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O KONFERENCJI „RAPORTOWANIE NIEFINANSOWE W POLSCE” 

Data: 28 czerwca 2016 r. 

Organizatorzy: Ministerstwo Rozwoju, CSRinfo 

Uczestnicy: w wydarzeniu wzięło udział ponad 200 przedstawicieli firm i instytucji, w tym m.in. przedsiębiorcy – 

przedstawiciele dużych firm (objęci dyrektywą 2014/95/UE dot. ujawniania danych pozafinansowych), ale także 

przedstawiciele sektora MŚP, menedżerowie i specjaliści zajmujący się CSR lub specjaliści ds. komunikacji, 

przedstawiciele biegłych rewidentów i audytorów, wykładowcy uczelni, przedstawiciele instytucji branżowych  

i administracji publicznej oraz przedstawiciele mediów  

Program konferencji:  

I. Otwarcie konferencji 

Anna Wójcik, Dyrektor Biura Ministra, Ministerstwo Rozwoju 
 

II. Prezentacja: Partnerstwo na rzecz tłumaczenia standardu Global Reporting Initiative G4 na język 

polski. W czym standard GRI może pomóc raportującym organizacjom? 

Liliana Anam, Menedżer Zarządzający CSRinfo 
 

III. Prezentacja: Raportowanie niefinansowe na świecie – doświadczenia Global Reporting Initiative 

Shivani Rajpal, Manager Training & Coaching Programs, Global Reporting Initiative 
 

IV. Panel: Raportowanie według standardu GRI w praktyce – polskie doświadczenia i perspektywy,  

z udziałem: 

Ewy Albińskiej, Forum Odpowiedzialnego Biznesu 

Ireny Picholi, Partnera Deloitte, Lidera Zespołu ds. zrównoważonego Rozwoju w Polsce i Europie 

Środkowej 

Jowity Twardowskiej, Dyrektor ds. Marketingu i Komunikacji, Grupa LOTOS 

Gabrieli Bar, Kierownika ds. korporacyjnych, Provident 

Moderator: Przemysław Pohrybieniuk, Dyrektor zarządzający ACCA w Polsce i Krajach Bałtyckich 
 

V. Prezentacja: Raportowanie niefinansowe w Polsce – status transpozycji dyrektywy 2014/95/UE, 

Agnieszka Stachniak, Zastępca Dyrektora Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej, 

Ministerstwo Finansów 
 

VI. Panel: Czy polskie firmy są gotowe na raportowanie danych niefinansowych wymaganych przez 

unijną dyrektywę 2014/95/UE?  

z udziałem: 

Jadwigi Emilewicz, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju  

Ewy Sowińskiej, Zastępcy Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów  

Liliany Anam, Menedżer Zarządzającego CSRinfo 

Moderator: Przemysław Pohrybieniuk, Dyrektor zarządzający ACCA w Polsce i Krajach Bałtyckich 

Podsumowanie 
Przygotowywane zmiany w ustawie o rachunkowości nakładające obowiązek poszerzenia zakresu 

raportowania największych spółek w Polsce o informacje niefinansowe (społeczne, środowiskowe, 

pracownicze, dot. praw człowieka czy przeciwdziałania korupcji) i ujawniania polityki różnorodności stawiają 

przed firmami nowe wyzwania. Na zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju i firmę doradczo-edukacyjną 

CSRinfo konferencji „Raportowanie niefinansowe w Polsce” prawie 200 osób ze świata biznesu, nauki  

i organizacji społecznych dyskutowało o tym, w jaki sposób spółki mogą przygotować się do zmian 

wymaganych przez dyrektywę unijną oraz jak międzynarodowy standard Global Reporting Initiative może 

pomóc raportującym firmom. 
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Poniżej przedstawiamy skrótowy zapis najważniejszych zagadnień poruszonych podczas konferencji: 

I. Otwarcie konferencji  
Anna Wójcik (Dyrektor Biura Ministra, Ministerstwo Rozwoju) witając uczestników i prelegentów podkreśliła, że 

kwestia odpowiedzialnego prowadzenia działalności przedsiębiorstw została dostrzeżona m.in. w  Planie na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju zaprezentowanym przez Wicepremiera, Ministra Rozwoju Pana Mateusza 

Morawieckiego.  

Strategie rozwoju polskich firm coraz częściej uwzględniają założenia odpowiedzialnego biznesu  

i zrównoważonego rozwoju. Przyciągając innowacje czy też działając na korzyść regionu firmy podnoszą swoją 

konkurencyjność. W związku z wejściem w życie dyrektywy unijnej dotyczącej ujawniania informacji 

niefinansowych (Dyrektywa 2014/95/UE) już od przyszłego roku część największych firm, w szczególności spółek 

giełdowych, będzie miała obowiązek raportowania stosowanych przez siebie polityk zrównoważonego rozwoju  

i odpowiedzialnego podejścia do prowadzenia biznesu. Spotkanie podczas tej konferencji stwarza przestrzeń do 

dyskusji nad celem i korzyściami sprawozdawczości szerszej niż bilanse finansowe.  

Implementacją tej dyrektywy zajmuje się Ministerstwo Finansów. Jednocześnie, aby ujednolicić prace 

administracji rządowej na rzecz promocji i rozwoju odpowiedzialnego biznesu (CSR) zdecydowano  

o przeniesieniu Krajowego Punktu Kontaktowego OECD z PAIiIZ do Biura Ministra Ministerstwa Rozwoju. Trwają 

także prace nad utworzeniem w Biurze Ministra Ministerstwa Rozwoju komórki, która będzie prowadzić sprawy 

z zakresu CSR oraz szeroko rozumianej współpracy z interesariuszami, w szczególności z organizacjami 

pozarządowymi. 

II. Prezentacja: Partnerstwo na rzecz tłumaczenia standardu Global Reporting 

Initiative G4 na język polski. W czym standard GRI może pomóc 

raportującym organizacjom? 
Liliana Anam (Menedżer Zarządzający CSRinfo) zauważyła, że sprawozdawczość niefinansowa jest 

odzwierciedleniem szerszych zmian w myśleniu o funkcjonowaniu i roli przedsiębiorstw. Podkreśliła, na co 

również zwraca uwagę raportowanie niefinansowe, że dzisiaj przedsiębiorstwa aby osiągnąć sukces koncentrują 

się nie tylko na pomnażaniu wartości kapitału finansowego, ale również innych kapitałów jak intelektualnego, 

społecznego czy ludzkiego.  

Natomiast najbardziej fundamentalną zmianę przyniosą decyzje podejmowane na podstawie ujawnianych 

danych niefinansowych. Stąd niezwykle istotna będzie jakość sprawozdań niefinansowych.  

Powołana przez Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Grupa robocza ds. monitorowania 

trendów CSR koordynowana przez CSRinfo zrealizowała ważne dla rozwoju tematyki odpowiedzialnego biznesu 

w Polsce cele: 

− opracowanie Poradnika dla raportujących dane niefinansowe,  

− przetłumaczenie na język polski międzynarodowego standardu raportowania GRI G4. 

W październiku 2015 roku powstało Partnerstwo na rzecz tłumaczenia standardu GRI G4 złożone z Ministerstwa 

Rozwoju, Deloitte, Grupy Lotos, Provident, Krajowej Izba Biegłych Rewidentów i Forum Odpowiedzialnego 

Biznesu. Rygorystyczna procedura tłumaczenia wdrożona przez Global Reporting Initiative powoływała ekspercki 

Komitet Nadzorujący Tłumaczenie. 

Dyrektywa dotycząca raportowania pozostawia dowolność wyboru standardu raportowania wymaganych 

danych niefinansowych, jednak decydując się na standard warto zwrócić szczególną uwagę na bezpłatnie 

dostępny i najczęściej stosowany na międzynarodowym forum standard raportowania GRI.  

Standard ten jasno określa przejrzyste zasady i przebieg procesu raportowania danych niefinansowych. Pomaga 

w trafnym ustaleniu, jakie konkretnie informacje firma powinna zaraportować w pierwszej kolejności i które  
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z nich są najbardziej istotne. GRI oferuje również szeroki katalog wskaźników, spośród których raportująca spółka 

może wybrać te najtrafniej dostosowane do swojej specyfiki oraz określonych jako najbardziej istotne 

raportowanych tematów (tzw. aspektów raportowania).  

Funkcjonowanie na globalnym rynku wymaga stosowania globalnego języka. W dzisiejszych czasach językiem 

tym są międzynarodowe standardy. GRI umożliwia porównywalność raportowanych danych, zarówno  

w kolejnych latach w danej firmie, jak i w branży oraz szerzej, wśród wszystkich raportujących wg GRI firm na 

świecie. 

III. Prezentacja: Raportowanie niefinansowe na świecie – doświadczenia Global 

Reporting Initiative.   
Shivani Rajpal (Manager Training & Coaching Programs, Global Reporting Initiative) podkreśliła, że standard 

raportowania GRI G4, który udostępnia wszystkim zainteresowanym firmom i innym organizacjom, jest 

doceniany i często stosowany na rynku międzynarodowym. Na świecie powstało już ponad 30 000 raportów wg 

GRI. Standard jest wdrażany w 90 krajach. Ponad 60% firm raportujących dane niefinansowe stosuje standard 

GRI. Według GRI raportuje 74% największych firm na świecie.  

Warto podkreślić, że jego najnowsza wersja – standard GRI G4 – została opracowana przy współpracy bardzo 

szerokiego, interdyscyplinarnego grona ekspertów z wielu kontynentów i krajów świata a każdy zapis i wskaźnik 

standardu był publicznie konsultowany.  

Celem Global Reporting Initiative (międzynarodowa organizacja non-profit)  jest, aby firmy włączały raportowaną 

tematykę zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w swoje decyzje biznesowe  

i w codzienne funkcjonowanie. Raporty powinny być jednym z narzędzi osiągania tego celu, powinny wspierać 

decyzje strategiczne firm i innych podmiotów związanych z firmami.  

Kluczowym słowem w GRI G4 jest słowo „istotność” (materiality). Raporty powinny odzwierciedlać podejście 

raportujących firm do najbardziej istotnych zagadnień i wpływów związanych z perspektywą zrównoważonego 

rozwoju, w tym kwestii środowiskowych i społecznych.  

GRI kładzie nacisk na to, aby raporty uwzględniały perspektywę tych, na których firmy wpływają, tzw. 

interesariuszy (ang. stakeholders) – włączały ich oczekiwania w proces analizy istotności raportowanych tematów 

i były opracowywane w przejrzysty sposób, który ułatwi im (czytelnikom raportu) zrozumienie polityki firmy  

i efekty realizowanych przez firmę działań.  

GRI jest w pełni spójne z dyrektywą unijną i ułatwia spełnienie jej wymogów. Pomaga zaraportować polityki, 

główne ryzyka, działania i ich efekty we wszystkich obszarach uznanych przez autorów dyrektywy za istotne  

i konieczne.  

IV.  Panel: Raportowanie według standardu GRI w praktyce – polskie 

doświadczenia i perspektywy 

Panelistki: 

Ewa Albińska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu 

Irena Pichola, Partner Deloitte, Lider Zespołu ds. zrównoważonego Rozwoju w Polsce i Europie Środkowej 

Jowita Twardowska, Dyrektor ds. Marketingu i Komunikacji, Grupa LOTOS 

Gabriela Bar, Kierownik ds. korporacyjnych, Provident 

Moderator:  

Przemysław Pohrybieniuk, Dyrektor zarządzający ACCA w Polsce i Krajach Bałtyckich 

 

Przy wyborze standardu raportowania warto zadać sobie pytania, jakie są najważniejsze dla nas cele tego 

procesu, co chcemy w ten sposób osiągnąć, kogo zaangażować i czyją uwagę zwrócić na dostarczone przez nas 

informacje. Wybór standardu, wszelkich metod wspierających raportowanie oraz narzędzi i skali jego 
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komunikacji powinny być dostosowane do tych celów. Warto zatem zastanowić się nad tym, w czym może pomóc 

nam raportowanie już przed pierwszym tego typu procesem w naszej firmie.  

Firmy (w tym raportujące wg standardu GRI G4 Grupa LOTOS i Provident Polska) i innego typu raportujące 

organizacje (w tym Forum Odpowiedzialnego Biznesu – jedyna organizacja pozarządowa w Polsce raportująca 

swoje podejście do społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju) cenią sobie procesy raportowania 

za potencjał, jaki dają zarówno wewnątrz organizacji jak i dla jej relacji z otoczeniem społecznym  

i biznesowym. Wśród celów i korzyści raportowania paneliści wymieniali m.in.  

− szansę na zaangażowanie pracowników i kadry zarządzającej w otwartą dyskusję na temat kluczowych 

zagadnień związanych ze strategią firmy i jej działaniami,  

− szansę na analizę swoich działań i ich uporządkowanie („staramy się poprawiać nasze efekty  

i procesy”) 

− wzmocnienie wiedzy i zrozumienia strategii firmy („jeżeli traktujemy poważnie standardy prowadzenia 

działalności gospodarczej i chcemy być liderem, to raportowanie powinno to odzwierciedlać”)  

− wzrost świadomości otoczenia raportującej organizacji na temat zasad i celów jej działania a także 

standardów wyróżniających ją na tle branży („jesteśmy liderem rynku i powinniśmy wytyczać najlepsze 

standardy, również te etyczne”)  

− wzmocnienie przekazu o kondycji i szansach rozwoju spółki w środowisku inwestorskim.  

Wybierając standard raportowania warto rozważyć w pierwszej kolejności GRI G4, Carbon Disclosure Project, 

SASB oraz standard raportowania zintegrowanego IR.  

− GRI G4 – wyróżnia się z perspektywy wartości, jaką daje jasno określony proces raportowania i dojścia 

do tego, co przede wszystkim należy i warto zaraportować. Oferuje szeroki katalog wskaźników.  

− Carbon Disclosure Project – uwzględniany przez coraz szersze grono przedstawicieli środowiska 

inwestorskiego. Dotyczy raportowania polityk i wyników firm dotyczących zmian klimatu i ochrony 

środowiska naturalnego.  

− Sustainability Accounting Standard Board (SASB) – oferuje tzw. matryce istotności, które pomagają  

w analizie i prezentacji wpływu gospodarczego, społecznego i środowiskowego firmy  

− Standard Raportowania Zintegrowanego (IR) – podkreśla wagę łączenia danych niefinansowych  

z danymi finansowymi.  

Wśród argumentów przemawiających za wyborem GRI paneliści wymienili m.in. możliwość porównania  

z szerokim gronem raportujących już firm z branży i skalę rozpoznawalności tego standardu w krajach,  

w których rozwijają lub planują rozwijać swoją działalność gospodarczą.  

Raport jest elementem szerszego procesu w firmie. Ważne jest zaangażowanie w raportowanie ludzi  

i wykorzystanie momentu raportowania do zwiększania ich wiedzy o firmie i związanych z jej działalnością 

szansach oraz ryzykach. Warto zakorzeniać raportowanie w organizacji i wskazywać menedżerom, jak mogą 

raport i proces raportowania wykorzystywać w pracy w ich obszarze.  

Raportowanie zgodnie z wymogami dyrektywy 2014/95/UE powinno odbywać się w cyklu rocznym.  

Warto zwrócić uwagę na termin wydawania tego typu raportów. Firmy powinny dążyć do jak najszybszej ich 

publikacji w pierwszym półroczu po zakończeniu raportowanego okresu, tak aby dane były maksymalnie aktualne 

i jak najdłużej służyły czytelnikom raportów, w tym środowisku inwestorskiemu i klientom.  

W raportowaniu część firm korzysta z narzędzi IT do zbierania danych, jednak większość firm raportuje bez 

wdrażania tego typu pomocnych rozwiązań, wykorzystując excel. Rośnie zainteresowanie raportowaniem  

i jakością dostarczanych danych, zatem prawdopodobnie zwiększy się skala wykorzystywania wszelkich narzędzi 

pomocniczych, które ułatwiają firmom porównywanie danych z kolejnych lat raportowania danego wskaźnika.  
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Warto zwrócić uwagę, że raportowanie danych niefinansowych dotyczy nie tylko firm. Standardy raportowania 

takie jak GRI G4 mogą wykorzystywać również organizacje pozarządowe i instytucje. W Polsce jest to nadal 

bardzo rzadko stosowana przez tego typu podmioty praktyka. Może stać się ona częstsza w związku ze 

zwiększeniem wagi raportowania tego typu kwestii przez firmy, w tym spółki giełdowe.  

Raportowanie powinno wynikać z decyzji firmy o stosowaniu wysokiej jakości standardów prowadzenia 

działalności gospodarczej, w zgodzie z zasadami odpowiedzialnego biznesu. Praktyka raportowania danych 

niefinansowych nie powinna być jedyną czy też pierwszą praktyką firmy w tym zakresie. Powinno ją poprzedzać 

świadome zadanie sobie pytania przez zarząd firmy, jakie zasady i standardy wdraża w swojej działalności, czy 

chce działać w sposób odpowiedzialny i godny zaufania czy też nie.  

Niestety wiele podmiotów gospodarczych nadal niewiele wie o zasadach i standardach odpowiedzialnego 

biznesu bądź nie uważa je za tematy mało istotnie. Raportowanie i wytyczne standardów raportowania może 

odstraszać zarządy. Należy zatem zwrócić uwagę na argumentację kierowaną do zarządów spółek wyjaśniającą 

zakres i korzyści takiego podejścia, w tym korzyści i przyczyny rosnącej wagi raportowania danych 

niefinansowych.  

Ministerstwo Rozwoju postrzega swoją ważną rolę w zakresie promocji wiedzy na temat odpowiedzialnego 

biznesu, zrównoważonego rozwoju i raportowania danych niefinansowych oraz tworzenia przyjaznej przestrzeni 

dialogu i wymiany doświadczeń różnych interesariuszy i podmiotów.  

V. Prezentacja: Raportowanie niefinansowe w Polsce – status transpozycji 

dyrektywy 2014/95/UE  
Agnieszka Stachniak (Zastępca Dyrektora Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej, Ministerstwo 

Finansów) przypomniała zgromadzonym, że zgodnie z dyrektywą 2014/95/UE około 300 firm w Polsce będzie 

musiało od 1 stycznia 2017 r. przygotowywać raporty niefinansowe. Do tej pory część firm dobrowolnie 

korzystało z praktyki raportowania danych niefinansowych.  

Do firm objętych obowiązkiem raportowania danych niefinansowych zalicza się 131 jednostek i 148 grup 

kapitałowych. Część tych podmiotów może się zazębiać, ponieważ raport całej grupy kapitałowej może ujmować 

dane dotyczące części ze 131 odrębnych spółek.  

Firmy objęte obowiązkiem raportowania to tzw. jednostki  zainteresowania publicznego, które równocześnie: 

− zatrudniają średniorocznie więcej niż 500 pracowników i spełniają jedno z dwóch kryteriów 

finansowych: 

o suma ich aktywów wynosi więcej niż 20 mln euro 

o przychody netto ze sprzedaży wynoszą ponad 40 mln euro.  

− obowiązek raportowania dotyczy m.in. firm z branży finansowej i ubezpieczeniowej oraz spółek 

notowanych na GPW.  

Raportowanie będzie odbywało się w cyklu rocznym. Raportujące firmy mają możliwość skorzystania  

z dowolnie wybranego przez siebie standardu raportowania, muszą jednak zwrócić uwagę, aby  

w przygotowanym dokumencie spełnić wszystkie wymogi dyrektywy.  

Obowiązek raportowania dotyczy kwestii środowiskowych, społecznych, pracowniczych, poszanowania praw 

człowieka a także przeciwdziałania korupcji i łapownictwu.  

Ponadto spółki giełdowe spełniające  dwa z następujących kryteriów: powyżej 250 pracowników,  

20 mln euro aktywów i/lub 40 mln euro przychodów ze sprzedaży, będą miały obowiązek zaraportować 

informację o stosowanej  polityce różnorodności (lub jej braku) w odniesieniu do składu jej organów 

administrujących, zarządzających i nadzorczych. 
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W zakresie raportowania informacji niefinansowych raportujące podmioty będą miały obowiązek opisać polityki 

dotyczące określonych przez dyrektywę kwestii, ryzyka z nimi związane, działania realizowane i ich wyniki. Muszą 

dostosować się do zasady „zaraportuj lub wyjaśnij dlaczego nie raportujesz (ang. comply or explain)”. Oznacza 

to, że w przypadku nie zaraportowania którejś z wymaganych kwestii będą miały obowiązek wyjaśnić  

w opracowanym na potrzeby raportowania dokumencie, jakie są tego powody.  

Raportujące podmioty mogą zaraportować wymagane przez dyrektywę informacje w ramach sprawozdania  

z działalności lub w odrębnym sprawozdaniu  np. raporcie odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju.  

Szczegółowe informacje o obowiązku raportowania danych niefinansowych i objętych nim podmiotach zostały 

ujęte w Projekcie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości. Projekt ustawy jest w trakcie konsultacji, wstępna 

data konferencji uzgodnieniowej została wyznaczona na 12 lipca 2016 r. Przyjęcie ustawy przez Radę Ministrów 

przewidywane jest na jesieni 2016 roku.  

VI. Panel: Czy polskie firmy są gotowe na raportowanie danych niefinansowych 

wymaganych przez unijną dyrektywę 2014/95/UE? 
Panelistki: 

Jadwiga Emilewicz, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju  

Ewa Sowińska, Zastępca Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów  

Liliana Anam, Menedżer Zarządzająca CSRinfo 

Moderator:  
Przemysław Pohrybieniuk, Dyrektor zarządzający ACCA w Polsce i Krajach Bałtyckich 
 

Ministerstwo Rozwoju zwraca i nadal będzie zwracało uwagę na kwestie odpowiedzialnego prowadzenia 

działalności gospodarczej, rozumiejąc genezę wprowadzenia sprawozdawczości niefinansowej dla wybranych 

spółek oraz grup kapitałowych. Z gruntu szlachetne i pożądane założenia odpowiedzialnego biznesu warto 

umacniać poprzez transparentne informowanie o kluczowych kwestiach odpowiedzialnego prowadzenia 

działalności biznesowej. 

Ministerstwo Rozwoju chce wspierać rozwój dobrych praktyk odpowiedzialnego biznesu w Polsce. Jednocześnie 

Ministerstwo wdraża praktyki odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju we własnych działaniach, 

takich jak np. decyzje zakupowe. Jednym z praktycznych przykładów tego typu podejścia jest zasada zakupów na 

potrzeby Ministerstwa produktów pochodzących od polskich dostawców – polskich owoców i napojów.  

Za jedną ze swoich kluczowych odpowiedzialności Ministerstwo Rozwoju uważa upraszczanie procedur oraz 

redukowanie wszelkich barier w kontakcie i dbałość o otwartość wobec beneficjentów i innych interesariuszy 

Ministerstwa.  

W odniesieniu do spodziewanej sprawozdawczości niefinansowej spółek, wydaje się, że wyróżnić można  obecnie 

trzy grupy: 

− wąską grupa firm już raportujących, 

− firmy już przygotowujące się do raportowania danych niefinansowych, zastanawiają się jakie są 

najważniejsze zagadnienia do zaraportowania i jak powinna wyglądać matryca raportowania dla 

konkretnie ich branży i ich firmy,  

−  grupa firm nieprzygotowanych do obowiązku raportowania: ci, którzy jeszcze o tym obowiązku nie 

wiedzą, lub ci którzy uważają, że pomyślą o tym później.  

Pierwszym krokiem w przygotowaniu do raportowania danych niefinansowych dla takich firm powinno być 

poznanie wskazówek organizacji, które od lat wspierają firmy w raportowaniu. Warto zatem m.in. przeczytać 

Poradnik dla raportujących GRI G4.  
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Raportowanie danych niefinansowych jest ważnym elementem sprawozdawczości a rolą biegłego rewidenta 

będzie sprawdzanie, czy objęta obowiązkiem raportowania spółka wypełnia wymogi dyrektywy dotyczącej 

raportowania niefinansowego. Ponadto warto, zwłaszcza na etapie przygotowywania pierwszych raportów 

niefinansowych przez spółkę i uczenia się takiej sprawozdawczości, korzystać z możliwości konsultowania 

przedstawianych danych niefinansowych z audytorami, ekspertami w tym zakresie.  

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów wspiera biegłych rewidentów w edukacji z zakresu odpowiedzialnego biznesu 

i zrównoważonego rozwoju. Biegli rewidenci są słuchaczami studiów związanych ze zrównoważonym rozwojem 

i raportowaniem odpowiedzialnego biznesu, są też uczestnikami szkoleń z tej tematyki. Jest to ważny temat dla 

Krajowej Izy Biegłych Rewidentów, która widzi dużą wartość w sprawozdawczości niefinansowej a także w jej 

zewnętrznej weryfikacji.  

Proces raportowania danych niefinansowych nie jest tak skomplikowany jak się wydaje.  Firmy, które już 

raportują często potwierdzają, że zwłaszcza pierwszy proces raportowania wymaga wysiłku i czasu na ustalenie 

co należy zaraportować a także na przygotowanie pracowników do dostarczania danych, jednak nie jest to 

zadanie wyjątkowo skomplikowane. Ponadto w standardzie GRI G4 są jasno określone zasady, jak firma powinna 

ustalić wagę raportowanych informacji i odpowiednio je dobrać w procesie raportowania.  

Raportowanie ma służyć raportującej firmie oraz jej interesariuszom – czytelnikom raportów. Raporty mają 

pomóc im m.in. w podejmowaniu decyzji o inwestycji, o rozpoczęciu współpracy biznesowej lub jej nie 

podejmowaniu. Dane niefinansowe w coraz większej mierze decydują o wartości firmy. Warto zatem raportować 

kwestie tego typu, ale również je weryfikować przez zewnętrzne podmioty  

i maksymalnie dbać o jakość dostarczanych informacji.  

 

Materiały pokonferencyjne: 

− Standard GRI G4 w wersji polskiej dostępny jest: link 

− Relacja zdjęciowa z wydarzenia: link 

− Prezentacje z wydarzenia: link 

− Poradnik dla raportujących dane niefinansowe: link 

− Dyrektywa unijna 2014/95/UE dotycząca ujawniania informacji niefinansowych: link 

− Projekt zmian w ustawie o rachunkowości: link 

 

https://www.globalreporting.org/Pages/resource-library.aspx?resSearchMode=resSearchModeText&resCatText=Reporting+Framework&resLangText=Polish
https://www.facebook.com/CSRinfo/photos/?tab=album&album_id=1359804527369877
http://www.csrinfo.org/konferencja-raportowanie-niefinansowe-polsce-juz-nami/
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi09bak6M_NAhWHA5oKHTflB-YQFggeMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.mr.gov.pl%2Fmedia%2F15933%2FMG_CSR_raport_WEB_6.pdf&usg=AFQjCNEcJm_D8eJMs33tOh0nFN4ruNWw-g&cad=rja
http://www.mr.gov.pl/media/15924/20141201_CELEX_32014L0095_PL_TXT.pdf
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12284105

