
Nowe wytyczne 
raportowania – GRI G4 



Jak powstawała nowa wersja 
wytycznych? 



GRI – kolejne edycje wytycznych 

Raportowanie CSR z każdym rokiem jest coraz popularniejsze. Dużą rolę w promocji i 
rozwoju raportowania odgrywa Global Reporting Initiative i ogłaszane kolejne edycje 
wytycznych. 



Prace nad nową wersją wytycznych GRI  

  Nowa wersja Wytycznych do raportowania danych została ogłoszona w maju 2013 r., 
jako efekt ponad dwóch lat prac i szerokich konsultacji 

 Prace nad nową wersją wytycznych trwały od 2011r. i włączały w ten proces różne 
grupy interesariuszy z całego świata 

 Wszystkie raporty publikowane po 31 grudnia 2015r. muszą być przygotowane w 
oparciu o wersję G4. 
 

 



Zmiany w strukturze wytycznych 
 

Nowe wytyczne G4 zostały podzielone na dwie części: 

 Part 1: Reporting Principles and Standard Disclosures , która wyjaśnia 
wymagania wytycznych i ich zakres – „co powinno być raportowane” 

 Part 2: Implementation Manual , prezentuje szczegółowe wytyczne o tym 
„jak raportować” poszczególne aspekty wg wytycznych G4 



Wytyczne do raportowania w 
wersji on line 

https://g4.globalreporting.org/ 



G4 a standardy CSR 

Nowa wersja wytycznych 
poprawia podejście do 
raportowania i zintegrowanie 
z innymi wytycznymi i 
standardami w obszarze CSR. 

 

Tabela zamieszczona w 
wytycznych (87 – 89, Part 1) 
szczegółowo wskazuje jak 
poszczególne wskaźniki 
odnoszą się do zagadnień 
wskazanych w innych 
dokumentach 

 

OECD 
Guidelines for 
Multinational 

Enterprises 

the United 
Nations 
Global 

Compact 
Principles, 

UN Guiding 
Principles on 
Business and 
Human Rights 

G4 



Jakie zmiany wprowadza 
wersja G4? 



Nowe aspekty raportowania w G4 

GRI 
G4 

ISTOTNOŚĆ 
zagadnień  jako punkt 

wyjścia w procesie 
raportowania  

Położenie większego 
nacisku na raportowanie 

informacji w szerszym 
zakresie  (łańcuch 

dostaw) 

 

Wprowadzono 2 poziomy 
raportowania: 

- Podstawowy 

- Rozszerzony Zlikwidowane 
zostały 3 poziomy 
aplikacji: A, B, C 

Nowe wytyczne 
dotyczące ujawniania 
kwestii zarządczych i 
informacji o sposobie 
podejmowania decyzji  



Co oznaczają nowe wytyczne 
dla firm? 



Raport wg nowych wytycznych 

Przygotowanie raportu zgodnie z nowymi wytycznymi oznacza: 

 Koncentrację na kluczowych tematach (przeprowadzenie analizy i wskazanie 
tematów) oraz włączenie w raport podejścia do zarządzania w tych obszarach  

 Raportowanie przynajmniej 1 wskaźnika dla każdego ze wskazanych kluczowych 
tematów (poziom podstawowy) i wszystkich wskaźników (poziom rozszerzony) 

 Raportowanie ogólnych wytycznych: profil organizacji, zaangażowanie interesariuszy 
i zarządzanie (poziom podstawowy). W poziomie rozszerzonym dodatkowo: strategia i 
etyka 



W jaki sposób będą prezentowane 
dane w raportach 

Źródło: Gap Inc, Kompania Piwowarska 



Zainteresowanie nowymi 
wytycznymi 
Opublikowane w maju wytyczne już cieszą się zainteresowaniem firm.  

Dotychczas 15 firm opublikowało swoje raporty z wykorzystaniem G4. 

W Polsce zdecydowały się na to 2 firmy i miasto – Warszawa. 

W bazie raportów 
GRI jest obecnie 
1674 raportów  

Wśród raportów 
zamieszczonych w 
bazie GRI 15 
zostało 
sporządzonych 
wg GRI G4 

W Polsce 
wydane zostały 3 
raporty z 
uwzględnieniem 
G4 

Źródło: http://database.globalreporting.org 



Weryfikacja GRI 

• Weryfikacja „Materiality Matters" sprawdza, czy w chwili publikacji raportu opartego na 
wytycznych G4, wskaźniki G4-17 do G4-27 zostały prawidłowo zaadresowane zarówno w treści 
finalnej wersji raportu, jak i w indeksie GRI. 

• Weryfikacja nie dotyczy takich kwestii jak jakość przekazywanych informacji i proces 
przygotowania raportu. 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

Małgorzata Greszta 

SGS Polska 


