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SPIS TREŚCI



A.1. Projekt INTEREST (Raportowanie 

zintegrowane dla MŚP)

Projekt "Integrated Reporting for SME

Transparency" (INTEREST) jest finansowany ze

środków programu Erasmus+ Unii Europejskiej.

Jego celem jest zapewnienie ram, przewodnika i

praktycznych szkoleń dla małych i średnich

przedsiębiorstw (MŚP) w zakresie implementacji i

stosowania raportowania zintegrowanego.

Aby konkurować i odnosić sukcesy, MŚP muszą

współpracować z różnymi interesariuszami, w tym z

przedsiębiorstwami międzynarodowymi, klientami,

dostawcami, bankami, wierzycielami, instytucjami

publicznymi i społeczeństwem. Powinny one

również zabezpieczać inwestycje możliwe do

realizacji dzięki dostarczonemu finansowaniu oraz

komunikować się ze swoimi interesariuszami. Aby

sprostać tym wyzwaniom, MŚP muszą zapewnić

zrozumienie swojej działalności biznesowej zarówno

wewnątrz organizacji, jak i na zewnątrz. Konieczne

jest również tworzenie i pogłębianie zaufania

interesariuszy. Dlatego też ważne jest, aby MŚP

opracowały i przekazały jasną i zwięzłą historię

procesu tworzenia wartości, która leży u podstaw

ich działalności biznesowej.
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W tym miejscu z pomocą przychodzi holistyczne

podejście do sprawozdawczości biznesowej, zwane

sprawozdawczością zintegrowaną. Może ono

pomóc MŚP w zrozumieniu i pokazaniu całego

procesu tworzenia wartości oraz w zdobywaniu

zaufania inwestorów i interesariuszy.

Według Międzynarodowej Rady Raportowania

Zintegrowanego (IIRC) raportowanie zintegrowane

to zwięzłe informowanie o tym, w jaki sposób

strategia, zarządzanie, dokonania i perspektywy

przedsiębiorstw, osadzone w kontekście otoczenia

zewnętrznego, prowadzą do tworzenia, zachowania

lub uszczuplania wartości w krótkim, średnim i

długim okresie. W centrum tej koncepcji znajduje się

idea, zakładająca, że firmy powinny rozszerzać

swoją sprawozdawczość, po to aby uwzględnić

wszystkie zasoby, które wprowadzają do swoich

modeli biznesowych a następnie je wzmacniają,

wykorzystują, modyfikują i wpływają na nie poprzez

swoje działania, kształtując w ten sposób wyniki.

Wspomniane zasoby obejmują kapitał finansowy,

produkcyjny, intelektualny, ludzki, społeczny i

relacyjny oraz naturalny. Raportowanie

zintegrowane jest narzędziem sprawozdawczym,

które przedsiębiorstwa mogą wykorzystać do

przedstawiania swoich procesów tworzenia wartości

dawcom finansowania i innym kluczowym

interesariuszom.

Jednakże, aby stworzyć taki całościowy proces

kreowania wartości, ważne jest, aby narzędzie

zarządzania, jakim jest zintegrowane myślenie,

stanowiło podstawę raportowania zintegrowanego.

Zintegrowane myślenie polega na aktywnym

rozważeniu przez przedsiębiorstwa relacji pomiędzy

różnymi jednostkami operacyjnymi i funkcjonalnymi

a kapitałami, z których korzystają, lub na które

wpływają.

Dyrektywa UE dotycząca ujawniania informacji

niefinansowych wymaga od 2018 r., aby organizacje

zatrudniające ponad 500 pracowników sporządzały

oświadczenie niefinansowe w ramach swoich

rocznych obowiązków sprawozdawczych. Dyrektywa

ta nie ma obecnie bezpośredniego zastosowania do

MŚP. Jednakże w ramach "Europejskiego Zielonego

Ładu" formułowane są obecnie postulaty mające na

celu wzmocnienie przepisów Dyrektywy i

rozszerzenie jej zasięgu. Ponadto na szczeblu

europejskim toczą się dyskusje dotyczące ujawniania

informacji niefinansowych w MŚP. W związku z tym,

chociaż obecna Dyrektywa nie odnosi się do MŚP

bezpośrednio, podmioty te mogą spotkać się z

oczekiwaniami ze strony dużych przedsiębiorstw, z

którymi wiążą je relacje biznesowe, aby

zaangażowały się w sprawozdawczość niefinansową.

Ponadto przyszłe regulacje mogą sprawić, że

sprawozdawczość niefinansowa w MŚP stanie się

faktem.

https://integratedreporting.org/
https://integratedreporting.org/


W kwietniu 2021 roku Komisja Europejska

opublikowała propozycję nowej Dyrektywy w

sprawie raportowania zagadnień zrównoważonego

rozwoju. Propozycja ta wprowadza nowe wymogi

sprawozdawcze, które mają na celu uczynienie

przedsiębiorstw odpowiedzialnymi za ich wpływ na

ludzi i środowisko oraz przejrzystymi w tym

zakresie.

Raportowanie zintegrowane zostało opracowane

głównie z myślą o dużych przedsiębiorstwach.

Zamierzeniem niniejszego projektu jest

dostosowanie tej koncepcji do potrzeb MŚP. W

szczególności, ma on na celu:
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Projekt INTEREST opiera się na konsorcjum sześciu

partnerów uniwersyteckich i trzech partnerów

pozauniwersyteckich:

Partnerzy uczelniani :

• Budapest Business School, Budapeszt (Węgry) -

Koordynator

• Leeds Beckett University, Leeds (Wielka

Brytania)

• Hochschule Rhein-Waal, Kleve (Niemcy)

• University of Udine, Udine (Włochy)

• Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,

Wroclaw (Polska)

• Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca (Rumunia)

Partnerzy spoza uczelni:

• MAC-Team aisbl, Brussels (BE)

• Business Hungary, Budapest (HU)

• EFAA – European Federation of Accountants

and Auditors for SMEs, Brussels (BE)

A.2. Cel i układ przewodnika

Niniejszy przewodnik jest wynikiem realizacji

drugiego celu projektu INTEREST. Został on

stworzony przede wszystkim z myślą o kadrze

kierowniczej małych i średnich przedsiębiorstw,

która chce dowiedzieć się więcej o zintegrowanej

sprawozdawczości i o tym, jak może ją wdrożyć w

swoich organizacjach. Jest to grupa docelowa do

której zwracamy się bezpośrednio w przewodniku.

Przewidujemy, że jako menedżerowie MŚP, możecie

wykorzystać poniższy przewodnik do wdrożenia

zintegrowanej sprawozdawczości w dwóch etapach.

Jeżeli dopiero rozpoczynacie drogę w kierunku

sprawozdawczości zintegrowanej, sensowne może

być jej wykorzystanie najpierw dla celów

wewnętrznych. Ten pierwszy etap może posłużyć

lepszemu zrozumieniu działalności firmy, procesów

decyzyjnych, procesów tworzenia wartości,

wykorzystania zasobów i znaczenia kluczowych

interesariuszy.

1

• Opracowanie modelu zintegrowanej sprawozdawczości, dostosowanego 

do potrzeb MŚP, do którego będą one miały łatwy dostęp.

2

• Przygotowanie przewodnika zawierającego praktyczne wskazówki dla 

MŚP, w jaki sposób wdrożyć zintegrowaną sprawozdawczość i 

zintegrowane myślenie w ich organizacjach.

3

• Opracowanie programów nauczania opartych na przewodniku dla 

dwóch głównych grup docelowych projektu: a) obecnych menedżerów 

w MŚP oraz b) studentów (przyszłych menedżerów w MŚP, księgowych, 

mentorów, etc.).



Po osiągnięciu wysokiego stopnia zrozumienia,

można przenieść raportowanie zintegrowane na

drugi etap, który polega na komunikacji z

interesariuszami zewnętrznymi.

Niniejszy przewodnik bazuje na naszej publikacji

"Integrated Reporting for SMEs: A framework for

Action", która jest efektem intelektualnym

pierwszego celu przyjętego w projekcie. Intencją tej

publikacji było na celu dostosowanie ram IIRC do

kontekstu MŚP. Dlatego też ściśle trzymała się ona

struktury ram IIRC. Po pierwsze, szczegółowo

przedstawiła podstawowe koncepcje raportowania

zintegrowanego, a następnie nakreśliła, w jaki

sposób zasady przewodnie i elementy treści ram

IIRC mogą być zastosowane w kontekście MŚP. W

niniejszym przewodniku pokazujemy, w jaki sposób

można wykorzystać te koncepcje, zasady i elementy

do wprowadzenia zintegrowanej sprawozdawczości

w Waszych przedsiębiorstwach Skupiamy się w

szczególności na aspektach, które pomogą Wam we

wdrożeniu zintegrowanego myślenia i raportowania.
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Ryzyka i możliwości

Podstawa 
sporządzenia

Osiągane 
wyniki

Perspektywy

Ład korporacyjny

Przegląd organizacji i 
otoczenia

Model biznesowy

Spójność i 

porównywalność

Strategia i alokacja 
zasobów

Rysunek 1: Zasady przewodnie i 

elementy treści ujęte w tym 

przewodniku



Rozdział B stanowi wprowadzenie do raportowania

zintegrowanego. Istnieje kilka standardów i koncepcji

sprawozdawczości finansowej i niefinansowej. Rozdział

ten zawiera zwięzłe wyjaśnienie głównych koncepcji,

które charakteryzują raportowanie zintegrowane

według IIRC. Następnie przedstawiamy znaczenie

sprawozdawczości zintegrowanej dla MŚP oraz

wskazujemy kluczowe koszty i korzyści z nią związane.

W rozdziale tym określiliśmy również główne kroki,

które trzeba podjąć przy wdrażaniu zintegrowanej

sprawozdawczości. Kolejne części przewodnika

koncentrują się na poszczególnych aspektach

raportowania zintegrowanego, które należy rozważyć

podczas jego wdrażania w przedsiębiorstwie.

Rozdziały od C do E odnoszą się do komunikacji w

raportowaniu zintegrowanym. Rozdział C koncentruje

się na tym, z kim należy się komunikować i zwraca

uwagę na kluczowych interesariuszy. Interesariusz jest

terminem dobrze znanym, który nie ogranicza się

tylko do raportowania zintegrowanego. Nie możemy

przedstawić w tym przewodniku standardowego

katalogu kluczowych interesariuszy, ponieważ zależy

to od charakteru działalności przedsiębiorstwa.

Niemniej, wskazany rozdział ma na celu zwrócenie

uwagi na rodzaje relacji oraz różne informacje, które

należy przekazywać interesariuszom zgodnie z ich

potrzebami i oczekiwaniami.
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Ma on wspomóc MŚP w stworzeniu profilu

interesariuszy oraz pokazać, jak skutecznie

zarządzać i utrzymywać relacje z kluczowymi

interesariuszami.

W rozdziale D nacisk został przeniesiony z tego, z

kim należy się komunikować, na to, o czym należy

informować. Podczas budowania kompleksowego

obrazu firmy, czy to dla celów wewnętrznych, czy

zewnętrznych, ważne jest, aby określić, które

informacje warto posiadać, a które są istotne, tzn.

mogą mieć znaczący wpływ na zdolność

przedsiębiorstwa do tworzenia wartości w krótkim,

średnim i długim okresie. Wskazany rozdział

opisuje, w jaki sposób ocena istotności i analiza

informacji może pomóc w identyfikacji szans i

zagrożeń oraz w podejmowaniu decyzji.

W rozdziale E omówiono źródła informacji. W

szczególności zwrócono w nim uwagę na źródła

danych, które już są dostępne w Waszym

przedsiębiorstwie, i które możecie wykorzystać i

ustrukturyzować na potrzeby zintegrowanego

raportowania. Pokazano również, w jaki sposób

można tego typu dane uzupełnić o informacje z

zewnętrznych źródeł. Omówiono także wymagania

odnośnie technologii informacyjnych (IT) dla

raportowania zintegrowanego.

Każdy z rozdziałów od F do H poświęcony został

konkretnemu aspektowi działalności firmy, który ma

fundamentalne znaczenie dla raportowania

zintegrowanego. Rozdział F koncentruje się na tym, w

jaki sposób można przedstawić przegląd organizacji

oraz otoczenia, w którym ona działa. Podobnie jak w

przypadku interesariuszy, nie jest możliwe

przedstawienie standardowego katalogu zagadnień,

które można wykorzystać w prezentacji wewnętrznego

obrazu przedsiębiorstwa oraz warunków zewnętrznych,

z którymi się ono styka. Wszystko bowiem zależy od

historii i specyfiki Waszej firmy, oferowanych przez nią

produktów i usług oraz rynków, na których działa. Ta

część przewodnika zawiera jednak cenne wskazówki, w

jaki sposób można przedstawić organizację pod kątem

jej struktury prawnej i operacyjnej oraz jak w opisie

uwzględnić misję, kulturę organizacyjną, historię firmy,

a także jej główne działania. Rozdział ten pomaga

również w identyfikacji zewnętrznych trendów i

czynników, które są kluczowe dla lepszego zrozumienia

rynków, na których konkuruje przedsiębiorstwo oraz

pojawiających się szans i zagrożeń. Ład korporacyjny

jest głównym tematem rozdziału G. Dotyczy on zasad i

procesów wykorzystywanych w kierowaniu i

monitorowaniu przedsiębiorstwa. Określono w nim

dwa etapy, które należy ukończyć, aby przeanalizować i

poinformować jak wygląda ład korporacyjny w Waszej

organizacji.



Pierwszy etap polega na identyfikacji kluczowych

struktur ładu korporacyjnego, takich jak

przywództwo, własność i podejmowanie decyzji.

Drugi koncentruje się na ocenie wpływu tych

struktur na działalność przedsiębiorstwa i jego

relacje z interesariuszami.

W rozdziale H przechodzimy do rozważań na temat

kreowania wartości i modelu biznesowego. Aby

budować wartość, firma musi posiadać jasną

strategię oraz powinna alokować zasoby z myślą o

jej realizacji. Niezwykle ważna jest również

świadomość ryzyk i szans, jakie pojawiają się w

związku z tworzeniem wartości w czasie. Rozdział H

rozpoczyna się od nakreślenia sposobu

formułowania i prezentowania strategii w raporcie

zintegrowanym. Podaje on również wskazówki

dotyczące identyfikacji ryzyk i szans.

Ze strategią przedsiębiorstw ściśle powiązany jest

ich model biznesowy. Jest to system, za pomocą

którego przedsiębiorstwo przekształca zasoby

poprzez swoją działalność w produkty i usługi

realizując w ten sposób strategię, tworząc wartość i

osiągając wyniki. Aby wesprzeć Was w tworzeniu i

ustrukturyzowaniu modelu biznesowego polecamy

model biznesowy Canvas Osterwaldera i Pigneura.
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Ukazujemy jak można go wykorzystać do

przedstawienia sposobu, w jaki przedsiębiorstwo

tworzy, dostarcza i gromadzi wartość dla swoich

klientów i interesariuszy. Podkreślamy także, jak

zastosować ten model w prezentacji zasobów jako

kapitałów w raporcie zintegrowanym.

Rozdziały I oraz J odnoszą się do wspomnianych

kapitałów i wzajemnych powiązań pomiędzy nimi.

Rozdział I pomaga w identyfikacji i pomiarze

kapitałów. W szczególności, dzieli identyfikację i

pomiar kapitałów na cztery etapy. Przedstawia

również zwięzłą definicję każdego z sześciu

kapitałów oraz ilustruje je przykładami i kluczowymi

wskaźnikami efektywności. Rozdział J podkreśla, jak

ważne jest, aby nie traktować każdego kapitału

osobno lecz, aby dostrzegać wzajemne powiązania

pomiędzy nimi. Ta część przewodnika pomaga w

szczególności zidentyfikować pozytywny wpływ

jednego kapitału na drugi oraz uświadamia

kompromisy wynikające ze zwiększenia wartości

jednego kapitału na rzecz wykorzystania innego

kapitału.

Przewodnik kończy się rozdziałem K, w którym

przedstawiono wskazówki i najlepsze praktyki

dotyczące sposobu wizualizacji procesu tworzenia

wartości w przedsiębiorstwie. Należy podkreślić, iż

raportowanie zintegrowane nie wskazuje jedynie

jakie informacje i komu przekazywać, ale mówi

również w jaki sposób je przekazywać, aby uzyskać

jasny i zwięzły obraz przedsiębiorstwa.



B.1. Kluczowe koncepcje raportowania 

zintegrowanego

B.1.1. Ogólny zarys

Aby pomóc Wam w rozpoczęciu drogi w kierunku

zintegrowanego raportowania, na początku ważne

jest przedstawienie kluczowych koncepcji

sprawozdawczości zintegrowanej opracowanych

przez IIRC i pokazanie, w jaki sposób są one ze sobą

powiązane. Istnieją różne standardy i ramy, które

pomagają organizacjom w raportowaniu informacji

finansowych i niefinansowych. Według IIRC

sprawozdawczość zintegrowaną charakteryzuje pięć

kluczowych koncepcji, które odróżniają ją od innych

standardów i ram tj. tworzenie wartości, sześć

kapitałów, zintegrowane myślenie, zintegrowane

raportowanie oraz łączność. Zostały one

przedstawionej na rysunku 2.

Rysunek 2: Kluczowe koncepcje raportowania

zintegrowanego
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Centralnym punktem raportowania zintegrowanego

jest sposób, w jaki organizacja poprzez swoją

działalność tworzy, zachowuje lub uszczupla wartość w

krótkim, średnim i długim okresie. W raportowaniu

zintegrowanym zwraca się uwagę na tworzenie

wartości pod kątem tego, jak przedsiębiorstwo

zwiększa, zmniejsza lub przekształca zasoby wartości w

działania, których skutkiem są produkty lub usługi.

Definiuje się przy tym zasoby wartości jako kapitały i

rozróżnia ich sześć rodzajów, w tym: finansowy,

produkcyjny, ludzki, naturalny, intelektualny oraz

społeczny i relacyjny. W raportowaniu zintegrowanym

podkreśla się również wzajemne powiązania pomiędzy

kapitałami. Posługujemy się więc szeroką koncepcją

tworzenia wartości, która wykracza poza tradycyjne i

wąskie pojmowanie pojęcia kapitału przedsiębiorstwa.

Obejmuje ona wszystkie kapitały, z których korzysta

przedsiębiorstwo, w tym te o szerszym kontekście,

takie jak środowisko (kapitał naturalny). Rozdział I i

Rozdział J zawierają więcej informacji na temat sześciu

kapitałów i wzajemnych powiązań między nimi.

Takie całościowe spojrzenie na działalność firmy,

tworzenie wartości i rodzaje kapitałów wymaga

integracji na dwóch poziomach. Pierwszy dotyczy

organizacji i jest to myślenie zintegrowane. Niezbędna

jest integracja procesów, zarządzania i podejmowania

decyzji w przedsiębiorstwie.
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Ma ona na celu zapewnienie, że tworzenie wartości i

alokacja kapitałów jest zintegrowanym wysiłkiem, a

nie czymś, co odbywa się odrębnie i niespójnie w

różnych działach. Drugi poziom dotyczy komunikacji

wewnątrz organizacji oraz pomiędzy nią a jej

interesariuszami i jest to zintegrowana

sprawozdawczość, której zwieńczeniem jest efekt

końcowy tego procesu - raport zintegrowany.

Zintegrowane myślenie jest warunkiem wstępnym

skutecznego raportowania zintegrowanego. Zanim

organizacja będzie mogła komunikować się w sposób

zintegrowany wewnętrznie i zewnętrznie, ważne jest,

aby jej członkowie rozważyli relacje pomiędzy

poszczególnymi częściami jednostki oraz ocenili, w

jaki sposób całe przedsiębiorstwo tworzy wartość i

wykorzystuje różne kapitały. Zasada łączności leży u

podstaw zarówno zintegrowanego myślenia, jak i

zintegrowanej sprawozdawczości. Wzajemne

powiązanie procesów, zarządzania, podejmowania

decyzji i komunikacji w firmie jest kluczowym

elementem drogi w kierunku zintegrowanego

myślenia i zintegrowanej sprawozdawczości.

Ponadto raportowanie zintegrowane umożliwia

firmie komunikowanie się z interesariuszami w

sposób bardziej spójny.

B.1.2. Raportowanie zintegrowane

Raport zintegrowany jest efektem końcowym

procesu sprawozdawczości zintegrowanej. Jest to

kompleksowy sposób prezentowania informacji o

tym, jak Wasze przedsiębiorstwo tworzy wartość i

wykorzystuje kapitały w swojej działalności. Firmy

mogą wykorzystywać raport zintegrowany zarówno

do celów komunikacji wewnętrznej, jak i

zewnętrznej. Wykorzystanie raportu do

komunikacji wewnętrznej może pomóc Wam i

członkom Waszej organizacji lepiej zrozumieć

firmę, jej działalność oraz szanse i wyzwania, przed

którymi stoi. Wykorzystanie raportowania

zintegrowanego do komunikacji zewnętrznej z

interesariuszami może pomóc w lepszym

rozpoznaniu ich potrzeb i wymagań. Może również

ułatwić interesariuszom zrozumienie złożonego

obrazu organizacji.



Rozsądne może być także wykorzystanie

zintegrowanego raportu najpierw do celów

wewnętrznych, a potem do komunikacji zewnętrznej z

interesariuszami. Poprzez skupienie się na tym, jak

przedsiębiorstwo tworzy wartość i wykorzystuje

kapitały w swojej działalności, kluczową rolą

zintegrowanej sprawozdawczości jest zastąpienie

częściowej, retrospektywnej i oderwanej od

rzeczywistości sprawozdawczości finansowej. Wspólne

zasady sprawozdawczości dla MŚP w UE wymagają

obecnie jedynie ograniczonego ujawniania informacji.

B.1.3. Zintegrowane myślenie

Skuteczne raportowanie zintegrowane wymaga

zintegrowanego myślenia. Dlatego też, podczas gdy

raport zintegrowany jest efektem końcowym procesu

sprawozdawczości zintegrowanej, zintegrowane

myślenie jest punktem wyjścia. Skuteczna wewnętrzna i

zewnętrzna komunikacja tego, w jaki sposób Wasze

przedsiębiorstwo tworzy wartość poprzez swoją

działalność i wykorzystuje kapitały, wymaga

zintegrowanych procesów, zarządzania i

podejmowania decyzji. Zintegrowane myślenie

oznacza pokonywanie barier komunikacyjnych

pomiędzy działami i ludźmi w firmie.

INTEREST – INTEgrated REporting for SMEs Transparency https://www.interest-project.eu 

B. WSTĘP 

Wiąże się to ze współpracą osób reprezentujących

różną wiedzę specjalistyczną i różne perspektywy.

Na przykład raportowanie na temat kapitału

ludzkiego i kapitału intelektualnego wymaga, ale

także ułatwia, komunikację między ekspertami ds.

rachunkowości, kadrami i działami B+R.

Zintegrowane myślenie może sprzyjać lepszemu

zrozumieniu przez pracowników relacji istniejących

pomiędzy różnymi funkcjami operacyjnymi i

wydziałami a kapitałami, z których firma korzysta i

na które ma wpływ. Na przykład, oszczędzanie

środków finansowych na szkolenia pracowników

może zredukować koszty i zwiększyć zyski w krótkim

okresie. Jednakże, prawdopodobnie obniży również

wydajność kadr, ich innowacyjność oraz morale, a

także retencję pracowników, co wywoła negatywne

skutki finansowe w dłuższej perspektywie.

Zintegrowane myślenie może pomóc

przedsiębiorstwu lepiej zrozumieć, w jaki sposób

wartość tworzona w jednym obszarze organizacji

może wpływać na tworzenie wartości w innych

obszarach. To z kolei może Was wesprzeć w

podejmowaniu lepszych decyzji dzięki pełniejszemu

zrozumieniu szans i zagrożeń stojących przed

Waszą organizacją oraz potrzeb jej kluczowych

interesariuszy.

MŚP są z definicji mniejsze, a zatem zazwyczaj mają

też niższy stopień rozdrobnienia funkcji i działów niż

duże jednostki. Oznacza to, że zmiany

organizacyjne i kulturowe niezbędne dla

zintegrowanego myślenia będą prawdopodobnie

mniej wymagające i czasochłonne niż w przypadku

dużych przedsiębiorstw.

Rysunek 3: Zmiany organizacyjne 

spowodowane zintegrowanym 

myśleniem



B.1.4. Zasada łączności

Powiązanie informacji jest niezbędne, aby umożliwić

i zrealizować zintegrowane myślenie w organizacji.

Zasada łączności odnosi się do wielu wymiarów, w

tym do łączności źródeł informacji, rodzajów

informacji oraz horyzontów czasowych. Wszystkie

elementy zintegrowanego raportowania muszą być

ze sobą powiązane. Szczególny nacisk kładzie się na

powiązanie informacji finansowych z

niefinansowymi oraz jakościowych z ilościowymi.

Ważne jest, aby powiązać informacje dotyczące

krótkoterminowych perspektyw i wpływów z

perspektywami średnio- i długoterminowymi. W

związku z tym zasada łączności gwarantuje, że

zintegrowana sprawozdawczość zapewnia

kompleksowy ogląd nie tylko sytuacji ekonomicznej

przedsiębiorstwa, ale także w jego oddziaływania

społecznego, środowiskowego, prawnego i

technicznego. Zasadniczo ważne jest, aby nie

przedstawiać w sprawozdaniach jedynie

pojedynczych informacji na temat wybranych

zagadnień, lecz tworzyć i pokazywać znaczące

związki pomiędzy informacjami, tak aby uzyskać

jasny obraz wpływu działalności gospodarczej na

otoczenie. Kolejna ilustracja przedstawia przegląd

możliwych źródeł informacji, które ukazują wpływy

przedsiębiorstwa na różne elementy otoczenia

biznesowego.
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Rysunek 4: Możliwe 

źródła informacji dla 

raportowania 

zintegrowanego
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Barmettler P. (2017) Chancen und Risiken des Integrated 

Reporting. In W. Funk & J. Rossmanith (eds)  Internationale Rechnungslegung und Internationales

Controlling. Springer Gabler, Wiesbaden, p.537.

https://doi.org/10.1007/978-3-658-16104-0_20


Raport z innowacji

Otoczenie technologiczne

Raport społeczny

Sprawozdanie na temat 

ładu korporacyjnego

Sprawozdanie o 

wynagrodzeniach

Otoczenie społeczne

Aby zapewnić łączność informacji w

przedsiębiorstwie, ważne jest, aby najpierw

zidentyfikować różne wymagane elementy treści, jak

również źródła informacji. Jako punkt wyjścia można

wykorzystać istniejący system informacji zarządczej i

raporty. W zależności od formy prawnej

przedsiębiorstwa, wiele wymaganych informacji

można prawdopodobnie pozyskać z różnych

istniejących raportów (np. sprawozdań finansowych,

raportów z zapewnienia zgodności, raportów

zrównoważonego rozwoju oraz raportów

audytowych itp.)

W drugim kroku konieczne jest ustanowienie

powiązań pomiędzy różnymi źródłami informacji,

aby umożliwić pełne zrozumienie działalności

biznesowej, jak również otoczenia, w którym działa

przedsiębiorstwo.

Rysunek 5: Istniejące raporty do wykorzystania w

sprawozdawczości zintegrowanej
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B.1.5. Kreowanie wartości

U podstaw każdego modelu biznesowego leży dążenie

do tworzenia wartości poprzez prowadzoną

działalność gospodarczą. Ogólnie wartość może być

postrzegana jako wszelkie korzyści, których może

domagać się osoba/organizacja, i które wywodzą się z

określonego produktu lub działania. Powszechnie

stosuje się podejście oparte na wartości ekonomicznej,

gdzie wartość jest zwykle definiowana w kategoriach

pieniężnych i jest powiązana z dobrami materialnymi

(np. wartością aktywów materialnych, takich jak

maszyny lub towary) albo do pewnego stopnia z

dobrami niematerialnymi (np. wartością własności

intelektualnej, takiej jak patenty i znaki towarowe).

Pomimo możliwości pomiaru, należy zauważyć, że

wartość jest pojęciem względnym i zależnym od

perspektywy oceny, tj. od tego, kto jest beneficjentem.

Co więcej, łatwe do obserwowania ceny są jedynie

wskaźnikiem wartości, ponieważ cena wskazuje jedynie

ile się płaci, natomiast wartość odzwierciedla korzyści,

jakie się ostatecznie otrzymuje. Podejście oparte na

wartości ekonomicznej zazwyczaj koncentruje się tylko

na wartości tworzonej przez biznes dla ograniczonej

grupy: właścicieli/dawców kapitału, a zatem jest silnie

związane z koncepcją wartości dla akcjonariuszy.

.
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W ramach sprawozdawczości finansowej wartość jest

zwykle związana z pomiarem zysków generowanych

przez przedsiębiorstwo i określonymi dywidendami

przypadającymi właścicielom firmy.

Podejście oparte na wartości społecznej

odzwierciedla szerszą koncepcję wartości. W tej

koncepcji, wartość nie jest określana tylko jako

wartość dla przedsiębiorstwa, ale obejmuje wszystkie

korzyści oferowane potencjalnie całemu

społeczeństwu. Dlatego też koncepcja ta uwzględnia

wszystkie aktywa i inne źródła w celu określenia

wartości. Typowymi przykładami wartości społecznej

generowanej przez przedsiębiorstwo jest tworzenie

wiedzy lub podnoszenie atrakcyjności regionów

geograficznych poprzez tworzenie miejsc pracy. Silnie

powiązana z podejściem wartości społecznej jest

koncepcja wartości dla interesariuszy. W ramach tej

koncepcji uwzględnia się wartość dla wszystkich

kluczowych interesariuszy przedsiębiorstwa. Ponieważ

nie ma zwyczaju traktowania środowiska naturalnego

jako interesariusza, wpływ działalności gospodarczej

na środowisko naturalne jest rzadko brany pod

uwagę w ramach podejścia opartego na wartości dla

interesariuszy.

Zintegrowane myślenie i raportowanie wymaga

szerokiego podejścia do określenia wartości oraz jej

tworzenia, zachowania i uszczuplania, nie tylko dla

samego przedsiębiorstwa (wartość ekonomiczna), ale

także dla wszystkich innych interesariuszy i

społeczeństwa (wartość społeczna). Dlatego wymaga

to, ale też umożliwia dokładniejsze rozważenie i

ocenę ogólnego wpływu działalności gospodarczej.

Na przykład, podczas projektowania nowych

procesów produkcyjnych, ważne jest, aby nie tylko

uwzględnić redukcję kosztów produkcji, ale również

rozważyć wpływ zmian na innych interesariuszy (np.

pracowników) oraz na środowisko. Ponieważ

większość MŚP nie koncentruje się jedynie na

krótkoterminowym tworzeniu wartości, ale na

przykład w przypadku firm rodzinnych rozważa

również długoterminowy wpływ działań biznesowych

na rentowność i reputację, tak szeroka koncepcja

wartości nie będzie całkowicie nowym podejściem.



B.1.6. Kapitały

Stosując szerokie podejście do określania wartości, w

zintegrowanym myśleniu i raportowaniu, ważne jest,

aby wziąć pod uwagę wszystkie zasoby

wykorzystywane lub mające wpływ na generowanie

wartości. Zasoby te określane są mianem kapitałów.

Pojęcie kapitałów jest szersze niż pojęcie aktywów i

funduszy w sprawozdawczości finansowej i obejmuje

wszystkie zasoby dostępne w przedsiębiorstwie. W

sprawozdawczości zintegrowanej wyróżnia się sześć

kapitałów: kapitał produkcyjny i kapitał finansowy są

ściśle związane ze sprawozdawczością finansową i

reprezentują środki finansowe oraz aktywa

materialne dostępne w przedsiębiorstwie. Kapitał

intelektualny, kapitał społeczny i relacyjny oraz

kapitał ludzki odzwierciedlają wszystkie działania

związane z ludźmi. Kapitały te rozszerzają pojęcie

aktywów niematerialnych i odzwierciedlają zasoby,

które zazwyczaj nie są uwzględniane w

sprawozdawczości finansowej (np. kwalifikacje

zespołu zarządzającego, specjalne relacje z

dostawcami itp.) Ostatnim kapitałem jest kapitał

naturalny. Uwzględnienie tego kapitału pozwala

wziąć pod uwagę wpływ działalności gospodarczej

na środowisko naturalne.
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Aby zidentyfikować i zmierzyć kapitały

wykorzystywane przez Wasze przedsiębiorstwo,

można wykorzystać pozycje i wartości ze

sprawozdawczości finansowej jako punkt wyjścia,

szczególnie w przypadku kapitału finansowego i

produkcyjnego. Wszystkie pozostałe kapitały można

zidentyfikować, korzystając z opisu modelu

biznesowego (więcej informacji na temat modelu

biznesowego znajdziesz w rozdziale H).

B.2. Znaczenie raportowania zintegrowanego dla 

MŚP

Możecie zadać sobie pytanie "po co" wprowadzać

raportowanie zintegrowane w Waszej organizacji,

skoro wydaje się, że dotyczy ono tylko dużych

przedsiębiorstw. Odpowiedź jest bardzo prosta:

wdrożenie zintegrowanego myślenia i raportowania

powinno przynieść organizacji korzyści w postaci

zwiększenia wartości jednostki i jej reputacji.

Rysunek 6: Przyczyny wprowadzenia zintegrowanego myślenia i raportowania
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Zintegrowane myślenie pomaga głębiej analizować

przedsiębiorstwo i lepiej je rozumieć. Wewnętrznie,

ta zwiększona przejrzystość daje dobrą podstawę

do podejmowania decyzji, a tym samym do

tworzenia wartości. Zewnętrznie, pozwala na

bardziej skuteczną i otwartą komunikację z

interesariuszami, poprawiając tym samym reputację

przedsiębiorstwa.
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Sukces wdrożenia zintegrowanego myślenia i

raportowania zależy od tego, w jakim stopniu uda

się przełożyć zwiększoną wiedzę o organizacji na

zmiany, które mogą usprawnić jej działalność.

Rysunek 7: Czynniki sukcesu zintegrowanego myślenia i raportowania

Myślenie Raportowanie

Zrozumienie

Przemiana

Sukces

• Lepsze zrozumienie wpływów

• Lepsze zrozumienie relacji

• Poprawa komunikacji wewnętrznej

• System KPI dla obszarów nie objętych 

wcześniejszą analizą

1

2

• Zintegrowane podejmowanie decyzji

• Zwiększona efektywność 

wykorzystania kapitałów

3

Zintegrowane

• Identyfikacja potrzeb interesariuszy1

2

• Budowanie zaufania wśród 

kluczowych interesariuszy

3

• Komunikacja zorientowana na cele



Po pierwsze, można lepiej zrozumieć wpływ

podejmowanych decyzji i relacje wewnętrzne

pomiędzy pracownikami lub kapitałami. Dzięki temu

będziecie mogli podjąć działania mające na celu

przekształcenie słabości, które były traktowane jak

cechy stałe, w atuty. Lepsza komunikacja wewnętrzna

pomiędzy zespołami pozwoli znieść bariery

informacyjne w poszczególnych działach, co

doprowadzi do wspólnego zrozumienia i bardziej

kreatywnych rozwiązań. Możecie zdefiniować też

kluczowe mierniki dokonań (KPI) w obszarach, które

nie były do tej pory objęte zakresem istniejących

systemów zarządzania. Wspólna optymalizacja celów

poprawia uzyskiwane rezultaty, ponieważ w

zintegrowanym procesie decyzyjnym uwzględnia się

wzajemne powiązania pomiędzy celami, jak również

niezamierzone konsekwencje podjętych decyzji.

Wasze przedsiębiorstwo powinno posiadać narzędzia

informatyczne, które będą umożliwiały raportowanie

wielu kluczowych mierników dokonań, wspierając przy

tym sukces organizacji poprzez bardziej efektywne

wykorzystanie jej kapitałów.

Po drugie, można zidentyfikować potrzeby i

wymagania interesariuszy, aby zainicjować

komunikację ukierunkowaną na konkretne cele. Dzięki

temu będziecie mogli uzyskać dalsze informacje, które

poprawią działalność biznesową (na przykład pozwolą

zaoferować wyższe ceny za wyższą jakość, zwiększyć

sprzedaż i zadowolenie klientów.)
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W dłuższej perspektywie możecie zwiększyć swoją

przewagę konkurencyjną, budując relacje z

kluczowymi interesariuszami oparte na zaufaniu. W

ten sposób możecie skorzystać z lepszych warunków

rynkowych jako nabywcy materiałów, oferenci

produktów czy kredytobiorcy. Ogólnie ujmując,

inwestycje, które poczynicie w celu wdrożenie

zintegrowanego myślenia i raportowania, przyniosą

korzyści Waszej firmie w przyszłości.

B.3. Korzyści i koszty związane z zintegrowanym 

myśleniem i raportowaniem w MŚP

Przed wprowadzeniem zintegrowanego raportowania

konieczne jest rozważenie szacowanych kosztów i

oczekiwanych korzyści wynikających z podjęcia tej

decyzji. Wasza firma może skorzystać z potencjalnych

korzyści dopiero po pomyślnym zakończeniu

wdrożenia. Należy skupić się na systemach oraz

architekturze IT, które są głównym czynnikami

przyszłego sukcesu wdrożenia. Choć na początku

możecie być zmuszeni do zainwestowania dużych

kwot w sprzęt i ekspertów od IT, to zwróci się to w

przyszłości, nie tylko w kontekście korzyści płynących

z raportowania zintegrowanego. Rysunek 8

przedstawia podsumowanie przewidywanych korzyści

i kosztów, które należy wziąć pod uwagę w procesie

podejmowania decyzji o wdrożeniu raportowania

zintegrowanego.

Rysunek 8: Ocena korzyści i kosztów raportowania 

zintegrowanego

Korzyści

 Przejrzystość w 

przedsiębiorstwie

 Efektywność przedsiębiorstwa

 Usprawnienia zewnętrzne

Koszty

 Koszty rozpoczęcia projektu

 Koszty implementacji projektu

 Koszty utrzymania po 

wdrożeniu raportowania 

zintegrowanego

Decyzja

 Konsolidacja wszystkich 

kosztów

 Podsumowanie wszystkich 

korzyści

 Decyzja o implementacji

Etap 1

Etap 3

Etap 2



Korzyści

Wasze przedsiębiorstwo może uzyskać korzyści

jeszcze przed zakończeniem działań wdrożeniowych.

Natomiast większa wartość zostanie wytworzona

dopiero w dłuższej perspektywie czasowej.

Rysunek 9: Korzyści raportowania zintegrowanego
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Dobry dostęp do danych, zrozumienie relacji i

zależności pomiędzy kapitałami oraz właściwe

pojmowanie własnego modelu biznesowego

(zintegrowane myślenie) zwiększy wewnętrzną

przejrzystość przedsiębiorstwa (dla pracowników i

menedżerów). Inwestycje w infrastrukturę IT, jak

również usprawnienie procesów (szczuplejsze, szybsze,

zautomatyzowane), obniżą koszty i zwiększą

efektywność, co wzmocni tworzenie wartości. Dzięki

raportowaniu zintegrowanemu możecie prowadzić

udoskonaloną i zorientowaną na cel komunikację z

interesariuszami zewnętrznymi (wierzycielami,

dostawcami, klientami). Dostarczanie bardziej

użytecznych informacji bankom może skutkować

atrakcyjnymi warunkami kredytowymi (np. obniżeniem

kosztów transakcji). Wielu interesariuszy wymaga z

kolei od swoich dostawców szczegółowych informacji

na temat łańcucha dostaw w celu potwierdzenia, że

łańcuch ten jest "zielony" lub zrównoważony.

Dostarczanie oczekiwanych informacji może poprawić

reputację MŚP, gdyż firmy pokazują w ten sposób

interesariuszom wartość dodaną uzyskaną dzięki ich

zaangażowaniu lub współpracy. Ponieważ korzyści

osiąganie przez Waszą firmę mogą być niepewne lub

mieć charakter niepieniężny ustalenie ogólnej wartości

korzyści jest sporym wyzwaniem.

W końcu jednak trzeba podjąć ostateczną decyzję, czy

wdrożyć raportowanie zintegrowane, czy też nie.

Dlatego powinniście zestawić (szacunkowe) koszty z

potencjalnymi korzyściami w ustalonym czasie.

Koszty

Koszty pojawiają się przed (koszty założenia projektu),

w trakcie (koszty wdrożenia) i po (koszty utrzymania)

wprowadzeniu zintegrowanej sprawozdawczości. Są

one możliwe do określenia, ponieważ zadania i

wymagane zasoby są częścią projektu wdrożenia

sprawozdawczości zintegrowanej. Możliwe jest dalsze

rozróżnienie kosztów na te, które powodują

wydatkowanie środków pieniężnych oraz koszty, które

odzwierciedlają wykorzystanie już dostępnych

zasobów. Na przykład, gdy trzeba zainwestować środki

w ulepszenie infrastruktury IT, można skorzystać z

własnych pracowników lub pozyskać zewnętrzne

wsparcie (konsultantów) do zarządzania projektem

zintegrowanej sprawozdawczości. W fazie utrzymania

główne koszty wynikają już z eksploatacji infrastruktury

informatycznej i potrzebnego personelu, ale także ze

wprowadzanych zmian.

Przejrzystość w przedsiębiorstwie

 Dostarczanie danych

 Kapitały

 Model biznesowy

Efektywność przedsiębiorstwa

 System informatyczny

 Automatyzacja

 Dokumentacja

 Kreowanie wartości

Usprawnienia zewnętrzne

 Reputacja

 Lepsza komunikacja z interesariuszami

 Wzmocnione warunki współpracy z partnerami



Rysunek 10: Koszty raportowania zintegrowanego

Należy także dostrzec ukryte koszty wynikające z

większej przejrzystości, którą pociąga za sobą

zintegrowana sprawozdawczość. Może to prowadzić

do kosztów związanych z ujawnieniami, na przykład

jeżeli konkurenci wykorzystają udostępnione informacje

do własnych celów, szkodząc tym samym firmie.
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B.4. Proces implementacji

Wdrożenie raportowania zintegrowanego nie jest

pierwszym projektem w Waszej organizacji, a Wy –

jako osoby dobrze znające swoją jednostkę jesteście

potencjalnymi członkami grupy roboczej.

Przedstawione tu pomysły reprezentują doświadczenia

innych przedsiębiorstw na drodze do zintegrowanego

raportowania. Nie ma jednak uniwersalnej koncepcji,

która pasowałaby do wszystkich organizacji. To od

Was zależy znalezienie najlepszego sposobu

wdrożenia. Podobnie jak w innych publikacjach, w

tym przewodniku posługujemy się metaforą drogi w

kierunku zintegrowanego myślenia i raportowania.

Na tej drodze możemy wyróżnić kilka ważnych

etapów.

Koszty rozpoczęcia projektu

 Doradztwo zewnętrzne

 Koszty zaangażowanego czasu pracowników

Koszty implementacji projektu

 Inwestycje w infrastrukturę informatyczną

 Doradztwo zewnętrzne

 Koszty zaangażowanego czasu pracowników

Koszty utrzymania po wdrożeniu raportowania 

zintegrowanego

 Koszty bieżące związane z utrzymaniem 

sprawozdawczości zintegrowanej

 Koszty zmian wprowadzanych w 

sprawozdawczości zintegrowanej

 Koszty własne

Rysunek 11: Droga w kierunku 

zintegrowanego myślenia i 

zintegrowanej sprawozdawczości

Źródło: NIBR (2016), Integrated 
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Zanim rozpoczniecie Waszą „drogę”, pomyślcie o

wstępnych ustaleniach. Rekomendujemy zwrócenie

uwagi na trzy kluczowe aspekty.

Rysunek 12: Kluczowe aspekty procesu 

wdrożeniowego
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Ze względu na wzajemne powiązania pomiędzy

zintegrowaną sprawozdawczością a zintegrowanym

myśleniem, zalecamy wykonanie pięciu kroków

przedstawionych na Rysunku 11. Można też podążyć

krótszą ścieżką i zastosować tylko trzy kroki,

obejmujące:

1) analizę istotności polegającą na zdefiniowaniu

obszarów tworzenia wartości oraz istotnych

ryzyk;

2) kreowanie wartości, czyli pokazanie jak firma

korzysta z sześciu kapitałów w tworzeniu

wartości oraz identyfikuje odpowiednie KPI;

3) ocenę wpływu, czyli pomiar KPI i wdrożenie

kokpitów z miernikami dokonań.

Dłuższa wersja „drogi” zaczyna się od:

W tym celu możesz skorzystać z poniższej tabeli:

1. Zdefiniuj swój model biznesowy i strategie

Czy jesteś pewien swojego modelu biznesowego i

strategii, czy też istnieje potrzeba ich ponownego

zdefiniowania? Pomocne może być tu opisanie modelu

biznesowego i upewnienie się, że wszyscy członkowie

zarządu i menedżerowie mają wspólne zrozumienie tego

modelu.

2. Zaangażuj zespół, który reprezentuje główne 

funkcje biznesowe w Twojej firmie

Upewnij się, że w Twoim zespole projektowym są

reprezentowane główne funkcje biznesowe. Zadaj sobie

też pytanie, czy w Twoim zespole dostępna jest cała

niezbędna wiedza.

3. Ustalenie celów, terminów i kosztów procesu 

wdrożenia

Możesz zdefiniować i wdrożyć zintegrowaną

sprawozdawczość w jednym kroku lub opracować mapę

ewolucji sprawozdawczości na przestrzeni od trzech do

czterech lat, z celami postępu w każdym roku.

Uwzględnij różne rodzaje kosztów przedstawionych w

części B.3.

Identyfikacja ważnych kwestii i 

interesariuszy

a) Zmapuj ważne kwestie, 

możliwości, ryzyka oraz wskaż 

obszary, które mogą wiązać się 

z oporem dla wprowadzanych 

zmian 

b) Zmapuj wewnętrznych i 

zewnętrznych interesariuszy

Etap 1

Obszar Ważne 

kwestie

Decydent Przypisanie Wewnętrzny 

interesariusz

Zewnętrzny 

interesariusz

Zrównoważone i 

długoterminowe 

podejście do biznesu

Ład korporacyjny

Strategia

Struktura organizacyjna i 

rozwój

Kultura organizacyjna

Rysunek 13: Siatka do identyfikacji ważnych kwestii i interesariuszy



Następnym etapem jest:

Następnie przechodzimy bardziej w kierunku

raportowania poprzez:

:
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Przykładowo, jeżeli celem przedsiębiorstwa jest

zmniejszenie zużycia energii, wiodące mierniki

dokonań powinny monitorować, jakie działania

zostały zaplanowane i wdrożone, aby osiągnąć ten

cel, np. przeprojektowano procesy produkcyjne lub

zwiększono świadomość na temat korzyści

wynikających z kontrolowania zużycia energii. W tym

przypadku wynikowym KPI może być przykład

poniesionych miesięcznych kosztów energii.

Pamiętajcie, że samo zdefiniowanie mierników

dokonań prowadzi jedynie do uzyskania

dodatkowych informacji, ale nie do lepszych wyników

Waszego przedsiębiorstwa. Dlatego kolejnym

krokiem jest:

Dotarliście na koniec swojej „drogi”, sporządzając

raport zintegrowany.

Po upływie kilku lat należy dokonać krytycznego

przeglądu wszystkich wymienionych etapów,

ponieważ zmiany w otoczeniu mogą wymagać

modyfikacji również samego procesu

raportowania zintegrowanego.

Po krótkim wprowadzeniu do koncepcji

raportowania zintegrowanego, w następnym

rozdziale uwaga zostanie poświęcona

interesariuszom. W szczególności skupimy się na

tym, w jaki sposób można zidentyfikować

interesariuszy i ich potrzeby informacyjne, aby

efektywnie z nimi współpracować i komunikować

się.

Stworzenie raportu 

zintegrowanego

Zdefiniowałeś wszystkie sposoby

tworzenia wartości, określiłeś

kluczowe mierniki dokonań i masz

pomysł na działania przyczyniające się

do przyszłego rozwoju. Twój raport

może być punktem wyjścia dla

kolejnego etapu identyfikacji zmian w

ważnych kwestiach, w kluczowych

miernikach dokonań i w innych

obszarach.

Etap 5

Identyfikowanie i angażowanie 

liderów „drogi ku zmianom”

 Potencjalne grupy (w zależności od 

wielkości przedsiębiorstwa) to: rada 

nadzorcza, zespół zarządzający, 

komitet sterujący zmianą

 Sposobem na zaangażowanie tych 

grup mogą być krótkie prezentacje 

na temat możliwości 

przeorientowania procesów 

decyzyjnych, spotkania robocze poza 

siedzibą firmy, sesje coachingowe dla 

liderów zintegrowanego myślenia.

Etap 2

Identyfikowanie kluczowych 

mierników dokonań i tworzenie 

kokpitu menedżerskiego

Dla każdego kluczowego obszaru należy

zidentyfikować prospektywne KPI (jak

osiągniemy nasz cel) i retrospektywne

KPI (jak zmierzymy nasze wyniki).

Etap 3

Określenie i wdrożenie planu 

działania na rzecz zmian

Zidentyfikuj działania, które możesz

przeprowadzić w odniesieniu do

każdego z krytycznych problemów.

Działania te są częścią planu w zakresie

wprowadzanych zmian organicznych i

systemowych.

Etap 4



C.1. Różne grupy interesariuszy

Ten rozdział pomoże Wam skutecznie

zidentyfikować interesariuszy poprzez rozpoznanie,

analizę i wybór tych, którzy mają duży lub

umiarkowany wpływ na bądź zależą od Waszego

przedsiębiorstwa. Interesariusze to osoby, grupy lub

organizacje, które dostarczają firmie kluczowych

zasobów i oczekują, że ich interesy zostaną

zaspokojone.

Nie jest możliwe stworzenie standardowej listy

interesariuszy, która miałaby zastosowanie do

wszystkich organizacji. Można zidentyfikować

interesariuszy samodzielnie lub, aby mieć pewność,

że nie pominie się kluczowych grup, zaangażować

do tego procesu same zainteresowane strony.

Ważne jest, aby proces identyfikacji był

przeprowadzany systematycznie oraz regularnie

weryfikowany.

Istnieją trzy powody, dla których identyfikowanie i

utrzymywanie relacji z interesariuszami jest ważne.
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Rysunek 14: Główne powody, dla których warto 

identyfikować interesariuszy i utrzymywać z nimi 

relacje.

Aby ułatwić myślenie o różnych grupach

interesariuszy, użytecznymi kryteriami ich

kategoryzacji są: władza, pilność i legitymizacja.

Władza wiąże się z zakresem, w jakim interesariusze

mają dostęp do ważnych zasobów materialnych,

finansowych lub niematerialnych. Pilność jest

przykładem stopnia, w jakim roszczenia

interesariuszy wymagają natychmiastowej uwagi.

Legitymizacja pokazuje autorytet interesariuszy

oparty na akceptacji społecznej.

Na przykład, interesariusze posiadający władzę,

pilność i legitymizację, tacy jak klienci, właściciele,

pracownicy, inwestorzy, wymagają najwięcej uwagi.

Dlatego też konieczne jest wnikliwe zarządzanie

relacjami z nimi. Interesariusze posiadający władzę i

legitymizację, tacy jak dostawcy i partnerzy

biznesowi, mogą wywierać wpływ na Twoją firmę.

Stąd konieczne jest, aby uwzględniać ich wymagania

w procesie podejmowania decyzji. Działania grup

zakwalifikowanych do tych o wysokim stopniu

pilności, takich jak media lub opinia publiczna,

wymagają natychmiastowej reakcji. Pozostali

interesariusze mogą nie wymagać natychmiastowej

uwagi. Należy też zdawać sobie sprawę, że potrzeby

interesariuszy ulegają zmianom w czasie.

1. Interesariusze są źródłem 

wsparcia finansowego i nie tylko

Przykłady: Inwestorzy wnoszą środki finansowe,

kontakty, pomysły i rady; dostawcy dostarczają

surowce i usługi dla przedsiębiorstwa.

2. Interesariusze dostarczają ważnych i fachowych 

informacji

Przykłady: Klienci dostarczają informacji zwrotnych

na temat jakości produktów; partnerzy biznesowi

mogą dostarczać informacje na temat nowych

technologii; pracownicy mogą dzielić się swoją

wiedzą w miejscu pracy.

3. Interesariusze pomagają poprawić reputację firmy 

w długim okresie

Przykłady: Organizacje pozarządowe doceniają

wsparcie firmy dla akcji charytatywnych; społeczności

lokalne dostrzegają wysiłki przedsiębiorstwa w

kierunku zaangażowania ekologicznego i

społecznego.



Rysunek 15: Identyfikacja potrzeb interesariuszy z uwzględnieniem ich siły, pilności i legitymacji
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C.2. Zapotrzebowanie informacyjne 

interesariuszy

Aby przeanalizować potrzeby informacyjne

interesariuszy, przydatne może być rozważenie

informacji pod względem jej treści, obszaru,

zakresu, aktualności, rodzaju i charakteru. Ważne

jest również, aby zastanowić się nad

szczegółowością informacji (dane ogólne lub

wysoce precyzyjne), ich formatem (znormalizowany

lub nieokreślony) oraz częstotliwością. Aby pomóc

Waszemu przedsiębiorstwu w identyfikacji potrzeb

informacyjnych interesariuszy przygotowaliśmy

macierz, która ilustruje przykładowe

zapotrzebowanie informacyjne dwóch grup -

inwestorów i pracowników.

PILNOŚĆ

WŁADZA

LEGITYMACJA

Interesariusze wymagający 

największej uwagi

(np. klienci, menedżerowie, 

pracownicy, właściciele, 

inwestorzy)

Interesariusze, których potrzeby 

należy uwzględnić w procesie 

podejmowania decyzji (np.

dostawcy, partnerzy biznesowi, 

władze lokalne)

Interesariusze, którzy mogą 

stanowić zagrożenie dla 

przedsiębiorstwa 

(np. konkurenci)

Interesariusze otrzymujący 

wsparcie filantropijne od 

przedsiębiorstwa 

(np. organizacje non-profit)

Interesariusze wymagający 

natychmiastowej uwagi

(np. media, opinia 

publiczna) Interesariusze, którzy są zależni 

od przedsiębiorstwa

(np. społeczności lokalne, 

potencjalni przyszli pracownicy)

Interesariusze nie wymagający 

natychmiastowej uwagi

(np. urzędy skarbowe, 

stowarzyszenia branżowe)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: 

Mitchell, R. K., Agle, B. R. and Wood. D. J. 

(1997). Toward a Theory of Stakeholder 

Identification and Salience: Defining the 

Principle of Who and What Really Counts.

Academy of Management Review, 22, 4: 853-

886

https://journals.aom.org/doi/abs/10.5465/amr.1997.9711022105


Rysunek 16: Przykładowa macierz zapotrzebowania informacyjnego inwestorów i pracowników
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Rekomendujemy, aby zaangażować grupy interesu

w proces określania istotności (więcej szczegółów na

temat istotności znajduje się w rozdziale D) w celu

rozpoznania ich potrzeb informacyjnych.

Poniższe działania mogą pomóc w rozpoznaniu

istotnych kwestii dla interesariuszy:

1. wywiady z przedstawicielami kluczowych grup

interesariuszy, w tym pracowników;

2. zbieranie informacji na temat priorytetów

interesariuszy zewnętrznych z wykorzystaniem

narzędzi internetowych i mediów

społecznościowych;

3. przeprowadzenie warsztatów na temat

ustalania priorytetów z udziałem ekspertów

zewnętrznych i liderów wewnętrznych;

4. przyjęcie innowacyjnego podejścia i skupienie

się na analizie megatrendów.

Zapewne zdajecie sobie sprawę, że Wasza firma

posiada już dużą dostateczną wiedzę na temat

działalności interesariuszy. Dlatego, aby nie

wywoływać niepotrzebnie przeciążenia pracą,

można najpierw rozpocząć działania od

udokumentowania dostępnych informacji o

interesariuszach i ich potrzebach informacyjnych, a

następnie, w razie potrzeby, warto skorzystać z

bardziej zaawansowanych narzędzi.

Grupy interesariuszy Inwestorzy Pracownicy

Treść (tematy) wartość przedsiębiorstwa i 

jego rozwój, pozycja 

konkurencyjna, baza klientów, 

innowacje

możliwości rozwoju kariery, 

programy szkoleniowe, balans 

między pracą a życiem 

prywatnym, bezpieczeństwo 

biznesu

Obszar (finansowy, środowiskowy, 

społeczny, zarządczy)

finansowy, zarządczy społeczny, finansowy

Zakres (poziom łańcucha dostaw, poziom 

najwyższego kierownictwa, poziom 

regionalny, poziom lokalny)

poziom najwyższego 

kierownictwa

poziom lokalny

Aktualność (dane przeszłe, dane bieżące, 

dane w czasie rzeczywistym)

dane bieżące dane bieżące

Rodzaj informacji (ilościowe, jakościowe) Ilościowe, jakościowe jakościowe

Charakter informacji (finansowy, 

niefinansowy)

finansowy, niefinansowy niefinansowy

Metody zaangażowania interesariuszy 

(kontakt osobisty, strona internetowa, 

media społecznościowe, spotkania, 

warsztaty, kwestionariusze, ankiety itd.)

kontakt osobisty spotkania, warsztaty

Częstotliwość komunikacji (stała, 

codzienna, tygodniowa, miesięczna, 

kwartalna, roczna)

kwartalna roczna



C.3. Identyfikacja interesariuszy

Aby skutecznie zidentyfikować interesariuszy, ważne

jest rozpoznanie istniejących relacji pomiędzy nimi

a przedsiębiorstwem. Następnie konieczne jest

uwzględnienie zakresu, w jakim interesariusze mają

wpływ na organizację oraz zakresu, w jakim są oni

od niej zależni. Następnie można zainicjować

przejrzysty i dobrze udokumentowany proces

składający się z trzech etapów.

Rysunek 17: Trójetapowy proces identyfikacji 

interesariuszy
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Po pierwsze, Wasza organizacja powinna

przeanalizować listę kontaktów z interesariuszami i

sprawdzić, czy w ostatnim okresie interakcja z nimi

była częsta czy może sporadyczna. Należy również

określić powody i efekty tych interakcji. Ważne jest,

aby monitorować również środowisko zewnętrzne w

poszukiwaniu tych interesariuszy, na których

działania Waszej firmy mogą mieć wpływ lub tych

którzy mogą wnieść znaczący wkład do organizacji.

Należy pamiętać o władzach samorządowych,

innych przedsiębiorstwach oraz społecznościach

lokalnych, a także o organizacjach charytatywnych.

Po drugie, Wasza jednostka powinna stworzyć mapę

interesariuszy pod kątem ich wpływu i zależności.

Należy pamiętać, że różne grupy interesariuszy

znajdują się na innych pozycjach w macierzy oraz,

że może zaistnieć potrzeba uwzględnienia innych

grup, niż te wymienione.

Rysunek 18: Macierz mapowania interesariuszy

Sprawdź listę 

kontaktów i 

przeanalizuj 

otoczenie 

zewnętrzne

Określ wpływ 

interesariuszy 

na/zależność od 

(Twojego 

przedsiębiorstwa)

Rozpoznaj 

potrzeby i 

oczekiwania 

interesariuszy
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Po trzecie, po stworzeniu macierzy interesariuszy,

Wasza firma powinna rozpoznać potrzeby

najbardziej znaczących interesariuszy – tych, którzy

silnie wpływają na przedsiębiorstwo lub są od niego

zależni w stopniu wysokim, lub co najmniej na

poziomie umiarkowanym w obu wymiarach. W

dalszych krokach możecie rozważyć potrzeby

innych grup interesariuszy.

Mapowanie interesariuszy wiąże się z procesem

ustalania priorytetów. W związku z tym należy wziąć

pod uwagę następujące wymiary.
Rysunek 19: Wymiary, które należy uwzględnić w

mapowaniu interesariuszy

1. Znaczenie interesariuszy dla istotnych kwestii

Rada: Skoncentruj się na interesariuszach, którzy mają potencjał wpływania na istotne kwestie.

2. Stopień wpływu interesariuszy

Rada: Oceń, jak duży wpływ na przedsiębiorstwo mają interesariusze i w jaki sposób mogą oni wspierać jego

reputację, działalność operacyjną, sprzedaż lub inne funkcje.

3. Stopień wpływu na interesariuszy

Rada: Oceń, w jakim stopniu Twoje przedsiębiorstwo wpływa na interesariuszy i skoncentruj wysiłki na

najbardziej krytycznych relacjach.

4. Różnorodność

Rada: Bądź świadomy szerokiego zakresu perspektyw, aby uzyskać jak najlepszy wgląd w sytuację. Podczas

badania różnych grup interesariuszy rozważ poszczególne sektory lub grupy istotne (np. sektor publiczny,

sektor prywatny, grupy wolontariuszy, pracownicy akademiccy, badacze) lub konkretne role albo funkcje (np.

użytkownicy danych, fundatorzy, decydenci, społeczności lokalne).

5. Otwartość na zaangażowanie się

Rada: Zidentyfikuj, czy interesariusze popierają czy sprzeciwiają się stanowiskom i pomysłom

przedsiębiorstwa. Może być konieczne przeznaczenie dodatkowych zasobów na utrzymanie relacji z

interesariuszami, które z większym prawdopodobieństwem wygenerują wartość dla firmy i dla nich samych.

Źródło: Opracowanie na podstawie: O'Neill R. (2018) Common Threads: Designing Impactful Engagement, 

SustainAbility, November 2018

https://www.sustainability.com/globalassets/sustainability.com/thinking/pdfs/sa-common-threads-full-report.pdf
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Rysunek 20: Przykład identyfikacji potrzeb 

interesariuszy

Następnie możecie przejść o krok dalej i rozpocząć

budowanie profilu interesariuszy pod kątem ich

oczekiwań, wpływu, zależności i preferowanych

metod angażowania. Wasze przedsiębiorstwo

powinno opracować plan zaangażowania, który

pokaże, z jakie grupy interesariuszy należy włączać i

co organizacja chce przez to osiągnąć.

Interesariusze mogą być zaangażowani na cztery

różne sposoby, w zależności od ich wpływu i stopnia

uzależnienia od przedsiębiorstwa.

Interesariusze Potrzeby Zależność Wpływ

Inwestorzy
Solidny zwrot z inwestycji, wzrost kapitału własnego, 

przejrzystość informacji

wysoka wysoki

Właściciele
Budowanie wiarygodnego i renomowanego 

przedsiębiorstwa, długoterminowa stabilność finansowa 

wysoka wysoki

Partnerzy

biznesowi

Stabilna współpraca, wzajemne zaufanie, zaangażowanie 

w projekty rozwojowe

wysoka wysoki

Menedżerowie
Samorealizacja, odpowiedzialność za strategiczne 

projekty, atrakcyjne wynagrodzenie

wysoka wysoki

Pracownicy
Stabilność zatrudnienia, rozwój osobisty, sprawiedliwe 

wynagrodzenie i zachęty

wysoka wysoki

Klienci
Jakość produktów i usług, uczciwa cena i warunki 

współpracy, rzetelność dostaw

umiarkowana wysoki

Dostawcy
Stabilna i rzetelna współpraca, terminowe regulowanie 

zobowiązań

wysoka umiarkowany

Banki
Terminowa spłata kredytów, wykorzystanie instrumentów 

inwestycyjnych, stabilność finansowa

niska wysoki

(Wpływowi)

Konkurenci

Utrzymanie dobrych praktyk i standardów 

ogólnobranżowych i rynkowych

wysoka niski

Przyszli

pracownicy

Możliwości zatrudnienia, możliwość nauki i zdobywania 

kompetencji

niska wysoki

Władze lokalne
Ochrona lokalnych miejsc pracy, odpowiedzialna polityka 

podatkowa, inwestycje infrastrukturalne

umiarkowana umiarkowany

Społeczności

lokalne

Tworzenie miejsc pracy, zaangażowanie w projekty 

społeczne i środowiskowe

umiarkowana umiarkowany



Rysunek 21: Zaangażowanie interesariuszy

Interesariusze, z którymi firma współpracuje, są

uznawani za bardzo ważną grupę i dlatego Wasza

organizacja powinna w pełni zaangażować się w te

relacje. Tacy interesariusze z jednej strony

dostarczają Waszej firmie niezbędne informacje,

zasoby i zgody, a z drugiej są w strefie wpływu

wyników osiąganych przez przedsiębiorstwo. Dobrą

formą współpracy z takimi interesariuszami są

partnerstwa. Również nowe technologie, w tym

narzędzia cyfrowe, odgrywają znaczącą rolę we

współpracy z interesariuszami.
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Interesariusze, których należy zaangażować, są bardzo

wpływowi, ale w niewielkim stopniu zależą od tego, co

robi przedsiębiorstwo (lub są nim zainteresowani).

Dlatego też konieczny jest bezpośredni kontakt z nimi,

aby mieć pewność, że Wasza organizacja rozumie i

bierze pod uwagę ich obawy i potrzeby, a tam gdzie to

konieczne uwzględnia je w procesie podejmowania

decyzji.

Interesariusze, z którymi należy się konsultować, są w

dużym stopniu zależni od działań przedsiębiorstwa

(lub nim zainteresowani), ale ich wpływ jest niewielki.

Mogą oni udzielać wsparcia i tworzyć sojusze z

innymi, bardziej wpływowymi interesariuszami.

Wasza organizacja powinna zapewnić tym

interesariuszom odpowiednie informacje na temat

istotnych aspektów działalności i oczekiwać od nich

informacji zwrotnych.

Interesariusze, których należy informować, są w

niewielkim stopniu zależni od (zainteresowani), jak i

w małym zakresie wpływają na działania Waszej

jednostki. Nie ma więc potrzeby rozpatrywania ich

interesów w sposób szczegółowy lub intensywnego

angażowania się w ich sprawy. Wasza firma powinna

regularnie (np. przynajmniej w przypadku wydania

każdego raportu zintegrowanego) dostarczać tym

interesariuszom obiektywne informacje spełniające

ich potrzeby informacyjne.

W tym rozdziale skupiono się na dostarczeniu

wskazówek, z kim należy się komunikować oraz jakie

potrzeby informacyjne mogą mieć interesariusze.

Przedstawiono również sposoby włączania się w

relacje z interesariuszami w zależności od ich wpływu

i uzależnienia od firmy. Następny rozdział pokaże, co

należy komunikować oraz jak przeprowadzić analizę

istotności różnych kwestii, które potencjalnie mogą

podlegać ujawnieniom.
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D.1. Wymagania wstępne dla raportowania

zintegrowanego

Ważność i istotność są kluczem do skutecznej

komunikacji.

W małym przedsiębiorstwie, w którym kierownik i

właściciel to często ta sama osoba, komunikacja

obejmuje przede wszystkim dialog z pracownikami i

księgowym. Te dwie grupy będą odgrywać ważną

rolę w raportowaniu zintegrowanym. Pracownicy

posiadają kluczowe informacje i wiedzę na temat

wewnętrznych operacji i tworzenia wartości w

firmie. Wspólnie z właścicielami (i menedżerami)

mogą zidentyfikować kwestie, które mają wpływ na

tworzenie, zachowywanie lub uszczuplanie bieżącej

wartość. Mogą oni też wspólnie uczestniczyć w

identyfikacji kluczowych ryzyk i nieefektywnych

działań.

W średnich przedsiębiorstwach struktura

organizacyjna jest bardziej złożona i dlatego

komunikacja odbywa się pomiędzy większą liczbą

obszarów funkcjonalnych. Może to być zaletą,

ponieważ dostępnych jest więcej informacji, ale pod

pewnym warunkiem - gdy komunikacja jest

skuteczna (tzn. opiera się na regularnych

spotkaniach kierowników i pracowników różnych

działów, otwartych i szczerych dyskusjach,

uwzględnianiu informacji zwrotnych i

podejmowaniu działań naprawczych itp.)
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Innym ważnym elementem jest całościowe

spojrzenie na firmę, polegające na znajomości jej

rynków oraz potencjalnych ryzyk i szans. W

niektórych MŚP ten rodzaj wiedzy ma charakter

„instynktowny”. Właściciel lub menedżer zwykle

dobrze rozumieją swoje rynki i potrafią rozpoznać

istniejące na nich luki, które przedsiębiorstwo

może wypełnić poprzez sprzedaż swoich

produktów i usług. Nie muszą oni nawet posiadać

szczegółowych danych zewnętrznych. Zwykle

ufają swojemu przeczuciu i opierają się jedynie na

danych finansowo-księgowych dostarczonych

przez zewnętrzną firmę księgową. Oczywiście,

posiadanie zewnętrznych usług księgowych jest

uzasadnione, ale w większości przypadków będzie

to też oznaczało, że właściciel lub menedżer nie

rozumieją sprawozdań finansowych oraz danych

liczbowych w nich zawartych. Nie sugerujemy przy

tym, że właściciel lub menedżer powinien mieć

głęboką wiedzę finansowo-księgową, ale bez

pewnego poziomu zrozumienia tych danych,

bardzo trudno jest stworzyć wiarygodną strategię i

plany operacyjne. W tym kontekście bardzo ważna

jest komunikacja z księgowym.

Księgowy może pomóc w wyjaśnieniu treści i skutków

jakie niosą za sobą transakcje gospodarcze. W efekcie

właściciel lub menedżer może lepiej zrozumieć swoją

firmę, ryzyka towarzyszące jej działalności i

działalność biznesową jako taką.

Efektywna komunikacja i właściwe zrozumienie

danych finansowych wspomagają procesy decyzyjne,

zmniejszają ryzyko operacyjne i zapewniają solidną

podstawę do podjęcia kolejnych kroków. Te kroki to

przygotowanie macierzy istotności, identyfikacja

interesariuszy, opracowanie strategii i modelu

biznesowego. Problemy te są poruszane w kolejnych

rozdziałach.

D.2. Ważność i istotność

“Ważne kwestie to takie, które mają lub mogą mieć

wpływ na zdolność organizacji do tworzenia wartości.

Określa się je poprzez rozważenie ich wpływu na

strategię, zarządzanie, wyniki lub perspektywy

organizacji.” (IIRC Framework, 2021, s. 30)

Nie wszystkie ważne kwestie są istotne. Możecie

uznać daną kwestię za istotną, jeśli jest ona

priorytetowa pod względem jej znanego lub

potencjalnego wpływu na tworzenie wartości w

Waszym przedsiębiorstwie.

https://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2021/01/InternationalIntegratedReportingFramework.pdf


W zależności od wielu czynników (wielkość podmiotu,

jego działalność, branża, strategia, itp.) ważne i istotne

kwestie muszą być dostosowane do danego

przedsiębiorstwa i określone przez odpowiedzialną

powołaną do tego celu grupę wewnętrzną.

Należy pamiętać o następujących kwestiach.

1. W raportowaniu zintegrowanym istnieje podejście,

które mówi o podwójnej istotności, co oznacza, że

przedsiębiorstwa powinny raportować na tematy,

które są istotne dla samego przedsiębiorstwa oraz

istotne dla społeczeństwa i gospodarki, a więc

jednocześnie mają wpływ na wartość ekonomiczną,

społeczną i środowiskową jednostki. Podejście to

wspiera wykorzystanie, łączenie i ustalanie znaczenia

każdego z sześciu kapitałów (patrz rozdział I oraz J).
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2. W raportowaniu zintegrowanym punkt ciężkości

przeniesiony jest na długoterminowe tworzeniu

wartości, a nie na krótkoterminowe, bieżące

decyzje operacyjne.

3. Podejście do istotności jest dynamiczne a istotne

kwestie mogą ulegać ciągłym zmianom w czasie.

4. Przedsiębiorstwo musi najpierw poznać swoich

zewnętrznych i wewnętrznych interesariuszy, aby

móc zidentyfikować ważne i istotne kwestie.

Dlatego analiza istotności staje się bezwzględnie

pierwszym etapem.

Proces ustalania istotności dla celów sporządzenia i

prezentacji raportu zintegrowanego obejmuje:

Przyjrzyjmy się kilku przykładom ważnych kwestii –

mogą się one znacznie różnić w zależności od

charakteru działalności spółki.

Identyfikacja 

ważnych kwestii 

na podstawie 

ich zdolności do 

wpływania na 

wartość

Ocenianie 

znaczenia 

ważnych 

kwestii

Określenie 

istotnych 

kwestii

Jeśli jest wiele 

istotnych 

kwestii, 

należy ustalić 

ich priorytety

Określenie, które z 

istotnych kwestii 

można i chce się 

mierzyć i 

prezentować

Rysunek 22: Proces określania istotności
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• jeśli większą część aktywów ogółem stanowią

rzeczowe aktywa trwałe lub zapasy, albo dużą

część pasywów stanowią długoterminowe kredyty

może to ponownie zwrócić uwagę

przedsiębiorstwa na istotne kwestie.

Każda organizacja powinna ustalić własne wskaźniki i

progi istotności w oparciu o wielkość podmiotu, jego

działalność i ryzyko. Możliwe jest wyrażenie istotności

w progach ilościowych i jakościowych. Te drugie są

obecnie bardzo popularne i uzasadnione w

przypadku informacji niefinansowych. Ważne jest

jednak, aby bardzo ostrożnie ustalać progi

jakościowe, ponieważ ich weryfikacja może być

trudniejsza.

D.3. Ocena istotności

Po zidentyfikowaniu przez firmę ważnych kwestii,

kolejnym krokiem jest wskazanie zagadnień istotnych,

czyli takich obszarów, które mogą i powinny zostać

ulepszone w celu tworzenia wartości – zdaniem

powołanych odpowiedzialnych grup.

Na przykład dla ważnych kwestii, takich jak stabilna

pozycja rynkowa i zaufanie do firmy, istotnymi

zagadnieniami mogą być:

Rysunek 23: Przykłady ważnych kwestii

Ważne 

kwestie

stabilna pozycja na 

rynku - zaufanie do 

firmy

odpowiednia jakość dla 

różnych grup klientów -

rozsądne ceny

działania przyjazne 

dla środowiska

nowe technologie 

w produkcji

zwiększenie 

poziomu 

satysfakcji klienta

przejrzyste 

działania

zwiększenie 

umiejętności i wiedzy 

pracowników

koncentracja na 

satysfakcji 

pracowników

Koncentracja na 

relacjach 

społecznych

zgodność z 

regulacjami 

wewnętrznymi i 

zewnętrznymi

W sprawozdawczości finansowej powszechnie

przyjmuje się, że istotność jest określana przy użyciu

różnych progów i miar ilościowych. Na przykład:

• zmiana poziomu przychodów i/lub kosztów,

wartości środków trwałych i/lub zobowiązań

długoterminowych, a także zapasów na przykład

o kilka procent może odzwierciedlać istotne

kwestie i relacje;



Rysunek 24: Przykłady istotnych kwestii
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Kiedy Wasza organizacja wyselekcjonuje istotne

kwestie, zalecane jest, aby dokonała następnie

oceny, które z tych obszarów mogą zostać

poprawione biorąc pod uwagę możliwości i wiedzę

dostępne w przedsiębiorstwie.

Korzyści z oceny i analizy istotności mogą być

następujące:

Rysunek 25: Korzyści wynikające z oceny i analizy 

istotności

O
to

cz
e
n

ie

b
iz

n
e
so
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 analiza konkurentów w celu oceny 

pozycji rynkowej i cen

 profil przedsiębiorstwa (obecni klienci, 

obroty, dywersyfikacja, innowacyjność 

itd.)

P
ro

d
u

kt

i 
p

ro
d

u
kc

ja

 jakość produktu (miara jakości, 

roszczenia, ich rozwiązanie)

 ocena logistyki (szybkość produkcji, 

dostawy)

 skupienie się na technologiach 

przyjaznych środowisku i innych 

rozwiązaniach operacyjnych

A
sp

e
k
ty
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in

a
n

so
w

e  wzrost przychodów i/lub zysku 

operacyjnego

 spadek kosztów

 zgodność podatkowa

 optymalne finansowanie 

przedsiębiorstwa

P
rz

e
jr

zy
st

o
ść

 umożliwia zrozumienie, gdzie organizacja 

tworzy lub zmniejsza wartość dla 

społeczeństwa

 dostarcza wiedzy i środków do pomiaru 

różnych aspektów dokonań (finansowych, 

społecznych, środowiskowych)

 nieodłącznie wiąże się z dostrzeganiem 

trendów, a zatem z przewidywaniem 

pojawiających się problemów

 pozwala organizacji lepiej skoncentrować 

wysiłki w zakresie alokacji zasobów 

U
d

o
sk

o
n

a
le

n
ie

 umożliwia analizę ryzyka i możliwości 

biznesowych oraz ewentualne 

dostosowanie i ulepszenie strategii 

biznesowych

 oceniając przyszłe możliwości pozwala na 

rozwój nowych produktów lub usług, a 

tym samym na wyprzedzenie konkurencji

 umożliwia przedsiębiorstwu spełnienie 

oczekiwań interesariuszy w zakresie 

zrównoważonego rozwoju

 zwiększa szanse na lepsze zaspokojenie 

potrzeb interesariuszy



Pierwszym znaczącym krokiem w ocenie i analizie

istotności jest przeprowadzenie ankiety dotyczącej

istotności. Najlepiej, gdyby jest ona zwięzła,

ustrukturyzowana i wysłana do zidentyfikowanych

interesariuszy. W ankiecie interesariusze mogą ocenić

znaczenie i wpływ każdego ze zidentyfikowanych

aspektów w skali numerycznej, np. od 1 do 5. Pozwoli

to na pozyskanie danych ilościowych, które mogą być

dalej analizowane i wyjaśniane wizualnie. Oczywiście,

warto pozwolić respondentom na wprowadzenie

pisemnych komentarzy. Do opracowania ankiety oceny

istotności można wykorzystać różne narzędzia

ankietowe, takie jak Survey Monkey, Alchemer, Google

Forms itp.

Po przeanalizowaniu wyników ankiety, tj. listy istotnych

aspektów, najlepiej jest przedyskutować je z

interesariuszami, a w szczególności z grupą fokusową.

Może to służyć jako punkt wyjścia do kontynuowania

rozmowy oraz utrzymania zaangażowania

interesariuszy.

Kiedy ocena istotności jest gotowa, można ją

przeanalizować za pomocą macierzy istotności. Istnieją

różne sposoby przygotowania macierzy istotności,

obejmujące:

INTEREST – INTEgrated REporting for SMEs Transparency https://www.interest-project.eu 

D. ANALIZA ISTOTNOŚCI

Prosty format: Tabela przedstawia różnych

interesariuszy w kolumnach oraz istotne kwestie w

wierszach. W każdej kombinacji wiersz/ kolumna

umieszczony jest symbol, jeśli dana kwestia jest

istotna dla danego interesariusza.

Istotne 

kwestie

Interesariusze

Inwestorzy Klienci Pracownicy …

Istotna 

kwestia (a)



Istotna 

kwestia (b)



Istotna 

kwestia (n)

  

Rysunek 26: Przykład prostego formatu macierzy istotności
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Po zakończeniu oceny i analizy istotności,

sformułowane na jej podstawie wnioski powinny

stanowić podstawę strategii Waszego

przedsiębiorstwa w dążeniu do tworzenia wartości

(patrz rozdział H).

W dwóch poprzednich rozdziałach uwaga została

skoncentrowana na ważnych kwestiach: z kim należy

się komunikować (interesariusze) oraz co należy

komunikować (istotność). Następny rozdział pokaże

wewnętrzne i zewnętrzne źródła danych, którymi

dysponuje firma i z których może korzystać, aby

przygotować raport zintegrowany.

WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Z
N

A
C

Z
E
N

IE
 K

W
E
S
T
II

N
is

k
ie

U
m

ia
rk

o
w

a
n

e
  
 

W
y
so

k
ie

Niski Umiarkowany Wysoki

Złożony format: Wykres przedstawia poziom

istotności danego zagadnienia (oś Y) oraz stopień

wpływu tego zagadnienia na działalność

gospodarczą (oś X). Każdy z powyższych wymiarów

jest oceniany na skali, począwszy od poziomu

niskiego, a skończywszy na wysokim.

Kwestie, które są istotne dla interesariuszy i mają duży

wpływ na działalność firmy, są ujmowane w prawym

górnym rogu rysunku. Zagadnienia o mniejszym

znaczeniu dla interesariuszy i mniejszym wpływie na

działalność firmy są zaznaczone w lewym dolnym

rogu rysunku.

Rysunek 27: Przykład złożonego formatu macierzy istotności



E.1. Wewnętrzne źródła danych

W większości MŚP systemy informatyczne są

stosunkowo proste, a wymagania dotyczące

sprawozdawczości zewnętrznej ograniczone.

Oczywiście, wraz z rozwojem firmy wzrasta

zapotrzebowanie na porównywanie, analizowanie i

raportowanie danych.

Zazwyczaj w małej firmie wewnętrzne źródła danych

służą głównie celom finansowym i podatkowym. W

miarę jak przedsiębiorstwo staje się coraz większe,

wzrasta potrzeba dostarczania informacji i firma

może wykształcić podstawowy poziom

rachunkowości zarządczej (controllingu), korzystając

z oprogramowania takiego jak Excel. W razie

potrzeby można go dalej rozszerzyć, tworząc

złożony system informacyjny rachunkowości, który

wspiera zarówno cele finansowe, jak i zarządcze.

Nawet w najmniejszych firmach można

zidentyfikować następujące dane i informacje

finansowe:

1. Różne sprawozdania podatkowe i związane z

ubezpieczeniami społecznymi składane

organom podatkowym; z tych sprawozdań

można pozyskać podstawowe przydatne dane,

takie jak: przychody netto ze sprzedaży,

wartość zakupów ogółem, liczba pracowników,
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wynagrodzenia oraz wysokość poszczególnych

podatków i składek od wynagrodzeń.

2. Jeśli jednostka zaciąga pożyczki, dobrą

praktyką jest prowadzenie ewidencji

zawierającej szczegółowe informacje na temat

kwoty głównej, spłacanych rat i odsetek, aby

umożliwić zarządzanie środkami pieniężnymi.

3. W odniesieniu do zarządzania środkami

pieniężnymi, ważne jest, aby śledzić wpływy od

klientów i wydatki na rzecz dostawców;

oznacza to, że prowadzona jest podstawowa

ewidencja należności i zobowiązań z tytułu

dostaw i usług oraz rejestry dostawców.

4. Przedsiębiorstwo pozyska aktualne informacje

o przepływach pieniężnych z wyciągów

bankowych i raportów na temat drobnych

wydatków środków pieniężnych.

5. Z uwagi na to, że firma wypłaca

wynagrodzenia, dostępne są dane analityczne

dotyczące list płac.

6. Jeśli przedsiębiorstwo nabywa aktywa, koszt

zakupu, amortyzacja i wartość netto tych

aktywów mogą być wymagane w ramach

niektórych sprawozdań podatkowych, dlatego

też należy przechowywać odpowiednie dane z

nimi związane.

7. W zależności od przedmiotu działalności

jednostki, gromadzone są również inne

informacje; w przedsiębiorstwie produkcyjnym

wymagane jest na przykład ewidencjonowanie

rodzaju, ilości i wartości zapasów zakupionych i

sprzedanych.

Jeżeli spółka jest zobowiązana do publikowania

sprawozdań finansowych, wymienione wyżej dane i

informacje można znaleźć w bilansie, rachunku

zysków i strat oraz informacji dodatkowej. Należy

jednak pamiętać, że w sprawozdaniach finansowych

dane mogą być prezentowane w sposób bardzo

zwięzły i niezbyt pogłębiony. Ich przydatność do

sporządzenia raportu zintegrowanego może być

więc ograniczona. Do przygotowania rzetelnego

sprawozdania zintegrowanego niezbędne będą

bardziej rozbudowane i szczegółowo

przeanalizowane dane i informacje finansowe oraz

niefinansowe.

Jeśli firma posiada system rachunkowości

zarządczej, może on dostarczać kompleksowych

danych i informacji na temat budżetu firmy, jej

rzeczywistych wyników, perspektyw rozwojowych

oraz prognoz. System ten zapewnia również raporty

na temat sprzedaży, produkcji, zasobów ludzkich,

sprzętu, kosztów, marketingu, logistyki, finansów,

inwestycji, zarządzania środkami pieniężnymi itp.



W raportowaniu zintegrowanym ważniejszą rolę od

danych finansowych odgrywają informacje

niefinansowe. Jednak nawet w większych

podmiotach uzyskanie tego typu informacji może

być trudne, ponieważ systemy przetwarzania

danych niefinansowych nadal się rozwijają. Jeżeli

przedsiębiorstwo jest w jakikolwiek sposób

wystawione na ryzyko i zobowiązania

środowiskowe, to powinno gromadzić informacje na

te tematy i związane z nimi działania. Większość

firm zawdzięcza swoją wartość pracownikom,

dlatego też umiejętności, motywacja i wiedza są

kluczowe w kontekście tworzenia wartości i

wyników. Ponadto, niektóre MŚP mogą gromadzić

informacje niefinansowe, jeśli muszą wypełnić

obowiązki wynikające z przepisów i dostarczyć dane

organom nadzoru (rozdział I pokazuje jak zmierzyć

kapitał naturalny, intelektualny, społeczny i ludzki).

E.2. Zewnętrzne źródła danych

Do podejmowania właściwych decyzji mogą być

potrzebne dodatkowe dane pochodzące ze źródeł

zewnętrznych, np. do ustalania cen, prognozowania

kosztów, określania trendów rynkowych lub oceny

kształtowania się sytuacji na rynkach finansowych

(stopy procentowe i kursy walut).
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Źródła danych mogą różnić się sposobem (dane

bezpośrednie lub pośrednie, tj. przetworzone) oraz

kosztem ich dostarczenia (dostępne publicznie lub

odpłatne). Poniżej przedstawiono możliwe

zewnętrzne źródła danych.

Rysunek 28: Przykłady zewnętrznych źródeł danych

E.3. Wymagania dotyczące technologii 

informatycznych

Kiedy spółka zdecyduje się na przygotowanie

sprawozdania zintegrowanego, ważne jest, aby

wziąć pod uwagę środowisko informatyczne. Jeżeli

podsystemy księgowości, zarządzania i inne moduły

systemu informatycznego są zintegrowane,

zawierają wiele danych w zamkniętym obiegu i mają

dobrze zdefiniowane punkty kontrolne, to od strony

wymagań systemowych firma jest gotowa do

zebrania podstawowych danych i uzupełnienia ich o

inne wymagane informacje. Niemniej zawsze należy

w pierwszej kolejności wykorzystać informacje z

istniejących systemów IT.

Istnieje wiele prostych i bardziej złożonych

systemów informatycznych, które warto

wykorzystać, aby zminimalizować ryzyko i stworzyć

układ zamknięty, w którym dane nie mogą być

modyfikowane i/lub usuwane bez zachowania przez

system informacji o takich działaniach. Z

doświadczenia wynika, że najbardziej typowym

rozwiązaniem dla MŚP jest takie, w którym proste

systemy informatyczne są uzupełnione o

wizualizacje w Excelu i dodatkowe oprogramowanie

do prowadzenia analitycznej ewidencji płac,

zapasów itp.
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Eurostat

Pośrednie Badania firm 
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Izby 

gospodarcze,

Stowarzyszenia 

pracodawców

Wywiadownie 

gospodarcze 

(np. Bureau van 

Dijk),

Organizacje 

zajmujące się 

badaniem rynku



Typowe MŚP może posiadać różne systemy IT dla

różnych celów, takich jak księgowość, zarządzanie

sprzedażą i towarami, zarządzanie zasobami

ludzkimi lub rozliczanie płac. W zależności od

działalności przedsiębiorstwa, do zintegrowanego

raportowania można wykorzystać na przykład

system relacji z klientem (ang. customer-managed

relationship, CMR). CMR oznacza sytuację, w której

jednostka wykorzystuje metodykę, oprogramowanie

i zasoby internetowe, aby zachęcić klientów do

samodzielnego dostępu do informacji i składania

zamówień. CMR może być postrzegany jako

alternatywa lub możliwe podejście do zarządzania

relacjami z klientami (CRM). CRM to technologia

zarządzania wszystkimi relacjami i interakcjami

Waszej firmy z obecnymi i potencjalnymi klientami.

System CRM pomaga firmom utrzymywać kontakt z

klientami, usprawniać procesy i poprawiać

rentowność.

Najwyższym poziomem systemu informacyjnego

jest zintegrowany system informatyczny. Obejmuje

on obszary rachunkowości finansowej i zarządczej

(controllingu), które mają szereg powiązań z

innymi procesami w firmie, takimi jak produkcja,

zarządzanie zasobami ludzkimi, sprzedaż itp.
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Dla MŚP rozwiązanie to może być zbyt kosztowne i

w zależności od złożoności działań i wielkości

przedsiębiorstwa, może okazać się zbyteczne.

Należy pamiętać o jednym fakcie: może istnieć tylko

jedno źródło Waszych danych rzeczywistych. W

przeciwnym razie, jeśli istnieją dwa lub więcej źródła

dla tych samych danych, mogą wystąpić poważne

problemy z ich uzgodnieniem.

W ostatnich trzech rozdziałach omówiono różne

aspekty komunikacji związanej z raportowaniem

zintegrowanym. Kolejne trzy części koncentrują się

na konkretnych aspektach przedsiębiorstwa, które

mają fundamentalne znaczenie w sprawozdawczości

zintegrowanej. Pierwsza z nich skupi się na

czynnikach, które pomogą przygotować wiarygodny

przegląd organizacji i jej otoczenia.

https://searchcustomerexperience.techtarget.com/definition/CRM-customer-relationship-management


W przypadku przeglądu organizacyjnego i

otoczenia zewnętrznego, kluczowe pytania brzmią:

"czym zajmuje się Wasza organizacja" oraz "jakie są

warunki, w których funkcjonuje" IIRC Framework,

2021, s. 39. Dotyczy to więc ogólnego

przedstawienia przedsiębiorstwa, co obejmuje dwie

perspektywy. Pierwsza z nich to perspektywa

wewnętrzna, która pozwala na przedstawienie

ogólnego zarysu Waszej jednostki. Druga to

perspektywa zewnętrzna, dotycząca w

szczególności uwarunkowań rynkowych, w których

działa Wasza organizacja. Uwarunkowania te

determinują zdolność organizacji do tworzenia

wartości. Najlepszym rozwiązaniem jest rozpoczęcie

działań od zebrania informacji dotyczących

perspektywy wewnętrznej, a następnie przejście do

perspektywy zewnętrznej.
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Rysunek 29: Wewnętrzna i zewnętrzna perspektywa

F.1. Identyfikacja elementów organizacyjnych

Elementy organizacyjne Waszej firmy powinny dać

ogólny obraz przedsiębiorstwa. Jak jest

zorganizowana Wasza firma? Kim są jej właściciele?

Jakie są główne obszary działalności? Większość z

tych informacji jest łatwo dostępna.

Niektóre elementy, takie jak specyficzna forma

prawna lub własność rodzinna, mogą jednak

wymagać dokładniejszego zbadania i dostarczyć

cennych informacji wszystkim interesariuszom.

Poniższy Rysunek przedstawia przegląd istotnych

obszarów tematycznych, które należy uwzględnić.

Rysunek 30: Przegląd ważnych zagadnień z 

perspektywy wewnętrznej

Przegląd organizacyjny

(perspektywa wewnętrzna)

 Podstawowe informacje o 

formie prawnej i operacyjnej

 Informacje o strukturze 

organizacyjnej

 Kluczowe fakty o 

przedsiębiorstwie

Otoczenie zewnętrzne

(perspektywa zewnętrzna)

 Czynniki wpływające na 

zdolność przedsiębiorstwa do 

tworzenia wartości

 Informacje o tym, jak 

przedsiębiorstwo proaktywnie 

zarządza tymi czynnikami

Etap 1

Etap 2

Przegląd 

organizacyjny

(perspektywa 

wewnętrzna)

1. Struktura prawna i 

własnościowa (formalna)

2. Struktura operacyjna 

(formalna i nieformalna)

3. Misja, wizja, kultura, 

wartości i historia firmy

4. Główna działalność 

(produkty/usługi, rynki)

5. Kluczowe fakty (liczba 

pracowników, klientów, 

wielkość sprzedaży)

https://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2021/01/InternationalIntegratedReportingFramework.pdf


Poszczególne obszary tematyczne mogą się

pokrywać. Wybierając informacje, należy pamiętać o

ich przeznaczeniu - tj. o dążeniu do ogólnego

zrozumienia formalnych i nieformalnych aspektów

funkcjonowania Waszego przedsiębiorstwa. Kolejny

Rysunek przedstawia listę możliwych do rozważenia

kwestii.

Przedstawiając ogólny zarys Waszej firmy, dobrze

jest zacząć od nakreślenia jej formy prawnej, jak

również struktury własnościowej i operacyjnej. O ile

forma prawna będzie ustalona i trwała, o tyle

struktura operacyjna może zawierać zarówno

elementy formalne, jak i nieformalne (tj. o niższym

stopniu trwałości). Nawet jeśli niektóre elementy są

nieformalne, mogą mieć kluczowe znaczenie dla

skutecznego działania Waszej jednostki. Ponadto,

przedsiębiorstwo może być powiązane istotnymi

relacjami transakcyjnymi z innymi podmiotami (np.

z bliźniaczą firmą zarządzaną przez innego

członka rodziny). Relacje te nie muszą być

odzwierciedlone w stosunkach własnościowych, ale

mogą mieć kluczowe znaczenie dla powodzenia

biznesowego i rentowności organizacji.

Rysunek 31: Możliwe aspekty do uwzględnienia w

przeglądzie organizacyjnym przedsiębiorstwa
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Udostępnianie informacji na temat historii, misji,

kultury i wartości istotnych dla Waszej organizacji

odgrywa ważną rolę w prezentacji firmy jej

interesariuszom. Ułatwia im to zrozumienie,

dlaczego i w jaki sposób funkcjonuje

przedsiębiorstwo oraz jak stara się ono tworzyć

wartość.

Być może Wasza firma nie ma formalnej, spisanej

misji. Niemniej jednak warto nakreślić wizję, jaką

realizuje organizacja, aby osiągnąć swoje cele, a

także przybliżyć kulturę i wartości, które kształtują

sposób jej działania i osiągania tych celów. Historia

firmy, a więc kiedy, przez kogo i w jaki sposób

została założona, jak również kamienie milowe w jej

rozwoju, miały zapewne istotny wpływ na

ukształtowanie jej misji, kultury i systemu wartości.

Dlatego możecie je również przedstawić w swoim

raporcie.

1. Struktura prawna i własnościowa

• Forma prawna

• Lokalizacja głównej siedziby

• Status notowań

• Istnienie akcjonariuszy większościowych

• Własność rodzinna spółki 

2. Struktura operacyjna

• Typ struktury organizacyjnej

• Łańcuchy dostaw

• Zakres, w jakim kluczowe procesy są zlecane na 

zewnątrz

3. Misja, wizja, kultura, wartości i historia

• Kluczowe fakty z historii przedsiębiorstwa

• Misja i wizja

• Kultura korporacyjna

4. Główna działalność, produkty/usługi, rynki

• Opis działalności przedsiębiorstwa

• Główne produkty/usługi i obsługiwane 

rynki/sektory

5. Kluczowe fakty (podstawowe informacje ilościowe)

• Liczba pracowników

• Wielkość przychodów

• Łączna liczba operacji



Kolejnymi ważnymi elementami, które należy

uwzględnić w ogólnym przeglądzie Waszej

organizacji, są kluczowe działania biznesowe,

główny sektor (sektory) i rynek (rynki), na którym

funkcjonuje przedsiębiorstwo, w tym zasięg

działalności (lokalny / regionalny / krajowy /

międzynarodowy) oraz najistotniejsze produkty i /

lub usługi, które są w ofercie firmy.

Ostatnia ważna kwestia dotyczy podstawowych

danych ilościowych, w szczególności liczby

pracowników, wysokości przychodów, liczby

klientów i dostawców, a także, w miarę potrzeb, ich

istotnych zmian w czasie.

F.2. Identyfikacja otoczenia zewnętrznego i jego

wpływów

Perspektywa zewnętrzna dotyczy analizy warunków,

w jakich działa organizacja. Dlatego należy rozważyć

tutaj szereg różnych kwestii. Jakie są obecne i

oczekiwane trendy w Waszej branży? Które rynki i

ich rozwój należy wziąć pod uwagę? W jakich

obszarach Wasza firma konkuruje z innymi

podmiotami?
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Rozważając warunki, w jakich działa Wasza

jednostka, należy skupić się na czynnikach, które

mają lub mogą mieć wpływ na jej zdolność do

tworzenia wartości. Kolejny Rysunek przedstawia

wykaz najważniejszych przykładów takich

czynników. Niektóre z nich mogą nie mieć wpływu

na Wasze przedsiębiorstwo, podczas gdy inne,

których nie wymieniono w tabeli, mogą okazać się

istotne.

Warto zatem samodzielnie określić które czynniki

oraz jaki stopień szczegółowości są odpowiednie

dla Waszej organizacji. Należy pamiętać o celu, tj.

poinformowaniu interesariuszy o głównych

trendach, rynkach i konkurencji w sektorze

(sektorach), w którym działa jednostka oraz o tym,

jak wpływają one na zdolność firmy do tworzenia

wartości.

Wyzwaniem jest zatem określenie, które tendencje i

czynniki są najistotniejsze, aby pomóc Wam i

Waszym interesariuszom lepiej zrozumieć rynki, na

których konkurujecie oraz szanse i zagrożenia,

przed którymi stoi organizacja.

Poniższy Rysunek przedstawia przegląd

najważniejszych obszarów tematycznych, które

należy omówić w ramach wspomnianej analizy.

Rysunek 32: Przegląd istotnych tematów w

perspektywie zewnętrznej

Otoczenie 

zewnętrzne 

(perspektywa 

zewnętrzna)

Tematy obejmują wszystkie 

czynniki wpływające na zdolność 

przedsiębiorstwa do tworzenia 

wartości oraz sposób, w jaki 

proaktywnie zarządza ono tymi 

czynnikami:

1. Kluczowe trendy w 

branży/sektorze, w którym działa 

przedsiębiorstwo

2. Uwarunkowania rynkowe

3. Otoczenie konkurencyjne



Rysunek 33: Możliwe do rozważenia aspekty w 

odniesieniu do środowiska zewnętrznego

Do głównych trendów branżowych zaliczają się 

znaczące zmiany polityczne, gospodarcze, 

środowiskowe, technologiczne, społeczne lub 

prawne, które kształtują i wpływają na sposób 

opracowywania, produkcji, wprowadzania na rynek i 

dystrybucji produktów i usług.
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Dlatego też istotne jest, aby przedsiębiorstwo

zdawało sobie sprawę i informowało o tym, w jaki

sposób dostosowuje lub może dostosować swoje

decyzje strategiczne do tych zmian. W ten sposób

sygnalizujecie interesariuszom, że po pierwsze,

jesteście zorientowani w tym, jakie są najważniejsze

czynniki środowiskowe wpływające na Waszą

organizację, a po drugie, w jaki sposób Wasza firma

aktywnie dostosowuje swoją strategię i plan

biznesowy, aby sprostać wyzwaniom.

Na przykład, dostępność wykwalifikowanej kadry

pracowniczej może być podstawowym czynnikiem

wpływającym na sukces i plany rozwoju Waszej

jednostki. Jeśli firma boryka się z niedoborem

wykwalifikowanych pracowników w danym regionie,

strategia współpracy z lokalnymi uniwersytetami lub

szkołami zmierzająca do wczesnej rekrutacji

przyszłych pracowników będzie ważną informacją,

którą należy przekazać interesariuszom, aby

pokazać, w jaki sposób firma radzi sobie z takim

wyzwaniem.

Czynniki te mogą oddziaływać na Waszą

organizację bezpośrednio lub pośrednio, na

przykład poprzez dostęp do kapitałów, z których

korzystacie, lub jakość i koszt tych kapitałów. Takie

tendencje mogą zarówno stwarzać szanse, jak i

zagrożenia dla Waszej jednostki.

2. Warunki rynkowe jako możliwości i zagrożenia

• Konkurencja

• Rozwój i wzrost rynku (wielkość, ceny 

sprzedaży)

• Zastępowanie produktów

• Substytucja czynników produkcji

• Finansowanie

• Zatrudnienie (wojna o talenty)

3. Otoczenie konkurencyjne

• Konkurenci (liczba, wielkość)

• Dostawcy (liczba, wielkość)

• Dostarczanie kapitału (liczba / wielkość 

dostawców kapitału)

• Rynek pracy (liczba kandydatów, liczba 

otwartych stanowisk)

• Innowacyjność (liczba patentów, 

innowacyjne produkty)

1. Kluczowe trendy w branży / sektorze

• Trendy polityczne (zmiany w rządzie, 

zmiany w prawodawstwie UE)

• Tendencje handlowe (cykl gospodarczy, 

zmiany stóp procentowych)

• Trendy środowiskowe (dekarbonizacja, 

zmiany w kierunku zielonej energii, progi 

emisji)

• Trendy społeczne (pracownicy / 

freelancerzy, outsourcing, usługi wspólne)

• Trendy technologiczne (innowacje 

produktów / procesów, nowe trendy w 

sprzedaży) 

• Trendy prawne (regulacje, rozszerzona 

sprawozdawczość / ujawnianie informacji)



To, które z tych zmian są najważniejsze dla Waszego

przedsiębiorstwa, będzie zależeć od sektora

(sektorów), w którym ono funkcjonuje, zasięgu

terytorialnego działalności oraz oferowanych

produktów i usług. Na przykład, cyfryzacja i

przejście na sprzedaż internetową może być

kluczowym kierunkiem rozwoju firm z sektora

handlu detalicznego. Sytuacja ta może wymagać od

nich zmiany strategii marketingowych i

dystrybucyjnych, ale także stwarza sposobność

dotarcia do nowych klientów. Z kolei surowsze

przepisy dotyczące ochrony środowiska mogą być

podstawowym czynnikiem wpływającym na sposób

działania agrobiznesu.

Należy również przedstawić najważniejsze warunki

rynkowe, w których konkuruje Wasza organizacja,

oraz sposób, w jaki jest ona pozycjonowana na

swoim najważniejszym rynku (rynkach). Dotyczy to

w szczególności nasilenia konkurencji i obecności na

rynku głównych konkurentów, a także zagrożeń dla

organizacji ze strony potencjalnych zastępczych

produktów lub usług. Ponadto raport może

zawierać informacje o tym, w jaki sposób

jednostka wyróżnia się na tle swoich konkurentów.
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Inne ważne zagadnienia dotyczą siły przetargowej

głównych dostawców i odbiorców/klientów

Kolejny rozdział jest rozwinięciem przeglądu

organizacyjnego, na którym skupiono się w tym

punkcie. Omawia on najważniejsze struktury

zarządzania, które kształtują Waszą jednostkę oraz

to, w jaki sposób struktury te wpływają na

działalność gospodarczą i relacje z interesariuszami.



Ład korporacyjny to system organizacyjny służący

kierowaniu i nadzorowaniu przedsiębiorstwa, który

obejmuje zasady (prawne i wewnętrzne) oraz

procesy zachodzące w organizacji. W odniesieniu do

raportowania zintegrowanego, kluczowe pytanie

dotyczące ładu korporacyjnego brzmi: "w jaki

sposób struktura zarządzania organizacji wspiera jej

zdolność do tworzenia wartości w krótkim, średnim i

długim okresie" (IIRC Framework, 2021, s.40). Jak

przedstawiono na rysunku obok, można dokonać

podziału tego zagadnienia na dwie części -

identyfikację kluczowych elementów ładu

korporacyjnego, oraz przedstawienie ich wpływu na

działalność firmy i interesariuszy. Zwracamy uwagę

na fakt, że własność i zarządzanie rodzinne jest

cechą charakterystyczną dla wielu MŚP, a co za tym

idzie, może mieć zasadniczy wpływ na sposób

zarządzania.

G.1. Identyfikacja kluczowych elementów ładu

korporacyjnego

Zapewne podczas analizy organizacji (przeglądu

organizacyjnego), zebraliście i przedstawiliście

pewne informacje na temat struktury zarządzania,

teraz jednak ważne jest, aby spojrzeć na nie z

perspektywy przywództwa i podejmowania decyzji.
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Rysunek 34: Określenie elementów ładu

korporacyjnego i ocena ich wpływu

Najważniejsze elementy zarządzania Waszą

organizacją obejmują w szczególności struktury

kierownicze, własnościowe i decyzyjne. W

kontekście struktury przywództwa istotne jest

przedstawienie sposobu zarządzania firmą, który

może, ale nie musi, pokrywać się z kwestiami

własnościowymi, a także sylwetek głównych osób

podejmujących decyzje. Struktury własnościowe

wiążą się, po pierwsze, z tym, czy właściciele

przedsiębiorstwa są aktywni w jego strukturach, tj.

czy pełnią rolę zarządczą lub nadzorczą. Po

drugie, chodzi o to, w jakim stopniu właściciele

utożsamiają się z przedsiębiorstwem, a w jakim

wolą pozostać anonimowi, utrzymując luźniejsze

relacje z jednostką, i koncentrując się przede

wszystkim na swoich zyskach z inwestycji.

Struktury decyzyjne odnoszą się do orientacji

procesu decyzyjnego w przedsiębiorstwie, np. do

tego, w jakim stopniu decyzje podejmowane są w

kontekście interesów rodziny, a w jakim

uwzględniają rygor formalny.

Identyfikacja kluczowych elementów 

ładu korporacyjnego w organizacji

 Struktura przywództwa

 Struktura własnościowa

 Struktura decyzyjna / podział 

uprawnień do podejmowania 

decyzji

Ocena wpływu kluczowych 

elementów ładu korporacyjnego na 

organizację i interesariuszy

 Wpływ kultury, etyki, systemu 

wartości w organizacji na 

wykorzystanie kapitałów i 

kluczowe relacje z 

interesariuszami

 Poziom zaangażowania 

kluczowych osób i ich wpływ na 

tworzenie przyszłej wartości

Etap 1

Etap 2

https://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2021/01/InternationalIntegratedReportingFramework.pdf


Dotyczą one również tego, kto podejmuje kluczowe

decyzje w firmie, np. zarząd firmy, rada nadzorcza

czy walne zgromadzenie. Z tym wiąże się kwestia,

czy władza decyzyjna jest skoncentrowana w rękach

jednej osoby, czy też istnieje podział władzy

pomiędzy kilku decydentów. Ważne jest przy tym

zrównoważenie dwóch kwestii - szybkości

podejmowania decyzji (przemawia to za

centralizacją) i dystansu do działalności operacyjnej

(przemawia to za decentralizacją).

Kolejną cechą procesu podejmowania decyzji w

organizacjach, którą należy uwzględnić, są struktury

hierarchiczne i struktury raportowania w

przedsiębiorstwie. MŚP charakteryzują się różnym

stopniem udokumentowania swoich struktur

zarządzania. Zależy to od tego, czy role osób

podejmujących decyzje i procesy decyzyjne są ujęte

w opisach stanowisk pracy lub opisach procesów

operacyjnych. Struktury hierarchiczne, jak również

ścieżki raportowania mogą być utrwalone lub "żyć"

wraz z firmą.

Udokumentowane zasady zarządzania zapewniają

przypisanie odpowiedzialności poprzez

zdefiniowane role i procesy, ale mogą ograniczać

szybkość i elastyczność w podejmowaniu decyzji.
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Jeżeli jest to możliwe, należy również wspomnieć o

istnieniu w spółce struktur reprezentacji

pracowniczej, na przykład rad zakładowych.

W końcu, postanowienia dotyczące sukcesji są

bardzo ważne dla przyszłej kondycji ekonomicznej

MŚP. Dlatego informacje w jaki sposób zapewnione

zostanie przywództwo w Waszej firmie w

przyszłości, na przykład poprzez zapisy dotyczące

przekazania kierownictwa następnemu pokoleniu,

mają ogromne znaczenie dla interesariuszy i

głównych dawców kapitału finansowego.

G.2. Wpływ ładu korporacyjnego na 

przedsiębiorstwo i interesariuszy

Sposób, w jaki ład korporacyjny wpływa na biznes i

interesariuszy odnosi się również do tego jak

kultura, etyka i wartości znajdują odzwierciedlenie w

wykorzystaniu kapitałów oraz w relacjach z

kluczowymi interesariuszami. Ma to również związek

z poziomem wpływu ważnych osób w firmie i jego

implikacjami dla obecnego i przyszłego tworzenia

wartości.

Ich wpływ może wynikać z różnych źródeł, na

przykład z formalnego umocowania w

przedsiębiorstwie, wiedzy i umiejętności, które

mają kluczowe znaczenie dla firmy, lub też z relacji

z najważniejszymi klientami, dostawcami lub

innymi interesariuszami (np. w przypadku

menedżerów ds. sprzedaży lub zaopatrzenia). MŚP

są narażone na niebezpieczeństwo, gdy jedna z

kluczowych osób opuści spółkę, co będzie miało

wpływ na zdolność jednostki do budowania

wartości. Wypełnianie luki po odejściu takiej osoby

może okazać się wyzwaniem. Z drugiej strony,

wprowadzenie zmian w zarządzaniu spółką jest

łatwiejsze, gdy wpływ pojedynczych osób jest

ograniczony.

Z perspektywy zewnętrznej, jednoosobowe

przywództwo, gdy konkretna osoba jest

postrzegana jako mózg firmy, może rodzić

trudności w dostosowaniu kultury, etyki i systemu

wartości przedsiębiorstwa do nowych sposobów

działania, a także przeszkadzać w wytyczaniu

nowych dróg współpracy z interesariuszami.



Jest to szczególnie istotne, gdy przedsiębiorstwo

musi dostosować się do nowych wyzwań w swoim

otoczeniu lub gdy przechodzi przez proces

(pokoleniowej) transformacji zarządzania.

Podsumowując, zarządzanie MŚP odnosi się do

wielu wymiarów: liczby poziomów hierarchicznych,

dokumentacji ról i procesów, władzy kluczowych

osób oraz zewnętrznego wizerunku MŚP i jego

systemu zarządzania. Szybkość podejmowania

decyzji oraz uprawnienia osób zarządzających

muszą być zrównoważone, gdyż zbyt szybko

podejmowane decyzje mogą nie być poprzedzone

staranną analizą ryzyka, zaś koncentracja uprawnień

w rękach jednej osoby może mieć istotne

konsekwencje dla firmy w kontekście

dostosowywania się do nowych wyzwań lub gdy

przedsiębiorstwo przechodzi przez proces głębokiej

transformacji.

W dwóch ostatnich rozdziałach zajmowaliśmy się

problematyką struktury zarządzania i otoczeniem

organizacji. W kolejnej części zastanowimy się, w jaki

sposób za pomocą zintegrowanego raportowania

można przekazać informacje na temat procesu

tworzenia wartości i modelu biznesowego leżącego

u podstaw działalności przedsiębiorstwa.
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H.1. Strategia i zasoby

Zintegrowane raportowanie kładzie nacisk na

ukazanie powiązań między celami strategicznymi,

ryzykiem i wynikami, aby zobrazować, w jaki sposób

organizacje tworzą wartość dla siebie i dla

kluczowych interesariuszy. Oznacza to, że

przedsiębiorstwa muszą zrozumieć i przedstawić w

sprawozdaniach wszystkie obszary działalności, a

nie tylko koncentrować się na krótkoterminowych

wynikach finansowych.

Na ogół MŚP starają się działać elastycznie,

stopniowo dostosowując się do pojawiających się na

rynku możliwości. Choć z całą pewnością

elastyczność jest ważna, to jest ona niebezpieczna w

sytuacji braku poczucia jasno wytyczonego celu

działania. Dlatego ważne jest, aby MŚP przemyślały,

które kapitały powinny być wykorzystane do

tworzenia wartości, na których rynkach powinny

głównie działać, z którymi partnerami biznesowymi

powinny współpracować i którzy interesariusze są

decydujący dla przyszłości jednostki.

W MSP sednem myślenia strategicznego jest

identyfikacja, utrzymanie i ochrona źródeł trwałej

przewagi konkurencyjnej oraz doskonalenie procesu

tworzenia wartości przedsiębiorstwa poprzez

wyznaczanie celów strategicznych.
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Rysunek 35: Proces strategiczny od wizji do wartości

Model sześciu kapitałów może stanowić ramy dla

procesu tworzenia wartości, niemniej istnieje jeszcze

kilka innych czynników, które mogą pomóc w

lepszym planowaniu strategicznym:

• Wizja: nakreśla możliwy i oczekiwany przyszły

stan i pozycję organizacji, jest więc pożądanym

celem działania przedsiębiorstwa.

• Misja: określa cel istnienia organizacji, jej system

wartości oraz zasady, na których opiera się cała

jej działalność. Odpowiada na pytania:

„dlaczego, dla kogo, co, kiedy, gdzie i jak długo

robimy?”

• System wartości organizacyjnych: jest busolą,

która wyznacza kierunek rozwoju myślenia i

zachowania członków organizacji oraz określa

cele firmy (wartość dla akcjonariuszy, wartość

dla interesariuszy i wartość dla społeczeństwa).

W oparciu o te elementy, można dostrzec ścisły

związek pomiędzy strategią a obecnymi i przyszłymi

zasobami organizacji, jej kapitałami. Po pierwsze,

strategie muszą opierać się na dostępnych

zasobach, ponieważ środki i działania powinny być

ukierunkowane tak, aby wspierać realizację strategii.

Po drugie, wdrożenie strategii może wymagać

zmian w alokacji środków i działań biznesowych tak,

aby sprostać przyszłym wyzwaniom (dotyczy to nie

tylko kapitału produkcyjnego, ale także np.

wzmocnienia kapitału intelektualnego lub kapitału

relacyjnego).

Wizja

Misja

Cele strategiczne / Zasady

Wartość dla 

akcjonariuszy

Wartość dla 

interesariuszy

Wartość dla 

społeczeństwa



Po trzecie, wdrożone strategie mogą pozytywnie lub

negatywnie wpływać na przyszły stan zasobów.

Część zintegrowanego raportu dotycząca strategii i

alokacji zasobów powinna zatem przedstawiać

krótko-, średnio- i długoterminowe cele firmy w

zakresie tworzenia wartości, jak również nakreślić

realizowane przez nią strategie oraz plany

osiągnięcia wyznaczonych celów. Z oczywistych

względów, ważne jest ścisłe powiązanie tej części

raportu z fragmentem dotyczącym modelu

biznesowego oraz oceny ryzyk i szans, a biorąc pod

uwagę obecne i spodziewane charakterystyki

środowiska zewnętrznego, wymagana może być

modyfikacja modelu biznesowego, aby osiągnąć

cele jednostki dotyczące tworzenia wartości.

H.2. Identyfikacja ryzyk i możliwości

Dokładne zbadanie ryzyka i możliwości jest bardzo

ważne, aby ocenić zdolność firmy do tworzenia i

dystrybuowania wartości w czasie.
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Krok ten jest jeszcze ważniejszy dla MŚP, ponieważ

ograniczone zasoby kapitału finansowego,

produkcyjnego, ludzkiego, intelektualnego,

społecznego i relacyjnego oraz naturalnego, jakie

mogą one uruchomić, pociągają za sobą większą

podatność na zagrożenia. Ponadto MŚP zwykle

mniej inwestują w systematyczne monitorowanie

zewnętrznych trendów oraz w systemy wczesnego

ostrzegania, co zmniejsza ich zdolność do

przewidywania i zapobiegania ryzyku oraz

umiejętność wykorzystywania szans.

Część zintegrowanego raportu poświęcona ryzykom

i szansom służy ujawnieniu wszelkich ryzyk,

zagrożeń, strat, niebezpieczeństw lub narażania się

na nie, a także wszystkich szans i możliwości, które

już wpłynęły lub mogą wpłynąć na przedsiębiorstwo

w przyszłości, a które mają fundamentalne

znaczenie dla jego bieżącej zdolności do

generowania wartości. Część ta obejmuje również

konkretne kroki podjęte w celu ograniczenia albo

sterowania głównymi czynnikami ryzyka lub

tworzenia wartości dzięki wykorzystaniu

najistotniejszych możliwości. Niektóre przykłady

ryzyk biznesowych obejmują:

• Ryzyko rynkowe (zmiana preferencji

konsumentów lub struktury konkurencji,

uzależnienie od jednego głównego dostawcy)

• Ryzyko operacyjne (problemy z terminowością

jakością dostawców, brakiem odpowiednich

zasobów ludzkich, strajkami)

• Ryzyko związane z przestrzeganiem prawa

(niestosowanie się do nowych przepisów

rachunkowych, odpowiedzialność za wady

produktu)

• Ryzyko ekonomiczno-finansowe (zmienność

kursów walutowych, cen surowców / towarów)

• Ryzyko utraty reputacji (skutki

rozpowszechniania się negatywnych opinii

klientów, problemy z jakością produktów)

W przypadku raportowania zintegrowanego

oczekuje się, że spółki zidentyfikują i ujawnią

prognostyczne informacje dotyczące ryzyk i szans,

które są specyficzne dla przedsiębiorstwa, w tym te

dotyczące wpływu jednostki na dostępność, jakość i

koszt właściwych kapitałów w krótkim, średnim i

długim okresie.



Po zidentyfikowaniu ryzyk i szans, najprostszym

sposobem na zrozumienie ich znaczenia jest

określenie prawdopodobieństwa wystąpienia oraz

siły oczekiwanego wpływu. Na przykład, biorąc pod

uwagę bieżące tendencje, możemy ocenić

perspektywę wprowadzenia bardziej

rygorystycznych regulacji środowiskowych jako

bardzo prawdopodobną i przypisać jej

prawdopodobieństwo wynoszące 80%; biorąc pod

uwagę nasz model biznesowy, konsekwencje tych

regulacji dla danej firmy można uznać za

umiarkowane i przypisać im siłę oczekiwanego

wpływu wynoszącą 40%. Jeżeli pomnożymy

prawdopodobieństwo przez wpływ (np. 0,8 x 0,4 =

0,32), otrzymamy wskaźnik pozwalający zrozumieć

znaczenie bardziej rygorystycznych regulacji

środowiskowych dla przedsiębiorstwa. Następnie

można przeanalizować, czy regulacje te stanowiłyby

ryzyko czy szansę, i opracować możliwe działania,

mające na celu zapobieżenie tym pierwszym lub

skorzystanie z tych drugich. Jak łatwo zauważyć,

zaletą tego podejścia może być wzbudzenie

wyczulenia na czynniki ryzyka oraz szanse o

ograniczonym prawdopodobieństwie wystąpienia,

ale o dużym oczekiwanym wpływie.
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H.3. Model biznesowy w praktyce

Model biznesowy firmy to sposób, w jaki

przekształca ona nakłady, poprzez swoją działalność

biznesową, w produkty i efekty, aby realizować

swoje cele strategiczne i tworzyć wartość w krótkim,

średnim i długim okresie. Osterwalder i Pigneur na

których pracy w dużej mierze opiera się niniejszy

rozdział - definiują istotę modelu biznesowego jako

opisującego przesłanki tego, jak organizacja tworzy,

dostarcza i utrwala wartość. Ważne jest, aby z

perspektywy raportowania zintegrowanego

podkreślić, że wartość ta jest wielowymiarowa, a nie

jest to wyłącznie wartość dla klientów i właścicieli. W

raporcie zintegrowanym można zaprezentować

model biznesowy, aby pokazać, w jaki sposób firma

wykorzystuje wewnętrzne i zewnętrzne zasoby do

tworzenia wartości dla organizacji, klientów i innych

interesariuszy. Tworzenie modelu biznesowego

służy do:

• wyjaśnienia, dlaczego firma istnieje - czym się

zajmuje, jaka jest jej wizja i misja;

• przedstawienia koncepcji tworzenia wartości;

• uporządkowania procesów i działań;

• identyfikacji kluczowych zasobów (nakładów),

wartości (produktów i efektów) oraz działań;

• przekonania interesariuszy, że kierownictwo i

pracownicy jednostki mają jasną i oryginalną

koncepcję przedsiębiorstwa;

• zmianę lub modyfikację planów jeżeli jest to

konieczne.

Model biznesowy jest zatem związany z

planowaniem, strategią, ryzykiem i szansami. Sedno

modelu biznesowego - propozycja wartości -

dotyczy strategii, wizji, misji i systemu wartości

organizacyjnych.

Narzędziem przydatnym w identyfikacji zarówno

obecnego, jak i pożądanego modelu biznesowego

jest Business Model Canvas (BMC) (Osterwalder and

Pigneur, 2010). Kanwa tego modelu biznesowego

służy planowaniu strategicznemu. Pomaga w

tworzeniu biznesplanu i ustrukturyzowaniu modelu

biznesowego. BMC, w oryginalnej postaci, jest silnie

skoncentrowany na klientach, ale możliwe jest

również włączenie do niego innych grup

interesariuszy.

https://www.wiley.com/en-us/Business+Model+Generation%3A+A+Handbook+for+Visionaries%2C+Game+Changers%2C+and+Challengers-p-9780470876411#:~:text=Business%20Model%20Generation%3A%20A%20Handbook%20for%20Visionaries%2C%20Game,defy%20outmoded%20business%20models%20and%20design%20tomorrows%20enterprises.
https://www.strategyzer.com/canvas


Ponieważ model biznesowy podsumowuje to jak

firma prowadzi swoją działalność, BMC wyróżnia

dziewięć elementów składowych, które

przedstawiają główne cechy modelu. Te bloki

można przypisać do czterech głównych obszarów.

Poniższy rysunek wizualizuje powiązania i wzajemne

połączenia obszarów:

Rysunek 36: Kanwa modelu biznesowego
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W centrum modelu znajduje się propozycja

wartości. Określa ona sens istnienia firmy, a zatem

produkty i usługi, które oferuje. Model klienta

(prawy obszar) dotyczy powiązań rynkowych: kto

kupuje produkty i usługi, w jaki sposób można

dotrzeć do klientów, kto jest najważniejszym

klientem, np. ze względu na współtworzenie

wartości.

Infrastruktura (lewy panel) odnosi się do działań

operacyjnych oraz głównych aktywów i procesów

tworzenia wartości. Dolny obszar dotyczy aspektów

finansowych – kosztów i przychodów. Przyjrzymy się

każdemu z tych obszarów z osobna, aby pokazać,

jak można skonstruować i rozwinąć własny model

biznesowy.

Kluczowe 

zasoby

Kluczowe 

działania

Kluczowi 

partnerzy
Propozycja 

wartości
Klienci

Koszty Przychody

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: American Society for Engineering Education

(ASEE) https://www.asee.org/i-corps-l/resources/business-canvas-model

https://www.asee.org/i-corps-l/resources/business-canvas-model


H.3.1. Propozycja wartości

Chcąc stworzyć lub rozwinąć własny model

biznesowy, warto zacząć od propozycji wartości.

Określa ona produkty i usługi, które firma oferuje w

celu zaspokojenia potrzeb swoich klientów i które

stanowią wartość dla konkretnego segmentu

klientów. Propozycja wartości danej organizacji jest

jej cechą wyróżniającą.
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Rysunek 37: Propozycja wartości

Rysunek 38: 

Propozycja

wartości:

przykłady

To właśnie poprzez swoje produkty i usługi firma

odróżnia się od konkurencji. W raportach

zintegrowanych określa się to mianem produktów i

efektów (patrz IIRC Framework 2021, s. 42-43).

W szerszym znaczeniu, właściwym dla raportowania

zintegrowanego, propozycja wartości dotyczy nie

tylko produktów i efektów, jakie firma oferuje swoim

klientom.

Chodzi również o produkty i efekty, jakie oferuje

wszystkim swoim interesariuszom, w tym

pracownikom, partnerom biznesowym, instytucjom,

społeczności lokalnej itp. Wybrane przykłady

propozycji wartości obejmują:

Kluczowe 

zasoby

Kluczowe 

działania

Kluczowi 

partnerzy
Propozycja 

wartości
Klienci

Koszty Przychody

Propozycje

związane z 

produktem

 siła nowości (np. pojawienie się

smartfonów)

 wydajność (bardziej 

zaawansowane komputery PC, 

mniej zanieczyszczające procesy 

produkcyjne)

 zaspokajanie indywidualnych 

potrzeb (masowa personalizacja)

 wzornictwo (np. nowe modele 

słuchawek)

 marka/status (np. Rolex)

Propozycje 

związane z 

ceną i 

kosztami

 cena do wartości (tanie linie 

lotnicze)

 redukcja kosztów (gotowe do 

użycia oprogramowanie dla firm)

 zmniejszenie ryzyka (gwarancja 

na samochody używane)

Propozycje 

związane z 

klientami

 pomoc w realizacji zadań klienta

(pełna obsługa wynajmu

samolotów Rolls-Royce)

 dostęp (Netjets, Grameen Bank)

 komfort i fukcjonalność (iTunes)

 wygoda (dostawa do domu)

https://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2021/01/InternationalIntegratedReportingFramework.pdf


Dzięki tym cechom szczególnym:

• produkt lub usługa może zaspokoić potrzeby

klientów/interesariuszy,

• produkt lub usługa pozwala rozwiązać problem

klientów/interesariuszy, oraz

• klienci wybierają daną organizację zamiast

konkurenta.

H.3.2. Model klienta
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Rynkowa strona modelu biznesowego, zwana

modelem klienta, dotyczy systemu wartości

wyznawanego przez firmę, oferty dla klientów i

interesariuszy oraz sposobu komunikowania się z

nimi. Chodzi tu o tworzenie wartości dla klientów i

interesariuszy, dlatego ważny jest w tym przypadku

kapitał społeczny i relacyjny. Należy przy tym

uwzględnić trzy elementy – segmenty klientów,

kanały i relacje z klientami.

Rysunek 39: 

Model klienta

Segmenty klientów to różne grupy osób lub

organizacji, do których firma chce dotrzeć i których

potrzeby chce zaspokoić dzięki swoim produktom i

usługom. Klienci powinni być fundamentem

każdego modelu biznesowego, ponieważ bez

rentownych klientów żadna organizacja nie

przetrwa długo. Aby skuteczniej zaspokajać

potrzeby klientów, należy pogrupować odbiorców w

segmenty i grupy, a następnie zdecydować, które z

nich mają być traktowane priorytetowo.

Biorąc pod uwagę koncepcję 4P (produkt, cena,

miejsce, promocja), grupy klientów mogą być

uporządkowane w oddzielne segmenty, jeśli:

• ich potrzeby mogą być zaspokojone dzięki

różnym produktom i usługom (dotyczy

produktu);

• są skłonni zapłacić za różne rodzaje usługi lub

ich rentowność znacznie się różni (dotyczy

ceny);

• można do nich dotrzeć poprzez różne kanały

dystrybucji (dotyczy miejsca);

• wymagają różnych działań w zakresie relacji z

klientem (dotyczy promocji).
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Kanały opisują sposób, w jaki firma komunikuje się z

segmentami klientów i dociera do nich, aby

przedstawić im swoją propozycję wartości. Kanały

dystrybucji i sprzedaży oraz komunikacja z klientami

określają relacje pomiędzy klientami a

przedsiębiorstwem. Odgrywają one kluczową rolę w

kształtowaniu doświadczeń konsumentów. Kanały

powinny być opłacalne i umożliwiać dotarcie do

klientów.

Kanały pełnią szereg funkcji, m.in:

• kierują uwagą klientów na produkty i usługi;

• wspierają klientów w ocenie propozycji

wartości;

• umożliwiają klientom dostęp do określonych

produktów / usług;

• pomagają w przekazaniu klientom propozycji

wartości;

• zapewniają posprzedażową obsługę klienta.
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Relacje z klientami to rodzaj kontaktów, które firma

nawiązuje z określonymi nabywcami (segmentami).

Wiąże się to ze sposobem, w jaki firma pozyskuje,

rozwija i utrzymuje swoją bazę klientów. Podczas

definiowania modelu biznesowego ważne jest, aby

wyjaśnić, w jakim stopniu relacje firmy z nabywcami

są osobiste, a w jakim zautomatyzowane. Określa to

bliskość i charakter tych relacji.

Istnieje kilka rodzajów relacji z klientami. Mogą one

występować jednocześnie w kontaktach między

firmą a poszczególnymi segmentami klientów:

• kontakt osobisty (może odbywać się w miejscu

prowadzenia działalności, przez telefon lub

drogą elektroniczną);

• priorytetowa obsługa relacji z klientami (np.

usługi bankowości prywatnej);

• samoobsługa (klienci obsługują się

samodzielnie);

• obsługa automatyczna (np. urządzenia

rozpoznają klientów na podstawie osobistych

profili i dostarczają im spersonalizowane oferty);

• poprzez społeczności (np. strona firmy na

Facebooku);

• obsługa mieszana (głównie zautomatyzowana /

samoobsługa, ale w razie problemów możliwy

jest kontakt osobisty, np. infolinia bankowa);

• tworzenie wspólnych wartości (np. YouTube

zachęca użytkowników do tworzenia treści i

daje możliwość dzielenia się nimi).

Podsumowując, w obszarze klienta w ramach

Waszego modelu biznesowego, należy

odpowiedzieć na następujące pytania:

• Czy Wasza organizacja oferuje wartość dla

wszystkich docelowych segmentów klientów /

interesariuszy?

• Czy ta wartość jest dla nich atrakcyjna? Czy

Wasi klienci kupiliby / kupują oferowane

produkty / usługi? Co można zrobić, aby

osiągnąć i utrzymać dobrą reputację?

• Czy faktycznie można dostarczyć tę wartość?

Czy jest to dla Was opłacalne?

• Czy Wasi klienci są zadowoleni? Jak

rozwiązujecie problemy z reklamacjami

klientów?



H.3.3. Infrastruktura

Trzecim obszarem modelu biznesowego jest

infrastruktura wykorzystywana w procesie tworzenia

wartości. Składają się na nią kluczowe zasoby,

działania oraz partnerzy.

Kluczowe zasoby odnoszą się do środków

niezbędnych do wprowadzenia modelu

biznesowego w życie. Każdy model biznesowy

wymaga posiadania odpowiednich zasobów.
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Rysunek 40: Infrastruktura

Dzięki tym zasobom przedsiębiorstwo może

tworzyć i oferować propozycje wartości, zaistnieć na

rynku, nawiązać kontakt z grupami klientów i

generować przychody. Różne modele biznesowe

wymagają odmiennych zasobów.

W terminologii raportowania zintegrowanego

zasoby są nakładami. Ważne jest, aby skupić się na

kluczowych zasobach, czyli takich, które są

niezbędne Waszej organizacji do tworzenia

wartości, umożliwiają dystrybucję produktów i usług

oraz generują przychody.

Istnieje możliwość powiązania kluczowych zasobów

występujących w modelu biznesowym z kapitałami

pojawiającymi się w raportowaniu zintegrowanym:

• zasoby materialne (kapitał produkcyjny): do tej

kategorii należą aktywa fizyczne, takie jak

maszyny, budynki, pojazdy, systemy, sieci;

• zasoby intelektualne (kapitał intelektualny):

obejmują marki, własność intelektualną,

patenty, prawa autorskie, powiązania handlowe,

bazę danych klientów;

• zasoby ludzkie (kapitał ludzki): czynnik ludzki

jest bardzo ważny, szczególnie w branżach

kreatywnych i opartych na wiedzy oraz w

segmencie usług; a także

• zasoby finansowe (kapitał finansowy): niektóre

modele biznesowe charakteryzują się

zapotrzebowaniem na zasoby finansowe i / lub

gwarancje, które mogą mieć charakter dłużny

(np. linia kredytowa) lub kapitałowy (możliwość

zwiększenia kapitału poprzez emisję akcji).
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Kluczowi partnerzy to dostawcy i podmioty, które

przyczyniają się do funkcjonowania modelu

biznesowego jednostki. Firmy mogą tworzyć

partnerstwa z wielu powodów, a związki te stają się

podstawą wielu współczesnych modeli biznesowych.

Firmy zawierają sojusze, aby zoptymalizować swój

model biznesowy, zmniejszyć ryzyko lub zdobyć

zasoby.

W tym miejscu możemy ująć wszystkie kapitały,

które zostały pominięte na liście kluczowych

zasobów: przede wszystkim kapitał społeczny i

relacyjny oraz kapitał naturalny, ale można tu

również wskazać składniki innych kapitałów, nad

którymi firma nie ma kontroli. Ważne jest, aby

współpracować ze swoimi partnerami w celu

poprawy procesu tworzenia wartości, na przykład

poprzez optymalizację (tj. dzięki wspólnej

infrastrukturze), ograniczanie ryzyka (tj. wspólne

opracowywanie nowych technologii) lub

pozyskiwanie określonych zasobów (tj. surowców,

komponentów, wiedzy, licencji lub dostępu do

klientów).
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H.3.4. Model finansowy

Ostatnim elementem modelu biznesowego jest

obszar finansowy. Odpowiada on na pytanie, w jaki

sposób można przekształcić swój pomysł na biznes

w zysk oraz w jaki sposób i z jakich źródeł pokryte

zostaną koszty uruchomienia i funkcjonowania

firmy. Dotyczy on zatem struktury kosztów i

strumieni przychodów.

Rysunek 41: Model finansowy

Ważne jest, aby zrozumieć i zarządzać kosztami

przedsiębiorstwa, ponieważ mają one decydujący

wpływ na zysk, a tym samym na tworzenie wartości.
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Koszty można podzielić na stałe i zmienne. Koszty

stałe nie zmieniają się wraz z wielkością

wytworzonych dóbr i usług (np. składka do izby

gospodarczej), natomiast koszty zmienne rosną

wraz ze wzrostem wielkości produkcji (np. surowce).

Wiele kosztów ma obie cechy, np. stawka dzierżawy

maszyny. Poniżej pewnego progu koszty te

pozostają stałe, ale wraz ze wzrostem skali produkcji

koszty gwałtownie rosną ze względu na wymagane

dodatkowe jednostki. Należy dokładnie

przeanalizować zmiany w kosztach przy

zmieniającej się wielkości produkcji.

Koszty można podzielić na koszty związane z

płatnościami (tj. powodujące wypływy pieniężne) i

koszty kalkulacyjne, które są skutkiem przeszłych,

ale nie bieżących płatności (np. amortyzacja po

zakupie maszyny) a także uwzględnić potrzeby

ekonomiczne niezwiązane z operacjami księgowymi.

W przypadku własnych środków, nie uwzględnia się

zwrotu z kapitału, dom będący naszą własnością jest

wolny od opłat czynszowych, a jako jednoosobowy

przedsiębiorca możemy np. nie otrzymywać stałego

uposażenia. Należy uwzględnić te czynniki w

rachunku kosztów i przy ustalaniu cen poprzez

kalkulację kosztów kapitału własnego, oszacowanie

wielkości czynszu i wyliczenie zysku przedsiębiorcy.
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Te hipotetyczne koszty skutkują wyższymi kosztami

jednostkowymi i cenami, które zapłacą Wasi klienci.

Dzięki wynikającym z tego wyższym zyskom, można

pokryć te koszty.

Strumienie przychodów odnoszą się do kwestii w

jakiej wysokości, jak często i w jaki sposób firma

uzyskuje przychody z tytułu sprzedaży produktów i

usług. Istnieje zatem ścisłe powiązanie z elementem

modelu biznesowego, jakim jest klient.

Niektóre popularne modele generowania

przychodów obejmują:

• sprzedaż bezpośrednią;

• model abonamentowy (miesięczny lub roczny, z

góry ustalony);

• opłaty za użytkowanie (stawka ryczałtowa lub

opłaty na życzenie: jednostkowe lub za pakiet);

• czynsz;

• model udostępniania (np. Platformy

pośredniczące w wynajmie, zakupie usługi);

• model freemium (bezpłatna usługa

podstawowa, przychody z usług dodatkowych).

Model biznesowy jest kompatybilny z

raportowaniem zintegrowanym i sześcioma

kapitałami. W tym kontekście ważne jest

rozszerzenie zakresu kluczowych zasobów, aby w

propozycji wartości ująć zarówno produkty, jak i

efekty oraz interpretować strukturę kosztów i

strumienie przychodów nie tylko w kategoriach

kapitału finansowego, ale każdej zmiany w zasobach

i zarówno po stronie przedsiębiorstwa jak i

społeczeństwa.

W tym rozdziale przedstawiliśmy sposoby

komunikowania interesariuszom procesu tworzenia

wartości i modelu biznesowego. Istotnym

elementem tworzenia wartości są zasoby, z których

korzysta Wasza organizacja. W raportowaniu

zintegrowanym zasoby określane są mianem

kapitałów. Następny rozdział pomoże Wam

zidentyfikować i zmierzyć te kapitały. Zawiera on

również definicję sześciu kapitałów ujętych w

raportowaniu zintegrowanym oraz ilustruje je

przykładami i wskaźnikami.
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Identyfikacja kapitałów i ich pomiar odbywa się

zgodnie z tradycyjnym (iteracyjnym) procesem

zarządzania "planuj", "wdrażaj" (wykonuj) i

"zmieniaj" (oceniaj i modyfikuj).
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Rysunek 42: Identyfikacja i pomiar kapitału Wyznaczanie celów: kapitały (nakłady) są zasobami

wartości, które mogą być zwiększone, zmniejszone

lub przekształcone poprzez działania Waszej

jednostki. Identyfikacja kapitałów jest uzależniona

od rodzaju działalności gospodarczej lub sektora, w

którym funkcjonuje przedsiębiorstwo. Świadomość

tego, jakie kapitały firma wykorzystuje w swojej

działalności, umożliwia planowanie zasobów i

podejmowanie związanych z tym decyzji. Firma

może wykorzystywać zasoby materialne i

niematerialne. Surowce, ziemia, praca i zasoby

finansowe są nakładami materialnymi, natomiast

pomysły, informacje i wiedza są nakładami

niematerialnymi.

Opracowanie metodyki i wybór wskaźników: Należy

określić, co chcemy zbadać i ustalić zakres pomiaru.

Następnie określamy metodykę zbierania i

wykorzystywania danych oraz integracji mierników.

Ważna jest kwantyfikacja zasobów i przepływów

wartości. Należy również mierzyć wyniki poprzez

odniesienie się do zrealizowanych przez jednostkę

celów strategicznych lub oddziaływania na kapitały.

Źródło: Impact Measurement Working 

Group (2014),

Measuring impact. Subject paper of the 

Impact Measurement Working Group

(2014, p. 7)

http://gsgii.org/wp-content/uploads/2017/07/Measuring-Impact-WG-paper-FINAL.pdf


Rysunek 43: Wkłady, produkty, rezultaty
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Przy ustalaniu KPI można wyróżnić wskaźniki

wynikowe i wyprzedzające. Pierwsza grupa analizuje

stan istniejący, aby ocenić, czy zamierzone wyniki

zostały osiągnięte. Druga grupa patrzy w przód, aby

wyznaczyć wartości pożądane dla przyszłych

wyników i wydarzeń. Zaleca się zmapowanie

wszystkich KPI w celu uzyskania mapy ciepła

systemu pomiarowego. Należy zwrócić uwagę na

zimne punkty, które reprezentują obszary

niedostatecznie kontrolowane, jak również na

gorące punkty z wysokim poziomem redundancji

informacji.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Impact Measurement Working Group (2014), Measuring impact.

Subject paper of the Impact Measurement Working Group (2014, p. 6)
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Gromadzenie i przechowywanie danych: istotne jest,

aby rzetelnie zbierać, porządkować i przechowywać

dane jakościowe i ilościowe, co jest decydującym

czynnikiem w zrozumieniu wyników organizacji oraz

jej wpływu na środowisko wewnętrzne i zewnętrzne.

Warto rozważyć następujące działania:

1. opracowanie kryteriów i polityki gromadzenia

danych - rozważenie sposobów i częstotliwości

gromadzenia danych,

2. zidentyfikowanie odpowiednich źródeł danych

- uwzględnienie informacji pochodzących z

istniejących systemów informatycznych oraz

danych uzyskanych z ankiet i wywiadów,

3. gromadzenie, uporządkowanie i

przechowywanie danych w sposób

systematyczny i terminowy - świadomość, że

dane ilościowe pochodzące z różnych baz

będą zwykle przekształcane i agregowane.

Dane jakościowe pochodzące z ankiet i

wywiadów mogą natomiast wymagać

uporządkowania i zakodowania w

odpowiednie kategorie.
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Rysunek 44: Mapowanie mierników KPI (przykładowa miara - poziom satysfakcji klientów)



Sprawdzanie poprawności: aby zatwierdzić dane i

zapewnić ich odpowiednią jakość, należy:

1. zweryfikować, czy dane są kompletne i

zrozumiałe, poprzez krzyżowe sprawdzenie

obliczeń i założeń ze znanymi źródłami

danych;

2. rozważyć kompromis między brakiem

informacji wystarczających do podjęcia

właściwej decyzji a czasem uzyskania

dodatkowych danych;

3. zapewnić, aby gromadzenie i przetwarzanie

danych nie było czasochłonne i kosztowne.

Analiza danych: gdy system mierników KPI jest

zbudowany, a dane zebrane, zaleca się przegląd i

analizę wskaźników, aby zrozumieć, jak Wasza

organizacja realizuje założone cele.

Raportowanie danych: wyniki analizy mierników KPI

powinny być udostępniane kluczowym

interesariuszom. Ważne jest, aby ujawniać mierniki

w sposób spójny, wiarygodny i rzetelny, aby

właściwie informować o decyzjach ważnych i

zainteresowanych interesariuszy.
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Zarządzanie oparte na danych: ostatnim krokiem

jest ocena opinii interesariuszy na temat

raportowanych danych i odniesienie się do zaleceń

dotyczących wprowadzenia zmian operacyjnych lub

dostosowania samego systemu KPI. Proces ten

powinien być weryfikowany w regularnych

odstępach czasu, aby stwierdzić, czy konieczne są

zmiany w raportowaniu zintegrowanym. W

następnym podrozdziale opiszemy szczegółowo

sześć kapitałów.
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I. IDENTYFIKACJA I POMIAR KAPITAŁÓW I.1. Kapitał finansowy

KAPITAŁ FINANSOWY

Pula środków finansowych zgromadzonych w przedsiębiorstwie w celu 

wytworzenia dóbr i świadczenia usług w procesie tworzenia wartości. Jest ona 

pozyskiwana poprzez finansowanie, takie jak: dług, kapitał własny, dotacje, 

generowana poprzez działalność operacyjną lub inwestycyjną, albo 

odzwierciedlona w formie zysków zatrzymanych. Kapitał finansowy jest 

środkiem wymiany, który uwalnia swoją wartość poprzez konwersję na inne 

formy kapitału.

Definicja

Dostępny kapitał

• środki pieniężne w kasie

• krótkoterminowe inwestycje finansowe

• długoterminowe inwestycje finansowe

Kapitał reinwestowany

• nadwyżka środków pieniężnych

z działalności operacyjnej

• zwrot z inwestycji

• zwrot z działalności finansowej

Przykłady

Zasoby wartości

• środki pieniężne w kasie

• krótkoterminowe inwestycje finansowe wg terminów zapadalności

• długoterminowe inwestycje finansowe wg terminów zapadalności

• dostępne środki z tytułu pożyczek, dotacji, wniesionego kapitału

Przepływy wartości

• przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

• nowe pożyczki, dotacje, kapitał własny 

• odsetki i dywidendy

• nakłady kapitałowe na projekty rozwojowe (urządzenia, technologie, 

zasoby)

• nakłady inwestycyjne na projekty HR i społeczne

Zasoby i przepływy

Wskaźniki wynikowe

• wskaźnik płynności bieżącej

• wskaźnik płynności gotówkowej

• wskaźnik płynności szybkiej

• średni okres spływu należności

• średni okres spłaty zobowiązań

• przychody ze sprzedaży

• należności handlowe

• cykl konwersji gotówki

• stopa zwrotu z zainwestowanego 

kapitału (ROIC) 

Kluczowe mierniki dokonań
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Potencjał wzrostu

• fundusz inwestycyjny B+R

• fundusz inwestycyjny 

venture

Wskaźniki wiodące

• sytuacja finansowa 

(wiarygodność)

• średni ważony koszt kapitału 

(WACC)

• zadłużenie netto do kapitału 

własnego (%)

• zadłużenie netto do środków 

pieniężnych (%)

• wydatki na rozwój produktu 

(CAPEX)

• udział w rynku
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I. IDENTYFIKACJA I POMIAR KAPITAŁÓW I.2. Kapitał produkcyjny

KAPITAŁ PRODUKCYJNY

Wszystkie obiekty fizyczne wytworzone przez człowieka, różniące się od 

obiektów naturalnych, dostępne w przedsiębiorstwie w celu wykorzystania ich 

w procesie produkcji wyrobów i świadczenia usług przyczyniających się do 

tworzenia wartości. Kapitał ten obejmuje budynki, wyposażenie i infrastrukturę 

będącą własnością organizacji, lub dzierżawioną albo kontrolowaną przez nią.

Kapitał wytworzony może czasami zawierać elementy własności intelektualnej, 

która jest składnikiem kapitału intelektualnego.

Definicja

Infrastruktura fizyczna

• budynki

• zakłady produkcyjne

• magazyny

• centra dystrybucyjne

• sklepy detaliczne

Przykłady

Zasoby wartości

• liczba linii produkcyjnych

• liczba sklepów

• liczba centrów dystrybucyjnych

• wydajność magazynu

• wydajność linii produkcyjnej

• przepływ w sieci

Zasoby i przepływy

Wskaźniki wynikowe

• wykorzystana zdolność produkcyjna

• wydajność linii montażowej 

• wskaźnik efektywności wyposażenia

• wykorzystana powierzchnia 

magazynowa

• przebieg pojazdu

• ładowność pojazdu

Kluczowe mierniki dokonań
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Wyposażenie

• maszyny i narzędzia

• pojazdy

Infrastruktura technologiczna

• sieci

• systemy

Dostęp do wspólnej infrastruktury

• sieć drogowa

Wskaźniki wiodące

• poziom automatyzacji procesu 

produkcyjnego

• okresy przestojów

• wskaźnik awaryjności sprzętu

• czas konserwacji

• wiek sprzętu

Przepływy wartości

• zakupione urządzenia

• zmodernizowane urządzenia

• wydzierżawione urządzenia

• dostęp licencyjny do 

nieruchomości publicznych

• urządzenia zaprojektowane we 

własnym zakresie

• obiekty podłączone do sieci (IOT)
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KAPITAŁ INTELEKTUALNY

Zdolności przedsiębiorstwa oparte na wiedzy, które zapewniają mu przewagę 

konkurencyjną, w tym własność intelektualna, tj. patenty, prawa autorskie, 

oprogramowanie, a także systemy organizacyjne, procedury i protokoły oraz 

wartości niematerialne i prawne, które są związane z marką i reputacją 

organizacji.

Nośnikiem kapitału intelektualnego jest sama organizacja.

Definicja

Własność intelektualna

• znaki towarowe, wzory, 

prawa autorskie, marki, patenty

Technologie i licencje

• oprogramowanie, zasoby sieciowe, 

technologie własne i licencjonowane

licencja na prawa do odsprzedaży

Przykłady

Zasoby wartości

• liczba patentów

• liczba dostępnych licencji

• zarejestrowanych znaków 

towarowych i praw autorskich

• certyfikaty jakości

• realizowane projekty 

badawczo-rozwojowe

• rodzaje i zakres funkcjonalny 

licencji na oprogramowanie

Zasoby i przepływy

Wskaźniki wynikowe

• udział kosztów B+R 

w przychodach

• wskaźnik sukcesu w zakresie 

aplikowanie o dotacje na B+R

• wartość marki

Kluczowe mierniki dokonań
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Procedury i protokoły

• know-how, receptury, 

algorytmy

• polityki i podręczniki, systemy 

zarządzania operacyjnego

• wiedza ukryta

Wskaźniki wiodące

• liczba inicjatyw innowacyjnych 

przypadających na pracownika

• roczny nakład pracy na 

projekty B+R

• inwestycje w pozyskiwanie 

innowacji

Przepływy wartości

• nowe licencje

• rozszerzone licencje

• nowe certyfikaty

• odnowione certyfikaty

• wdrożenie nowych norm (lub 

procedur) produkcyjnych

• rozwój kapitału intelektualnego 

poprzez doskonalenie technologii
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I. IDENTYFIKACJA I POMIAR KAPITAŁÓW I.4. Kapitał ludzki

KAPITAŁ LUDZKI

Kompetencje indywidualne (wiedza ukryta), zdolności, umiejętności i 

doświadczenie pracowników oraz menedżerów, ich zdolność do zrozumienia 

i realizacji strategii przedsiębiorstwa, motywacja do doskonalenia procesów, 

wyrobów i usług, w tym zdolność do przewodzenia i współpracy w celu 

tworzenia wartości.

Nośnikiem kapitału ludzkiego jest pojedynczy pracownik lub 

współpracownik albo ich grupa.

Definicja

Zasoby ludzkie

• menedżerowie, pracownicy, 

niezależni wykonawcy, stażyści

Umiejętności i kompetencje

• umiejętności techniczne 

i kierownicze

• doświadczenie zawodowe

• orientacja na klienta

Przykłady

Zasoby wartości

• liczba pracowników

• liczba niezależnych wykonawców

• liczba stażystów

Zasoby i przepływy

Wskaźniki wynikowe

• struktura zatrudnienia (doświadczenie

wykształcenie, płeć, wiek)

• wskaźnik rotacji pracowników

• wskaźnik absencji (urlopy 

wychowawcze, zdrowotne, wypadki)

• wskaźnik wypadkowości przy pracy

• okres bezwypadkowy

• wskaźnik nadgodzin

Kluczowe mierniki dokonań
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Warunki pracy

• zdrowie i bezpieczeństwo

• dobre samopoczucie 

pracowników

• silna kultura etyczna

• zachowania organizacyjne

Wskaźniki wiodące

• czas szkolenia 

przypadający na 

pracownika

• koszty szkolenia 

przypadające na 

pracownika

• poziom zadowolenia 

pracowników

• stopień retencji 

uczestników szkoleń

Przepływy wartości

• certyfikaty zawodowe uzyskane 

przez pracowników

• liczba awansów zawodowych

• udział osób przechodzących na 

emeryturę
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I. IDENTYFIKACJA I POMIAR KAPITAŁÓW I.5. Kapitał społeczny i relacyjny

KAPITAŁ SPOŁECZNY I RELACYJNY

Zdolność do zabezpieczenia lub uzyskania aktywów lub zasobów, wiedzy i 

informacji przez jednostkę, grupę, organizację lub społeczność na swoją 

korzyść poprzez działanie w sieciach społecznych, zaufanie, wspólne normy i 

legitymizację działań.

Nośnikiem kapitału społecznego i relacyjnego jest sieć organizacji.

Definicja

Kluczowe relacje

• zaufanie interesariuszy

• pozytywne relacje z pracownikami 

i związkami zawodowymi

• strategiczne relacje z usługodawcami

i dostawcami komponentów

• konstruktywne relacje z władzami 

i organami regulacyjnymi

• społeczna legitymizacja działań

Przykłady

Zasoby wartości

• liczba wspartych programów

społecznych

• liczba firmowych eventów

społecznych

• liczba partnerów biznesowych

• liczba członkostw w organizacjach

branżowych

• lista referencji

• wartość kontraktów sponsoringowych

• liczba projektów realizowanych 

z uczelniami lub jednostkami badawczymi

Zasoby i przepływy

Wskaźniki wynikowe

• inwestycje społeczne przedsiębiorstw

• procentowy udział w przychodach

kosztów na pokrycie projektów

społecznych

• liczba dobrowolnie wykonanych

godzin pracy przez pracowników

przy projektach społecznych

• liczba aktywnych rachunków (kont)

klientów

• liczba lojalnych klientów

Kluczowe mierniki dokonań
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Reputacja

• wysoki poziom satysfakcji i 

lojalności klientów

• relacje z innymi podmiotami z 

branży

• współpraca z instytucjami 

społeczeństwa obywatelskiego, 

organizacjami pozarządowymi 

i mediami.

Wskaźniki wiodące

• wysoka pozycja w rankingach 

zawodowych pracowników

• liczba CV przychodzących do 

firmy

• artykuły o firmie w prasie

• eksperci firmy w panelach 

branżowych

Przepływy wartości

• odnowione umowy z klientami lub 

dostawcami

• nowe inicjatywy współpracy

• nowe programy społeczne
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I. IDENTYFIKACJA I POMIAR KAPITAŁÓW I.6. Kapitał naturalny

KAPITAŁ NATURALNY

Kapitał naturalny odnosi się do wszystkich odnawialnych i nieodnawialnych 

zasobów w środowisku naturalnym, które tworzą wartość dla przedsiębiorstwa 

jako wkład w produkcję towarów lub świadczenie usług. 

Działalność przedsiębiorstw może mieć pozytywny lub negatywny wpływ na 

kapitał naturalny. 

Kapitał naturalny obejmuje on wodę, ziemię, minerały, powietrze i lasy, jak 

również odnosi się do bioróżnorodności i zdrowia ekosystemów.

Definicja

Dostęp do zasobów naturalnych

• materiały naturalne zużyte 

w produkcji wyrobów i opakowań

• zużycie paliw kopalnych 

w łańcuchu dostaw

• energia elektryczna i woda 

zużyta w działalności

Przykłady

Zasoby wartości

• wykorzystywany obszar 

(ziemia, las, woda)

• prawa dostępu do wody

• zezwolenia na wydobycie

• prawa do emisji

Zasoby i przepływy

Wskaźniki wynikowe

• zużycie energii elektrycznej

• zużycie wody

• ślad węglowy

• procent wykorzystanych 

materiałów pochodzących 

z recyklingu

Kluczowe mierniki dokonań
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Niski wpływ środowiskowy

• wykorzystanie zielonej energii 

(słonecznej, wodnej, wiatrowej)

• niewielki ślad węglowy

• mała ilość odpadów (recykling)

Wskaźniki wiodące

• wykorzystana energia ze 

źródeł odnawialnych

• zgłoszone przypadki 

incydentów środowiskowych

Przepływy wartości

• zmniejszenie zużycia energii 

elektrycznej na jednostkę 

produkcji

• zmniejszenie zużycia wody na 

jednostkę produkcji

• zmniejszenie zużycia benzyny 

przez flotę samochodową firmy

• zmniejszenie ilości odpadów 

materiałowych

• redukcja zużycia papieru 

biurowego



J.1. Identyfikacja

W ostatnim rozdziale przedstawiliśmy każdy kapitał

osobno. Ważne jest jednak, aby dostrzec wzajemne

powiązania między nimi. To właśnie do tych

zależności odnosimy się w bieżącym rozdziale.

Każdy z sześciu kapitałów ulega zmianom w trakcie

istnienia organizacji. W modelu zintegrowanego

myślenia żadna z tych zmian nie powinna być

rozpatrywana w oderwaniu od pozostałych, bez

analizy wszystkich relacji i współzależności

pomiędzy kapitałami.

Typowe zmiany w kapitałach przedstawiają się

następująco:

• kapitał finansowy – pozytywne: generowanie

nadwyżek pieniężnych z (re)inwestycji kapitału

własnego lub działań operacyjnych, a także

pozyskiwanie środków zewnętrznych (kredyty,

dotacje, granty), lub negatywne: poprzez

ponoszenie kosztów lub regulowanie

zobowiązań;

• kapitał produkcyjny – pozytywne: poprzez

budowę obiektów, zakup sprzętu, uzyskanie

dostępu do infrastruktury zewnętrznej, lub

negatywne: gdy aktywa są sprzedawane lub

likwidowane;

INTEREST – INTEgrated REporting for SMEs Transparency https://www.interest-project.eu 

J. INTERRELACJE POMIĘDZY KAPITAŁAMI 

• kapitał intelektualny – pozytywne: poprzez

ochronę własności intelektualnej w postaci

patentów, praw autorskich, tajemnic

handlowych lub znaków towarowych, lub

negatywne: w przypadku utraty kontroli nad

własnością intelektualną lub dostępem do niej;

• kapitał ludzki – pozytywne: gdy pracownicy

firmy zdobywają wiedzę, kompetencje,

umiejętności i doświadczenie, zarówno

„twarde”, jak i „miękkie”, lub negatywne: gdy

odchodzą kluczowi pracownicy i uszczupla się

zasób wiedzy organizacyjnej;

• kapitał społeczny i relacyjny – pozytywne: gdy

firma uzyskuje korzyści dzięki sieci partnerów i

sympatyków, lub negatywne: gdy traci reputację

lub nawet zgodę na prowadzenie działalności;

• kapitał naturalny – pozytywne: gdy firma

zyskuje dostęp do takich zasobów jak woda,

ziemia, minerały, powietrze i lasy, lub

negatywne: gdy ma szkodliwy wpływ na

środowisko naturalne.

J.2. Przykłady

Relacje i współzależności pomiędzy sześcioma

kapitałami można postrzegać na dwa sposoby:

• jako wpływy pozytywne, gdy użycie lub

wzrost jednego kapitału stymuluje wzrost

innego kapitału (patrz przykłady na Rysunku

45);

• oraz jako negatywne powiązania, gdy

wykorzystanie lub wzrost jednego kapitału

prowadzi do uszczuplenia innego kapitału

(zob. przykłady na Rysunku 46).
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q

 F   _ 
 KAPITAŁ FINANSOWY

zakup lub leasing 

środków trwałych

inwestycje w badania 

i rozwój

zrekrutowanie i 

opłacenie 

pracowników

finansowanie 

działalności 

społecznej

finansowanie 

projektów 

ekologicznych

F
uzyskanie 

długoterminowego 

zwrotu z inwestycji

KAPITAŁ 

PRODUKCYJNY

zapewnienie 

infrastruktury dla 

projektów B+R

wzrost 

produktywności 

pracowników

udostępnienie 

zasobów innym 

organizacjom

zmniejszenie 

zużycia zasobów 

naturalnych

 zwrot z aktywów 

intelektualnych

zapewnienie 

technologii dla 

potrzeb produkcji

KAPITAŁ 

INTELEKTUALNY

wzrost wydajności 

pracy umysłowej

dzielenie się wiedzą i 

edukowanie

wprowadzenie 

ekologicznych 

technologii


finansowanie prywatne i 

nieodpłatne świadczenie 

usług

budowanie i 

konserwowanie 

infrastruktury

dzielenie się wiedzą i 

doświadczeniem
KAPITAŁ LUDZKI

włączenie się w 

projekty społeczne

włączenie się w 

projekty 

ekologiczne

_ wspólne inwestycje i 

crowdfunding

współfinansowane 

inwestycje 

infrastrukturalne

dzielenie się wiedzą 

w modelu „otwartego 

źródła”

współfinansowane 

programy 

szkoleniowe

KAPITAŁ SPOŁECZNY 

I RELACYJNY

lobbowanie na 

rzecz ekologii 

 zarabianie na zasobach 

naturalnych

zużycie zasobów 

naturalnych w 

produkcji

rozwiązania 

inżynieryjne 

inspirowane naturą

tworzenie 

naturalnych 

warunków pracy

udostępnienie 

przestrzeni dla 

działań społecznych

KAPITAŁ 

NATURALNY

Rysunek 45: Współzależności pomiędzy sześcioma kapitałami - pozytywne wpływy
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q

 F   _ 
 KAPITAŁ FINANSOWY

sprzedawanie bądź 

likwidacja składników 

majątku

zamykanie 

kosztownych 

projektów B+R

poszukiwanie tańszej 

siły roboczej

wycofanie się z 

projektów 

społecznych

nadmierna 

eksploatacja 

zasobów natury

F generowanie wysokich 

kosztów stałych

KAPITAŁ 

PRODUKCYJNY

zastępowanie 

innowacji produkcją 

masową

likwidowanie etatów 

wskutek 

automatyzacji

nadmierne 

uprzemysłowienie 

danej okolicy

zanieczyszczanie 

środowiska

 przeinwestowanie w 

projekty B+R

porzucanie 

infrastruktury 

przemysłowej

KAPITAŁ 

INTELEKTUALNY

redukcja etatów 

niewymagających 

kwalifikacji

nadmierna ochrona 

wiedzy i informacji

monopolizacja 

zasobów 

naturalnych

 presja na wzrost 

wynagrodzeń

presja na 

reorganizację miejsca 

pracy

przesunięcie 

środków z B+R na 

wynagrodzenia

KAPITAŁ LUDZKI

presja związków 

zawodowych na 

właścicieli

degradacja 

ekosystemów 

przez człowieka

_ presja akcjonariuszy na 

wypłaty z zysku

blokowanie inwestycji 

przez społeczność

darmowe 

wykorzystanie 

wiedzy

publiczna presja na 

zarząd jednostki

KAPITAŁ SPOŁECZNY 

I RELACYJNY

presja ekologiczna 

na organizację

 wysoki koszt projektów 

proekologicznych

zamknięcie zakładów 

przemysłowych

przesunięcie 

środków z B+R na 

ekologię

redukcja miejsc pracy 

w przemyśle ciężkim

presja na organizacje 

przemysłowe

KAPITAŁ 

NATURALNY

Rysunek 46: Współzależności pomiędzy sześcioma kapitałami - negatywne kompromisy



J.3. Ujawnienia

Zmiany w powiązanych kapitałach nie muszą być

proporcjonalne w przypadku pozytywnych wpływów

lub równoważne w przypadku negatywnych

oddziaływań. Nie istnieje zasada zachowania

całkowitej wielkości kapitału - gdzie jeden kapitał

mógłby zostać przekształcony w inny bez

zwiększenia wartości dodanej. Wręcz przeciwnie,

skumulowany wzrost kapitałów wskazuje na rozwój

działalności, a skumulowany spadek kapitałów

sygnalizuje jej kryzys. Dlatego rolą menedżerów w

MŚP jest znalezienie najlepszych sposobów na

budowanie istniejących kapitałów poprzez

pobudzanie pozytywnych relacji i łagodzenie

skutków negatywnych oddziaływań, mając na

uwadze trwały wzrost całej firmy.

Ponieważ sześć kapitałów może być trudnych do

uchwycenia za pomocą jednolitego systemu

pomiaru, ujawnienie wzajemnych powiązań może

przybrać formę opisową przy wsparciu mierników,

które zmierzają do ilościowego ujęcia kapitałów. W

tym zakresie MŚP powinno przedstawić następujące

informacje:

• swoją ogólną politykę i cele związane z sześcioma

kapitałami;
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• pozytywne wpływy i negatywne oddziaływania

pomiędzy kapitałami, które są typowe dla

danego sektora gospodarki i wielkości

przedsiębiorstwa;

• swoje bieżące projekty związane z

którymkolwiek z kapitałów (np. inwestycje

finansowe, budowa infrastruktury, ochrona

patentowa, szkolenie pracowników,

nawiązywanie relacji z interesariuszami lub

realizacja projektów środowiskowych) wraz z

oczekiwanymi rezultatami, sposobami

osiągnięcia tych rezultatów i metodami ich

dokumentowania;

• oczekiwane zmiany w jednym kapitale i ich

krótkoterminowe efekty (wynikające z

realizowanych projektów) oraz długoterminowe

skutki (wynikające z polityki) dla innych

kapitałów, poprzez zapewnienie wiarygodnych

sposobów pomiaru lub uchwycenia tych

wpływów;

• nieoczekiwane zdarzenia, które w sposób

skumulowany wpływają na kapitały, w

szczególności takie, które prowadzą do

wyczerpania kapitałów (np. klęski żywiołowe,

awarie przemysłowe, niepokoje społeczne itp.)

• wszelkie inne istotne informacje, które mogą

pomóc w zrozumieniu zmian w sześciu

kapitałach, które wystąpiły lub przypuszczalnie

wystąpią i mogą przyczynić się do tworzenia,

utrzymania lub utraty wartości w krótkim,

średnim i długim okresie.

Po zapoznaniu się w dwóch ostatnich rozdziałach z

kapitałami i ich wzajemnymi powiązaniami, niniejszy

przewodnik zakończy się następnym rozdziałem,

dostarczającym wskazówek i dobrych praktyk,

związanych z wizualizacją w raporcie

zintegrowanym działalności przedsiębiorstwa i

procesu tworzenia przez nie wartości.



Po zebraniu wszystkich potrzebnych informacji

nadszedł czas na opracowanie zintegrowanego

raportu. Ważne decyzje, które należy podjąć na tym

etapie, to wybór informacji do umieszczenia w

raporcie, dobór oprogramowania i narzędzi,

określenie formatu raportu oraz rodzaju wizualizacji,

które chcemy zastosować. Zamiast przedstawiać

obszerną listę wzorcowych wykresów i elementów

raportu, w niniejszym rozdziale omówiono kluczowe

zasady i kwestie, które należy rozważyć.
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Proces łączenia wszystkich istotnych i ważnych

informacji w raporcie zintegrowanym wymaga

uwzględnienia następujących kluczowych kwestii:

Rysunek 47: Aspekty, które należy wziąć pod uwagę 

przy sporządzaniu raportu zintegrowanego

W celu sporządzenia zrozumiałego i użytecznego

raportu zintegrowanego należy skupić się na

celach: potencjalnych odbiorcach i ich potrzebach

informacyjnych. Z kwestią użytkowników ściśle

związany jest również cel raportu.:

• Czy sprawozdanie jest przede wszystkim

źródłem informacji dla zewnętrznych

interesariuszy, czy też ma służyć również jako

mechanizm zapewniania odpowiedzialności?

• Czy raport zintegrowany ma wspierać

podejmowanie decyzji przez pracowników lub

zarząd firmy?

Odpowiadając na te pytania, należy zastanowić się

nad ogólną polityką informacyjną, ponieważ

raport zintegrowany może stanowić strategiczne

narzędzie komunikacji. W związku z tym należy

również rozważyć, czy chcemy opublikować

samodzielny raport zintegrowany, czy też chcemy,

aby spełniał on wymogi prawne w zakresie

ujawniania informacji.

Użytkownicy raportu 
zintegrowanego

Cel raportu zintegrowanego

Format raportu zintegrowanego

Wybór odpowiedniego 
oprogramowania

Kto?

Dlaczego?

Cele

Jak? Implementacja

Dobór informacji i odpowiednich 
wizualizacji



Z pytaniem o użytkowników i cel zintegrowanego

raportu ściśle wiąże się kwestia prezentacji

sprawozdania, tj. jego pożądanego formatu.

Szczegółowy, gotowy do druku raport z wieloma

opisami, który można opublikować na stronie

internetowej, jest właściwym formatem do

informowania interesariuszy i spełniania wymogów

prawnych w zakresie ujawniania informacji. Taki

raport jest jednak kosztowny w przygotowaniu i

niezbyt przydatny dla użytkowników wewnątrz

firmy. Dla odbiorców wewnętrznych bardziej

odpowiednie jest narzędzie sprawozdawcze z

możliwością dostosowania do indywidualnych

potrzeb i łatwym eksportem potrzebnych

informacji. Dobrym sposobem sporządzenia

raportu, który będzie służył zarówno użytkownikom

wewnętrznym, jak i zewnętrznym, może być raport

internetowy umożliwiający stosowanie różnych

formatów w zależności od grupy użytkowników.

Po wybraniu formatu raportu należy również

zdecydować, jakiego oprogramowania użyjemy do

jego sporządzenia. W przypadku prostych formatów

wystarczy standardowe oprogramowanie biurowe.
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W przypadku interaktywnego narzędzia

internetowego, które umożliwia dostosowanie

informacji do potrzeb użytkownika, należy

sprawdzić, które pakiety oprogramowania oferują

takie rozwiązania, albo rozważyć zaangażowanie

zewnętrznej firmy konsultingowej w celu dobrania

formy raportu.

W ostatnim kroku należy określić sposób

wizualizacji informacji zawartych w raporcie

zintegrowanym, ustalając czy:

• raport ma się opierać na informacjach w formie

opisowej?

• raport ma zawierać wykresy i schematy?

W zależności od użytkowników raportu i ich potrzeb

informacyjnych, ważne jest, aby określić, jak można

przekazać ważne informacje w sposób łatwy do

zrozumienia.

Istnieje kilka standardów, które pomagają

organizacjom tworzyć raporty zorientowane na

potrzeby użytkowników. Dostarczają one również

wskazówek dotyczących wyboru odpowiednich

narzędzi wizualizacyjnych. Przy opracowywaniu

raportu warto skorzystać z międzynarodowych

standardów komunikacji biznesowej (IBCS), które są

wspierane przez Stowarzyszenie IBCS i wywodzą się

z prac dr Hicherta i McKinsey&Company.

U podstaw tych zasad leży stosowanie reguły

SUCCESS:

Rysunek 48: Zasada SUKCESU (SUCCESS)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie:

International Business Communication Standards

•Przekaż wiadomość
S AY

(OPOWIEDZ)

•Zastosuj notację 

semantyczną

U NIFY

(UJEDNOLIĆ)

•Zwiększ gęstość 

informacji

C ONDENSE

(SKONDENSUJ)

•Zapewnij spójność 

wizualną

C HECK

(SPRAWDŹ)

•Wybierz odpowiednie 

wizualizacje

E XPRESS

(WYRAŹ)

•Unikaj nieładu
S IMPLIFY

(UPROŚĆ)

•Uporządkuj treść
S TRUCTURE

(USTRUKTURYZUJ)

https://www.ibcs.com/standards/#%3F=
https://www.ibcs.com/
https://www.ibcs.com/standards/#%3F=


Raport zintegrowany musi przekazywać jasny

komunikat (say), który jest skierowany do

użytkowników. Wasz przekaz powinien być

zrozumiały, co oznacza, że najważniejsze

spostrzeżenia są kierowane bezpośrednio do

odbiorcy. Stosujcie krótkie zdania i precyzyjne

sformułowania oraz używajcie elementów

graficznych, aby podkreślić najważniejsze kwestie z

Waszego raportu.

Ważne jest, aby z wyprzedzeniem opracować jasną

konwencję wizualizacji i stylu (np. język, ale także

skale na wykresach), aby zapewnić spójność w

ramach danego raportu, ale także na przestrzeni

kilku lat. Ujednolicenie (unify) konwencji

raportowania sprawi, że raporty będą

przystępniejsze, czytelniejsze i bardziej zrozumiałe

dla odbiorców.

Przedstawiając informacje, nie należy zatracać się w

szczegółach. Należy streścić (condense) informacje,

aby raporty były przydatne i aby ich użytkownicy

uchwycili całościowy obraz.

Skontrolujcie (check), czy wszystkie prezentowane

informacje są poprawne i jednoznaczne, dzięki

zastosowaniu powszechnie stosowanych skal i walut.

INTEREST – INTEgrated REporting for SMEs Transparency https://www.interest-project.eu 

K. RAPORTOWANIE / WIZUALIZACJE 

Wybór odpowiedniej wizualizacji wymaga

poprawnego wyrażenia (express) informacji w

postaci wykresów i tabel.

Ważne jest, aby przestrzegać standardowych

konwencji przy wyborze elementów wizualnych (np.

wykresy kołowe, słupkowe i liniowe). Należy

pamiętać, że szeregi czasowe biegną od lewej do

prawej strony, a wykresy kołowe powinny sumować

się do jedności.

W raporcie i na wszelkich wizualizacjach należy

pominąć aspekty, które nie mają znaczenia.

Uproszczenie (simplify) raportu pozwala uniknąć

rozpraszania uwagi użytkownika. Zasada ta oznacza,

że wizualizacje powinny zawierać tylko konieczne

elementy. Zbędne są kolory, cieniowanie czy

rozbudowane elementy graficzne. Wykresy i

diagramy powinny być proste i czytelne.

Struktura (structure) Waszego raportu powinna być

ukierunkowana na potrzeby informacyjne

odbiorców. Upewnijcie się, że w raporcie nie ma luk

ani powtórzeń. Stosowanie jednolitej struktury przy

raportowaniu do różnych grup interesariuszy może

być wyzwaniem.

Przedstawione zasady kształtują trzy filary

standardu IBCS:

Rysunek 49: Trzy filary standardów IBCS

Źródło: International Business Communication 

Standards

Pierwszy filar dotyczy właściwej narracji, drugi filar

odnosi się do użycia wizualizacji, a ostatni filar

wiąże się z językiem raportu.

TRZY FILARY IBCS (MIĘDZYNARODOWE 

STANDARDY KOMUNIKACJI BIZNESOWEJ)

Zasady 

koncepcyjne

Zasady 

percepcyjne

Zasady 

semantyczne

SAY

STRUCTURE

CONDENCE

CHECK

EXPRESS

SIMPLIFY

UNIFY

https://www.ibcs.com/standards/


W skrócie, raport zintegrowany powinien być

zgodny z następującymi naczelnymi zasadami:

Dodatkowo należy pamiętać, że raport

zintegrowany nie jest publikacją jednorazową, ale

ukazuje się cyklicznie. W związku z tym warto

również rozważyć następujące kwestie:

• Spójność: układ raportu, struktura kokpitu

menedżerskiego i zdefiniowane KPI powinny

być stałe w czasie, aby ułatwić i przyśpieszyć ich

zrozumienie.

INTEREST – INTEgrated REporting for SMEs Transparency https://www.interest-project.eu 

K. RAPORTOWANIE / WIZUALIZACJE

Rysunek 50: Zasady przewodnie sporządzania

raportu zintegrowanego

• Sprawność: raport powinien być tworzony

szybko, przy dużym stopniu automatyzacji

przekazywania i przetwarzania danych. Dane

wejściowe powinny być wiarygodne i

udokumentowane. Znormalizowane procesy

pomagają zredukować czas i wysiłek

potrzebny do stworzenia zintegrowanego

raportu.

Niniejszy przewodnik dostarczył praktycznych

wskazówek, które pomogą Waszej organizacji

wdrożyć sprawozdawczość zintegrowaną oraz

zintegrowane myślenie.

Przedstawił on raportowanie zintegrowane i

dostarczył narzędzi wspierających w praktyce trzy

kluczowe aspekty komunikacji w raportowaniu

zintegrowanym – z kim należy się komunikować

(interesariusze), co należy komunikować

(istotność) oraz skąd czerpać niezbędne

informacje (źródła danych). Pokazano, w jaki

sposób można informować o głównych kwestiach

związanych z firmą tj. o organizacji i środowisku,

w którym działa, strukturze zarządzania i

tworzeniu wartości oraz o modelu biznesowym.

W przewodniku określono również, w jaki sposób

można zidentyfikować i zmierzyć kapitały oraz

zrozumieć ich wzajemne powiązania. Na

zakończenie podano wskazówki, jak skutecznie

przedstawić swoją organizację w raporcie

zintegrowanym.

Wasze opinie i komentarze na temat przewodnika

są mile widziane.

Zawartość tego przewodnika została szerzej

omówiona w trzecim efekcie projektu INTEREST -

programie szkoleniowym dla menedżerów MŚP i

studentów. Więcej szczegółów można znaleźć na

stronie internetowej projektu INTEREST.

uporządkowaną prostą i rzeczową zrozumiałą

historię

Stwórz Przedstaw Sformułuj

S ay

S tructure
C ondense

C heck

E xpress

U nify

S implify

https://interest-project.eu/
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