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CZYM JEST RAPORT
ZINTEGROWANY?
50 lat temu największe globalne korporacje były firmami produkcyjnymi, (np. GE, 3M, Exxon
Mobile). Obecnie są to podmioty z branż nowych technologii, które nie posiadają często wcale,
bądź posiadają w niewielkich ilościach zasoby materialne. Ich działalność i sukces oparte są
przede wszystkim na kapitale intelektualnym (np. Apple, Microsoft).
Szybkie tempo zmian w otoczeniu oraz rosnąca złożoność rzeczywistości biznesowej,
powodują, że analiza wyłącznie wyników finansowych przedsiębiorstw i posiadanych zasobów
materialnych, nie pozwala w pełni zrozumieć i ocenić nie tylko obecnego stanu danej firmy, ale
też szans oraz ryzyk na przyszłość. Dla pełnego zrozumienia funkcjonowania firm, konieczna
jest analiza ich działań i wyników nie tylko finansowych, ale też pozafinansowych. Konieczne
jest myślenie, zarządzanie i raportowanie w sposób zintegrowany.

Raport zintegrowany to sposób prezentowania informacji i danych, dzięki
któremu dostawcy kapitału finansowego będą mogli w sposób bardziej
efektywny lokować kapitał. To publikacja pokazująca w jaki sposób organizacja
tworzy wartość w krótkim, średnim i długim okresie, przy wykorzystaniu
dostępnych kapitałów oraz zależności pomiędzy nimi.
Według International Integrated Reporting Framework (IIRC) międzynarodowej organizacji,
która wspiera i rozwija podejście do raportowania w sposób zintegrowany, w tym także poprzez
opracowanie wytycznych dla tego typu sprawozdawczości, celem raportu zintegrowanego jest:
∙ „promocja bardziej spójnego i wydajnego podejścia do sprawozdawczości przedsiębiorstw,
opartego na różnych aspektach i przedstawiającego pełen zakres czynników, które mają
istotny wpływ na zdolność organizacji do tworzenia wartości w czasie;
∙ zwiększenie odpowiedzialności i efektywniejszego zarządzania szeroką bazą kapitałów, nie
tylko kapitałem finansowym oraz promowanie współzależności pomiędzy nimi;
∙ wspieranie zintegrowanego myślenia, podejmowania decyzji i działań, które koncentrują się
na tworzeniu wartości w krótkim, średnim i długim okresie”.
Źródło: International<IR> Framework, wersja styczeń 2021
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WYTYCZNE
<IR> FRAMEWORK
Wytyczne <IR> Framework są najbardziej znanym globalnie standardem dotyczącym
zintegrowanego raportowania.
Wytyczne <IR> Framework:
∙ pomagają zidentyfikować informacje, które powinny być zawarte w raporcie zintegrowanym,
aby umożliwić ocenę zdolności organizacji do tworzenia wartości
∙ nie określają punktów odniesienia dla poszczególnych elementów takich jak strategia
organizacji czy poziom jej wykonania
∙ zostały opracowane przede wszystkim z myślą o podmiotach sektora prywatnego, ale
mogą być również odpowiednio dostosowane i wykorzystywane przez instytucje sektora
publicznego oraz organizacje pozarządowe.
Źródło: International<IR> Framework, wersja styczeń 2021

Wytyczne stanowią przewodnik, wskazujący nie tylko jakie treści powinien obejmować raport
zintegrowany, ale też na co zwrócić uwagę przy jego przygotowywaniu.
Wytyczne, jakie treści należy zamieścić w raporcie przedstawiają elementy treści. Wymieniają
i opisują osiem kluczowych elementów, które powinny znaleźć się w każdym raporcie
zintegrowanym. Elementy te są ze sobą powiązane.
Jakość prezentowania treści w raporcie zintegrowanym mają zapewnić zasady wiodące. Jest to
siedem zasad, stanowiących podstawę Wytycznych. Zawierają wskazówki dotyczące zarówno
prezentacji treści jak i procesu przygotowania raportu.
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PODSTAWY
ZINTEGROWANEGO
RAPORTU
U podstaw raportowania zintegrowanego zgodnie z <IR> Framework leży kilka pojęć
i elementów, których zrozumienie i prawidłowe uwzględnienie przy tworzeniu raportu
zintegrowanego jest niezbędne dla jego przygotowania.
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KAPITAŁY
Podstawowym pojęciem, które pojawia się w Wytycznych jest pojęcie „Kapitałów”.
Kapitały, to: „zasoby wartości, które są zwiększane, zmniejszane lub przekształcane w wyniku działań i wyników organizacji” (Źródło:

International<IR> Framework, wersja styczeń 2021, s. 18).

Są to zatem wszelkie zasoby (materialne i niematerialne), dostępne organizacji, które wykorzystuje w swojej działalności. W Wytycznych
zostało zaproponowanych sześć kapitałów. Nie są katalogiem zamkniętym, nie muszą być adekwatne dla wszystkich organizacji i nie
muszą być równie istotne dla każdego organizacji.

Zakres i istotność kapitałów, każda organizacja przygotowująca raport zintegrowany definiuje
indywidualnie, uwzględniając swoją specyfikę działalności.
Kapitały zdefiniowane w ramach <IR> Framework

Zasób funduszy, który:
KAPITAŁ FINANSOWY

∙ jest dostępny dla organizacji i możliwy do wykorzystania na rzecz produkcji dóbr lub dostarczania
usług
∙ powstaje poprzez finansowanie za pomocą kredytów, pożyczek czy grantów, bądź jest wytwarzany
poprzez działalność operacyjną lub inwestycje

Wytworzone fizyczne obiekty, dostępne dla organizacji w procesie wytwarzania produktów
lub dostarczania usług, w tym:
KAPITAŁ PRODUKCYJNY

∙ budynki
∙ sprzęt
∙ infrastruktura (np. drogi, mosty, oczyszczalnie wody czy ścieków)

Zasób niematerialny organizacji, bazujący na wiedzy, w tym:
KAPITAŁ INTELEKTUALNY

∙ własność intelektualna taka jak patenty, prawa autorskie, software, prawa i licencje
∙ „kapitał organizacyjny” taki jak wiedza organizacji, systemy, procedury, polityki
∙ zasoby niematerialne związane z marką i reputacją organizacji

Kompetencje, doświadczenie i motywacja pracowników do rozwoju i innowacji, w tym:
KAPITAŁ LUDZKI

∙ zgodność z zasadami ładu korporacyjnego, podejście do zarządzania ryzykiem, wartości etyczne
∙ możliwość zrozumienia, wypracowania i wdrożenia strategii organizacji
∙ motywacja do poprawy i rozwoju procesów, produktów i usług, w tym umiejętności pracowników
dotyczące przywództwa, zarządzania i współpracy

KAPITAŁ SPOŁECZNY I RELACYJNY

Organizacje i relacje w ramach oraz pomiędzy społecznościami, grupami interesariuszy
i innymi sieciami, oraz umiejętność dzielenia się informacjami dla wzmacniania jakości bycia
jednostek i wspólnot, w tym:
∙ Wspólne normy, wartości i zachowania
∙ Kluczowe relacje z interesariuszami, wypracowane zaufanie i chęć angażowania organizacji, które
prowadzi do budowania i ochrony relacji z interesariuszami zewnętrznymi takimi jak klienci, dostawcy,
partnerzy biznesowi, lokalne społeczności, regulatorzy

Źródło: International<IR> Framework, wersja styczeń 2021, s. 19

O czym należy pamiętać definiując kapitały danej organizacji:
∙ kapitały, to zasoby, z których organizacja korzysta, ale które nie muszą być jej własnością (np. kapitał naturalny).
∙ Organizacja poprzez podejmowane działania zarządza kapitałami i wpływa na ich wzrost bądź ograniczenie.
∙ Zasób kapitałów z których korzysta organizacja nie jest stały w czasie. Zmiany mogą wynikać zarówno bezpośrednio z dostępności
poszczególnych kapitałów jak i przepływów między nimi (np. inwestycje w kapitał intelektualny, podwyższają kapitał intelektualny, ale
obniżają kapitał finansowy).

Tworzenie, zachowanie lub erozja wartości
dla organizacji i dla innych
Głównym celem raportu zintegrowanego jest pokazanie czytelnikom, zwłaszcza inwestorom w jaki sposób organizacja tworzy, zachowuje,
bądź niszczy wartość w krótkim, średnim i długim okresie.
Aby to pokazać, raport zintegrowany powinien pozwolić czytelnikowi zrozumieć:
∙ Jakie są kluczowe kapitały dostępne w/ dla organizacji?
∙ W jaki sposób i jakie działania organizacja podejmuje w celu efektywnego zarządzania kapitałami?
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∙ Jaki jest wynik podejmowanych działań?
∙ Jaki jest wpływ prowadzonych działań – jaką wartość organizacja tworzy dla inwestorów, ale też dla innych interesariuszy?

PART 1powinien
INTRODUCTION
Raport
przedstawiać proces tworzenia, zachowania bądź niszczenia wartości, odpowiadając w ramach kolejnych etapów
tego
Back Contents Previous
procesu na poszczególne, wskazane powyżej pytania.

Next

Figure 2. Process through which value is created, preserved or eroded
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www.integratedreporting.org
Źródło:
International<IR> Framework, wersja styczeń 2021, s. 22

Wartość wytworzona przez organizacje nie obejmuje wyłącznie wartości finansowej. Skuteczne zarządzanie zintegrowane oznacza:
1. nie tylko generowanie dodatniego wyniku finansowego, ale tworzenie wartości w różnych wymiarach i w ramach różnych kapitałów.
2. Patrzenie na tworzenie wartości nie tylko w krótkiej, ale też w średniej i długiej perspektywie czasowej
PRZYKŁAD: inwestycje środków finansowych w działalność innowacyjną/ badawczo – rozwojową.
WPŁYW NA KAPITAŁY
W PERSPEKTYWIE KRÓTKOTERMINOWEJ

WPŁYW NA KAPITAŁY
W PERSPEKTYWIE DŁUGOTERMINOWEJ

finansowy: wpływ negatywny

finansowy: wpływ pozytywny

intelektualny: wpływ pozytywny

intelektualny: wpływ pozytywny
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PROCES
PRZYGOTOWANIA
RAPORTU
ZINTEGROWANEGO
Proces przygotowania raportu zintegrowanego, kolejność i zakres podejmowanych działań ma
wpływ na to w jakim stopniu ostatecznie raport zintegrowany będzie zgodny z Wytycznymi <IR>.
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Proponowany proces przygotowania raportu zintegrowanego
IDENTYFIKACJA
ISTOTNYCH KWESTII

PRZYGOTOWANIE
∙ zdefiniowanie zakresu
raportowania
∙ zdefiniowanie modelu
tworzenia wartości
organizacji

∙ identyfikacja kluczowych
kwestii, które powinny
zostać uwzględnione
w raporcie

OPRACOWANIE TREŚCI
∙ opracowanie treści
raportu

∙ zaangażowanie kadry
zarządzającej
∙ w proces definiowania
istotnych kwestii

Przygotowanie raportu zgodnie z zaproponowanym schematem pozwala zapewnić zgodność raportu z zasadami przewodnimi i elementami
treści oraz pozyskać informacje niezbędne do przygotowania treści zgodnie z Wytycznymi <IR> Framework.
ETAP

PRZYGOTOWANIE
∙ Strategia i orientacja
na przyszłość

IDENTYFIKACJA ISTOTNYCH
KWESTII

OPRACOWANIE TREŚCI

∙ Istotność

∙ Łączenie informacji
∙ Relacje z interesariuszami
∙ Zwięzłość

ZASADY PRZEWODNIE

∙ Rzetelność
i kompletność
∙ Spójność i porównywalność
∙ Ryzyka i szanse
∙ Model biznesowy

ELEMENTY TRESCI

∙ Informacje o organizacji i jej
otoczeniu zewnętrznym

∙ Ład korporacyjny
∙ Wyniki

∙ Strategia i alokacja zasobów
∙ Perspektywa na przyszłość
∙ Podstawy przygotowania
i prezentacji treści

PRZYKŁAD: definiując model tworzenia wartości w ramach etapu PRZYGOTOWANIE, organizacja musi odpowiedzieć sobie między innymi
na pytania:

ETAP

PRZYGOTOWANIE

PYTANIA,
NA KTÓRE ODPOWIADA ORGANIZACJA

ZASADY PRZEWODNIE
I ELEMENTY TREŚCI

∙ Jakie kapitały są dostępne dla organizacji?

∙ Model biznesowy

∙ W jaki sposób kapitały są wykorzystywane
i przetwarzane?

∙ Strategia i alokacja zasobów

∙ Jaki jest model biznesowy organizacji?
∙ Jaką wartość organizacja tworzy i chce tworzyć dla
siebie samej i dla interesariuszy w krótkim, średnim
i długim okresie?

∙ Strategia i orientacja na przyszłość
∙ Perspektywa na przyszłość
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ZASADY
PRZEWODNIE
Organizacja przygotowująca zintegrowany raport powinna kierować się
7 zasadami przewodnimi opisanymi w <IR> Framework. Dotyczą one zarówno samych treści,
jak i sposobu ich prezentacji.
Na kolejnych stronach znajduje się wyjaśnienie każdej z zasad wraz z przykładem spełnienia
jej założeń. Przykłady pochodzą ze zintegrowanych raportów wydanych dotychczas przez
firmy na rynku polskim.
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Strategia i orientacja
na przyszłość
Zintegrowany raport powinien zapewniać wgląd w strategię
organizacji i jej związek ze zdolnością organizacji do
tworzenia wartości w krótkim, średnim i długim okresie oraz
z wykorzystaniem i wpływem na kapitały.
Strategia powinna uwzględniać krótki, średni i długi horyzont czasowy.
Wytyczne nie precyzują co oznacza „średni” lub „długi” horyzont czasowy.
Można przyjąć za średni horyzont czasowy 3-5 lat, a za horyzont długi –
powyżej 5 lat
Strategia powinna zostać przedstawiona w szerszym kontekście i w relacji do
otoczenia. Organizacja raportująca powinna przedstawić:
∙ Kluczowe ryzyka i szanse wynikające z działalności organizacji
∙ Kluczowe obszary wpływu organizacji na otoczenie (zarówno
na gospodarkę jak i na środowisko oraz społeczeństwo)
∙ Zależności pomiędzy organizacją, a otoczeniem oraz poszczególnymi
opisywanymi elementami
Rekomendowane jest także, aby w raporcie przedstawiona została stanowisko
przedstawiciela kadry zarządzającej odpowiedzialnego za ład korporacyjny
i pogląd dotyczący poniższych kwestii:
∙ Relacje pomiędzy dotychczasowymi wynikami, a potencjalnymi wynikami
w przyszłości, wraz ze wskazaniem czynników, które mogą wpłynąć
na zmianę tych relacji:
∙ Czy wyniki w przyszłości mogą być podobne do dotychczasowych?
∙ Jakiej zmiany należy oczekiwać?
∙ Jakie czynniki mają lub mogą mieć wpływ na zmianę?
∙ Co ta zmiana może oznaczać dla organizacji oraz jej interesariuszy?

∙ Sposób w jaki organizacja zarządza, aby wyważyć cele i interesy krótko –
średnio – i długoterminowe
∙ Jakie działania są podejmowane w celu uwzględniania perspektywy dłuższej
w działaniach organizacji?

∙ Wnioski wyciągnięte przez organizację z przeszłych zdarzeń, wraz
z informacją w jaki sposób zamierza je uwzględnić w przyszłości
∙ Czy zostaną wprowadzone zmiany w zarządzaniu?
∙ Czy zostaną wprowadzone zmiany w modelu biznesowym?
∙ Czy zostaną podjęte działania, które dotychczas nie były podejmowane?
∙ Czy organizacja zrezygnuje z określonych działań?

Przedstawiając perspektywę na przyszłość organizacja powinna wskazać:
∙ Które kapitały są kluczowe i przyczynią się/ przyczyniają się do osiągania
celów strategicznych
∙ W jaki sposób poszczególne kapitały przyczyniają się i wspierają
osiągnięcie celów strategicznych
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Przykład: Bank BNP Paribas
Bank BNP Paribas swoją Strategię Fast Forward pokazał w raporcie zintegrowanym wraz z odniesieniem do otoczenia regulacyjnego
i ekonomicznego. Zaznacza przy tym znaczenie cyfryzacji, zmian społecznych i klimatycznych dla realizacji tej strategii. Prowadząc tę
narrację w swoim raporcie bank wyjaśnia, w jaki sposób tworząc wartość wykorzystuje dostępne kapitały i jaką na ich bazie tworzy wartość
dla kluczowych grup interesariuszy.

SZCZEGÓŁY W RAPORCIE ONLINE 

14

Łączenie informacji
Raport zintegrowany powinien pokazywać całościowy
obraz powiązań i zależności pomiędzy czynnikami mającymi
wpływ na możliwość tworzenia przez organizację wartości
w czasie.
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Im silniej zintegrowane myślenie osadzone jest w strategicznych i codziennych działaniach organizacji, tym łatwiej jest w raporcie pokazać
powiązania między poszczególnymi informacjami.
Rolą zintegrowanego raportu jest bowiem połączenie treści w całościowy, systemowy, a jednocześnie dynamiczny obraz organizacji jako
całości.
Łączenie informacji może obejmować łączenie i pokazywanie zależności pomiędzy:
1. Elementami treści – raport zintegrowane ma za zadanie połączyć elementy treści w jedną całość pokazującą funkcjonowanie
organizacji
∙ W jaki sposób strategia odpowiada na zidentyfikowane ryzyka i szanse?
∙ W jaki sposób strategia uwzględnia uwarunkowania zewnętrzne i zmiany w otoczeniu?
∙ W jaki sposób podejście do zarządzania wspiera zarządzanie zidentyfikowanym ryzykiem?
∙ W jaki sposób dostępność zasobów przekłada się na osiągnięte wyniki oraz plany na przyszłość?

PRZYKŁAD
POŁĄCZONE ELEMENTY TREŚCI
Strategia i alokacja zasobów + Outlook
Strategia i alokacja zasobów + Ryzyka
i szanse:
Strategia i alokacja zasobów +
Przegląd organizacji i otoczenia zewnętrznego

SPOSÓB PRZEDSTAWIENIA
Analiza obecnych zasobów i wskazanie w jaki sposób organizacja wykorzysta je do
osiągnięcia założonych celów
Informacja w jaki sposób strategia jest dopasowywana, gdy osiągane wyniki
odbiegają od założeń lub gdy pojawiają się nowe szanse lub ryzyka
Powiązanie strategii i modelu biznesowego z otoczeniem zewnętrznym
i zachodzącymi w nim zmianami technologicznymi, czy zmieniającymi się
oczekiwaniami społecznymi

Źródło: na podstawie International<IR> Framework, wersja styczeń 2021, s. 26

2. Przeszłością, teraźniejszością i przyszłością – analiza dotychczasowych działań i wyników jest istotnym elementem planowania
przyszłości i punktem odniesienia do dalszych działań. Pozwala uzasadnić decyzje dotyczące działań zaplanowanych na przyszłość.
a. Jakie działania dotychczas realizowane mają największy wpływ i będą kontynuowane w przyszłości?
b. Z jakich działań organizacja zrezygnuje lub wprowadzi w nich zmiany w oparciu o dotychczasowe wyniki?

3. Kapitałami – przedstawienie zależności pomiędzy kapitałami i ich wpływami na siebie nawzajem
a. W jaki sposób wykorzystanie jednego kapitału wpłynęło na tworzenie wartości w ramach innych kapitałów?
b. W jaki sposób wykorzystanie jednego kapitału wpłynęło na dostępność pozostałych kapitałów?
c. Czy niedostępność któregoś z kapitałów (np. brak zasobów ludzkich) może mieć wpływ na strategię i tworzenie wartości w ramach innych kapitałów
(np. kapitał intelektualny, finansowy)?

4. Danymi finansowymi oraz niefinansowymi
a. Jaki był koszt realizacji poszczególnych działań/ inicjatyw (np. koszty szkoleń pracowników)?

5. Danymi jakościowymi oraz ilościowymi.
Należy pamiętać o tym, że sama dana ilościowa nie zawsze jest zrozumiała. Uzupełnienie jej o informacje jakościowe dopiero nadaje
kontekst informacyjny np. informacja o wzroście emisji gazów cieplarnianych rok do roku sugeruje, że spółka zwiększyła swój
negatywny wpływ na środowiska. Uzupełnienie tego wskaźnika o informację o tym, że spółka np. przejęła dwa zakłady produkcyjne
w których standardy środowiskowe są niższe niż w spółce przejmującej i które będą odpowiednio dostosowywane, pozwala zrozumieć
i uzasadnić wzrost wskaźnika.
O czym należy pamiętać:
1. Prostota – łączenie informacji dla pokazania całościowego obrazu organizacji możliwe jest wyłącznie wtedy, gdy każdy z tematów
przedstawiony jest w jak najprostszy sposób, zrozumiałym językiem.
2. Spójność - wszelkie informacje i komunikaty wykorzystywane wewnątrz i na zewnątrz organizacji, a także te pokazywane w raporcie
były ze sobą spójne.
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Przykład: Giełda Papierów Wartościowych
GPW w swoim raporcie przedstawia szerokie spojrzenie na proces tworzenia wartości, od nakładu kapitałów, przez strategię biznesową,
której realizacja pozwala na osiągnięcie zakładanych w niej wyników, aż po wartość tworzoną dla interesariuszy. Wszystkie te aspekty
przedstawione są na tle opisu zewnętrznego otoczenia wraz z odniesieniem do perspektyw na przyszłość, szans i ryzyk oraz wpływu
działalności GPW na rozwój gospodarczy Polski i zamożność polskiego społeczeństwa.

RAPORT ONLINE 
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Relacje z interesariuszami
Raport zintegrowany powinien pokazywać jakość i głębię
relacji organizacji z kluczowymi grupami interesariuszy
oraz to, w jaki sposób i w jakim zakresie organizacja
rozumie, bierze pod uwagę i odpowiada na ich uzasadnione
oczekiwania, interesy i potrzeby.
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W zintegrowanym podejściu należy pamiętać, że wartość nie jest tworzona „w” lub „przez” organizację jako taką, lecz na bazie jej relacji
z różnymi interesariuszami. To właśnie oni mogą dostarczyć organizacji informacji na temat tego, co jest dla nich ważne z perspektywy
ekonomicznej, środowiskowej czy społecznej w procesie tworzenia wartości przez firmę. Otwartość na opinie i potrzeby interesariuszy
może pozwolić organizacji:
∙ zrozumieć jak jej otoczenie rozumie wytwarzaną wartość,
∙ rozpoznać rosnące na sile trendy, które jeszcze nie zostały powszechnie zauważone,
∙ zidentyfikować szanse i ryzyka,
∙ rozwinąć lub poddać ewaluacji strategię,
∙ wdrożyć nowe rozwiązania.
Raport powinien zawierać informacje pozwalające zrozumieć kto jest dla organizacji kluczowym interesariuszem oraz w jaki sposób
organizacja zarządza relacjami z daną grupą interesariuszy.
W zintegrowanym raporcie powinna znaleźć się informacja:
∙ których interesariuszy firma uznaje za kluczowych w procesie tworzenia wartości wraz z uzasadnieniem i wskazaniem w jaki sposób
zostali oni zidentyfikowani jako kluczowi interesariusze. Raport powinien zawierać przynajmniej listę kluczowych interesariuszy,
a najlepiej mapę interesariuszy.

Mapa interesariuszy – to matryca na której interesariusze są uporządkowani w odniesieniu do określonych kryteriów.
Mapa interesariuszy może zostać przygotowana w oparciu o następujące kryteria:
∙ Wpływ – jak duży wpływ ma dany interesariusz lub grupa interesariuszy na organizację
∙ Czy brak relacji bądź złe relacje z daną grupą interesariuszy będą miały istotny wpływ na realizację strategii i/lub tworzenie wartości przez organizację?

∙ Zaangażowanie – jak bardzo interesariusz lub grupa interesariuszy zaangażowana jest w relacje z organizacją
∙ Jak częsty jest kontakt organizacji z interesariuszem inicjowany ze strony interesariusza?

∙ w jaki sposób organizacja prowadzi dialog z interesariuszami i rozpoznaje ich potrzeby
∙ Z jaką częstotliwością organizacja kontaktuje się z interesariuszami?
∙ Z jakich kanałów kontaktu i narzędzi korzysta?

∙ w jaki sposób firma odpowiada na oczekiwania interesariuszy
∙ Czy istnieją w organizacji procedury dotyczące dialogu i zarządzania relacjami z interesariuszami?
∙ Jakie kanały są wykorzystywane najczęściej do odpowiadania interesariuszom?
∙ Czy raport zintegrowany jest wykorzystywany jako kanał dialogu z interesariuszami?

Organizacja nie ma obowiązku wdrażania wszystkich oczekiwań zgłoszonych przez interesariuszy, ale proces dialogu powinien być
transparentny. Oznacza to, że interesariusze powinni mieć możliwość zgłaszania swoich oczekiwań, powinni także wiedzieć jak wygląda
proces i procedury dotyczące rozpatrywania zgłoszonych oczekiwań i kwestii przez organizację oraz jaki jest tryb udzielania odpowiedzi.
Opisanie procesu zarządzania relacjami z interesariuszami pozwala czytelnikowi zrozumieć w jaki sposób organizacja zarządza ryzykiem
i wykorzystuje szanse związane z odpowiednim zarządzaniem kapitałem relacyjnym.
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Przykład: GK LW Bogdanka
W raporcie zintegrowanym za rok 2019 Lubelski Węgiel Bogdanka wskazuje listę swoich kluczowych grup interesariuszy wymieniając
jednocześnie metody dwustronnej komunikacji z nimi. Organizacja w dokumencie zamieściła również wyniki dialogu z interesariuszami
w formie listy tematów, które chcieliby oni znaleźć w raporcie i od razu wskazała miejsca w dokumencie, w których intersariusze mogą
znaleźć interesujące
ich informacje.
28
www.lw.com.pl

1.3.

DIALOG I ZAANGAżOWANIE
FUNDAMENTEM RELAcJI
Z INTERESARIUSZAMI
[GRI 102-42]
Jako członek lokalnej społeczności Bogdanka
współpracuje ze wszystkimi kluczowymi interesariuszami, rozwiązując wspólnie wyzwania istotne
dla regionu. Firmie zależy na wzroście atrakcyjności
Lubelszczyzny i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Jest to istotna część Strategii Społecznej
Odpowiedzialności LW Bogdanka SA.

SPOŁEcZNOŚć LOKALNA
KLIENcI

Matryca interesariuszy została zaktualizowana podczas tworzenia Strategii Społecznej Odpowiedzialności LW Bogdanka SA na lata 2018-2021. Jej tworzeniu poprzedziły analizy i wywiady przeprowadzone
z menedżerami odpowiadającymi za relacje z poszczególnymi interesariuszami oraz przedstawicielami wybranych grup interesariuszy zewnętrznych.

SZKOŁY BRANżOWE
I UcZELNIE
LOKALNE ORGANIZAcJE
POZARZĄDOWE

DOSTAWcY I PODWYKONAWcY

PRAcOWNIcY

REGULATORZY BRANżOWI

INWESTORZY

MEDIA

URZĘDY OchRONY
ŚRODOWISKA
ORGANIZAcJE BRANżOWE
I TEchNIcZNE

KONKURENcJA
SPÓŁKI ZALEżNE

INTERESARIUSZE
ZEWNĘTRZNI

Matryca interesariuszy LW Bogdanka SA została podzielona na interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych. Dodatkowo każda z grup została określona
według poziomu wpływu i poziomu zainteresowania.
W ten sposób firma wyłoniła listę interesariuszy
o największym znaczeniu dla spółki, z którymi kluczowe jest utrzymywanie stałej relacji.

ORGANIZAcJE EKOLOGIcZNE

ADMINISTRAcJA LOKALNA
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚcIOWYch

ADMINISTRAcJA RZĄDOWA
ORGANIZAcJE PRAcOWNIcZE

INTERESARIUSZE
WEWNĘTRZNI

Relacje z interesariuszami opierają się na konstruktywnym dialogu, poznawaniu wzajemnych oczekiwań i potrzeb oraz rzetelnej wymianie informacji.
Dzięki temu Bogdanka zapobiega konfliktom, buduje zaufanie oraz postrzeganie organizacji jako odpowiedzialnej, zaangażowanej i działającej transparentnie.
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[GRI 102-40, GRI 102-43]

INTERESARIUSZE WEWNĘTRZNI
InWESTORZy

PRACOWnICy

• PrACoWNICy EtAtoWI LW BogdANkA SA
• pracownicy spółek zależnych GK LW Bogdanka
• pracownicy firm zewnętrznych
• związki zawodowe
• potencjalni pracownicy i byli pracownicy
• Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspekto•

rat Pracy w Lublinie, Stacje Ratownictwa Górniczego w Jaworznie
Fundacja Solidarni Górnicy

Formy prowadzenia dialogu: mailing, cykliczne
spotkania z zarządem, tablice ogłoszeń, tablice
multimedialne, gazetka firmowa Bogdanka, Intranet, komunikaty BhP, Ekrany BhP

• AkCjoNArIuSZE, ze szczególnym
•
•
•

uwzględnieniem inwestora strategicznego,
tj. Grupy Kapitałowej Enea
banki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA
Komisja Nadzoru Finansowego

Formy prowadzenia dialogu: regularne kontakty,
spotkania z przedstawicielami zarządu, publikacja
raportów okresowych, udział w spotkaniach branżowych, konferencjach

INTERESARIUSZE ZEWNĘTRZNI
SPOŁECZnOŚć LOKALnA

• lokalna administracja samorządowa
• mieszkańcy
• liderzy społeczni
• lokalne organizacje pozarządowe

Formy prowadzenia dialogu: regularne spotkania
2 razy w roku z przedstawicielami administracji publicznej, inicjatywy edukacyjne
KLIEnCI

• klienci instytucjonalni
• klienci indywidualni

Formy prowadzenia dialogu: bieżąca komunikacja,
spotkania

REGULATORZy BRAnżOWI

• Wyższy Urząd Górniczy w Lublinie
• Okręgowy Urząd Górniczy w Lublinie i Główny
•

Instytut Górnictwa
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Łęcznej

Formy prowadzenia dialogu: kontakty uzależnione
od bieżących potrzeb

dOSTAWCy I POdWyKOnAWCy
Formy prowadzenia dialogu: Regularne kontakty
na poziomie operacyjnym uzależnione od bieżących potrzeb, audyty
SPOŁECZEńSTWO

• media
• szkoły wyższe i pracownicy naukowi
• organizacje techniczne i branżowe
• administracja centralna
• organizacje pozarządowe
• konkurencja

Formy prowadzenia dialogu: komunikaty prasowe, wywiady, strona relacji inwestorskich, artykuły
sponsorowane, partnerstwa, listy intencyjne, spotkania, współpraca w ramach sponsoringu/darowizn/cSR

ŚROdOWISKO nATURALnE

• organizacje ekologiczne
• Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Lublinie

• Dyrekcja Poleskiego Parku Narodowego
• Lasy Państwowe (Nadleśnictwo Świdnik,
Nadleśnictwo Parczew)

Formy prowadzenia dialogu: kontakty uzależnione
od bieżących potrzeb, spotkania
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[GRI 102-44]
KLUcZOWE TEMATY
PORUSZANE PRZEZ
INTERESARIUSZY
Zaangażowanie
społeczne i relacje ze
społecznością

ŚROdOWISKO:
1. Bioróżnorodność
2. Szkody górnicze
3. Odpady górnicze
4. Zużycie wody

5. Emisja zanieczyszczeń

STRATEGIA I PROJEKTy:
1. Automatyzacja
procesu wydobycia;
koszty i wpływ na
poziom zatrudnienia

2. Zasoby

SPRAWy PRACOWnICZE:
1. Wynagrodzenia

2. BhP; działania
edukacyjne,
zapewnienie
odpowiednich
zabezpieczeń
i narzędzi ochrony,
uelastycznienie
systemu pracy

ODPOWIEDŹ ORGANIZAcJI

ODPOWIEDŹ W RAPORcIE
ZINTEGROWANYM

W ramach Strategia cSR 2018-2021 Spółka podejmuje inicjatywy
prospołeczne, wolontariackie, działania filantropijne (Fundacja
Solidarni Górnicy) i prośrodowiskowe we współpracy z lokalnymi
interesariuszami.

34-37

1. Budowy/odbudowy zastawek i przepusto zastawek na rowach
melioracyjnych Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego celem
ochrony awifaun.
2. Na przełomie 2018/2019 na terenach hałd wyłączonych z produkcji rolnej nasadzono 35 tys. drzew.
3. Spółka podejmuje działania zmierzające do czystszej eksploatacji, m.in. rezygnacji z prowadzenia niektórych robót w warstwach kamiennych.
4. Wody pochodzące z odwodnienia górotworu w ilości 2,5 mln m3
są ponownie zagospodarowywane. Ponad 2,0 mln m3 trafia do
Stacji Uzdatniania Wody i po przejściu tego procesu jest powtórnie wykorzystywana (dalsze wydobycie, zasilanie instalacji
ppoż, klimatyzacji).
5. Spółka nie przekracza dopuszczalnych poziomów emisji określonych w wydanych decyzjach administracyjnych.

54-57
39
50-51
48-49

52-53

1. Spółka prowadzi testy rozwiązań rynkowych. całościowy koszt
automatyzacji nie został ustalony. Automatyzacja procesów
produkcyjnych nie przyczyni się do drastycznego spadku zatrudnienia, jej celem jest poprawa bezpieczeństwa w najbardziej niebezpiecznych odcinkach produkcji. Automatyzacja
spowoduje wzrost zatrudnienia w obszarze wytwarzania i serwisu.
2. W strategii spółki do roku 2025, z perspektywą do 2030 realizowany jest scenariusz elastyczny ze średnioroczną produkcją
w tym okresie 9,2 mln Mg. W razie zmiany uwarunkowań rynkowych spółka może przyjąć scenariusz bazowy z średnioroczną
produkcją 8,5 mln Mg lub dokonać korekty scenariusza elastycznego pod kątem zwiększenia wydobycia.

69

1. Na przestrzeni ostatnich 4 lat poziom wynagrodzenia pracowników kształtował się adekwatnie do warunków pracy i płacy
w regionie w danym okresie, tj. w roku 2019 r., nastąpił jego
wzrost.
2. Spółka rygorystycznie przestrzega przepisów w zakresie BhP
i podejmuje działania profilaktyczne (Program poprawy bezpieczeństwa pracy), na bieżąco prowadzi monitoring zagrożeń.
Spółka testuje materiały i środki trwałe przed ich zakupem
biorąc pod uwagę opinie załogi.
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6-11

65-73
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Istotność
Raport zintegrowany powinien przedstawiać zwięzłą
informację dotyczącą zagadnień istotnych dla organizacji,
które umożliwiają jej tworzenie wartości w krótkiej, średniej
i długiej perspektywie czasowej.

23

W zintegrowanym podejściu do zarządzania i tworzenia wartości ważny jest proces definiowania kwestii i tematów istotnych do ujęcia
w strategii firmy jak i w jej raporcie.
W raporcie zintegrowanym należy wskazać w jaki sposób został zidentyfikowane istotne kwestie, w tym opisać:
1. W jaki sposób zostały zidentyfikowane kwestie istotne dla tworzenia wartości przez organizację (dotyczy to zarówno kwestii
finansowych jak i niefinansowych, pozytywnych jak i negatywnych)
a. Kto przeprowadził taką analizę? (np. osoba odpowiedzialna za raport, zespół projektowy)
b. W jaki sposób zostały zdefiniowane kwestie, które były analizowane? (w jaki sposób zapewniono kompletność analizowanych kwestii?)

ISTOTNA KWESTIA – taka, która ma lub może mieć wpływ na zdolność organizacji do tworzenia wartości. Istotność
określa się, biorąc pod uwagę wpływ danej kwestii na strategię organizacji, zarządzanie, wyniki lub perspektywy.
2. W jaki sposób organizacja podeszła do nadawania priorytetów poszczególnym kwestiom:
a. Jakie zostały przyjęte kryteria do oceny istotności?
b. Czy były to kryteria ilościowe czy jakościowe?

3. Na jakiej zasadzie zostały wybrane tematy do uwzględniania w raporcie
a. Czy jako tematy do uwzględnienia w raporcie zostały wybrane kwestie ocenione jako najbardziej istotne?
b. Czy wybierając tematy do uwzględnienia w raporcie kierowano się jakimiś kryteriami dodatkowymi? Jakimi?
c. Kto ostatecznie podejmował decyzję o tym jakie kwestie zostaną uwzględnione w raporcie?
d. Czy w całym procesie został uwzględniony głos interesariuszy – czy mieli możliwość wskazania istotnych dla nich kwestii?

Proces definiowania istotności nie musi być odrębnym procesem przeprowadzanym na potrzeby przygotowania raportu zintegrowanego.
Jeśli organizacja przeprowadza taki proces w ramach procesów zarządczych, wyniki mogą zostać wykorzystane do przygotowania raportu.
Przy ocenie istotności poszczególnych kwestii należy wziąć pod uwagę:
∙ Czynniki jakościowe oraz ilościowe
∙ Perspektywę finansową, operacyjną, strategiczną, reputacyjną oraz regulacyjną
∙ Zakres wpływu danej kwestii – wpływ wewnętrzny: na działania organizacji lub zewnętrzny: na otoczenie w którym organizacja funkcjonuje

Przygotowując raport należy uwzględnić tematy ważne dla tworzenia wartości przez organizację zarówno z punktu widzenia samej firmy,
jak i jej kluczowych grup interesariuszy.
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dialogowych TAURONA, a także klientów Grupy, przedstawicieli administracji publicznej, regulatora, organizacji
branżowych, pozarządowych oraz mediów.
Efektem
Przykład:
GK powyższej
Tauron PE

pracy było przygotowanie ostatecznego kształtu listy istotnych aspektów raportowania Grupy
Kapitałowej TAURON, wraz z określeniem ich znaczenia dla Grupy oraz jej otoczenia.

GK TAURON w raporcie zintegrowanym za rok 2019 przeprowadziła proces identyfikacji istotnych tematów do zaraportowania, w który
zaangażowani byli interesariusze wewnętrzni i zewnętrzni organizacji. Proces ten obejmował m.in. ankiety, warsztaty oraz wywiady, a jego
Zidentyfikowane przez interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych istotne aspekty raportowania zostały
wyniki naniesione zostały na specjalną matrycę, która pozwoliła wybrać do raportu tematy najistotniejsze zarówno z perspektywy firmy jak
przedstawione na rysunku nr 2.
i jej otoczenia.

Rysunek nr 2. Znaczenie poszczególnych aspektów raportowania dla Grupy Kapitałowej TAURON i jej otoczenia
STRONA 10 W RAPORCIE ONLINE 

10
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej TAURON
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Zwięzłość
Raport zintegrowany powinien być zwięzły
Raport powinien obejmować kontekst oraz kluczowe kwestie, które pozwolą
zrozumieć strategię organizacji, podejście do zarządzania, wyniki oraz
perspektywy.
Nie powinien zawierać informacji zbędnych, mniej istotnych, których
ujawnianie wpłynie negatywnie na przejrzystość raportu.
Równocześnie, raport powinien być zgodny z pozostałymi zasadami <IR>
Framework np. zasadą kompletności.
W celu zapewnienia wyważenia i ograniczenia zbędnych treści i powtórzeń
można stosować:
∙ wewnętrzne odniesienia w ramach raportu
∙ odniesienia do danych, które pozostają niezmienne względem
poprzedniego opublikowanego raportu (np. struktura zarządcza, lista
spółek, opis polityk)
∙ odniesienia do źródeł zewnętrznych (np. danych makroekonomicznych)
Język w którym napisane są treści powinien być prosty, bez
specjalistycznego żargonu.

26

Wiarygodność
i kompletność
Raport zintegrowany powinien obejmować wszystkie istotne
kwestie, zarówno pozytywne jak i negatywne, w sposób
zrównoważony oraz bez istotnych błędów.
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Dane przedstawione w raporcie zintegrowanym powinny być kompletne i wiarygodne
W jaki sposób zapewnić wiarygodność:
1. zapewnić zrównoważenie - w raporcie powinny zostać przedstawione wszystkie kwestie uznane za istotne: zarówno pozytywne jak
i negatywne
2. zadbać o brak istotnych błędów – zarówno ilościowych (pomyłki liczbowe) jak i jakościowych (np. nierzetelny/ niekompletny opis danej
sytuacji czy zjawiska)
3. zadbać o rzetelność danych; w przypadku danych opartych na szacunkach – zaznaczyć ten fakt w raporcie wraz ze wskazaniem
przyjętej metody do szacunków
4. poddać raport weryfikacji (zewnętrznej lub zewnętrznej) lub wdrożyć inne mechanizmy pozwalające na weryfikację treści raportu
5. wyznaczyć osobę z wyższej kadry zarządzającej (z Zarządu) jako odpowiedzialną za nadzór nad raportem i prezentowanymi w nim
treściami
6. zaangażować poszczególne jednostki w organizacji do nadzoru merytorycznego i zatwierdzania treści dotyczących ich zakresu
odpowiedzialności
W przypadku braku możliwości ujawnienia danych zidentyfikowanych jako istotne (np. brak dostępnych danych w organizacji)
należy wskazać:
∙ która informacja nie została ujawniona
∙ wyjaśnić dlaczego nie została ujawniona
∙ w przypadku gdy przyczyną nieujawnienia jest brak danych – przedstawić działania, które zostaną podjęte w celu ujawnienia tych
danych w kolejnych raportach
Przedstawienie danych w sposób wyważony dotyczy zarówno treści jak i sposobu prezentacji poszczególnych danych.
Przykładowe działania, możliwe do podjęcia w celu zapewnienia wyważenia:
1. zwrócenie uwagi na format prezentacji danych – nie nadużywanie form graficznych ani opisów, w celu zwrócenia uwagi na jedne
kwestie przy równoczesnym „przykryciu” innych
2. rzetelne przedstawienie zarówno wzrostów jak i spadków kapitałów, mocnych i słabych stron, pozytywnych oraz negatywnych zjawisk
i zdarzeń
3. przyjęcie określonych, mierzalnych celów do osiągnięcia w ramach poszczególnych kwestii i raportowanie w odniesieniu do
zdefiniowanych celów – wskazywanie w raporcie aktualnego poziomu zaawansowania w osiągnięciu danych założeń.
W celu potwierdzenia kompletności kwestii ujętych w raporcie warto przeprowadzić przegląd raportów podobnych firm z branży. Mimo,
że część istotnych kwestii jest specyficzna dla danej organizacji, jest też szereg, które są istotne dla danej branży. Porównanie do innych
firm z branży pozwoli zweryfikować, czy istotne dla danej branży kwestie nie zostały pominięte.
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Przykład: GK ORLEN
W raporcie zintegrowanym Grupy ORLEN a rok 2019 przedstawione zostały dokumenty poświadczające zgodność prezentowanych
danych ze stanem faktycznym pod którymi podpisany jest zarówno zarząd firmy jak i zewnętrzna firma audytująca. Dzięki temu odbiorcy
mają pewność, że zminimalizowane zostało ryzyko zniekształceń w prezentowanych danych.
Grupa ORLEN w w raporcie przedstawiłanie tylko pozytywne, ale również negatywne informacje, jak np. listę postępowań toczących się
przed sądem lub innymi organami, w których spółki PKN ORLEN są stroną pozwaną
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14 .4 .2. ZOBOW IĄZANIA W ARUNKOW E

Informacje o istotnych postępowaniach toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem
administracji w których spółki z Grupy ORLEN są stroną pozwaną:

Pozew I.P.-95 s.r.o. przeciwko Unipetrol RPA s.r.o. o
odszkodowanie
W dniu 23 maja 2012 roku Unipetrol RPA s.r.o. otrzymał z Sądu Okręgowego w Ostrawie pozew spółki I.P.-95 s.r.o. o odszkodowanie związane ze
złożeniem przez Unipetrol RPA s.r.o. w listopadzie 2009 roku wniosku o ogłoszenie upadłości spółki I.P.-95 s.r.o. Łączna wartość pozwu wynosi
około 300 mln PLN przeliczone kursem z dnia 31 grudnia 2019 roku (co odpowiada 1 789 mln CZK). Unipetrol RPA s.r.o. jest jednym z ośmiu
podmiotów pozwanych solidarnie o zapłatę wyżej wymienionej kwoty. Na wniosek I.P.-95 s.r.o. toczyło się postępowanie dotyczące
przystąpienia do sprawy w charakterze powoda spółki NESTARMO TRADING LIMITED. Sąd odmówił zgody na przystąpienie tej spółki do sprawy.
W lutym 2018 roku sąd oddalił w całości pozew orzekając na korzyść Unipetrol RPA s.r.o. W dniu 3 kwietnia 2018 roku I.P.-95 s.r.o. złożył apelację
od orzeczenia sądu pierwszej instancji. W dniu 22 maja 2018 roku Sąd Okręgowy w Ostrawie zobowiązał I.P. – 95 s.r.o. do zapłaty opłaty od
apelacji. W dniu 11 grudnia 2018 roku Sąd drugiej instancji oddalił apelację I.P.-95 s.r.o. od wyroku Sądu Okręgowego w Ostrawie. Wyrok jest
prawomocny. W dniu 20 marca 2019 r I.P. – 95 s.r.o. wniosła skargę kasacyjną od wyroku sądu drugiej instancji. W ocenie Unipetrol RPA s.r.o.
roszczenie jest bezpodstawne.

Roszczenie Warter Fuels S.A (poprzednio: OBR S.A.) przeciwko
PKN ORLEN o odszkodowanie
W dniu 5 września 2014 roku spółka OBR S.A. (obecnie: Warter Fuels S.A.) wystąpiła przeciwko PKN ORLEN do Sądu Okręgowego w Łodzi z
pozwem o zapłatę z tytułu zarzucanego naruszenia przez PKN ORLEN praw do patentu. Kwota roszczenia w pozwie została oszacowana przez
Warter Fuels S.A. na kwotę około 84 mln PLN. Żądanie pozwu obejmuje zasądzenie od PKN ORLEN na rzecz Warter Fuels S.A. sumy pieniężnej
w wysokości odpowiadającej wartości opłaty licencyjnej za korzystanie z rozwiązania objętego ww. patentem oraz zasądzenie obowiązku
zwrotu korzyści uzyskanych na skutek stosowania tego rozwiązania. W dniu 16 października 2014 roku PKN ORLEN złożył odpowiedź na pozew.
Pismem procesowym z dnia 11 grudnia 2014 roku wartość przedmiotu sporu została określona przez powoda na kwotę około 247 mln PLN.
Dotychczas odbyło się kilka rozpraw (ostatnia 28 września 2018 roku), podczas których sąd przesłuchał świadków zgłoszonych przez strony. W
dniu 19 grudnia 2018 roku odbyła się rozprawa, w trakcie której Sąd wysłuchał stanowiska stron w zakresie podstaw ewentualnego uchylenia
postanowienia o zabezpieczeniu. Postanowieniem z dnia 2 stycznia 2019 roku Sąd Okręgowy uchylił postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia
roszczeń. Warter Fuels S.A. złożył zażalenie na to postanowienie w dniu 5 lutego 2019 roku. PKN ORLEN złożył odpowiedź na zażalenie. Sprawa
rozpoznania zażalenia jest na etapie postępowania drugoinstancyjnego, tj. przed Sądem Apelacyjnym w Łodzi. Zabezpieczenie zostało
prawomocnie uchylone. Pełnomocnik PKN ORLEN złożył także wniosek o zawieszenie postępowania z uwagi na toczące się równolegle
postępowanie o ustalenie prawa do spornego patentu, którego wynik będzie miał znaczenie dla rozstrzygnięcia w sprawie o naruszenie.
Wniosek nie został jeszcze rozpatrzony. Obecnie Sąd poszukuje biegłego bądź instytutu celem wydania opinii. W ocenie PKN ORLEN
roszczenia Warter Fuels S.A. są bezpodstawne.

RAPORT ONLINE 

Pozew Polocktransneft Druzhba przeciwko AB ORLEN Lietuva
W dniu 21 września 2017 roku spółka AB ORLEN Lietuva otrzymała z sądu pozew białoruskiej spółki Polocktransneft Druzhba (operator
białoruskiego odcinka rurociągu Przyjaźń) o zapłatę odszkodowania za ropę naftową, która jako tzw. ropa technologiczna od 1992 roku
znajdowała się na litewskim odcinku rurociągu Przyjaźń i została wykorzystana przez ORLEN Lietuva po tym jak w 2006 roku działalność tego

odcinka została wstrzymana. Polocktransneft Druzhba uważa, że ropa ta była jej własnością. Wartość roszczenia wynosi około 319 mln PLN
przeliczone kursem z dnia 31 grudnia 2019 roku (co odpowiada 84 mln USD). Pozew obejmuje również żądanie zapłaty odsetek i kosztów
505
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Spójność
i porównywalność
Informacje zawarte w raporcie zintegrowanym powinny być
prezentowane w sposób, który jest spójny na przestrzeni
czasu oraz tak, by można je było w porównywać z wynikami
innych organizacji.
Decydując się na regularne wydawanie raportów należy z roku na rok
zachowywać te same, przyjęte zasady raportowania. Ich zmiany, jeśli są
konieczne, powinny wynikać z dążenia do poprawy jakości prezentowanych
danych. Każda taka sytuacja powinna zostać wyjaśniona w raporcie,
ze wskazaniem:
∙ przyczyn wprowadzenia zmian
∙ opisem wprowadzonych zmian
∙ skutków wprowadzonych zmian dla czytelnika raportu
Przygotowując zintegrowany raport warto pamiętać, że choć każda
raportująca organizacja znacząco różni się od innych to przygotowywanie
raportu według tych samych wytycznych lub standardów pozwala porównywać
zaprezentowane treści.
W celu zapewnienia większej porównywalności danych w odniesieniu do
innych organizacji można:
1. Przedstawiać dane w formie wskaźników
Przykład: wartość emisji CO2 w przeliczeniu na jednostkę produktu
zamiast całkowitej wartości emisji CO2 w danym okresie
2. Wykorzystywać wskaźniki i standardy z których korzystają także inne
organizacje z danej branży, zwłaszcza wypracowane przez niezależne
organizacje
W przypadku danych niefinansowych mogą to być na przykład
wskaźniki ze standardów Global Reporting Initiative (GRI) lub SASB.
Dla poszczególnych tematów mogą to także być wskaźniki z innych
standardów tematycznych bądź systemów, np. wskaźniki CDP (Carbon
Disclosure Project) w ramach trzech obszarów: zmiany klimatyczne, woda,
lasy.
3. Korzystać z danych porównawczych takich jak benchmarki regionalne lub
branżowe
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Przykład: GK LW Bogdanka
Raport zintegrowany GK LW Bogdanka za rok 2019, to siódmy raport przygotowany przez GK LW Bogdanka w oparciu Standardy Global
Reporting Initiative (GRI Standards) - opcja Core wraz z wykorzystaniem suplementu branżowego dla branży górniczej i jednocześnie
62
www.lw.com.pl
szósty raport
zintegrowany
opracowany wg wytycznych IIRC: International Integrated Reporting Framework. Takie spójne podejście
pozwala porównywać wyniki firmy na przestrzeni lat, jak również porównywać wskaźniki do tych, które przedstawiają w swoich raportach
inne firmy w Polsce i na całym świecie.
Dodatkowo GK LW Bogdanka w raporcie pokazuje wyniki wybranych działań opisując je w odniesieniu do zeszłego okresu raportowania
i wskazując zakładane cele na przyszły rok umożliwiając łatwe porównywanie postępów.

CO OSIąGNĘLIśMY
CEL STRATEGII CSR

KOPALnIA EFEKTyWnA ŚROdOWISKOWO

[GRI 103-3, aspekt: Bioróżnorodność, GRI 103-3, apekt: Woda, ścieki i odpady, GRI 103-3, aspekt: Energia i emisje]
2. Zapewnienie efektywności środowiskowej i ochrony lokalnej bioróżnorodności
Obszar oddziaływania

Jak go rozumiemy

Zakładany cel
w 2018

Realizacja
w 2019

cel 2020

2.1 Ochrona lokalnej bioróżnorodności i rekultywacja obszarów, które uległy przekształceniu
Brak strat w gatunkach z listy IUcN

liczba populacji, których wielkość uległa
znaczącej redukcji w wyniku działalności
kopalni

0

0

0

Brak awarii ze skutkiem środowiskowym

liczba zarejestrowanych awarii ze skutkiem
środowiskowym

0

0

0

Bieżąca identyfikacja i dokumentowanie
istotnych obszarów wpływu bezpośredniego i pośredniego działalności Spółki
na środowisko naturalne

analiza szczegółowa obejmująca: wskazanie obszarów oddziaływania, form
oddziaływania, pomiar skali oddziaływania
(przypisane mierniki i wartości), opis działań monitorujących i ograniczających skalę
oddziaływania

stworzenie
raportu wpływu

aktualizacja
raportu wpływu

aktualizacja
raportu wpływu

Brak naruszeń przepisów dotyczących
ochrony środowiska

liczba nałożonych kar za naruszenia
w obszarze ochrony środowiska

0

0

0

STRONY 40-41,62-63, 73 W RAPORCIE ONLINE 
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ELEMENTY TREŚCI
<IR>Framework wskazuje osiem podstawowych elementów treści, z których powinien składać
się raport zintegrowany. Dla każdego z nich zostało wskazane pytanie, na które dana część
raportu powinna odpowiadać.
W tym rozdziale opisane zostały te elementy i pytania. Dodatkowo wskazano jaki zakres
tematów mogą obejmować odpowiedzi i przedstawiono przykłady, jak polskie organizacje
uwzględniły poszczególne treści w swoich raportach zintegrowanych.
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Informacje o organizacji
oraz jej otoczeniu
zewnętrznym
Raport zintegrowany powinien odpowiedzieć na pytanie:
Czym zajmuje się organizacja i w jakich warunkach
zewnętrznych funkcjonuje?
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Organizacja powinna przedstawić w raporcie:
∙ cel, misję i wizję firmy,
∙ kulturę organizacyjną, wartości korporacyjne oraz podejście zarządzania etyką,
∙ strukturę własnościową i operacyjną,
∙ zakres podstawowej działalności,
∙ wykaz rynków, na których firma prowadzi działalność wraz z otoczeniem konkurencyjnym,
∙ łańcuch wartości,
∙ kluczowe informacje ilościowe o organizacji (np. liczba pracowników),
najważniejsze czynniki wpływające na otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne organizacji (np. kwestie makro i mikroekonomiczne, polityczne,
technologiczne, regulacyjne, społeczne, środowiskowe).
Jeśli w powyższych obszarach zaszły istotne zmiany w porównaniu do poprzedniego okresu raportowania zawsze należy je zaznaczyć
i wyjaśnić.

Czynniki zewnętrzne
Przedstawiając czynniki wpływające na otoczenie zewnętrzne i wewnętrzne, należy przedstawić czynniki, które wpływają na tworzenie
wartości przez organizację w krótkim, średnim i długim okresie czasu – np. zmiany regulacyjne, które mogą mieć wpływ na sposób lub
koszty produkcji.

Czynnikami zewnętrznymi mogą być:
∙ zgłoszone i uzasadnione potrzeby kluczowych interesariuszy
∙ warunki makro i mikroekonomiczne, takie jak stabilność gospodarcza, globalizacja i trendy w branży
∙ siły rynkowe, takie jak względne mocne i słabe strony konkurentów oraz popyt klientów
∙ szybkość i skutki zmian technologicznych
∙ kwestie społeczne, takie jak populacja i zmiany demograficzne, prawa człowieka, zdrowie, ubóstwo, wartości zbiorowe i systemy
edukacyjne
∙ wyzwania środowiskowe, takie jak zmiana klimatu, utrata ekosystemów i niedobory zasobów
∙ środowisko prawne i regulacyjne, w którym działa organizacja
∙ środowisko polityczne w krajach, w których działa organizacja i inne kraje, które mogą mieć wpływ na zdolność organizacji do
realizacji jej strategii.
Źródło: International<IR> Framework, wersja styczeń 2021
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Przykład: Grupa KGHM
Grupa KGHM Polska Miedź S.A. w swoim raporcie zintegrowanym za rok 2019 przedstawiła swoją misję, wizj i wartości, zakres
działalności grupy,rynki na których operuje, łańcuch wartości . Wszystkie te informacje zostały osadzone na tle otoczenia i zachodzących
GRI 102-1 GRI 102-2 GRI 102-3 GRI 102-4 GRI 102-6 GRI 102-7 .
trendów rynkowych.

Kim jesteśmy

Misja i wizja organizacji
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- KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie oraz 72 jednostki zależne (w tym dwa fundusze inwestycyjne zamknięte aktywów niepublicznych), globalnie zatrudniając ponad
Misja:
34 tysiące pracowników – wierzących, że to co robią jest ważne dla świata.

��� ������ ���� �����.�

Dzięki wiedzy, odwadze i odpowiedzialności Grupa KGHM
Polska Miedź S.A. produkuje cenne produkty, głównie metale.
Wizja:
Działalność podstawowa to produkcja miedzi, towarzyszących jej metali nieżelaznych oraz rozwój ich bazy zasobowej.
Firma należy do ścisłej światowej czołówki producentów srebra i miedzi. Produkuje również złoto, nikiel, ren, ołów i platynowce. Wysoką jakość miedzi, srebra oraz innych wytwarzanych produktów, potwierdzają certyfikaty międzynarodowych
giełd towarowych.

�E�������� �������������
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W szczegółowy zakres działalności Grupy Kapitałowej
KGHM Polska Miedź S.A. wchodzą:

recykling
metali
nieżelaznych
odzyskiwanie metali
towarzyszących
rudom miedzi

kopalnictwo
rud miedzi
i metali
nieżelaznych
produkcja górnicza
metali, m.in. miedzi,
niklu, złota, platyny,
palladu
produkcja
wyrobów z
miedzi i metali
szlachetnych

produkcja kruszyw
drogowych

usługi budownictwa
podziemnego

usługi z zakresu
badań, analiz i
projektowania
usługi
transportowe
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15

produkcja maszyn
i urządzeń
górniczych
STRATEGIA KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

GRUPA KGHM I OTOCZENIE, W KTÓRYM KOOPERUJE

36

Nasze wartości
Wartości KGHM łączą wszystkich pracowników, niezależnie od ich pozycji w organizacji czy narodowości i są drogowskazem dla wszystkich podejmowanych decyzji
i działań. Od ponad 60 lat są one biznesową busolą firmy, wyznaczającą jej kierunek
rozwoju i sposób operowania na międzynarodowym rynku.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo w Spółce zajmuje pierwszą pozycję w hierarchii wartości:

1. Życie i zdrowie pracowników jest priorytetem;
2. Środowisko naturalne jest szanowane, w szczególności jego zasoby,
które eksploatowane są w sposób odpowiedzialny;
3. Spółka ma na uwadze społeczności lokalne, wśród których działa i z którymi prowadzi dialog;
4. KGHM Polska Miedź S.A. stawia na ciągłość i stabilność funkcjonowania.

Zorientowanie na wyniki

Osiąganie wyników z myślą o długofalowym sukcesie KGHM:

1. Stawianie ambitnych celów i nieustanny rozwój;
2. Wychodzenie z inicjatywą i podejmowanie dodatkowego wysiłku na rzecz KGHM;
3. Rzetelna praca z wykorzystaniem, właściwych narzędzi.

Odpowiedzialność

Wszyscy Pracownicy Spółki są współodpowiedzialni za działania podejmowane wobec akcjonariuszy:
1. Działanie w sposób transparentny i uczciwy,
z zachowaniem standardów określonych w Kodeksie Etyki;
2. Odpowiedzialność za decyzje, zobowiązania i ciągły, stabilny rozwój;
3. Budowanie długotrwałych relacji z partnerami biznesowymi i społecznymi.

Odwaga

W przemyślany sposób w Spółce podejmowane są nowe wyzwania:
1. Pracownicy odważnie stawiają czoło nowym wyzwaniom;
2. Podejmowane są odważne decyzje i stale poszukiwane nowe,
innowacyjne rozwiązania.

Współdziałanie

Współdziałanie jest podstawą osiągania sukcesów w Spółce:
1. Realizowana jest praca zespołowa;
2. W dyskusji szanowane są poglądy innych;
3. Wykorzystywane są talenty i doświadczenie Pracowników;
4. Różnorodność, w tym wielokulturowość, jest wartością.
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Nasze aktywa
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. posiada zdywersyfikowane geograficznie aktywa górnicze (kopalnie miedzi,
srebra, molibdenu, niklu oraz innych metali) zlokalizowane
w Polsce, USA, Chile i Kanadzie. Kluczowe aktywo zagraniczne
– kopalnia Sierra Gorda, będąca wspólnym przedsięwzięciem
KGHM INTERNATIONAL LTD., Sumitomo Metal Mining oraz
Sumitomo Corporation, zlokalizowana jest w Chile. Ponadto, w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. znajdują
się projekty górnicze w fazie przedoperacyjnej (m.in. Victoria,
Sierra Gorda Oxide), jak i projekty eksploracyjne.

Lokalizacjia aktywów
Grupy Kapitałowej KGHM
Polska Miedź S.A.

Projekty wydobywcze

Kopalnie

Huty

Polska

Chile

USA

Kanada (B.C.) Kanada (Ontario)

– Polkowice-Sieroszowice (Cu, Ag)
– Lubin (Cu, Ag)
– Rudna (Cu, Ag)
– Głogów Głęboki-Przemysłowy
– Eksploracja w regionie
– Huta Miedzi Głogów I
– Huta Miedzi Głogów II
– Huta Miedzi Legnica
– Huta Miedzi Cedynia (walcownia)

– Sierra Gorda
(Cu, Mo, Au)
– Franke (Cu)
– Eksploracja
w regionie

– Robinson
(Cu, Au, Mo)
– Carlota (Cu)

– Ajax (Cu, Au)

18

– Aktywa operacyjne
– Sudbury (Cu, Ni, TPM*)
– Victoria (Cu, Ni, TPM)
– Eksploracja w regionie

* TPM - metale szlachetne
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Otoczenie i trendy rynkowe
Uwarunkowania makroekonomiczne
W 2019 r. kontynuowano serię obniżek prognoz tempa wzrostu gospodarczego na świecie publikowanych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW). Skumulowana rewizja na 2020 r. w okresie od
stycznia 2019 do stycznia 2020 r. wyniosła -0,2 pkt proc. dla świata. Rozkład obniżek prognozowanej
dynamiki wzrostu w największej mierze dotyczył krajów rozwijających się (Emerging Market and Developing Economies), których przewidywane tempo wzrostu zostało obniżone o 0,5 pkt proc., wobec rewizji
w krajach rozwiniętych na poziomie -0,1 pkt proc.

Prognozy wzrostu realnego PKB według MFW
ze stycznia 2020 r. w zestawieniu do poprzednich prognoz
Kanada

Strefa Euro

Polska

USA

Chile

Chiny

2019E: 1,5%
2020F: 1,8% (0,0 pp)
2021F: 1,8% (0,0 pp)

2019E: 2,3%
2020F: 2,0% (-0,1 pp)
2021F: 1,7% (0,0 pp)

2019E: 1,2%
2020F: 1,3% (-0,1 pp)
2021F: 1,4% (0,0 pp)

2018: 4,0%
2019F: 2,5%
2020F: 3,0%

2018: 5,1%
2019F: 4,0%
2020F: 3,1%

Świat

2019E: 6,1%
2020F: 6,0% (+0,2 pp)
2021F: 5,8% (-0,1 pp)

2019E: 2,9%
2020F: 3,3% (-0,1 pp)
2021F: 3,4% (-0,2 pp)
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Ład korporacyjny
Raport zintegrowany powinien odpowiedzieć na pytanie:
W jaki sposób struktura ładu korporacyjnego organizacji
wspiera tworzenie przez nią wartości w krótkiej, średniej
oraz długiej perspektywie czasowej?
Organizacja powinna przedstawić określone elementy ładu korporacyjnego,
wraz ze wskazaniem w jaki sposób wspierają one tworzenie wartości
przez organizację.
Informacje, które powinny zostać przedstawione w raporcie:
1. Struktura zarządcza organizacji, z uwzględnieniem różnych wymiarów
różnorodności np. skład Zarządu, w podziale na liczbę kobiet i liczbę
mężczyzn zasiadających w zarządzie.
2. Opis kluczowych procesów w organizacji wykorzystywanych do
podejmowania strategicznych decyzji
3. Opis podejścia do zarządzania ryzykiem
4. Opis procesów i mechanizmów w organizacji służących do zarządzania
etyką, w tym zgłaszania i monitorowania naruszeń, dostępnych narzędzi
5. Informacja o procesach i działaniach w ramach ładu korporacyjnego,
które wykraczają poza wymagania prawne
6. Czy/ w jaki sposób polityka wynagrodzeń i motywowania powiązana jest
z tworzeniem wartości w krótkim, średnim i długim okresie
7. Wskazanie osób z najwyższej kadry zarządzającej odpowiedzialnych
za rozwój i wdrażanie innowacji
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Przykład: Orange Polska
Orange Polska bardzo szczegółowo przedstawiła w raporcie zintegrowanym za rok 2019 swoje podejście do ładu korporacyjnego, w tym
roli akcjonariuszy, relacji inwestorskich, zasad etycznych i metod zarządzania etyką dla prawidłowego funkjonowania organizacji. Firma
ŁAD KORPORACYJNY
Orange Polska Raport Zintegrowany 2019
pokazała też podejście do zarządzania różnorodnością w ciałach zarządczych i nadzorczych. W raporcie bardzo dokładnie zostały
opisane zarówno składy tych organów jaki ich działalność z całego raportowanego okresu.
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0CU\GRQFGLıEKGFQĜCFWMQTRQTCE[LPGIQ
W ubiegłym roku obrotowym Rada Nadzorcza brała udział
w podejmowaniu wszystkich decyzji o fundamentalnym
znaczeniu dla Orange Polska. Monitorowaliśmy działania
Zarządu w zakresie kierowania działalnością Spółki, dbając
o ich zgodność z prawem oraz standardami i zasadami wewnętrznymi, a także celowość i efektywność. Na każdym
posiedzeniu Rada Nadzorcza szczegółowo omawiała aktualne wyniki finansowe i operacyjne Spółki w odniesieniu do
przyjętego na początku roku budżetu. Bardziej szczegółową
ocenę sytuacji Spółki przez Radę Nadzorczą przedstawiono
w dalszej części tego rozdziału.

.KUV2T\GYQFPKE\âEGIQ
4CF[0CF\QTE\GL

Częstotliwość posiedzeń Rady Nadzorczej i jej komitetów
zapewnia ścisły kontakt z Zarządem. W 2019 roku odbyło
się pięć posiedzeń Rady Nadzorczej i trzynaście posiedzeń
jej komitetów. Średnia frekwencja na posiedzeniach wynosiła 97,8%. W trzech przypadkach uchwały zostały podjęte
w trybie pisemnym, gdy było to konieczne pomiędzy posiedzeniami.

5\CPQYPK#MELQPCTKWU\G
W 2019 roku spółka Orange Polska osiągnęła dalszy postęp w kierunku kształtowania modelu biznesowego, który
zapewni jej trwały rozwój. Rentowność operacyjna zwiększyła się drugi rok z rzędu, a ponadto po raz pierwszy od
trzynastu lat osiągnęliśmy wzrost przychodów. To przekonujący dowód, że nasza strategia – oparta na konwergencji, rozbudowie sieci światłowodowej, rozwoju działalności
w obszarach komplementarnych i poprawie efektywności
– sprawdza się i jest skutecznie realizowana pomimo wymagającego otoczenia i stałej strukturalnej presji na tradycyjne
usługi stacjonarne. Rada Nadzorcza oceniła ubiegłoroczne
wyniki finansowe Orange Polska bardzo wysoko.
W ubiegłym roku Zarząd dowiódł również, że potrafi z powodzeniem odgrywać wiodącą rolę w wyznaczaniu trendów
rynkowych. Orange Polska jako pierwszy operator na rynku podniósł ceny w formule „więcej za więcej”. Tę śmiałą
decyzję poprzedziły dyskusje na posiedzeniach Rady Nadzorczej, poświęcone analizie potencjalnych skutków podwyższenia cen w obliczu konkurencji na rynku telekomunikacyjnym w Polsce. To posunięcie ma kluczowe znaczenie
dla długofalowego budowania wartości Spółki.
Kolejnym przykładem godnego uznania długoterminowego
sposobu działania Orange Polska – a jednocześnie wyrazem
przekonania o atrakcyjności produktów cyfrowych – było
wprowadzenie na rynek oferty Orange Flex. To inwestycja
w przyszłość Spółki, zaprojektowana i wdrożona we własnym zakresie, która ma stymulować przemiany w branży
telekomunikacyjnej.

Co do 2020 roku, w obliczu wybuchu globalnej pandemii
koronawirusa, priorytety dla Zarządu zatwierdzone w czasie marcowego posiedzenia Rady Nadzorczej muszą zejść
na drugi plan. Absolutnym priorytetem staje się zarządzanie kryzysowe. Jestem przekonany, że podstawowa działalność Orange Polska pozostaje relatywnie odporna na skutki
pandemii, gdyż z punktu widzenia potrzeb klientów indywidualnych i biznesowych mobilny i stacjonarny dostęp do
internetu ma obecnie znaczenie krytyczne. Poza pandemią
dwie kwestie będą w tym roku szczególnie ważne. Pierwszą z nich jest zbliżająca się aukcja 5G. Pozyskanie nowego
pasma, które jest rzadką i unikalną formą kapitału naturalnego, będzie mieć bardzo istotne znaczenie dla długoterminowych perspektyw działalności Orange Polska. Drugą
kwestią jest nowa strategia. W 2020 roku Zarząd będzie
intensywnie pracować nad opracowaniem nowej strategii
na lata 2021–2023, uwzględniając w tym procesie pewne
strategiczne kierunki rozwoju ujęte w nowej strategii Grupy
Orange, przedstawionej w grudniu ubiegłego roku.
Jestem przekonany, że rozważne działania Zarządu, wsparte przez Radę Nadzorczą, pozwolą Spółce skutecznie zmierzyć się z bezprecedensowymi wyzwaniami wynikającymi
z pandemii. Wierząc w odporność naszej działalności, uważam, że obecny okres niepewności przyniesie w dłuższej
perspektywie wiele możliwości biznesowych, które zostaną
uwzględnione w nowej strategii.
/CEKGL9KVWEMK
Przewodniczący Rady Nadzorczej
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klientów, pracowników i opinii publicznej. Przykładamy naj-

<CFCPKC-QOKULKFU'V[MK1TCPIG2QNUMC
Komisja ds. Etyki Orange Polska jest ciałem doradczym,
które czuwa nad przestrzeganiem norm etycznych w Spółce. Komisja analizuje na bieżąco wszelkie zgłoszenia dotyczące nieetycznego postępowania, a także edukuje pracowników w zakresie stosowania zasad etyki w miejscu pracy.
Do zadań Komisji należy także poszerzanie wiedzy i świadomości pracowników w kwestii podstawowych norm etycznych poprzez e-szkolenia, które prezentują sytuacje, z jakimi
pracownicy mogą się zetknąć na co dzień, a także pokazują
przykłady właściwego postępowania.
W przypadku podejrzenia naruszenia zasad etyki pracownicy Orange Polska mogą się łatwo skontaktować z Komisją ds. Etyki poprzez specjalną skrzynkę e-mailową lub
anonimowy formularz zgłoszeniowy w intranecie firmowym
(*Zapytaj_etyka). Istnieje także możliwość przesłania wiadomości elektronicznej lub listu bezpośrednio do Przewodniczącego Komitetu Audytowego. Wszystkie zgłoszenia są
traktowane w sposób poufny.
Etyczność postępowania to kluczowy element naszej kultury
korporacyjnej, który leży u podstaw dobrych relacji Orange
Polska z partnerami biznesowymi oraz rynkiem jako całością.
Orange Polska Raport Zintegrowany 2019

ŁAD KORPORACYJNY
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Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności
należy:

Szczegółowy opis spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia można znaleźć na naszej witrynie interneto-
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Model biznesowy
Raport zintegrowany powinien odpowiedzieć na pytanie:
Jaki jest model biznesowy organizacji?

44

Model biznesowy – system przekształcania elementów wkładu (inputs) poprzez działania biznesowe, w produkty
i rezultaty (outputs) w celu realizacji założeń strategicznych oraz tworzenia wartości w krótkim, średnim i długim
okresie
Model biznesowy w raporcie zintegrowanym powinien opisywać kluczowe elementy:
1. Wkłady (inputs) – zasoby będące w dyspozycji organizacji (np. środki finansowe, infrastruktura), które są wykorzystywane lub
przetwarzane w ramach działalności biznesowej
Raport powinien pokazywać powiązanie kluczowych danych wejściowych (np. wysokość nakładów poniesionych na określone działania)
z kapitałami (np. kapitał finansowy)
W raporcie należy ujawnić kluczowe dane wejściowe, zidentyfikowane jako istotne dla tworzenia wartości, a nie wszelkie dane, którymi
organizacja dysponuje.
2. Działania biznesowe – działania podejmowane przez organizacje, w celu przetworzenia kapitałów i tworzenia wartości
Opis działań biznesowych może obejmować opis:
∙ strategii i działań podejmowanych przez organizację w celu wyróżnienia się na rynku
∙ podejścia do wdrażania innowacji oraz dostosowywania się do zmian w otoczeniu
∙ podejmowanych działań optymalizacyjnych, edukacyjnych i rozwojowych w ramach całej organizacji

3. Produkty – kluczowe produkty i usługi.
Opis powinien obejmować zarówno produkty, które są celowym efektem działania organizacji, jak i opis skutków ubocznych działań
np. generowane emisje, odpady
4. Rezultaty - wewnętrzne i zewnętrzne (pozytywne i negatywne) konsekwencje dla kapitałów, w wyniku działalności organizacji.
Przykładem rezultatów mogą być:
∙ Reputacja organizacji
∙ Przychody i przepływy finansowe
∙ Satysfakcja klientów
∙ Skutki środowiskowe (np. zanieczyszczenie powietrza)

Model biznesowy powinien zostać przedstawiony na prostym i czytelnym diagramie, umożliwiającym zrozumienie zależności i przepływów
pomiędzy jego elementami.
Rezultaty powinny zostać przedstawione w sposób wyważony – obejmując zarówno pozytywne jak i negatywne skutki
prowadzonych działań.

Przykład przedstawienia zależności i powiązania pomiędzy poszczególnymi elementami modelu biznesowego
WKŁAD
∙ nakłady na podniesienie
bezpieczeńswa pracy
pracowników

DZIAŁANIA BIZNESOWE

PRODUKTY

∙ szkolenia skierowane do
pracowników

∙ spadek liczby wypadkow
przy pracy

∙ kampania informacyjna
∙ zakup dodatkowego
sprzętu ochronnego

REZULTATY
∙ ograniczenie kosztów
ponoszonych przez
pracodawcę
∙ w wyniku wypadku
∙ i nieobecności pracownika
∙ poprawa zaangażowania
pracowników
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Nasz Model Tworzenia Wartości powstał w wyniku gruntownych analiz światowego rynku ropy i długoterminowych prognoz jego rozwoju.

Przykład: GK Lotos

Grupa Lotos w raporcie zintegrowanym za rok 2019, na prostej grafice przedstawiła swój model biznesowy wraz przepływem kapitałów
wykorzystywanych
w /działalności
organizacji
O GRUPIE LOTOS
STRATEGIA /

Nasze kapitały

W procesie tworzenia wspólnej wartości dużą wagę przywiązujemy do efektywnego zarządzania posiadanymi kapitałami i właściwego wykorzystania ich potencjału oraz możliwości w poszczególnych segmentach naszej działalności.
Rozsądne gospodarowanie i pomnażanie kapitału finansowego pozwala nam na inwestycje w zasoby niefinansowe Grupy Kapitałowej LOTOS, które z czasem generują kolejne zyski. Od lat konsekwentnie inwestujemy w doskonalenie procesów wydobycia
i produkcji, rozwój pracowników i budowanie kultury innowacji wewnątrz organizacji oraz tworzenie innowacyjnych produktów.
Nieustannie myślimy też nad rozwiązaniami mającymi na celu ograniczanie naszego śladu środowiskowego. Staramy się również wywierać pozytywny wpływ społeczny poprzez działalność charytatywną i sponsoringową.
NASZE KAPITAŁY

Kapitał środowiskowy

Wkład na koniec 2018 r.
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Zarządzanie kapitałem
Jako organizacja, w której funkcjonują zakłady z przemysłu paliwowego i energetycznego, jesteśmy przekonani o tym, że
nasza działalność – jeśli prowadzona odpowiedzialnie – może odbywać się bez uszczerbku dla otaczającego środowiska.
Działając w branży energochłonnej duży nacisk kładziemy na ciągłe doskonalenie w zakresie efektywności energetycznej.
Poprzez systematyczne obniżanie zużycia energii pierwotnej w naszych zakładach udaje nam się regularnie obniżać
współczynniki emisji gazów cieplarnianych i jednocześnie przyczyniać się do poprawy bezpieczeństwa funkcjonowania
sieci energetycznej w naszym kraju.
Dużą uwagę w naszych lokalizacjach przykładamy również do kwestii odpadów, dążąc do tego, aby wytwarzać ich możliwie najmniej. Mimo to, chcąc sprawnie zarządzać produkcją, wytworzenia pewnych odpadów nie da się uniknąć. W przeważającej części naszych lokalizacji – w tym w rafinerii w Gdańsku – odpadów nie przetwarzamy. Jednak przekazując je
firmom zewnętrznym dbamy, aby firmy te posiadały stosowne pozwolenia na gospodarowanie odpadami oraz preferujemy
tych odbiorców, którzy zapewnią nas, że odebrane od nas odpady ostatecznie poddane zostaną procesowi odzysku lub
recyklingu.
RAPORT ONLINE 

Rezultaty na koniec 2019 r.
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Szanse i ryzyka
Raport zintegrowany powinien odpowiedzieć na pytanie:
Jakie są szanse i ryzyka, które mają wpływ na możliwości
organizacji w zakresie tworzenia wartości w krótkiej,
średniej i długiej perspektywie czasowej oraz jak
organizacja nimi zarządza?
W raporcie zintegrowanym należy przedstawić zidentyfikowane szanse
i ryzyka specyficzne dla działalności organizacji, których materializacja
mogłaby mieć znaczący wpływ na zarządzanie firmą i wytwarzanie przez nią
wartości w krótkim, średnim lub długim okresie czasu.
Raport zintegrowany powinien obejmować całościowy opis podejścia do
zarządzania ryzykiem w tym:
1. Zasady zarządzania ryzykiem:
a. Obowiązujące w organizacji polityki i procedury
b. Opis procesu zarządzania ryzykiem
c. Nadzór nad procesem zarządzania ryzykiem

2. Podejście do identyfikacji ryzyka oraz zdefiniowane źródła zagrożeń
i szans.
W procesie identyfikacji ryzyka należy uwzględnić:
∙ zewnętrzne źródła zagrożeń i szans np. zmiany regulacyjne, zmiany trendów
konsumenckich
∙ wewnętrzne źródła zagrożeń i szans np. innowacyjne rozwiązania, usprawnienia
procesów

3. Ocenę ryzyk ze względu na prawdopodobieństwo ich wystąpienia
oraz potencjalny wpływ materializacji danego ryzyka na działalność
organizacji.
4. Zarządzanie ryzykiem – strategię zarządzania poszczególnymi rodzajami
ryzyka oraz działania podjęte w celu ograniczenia negatywnych skutków
ich materializacji
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ich spełnienia.
2.

RYZYKA PROJEKTOW E – zdarzenia lub okoliczności, które w razie wystąpienia mogą mieć negatywny wpływ na realizację przynajmniej
jednego z celów projektu. Ryzyka te podlegają bieżącej ocenie podczas prowadzonych prac projektowych.

Przykład: GK ORLEN

RYZYKA PROCESOW E / OPERACYJNE – identyﬁkowane w ramach działalności biznesowej, pozwalają efektywnie zarządzać procesami.
3.
Grupa
Kapitałowa ORLEN w swoim raporcie zintegrowanym za rok 2019 przedstawiła swój system zarządzania ryzykiem korporacyjnym.
Ryzyka te sąnie
oceniane
corocznie
w ramachopisu
procesu
samooceny
przez
właścicieli
biznesowych.
W dokumencie
zabrakło
szczegółowego
klasyfikacji
ryzyk
i efektów
stsosowania
mechanizmów kontroli w podejściu do każdego
z nich.

Klasyﬁkacja ryzyk oraz procesów wraz z mechanizmami kontrolnymi w ramach
funkcjonowania ERM.
Strategiczne

Ryzyka / Procesy

Opis ryzyka

Sposoby mitygacji ryzyka

STRATEGICZNE

niejednolite, nierealne założenia i cele strategiczne
Założenia

zmiana założeń/celów strategicznych w trakcie
procesu

niewłaściwy podział kompetencji pomiędzy
Podział kompetencji

komórkami organizacyjnymi
brak ośrodka decyzyjnego

wprowadzenie niekorzystnych uregulowań prawnych
Nowe regulacje

brak efektywnych działań administracji publicznej
związanych z egzekwowaniem prawa

niewystarczający poziom wiedzy o bezpieczeństwie
pracy wśród ﬁrm zewnętrznych
W ypadki przy pracy i inne zagrożenia

zagrożenia bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa
pożarowego związane z obecnością pracowników ﬁrm
zewnętrznych na terenie Grupy ORLEN

Cykliczna weryﬁkacja aktualności
kluczowych celów strategicznych oraz
bieżący ich monitoring na tle
zmieniającego się otoczenia (regulacje,
rynek, kluczowi dostawcy, itp.).

Wysoka specjalizacja pracowników,
odpowiednie delegowanie
obowiązków i odpowiedzialności
poprzez opracowanie precyzyjnych
zakresów zadań.

Udział w konsultacjach publicznych do
projektów legislacyjnych ograniczający
ryzyko niekorzystnych przepisów.

Nadzór i zarządzanie pracą ﬁrm
zewnętrznych poprzez wdrożenie
narzędzi monitorujących stan
bezpieczeństwa prac.
Zapewnienie odpowiednich
mechanizmów do stałego
monitoringu oceny zagrożeń i ryzyka.
Wdrożenie jednolitych wymagań dla
wykonawców
i podwykonawców zgodnie z
wytycznymi „Standardu
Bezpieczeństwa Grupy ORLEN nr 9”.

342
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Ryzyka pozaﬁnansowe
Ryzyka pozaﬁnansowe

Ryzyka w zakresie zagadnień społecznych, pracowniczych, poszanowania praw człowieka, środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy,
przeciwdziałania korupcji i łapownictwu mogą występować w 3 głównych kategoriach ryzyk (strategiczne, projektowe, procesowe/operacyjne)
Ryzyka
w ORLEN.
zakresie zagadnień społecznych, pracowniczych, poszanowania praw człowieka, środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy,
w Grupie
przeciwdziałania korupcji i łapownictwu mogą występować w 3 głównych kategoriach ryzyk (strategiczne, projektowe, procesowe/operacyjne)
w Grupie ORLEN.
Opis ryzyk, sposobów ich mitygacji oraz tendencji rozwoju ryzyk dla powyższych zagadnień przedstawia poniższe zestawienie.
Opis ryzyk, sposobów ich mitygacji oraz tendencji rozwoju ryzyk dla powyższych zagadnień przedstawia poniższe zestawienie.
RYZYKA /

OPIS

SPOSOBY MITYGACJI

TENDENCJA

PROCESY

RYZYKA

RYZYKA

ROZW OJU RYZYKA

RYZYKA /
SPOŁECZNE
PROCESY

OPIS

SPOSOBY MITYGACJI

TENDENCJA

RYZYKA

RYZYKA

ROZW OJU RYZYKA

Wdrożenie i realizacja strategii CSR, w której

SPOŁECZNE

określone są sposoby komunikacji działań z
zakresu społecznej odpowiedzialności.
Wdrożenie i realizacja strategii CSR, w której
Wdrożenie i nadzór nad Ramowym
określone są sposoby komunikacji działań z
Systemem Zarządzania Responsible Care,
zakresu społecznej odpowiedzialności.
powołanie Pełnomocnika Ramowego
Wdrożenie i nadzór nad Ramowym
Systemu Zarządzania Responsible Care .
Systemem Zarządzania Responsible Care,

Brak publicznej wiedzy o zaangażowaniu
A. Odpowiedzialność

Grupy ORLEN w działania związane z

społeczna korporacji
A. Odpowiedzialność

realizacją
politykiwiedzy
odpowiedzialności
Brak publicznej
o zaangażowaniu
społecznej
Grupy ORLEN w działania związane z

społeczna korporacji

realizacją polityki odpowiedzialności
społecznej

powołanie Pełnomocnika Ramowego
Systemu Zarządzania Responsible Care .

Wykorzystywanie marki w skojarzeniu z
B. Zarządzanie reputacją,
marką i marketingiem
B. Zarządzanie reputacją,
marką i marketingiem

niekorzystnymi, kontrowersyjnymi

Nadzorowanie procesu ustalania metodologii

działaniami
Wykorzystywanie marki w skojarzeniu z
niekorzystnymi, kontrowersyjnymi
Działania mające negatywny wpływ na
działaniami
wizerunek PKN ORLEN S.A.

przeprowadzania akcji promocyjnych,
zatwierdzanie przez upoważnione obszary
Nadzorowanie procesu ustalania metodologii
kluczowych działań.
przeprowadzania akcji promocyjnych,
zatwierdzanie przez upoważnione obszary

Działania mające negatywny wpływ na

kluczowych działań.

wizerunek PKN ORLEN S.A.

Prawidłowa dokumentacja, protokoły
wykonania oraz zestawienia kontrolne w
ORLEN wynikające z działań
C. Outsourcing i ryzyko
systemach informatycznych, zapewnienie
Prawidłowa dokumentacja, protokoły
podwykonawców
kompletności i jakości dokumentacji.
podwykonawców
lub zawierania
umów
Ograniczenie kontroli
nad procesami
Grupy
wykonania oraz zestawienia kontrolne w
Systematyczne dokonywanie ocen
outsourcingowych
ORLEN
wynikające
z
działań
C. Outsourcing i ryzyko
systemach informatycznych, zapewnienie
dostawców usług.
podwykonawców
kompletności i jakości dokumentacji.
podwykonawców lub zawierania umów
Systematyczne dokonywanie ocen
outsourcingowych
Tło pod nazwą: istotność ryzyka dla organizacji; krytyczna, wysoka, średnia, niska, bardzo
niska
dostawców
usług.
Tło pod strzałkami: poziom ryzyka uwzględniający zastosowane mechanizmy kontroli; krytyczny, wysoki, średni, niski, bardzo niski
Ograniczenie kontroli nad procesami Grupy

Tło pod nazwą: istotność ryzyka dla organizacji; krytyczna, wysoka, średnia, niska, bardzo niska
Tło
pod strzałkami:
ryzyka
uwzględniający zastosowane mechanizmy kontroli; krytyczny, wysoki, średni, niski, bardzo niski
Tendencja
rozwoju poziom
ryzyka rok
do roku:

Tendencja rozwoju ryzyka rok do roku:
ryzyko maleje

ryzyko rośnie

ryzyko stabilne

ryzyko maleje

ryzyko rośnie

ryzyko stabilne

Efekty zastosowania mechanizmów kontroli w procesie zarządzania ryzykami – pozycjonowanie ryzyk na mapie ryzyka
Efekty zastosowania mechanizmów kontroli w procesie zarządzania ryzykami – pozycjonowanie ryzyk na mapie ryzyka

A, B, C – ryzyka społeczne – istotność ryzyka
A’, B’, C’ – ryzyka społeczne – poziom ryzyka uwzględniający zastosowane mechanizmy kontroli
RYZYKA /

RAPORT ONLINE
PROCESY 
PRACOW NICZE

OPIS
RYZYKA

SPOSOBY MITYGACJI
RYZYKA

TENDENCJA ROZW OJU
RYZYKA
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Strategia i alokacja
zasobów
Raport zintegrowany powinien odpowiedzieć na pytanie:
Dokąd organizacja chce dotrzeć i jak zamierza to zrobić?
Raport zintegrowany powinien pozwolić czytelnikowi zobaczyć
długoterminową strategie i plany, ale też zrozumieć w jaki sposób i przy
wykorzystaniu jakich zasobów organizacja zamierza te plany zrealizować.
Dlatego też raport powinien zawierać:
1. Przedstawienie krótko, średnio i długoterminowych celów
strategicznych organizacji,
2. Strategię działania, która pozwoli osiągnąć zakładane cele strategiczne
3. Informacje o planach dotyczących alokacji zasobów
∙ Jakie zasoby organizacja posiada?
∙ W jaki sposób organizacja zamierza wykorzystać dostępne zasoby do osiągnięcia
zakładanych celów?

4. Informację o tym w jaki sposób będą mierzone osiągniecia i docelowe
wyniki
∙ Jak wygląda system monitoringu i ewaluacji realizowanych działań
∙ Jak wygląda system i struktura nadzoru nad realizacją działań?

Opisując strategię warto pamiętać o:
∙ uwzględnieniu zasobów niematerialnych (np. innowacjach) i podejścia
do rozwoju kapitału intelektualnego
∙ opisaniu w jaki sposób w strategii zostały uwzględnione aspekty społeczne
i środowiskowe
∙ opisaniu w jaki sposób w proces tworzenia strategii zostali zaangażowani
interesariusze oraz w jaki sposób zgłoszone przez nich kwestie
i oczekiwania zostały uwzględnione w strategii
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Przykład: LPP
LPP w raporcie zintegrowanym za rok 2019 przedstawia strategię i cele zrównoważonego rozwoju w rozbiciu na kolejne lata, dzięki czemu
29
O FIRMIE | MODEL BIZNESOWY LPP | OTOCZENIE FIRMY
widać
kamienie milowe w ich realizacji oraz działania jakimi te cele mają zostać osiągnięte. Do każdego
celu zostały przypisane
wskaźniki,
28 RAPORT ZINTEGROWANY LPP ZA ROK 2019/20 | PROFIL I MODEL BIZNESOWY LPP
O FIRMIE | MODEL BIZNESOWY LPP
dzięki czemu w przyszłości będzie można łatwo sprawdzić stopień realizacji zamierzonych założeń.

RAPORT ZINTEGROWANY LPP ZA ROK 2019/20 | PROFIL I MODEL BIZNESOWY LPP

| OTO

FOR PEOPLE FOR OUR PLANET

w odpowiedzi na nowe wyzwania pojawiające
jako osobiste zobowiązanie.” współzałożyciel LPP, prezes, ale także ojciec
się w naszym otoczeniu. Realizację strategii
i dziadek, realizację celów zapisanych w naszej
będzie nadzorować nowo utworzony dział zrówMarek Piechocki,
noważonego rozwoju.
strategii zrównoważonego rozwoju traktuję
prezes LPP

jako osobiste zobowiązanie.”
Marek Piechocki,
prezes LPP

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
FUNDAMENT STRATEGII
STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU

Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy
jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój,
FUNDAMENT STRATEGII
w którym potrzeby obecnego pokolenia
Na obecnym poziomie cywilizacy
mogą być zaspokojone bez umniejszania szans
jest rozwój zrównoważony, to jest
przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie.
PROFIL I MODEL
BIZNESOWY LPP

W naszej nowej strategii deklarujemy realizację
FORwymierne
PEOPLE
FOR OUR PLANET
działań, które przyniosą
efekty
w czterech obszarach:
produkcji
przyjaznej
W naszej
nowej
strategii deklarujemy realizację
środowisku, bezpieczeństwa
działań, chemicznego
które przyniosą wymierne efekty
produkcji, eliminacji opakowań niepodlegająw czterech obszarach: produkcji przyjaznej
cych obiegowi zamkniętemu oraz ekologicznych
środowisku, bezpieczeństwa chemicznego
rozwiązań w budynkach centrali i sieci sprzedaprodukcji,
eliminacji
opakowań niepodlegająży. Nasza strategia bazuje
na wnikliwej
analizie
„LPP jest ﬁrmą rodzinną. Bierzemy więc szczeobiegowiMa
zamkniętemu
oraz ekologicznych
potrzeb i oczekiwańcych
interesariuszy.
charakter
gólną odpowiedzialność za przyszłe pokolenia
w korekty
budynkach centrali i sieci sprzedaotwarty, zakładamyrozwiązań
możliwość jej
i warunki, w jakich przyjdzie im żyć. Jako
w odpowiedzi na nowe
wyzwania
pojawiające
ży. Nasza
strategia
bazuje na wnikliwej analizie
„LPP jest ﬁrmą rodzinną. Bierzemy więc szczewspółzałożyciel LPP, prezes, ale także ojciec
się w naszym otoczeniu.
Realizację
strategiiinteresariuszy.
potrzeb
i oczekiwań
Ma charakter
gólną odpowiedzialność
za przyszłe pokolenia
i dziadek, realizację celów zapisanych
w naszej
będzie nadzorować nowo utworzony dział zrówotwarty, zakładamy możliwość jej korekty
i warunki,
w jakich przyjdzie im żyć. Jako
noważonego rozwoju.
strategii zrównoważonego rozwoju
traktuję

w którym potrzeby obecnego po
mogą być zaspokojone bez umni

CEL STRATEGII

Znaczące ograniczenie negatywnego wpływu przyszłych pokoleń na ich zaspok
na środowisko.

CEL STRATEGII

2020

2021

2023

Wdrożenie programu
Eco Aware Production
w obszarach:
gospodarki wodnej
i pozyskiwania energii.

25% odzieży
wyprodukowanej
przez LPP to kolekcje
Eco Aware.

Znaczące ograniczenie negatywn
na środowisko.

2025

ECO AWARE

PRODUKT I PRODUKCJA

2020

2021
50% odzieży Reserved 2023

100% fabryk jeansów
objętych programem
Eco Aware Production.

2025

w kolekcji Eco Aware.

ECO AWARE
Redukcja CO o 15%
2

PRODUKT
I PRODUKCJA
w stosunku
do 2020
System zbiórki
roku.
30% fabryk
używanej odzieży
Wdrożenie
programu
100% fabryk jeansów
w południowej
Azji
w 100% sklepów. 25% odzieży
Eco
Aware
Production
wyprodukowanej
objętych programem
objętych programem
w obszarach:1 mln zł na inwestycje
przez LPP to kolekcje
Eco Aware Production.
Eco Aware Production.
w nowe technologie
gospodarki wodnej
Eco Aware.
pozwalające
System zbiórki
i pozyskiwania
energii. utylizować odpady tekstylne.
30% fabryk
używanej odzieży
w południowej Azji

w 100% sklepów.

Eco Aware Production.

1 mln zł na inwestycje
w nowe technologie

BEZPIECZEŃSTWO CHEMICZNEobjętych programem
W PRODUCJI

Członkostwo w programie
Zero Discharge
of Hazardous
Chemicals (ZDHC).

100% produktów zawierających wełnę lub pierze będzie pochodziło
z certyﬁkowanych farm.

wać odpady tekstylne.

W PRODUCJI

Członkostwo w programie
100% produktów zawie100% zawieszek
100% kartonów
100% plastiku użytego
Zero Discharge
wełnę lub piecenowych wolnych
z certyﬁkatem FSCrających
w opakowaniach
of Hazardouslub z recyklingu. rze będzie
od folii.
nadajepochodziło
się do
Chemicals (ZDHC).
z certyﬁ
kowanych
farm.
ponownego
użycia,
100% opakowań
w sklepach
z recyklingu.

100% opakowań folii do
wysyłki zamówień on-line
House, Cropp i Sinsay
z recyklingu.

100% opakowań do wysyłki zamówień on-line
Mohito i Reserved bez
jednorazowego plastiku.

Ograniczenie użycia
jednorazowej folii
do pakowania próbek
handlowych o 50%.

Redukcj
w stosun
roku.

BEZPIECZEŃSTWO CHEMICZNE

PLASTIK POD KONTROLĄ

100% opakowań do wysyłki zamówień on-line
Mohito i Reserved bez
jednorazowego plastiku.

50% odz
w kolekc

Całkowita zgodność
ze standardami ZDHC. pozwalające utylizo-

PACKAGING AWARE

Całkowit
ze stand

recyklingu lub
kompostowania.

PACKAGING AWARE
PLASTIK POD KONTROLĄ

100% zawieszek
cenowych wolnych
od folii.

100% kartonów
z certyﬁkatem FSC
lub z recyklingu.
100% opakowań
w sklepach
z recyklingu.

100% opakowań folii do

ZRÓWNOWAŻONY
ROZWÓJ
wysyłki zamówień on-line

W BUDYNKACH CENTRALI I SIECI SPRZEDAŻY

100% pla
w opako
nadaje s
ponown
recykling
kompost

House, Cropp i Sinsay

Wdrożenie programu
Eco Aware Stores.

z recyklingu.
100% zielonej
energii
Wszystkie nowe
zasilającej nasze
budynki z certyﬁkaOgraniczenietami
użycia
serwery i sklepy
ekologicznymi
internetowe.jednorazowej(BREEAM/LEED).
folii

100% sklepów objętych
programem Eco Aware
Stores.

do pakowania próbek
handlowych o 50%.

ZRÓWNOWAŻONY
ROZWÓJ
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NASZA DROGA KU ZRÓWNOWAŻONEJ MODZIE
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W BUDYNKACH CENTRALI I SIECI SPRZEDAŻY

Wdrożenie programu
Eco Aware Stores.

NASZA DROGA KU
ZRÓWNOWAŻONEJ
MODZIE

100% zielonej energii
zasilającej nasze
serwery i sklepy
internetowe.

Projekty ubrań z kapsuły jesień-zima 2019 Premium Sustainable

PODEJŚCIE

PROJEKTOWANIE
I WYBÓR
SUROWCÓW

CELE

100% sk
program
Stores.

REZULTATY

Projektanci i kupcy biorą udział w spotkaniach
dotyczących projektowania z udziałem przyjaznych
środowisku materiałów. Dowiadują się także, jak
ograniczać wykorzystanie zasobów naturalnych.

• 25% odzieży w 2021 roku to kolekcje Eco Aware.

Wybieramy takie surowce jak bawełna organiczna, włókna
z celulozy drzewnej tworzone w obiegu zamkniętym,
organiczny len czy recyklingowany poliester z butelek
PET, wyławianych z morza. Materiały bardziej przyjazne
środowisku są zdeﬁniowane m.in. w naszym standardzie
LPP Eco Aware.

• 50% odzieży Reserved w kolekcji
Eco Aware w 2025 roku.

Wełnę i pierze pozyskujemy z odpowiedzialnych źródeł.

Wszystkie nowe
budynki z certyﬁkatami ekologicznymi
(BREEAM/LEED).

KREACJA, PRODUKCJA
I SPRZEDAŻ KOLEKCJI
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[GRI 102-11] [Wskaźnik własny: Główne cele LPP dotyczące zagadnienia zrównoważonej mody – wskaźnik opisowy]
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• W 2021 roku 100% naszych produktów
zawierających wełnę lub pierze będzie
pochodziło z certyﬁkowanych farm.

• 50% mniej folii w próbkach handlowych
już w 2020 roku.
• Wszystkie nasze budynki z certyﬁkatami
ekologicznymi.

Nasi projektanci pracują w Polsce w środowisku,
w którym wprowadzamy zasady ECObiura, pokazujące
nasze ekologiczne podejście w miejscu pracy.

• W 2019 roku wszystkie marki LPP wprowadziły
do sprzedaży bardziej zrównoważone kolekcje,
sygnowane Eco Aware.
• Puch wykorzystywany w kurtkach z kolekcji
marki Mohito pochodził wyłącznie od
dostawców posiadających aktualne certyﬁkaty
RDS.
• Od 2020 roku nie korzystamy z moheru, czyli
surowca, który niesie ryzyko niehumanitarnego
traktowania zwierząt.
• W projektach kolekcji Reserved i Cropp
wykorzystywaliśmy ekologiczne hasła i motywy.
• W praktyce stosowaliśmy zasady ECObiura
(m.in. w zakresie segregacji odpadów czy
ograniczania zużycia plastikowych opakowań).

Więcej informacji o standardzie Eco Aware oraz certyﬁkacjach znajdziesz na str. 59.

PRODUKCJA

Rozwijamy produkcję w fabrykach, które zmniejszają
zużycie wody i energii, np. podczas barwienia,
uszlachetniania i prania wyrobów.
W „LPP Quality Guidebook” (przewodnik dla dostawców,
produkujących nasze kolekcje) deﬁniujemy m.in. listę
zakazanych substancji chemicznych w produkcji i ich
stężeń.
Inwestujemy w rozwiązania pozwalające odzyskać
zasoby ze zużytych ubrań.

• W 2020 roku będziemy rozwijać program
Eco Aware Production w obszarze gospodarki
wodnej i wykorzystania energii.

• Ubrania denim były produkowane
w 6 fabrykach spełniających standardy
Eco Aware

• Do 2023 roku wszystkie nasze jeansy będą
produkowane w procesie bardziej przyjaznym
środowisku.

• Udział kolekcji Eco Aware w produkcji
odzieży LPP wyniósł 8,2%.

• W 2020 roku przystąpimy prawdopodobnie
jako pierwsza polska ﬁrma do Zero Discharge
of Hazardous Chemicals (ZDHC).
• W 2025 roku osiągniemy całkowitą zgodność
ze standardami ZDHC.
• Przeznaczymy 1 mln zł na inwestycje w nowe
technologie pozwalające na odzysk zasobów
z odpadów tekstylnych.
Więcej o ograniczającym zużycie zasobów podejściu do produkcji przeczytasz na str. 61.

STRONY 28-29 W RAPORCIE ONLINE 
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Wyniki
Raport zintegrowany powinien odpowiedzieć na pytanie:
W jakim stopniu organizacja zrealizowała cele strategiczne
w danym okresie i jakie osiągnęła rezultaty pod względem
wpływu na kapitały?
Raport zintegrowany powinien pokazywać wyniki w odniesieniu do celów,
które organizacja sobie postawiła
Przykład
Cel: redukcji emisji gazów cieplarnianych o 50%
Informacja w raporcie % redukcji emisji gazów cieplarnianych na koniec
danego okresu sprawozdawczego.
Wskaźniki prezentowane w raporcie powinny:
∙ obejmować zarówno dane ilościowe jak i jakościowe.
∙ przedstawiać współzależności pomiędzy poszczególnymi wskaźnikami
i kapitałami np. wpływ wzrostu produkcji na zużycie zasobów
∙ pokazywać zależności pomiędzy wynikami finansowymi i niefinansowymi:
wzrost kosztów w wyniku wzrostu zużycia wody
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Przykład: GK LW Bogdanka
W raporcie zintegrowanym za rok 2019 GK Lubelski Węgiel Bogdanka przedstawia swoje cele strategiczne wraz z zakładanymi na kolejne
lata wskaźnikami. W dokumencie wyjaśnione jest jak organizacja rozumie cel i mierzenie jego poziomu jego realizacji, a następnie rozlicza
się ze stopnia realizacji zakładanych celów (rok do roku).

CO OSIąGNĘLIśMY
CEL STRATEGII CSR

KOPALnIA EFEKTyWnA ŚROdOWISKOWO

[GRI 103-3, aspekt: Bioróżnorodność, GRI 103-3, apekt: Woda, ścieki i odpady, GRI 103-3, aspekt: Energia i emisje]
2. Zapewnienie efektywności środowiskowej i ochrony lokalnej bioróżnorodności
Obszar oddziaływania

Jak go rozumiemy

Zakładany cel
w 2018

Realizacja
w 2019

cel 2020

2.1 Ochrona lokalnej bioróżnorodności i rekultywacja obszarów, które uległy przekształceniu
Brak strat w gatunkach z listy IUcN

liczba populacji, których wielkość uległa
znaczącej redukcji w wyniku działalności
kopalni

0

0

0

Brak awarii ze skutkiem środowiskowym

liczba zarejestrowanych awarii ze skutkiem
środowiskowym

0

0

0

Bieżąca identyfikacja i dokumentowanie
istotnych obszarów wpływu bezpośredniego i pośredniego działalności Spółki
na środowisko naturalne

analiza szczegółowa obejmująca: wskazanie obszarów oddziaływania, form
oddziaływania, pomiar skali oddziaływania
(przypisane mierniki i wartości), opis działań monitorujących i ograniczających skalę
oddziaływania

stworzenie
raportu wpływu

aktualizacja
raportu wpływu

aktualizacja
raportu wpływu

Brak naruszeń przepisów dotyczących
ochrony środowiska

liczba nałożonych kar za naruszenia
w obszarze ochrony środowiska

0

0

0

STRONY 40-41,62-63, 73 W RAPORCIE ONLINE 
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Perspektywa
na przyszłość
Raport zintegrowany powinien odpowiedzieć na pytanie:
Jakie szanse i wyzwania widzi organizacja w kontekście
realizacji strategii i jaki jest ich potencjalny wpływ na model
biznesowy i przyszłe wyniki organizacji?
Raport zintegrowany powinien pozwolić czytelnikowi zrozumieć, nie tylko jaki
jest obecnie stan organizacji i jakie wyniki osiągnęła, ale też w jaki sposób
zamierza tworzyć wartość w przyszłości.
W dokumencie powinno zostać przedstawione, w jaki sposób firma analizuje
szanse i wyzwania pod kątem wpływu na tworzoną w krótkim, średnim
i długim okresie wartość oraz model biznesowy
∙ Czy/ jakie analizy organizacja prowadzi dotyczące zmian w otoczeniu i ich
możliwego wpływu na organizację w przyszłości?
∙ Z jaką częstotliwością organizacja przeprowadza takie analizy?
∙ W jaki sposób wyniki tych analiz są uwzględniane w strategii organizacji?
Należy zwrócić szczególną uwagę na to, by zaprezentowane w raporcie
informacje, deklarowana gotowość na mierzenie się z wyzwaniami
i niepewnymi sytuacjami prezentowały rzeczywistą sytuację firmy, a nie tylko
jej aspiracje.
Raport powinien też zawierać konkretne informacje o tym:
∙ jakie kluczowe zmiany w organizacji i otoczeniu zostały zidentyfikowane
∙ jaki jest przewidywany wpływ tych zmian na model biznesowy i działalność
organizacji
∙ jak organizacja jest wyposażona i przygotowana na zmierzenie się
z tymi zmianami - jakie mechanizmy i narzędzia zostały wdrożone, które
pozwalają sprawnie reagować na zmiany w otoczeniu
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Przykład: GK TAURON
GK TAURON w raporcie zintegrowanym za rok 2019 przedstawiła obszerny rozdział Outlook, w którym opisała krótko, średnio
i długoterminową perspektywę na przyszłość. Przedstawione prognozy opisała również w ramach scenariuszy wydarzeń, i odniosła
je do perspektywy makroekonomicznej. W opisie perspektyw na przyszłość TAURON nie zapomniał o zmianach klimatu, technologii
i założeniach regulacyjnych.
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Podstawy
przygotowywania
i prezentacja treści
Raport zintegrowany powinien odpowiedzieć na pytanie:
W jaki sposób organizacja wybiera tematy i kwestie do
uwzględnienia w raporcie, jakie przyjęła metody ich
kwalifikacji i ewaluacji?
Zintegrowany raport powinien zawierać informacje na temat tego, w jaki
sposób został przygotowany, w tym poniższe informacje:
1. Proces określania i wyboru istotnych tematów
a. opis procesu identyfikacji i priorytetyzacji istotnych kwestii
b. rola kadry zarządzającej w procesie

2. Sposób określenia zakresu raportowania
a. opis procesu definiowania zakresu raportowania: w jaki sposób organizacja
ustaliła granice dotyczące zarówno podmiotu jak i treści, które powinny zostać
ujęte w raporcie?
b. informacje o istotnych ryzykach, szansach i wynikach, powiązanych z podmiotem
objętym raportem
c. informacje o ryzykach, szansach i wynikach, które nie są bezpośrednio
powiązane z podmiotem objętym raportem, ale mogą mieć na niego wpływ
d. informacje o praktycznych aspektach, które mogą mieć wpływ na zakres
raportowania np.: dostępność rzetelnych danych w jednostkach nad którymi
organizacja nie sprawuje kontroli, brak możliwości zidentyfikowania wszystkich
wpływów i szans, które mogą mieć wpływ na tworzenie wartości

3. Wytyczne i metody wykorzystane do ewaluacji i kwantyfikacji istotnych
tematów
W przypadku wystąpienia ograniczeń (np. brak dostępnych danych),
które miały wpływ na ograniczenie zakresu raportowania – należy
taką informację zamieścić w raporcie wraz ze wskazaniem jakie
działania organizacja podejmie, aby uniknąć takich sytuacji w kolejnych
okresach sprawozdawczych.
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Orange Polska Raport Zintegrowany 2019

ZAŁĄCZNIKI

Przykład: Orange Polska

Orange Polska w raporcie zintegrowanym za rok 2019 szczegółowo opisuje swoje podejście do procesu raportowania. W raporcie
wymienane są różne źródła danych, z których firma od lat korzysta definiując zakres raportu. Orange pokazuje sposób określania
istotności całego wachlarzu tematów zawartych w swojej strategii dla interesaiuszy i organizacji. Dodatkowo na wybrane apskety nakłada
w raporcie perspektywę Celów Zrównoważonego Rozwoju SDGs.

2TQEGUFGǣPKQYCPKCVTGıEK4CRQTVW

2TQEGUFGǣPKQYCPKCKUVQVP[EJCURGMVÏYFNCTCRQTVQYCPKC1TCPIG2QNUMCQDGLOQYCĜ
•

•
•
•
•

•

•

analizę badań opinii publicznej, klientów indywidualnych i biznesowych na temat kwestii istotnych dla
odpowiedzianego operatora telekomunikacyjnego oraz
publikacji medialnych dotyczących Spółki
analizę badań satysfakcji pracowników
analizę kluczowych wskaźników wpływu społecznego
Orange Polska
standardy Grupy Orange w zakresie raportowania
pozafinansowego
przegląd wyzwań dla sektora telekomunikacyjnego
w Polsce i na świecie oraz działań innych firm telekomunikacyjnych w tym zakresie
proces dialogu z interesariuszami wokół strategii społecznej odpowiedzialności Orange Polska 2016–2020

•

•

•
•

tematyczny dialog z interesariuszami na temat dostępności usług, zarządzania różnorodnością, gospodarki
obiegowej
przegląd dokumentów definiujących wyzwania dla
biznesu w kontekście zrównoważonego rozwoju –
Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, Cele
Zrównoważonego Rozwoju
wymogi Dyrektywy 2014/95/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dot. różnorodności oraz suplementu dotyczącego zgłaszania
informacji związanych z klimatem (2019/C 209/01)
informacje zwrotne od naszych interesariuszy na temat
ubiegłorocznego raportu
rekomendacje Rady Nadzorczej dotyczące raportu.
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ważniejsze

odpowiedzialne
zarządzanie

rozwój społeczny
i cyfrowy

bezpieczna
sieć

czyste
środowisko

bezpieczeństwo
w internecie

zaangażowany
zespół

dostępność
i jakość sieci

4

jakość obsługi klienta
innowacyjne
rozwiązania ICT

transparentność oferty i komunikacji
prywatność i bezpieczeństwo danych

wsparcie dla cyfryzacji
biznesu i regionów
informacja
o zagrożeniach
np. fale

3

etyka i transparentność

odpowiedzialny
pracodawca

rozwijanie koherencji cyfrowych
wsparcie przedsiębiorczości
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ICT dla zdrowia
oferta dla
grup wrażliwych

ICT dla edukacji

wolność wypowiedzi
i prawa człowieka

2

ekopodejście, recykling

polityka zakupowa

redukcja zużycia energii

oferta dodatkowa
- ubezpieczenia, bankowość

1

ICT dla rolnictwa

1
mniej ważne

2
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3

4
ważniejsze
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%GNG<TÏYPQYCŏQPGIQ4Q\YQLW
Orange Polska zobowiązał się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (tzw. SDG – Sustainable Development Goals).
Deklarację partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju podpisano podczas zorganizowanej przez Ministerstwo Inwestycji
i Rozwoju konferencji „Program działań na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 – cele dla świata, wyzwanie dla kraju,
odpowiedzialność dla wszystkich”.
%GNG<TÏYPQYCŏQPGIQ
4Q\YQLW
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ss. 82-86

ss. 30, 41, 88-89

s. 89

ss. 49, 87

ss. 82-86, 89

ss. 74-82

ss. 82-86

ss. 78-82

ss. 26-29, 86, 89

ss. 41, 115

ss. 26, 49-50, 82

ss. 82-86
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Bardzo ważne obszary

Wskaźniki GRI

bezpieczeństwo internetowe dzieci i rodzin

GRI 102-2, 416-1, 418-1

dostępność sieci

GRI 203-1,2

innowacyjne rozwiązania ICT

GRI 203-1,2

obsługa klienta

GRI 102-2

prywatność i bezpieczeństwo danych

GRI 418-1

odpowiedzialny pracodawca

GRI 102-8,41, 400-1,2, 403-1,2,3,4, 404-1,2,3, 405-1,2, 406-1, 408-1, 409-1

wsparcie dla przedsiębiorczości

GRI 102-2

informacja o ryzykach

GRI 416-1,2

wsparcie dla cyfryzacji biznesu i regionów

GRI 203-1,2

rozwój umiejętności cyfrowych

GRI 203-1,2, 413-1

etyka i transparentność

GRI 102-16, 205-1,2,3, 206-1

transparentna oferta i komunikacja

GRI 417-1,2,3,

Ważne obszary

RAPORT ONLINE 
ICT dla zdrowia

GRI 102-2

ICT dla edukacji

GRI 404-2, 413-1

specjalna oferta dla wybranych grup

GRI 102-2

polityka zakupowa

GRI 102-9

wolność wypowiedzi i prawa człowieka

GRI 403-4, 412-2

postawa ekologiczna i recykling
GRI 301-1,3, 302-1,4,5, 303-1, 305-1,4,3, 306-2, 307-1
Materiał został przygotowany w oparciu <IR> Framework, wersja styczeń 2021
redukcja konsumpcji energii
GRI 302-1,4

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

59

Przegląd praktyk rynkowych w zakresie raportowania zintegrowanego
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