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Opis działania Procent badanych spółek

2014 2013

Określenie celów w zakresie ograniczenia lub niezwiększania 
stopnia zużycia paliw, energii, surowców i materiałów oraz 
monitorowanie stopnia osiągnięcia przyjętych celów.

94 proc. 50 proc.

Raportowanie zarządowi ograniczenia lub niezwiększania 
stopnia zużycia paliw, energii, surowców i materiałów oraz 
monitorowanie stopnia osiągnięcia przyjętych celów.

58 proc. 50 proc.

Wyznaczenie w ramach polityki personalnej mierzalnych 
celi, które są regularnie monitorowane.

62,5 proc. 44 proc.

Cykliczne badania satysfakcji wśród pracowników. 78 proc. 70 proc.

Przyjęcie wymogu obligatoryjnego umieszczania w umowach z dostawcami 
standardowych klauzul etycznych, społecznych lub środowiskowych.

67 proc. 61 proc.

Umieszczanie w umowach zobowiązania dostawcy do 
poddania się audytowi pod kątem zgodności z wymogami 
klauzul środowiskowych, etycznych lub społecznych

50 proc. 35 proc.

Prowadzenie audytu pod kątem zgodności z wymogami klauzul 
środowiskowych, etycznych lub społecznych u dostawcy.

33 proc. 22 proc.

Prowadzenie regularnego dialogu z wybranymi 
kluczowymi grupami interesariuszy.

79 proc. 78 proc.

Sporządzanie raportów w oparciu o wytyczne GRI. 71 proc. 61 proc.

Podawanie raportów opracowanych w oparciu 
o wytyczne GRI do niezależnej weryfi kacji.

42 proc. 26 proc.

Opracowanie strategii odpowiedzialnego biznesu. 50 proc. 43 proc.

Monitorowanie realizacji strategii odpowiedzialnego biznesu. 38 proc. 22 proc.

Ustanowienie rzecznika ds. etyki lub komisji ds. etyki, 
których działalność jest raportowana zarządowi.

67 proc. 61 proc.

Posiadanie polityki i procedur w zakresie zarządzania ryzykiem. 92 proc. 65 proc.

Uwzględnianie w procesie zarządzania ryzykiem 
kategorii ryzyk środowiskowych i społecznych.

83 proc. 65 proc.

Prowadzenie monitoringu ryzyk. 83 proc. 65 proc.

Prowadzenie kompleksowego przeglądu kluczowych elementów 
systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, a raport 
z przeglądu prezentowany jest zarządowi i radzie nadzorczej.

71 proc. 74 proc.

Wyniki badań przeprowadzonych wśród spółek, stanowiące podstawę 
kwalifi kacji do indeksu RESPECT

Źródło: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA 
– publikacja wyników badań 18.12.2014 r.

Indeks 
RESPECT 
podnosi
prestiż 
spółki i de-
cyduje o jej 
rynkowej 
renomie. 
Jest to waż-
na infor-
macja dla 
inwestorów 
poszukują-
cych spółek 
działających 
w sposób 
etyczny 
i zrówno-
ważony 

Jan Mazurek

Idea odpowiedzialnego biznesu upo-
wszechnia się na  Giełdzie Papierów War-
tościowych w Warszawie.

W 2002 r. na  GPW powstała inicjatywa 
promująca i w pewnym stopniu syste-
matyzująca zasady i rekomendacje cor-
porate governance na polskim rynku 
kapitałowym – Dobre Praktyki Spółek 
Notowanych na  GPW. Jej celem jest 
podnoszenie przejrzystości spółek gieł-
dowych, ochrona praw akcjonariu-
szy oraz poprawa jakości komunikacji 
z inwestorami.

Odpowiedzialność i transparentność
Dostrzegając potrzebę promocji najwyż-
szych standardów w dziedzinie odpowie-
dzialności, ekologii, zrównoważonego 
rozwoju, zaangażowania, środowiska, 
społeczności i przejrzystości,  GPW uru-
chomiła w 2009 r. projekt RESPECT 
index. Nazwa indeksu to akronim słów: 
responsibility, ecology, sustainability, 
participation, environment, commu-
nity, transparency.
Celem tego projektu jest identyfi kacja 
spółek notowanych na głównym rynku 
 GPW, zarządzanych w sposób odpowie-
dzialny oraz kreujących najwyższe stan-
dardy społecznej odpowiedzialności, 
a  także promocja tego sposobu postę-
powania wśród emitentów i  inwesto-
rów. RESPECT pełni rolę benchmarku 
dla spółek aspirujących do grona odpo-
wiedzialnych społecznie, co wpływa na 
podnoszenie standardów kultury corpo-
rate social responsibility (CSR) na pol-
skim rynku kapitałowym.

Skład indeksu
W skład indeksu wchodzą spółki sto-
sujące strategię zarządzania i koncepcję 
podejścia do prowadzenia biznesu, za-
kładającą budowanie dobrych i  trwa-
łych relacji z  otoczeniem biznesowym 
i  wszystkimi interesariuszami, opar-
tych na wzajemnym zrozumieniu ocze-
kiwań i szacunku. Jednocześnie spółki 

z indeksu RESPECT powinny charak-
teryzować się najwyższymi standardami 
relacji inwestorskich, przejawiającymi 
się wysoką jakością raportowania i ładu 
korporacyjnego.

Baza referencyjna dla inwestorów
Dużą wagę przywiązuje się też do posza-
nowania środowiska naturalnego i wła-
ściwych relacji z lokalną społecznością. 
Stąd spółki zakwalifi kowane do tego in-
deksu podejmują działania w obszarach 
ESG (environmental, social and gover-
nance), przez co stanowią bazę referen-
cyjną dla inwestorów kierujących się 
kryteriami doboru do portfela spółek 
odpowiedzialnych społecznie.
Obecność w indeksie RESPECT pod-
nosi prestiż spółki i decyduje o jej ryn-
kowej renomie. Jest to informacja dla 
inwestorów poszukujących spółek dzia-
łających w sposób etyczny i zrównowa-
żony, bowiem praktyka pokazuje, że one 
właśnie dają duże możliwości osiąga-
nia zysków w długim terminie. Spółki, 
które zakwalifi kowały się do indeksu 
RESPECT, stale podwyższają standardy 
działania, bowiem wyniki każdej edy-
cji i próg kwalifi kacji do składu indeksu 
ewaluują, w  zależności od poziomu 
punktów osiągniętych przez pozostałe 
spółki biorące udział w badaniu.

Wzrost o 70 procent
RESPECT stanowi też wskazanie dla 
inwestorów, którzy przykładają wagę 
do wysokich standardów działania biz-
nesu. Praktyka pokazała, że warto in-
westować w akcje spółek działających 
odpowiedzialnie, bowiem wdrożenie 
wysokich standardów może przynieść 
dodatkową wartość dla wszystkich in-
teresariuszy, co w efekcie przekłada się 
na wzrost wartości przedsiębiorstwa. 
W okresie pięciu lat indeks RESPECT 
wzrósł o 70 proc., dwukrotnie więcej 
niż indeks WIG.
W dniu 18 grudnia 2014 r. Giełda Pa-
pierów Wartościowych w  Warszawie 

Indeks społecznej odpowiedzialności

po raz jedenasty ogłosiła skład indeksu 
RESPECT. W jego szeregi weszły 24 
spółki, w  tym trzy nowe:   Lubelski 
Węgiel Bogdanka SA,  ENERGA SA 
i   RAWLPLUG SA.

Po ostatniej aktualizacji w skład 
RESPECT Index wchodzą na-
stępujące spółki (w kolejności 
alfabetycznej):
 Apator SA
 Bank BPH SA
Bank Handlowy w Warszawie SA
 Bank Millennium SA
 Bank Zachodni WBK SA
 Budimex SA
 Elektrobudowa SA
 Energa SA – nowa spółka w indeksie
 GPW SA
 Grupa Azoty SA
 Grupa LOTOS SA
 ING Bank Śląski SA
 Jastrzębska Spółka Węglowa SA
 KGHM Polska Miedź SA
  Lubelski Węgiel Bogdanka SA – nowa 
spółka w indeksie
 Orange Polska SA
 PGE Polska Grupa Energetyczna SA
 Pelion SA
 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazow-
nictwo SA
 Polski Koncern Naftowy ORLEN SA
 Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA
  RAWLPLUG SA –  nowa spółka 
w indeksie
 Tauron Polska Energia SA
 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich 
KOGENERACJA SA


