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Poziomy Aplikacji GRI   

Wstęp

W celu wskazania, iż podstawą przygotowanego raportu 
są Wytyczne GRI, autorzy raportu powinni zadeklarować 
poziom, który został osiągnięty w zakresie aplikacji 
Ramowych Zasad Raportowania GRI. 

Przygotowano w tym celu trójstopniowy system 
Poziomów Aplikacji. Skala ta pozwala zaspokoić 
potrzeby wszystkich organizacji przygotowujących 
raporty, zarówno początkujących jak i zaawansowanych 
oraz pozostałych reprezentujących inny poziom 
zaawansowania. Poszczególne Poziomy Aplikacji zostały 
oznaczone literami C, B i A. Kryteria raportowania 
przyporządkowane do każdego Poziomu stanowią 
miarę stopnia aplikacji Wytycznych oraz uwzględnienia 
Ramowych Zasad Raportowania GRI.  Dodatkowo 
wprowadzono oznaczenie „+” (plus) na każdym z trzech 
Poziomów, przyznawane gdy zostanie dokonana 
weryfikacja raportu przez zewnętrzny, niezależny organ 
poświadczający.

Metody funkcjonowania systemu

Autorzy raportu deklarują osiągnięty Poziom Aplikacji 
konfrontując kryteria przyporządkowane do danego 
Poziomu Aplikacji z zawartością raportu.

Ponadto organizacja może zdecydować się na uzyskanie 
dodatkowej opinii ze strony:

•	 Tzw.	„strony	trzeciej”,	tj.	niezależnej	organizacji;

•	 GRI;

 w sprawie adekwatności złożonej deklaracji w stosunku 
do obowiązujących kryteriów.

Wartość Poziomów Aplikacji

Celem deklaracji Poziomu Aplikacji jest dostarczenie 
wiedzy:

•	 Czytelnikom	raportu	o	stopniu	zastosowania	
Ramowych Zasad Raportowania GRI i Wytycznych 
GRI	w	danym	raporcie;

•	 Autorom	raportu	o	wizji	i	możliwościach	dalszego	
rozszerzania stopnia zastosowania Ramowych 
Zasad Raportowania GRI.

Deklaracja Poziomu Aplikacji wyraźnie prezentuje, które 
elementy Ramowych Zasad Raportowania GRI zostały 
zastosowane w przygotowanym raporcie.

•	 Motywacja	dla	początkujących:	Poziomy	
Aplikacji stanowią zarówno punkt wyjścia do 
przygotowywania pierwszego raportu  
(o ograniczonym zakresie), jak też podkreślają 
znaczenie i wartość stopniowego zwiększenia 
zakresu	raportowanych	treści;

•	 Uznanie	dla	zaawansowanych:	Rosnąca	liczba	
organizacji wypracowuje kompleksowe systemy 
raportowania bazujące na Ramowych Zasadach 
Raportowania GRI, które uwzględniają weryfikację 
zewnętrzną oraz zachowują prostą, jasną  
i zrozumiałą formę komunikacji.
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Kryteria Poziomów Aplikacji 

Raporty reprezentujące dany Poziom Aplikacji (C, C+, B, 
B+, A, A+) muszą spełniać kryteria przyporządkowane 
dla danego Poziomu umieszczone w stosownej 
kolumnie.   

Deklarowanie Poziomu Aplikacji

Schemat Poziomu Aplikacji powinien znaleźć się w 
raporcie w celu zaprezentowania, który poziom został 
zadeklarowany i kto dokonał takiej oceny. 
W raporcie, by został uznany za przygotowany zgodnie 
z Wytycznymi GRI, musi znaleźć się deklaracja Poziomu 
Aplikacji. 
Autorzy raportu mogą pozyskać opinię odnoście 
adekwatności własnej deklaracji ze strony tzw. „strony 
trzeciej” (niezależnej organizacji) lub sekretariatu GRI.

Autorzy raportu, zarówno w wersji online jak i wersji 
drukowanej, mogą umieścić schemat Poziomów 
Aplikacji w dowolnym miejscu. Sugerowane lokalizacje 
(nieobowiązkowe), to:

•	 Wewnętrzna	strona	przedniej	i	tylnej	okładki	
(raport	drukowany);

•	 Strona	zawierająca	wstęp	lub	strona	ze	spisem	
treści (raport online)

•	 Część	zawierająca	informacje	o	celach	 
i	parametrach	raportu;

•	 Część	z	Indeksem	Treści	GRI.

GRI uznaje raport za sporządzony zgodnie z Wytycznymi 
i zamieszcza go na stronie internetowej, jeśli zawiera 
schemat Poziomu Aplikacji obejmujący minimum 
własną	deklarację	Poziomu	Aplikacji.	Umieszczenie	
na stronie internetowej wyników weryfikacji Poziomu 
Aplikacji dokonanej przez inną organizację lub przez GRI 
nie	jest	wymagane.	Terminologia	stosowana	w	stosunku	
do Poziomów Aplikacji musi być oparta na terminologii 
kryteriów Poziomu Aplikacji zaprezentowanej na 
rysunku poniżej.



3

Poziomy Aplikacji GRI AL

Wersja 3.0

Składanie prośby o sprawdzenie 
zadeklarowanego Poziomu Aplikacji

Autorzy raportu mają możliwość skierowania prośby 
do GRI o sprawdzenie zadeklarowanego Poziomu 
Aplikacji. Prośba powinna byś złożona online poprzez 
witrynę www.globalreporting.org. Własna deklaracja 
Poziomu Aplikacji może zostać sprawdzona przez GRI 
przed publikacją raportu. Po dokonanej weryfikacji 
i uzgodnieniu Poziomu Aplikacji zostaje przyznane 
oznaczenie (ikona) odzwierciedlające Poziom Aplikacji 
Wytycznych GRI możliwe do wykorzystania w raporcie.

Informacje dotyczące sprawdzenia Poziomu Aplikacji:

•	 GRI	kontroluje	obecność	lub	brak	kryteriów	
wyznaczających zadeklarowany przez organizację 
Poziom Aplikacji. GRI przekazuje organizacji 
przegląd	wyników	kontroli;

•	 Kontrola	dokonywana	przez	GRI	nie	jest	oceną	
wartości, jakości i treści raportu z punktu widzenia 

GRI, ale jest jedynie oświadczeniem dotyczącym 
stopnia zastosowania Ramowych Zasad 
Raportowania	GRI;	

•	 Oznaczenie	„+”	(plus)	na	poszczególnych	
poziomach może zostać przyznane jedynie  
w przypadku dokonania zewnętrznej weryfikacji 
raportu. Kontrola dokonana przez GRI nie jest 
równoznaczna z zewnętrzną weryfikacją i nie 
upoważnia	do	otrzymania	oznaczenia	„+”;

•	 Jeśli	GRI	zostaje	poproszone	o	sprawdzenie	
Poziomów Aplikacji raportu na poziomach C+, B+, 
A+, to będzie ono polegało na kontroli, czy  
w raporcie umieszczono oświadczenie organizacji 
weryfikującej	raport;

•	 Usługa	sprawdzenia	Poziomu	Aplikacji	raportu	
dokonywana	przez	GRI	jest	płatna.	Opłata	ta	
zostaje uchylona jedynie dla Interesariuszy 
Organizacyjnych	GRI.

Przykładowo: 
organizacja 
zadeklarowała 
poziom B, co zostało 
zweryfikowane przez 
„stronę trzecią” oraz 
przez GRI
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Poziom Aplikacji i jego weryfikacja

Poziomy Aplikacji C+, B+, A+ mogą być zadeklarowane 
jedynie jeśli została przeprowadzona zewnętrzna 
weryfikacja raportu. Deklaracja poziomu oznaczonego 
znakiem „+” może zostać dokonana, jeżeli zewnętrzna 
weryfikacja raportu została przeprowadzona przy 
zastosowaniu mechanizmów, które:

•	 Zaangażowały	strony	zewnętrzne,	w	stosunku	
do organizacji, które są kompetentne w danej 
tematyce oraz doświadczone w przeprowadzaniu 
weryfikacji;

•	 Kierowały	się	zdefiniowanymi	procedurami,	które	
mogą	zostać	opisane	i	zostały	udokumentowane;

•	 Oceniły	raport	pod	kątem	możliwości	
zaprezentowania wyników organizacji biorąc pod 
uwagę dane zawarte w raporcie, a także ogólny 
wybór	treści;

•	 Skutkowały	opinią	lub	zestawem	konkluzji,	które	są	
udostępniane czytelnikom raportu. 

Sprawdzenie przez GRI raportu uwzględniającego 
oznaczenie „+” będzie weryfikowało jedynie obecność 
oświadczenia przygotowanego przez organizację 
weryfikującą raport. GRI nie przeprowadza w takim 
wypadku przeglądu weryfikacji zewnętrznej oraz 
nie sprawdza, czy wymienione wyżej kryteria zostały 
spełnione.

Poziomy Aplikacji zostały wprowadzone w celu 
pokazania możliwości poszerzenia implementacji 
Ramowych Zasad Raportowania GRI. Nie są one 
substytutem lub odpowiednikiem zewnętrznej 
weryfikacji.

Dostosowanie do Wytycznych GRI 2002

Autorzy raportu, którzy przygotowywali raport 
korzystając z Wytycznych z 2002 roku sami powinny 
zdecydować, kiedy przyjąć 3 wersję Wytycznych GRI jako 
podstawę raportowania. Dlatego strona internetowa GRI 
nadal będzie autoryzować Raporty przygotowane na 
podstawie 2 wersji Wytycznych GRI (do 2 pełnych cykli 
raportowania). (Autorzy przygotowujący raport po raz 
pierwszy winni kierować się 3 wersją Wytycznych GRI.)

W celu wskazania, że raport został przygotowany w 
oparciu o Wytyczne GRI z 2002 roku organizacja powinna 
sama zadeklarować jeden z poniższych Poziomów 
Aplikacji raportu. GRI może sprawdzić jedynie deklarację  
„zgodnie z”.

Kryteria poziomu aplikacji „zgodnie z” 
Wytycznymi 2002 roku:

1.		 Raportowanie	treści	z	Sekcji	od	1	do	3	w	części	C;

2.	 Indeks	Treści	Raportu	zawarty	w	Sekcji	4	części	C;

3.		 Odpowiedź	na	każdy	główny	Wskaźnik	z	Sekcji	5	
części C: albo w formie dostarczenia informacji  
o tym wskaźniku lub poprzez wyjaśnienie z jakiego 
powodu	został	on	ominięty;

4.		 Zapewnienie,	że	raport	jest	zgodny	 
z	Zasadami	zawartymi	w	części	B	Wytycznych;	

5.		 Włączenie	następującego	oświadczenia	
podpisanego	przez	Zarząd	lub	CEO:	„Raport	
został przygotowany zgodnie z Wytycznym GRI 
z 2002 roku. W wyważony i zrozumiały sposób 
prezentuje wyniki organizacji w zakresie kwestii 
ekonomicznych, społecznych i środowiskowych”.

Kryteria poziomu aplikacji „w odniesieniu do” 
Wytycznych z 2002 roku:

Autorzy raportu powinni zawrzeć w raporcie 
oświadczenie zawierające wskazanie, iż raport został 
przygotowany „w odniesieniu do”  Wytycznych z 2002 
roku.	Termin	„w	odniesieniu	do”	może	zostać	zastąpiony	
każdym poniższym zamiennikiem:

•	 W	oparciu	o;

•	 Używając;

•	 Kierując	się;

•	 Kierowany	przez;

•	 Nawiązując	do	oraz

•	 Odnoszący	się	do.


