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Raportowanie spo³eczne 
 

wed³ug wytycznych Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej

ma za zadanie przedstawiæ wytyczne Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej (Global Reporting Initiative, 

w zakresie bezpieczeñstwa i zdrowia w pracy w ramach GRI 403.

biznesu, GRI, GRI 403

Social Reporting – characteristics of the chosen indicators according to guidelines of the Global 
Reporting Initiative 
The implementation of the principles of corporate social responsibility (CSR) becomes an indispensable 
element of the organization's activities. With the growing importance of the social responsibility concept, 
clear and comparable non-financial reporting becomes more and more important. The following article 
presents selected guidelines for the Global Reporting Initiative (GRI), including the guidelines and indicators 
for social reporting on occupational  safety and health published in 2018 as a part of GRI 403.
Keywords: social reporting, non-financial reporting, CSR, corporate social responsibility, GRI, GRI 403

Wstêp

-

tê dyrektywê do polskiego prawa, od 2018 r. nowym 

wymogiem sprawozdawczym zosta³o objêtych oko³o 

wynosi wiêcej ni¿ 85 mln z³ lub przychody netto 

Zgodnie z wymogami ustawy raporty niefinan-
sowe powinny zawieraæ miêdzy innymi informacje 

poszanowania praw cz³owieka, a tak¿e dzia³añ 

-
Corporate 

Social Responsibility

-

-

Celem prezentowanego artyku³u jest przedsta-
-

-

Globalna Inicjatywa Sprawozdawcza
W 2017 r. Komisja Europejska opublikowa³a wy-

-

-

niefinansowych warto w procesie raportowania 
korzystaæ z wytycznych, opracowanych przez 
takie miêdzynarodowe organizacje, jak Globalna 
Inicjatywa Sprawozdawcza (GRI, Global Raporting 
Initiative), Miêdzynarodowa Organizacja Pracy 

-

popularne rekomendacje w zakresie raportowania 

przyjmowanych wytycznych raportowania dzia³añ 

-

siê do gromadzenia danych pod koniec okresu 
raportowego, ale skutkowaæ prowadzeniem sta³ych 

-
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dotyczy wp³ywu organizacji na otoczenie spo³eczne, 

-

aspekty przedstawiono w tabeli.

Charakterystyka wybranych aspektów, 

• Aspekt: Zatrudnienie

Wed³ug wytycznych Globalnej Inicjatywy Spra-
-

-

-

miernik zmian w kapitale ludzkim i intelektualnym 

czy te¿ wydatki na wynagrodzenie.

-

-

-

utrzymania personelu.
-

trudnienia po urlopie macierzyñskim/tacierzyñskim 

-

-
czeniu urlopu macierzyñskiego/tacierzyñskiego. 
Przestrzeganie regulacji prawnych w kwestii urlopu 
macierzyñskiego/tacierzyñskiego, a tak¿e spra-
wiedliwy podzia³ tego typu uprawnieñ pomiêdzy 

Table. Category, subcategories and aspects of guidelines in the area of social influence of organizations [10-12]

Kategoria spo³eczna
Podkategorie

Praktyki zatrudniania i godnej pracy Prawa cz³owieka Spo³eczeñstwo
Aspekty

Zatrudnienie

Bezpieczeñstwo i higiena pracy
Szkolenia i edukacja

-
czyzn

-
trudnienia

zatrudniania

Inwestycje
Niedyskryminowanie
Swoboda zrzeszania siê i zawierania uk³a-

Praca dzieci

Praktyki w zakresie bezpieczeñstwa

System oceny okresowej
-

nia praw cz³owieka

cz³owieka

Zapobieganie korupcji
-

nym
Zachowania antykonkurencyjne

-
³ecznych

-
wu spo³ecznego

Komunikacja marketingowa

Fig. 1. Reporting cycle of sustainable development issues according to the Global Reporting Initiative guidelines 

przez GRI, zosta³ przedstawiony na rys. 1. (rozpo-

GRI Standards i zosta³y opracowane na podstawie 

-

publicznie informowaæ o swoich wp³ywach na go-

Wytyczne Globalnej Inicjatywy Sprawozdaw-

-

-

 

-

interesariuszy, profilu raportu, ³adu organizacyjne-

zosta³y podzielone na trzy kategorie: ekonomiczne, 
-

kowanego istotnego aspektu, organizacja powinna 

z tym zidentyfikowanym istotnym aspektem.
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i kadry pracowniczej w podziale na kategorie we-

bazuje na informacji o stosunku pensji podstawo-
wej i wynagrodzenia kobiet i mê¿czyzn w podziale 

przypadku tak¿e kontekst prawny i spo³eczno-eko-

stanu zatrudnienia p³ci pokrzywdzonej. Alternatyw-

bezpieczeñstwo i higienê pracy wed³ug 
wytycznych GRI 403

W celu dostosowania zasad raportowania spo-
³ecznego w odniesieniu do bezpieczeñstwa i higieny 

-

-
mi wdra¿ania, w 2018 roku zosta³y przedstawione 
zmodyfikowane wytyczne GRI 403: Occupational 

-

raportowania.

-

o nim, a tak¿e dostosowano je do kluczowych 

elementem zmian by³o wprowadzenie wytycznych, 

prezentowanych danych oraz przedstawienie 

i bezpieczeñstwo w miejscu pracy. Zaprezentowano 

-

• identyfikacji zagro¿eñ, oceny ryzyka i badania 

• medycyny pracy w zak³adach pracy

i komunikowania siê w zakresie bhp
-

czeñstwa i higieny pracy

-

zaufania i akceptacji spo³ecznej w stosunku do dzia-

Kwestie bezpieczeñstwa i higieny pracy, 
uwzglêdniane w formalnych porozumieniach, za-

-
dzania kwestiami bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia 

-

• Aspekt: szkolenia i edukacja

rozwoju organizacji oraz skuteczny czynnik mo-

na pracownika w podziale na p³eæ i na kategoriê 

-

-

kierunki dzia³ania organizacji, prowadzonego w celu 

-

do podnoszenia kwalifikacji personelu.

-

• Aspekt: stosunki pomiêdzy pracownikami a kadr¹ 
zarz¹dzaj¹c¹

-

-
nymi, z uwzglêdnieniem informacji, czy okresy te 

-

organizacji w odniesieniu do oczekiwañ zawartych 
w rekomendacjach i normach. Praktyki konsultacyj-

rotacjê personelu oraz zminimalizowaæ przerwy 

• Aspekt: bezpieczeñstwo i higiena pracy

Wed³ug wytycznych GRI Standards aspekt bez-
pieczeñstwa i higieny pracy wymaga przedstawienia 

-

w zakresie zapewnienia bezpieczeñstwa i higieny pra-
cy pracownikom w miejscu pracy to wa¿ny element 

-
-
-

-

i pozytywnie wp³ywa na jego zapewnienie.

-

-

Fig. 2. Elements of health and safety at work in the standard of the GRI 403 [13] 
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-

Zgodnie z nowymi wytycznymi raport spo³eczny 
powinien dostarczaæ informacji na temat wdro¿enia 

-

obejmuje miêdzy innymi informacje, czy wdro-
¿ono taki system, w tym czy zosta³ on wdro¿ony 
ze wzglêdu na wymogi prawne oraz na podstawie 

-
ce na celu poprawê stanu bhp oraz eliminowanie 
zagro¿eñ i minimalizowanie ryzyka zawodowego. 

-

-
cesy wdro¿one w celu umo¿liwienia pracownikom 

na celu usuniêcie zagro¿eñ i ochronê przed ich 

-
cownikom opuszczenia miejsca pracy w przypadku 

¿ycia i ochrony przed konsekwencjami nara¿enia 
-

dzia³añ w zakresie doskonalenia SZ BHP.

medycyny pracy. Informacje te obejmowaæ powinny 
opis dzia³ania s³u¿by medycyny pracy w zakresie 
identyfikowania zagro¿eñ i ich eliminowania, lub 

-

do s³u¿by medycyny pracy pracownikom. Dane 

Dodatkowo, celowe jest podanie informacji o spo-

-

w opracowywaniu, wdra¿aniu i ocenie systemu 

spotkañ. W sytuacji braku reprezentacji pracowni-

-
-

-

-
-

ganizacja u³atwia pracownikom dostêp do us³ug 
medycznych i opieki zdrowotnej i jaki jest ich zakres. 
Istotny jest tak¿e opis wszelkich dobrowolnych 

pracownikom.
-

stan bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia w pracy wy-
-

organizacji na innej podstawie ni¿ stosunek pracy. 

-

-

skutkach, sposobu ich identyfikowania oraz dzia³añ 

innych dzia³añ podejmowanych w celu ograniczenia 
-

Podsumowanie

cieszy siê coraz wiêkszym zainteresowaniem or-

-

Raportowanie wdra¿anych przez organizacje 
dzia³añ i strategii zgodnych z zasadami spo³ecznej 

Korzystanie z wytycznych Globalnej Inicjatywy 

spo³ecznego w zakresie bezpieczeñstwa i zdrowia 
-

Wskazane jest wykorzystywane w sprawozdaw-

-
-

na dostosowanie zasad raportowania spo³ecznego 
-
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