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Raportowanie w systemie 

komunikacji

Komunikowanie o odpowiedzialności 

firmy częścią holistycznej komunikacji: 

– Interesariusze wewnątrz i na 

zewnątrz firmy

– Raport jednym z elementów 

komunikacji – nie jedynym

– Dopasowanie treści do odbiorcy

– Nadawca nie siedzi w dziale CSR

– Jak dotrzeć do  x 000 interesariuszy?

Raportowanie 
o odpowiedzialności

Komunikacja 
o odpowiedzialności

Komunikacja 
marketingowa

Komunikacja 
zew. (i wew.)



• Lepsza zarządzanie 

informacjami w zakresie 

wyzwań

• Lepsza identyfikacja 

priorytetowych kwestii

• Identyfikacja dobrych 

praktyk firmy

• Lepsza znajomość 

oczekiwań interesariuszy

• Lepsza integracja ze 

strategią firmy

• Efektywniejsza ocena 

rezultatów działań

Narzędzie zarządzania

• Proces raportowania 

angażujący interesariuszy 

na różnych etapach  

• Komunikacja z 

otoczeniem w zakresie 

wyników i planów w 

obszarze CSR i 

przejrzystej polityki

• Komunikacja z 

pracownikami 

Narzędzie komunikacji 

• Możliwość porównania z 

innymi firmami na rynku 

w zakresie podejścia do 

CSR i realizacji strategii

• Szczególne cenne 

porównanie w branży 

Benchmarking

Rola raportu społecznego



Jak firmy wykorzystują Internet do 

raportowania CSR?

48% ma stronę CSR

35% prezentuje 

video

24% używa social

media

23% 

wprowadza 

interaktywne 

elementy

15% 

prowadzi 

Blog



Różne formaty raportów w 

zależności od potrzeb i 

oczekiwań odbiorcy

Uzupełnienia tematyczne i 

aktualizacja informacji

Interaktywny 

dialog
Wykorzystanie 

nowoczesnych 

mediów
Spersonalizowane 

informacje

Obszary dobrych praktyk



Różne formaty raportów

Źródło: http://www.co-operative.coop/corporate/sustainability/Downloads/

Co-operative

Forma raportu może być dostosowana do oczekiwań różnego rodzaju odbiorcy – dotyczy to:

� objętości raportu – ilość i szczegółowość informacji zawartych w raporcie może być różna w zależności od 
odbiorcy (wersje pełne raportu, streszczenia, wersje on-line, interaktywne, streszczenia w formie filmików),

� rodzaju odbiorcy – różni interesariusze oczekują różnego rodzaju informacji od firmy oraz nastawieni są na 
różne formy komunikacji (konsument vs inwestor vs pracownik)

� Oprócz raportów CSR firma może wydawać też inne publikacje np. opisujące strategię CSR, raport z 
zaangażowania społecznego, raporty tematyczne – branżowe itp. 



Raporty online



Aplikacje

Tekst tekst

� tekst



Aktualizacja informacji



Wykorzystanie nowoczesnych 

mediów - filmy



Interaktywne wizualizacje



Spersonalizowane informacje



Podsumowanie

Raport 
zrozumiały 

dla wszystkich

Film 
zamiast 
tekstu

Kluczem są 
dobre 

praktyki

Łatwo 
dostępny 
na www

Różne 
formaty –
do wyboru

Zintegrowana 
treść


