
Wytyczne raportowania 
ESG – przewodnik GPW



Agenda
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1. Działania GPW w zakresie 
zrównoważonego finansowania

2. Uzasadnienie do raportowania ESG

3. Założenia projektu z EBOR

4. Opis przewodnika

5. Najbliższe działania



0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

Kamienie milowe  

3

12.2013
Przystąpienie
do SSE

07.2007
Pierwszy 
Kodeks DPSN

09.2002
Przyjęcie 
Corporate
Governance

16.04.1991
Pierwsza sesja 
giełdowa

11.2009
Rozpoczęcie 
publikacji
RESPECTIndex

10.2015
Aktualizacja
Kodeksu
DPSN

09.2019
Rozpoczęcie 
publikacji 
WIG-ESG

03.2021
Aktualizacja
Kodeksu
DPSN

03.2020
Przystąpienie
do UN GC



4

Inwestycje ESG na świecie

 80 mld USD wynoszą obecnie aktywa ETF-

ów typu ESG (pasywne portfele ESG). Przez 

ostatni rok aktywa podwoiły swoją wartość.  

(źródło: JP Morgan)

 30-50% funduszy zarządzanych przez 

Blackrock, Aviva i Amundi obecnie już 

działa na podstawie kryteriów ESG. 

Od 2021 r. ma to być już 100 proc.

 57% udziału w europejskim rynku funduszy 

inwestycyjnych w 2025 r., mogą stanowić 

fundusze zarządzane w oparciu o kryteria 

ESG, wobec 15% na koniec  2019 r. 

(źródło: PwC). 

 Wartość inwestycji ESG w globalne 

fundusze aktywne i pasywne w 

październiku tego roku osiągnęła 

rekordowy poziom 20 mld USD

 Wzrost obrotu instrumentami pochodnymi 

na indeksy typu ESG rośnie wraz ze 

wzrostem oferty związanej z tego typu 

produktami
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Perspektywa inwestorów zagranicznych

 „Coraz częściej dla inwestora każdy indeks ESG, w skład którego wchodzą np. spółki z branży 

węglowej, będzie po prostu niezdatny do inwestycji. Jak indeks, który obejmuje spółki 

węglowe, można nazwać indeksem ESG? Węgiel to branża taka jak tytoń, broń itp.”

 „Sprawozdawczość ESG to punkt wyjścia. Jeśli spółka nie informuje o ESG, to zasadniczo 

znika z naszego radaru.”

 „W przypadku rynków wschodzących nie stosujemy niższych standardów niż dla rynków 

rozwiniętych. Ryzyko to ryzyko. Ale jednocześnie uwzględniamy warunki lokalne – np. 

analizując liczbę kobiet w zarządach spółek z Arabii Saudyjskiej.”

 „Do 2021 r. 100% naszych aktywów w zarządzaniu będzie uwzględniać weryfikację aspektów 

ESG, a właściwie obszar ESG będzie w pełni włączony w procesy inwestycyjne.”

 „Jeśli dana spółka nie ujawnia aspektów ESG, to raczej w nią nie zainwestujemy, gdyż premia 

za ryzyko byłaby zbyt wysoka. Pojawia się pytanie, dlaczego zarząd ukrywane takie dane…”

 „Obecnie nie wykluczamy żadnych sektorów ze względu na decyzję właściciela aktywów. 

Weźmy jednak branżę węglową. Niezależnie od aspektów ESG, za kilka lat będą to ‘aktywa 

osierocone’, po co więc w nie inwestować? I po co rząd miałby być właścicielem kosztownych 

aktywów osieroconych?”
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Podejście inwestorów krajowych

 Większość respondentów zauważa na przestrzeni ostatnich trzech lat wzrost 

inwestycji dokonywanych w oparciu o kryteria ESG.

 Blisko 90% respondentów zauważyło wpływ wdrażania praktyk z obszaru ESG 

przez spółkę na traktowanie jej przez inwestorów jako podmiotu o obniżonym 

poziomie ryzyka. Połowa ankietowanych dostrzegła także wpływ tych praktyk na 

wynik finansowy przedsiębiorstwa.

 Prawie połowa respondentów utrzymuje, że uwzględnia dobre praktyki z obszaru 

ESG na etapie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

 Nawet połowa ankietowanych nie słyszała o aktywności funduszy etycznych na 

polskim rynku.

 Jako czynnik mogący w największym stopniu podnieść atrakcyjność zagadnień z 

obszaru ESG na etapie formułowania rekomendacji i wykonywania praw 

akcjonariusza, respondenci wskazują rozwiązania prawne, które wymuszałyby 

przywiązywanie większej wagi do czynników ESG w funkcjonowaniu funduszy.
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Koncepcja przewodnika ESG

✓ Projekt finansowany przez GPW oraz Europejski 

Bank Odbudowy i Rozwoju; budżet projektu 

wyniósł 95 tys. euro.

✓ W wyniku publicznego postępowania do realizacji 

projektu została wybrana międzynarodowa firma 

doradcza Steward Redqueen; podwykonawca 

krajowy Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

✓ Projekt miał na celu opracowanie zasad 

raportowania niefinansowego przez emitentów, tak 

aby udostępniane informacje były użyteczne dla 

inwestorów.

✓ Dokument powstał w odniesieniu do obecnie 

obowiązujących regulacji w zakresie raportowania 

niefinansowego w wyniku konsultacji z 

uczestnikami rynku (spółki, inwestorzy, 

administracja publiczna).

✓ Projekt obejmował również przygotowanie 

wytycznych do raportowania dla rynku 

kapitałowego w Macedonii.
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Podstawowe informacje

53
strony

Praktyczne 
rozwiązania

Kompendium 
wiedzy
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Badanie rynku

REGULACJE NA POZIMIE KRAJOWYM I UNIJNYM

• Ustawa o rachunkowości implementująca dyrektywę NFRD

• Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW (DPSN2021)

• Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

• Rozporządzenie w sprawie Taksonomii UE 

• Rozporządzenie SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation)

PRAKTYKI FIRM 

• Raportowanie ESG nie jest zjawiskiem nowym

• Implementacja dyrektywy NFRD zwiększyła świadomość spółek i przyczyniła się do większej 

podaży danych ESG

• Jakość i spójność raportowanych danych pozostaje mocno zróżnicowana pomiędzy 

podmiotami
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Konsultacje z interesariuszami

ANKIETA ONLINE SKIEROWANA DO FIRM

• 114 odpowiedzi

• Potrzeba praktycznych wskazówek i rozwiązań, w tym zbioru rekomendowanych wskaźników 

(76%)   

3 PANELE INTERESARIUSZY

• Emitenci

• Inwestorzy krajowi

• Przedstawiciele administracji publicznej

INDYWIDUALNE WYWIADY Z ZARZĄDZAJĄCYMI FUNDUSZAMI

• Integracja czynników ESG w procesie inwestycyjnym oraz wynikające z tego oczekiwania w 

stosunku do raportowanych przez firmy danych
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Czym jest a czym nie jest przewodnik GPW?

Biorą pod uwagę oczekiwania uczestników rynku 
kapitałowego oraz oczekiwania i potrzeby informacyjne 
inwestorów

Bazują na uznanych międzynarodowych standardach 
sprawozdawczości niefinansowej

Uwzględniają stosowne wymogi regulacyjne

Nie są nowym standardem raportowania

Nie wprowadzają nowych wymogów dla spółek, ani nie 
zastępują obowiązujących przepisów prawa
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Struktura Przewodnika

1. WPROWADZENIE

• Cel powstania Wytycznych do raportowania ESG

• Rozwój raportowania ESG w Polsce

• Regulacje prawne (na poziomie krajowym i UE)

2. ESG – CO OZNACZA I DLACZEGO JEST WAŻNE?

• ESG, zrównoważony rozwój, CSR – różne terminy

• Korzyści z raportowania ESG

• Pozyskiwanie kapitału – rola ESG w sektorze finansowym

• Nowe regulacje i rosnąca presja otoczenia

3. RAPORTOWANIE ESG – NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ?

• Sposoby raportowania

• Standardy raportowania

• Ujawnianie informacji związanych ze zmianą klimatu

CZĘŚĆ 1 – CZYM SĄ KWESTIE ESG I 
DLACZEGO WARTO JE UJAWNIAĆ?

CZĘŚĆ 2 – JAK RAPORTOWAĆ KWESTIE 
ESG?

4.. RAPORTOWANIE ESG ZORIENTOWANE NA POTREZBY 

INWESTORÓW

• Istotność

• Obiektywne i wyważone

• Strategiczne i wybiegające perspektywą w przyszłość

• Jasne i zwięzłe

• Porównywalne i rzetelne

• Weryfikowalne

5. RAPORTOWANIE ESG PRZEWODNIK KROK PO KROKU

• Istotność – co oznacza i dlaczego jest ważna?

• Zgodność z minimalnymi gwarancjami 

• Proces doboru wskaźników (wskaźniki podstawowe i 

sektorowe)

6. REKOMENDOWANE WSKAŹNIKI ESG

• 23 wskaźniki wraz z informacją, co dany wskaźnik oznacza 

oraz co w jego zakresie firma powinna ujawniać
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Podstawowe założenia regulacyjne

ZIELONY ŁAD ZRÓWNOWAŻONE FINANSOWANIE

NFRD/CSRD
Kto: duże podmioty
Co: dane niefinansowe 
zgodnie z określonym 
zakresie
Gdzie: sprawozdania 
niefinansowe w serwisach 
internetowych

Taksonomia EU
Kto: podmioty rynku 
finansowego (SFDR) 
duże podmioty (NFDR)
Co: informacje na 
temat działalność, 
która znacząco 
przyczyniała się do 
osiągnięcia jednego z 6 
celów środowiskowych
Gdzie: raporty 
okresowe na stronach 
internetowych

SFDR
Kto: podmioty rynku 
finansowego
Co: wskaźniki zgodnie 
z określonym 
zakresem 
Gdzie: raporty 
okresowe na stronach 
internetowych

DPSN 2021
Kto: spółki notowane na GPW
Co: informacje w formule complain/explain
Gdzie: raporty EBI
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Rekomendowane wskaźniki

W Wytycznych zaproponowano dwustopniowy proces doboru wskaźników, który uwzględnia 

wskaźniki podstawowe oraz dodatkowe wskaźniki sektorowe.

PROCES DOBORU 
WSKAŹNIKÓW

KATEGORIE 
TEMATYCZNE

• Zmiana klimatu

• Zasoby naturalne

• Zanieczyszczenia i 
odpady

• Różnorodność

• Zatrudnienie

• Prawa człowieka

• Ład korporacyjny

• Etyka biznesu

• Bezpieczeństwo i 
ochrona danych

ŚRODOWISKO SPOŁECZEŃSTWO ŁAD 
KORPORACYJNY
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Przykłady prezentacji wskaźników

Każdy wskaźnik zawiera definicję i informację, co powinno 

zostać ujawnione oraz dodatkowe rekomendacje i źródła
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Przykłady tworzenia raportów

CEL I ODBIORCY RAPORTU1

ANALIZA ISTOTNOŚCI2

ZGODNOŚĆ Z MINIMALNYMI GWARANCJAMI3

DOBÓR ODPOWIEDNICH WSKAŹNIKÓW4

PRZYGOTOWANIE RAPORTU W OPARCIU O 
ZEBRANE DANE

5
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Przykłady prezentacji wskaźników

Każdy wskaźnik zawiera definicję i informację, co powinno 

zostać ujawnione oraz dodatkowe rekomendacje i źródła
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Case study

Firma X to polska sieć sklepów odzieżowych, która 

zajmuje się sprzedażą odzieży i akcesoriów w Polsce oraz 

wybranych krajach Europy. Firma jest stosunkowo 

niewielka, ale w ostatnich latach odnotowała znaczny 

wzrost przychodów. Do tej pory za pośrednictwem swojej 

korporacyjnej strony internetowej udostępniała jedynie 

ograniczone informacje na temat zrównoważonego 

rozwoju. Jednak w tym roku zatrudniła menedżera ds. 

ESG i planuje opublikować swój pierwszy raport 

zrównoważonego rozwoju w ramach przygotowań do 

nadchodzących regulacji oraz ze względu na rosnące 

zapotrzebowanie inwestorów na informacje niefinansowe.

Firma ma siedzibę w Warszawie, gdzie projektuje 

kolekcje dla swoich dwóch marek. Produkty są następnie 

produkowane przez dostawców z Azji Południowo-

Wschodniej, a niewielka część kolekcji produkowana jest 

również we własnej fabryce w Polsce. Łącznie firma 

zatrudnia nieco ponad 150 osób.
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Ważne zastrzeżenia

ANALIZA I 
EWALUACJA

STRATEGIA

DZIAŁANIA

WYNIKIRAPORTOWANIE
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Kalendarium wydarzeń w 2021 r

 13 maja 2021

Publikacja przewodnika w wersji elektronicznej

https://www.gpw.pl/esg-gpw

 2 czerwca 2021

Webinarium „Wytyczne do raportowania ESG”

https://youtu.be/BHsxR6DeXZY

 warsztaty dla spółek

Dedykowane dla spółek szkolenia nt. 

przewodnika ESG

https://youtu.be/BHsxR6DeXZY

https://www.gpw.pl/esg-gpw
https://youtu.be/BHsxR6DeXZY
https://youtu.be/BHsxR6DeXZY


Dziękuję za uwagę !
dr Tomasz Karol Wiśniewski

.


