (31 raportów) 

standard raportowania zintegrowanego IIRC - (6 raportów) 

wytyczne UNCG - (5 raportów)

normę ISO 26000 - (9 raportów)

83,7% 

16% 

13% 

24% 

W 2015 roku raporty CSR zgłoszone do konkursu Raporty Społeczne opracowane były w oparciu o:

2016

Określenie grup interesariuszy
do których będzie kierowany raport

Klienci 
indywidualni

Społeczności 
lokalne Dostawcy MediaKlienci 

biznesowi
Instytucje 
państwowe

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Odsetek firm biorących udział w konkursie Raporty Społeczne, które do dialogu z interesariuszami wykorzystują standard 
7AA1000.

9%

0%

22%
26% 25%

5

Zweryfikowanie istotnych aspektów działalności organizacji, które mają znaczenie dla jej 
interesariuszy.

Bank Zachodni WBK już od początku raportowania danych 
pozafinansowych w 2014 r. przykładał bardzo dużą wagę do tego, aby 
raport odpowiadał na faktyczne oczekiwania naszych najważniejszych 
interesariuszy. Zaliczamy do nich przede wszystkim pracowników, 

klientów, organizacje pozarządowe z którymi współpracujemy, regulatorów oraz organizacje branżowe. 
Dlatego od samego początku korzystamy z takich narzędzi jak sesje dialogowe według standardu 
AA1000, na które zapraszamy naszych interesariuszy zewnętrznych. W sesji dedykowanej naszemu 
ostatniemu raportowi wzięło udział 22 interesariuszy. Bank Zachodni WBK reprezentował m.in. Członek 
Zarządu Feliks Szyszkowiak, co było odpowiedzią na oczekiwania zgłoszone w roku poprzednim 
i zostało przyjęte przez uczestników z bardzo dużym uznaniem. Poza uwagami, które dotyczą 
bezpośrednio raportu CSR – treści, jakie powinien zawierać i formy, w jakiej mają być przedstawione – 
interesariusze przekazują nam podczas tych spotkań bardzo wiele komentarzy i sugestii dotyczących 
realizowanych przez nas projektów oraz tego, jak działamy. Jest to dla nas nieocenione źródło 
informacji i weryfikacji naszych działań.

Katarzyna Teter, Bank Zachodni WBK

Zaangażowanie interesariuszy

Weryfikacja zagadnień
z interesariuszami

6
Jest pracą własną organizacji, polegającą na zebraniu danych wewnątrz firmy 
zgodnie z wybranym standardem.

Rozwój nowych narzędzi wspierających transparentność – przykładami mogą być choćby Ecovadis czy LabourLink 
– sprawia, że firmy mają nie tylko możliwość, ale i obowiązek coraz bardziej wnikliwego przyglądania się 
własnym łańcuchom dostaw, a następnie podejmowania odpowiednich działań.

Raporty i inne formy prezentacji danych mogą być komunikowane częściej niż obecnie, kiedy organizacje 
przeważnie ograniczają się do corocznych zbiorczych publikacji. Wiarygodność udostępnianych informacji będzie 
miała kluczowe znaczenie dla budowania wiarygodności wśród interesariuszy.

Panuje powszechna zgoda, że komunikacja CSR jest obecnie przeładowana danymi, zwłaszcza standardowe 
raporty, co znacznie utrudnia dostęp do informacji poszukiwanych przez poszczególne grupy interesariuszy.

Zbieranie danych

2015

0% 0%

10%

16%
19%
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7
Pozwala na dopasowanie form i kanałów komunikacji na podstawie grup odbiorców, do 
których chcemy dotrzeć oraz informacji, które poszczególne grupy interesariuszy określiły 
jako istotne.

Strona internetowa

Media społecznościowe

Elementy drukowane
Prezentacje

multimedialne 

PDF-y interaktywne

Quizy

Filmy

InneMailingi

Warto ten proces zautomatyzować oraz zadbać o jego regularność. Na rynku pojawia się coraz więcej narzędzi 
29do automatyzacji zbierania danych, jak na przykład aplikacja SMART CSR.

Opracowanie struktury raportu 
i definiowanie form komunikacji

8 Tworzenie treści 

Na podstawie zebranych danych wskaźnikowych oraz oczekiwań interesariuszy powstają 
treści w dopasowanej formie: tekst, infografika, film, spot, portal online, angażująca gra.

RAPORT CSR

Społeczność 
lokalna

DostawcaKlient

Strona internetowa

Filmy

Spotkania, festyny

Wersja skrócona

Strona internetowa

Produkty

Gra na Androida/iOS

Strona internetowa

Infografika

System komunikacji

wewnętrznej

Wykresy

9 Planowanie dalszej 
komunikacji

Pozwala zaplanować raportowanie jako proces, a nie skończony projekt.

www

Smartfon

Książka

Spotkania

Ulotka

Czasopisma

Raport

10 Publikacja i weryfikacja 
raportu z interesariuszami

Publikacja daje możliwości szerszego zaangażowania interesariuszy, a zapewnienie 
narzędzi jej weryfikacji przez odbiorców umożliwia otrzymanie informacji zwrotnej.

Raporty powinny być krótsze i skoncentrowane na najważniejszych informacjach, ale jednocześnie wyjaśniać 
kontekst. Im bardziej precyzyjna jest komunikacja, tym mniejsze ryzyko wprowadzenia czytelnika w błąd. 
Jednak całkowity brak kontekstu czyni dane bezużytecznymi. Firmy muszą szukać równowagi między bardzo 
konkretnymi informacjami na określone tematy, bazującymi na łatwo sprawdzalnych danych, a opisami 
szerszego tła, umożliwiającymi interesariuszom zrozumienie podejmowanych (lub niezbędnych do podjęcia) 

9działań .
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TOP 5 TRENDÓW W RAPORTOWANIU POZAFINANSOWYM WEDŁUG GO RESPONSIBLEIII

Raportowanie 
zintegrowane1

Liczba raportów zgłoszonych do konkursu Raporty Społeczne

Raporty zintegrowane

Coraz więcej firm przygotowuje

raporty zintegrowane
33

83% kadry wysokiego szczebla twierdzi, że zintegrowane podejście do zrównoważonego rozwoju 

i raportowania poszerza perspektywę firmy w kontekście podejmowania właściwych decyzji związanych 
10

z tworzeniem wartości trwałej w czasie i może przyczynić się do sukcesu biznesowego .

Raportowanie zintegrowane jest dużym krokiem naprzód w zrównoważonym rozwoju firm: pokazuje ich 
spójne oraz odpowiedzialne podejście do działalności „biznesowej” i „pozabiznesowej” – jako jedności. 

Raportowanie zintegrowane polega na jednoczesnym raportowaniu danych finansowych oraz 
pozafinansowych, czyli społecznych, pracowniczych i środowiskowych. Celem raportowania zintegrowanego 
jest wyjście poza dostarczanie informacji finansowych w kierunku ujawniania i komunikowania całej 

8wartości organizacji. Dzięki temu inwestorzy i interesariusze mogą podejmować bardziej świadome decyzje 
9dotyczące np. inwestowania.

Trend

13 2015-2016

32% 

raportów zintegrowanych zgłoszono do konkursu Raporty społeczne w latach 

11
firm z RESPECT Index wydało raporty zintegrowane  

49,3% spośród objętych badaniem spółek notowanych na GPW zamieszcza w raporcie rocznym 
12

jakiekolwiek społeczne lub środowiskowe odniesienia do swojej działalności .
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Raporty w oparciu
o międzynarodowe wytyczne2

Dzięki korzystaniu ze znanych i uznanych wytycznych raportowania firmy mają możliwość zbierania 
i komunikowania konkretnych wskaźników (ilościowych i jakościowych), a także zbierania danych na 
przyszłość w określony sposób. Firmy w Polsce najczęściej sięgają po standard GRI, który dotyczy wszystkich 
aspektów działalności, ale coraz większą popularnością cieszą się wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw 
człowieka. Na świecie funkcjonuje ponad 400 różnych wytycznych raportowania, a liczba ta wzrasta. To 

14obrazuje wysiłki firm podejmowane w kierunku jak największej transparentności.

66 2015-2016  
15 polskich raportów CSR zarejestrowano w bazie GRI  latach 

9467 2015-2016
16 

 raportów opublikowano na świecie w latach 

15,4%

94,2%

 spółek o największej skali oddziaływania (z 227 przebadanych) przygotowuje raporty CSR, 

17 spośród nich uwzględnia wytyczne GRI 

Trend

Zdecydowana większość 
raportów tworzona jest zgodnie z wytycznymi

Global Reporting Initiative (GRI)
33
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53

Liczba firm, które złożyły Communication on Progress 
18  

wg wytycznych ONZ

w 2015 r.: 4684
w 2016 r.: 5073

Liczba raportów zgłoszonych do konkursu Raporty Społeczne

Raporty w oparciu o wytyczne GRI
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14obrazuje wysiłki firm podejmowane w kierunku jak największej transparentności.

66 2015-2016  
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9467 2015-2016
16 

 raportów opublikowano na świecie w latach 

15,4%

94,2%

 spółek o największej skali oddziaływania (z 227 przebadanych) przygotowuje raporty CSR, 

17 spośród nich uwzględnia wytyczne GRI 
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Raportowanie
w oparciu o nową dyrektywę 4

Ustawa o rachunkowości, znowelizowana w oparciu o Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/95/UE, nakłada na około 300 firm w Polsce obowiązek ujawniania danych pozafinansowych już za 2017 
r. Nie precyzuje ona jednak, jaką formę ma mieć raport. Może to być tylko dodatek do raportu finansowego 
lub odrębne sprawozdanie. Dobrą praktyką liderów CSR jest przygotowywanie raportów według jasnej 
metodyki. 

Raportowanie 
dopasowane3

Jest nowym trendem, wyjściem naprzeciw potrzebie transparentności i potrzebie informacji, jaką zgłaszają 
interesariusze.  Obecnie żyjemy w świecie transparentności i szybkiej wymiany informacji - m.in. dzięki 
mediom społecznościowym i powszechnym dostępie do internetu. Dane pozafinansowe są istotne nie tylko 
dla klientów i inwestorów, ale także dla pozostałych interesariuszy. Dlatego potrzebne są raporty 
dostosowane do odbiorcy pod względem treści, formy, a także sposobu skutecznego dotarcia. Aktualne, 
łatwe do korzystania i przystępne do czytania na różnych urządzeniach raporty oraz dzielenie się 
informacjami z raportu z różnymi grupami interesariuszy są wschodzącym trendem raportowania do 
szerokiego grona odbiorców, a nie do archiwum.

– tak, by opierały się na naprawdę istotnych, a jednocześnie porównywalnych danych – możemy 
zapoczątkować korzystny dla wszystkich wyścig o palmę pierwszeństwa w sferze praktycznych 

32odpowiedzi na najważniejsze wyzwania społeczne i ekologiczne.

49% polskich konsumentów jest gotowych do zmiany marki na taką, która przeciwdziała  problemom 
22społecznym lub prowadzi aktywność na rzecz ochrony środowiska  - ale najpierw muszą o tym wiedzieć!

Trend

Upraszczając raporty zrównoważonego rozwoju

Tim Mohin, AMD

Trend

Liczba corocznie publikowanych raportów wzrośnie o ponad 500%

Znowelizowana Ustawa o rachunkowości nakłada nowe obowiązki sprawozdawcze 

na duże spółki giełdowe - spełniające naraz dwa z trzech kryteriów: 

 

dyrektywa obejmie przedsiębiorstw w UE

ok.  w Polsce 

w tym to jednostki zainteresowania publicznego będące jednostkami 

dominującymi grup kapitałowych, które będą przygotowywać skonsolidowane 

sprawozdania to jednostki zainteresowania publicznego.

6 tys. 

 300 firm

148 

131 

do ujawniania informacji dotyczących polityki różnorodności będzie 

zobligowanych  dużych spółek giełdowych w Polsce15

banki
zakłady ubezpieczeń

emitenci

fundusze inwestycyjne

fundusze emerytalne

jednostki zamierzające ubiegać się lub ubiegające się o dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków EOG

emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu w alternatywnym 

krajowe instytucje płatnicze
 instytucje pieniądza elektronicznego

W procesie ujawniania danych każda z firm będzie mogła zastosować wybrane przez siebie 
standardy, wytyczne, zasady czy normy, w tym także własne.

Jednostki zainteresowania publicznego to:

obroty netto 40 mln euro 

liczba pracowników powyżej 500

suma bilansowa powyżej 20 mln euro 
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Raportowanie z uwzględnieniem
Celów Zrównoważonego Rozwoju5

24Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) są planem działania do 2030 r. na rzecz zrównoważonego rozwoju 
oraz umocnienia pokoju i wolności na świecie, uzgodnionym przez ONZ, przedstawicieli państw, biznesu, 
różnorodnych organizacji i instytucji. Choć od ich ustanowienia minęło niewiele ponad rok, firmy już 
zaczynają odnosić się do nich w swoich raportach, strategiach i komunikacji.
SDGs dzięki swej uniwersalności stanowią wspólny język dla firm, rządów, organizacji i instytucji. Mimo że nie 

25są to wytyczne do raportowania, uzupełniają istniejące wytyczne i porządkują podejście firm do 
zrównoważonego rozwoju. Dodatkową zachętą dla liderów CSR w Polsce jest Ranking Odpowiedzialnych 

26Firm, w którym pojawia się pytanie dotyczące SDGs.
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89% 27
 liderów biznesu ze świata uważa, że poza przynoszeniem zysku działalność firm musi realizować większy cel
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Trendy w raportowaniu 
pozafinansowym

Kompleksowa obsługa komunikacyjna klientów
w zakresie Public Relations w oparciu o społeczną 

odpowiedzialność biznesu

„Szybko postępujące wielowymiarowe, i wieloaspektowe zmiany o charakterze globalnym kreują 
nowe wyzwania, przed którymi stają współczesne organizacje. Sprostanie tym wyzwaniom wymaga 
poszukiwania nowych rozwiązań biznesowych i sposobów komunikacji w odpowiedzi na 
oczekiwania interesariuszy. Dlatego proponujemy kompleksowe i praktyczne działania związane 
z kreowaniem i trwałym podnoszeniem wartości dla interesariuszy i akcjonariuszy”.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Komunikacja korporacyjna
Media relations 
Komunikacja wewnętrzna
Media społecznościowe
Content marketing
Raportowanie działań społecznych
Tworzenie platform komunikacji online 
Opracowywanie materiałów komunikacyjnych, skład graficzny i druk
Organizacja odpowiedzialnych wydarzeń
Koordynacja i organizacja akcji wolontariatu pracowniczego
Odpowiedzialnego cateringu

Oferujemy działania w obszarach:

Łączymy merytorykę z technologią 
i komunikacją z interesariuszami.

Oferujemy nowoczesne i funkcjonalne rozwiązania 
w obszarze komunikacji i raportowania społecznej 
odpowiedzialności biznesu.
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