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1. Wstêp

Zrównowa¿ony rozwój jest wa¿nym elementem strategii funkcjonowania przedsiê-
biorstw i zarz¹dzania nimi w dzisiejszej rzeczywistoœci gospodarczej. Jego zasady odnosz¹
siê do wielu niefinansowych aspektów dzia³alnoœci gospodarczej i uwzglêdniaj¹ niemate-
rialne czynniki spo³eczne i œrodowiskowe, relacje pracownicze i inwestorskie, zarz¹dzanie
³añcuchem wartoœci itp. W d³ugim okresie oddzia³ywanie na wskazane obszary przek³ada
siê na zrównowa¿ony rozwój przedsiêbiorstwa i zbudowanie wartoœci dla jego w³aœcicieli.
Jest to szczególnie istotne w œwietle aktualnych badañ identyfikuj¹cych Ÿród³a tworzenia
wartoœci, zw³aszcza w obszarach niematerialnych [5]. Stanowi¹ one ukryte czynniki budo-
wania wartoœci, a wzrost ich znaczenia wynika ze s³abn¹cej korelacji pomiêdzy dotychczas
stosowanymi miarami finansowymi a rynkow¹ cen¹ akcji przedsiêbiorstw oraz z faktu, ¿e
nak³ady np. na badania i rozwój oraz szkolenie i dokszta³canie pracowników przewy¿szaj¹
znacznie nak³ady na aktywa materialne. Je¿eli chodzi o zarz¹dzanie wartoœci¹, czynniki nie-
materialne uwa¿ane s¹ za noœniki d³ugookresowe, które nie znajduj¹ odzwierciedlenia
w krótkookresowych raportach, co znacznie utrudnia pomiar ich skutecznoœci.

Koncepcja zrównowa¿onego rozwoju wpisuje siê w tematykê tworzenia wartoœci
w horyzoncie d³ugookresowym poprzez oddzia³ywanie na okreœlone obszary i zidentyfiko-
wane w nich Ÿród³a. Szczególnie istotnego znaczenia nabiera ona w kontekœcie przemys³u
górniczego, jako ¿e zak³ady górnicze funkcjonuj¹ w okreœlonych powi¹zaniach spo³ecz-
nych i œrodowiskowych. Ponadto, olbrzymie nak³ady inwestycyjne ponoszone w celu
utrzymania eksploatacji zwracaj¹ siê po d³ugim czasie, co czyni tê ga³¹Ÿ przemys³u mniej
atrakcyjn¹ dla inwestorów i potencjalnych w³aœcicieli.

Wydaje siê, ¿e ocena funkcjonowania przedsiêbiorstw górniczych nie mo¿e siê opie-
raæ tylko na analizach krótkookresowych, dokonywanych przez pryzmat finansowy. Jedno-
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czeœnie nale¿y uwzglêdniaæ aspekty oddzia³ywania na œrodowisko, pracowników i lokaln¹
spo³ecznoœæ w okresie cyklu ¿ycia zak³adu górniczego oraz po jego zakoñczeniu. Analiza
doœwiadczeñ œwiatowych pokazuje, ¿e najwiêksze firmy górnicze uœwiadamiaj¹ sobie ros-
n¹ce znaczenie koncepcji zrównowa¿onego rozwoju, uzupe³niaj¹c swoje raporty finansowe
o raporty zrównowa¿onego rozwoju, tworzone na podstawie wytycznych Globalnej Inicja-
tywy na rzecz Raportowania (Global Reporting Initiative – GRI).

Celem artyku³u jest przedstawienie koncepcji zrównowa¿onego rozwoju w przemyœle
górniczym oraz form raportowania jego realizacji jako elementu budowania wartoœci dla
w³aœcicieli i akcjonariuszy.

2. Istota zrównowa¿onego rozwoju
w podmiotach gospodarczych

Œwiatowa Komisja ds. Œrodowiska Naturalnego i Rozwoju przy ONZ zdefiniowa³a
w 1987 roku zrównowa¿ony rozwój jako dzia³anie ludzkoœci, maj¹ce na celu rozwój zgod-
ny z zaspokajaniem dzisiejszych potrzeb, równoczeœnie nie zagra¿aj¹cy prawu przysz³ych
pokoleñ do spe³nienia ich potrzeb.

W polskich regulacjach prawnych koncepcja zrównowa¿onego rozwoju wystêpuje
w [9]:
— wymiarze (³adzie) œrodowiskowym (ochrona œrodowiska),
— wymiarze (³adzie) przestrzennym (planowanie i zagospodarowanie przestrzenne).

Prawo ochrony œrodowiska definiuje zrównowa¿ony rozwój jako rozwój spo³eczno-
-gospodarczy, w którym w celu równowa¿enia szans dostêpu do œrodowiska poszczegól-
nych spo³eczeñstw lub ich obywateli – zarówno wspó³czesnego, jak i przysz³ych pokoleñ –
nastêpuje proces integrowania dzia³añ politycznych, gospodarczych i spo³ecznych z zachowa-
niem równowagi przyrodniczej oraz trwa³oœci podstawowych procesów przyrodniczych [5].

W ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym zrównowa¿ony rozwój by³ okreœlany
jako ekorozwój. Dopiero nowelizacja ustawy z 27 marca 2003 roku zmieni³a tê nazwê,
uznaj¹c rozwój zrównowa¿ony za podstawow¹ zasadê kszta³towania polityki przestrzennej
kraju.

Przedstawione definicje wi¹¿¹ siê z koncepcj¹ zrównowa¿onego rozwoju identyfiko-
wan¹ w ujêciu kompleksowym na poziomie miêdzynarodowym czy te¿ krajowym i regio-
nalnym. Jednoczeœnie zrównowa¿ony rozwój mo¿e determinowaæ zarz¹dzanie na poziomie
podmiotu gospodarczego, gdzie przybieraæ mo¿e formê zarz¹dzania œrodowiskowego czy
te¿ koncepcji spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu. Oznacza to, ¿e obok wyników finan-
sowych sta³emu monitorowaniu oraz raportowaniu podlegaj¹ efekty oddzia³ywania przed-
siêbiorstwa na œrodowisko oraz spo³eczne wymiary prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej.

Tym samym mo¿na uznaæ, ¿e zrównowa¿ony rozwój na poziomie przedsiêbiorstwa
uwzglêdnia trzy powi¹zane miêdzy sob¹ wymiary:

1) ekonomiczny,
2) ekologiczny,
3) spo³eczny.
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Praktyczne powi¹zanie koncepcji zrównowa¿onego rozwoju z zarz¹dzaniem przedsiê-
biorstwem oznacza najczêœciej zapewnienie powodzenia w dzia³alnoœci biznesowej w d³u-
gim okresie przy jednoczesnym anga¿owaniu siê na rzecz rozwoju gospodarczego i spo-
³ecznego, ochrony œrodowiska naturalnego i stabilnego spo³eczeñstwa, a tak¿e pomaganiu
klientom i dostawcom w realizacji tych samych celów [6].

Zasady zrównowa¿onego rozwoju w przedsiêbiorstwach s¹ okreœlone w licznych regu-
lacjach, które maj¹ na celu ich standaryzacjê, upowszechnienie oraz u³atwienie zastosowa-
nia. Na uwagê zas³uguj¹ przede wszystkim:
— Miêdzynarodowe Standardy ISO serii 14000 opublikowane przez Miêdzynarodow¹

Organizacjê Normalizacyjn¹, stanowi¹ce podstawê zarz¹dzania œrodowiskowego, au-
dytu œrodowiskowego, analizy cyklu ¿ycia produktu, znakowania produktów itp.

— Schemat Zarz¹dzania Œrodowiskowego i Audytu EMAS funkcjonuj¹cy w ramach Unii
Europejskiej, który ma na celu m.in. ci¹g³e zmniejszanie szkodliwych oddzia³ywañ na
œrodowisko w miejscu, w którym przedsiêbiorstwo zosta³o zlokalizowane; egzekwo-
wanie przepisów prawnych dotycz¹cych ochrony œrodowiska; wdro¿enie systemu
zarz¹dzania ochron¹ œrodowiska jako narzêdzia do realizacji polityki ekologicznej; in-
formowanie spo³eczeñstwa w sprawach dotycz¹cych ochrony œrodowiska; zobowi¹za-
nie pracowników, podwykonawców oraz dostawców do przestrzegania norm zak³ado-
wych dotycz¹cych ochrony œrodowiska.

W obszarze raportowania wskaŸników zrównowa¿onego rozwoju popularnoœæ zyska³a
Globalna Inicjatywa na rzecz Raportowania, która stanowi kompleksowy zestaw wskaŸni-
ków finansowych, œrodowiskowych i spo³ecznych w wybranych sektorach gospodarczych.
Podstawowy uk³ad i klasyfikacja wskaŸników zosta³y oparte na kryterium ich znaczenia
dla interesariuszy i w³aœcicieli, wynikaj¹cym ze wzrostu zainteresowania obszarami niefin-
ansowymi [8].

Koncepcja zrównowa¿onego rozwoju w podmiotach gospodarczych zyskuje coraz
wiêksze znaczenie, co wynika z zapotrzebowania na tego typu informacje ze strony za-
rz¹dzaj¹cych, w³aœcicieli i akcjonariuszy. Mo¿na uznaæ, ¿e zrównowa¿ony rozwój staje siê
elementem strategii zarz¹dzania przedsiêbiorstwami. Oznacza to, ¿e raportowanie wskaŸni-
ków zrównowa¿onego rozwoju, a tym samym informowanie otoczenia o prowadzeniu biz-
nesu w zgodzie z uwarunkowaniami spo³ecznymi, œrodowiskowymi oraz ekonomicznymi,
mo¿e staæ siê narzêdziem kreowania wartoœci przedsiêbiorstw.

Podmioty gospodarcze uwzglêdniaj¹ce w swoich strategiach dzia³alnoœci zasady zrów-
nowa¿onego rozwoju organizuj¹ w swoich strukturach s³u¿by wewnêtrznych kontrolerów,
którzy maj¹ za zadanie opracowanie schematów rozwi¹zañ, planów dzia³ania oraz kontroli
ich przestrzegania i wykonania. Za przyk³ad mo¿e tu pos³u¿yæ Grupa ABB, w której
powo³ano krajowych kontrolerów ds. zrównowa¿onego rozwoju (Country Sustainability
Controllers – CSC). Opracowali oni model zrównowa¿onego rozwoju firmy na ca³ym œwie-
cie, zgodny z polityk¹ zarz¹du, jak równie¿ na bie¿¹co kontroluj¹ prawid³owoœæ pomiaru
i wykonanie planów w obszarach zrównowa¿onego rozwoju [6].

Jak pokazuj¹ badania przeprowadzone przez PricewaterhouseCoopers, zasady wewnê-
trznej kontroli strategii w obszarze zrównowa¿onego rozwoju s¹ podobne do rozwi¹zañ
w obszarze wewnêtrznej kontroli finansowej zgodnej z ustaw¹ Sarbanesa–Oxleya, uchwalo-
nej w 2002 roku w Stanach Zjednoczonych na fali korporacyjnych skandali finansowych [3].
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Po³¹czone raporty zawieraj¹ce informacje finansowe oraz niefinansowe dotycz¹ce realiza-
cji strategii zrównowa¿onego rozwoju stanowi¹ podstawowy obszar problematyki ³adu kor-
poracyjnego oraz komunikacji z akcjonariuszami i w³aœcicielami. Jednoczeœnie zawartoœæ
po³¹czonych raportów zgodna z ide¹ triple bottom line (potrójna linia przewodnia) powinna
potwierdzaæ wysoki poziom bezpieczeñstwa prowadzonego biznesu zarówno w ujêciu finan-
sowym, œrodowiskowym, jak i spo³ecznym, przek³adaj¹c siê jednoczeœnie na wzrost war-
toœci przedsiêbiorstw w horyzoncie d³ugookresowym.

3. Zrównowa¿ony rozwój a raportowanie informacji finansowych

Sprawozdawczoœæ na temat realizacji polityki zrównowa¿onego rozwoju mo¿e byæ
k³opotliwa dla podmiotów gospodarczych, gdy¿ niektóre informacje mog¹ przyczyniaæ siê
do krytycznego postrzegania firmy przez analityków i inwestorów. Stanowi¹ one jednak
uzupe³nienie tradycyjnych raportów finansowych i mog¹ decydowaæ o pe³niejszym zrozu-
mieniu kluczowych i specyficznych czynników tworzenia wartoœci przedsiêbiorstw, obej-
muj¹cych: kapita³ ludzki, posiadane rynki zbytu i mo¿liwoœci ich powiêkszenia, zdolnoœæ
do innowacji, nadzór korporacyjny oraz zarz¹dzanie ryzykiem œrodowiskowym.

Raportowanie zrównowa¿onego rozwoju obok sprawozdawczoœci finansowej pozwala
zwiêkszyæ efektywnoœæ prowadzonych procesów wewnêtrznych oraz zapewnia wiêkszy
dostêp do informacji interesariuszom i analitykom zewnêtrznym.

Pe³na wiedza o przedsiêbiorstwie, jak równie¿ mo¿liwoœci zaanga¿owania w nim okreœ-
lonego kapita³u, musi wynikaæ:
— ze zrozumienia zewnêtrznego œrodowiska, w którym funkcjonuje podmiot gospodarczy;
— z dostêpu do informacji stanowi¹cych podstawê przewagi konkurencyjnej.

Wed³ug Sustainability Reporting Guidelines, wszystkie te informacje zapewniaj¹ ra-
porty zrównowa¿onego rozwoju [8].

Potencjalnych problemów konwergencji raportów finansowych i zrównowa¿onego
rozwoju nale¿y upatrywaæ w mo¿liwoœciach wartoœciowego opisania niektórych aspektów
spo³ecznych i œrodowiskowych. Wynika to z faktu, ¿e analitycy finansowi i inwestorzy s¹
z regu³y zainteresowani informacjami, które:
— mo¿na zaprezentowaæ w formie wskaŸników finansowych;
— mo¿na zdekomponowaæ na segmenty prowadzonej dzia³alnoœci, regiony, obszary itp.;
— stanowi¹ Ÿród³o okreœlenia ogólnych trendów dzia³alnoœci gospodarczej.

WskaŸniki zrównowa¿onego rozwoju niekoniecznie spe³niaj¹ wymienione wymagania,
gdy¿ maj¹ charakter opisowy, odnosz¹cy siê do ró¿nych okresów oraz ró¿nych obszarów
prowadzonej przez podmiot gospodarczy dzia³alnoœci.

Mo¿liwoœci po³¹czenia raportów finansowych i raportów zrównowa¿onego rozwoju
wymagaj¹ tym samym dostarczania informacji w okresach zgodnych z danymi finansowy-
mi, jak równie¿ zdekomponowanych w tych samych przekrojach analizy, tj. wed³ug seg-
mentu dzia³alnoœci, obszaru, regionu, kraju. Ponadto, uwa¿a siê, ¿e informacje te bêd¹
o wiele wartoœciowsze, je¿eli odniesione zostan¹ do benchmarków bran¿owych czy sektoro-
wych, stanowi¹cych okreœlone wzorce funkcjonowania.
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Obecnie raporty zrównowa¿onego rozwoju przygotowywane przez przed- siêbiorstwa
ani pod wzglêdem formy, ani z uwagi na zawartoœæ nie s¹ gotowe do konwersji wed³ug
wzorów charakterystycznych dla raportowania finansowego. Wydaje siê jednak, ¿e szybki
rozwój rachunkowoœci zarz¹dczej, wartoœciowania aktywów niematerialnych oraz okreœlonych
zasad raportowania wartoœci przyczyni siê do ujednolicenia raportów zrównowa¿onego
rozwoju i zwiêkszenia ich u¿ytecznoœci dla potrzeb analityków i instytucji finansowych.

4. WskaŸniki zrównowa¿onego rozwoju
jako wype³nienie luki informacyjnej
w procesie tworzenia wartoœci przedsiêbiorstw górniczych

Jedn¹ z bran¿, w której koncepcja zrównowa¿onego rozwoju powinna decydowaæ
o strategii dzia³alnoœci, jest przemys³ górniczy, charakteryzuj¹cy siê z jednej strony specy-
ficznymi rozwi¹zaniami w zakresie technologii i organizacji pracy, z drugiej zaœ – oddzia-
³ywaniem na œrodowisko, pracowników i lokaln¹ spo³ecznoœæ.

Wartoœæ przedsiêbiorstw górniczych zale¿y od szeregu czynników, zw³aszcza niema-
terialnych, wymagaj¹cych czasami ogromnych nak³adów, których efekty zauwa¿alne s¹
w d³ugim horyzoncie czasu. Ponadto, nie ma jednoznacznie zidentyfikowaych Ÿróde³ two-
rzenia wartoœci zak³adów górniczych pomiêdzy zarz¹dami, inwestorami i analitykami fi-
nansowymi. Brak zgodnoœci w okreœleniu wa¿noœci poszczególnych obszarów i ich Ÿróde³
powoduje powstawanie luki informacyjnej, która determinuje wycenê wartoœci przedsiê-
biorstw górniczych [1].

Zarz¹dy przedsiêbiorstw górniczych uwa¿aj¹, ¿e ich firmy maj¹ zani¿on¹ wartoœæ
z punktu widzenia inwestorów i analityków. Ci ostatni z kolei potwierdzaj¹, ¿e dla wiary-
godnej i lepszej wyceny powinni posiadaæ wiêcej informacji. Okazuje siê, ¿e analitycy i in-
westorzy przywi¹zuj¹ du¿¹ wagê do strategii i skutecznoœci prowadzenia prac poszukiwa-
wczych, strategii poszukiwania partnerów, zdolnoœci przedsiêbiorstw do powiêkszania za-
sobów z³ó¿ i odtwarzania frontu eksploatacyjnego, okresu wa¿noœci zezwoleñ i licencji na
prowadzenie wydobycia oraz zwi¹zanych z nimi praw. Wa¿noœæ wymienionych obszarów
oceny wynika ze specyfiki prowadzenia dzia³alnoœci górniczej w warunkach ograniczonych
zasobów z³ó¿ i funkcjonowania na rynkach, szczególnie podatnych na trendy popytu i po-
da¿y. Zarz¹dy przedsiêbiorstw nie przywi¹zuj¹ wagi do wyszczególnionych obszarów
z ró¿nych przyczyn. W aspekcie strategii i skutecznoœci prac poszukiwawczych przedsiê-
biorstwa górnicze znacznie ograniczy³y nak³ady kapita³owe na prace poszukiwawcze, kon-
centruj¹c siê na przejmowaniu innych zak³adów, w których zakoñczono prace poszukiwa-
wcze i przeprowadzono studia op³acalnoœci prowadzenia eksploatacji. Przedsiêbiorstwa
górnicze nie doceniaj¹ równie¿ wagi ryzyka politycznego, gdy¿ mog¹ posiadaæ bogate
doœwiadczenia i znajomoœæ lokalnych warunków, w jakich musz¹ funkcjonowaæ [1].

Inwestorzy du¿¹ wagê przyk³adaj¹ do poda¿y surowców mineralnych na rynku, ich
cen oraz kursów wymiany walut. Czynniki te determinuj¹ poziom przychodów i przy
ograniczonych mo¿liwoœciach oddzia³ywania na koszty decyduj¹ bezpoœrednio o efektyw-
noœci funkcjonowania zak³adów górniczych. Wp³yw na przychody ze sprzeda¿y maj¹
równie¿ strategie zabezpieczaj¹ce przed niekorzystnymi zmianami cen i kursów walut.
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Wp³yw strategii zabezpieczaj¹cych (hedging) w budowaniu wartoœci przedsiêbiorstwa po-
dkreœlaj¹ szczególnie analitycy finansowi.

Analizuj¹c czynniki istotne dla budowania wartoœci z punktu widzenia zarz¹dów przed-
siêbiorstw górniczych, nale¿y podkreœliæ szczególne znaczenie tzw. aspektów „miêkkich”,
zwi¹zanych z zagadnieniami socjalnymi, bezpieczeñstwem i higien¹ pracy oraz ochron¹
œrodowiska.

Wycena wartoœci przedsiêbiorstw górniczych jest utrudniona, co wynika z niedoinfor-
mowania inwestorów i analityków. Wydaje siê, ¿e koncepcja zrównowa¿onego rozwoju
uwzglêdniaj¹ca obszary ekonomiczne, spo³eczne i œrodowiskowe w jednym po³¹czonym
raporcie powinna przyczyniæ siê do zaspokojenia potrzeb informacyjnych zg³aszanych ze
strony rynków finansowych. Jednoczeœnie wpisuje siê ona w aktualn¹ teoriê koniecznoœci
pomiaru obszarów niematerialnych, które wymagaj¹c znacznych nak³adów kapita³owych,
decyduj¹ o wartoœci podmiotów gospodarczych.

Koncepcja zrównowa¿onego rozwoju w bran¿y górniczej u¿ytkuj¹cej z³o¿a kopalin
naturalnych jest uto¿samiana z prowadzeniem dzia³alnoœci w sposób poprawny technicznie,
przyjazny dla œrodowiska, akceptowalny spo³ecznie i ekonomicznie efektywny.

Œwiatowe kompanie wêglowe uczyni³y ze zrównowa¿onego rozwoju podstawowy
element ³adu korporacyjnego, staraj¹c siê zapewniæ w³aœciwy dialog z interesariuszami.

5. Standardy raportowania zrównowa¿onego rozwoju
przedsiêbiorstw górniczych

Raportowanie zrównowa¿onego rozwoju przedsiêbiorstw górniczych jest ogólnoœwia-
towym trendem. Zak³ady staraj¹ siê przedstawiæ wykonanie zadañ nie tylko w obszarach fi-
nansowych, ale tak¿e zakresie œrodowiska i aspektów spo³ecznych. Wed³ug badañ prze-
prowadzonych przez PricewaterhauseCoopers, 23 z 40 najwiêkszych kompani górniczych
na œwiecie tworzy raporty zrównowa¿onego rozwoju oprócz normalnych raportów finanso-
wych [3]. Nie istniej¹ wprawdzie powszechne i jednolite standardy prezentacji zrównowa-
¿onego rozwoju, jednak Miêdzynarodowa Rada ds. Górnictwa i Metali (International Coun-
cil Mining and Metal – ICMM) przyjê³a rezolucjê, w której wszystkie przedsiêbiorstwa
cz³onkowskie musz¹ generowaæ raporty zgodne z wytycznymi Globalnej Inicjatywy na rzecz
Raportowania. Obecnie jedynie kilka kompanii górniczych przygotowuje raporty w pe³ni
zgodne z wytycznymi GRI. Z kolei tylko siedem spoœród wymienionych wczeœniej 23 przed-
siêbiorstw górniczych poddaje raporty zrównowa¿onego rozwoju zewnêtrznemu audytowi
firm konsultingowych [3].

W ujêciu ogólnym Globalna Inicjatywa na rzecz Raportowania jest standardem iden-
tyfikuj¹cym trzy grupy wskaŸników sklasyfikowanych wed³ug kryterium znaczenia dla in-
teresariuszy:

1) ekonomicznych,
2) œrodowiskowych,
3) spo³ecznych.
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Wyró¿nione zosta³y:
— wskaŸniki podstawowe: maj¹ce zastosowanie dla wiêkszoœci organizacji odpowiada-

j¹ce potrzebom g³ównych stron zainteresowanych;
— wskaŸniki dodatkowe, które mog¹ byæ przydatne ze wzglêdu na szczególne potrzeby

organizacji i stron zainteresowanych, a wynikaj¹ce ze specyfiki dzia³alnoœci i stosowa-
nych technologii.
Obszary oceny oraz podstawowe wskaŸniki wraz z dodatkowymi miarami charaktery-

stycznymi dla bran¿y górniczej prezentuje tabela 1.

TABELA 1

Obszary oceny oraz wskaŸniki zrównowa¿onego rozwoju wed³ug standardów GRI

99

Obszary oceny
Liczba wskaŸników

(podstawowy/
dodatkowy)

Przyk³adowy wskaŸnik

WskaŸniki
ekonomiczne

Klienci 2/0 Sprzeda¿ netto w podziale na
rynki i klientów

Dostawcy 2/1 Koszt nabytych produktów,
materia³ów i us³ug

Pracownicy 1/0
Ca³kowita suma wyp³at pra-
cownikom w podziale na kraje
i regiony

Udzia³owcy 2/0 Wzrost/spadek zysków
zatrzymanych

Sektor
publiczny 3/1 Suma zap³aconych podatków

wed³ug krajów i regionów

WskaŸniki
œrodowiskowe

Materia³y 2/0 Zu¿ycie materia³ów innych
ni¿ woda wed³ug rodzajów

Energia 2/3 Zu¿ycie energii ze Ÿróde³
pierwotnych

Woda 1/3 Ca³kowite zu¿ycie wody

Bioró¿norodnoœæ 2/9 Wp³yw prowadzonej dzia³al-
noœci na tereny chronione

Emisja, œcieki,
odpady 4/3 Emisja gazów cieplarnianych

niszcz¹cych warstwê ozonow¹

Produkty
i us³ugi 2/0 Wp³yw na œrodowisko pod-

stawowych produktów i us³ug

Zgodnoœæ
z prawem 1/0

Liczba wszelkich przypadków
niezgodnoœci z regulacjami
prawnymi

Transport 0/1 Wp³yw transportu
na œrodowisko



TABELA 1 cd.
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Obszary oceny
Liczba wskaŸników

(podstawowy/
dodatkowy)

Przyk³adowy wskaŸnik

WskaŸniki
spo³eczne

Praktyki
pracy

Zatrudnienie 2/1 Kreowanie nowych miejsc
pracy

Relacje
wewnêtrzne 2/1 Liczba pracowników reprezen-

tuj¹cych zwi¹zki zawodowe

Zdrowie
i bezpieczeñstwo 4/2 Liczba wypadków przy pracy

Szkolenie
i edukacja 1/2

Œrednia liczba godzin szkoleñ
na rok przypadaj¹cych na pra-
cownika

Równo-
uprawnienie 2/0

Udzia³ kobiet i mê¿czyzn
w komórkach stanowi¹cych
nadzór korporacyjny

Prawa
cz³owieka

Strategia
i zarz¹dzanie 3/1

Uwzglêdnianie praw
cz³owieka w prowadzonej
dzia³alnoœci

Dyskryminowanie 1/0 Opis polityki unikania wszel-
kich form dyskryminacji

Wolnoœæ
zrzeszeñ 1/0

Opis polityki wolnoœci zrze-
szania siê i jej uniwersalizm
niezale¿nie od lokalnego
prawa

Praca dzieci 1/0 Opis polityki zatrudniania
dzieci

Praca
przymusowa 1/0

Opis polityki chroni¹cej przed
zmuszaniem do obowi¹zkowej
pracy z uwzglêdnieniem
monitoringu i zanotowanych
skarg

Zabezpieczenie
praw cz³owieka 0/1 Liczba i typy szkoleñ

z zakresu praw cz³owieka

Prawa ludnoœci
miejscowej 0/3

Udzia³ przychodów operacyj-
nych dystrybuowanych do
lokalnej spo³ecznoœci

Spo³e-
czeñstwo

Wspólnota 1/1

Opis polityki dialogu ze
spo³ecznoœciami bior¹cymi
udzia³ w dzia³alnoœci firmy
w tym ze wspó³w³aœcicielami

Korupcja 1/0
Opis polityki i procedur
zarz¹dzania przeciwko
korupcji i ³apówkarstwu



TABELA 1 cd.

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie [4]

Dla bran¿y górniczej zosta³y wprowadzone dodatkowe, nowe wskaŸniki, które uzupe³-
niaj¹ przedstawione w tabeli 1 ogólne miary zrównowa¿onego rozwoju wed³ug standar-
dów GRI (tab. 2).

TABELA 2
Nowe wskaŸniki oceny zrównowa¿onego rozwoju wed³ug standardów GRI charakterystyczne
dla bran¿y górniczej

Obszary oceny Przyk³adowy wskaŸnik

WskaŸniki
ekonomiczne

Zarz¹dzanie,
dystrybucja

Procent produktów materia³ów i us³ug nabytych lokalnie.
Procent si³y roboczej pochodz¹cej od spo³ecznoœci lokalnej.
Inwestycje skierowane w publiczn¹ infrastrukturê i jej utrzymanie

Wartoœæ dodana Wartoœæ dodana zdekomponowana na poziom kraju, regionu

WskaŸniki
œrodowiskowe

Bioró¿norodnoœæ Stopieñ naruszenia gruntów oraz ich rewitalizacja zarówno
w ostatnim okresie sprawozdawczym, jak i wczeœniejszych

Materia³y Wykorzystanie materia³ów przetworzonych i odpadów prze-
mys³owych

Odpady górnicze Wielkoœæ niebezpiecznych odpadów i ryzyko z nimi zwi¹zane

WskaŸniki
spo³eczne

Wspólnota Opis znacz¹cych incydentów oddzia³ywuj¹cych na spo³ecznoœæ
pracowników czy mieszkañców oraz sposoby ich rozwi¹zania.

Zamkniêcie
dzia³alnoœci

Opis polityki przedsiêbiorstwa oraz zaanga¿owania w³aœcicieli
dotycz¹cej wysokoœci oraz rodzaju finansowej pomocy przy za-
mkniêciu dzia³alnoœci

Prawa w³asnoœci
gruntów

Opis rozstrzygania sporów wynikaj¹cych z naruszenia praw
w³asnoœci gruntów lokalnej spo³ecznoœci

Gotowoœæ do
podjêcia dzia³añ

natychmiastowych

Opis procedur postêpowania w nag³ych wypadkach oddzia³u-
j¹cych na pracowników, lokaln¹ spo³ecznoœæ oraz œrodowisko

Zdrowie
i bezpieczeñstwo Liczba wypadków wyst¹pienia nowych chorób zawodowych

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie [4]
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WskaŸniki
spo³eczne

Spo³e-
czeñstwo

Zaanga¿owanie
w politykê 1/1

Poziom finansowania partii
politycznych i instytucji
politycznych

Polityka cenowa
i konkurencyjnoœæ 0/2

Liczba s¹dowych przypadków
nale¿¹cych do zachowañ
monopolistycznych

Odpowie-
dzialnoœæ
za produkt

Zdrowie
i bezpieczeñstwo

konsumentów
1/3

Liczba wypadków niezgod-
nych z prawem ochrony
i bezpieczeñstwa
konsumentów

Produkty
i us³ugi 1/2 Liczba przypadków z³ego

oznakowania produktów

Reklama 0/2
Liczba przypadków naruszenia
regulacji reklamowych
i marketingowych

Uszanowanie
prywatnoœci 1/1 Liczba przypadków naruszenia

prywatnoœci konsumentów



Jak pokazuj¹ dane zamieszczone w tabelach 1 i 2, wskaŸniki zrównowa¿onego roz-
woju mog¹ byæ wyra¿one zarówno w ujêciu kwantytatywnym, jak i opisowym. Oznacza to,
¿e stanowi¹ one swego rodzaju klasyfikacjê wa¿nych aspektów dzia³alnoœci oraz mog¹ byæ
traktowane jako forma dialogu z odbiorcami tych informacji uto¿samianymi z w³aœciciela-
mi i potencjalnymi grupami inwestorów.

WskaŸniki zrównowa¿onego rozwoju wed³ug standardów GRI nie s¹ obligatoryjne,
mog¹ jedynie stanowiæ uzupe³nienie informacji finansowych prezentowanych w raportach
rocznych podmiotów gospodarczych. Jest to szczególnie istotne w przypadku przedsiê-
biorstw górniczych, w których finansowa efektywnoœæ funkcjonowania musi zostaæ osi¹-
gniêta przy zachowaniu okreœlonych zasad wykorzystania zasobów naturalnych i akceptacji
spo³ecznej.

Sprawozdawczoœæ zrównowa¿onego rozwoju jako formy uzupe³nienia tradycyjnych
raportów finansowych mo¿na zaprezentowaæ na przyk³adzie rozwi¹zañ zastosowanych
w najwiêkszych zdywersyfikowanych przedsiêbiorstwach górniczych na œwiecie: Rio Tinto
i BHP Billiton.

5.1. Rio Tinto

Rio Tinto nale¿y do najwiêkszych œwiatowych, zdywersyfikowanych przedsiêbiorstw
górniczych, zajmuj¹cych siê wydobyciem m.in. z³ota, uranu, wêgla, rudy ¿elaza, miedzi
i diamentów. Zatrudnia oko³o 36 000 pracowników na piêciu kontynentach i jest w³aœcicie-
lem aktywów o wartoœci blisko 13 miliardów dolarów.

Rio Tinto uznaje, ¿e strategia zrównowa¿onego rozwoju polepsza ogólne standardy
dzia³alnoœci, poprawia finansowe miary oceny oraz tworzy dodatkow¹ wartoœæ dla w³aœci-
cieli i akcjonariuszy. Uwzglêdnianie w strategiach koncepcji zrównowa¿onego rozwoju do-
tyczy ochrony zdrowia (Health), bezpieczeñstwa (Safety) i ochrony œrodowiska (Environ-
ment). W ka¿dym z tych obszarów wyznaczone zosta³y okreœlone cele do realizacji, które
stanowi¹ o prowadzeniu dzia³alnoœci górniczej zgodnie z wymogami œrodowiskowymi oraz
akceptacj¹ spo³eczn¹. Spo³ecznoœæ lokalna jest reprezentowana zarówno przez wspólnotê
pracowników, jak i mieszkañców terenów, na których funkcjonuj¹ zak³ady górnicze Rio
Tinto.

W roku 2005 realizacja celów zrównowa¿onego rozwoju w ramach programu HSE
(Heath, Safety, Environment) dotyczy³a w poszczególnych obszarach m.in. [12]:
— ochrony zdrowia:

• 40-procentowa redukcja nowych przypadków wykrytych chorób zawodowych na
10 000 pracowników;

— bezpieczeñstwa:

• zerowy wskaŸnik wypadków œmiertelnych,

• 50-procentowy spadek absencji w miejscu pracy na skutek nieszczêœliwych wy-
padków;

— ochrony œrodowiska:

• 10-procentowy spadek zu¿ycia œwie¿ej wody na tonê wydobycia,

• 5-procentowy spadek zu¿ycia energii na tonê wydobycia,

• 4-procentowy spadek emisji gazów cieplarnianych niszcz¹cych pow³okê ozonow¹.
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Ponadto, jako cz³onek ICMM, Rio Tinto stosuje standardy raportowania zrównowa¿o-
nego rozwoju wed³ug Global Reporting Initiative. Oznacza to, ¿e prezentuje realizacjê
okreœlonych wskaŸników wartoœciowych i jakoœciowych w obszarach [12]:

— ekonomicznym (12 wskaŸników),
— œrodowiskowym (29 wskaŸników),
— spo³ecznym (38 wskaŸników).

Przy ka¿dym z wymienionych wskaŸników wskazane jest Ÿród³o informacyjne pozwa-
laj¹ce na zidentyfikowanie jego wartoœci b¹dŸ opisu.

5.2. BHP Billiton

BHP Billiton jest najwiêksz¹ zdywersyfikowan¹ œwiatow¹ kompani¹ górnicz¹ wydo-
bywaj¹c¹ m.in. ropê naftow¹ i gaz, wêgiel, z³oto, miedŸ, srebro, diamenty, rudy cynku, o³o-
wiu, ¿elaza, kobaltu i niklu. Posiada ponad 100 zak³adów i biur w 25 krajach z g³ówn¹ sie-
dzib¹ w Melbourne w Australii. Akcje BHP Billiton notowane s¹ na gie³dzie australijskiej
oraz londyñskiej.

BHP Billiton obok corocznych raportów finansowych sporz¹dza raporty zrównowa¿o-
nego rozwoju informuj¹ce o polityce firmy i osi¹ganych celach w obszarach ekonomicz-
nym, spo³ecznym i œrodowiskowym.

BHP Billiton wdro¿y³o w 2001 roku w³asny program zrównowa¿onego rozwoju no-
sz¹cy nazwê HSEC Policy, obejmuj¹cy obszary [11]:

— zdrowia (Health) – promowanie i poprawianie warunków zdrowotnych pracy;
— bezpieczeñstwa (Safety) – zapewnienie bezpieczeñstwa poprzez tworzenie miejsc pracy

wolnych od zagro¿eñ wyst¹pienia nieszczêœliwych wypadków;
— œrodowiska (Environment) – promowanie efektywnego wykorzystania zasobów natu-

ralnych przy jednoczesnej ochronie gruntów i zmniejszaniu emisji zanieczyszczeñ;
— spo³eczeñstw pracowników i lokalnych mieszkañców (Community), tj utrzymywanie

w³aœciwych relacji pomiêdzy pracownikami, lokalnymi spo³ecznoœciami przy zachowa-
niu fundamentalnych praw cz³owieka.

Za³o¿one cele oraz ich realizacja w danym roku w ka¿dym z przedstawionych obsza-
rów s¹ identyfikowane w specjalnej karcie celów HSEC Targets Scorecards.

W roku 2004 w poszczególnych obszarach wyró¿nionych zosta³o [11]:

— zdrowie: 3 cele,
— bezpieczeñstwo: 1 cel,
— œrodowisko: 9 celów,
— aspekty spo³eczne: 3 cele.

W karcie celów HSEC Targets Scorecards odpowiednim kolorem oznacza siê: wy-
konanie zadania powy¿ej za³o¿onego bud¿etu, wykonanie bud¿etu (wykonano go w co naj-
mniej 95%), niewykonanie bud¿etu. Wykonanie zadañ odnosi siê równie¿ do podobnych
wielkoœci zarejestrowanych w ostatnim raportowanym okresie.
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6. Podsumowanie

Zrównowa¿ony rozwój jest koncepcj¹ prowadzenia dzia³alnoœci w taki sposób, aby
by³a ona ekonomicznie efektywna, zgodna z regulacjami ochrony œrodowiska oraz akcep-
towalna spo³ecznie. Sprawozdawczoœæ wymienionych obszarów, a zarazem prezentacja cha-
rakterystycznych wskaŸników mo¿e stanowiæ uzupe³nienie dotychczasowych informacji fi-
nansowych. Jednolity raport bêd¹cy konwergencj¹ raportu finansowego oraz raportu zrówno-
wa¿onego rozwoju mo¿e stanowiæ Ÿród³o wiedzy o przedsiêbiorstwie zarówno w obsza-
rach materialnych, jak i niematerialnych. Jest to szczególnie istotne w przypadku, gdy
rosn¹ nak³ady na aktywa niematerialne, trudno mierzalne. Tym samym po³¹czenie koncep-
cji zrównowa¿onego rozwoju oraz tradycyjnej sprawozdawczoœci finansowej wpisuje siê
w potrzeby wielokryterialnej oceny podmiotów gospodarczych.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e pomimo zaprezentowanych w artykule trudnoœci, sprawozdaw-
czoœæ zrównowa¿onego rozwoju bêdzie siê rozwijaæ wraz z rozwojem rachunkowoœci
zarz¹dczej, metod oceny aktywów niematerialnych oraz standardów raportowania wartoœci.

W chwili obecnej nie istniej¹ jednolite standardy sprawozdawczoœci zrównowa¿onego
rozwoju ani wskaŸników jego oceny. Jednym z najpopularniejszych rozwi¹zañ d¹¿¹cym do
ujednolicenia sprawozdañ jest Globalna Inicjatywa na rzecz Raportowania (GRI). Stanowi
ona narzêdzie, które mo¿e byæ wykorzystywane jedynie dobrowolnie przez podmioty go-
spodarcze. Zestaw wskaŸników w ramach GRI zgodnych z koncepcj¹ triple bottom line
(potrójna linia przewodnia) prezentuje dokonania przedsiêbiorstwa w obszarze ekonomicz-
nym, œrodowiskowym oraz spo³ecznym.

Sprawozdawczoœæ zrównowa¿onego rozwoju wydaje siê szczególnie istotna w bran¿y
górniczej, w której prowadzenie efektywnej dzia³alnoœci musi iœæ w parze z racjonalnym wy-
korzystaniem z³o¿a, ochron¹ œrodowiska i dialogiem spo³ecznym, zw³aszcza ze spo³ecznoœ-
ciami lokalnymi, stanowi¹cymi wspólnotê poddan¹ oddzia³ywaniu eksploatacji górniczej.
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