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WSTĘP

Ostatnio coraz większa liczba osób, w szczególności inwestorów zwraca uwagę na zrównoważony 

rozwój (ang. sustainable development). Wcześniej ich uwaga była skupiona na społecznej odpo-

wiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR), co miało jednak charakter do-

browolny po stronie firmy i zależało wyłącznie od jej wewnętrznej decyzji, czy chce eksponować ten 

sposób zaangażowania społecznego. Tylko w nielicznych krajach na świecie CSR został wprowadzo-

ny jako obowiązkowy element raportowania w ramach działalności spółek notowanych na giełdzie. 

Zrównoważony rozwój to zgodnie definicją z Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju „rozwój, który 

zabezpiecza potrzeby współczesnych bez ograniczania realizacji potrzeb przyszłych pokoleń”1. Jest 

to bardzo szeroka definicja, dlatego też nie stanowi zaskoczenia, że w ostatnich latach wielu pra-

wodawców na całym świecie stara się ją skonkretyzować. W szczególności wielowątkowe działania 

w zakresie kształtowania prawa zostały podjęte przez organy Unii Europejskiej, która w ten sposób 

stara się zrealizować strategię Zielonego Ładu2, który ma za zadanie doprowadzić do neutralności 

klimatycznej Europy do 2050 roku3. 

Najbliższe zrównoważonemu rozwojowi są działania, które ujmowane są najczęściej w ramach skró-

tu „ESG”, na który składa się środowisko (ang. Environment), społeczeństwo (ang. Social) oraz ład 

korporacyjny (ang. Corporate Governance). Działania te, które czasem nazywane są filarami ESG, 

zaczęły być mierzone za pomocą tzw. wskaźników ESG.

W tej publikacji przedstawimy pojęcie ESG, a także znaczenie jej poszczególnych filarów tj. „E”, „S” 

oraz „G”. Wyjaśnimy także różnicę pomiędzy CSR a ESG, a także przedstawimy główne akty regulacyj-

ne związane ze wskaźnikami ESG. 

1  Brundtland G., Nasza Wspólna Przyszłość, Raport Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju, 1987.
2  Komunikat Komisji Do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Europejski Zielony
   Ład, COM/2019/640 final, dostęp: 20.05.2022.
3   Komisja Europejska, Europejski Zielony Ład, dostęp: 20.05.2022. 
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Obok pojęcia zrównoważonego rozwoju do zdefiniowania tego, czym są wskaźniki ESG, konieczne 

jest przybliżenie jeszcze pojęcia „zrównoważone finanse”. To ostatnie ogólnie określane jest jako

Zrównoważone finanse prowadzą zatem do zwiększenia długoterminowych inwestycji w zrównowa-

żony rozwój. W konsekwencji, aby móc w sposób mierzalny sprawdzać postępy w zakresie zrówno-

ważonych finansów, powstały wskaźniki ESG. 

Inwestowanie na rynku kapitałowym (czyli poprzez giełdę papierów wartościowych), które bierze 

pod uwagę wskaźniki ESG, rozwinęło się dynamicznie w ostatnich latach. Kwota zarządzanych port-

feli akcji i obligacji, które uwzględniają kluczowe elementy oceny ESG, przekracza według niektórych 

danych 17,5 bln USD w skali globalnej.5 Również wzrost wartości giełdowych produktów inwestycyj-

nych związanych z ESG dostępnych dla inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych przekracza 

1 bln USD i nadal szybko rośnie.6 Także Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie kładzie coraz 

większy nacisk na zrównoważony rozwój, np. w 2021 roku opublikowała „Wytyczne do raportowania 

ESG”.7

Rosnące zainteresowanie inwestorów wskaźnikami ESG utwierdza, że kwestie środowiskowe, spo-

łeczne i ładu korporacyjnego - w tym ryzyka i szanse - mogą wpływać na długoterminowe wyniki 

emitentów i dlatego powinny być odpowiednio uwzględniane w decyzjach inwestycyjnych. Chociaż 

definicje różnią się co do formy uwzględniania ryzyka ESG to ogólnie rzecz biorąc inwestowanie ESG 

to podejście, które ma na celu uwzględnienie czynników środowiskowych, społecznych i związanych 

z ładem korporacyjnym w decyzjach dotyczących alokacji aktywów i ryzyka, tak aby generować 

zrównoważone, długoterminowe zyski finansowe.8

Obecnie większość spółek giełdowych jest oceniana przez różne organizacje pod kątem ich wyników 

w zakresie ESG.9 Skale ocen i metodologie takich raportów ESG znacznie się jednak różnią. Jednakże 

ich cel jest taki sam: gromadzenie i udostępnianie danych dotyczących wpływu przedsiębiorstw 

na środowisko i społeczeństwo oraz zgodności w zakresie ich zarządzania (tzw. ład korporacyjny). 

Czym jest ESG?

4  Komisja Europejska, Overview of Sustainable Finance, dostęp: 20.05.2022.
5  Global Sustainable Investment Alliance, Global Sustainable Investment Review 2020, dostęp: 20.05.2022.
6  Boffo, R., and R. Patalano (2020), “ESG Investing: Practices, Progress and Challenges”, OECD Paris. 
7  Giełda Papierów Wartościowych, Wytyczne do raportowania ESG. Przewodnik dla spółek notowanych na GPW, 2021, dostęp: 20.05.2022. 
8  OECD (2021), ESG Investing and Climate Transition: Market Practices, Issues and Policy Considerations, OECD Paris, dostęp: 20.05.2022.
9  Do znanych zewnętrznych dostawców raportów i ocen ESG za granicą należą między innymi: Bloomberg ESG Data Services, Corporate Knights Global 100, 
DowJones Sustainability Index, Institutional Shareholder Services, MSCI ESG Research, RepRisk, Sustainalytics Company ESG Reports oraz Thomson Reuters 
ESG Research.

proces uwzględniania czynników środowiskowych, społecznych i związanych z ładem korpo-

racyjnym przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.4

https://finance.ec.europa.eu/sustainable-finance/overview-sustainable-finance_pl
http://www.gsi-alliance.org/wp-content/uploads/2021/08/GSIR-20201.pdf
http://www.oecd.org/finance/ESG-Investing-Practices-Progress-and-Challenges.pdf
https://www.gpw.pl/pub/GPW/ESG/Wytyczne_do_raportowania_ESG.pdf
https://www.oecd.org/finance/ESG-investing-and-climate- transition-Market-practices-issues-and-policy-considerations.pdf
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Raporty te są z kolei brane pod uwagę przez inwestorów, którzy na ich podstawie decydują o tym,  

w jakie spółki inwestować. W związku z tym wiele firm stara się poprawić swoje wyniki w zakresie 

ESG, aby zarówno polepszyć swoją reputację, jak i zyskać dostęp do kapitału. 

Jak wspomniano już powyżej, różne wskaźniki składają się na ESG. Poniżej w Tabeli 1 (str. 5) przed-

stawiono ich przykłady. Podział wskaźników pomiędzy ich poszczególnymi filarami może nie być 

tak jasny, jak mogłoby się wydawać. Na przykład niektóre agencje ratingowe umieszczają prawa 

pracownicze w kategorii społecznej, a inne w kategorii ładu korporacyjnego. Zrzuty z fabryk za-

nieczyszczające zasoby wodne są kwestią środowiskową, ale mogą być również uznane za kwestię 

społeczną, jeśli zanieczyszczenie ma negatywny wpływ na zasoby wodne społeczności. 

Nie muszą to być jednak spółki notowane na giełdzie, ale wiele podmiotów gospodarczych 

doświadcza już teraz konieczności ujawniania swojego podejścia do ESG w ramach rozbudo-

wanych kwestionariuszy wymaganych przez banki w procesie udzielania kredytów.

Za „zieloną” lub „zrównoważoną środowiskowo" uznaje się działalność gospodarczą, która 

w znacznym stopniu przyczynia się do realizacji co najmniej jednego z celów UE w zakresie 

klimatu i środowiska, a jednocześnie nie szkodzi znacząco żadnemu z tych celów i spełnia 

minimalne gwarancje społeczne.

W ostatnim czasie tworzonych jest coraz więcej regulacji związanych z ESG. Poniżej skupiamy się 

jednak na podstawowej regulacji, która wprowadziła wskaźniki ESG do życia przedsiębiorców w Unii 

Europejskiej, czyli na Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 w sprawie 

ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje (tzw. „Zielona Taksonomia” lub „Tak-

sonomia UE”).10 

Taksonomia UE to system klasyfikacji ekologicznej, który przekłada cele UE w zakresie klimatu  

i środowiska na kryteria dotyczące konkretnych działalności gospodarczych do celów inwestycyjnych. 

Cele to:
• łagodzenie zmian klimatu,
• adaptacja do zmian klimatu,
• zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich,
• przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, 
• zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola,
• ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów.

Czym jest zrównoważony rozwój?

10   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone
     inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088, Dz. UE Dz.U. L 198 z 22.6.2020.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32020R0852
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32020R0852
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WSKAŹNIKI ŚRODOWISKOWE

WSKAŹNIKI SPOŁECZNE

WSKAŹNIKI ŁADU KORPORACYJNEGO

Zanieczyszczenie
powietrza

Czysta technologia
(ang. clean technology)
/wykorzystanie energiI

Wykorzystanie i ochrona
zasobów wodnych

Wykorzystanie
zrównoważonych

zasobów naturalnych

Zielone
budownictwo

Inteligentny
rozwój

Prawa
człowieka

Handel ludźmi/
nowoczesne niewolnictwo

(ang. modern slavery)

Różnorodność
i integracja

Przemoc
w miejscu pracy

Świadczenia w miejscu
pracy, stosunek płac

kobiet i mężczyzn

Dyskryminacja
i mobbing

Relacje
w społeczności

lokalnej

Warunki pracy/zdrowie
i bezpieczeństwo
w miejscu pracy

Wynagrodzenie 
kadry

kierowniczej

Różnorodność
i niezależność rady

Prawa
akcjonariuszy

Przeciwdziałanie praniu
brudnych pieniędzy

Etyka biznesu Kodeks postępowania
dla dostawców

Odpowiedzialny
łańcuch dostaw

Zgodność
z przepisami

Przejrzystość
i ujawnianie
informacji

Przeciwdziałanie
łapówkarstwu

i korupcji
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Minimalne gwarancje społeczne to procedu-

ry stosowane przez przedsiębiorstwo prowa-

dzące działalność gospodarczą, które mają 

zapewnić przestrzeganie Wytycznych OECD 

dla przedsiębiorstw wielonarodowych11 oraz 

Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw 

człowieka12, w tym zasad i praw określo-

nych w ośmiu podstawowych konwencjach 

wskazanych w Deklaracji Międzynarodowej  

Organizacji Pracy dotyczącej podstawowych za-

sad i praw w pracy oraz zasad i praw określonych  

w Międzynarodowej karcie praw człowieka13. 

Taksonomia UE wprowadza obowiązki infor-

macyjne dla niektórych przedsiębiorstw i in-

westorów (tzw. raportowanie niefinansowe), 

wymagając od nich ujawnienia ich udziału w 

działalności zgodnej z nią w sprawozdaniach 

niefinansowych. Ujawnienie udziału działal-

ności zgodnej z Zieloną Taksonomią pozwa-

la na porównanie przedsiębiorstw i portfeli 

inwestycyjnych z tej perspektywy. Ponadto 

może to stanowić wskazówkę dla uczestni-

ków rynku w ich decyzjach inwestycyjnych.  

Natomiast przedsiębiorstwa, które nie są obję-

te obowiązkiem raportowania niefinansowego, 

mogą w sposób wiarygodny korzystać z Takso-

nomii UE w celu planowania swoich inwestycji 

w zakresie klimatu i środowiska oraz pozyski-

wania na nie środków finansowych. Ponadto 

przedsiębiorstwa finansowe14, mogą także wy-

korzystać Taksonomię UE do zaprojektowania 

wiarygodnych ekologicznych produktów finan-

sowych.

Taksonomia UE wskazuje na trzy grupy podmio-

tów, do których skierowana jest ta regulacja:  

1. uczestnicy rynku finansowego, oferujący 
produkty i usługi finansowe na terenie UE, 
w tym podmioty oferujące pracownicze 
programy emerytalne.

2. duże przedsiębiorstwa15, które są zobo-
wiązane do przedstawienia oświadczenia 
niefinansowego w zakresie realizacji ESG, 
zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady 2014/95/UE16 (Dyrektywa 
NFRD),17

3. państwa członkowskie, przy ustanawianiu 
publicznych środków, standardów lub ety-
kiet dla zielonych produktów finansowych 
lub zielonych obligacji.

11   OECD, OECD Guidelines for Multinational Enterprises, OECD Publishing, 2011.
12   Organizacja Narodów Zjednoczonych, The UN Guiding Principles On Business And Human Rights, 2011.
13   W jej skład wchodzą: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka; Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych; Międzynarodowy Pakt Praw 
    Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych; I Protokół dodatkowy do MPPOiP w sprawie zawiadomień indywidualnych; II Protokół dodatkowy do MPPOiP
    w sprawie kary śmierci.
14   Przedsiębiorstwo finansowe oznacza przedsiębiorstwo, które podlega obowiązkom ujawniania informacji określonym w art. 19a i 29a Dyrektywy 2013/34
    UE i jest podmiotem zarządzającym aktywami, instytucją kredytową zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europej-
    skiego i Rady (UE) nr 575/2013, firmą inwestycyjną zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia (UE) nr 575/2013, zakładem ubezpieczeń
    zgodnie z definicją zawartą w art. 13 pkt 1 Dyrektywy 2009/138/WE albo zakładem reasekuracji zgodnie z definicją zawartą w art. 13 pkt 4 tejże.
15   Duże przedsiębiorstwa oznaczają jednostki przekraczające na dzień bilansowy kryterium średniej liczby 500 pracowników w ciągu roku obrotowego.
16   Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania
    informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy, Dz. UE. L 330, 15.11.2014.
17   Przy czym Dyrektywa NFRD może zostać zastąpiona już wkrótce przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 z dnia 14 grudnia 
    2022 r. w sprawie zmiany Rozporządzenia (UE) nr 537/2014, Dyrektywy 2004/109/WE, Dyrektywy 2006/43/WE oraz Dyrektywy 2013/34/UE w odniesieniu 
    do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, Dz. UE L 322, 16.12.2022. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264115415-en
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0095&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0095&from=PL


PIMG ESG Raport #1    Wskaźniki ESG. Co każdy polski przedsiębiorca powinien wiedzieć?

7

Ocena tego, w jaki sposób firma wchodzi w interakcje ze swoim otoczeniem, jest jednym z trzech klu-

czowych czynników w zrozumieniu ryzyk i szans związanych z ESG. To jest właśnie „E” w ramach ESG.

Zasadniczo w przypadku tego filaru chodzi o pomiar wpływu spółki na środowisko naturalne, co 

może być związane np. z wykorzystaniem zasobów naturalnych, polityką dotyczącą sposobu odby-

wania podróży służbowych (kwestie związane z wyborem transportu itp.) lub sposobem ograniczania 

produkcji odpadów w trakcie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.18

Przykładowo prawie co drugi Europejczyk (49 proc.) postrzega zmiany klimatu jako główne global-

ne wyzwanie dla przyszłości UE. Ponadto, 88 proc. Europejczyków uważa, że ważne jest zwiększenie 

udziału energii odnawialnej w gospodarce i większa efektywność energetyczna, natomiast 80 proc. 

zgadza się co do znaczenia uczynienia Europy pierwszym na świecie kontynentem neutralnym klima-

tycznie do 2050 r. oraz wspierania rozwoju rynku pojazdów o zerowej i niskiej emisji.19

Ważnym krokiem w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym jest Porozumienie Paryskie z 2015 

roku (weszło w życie 4 listopada 2016 r.), w którym 196 państw zgodziło się podjąć działania w celu 

ograniczenia globalnego ocieplenia do dopuszczalnego poziomu, czyli znacznie poniżej 2 stopni 

Celsjusza, w porównaniu z poziomem sprzed epoki przemysłowej20. Aby osiągnąć ten cel, globalne 

emisje muszą zostać zmniejszone o połowę do roku 2030 i osiągnąć poziom zerowy netto do roku 

2050. Oznacza to, że reagowanie na zmieniające się otoczenie prawne, między innymi poprzez wpro-

wadzanie nowych regulacji na poziomie unijnym i krajowym, może oznaczać dodatkowe koszty dla 

przedsiębiorców. 

Środowisko we wskaźniku „E”

88% 80%49%

Źródło: Komisja Europejska, Future of Europe: Europeans see climate change as top challenge for the EU, 25.01.2022, dostęp: 20.05.2021.

18   Boffo, R., and R. Patalano (2020), “ESG Investing: Practices, Progress and Challenges”, OECD Paris. 
19   Komisja Europejska, Future of Europe: Europeans see climate change as top challenge for the EU, 25.01.2022, dostęp: 20.05.2021.
20    United Nations Climate Change, The Paris Agreement, dostęp: 20.05.2022.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_447
http://www.oecd.org/finance/ESG-Investing-Practices-Progress-and-Challenges.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_447
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
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Dlatego też, istotną kwestią jest zrozumienie, w jaki sposób dana firma przyczynia się do emisji gazów 

cieplarnianych, jak wygląda jej ślad węglowy, jak wykorzystuje zasoby naturalne, a także jaką prowadzi 

politykę związaną z wykorzystaniem odpadów i energii. Podmioty, które nie będą brały tego pod uwa-

gę w prowadzeniu swojej działalności, mogą być narażone na sankcje prawne i/lub utratę reputacji. 

Może mieć to fundamentalny wpływ na działalność firmy, a tym samym jej wartość dla potencjalnych 

inwestorów. 

Zmiany klimatyczne mogą powodować także częściej występujące i bardziej nasilone gwałtowne zja-

wiska meteorologiczne, co podniesie ryzyko znacznych strat finansowych, które także mogą mieć 

wpływ na bilans przedsiębiorstwa.

Jakie dobre praktyki związane ze środowiskiem może wprowadzić 
przedsiębiorca? 
Aktywne dążenie do tego, aby ograniczyć ślad węglowy przedsiębiorstwa i promowanie zrównoważo-

nego rozwoju, może być tak samo ważne jak działania, które mają na celu zniwelowanie negatywnego 

wpływu produkcji na środowisko. Taka proaktywna polityka środowiskowa może być w wielu przypad-

kach korzystna dla biznesu. 

Przykładowo przedsiębiorca, w ramach wprowadzania strategii ESG, może przeorganizować „łańcuchy 

dostaw”21 tak, aby były one bardziej przejrzyste i mniej zależne od czynników zewnętrznych. Może to 

skutkować zmniejszeniem emisji dwutlenku węgla i mieć pozytywny wpływ na wskaźniki środowi-

skowe i społeczne. Jednocześnie taka odporność na czynniki zewnętrzne (np. rosnące koszty paliwa), 

może przełożyć się na wartość firmy.22

Dodatkowe działania, które mogą przyczynić się do promowania
zrównoważonego rozwoju w łańcuchach dostaw przedsiębiorstw to: 
1. wprowadzenie modelu nearshore23 lub onshore24, który skraca i upraszcza dostawy. 

2. przygotowanie różnych scenariuszu, które zakładają wystąpienie czynników zewnętrznych zakłó-

cających dostawę, co może zapewnić dynamikę dostaw wystarczającą do złagodzenia ryzyka. 

3. przeanalizowanie wszystkich podmiotów w łańcuchu dostaw, aby mieć pewność, że każdy z nich 

działa na rzecz zrównoważonego rozwoju.25

21    Łańcuch dostaw (ang. supply chain) to proces prowadzony od momentu złożenia zamówienia przez klienta do dostarczenia produktu lub usługi 
     i rozliczenia transakcji. W związku z tym łańcuch dostaw obejmuje planowanie, realizację i kontrolę wszystkich czynności związanych z przepływem 
     materiałów i informacji od zakupu surowców, przez szereg procesów przetwórczych, po ostateczne doręczenie produktu klientowi.
22    BCG, Real-World Supply Chain Resilience, 29.07.2022, dostęp: 20.05.2022.
23      Nearshoring to idea przenoszenia procesów do rejonów mniej odległych: zarówno geograficznie, jak i – a może nawet przede wszystkim – kulturowo.
24      Onshore to idea współpracy z przedsiębiorstwami z tego samego państwa.
25    Betti F., Coronavirus is disrupting global value chains. Here's how companies can respond, 27.02.2022, dostęp: 20.05.2022.

https://www.bcg.com/publications/2021/building-resilience-strategies-to-improve-supply-chain-resilience
https://www.weforum.org/agenda/2020/02/how-coronavirus-disrupts-global-value-chains/
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Jeszcze niedawno większość inwesto-

rów wykorzystujących do oceny wskaźniki 

ESG była skupiona na filarze środowisko-

wym.26 Badanie przeprowadzone w 2021 roku 

ujawniło jednak, że 51 proc. badanych in-

westorów (z 365 instytucji) uznało kwestie spo-

łeczne za najtrudniejsze do przeanalizowania  

i osadzenia w strategiach inwestycyjnych.27  

W raporcie wskazano, że „dane są trudniejsze 

do zdobycia i istnieje dotkliwy brak standary-

zacji wokół metryk społecznych (...) inwestorzy 

Aby zrozumieć na czym polegają wskaźniki społeczne w strategii zrównoważonego rozwoju firmy, 

konieczne będzie podanie definicji tego filaru. Różne źródła opisują „S” na wiele sposobów jako 

na przykład kwestie społeczne, standardy pracy, prawa człowieka, dialog społeczny, sprawiedliwość 

płacową, różnorodność miejsc pracy, dostęp do opieki zdrowotnej, sprawiedliwość rasową, kwestie 

jakości klientów lub produktów, bezpieczeństwo danych, stosunki przemysłowe lub kwestie związane 

z łańcuchem dostaw. Aby opracować skuteczną strategię w ramach drugiego filaru ESG, wskazuje się 

zgodnie na trzy podstawowe kwestie związane z „S”: 

byli skłonni zaakceptować dane, które w nie-

wielkim stopniu pozwalają faktycznie ocenić 

wyniki społeczne spółek, w które inwestują.”28 

Jednakże rozkład zaangażowania przedsię-

biorstw w ramach trzech filarów ESG staje się 

bardziej wyrównany już w 2021 r., dając odpo-

wiednio wyniki 31,2 proc., 30,6 proc. i 38,6 proc. 

w porównaniu z 25,8 proc., 31,3 proc. i 42,9 proc. 

w 2020 r..29 Wskazuje to na rosnące znaczenie 

kwestii społecznych w strategiach zrównowa-

żonego rozwoju przedsiębiorstw. 

Społeczeństwo we wskaźniku „S”

1 2 3
W jaki sposób wymagania 
i skład siły roboczej firmy 
mogą stanowić problem 

dla organizacji w przyszłości?

Jakie ryzyko wiąże się 
z implikacjami bezpieczeństwa 
produktu lub polityką łańcucha 

dostaw firmy?

Jakie przyszłe zmiany 
demograficzne lub konsumenc-
kie mogą zmniejszyć rynek dla 
produktów lub usług firmy?20

Jednakże niektóre wskaźniki związane ze społeczeństwem będą uniwersalne dla wszystkich i będą 

jedynie zmieniać się w czasie w zależności od sytuacji w otoczeniu politycznym i społecznym. Do tych 

czynników należą:

• zdrowie publiczne i jego społeczne uwarunkowania, 

• nierówności dochodowe oraz włączenie finansowe,

• rozwój siły roboczej.31

26    Nason D. ‘Sustainable investing’ is surging, accounting for 33% of total U.S. assets under management, 21.12.2020, dostęp: 20.05.2022.
27    BNP Paribas, The ESG Global Survey, 2021, dostęp: 20.05.2022.
28      Ibidem.
29      World Federation of Exchanges, Exchanges keep up efforts to support a sustainable recovery, 2021, dostęp: 20.05.2022. 
30    S&P Global, What is the “S” in ESG?, dostęp: 20.05.2022.
31      Ibidem.

https://www.cnbc.com/2020/12/21/sustainable-investing-accounts-for-33percent-of-total-us-assets-under-management.html
https://securities.cib.bnpparibas/esg-global-survey-2021/
https://www.world-exchanges.org/storage/app/media/WFE%20Annual%20Sustainability%20Survey%202022%20v1%2020220728%20Final.pdf
https://www.spglobal.com/en/research-insights/articles/what-is-the-s-in-esg
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Ład korporacyjny składający się na filar „G” obejmuje takie czynniki jak struktura korporacyjna, skład 

zarządu, etyka biznesu i przeciwdziałanie korupcji. W związku z tym wiele z nich obejmuje informacje, 

które są łatwo dostępne i mogą być już uwzględnione w ujawnieniach publicznych. Ład korporacyjny 

jest kluczowym elementem ogólnej strategii i wyników firmy, ponieważ bezpośrednio wpływa na spo-

sób, w jaki zasoby, rynki oraz otoczenie regulacyjne i prawne mogą być wykorzystywane w dążeniu do 

realizacji celów firmy.

W porównaniu do „E” i „S” należy zauważyć, że „G” dotyczy czegoś więcej niż tylko kwestii zarządczych  

i obejmuje szerszy obszar oddziaływania na interesariuszy i akcjonariuszy. Badania wskazują, że fir-

my z lepiej zabezpieczonymi prawami akcjonariuszy miały wyższą wartość firmy, wyższe zyski, wyższy 

wzrost sprzedaży, niższe wydatki kapitałowe i dokonywały mniej przejęć firm.32

Ład korporacyjny we wskaźniku „G”

32    Gompers, Paul A. and Ishii, Joy L. and Metrick, Andrew, Corporate Governance and Equity Prices. Quarterly Journal of Economics, Vol. 118, No. 1, pp. 107-155
     February 2003, Available at SSRN, dostęp: 20.05.2022. 

https://ssrn.com/abstract=278920
https://ssrn.com/abstract=278920
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W ostatnim czasie, poprzez rosnącą uwagę, którą poświęca się zrównoważonemu rozwojowi przed-

siębiorstw i sprawozdawczości niefinansowej, często pojawia się pytanie: co różni CSR i ESG? 

CSR jest najczęściej formą samoregulacji, która odzwierciedla odpowiedzialność i zaangażowanie 

przedsiębiorstwa w przyczynianie się do dobrobytu społeczności i otoczenia poprzez różne dzia-

łania środowiskowe i społeczne. Ważne jest, aby zauważyć, że CSR może być stosowany jako we-

wnętrzny system wartości przedsiębiorstwa, podczas gdy wskaźniki ESG stanowią miarę zewnętrzną 

jego oceny dla inwestorów.33 Zarówno strategia CSR, jak i wskaźniki ESG mogą być jednak stosowane 

przez przedsiębiorstwo jednocześnie.

koncentruje się na wolontariacie korporacyjnym 
i angażowaniu się w działalność charytatywną 

pomaga informować innych o wartościach i celach firmy

wskazuje na kulturę panującą wewnątrz firmy

zapewnia bardziej ilościową miarę zrównoważonego rozwoju

uwzględnia czynniki środowiskowe, społeczne i związane z zarządzaniem

może wpływać na wycenę przedsiębiorstwa

wymaga przeprowadzania audytów sprawozdań i wyznaczania mierzalnych celów

Aby wprowadzić praktyki związane z CSR, przedsiębiorstwa muszą wziąć pod uwagę kulturę we-

wnątrz, jej wpływ na środowisko i relacje ze społecznością lokalną. Obejmuje to także edukowanie 

pracowników, w jaki sposób mogą podejmować inicjatywy związane ze społeczną odpowiedzial-

nością biznesu.34 Natomiast, aby wprowadzić strategię ESG, przedsiębiorstwo powinno przeprowa-

dzić odpowiednie analizy stanu obecnego, zebrać spostrzeżenia od interesariuszy, opracować plan, 

wskaźniki mierzące postępy. Kolejnym krokiem będzie ich raportowanie na zewnątrz.

Jakie są różnice między CSR a ESG?
CS

R
ESG

33   Reckman N., What Is Corporate Social Responsibility?, 29.06.2021, Busiess News Daily, dostęp: 20.05.2022.
34   Fatima, T., Elbanna, S. Corporate Social Responsibility (CSR) Implementation: A Review and a Research Agenda Towards an Integrative Framework. J Bus
     Ethics (2022), dostęp: 20.05.2022.

https://www.businessnewsdaily.com/4679-corporate-social-responsibility.html
https://doi.org/10.1007/s10551-022-05047-8
https://doi.org/10.1007/s10551-022-05047-8
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Zrównoważony rozwój jest obecnie jedną  

z istotnych kwestii dla każdego przedsiębior-

stwa, niezależnie od jego wielkości. Wynika to 

w dużej mierze z rosnącego zainteresowania 

opinii publicznej m.in. skutkami zmian klima-

tycznych i eksploatacji zasobów naturalnych.

Raportowanie ESG nie powinno być postrzega-

ne jedynie jako obowiązek prawny, ale może 

również prowadzić do nowych możliwości 

biznesowych i wyższych marż. Małe i średnie 

przedsiębiorstwa, które przyjmują wskaźniki 

ESG, mają większe szanse na przyciągnięcie 

inwestorów zorientowanych na zrównoważo-

ny rozwój, a tym samym na pozyskanie więk-

szego kapitału.35 Przedsiębiorstwa, które są  

w stanie przewidzieć i wykorzystać te możliwo-

ści poprzez przyjęcie ESG, mogą też uprzedzić 

regulacje, które w przyszłości mogą nałożyć 

obowiązek składania sprawozdań niefinanso-

wych na nawet najmniejsze podmioty. 

Duże firmy z pewnością dysponują zasobami, 

w tym całymi zespołami, które mogą opraco-

wać i wdrożyć politykę i wytyczne ESG, opraco-

wać ekologiczne produkty oraz zawrzeć odpo-

wiednie umowy. Jednakże mniejsze firmy mogą 

podejmować decyzje szybciej dzięki mniejszej 

biurokracji i większej sprawności wewnętrznej. 

A zatem wdrożenie strategii ESG w przypadku 

małych i średnich przedsiębiorstw może być 

znacznie łatwiejsze. Kolejną zaletą małych firm 

jest bliskość z klientami oraz lokalnymi spo-

łecznościami. Wiele z nich ma swoją historię, 

markę, produkt lub usługę, o których miesz-

kańcy danej społeczności wiedzą, potrzebują 

ich i z którymi się identyfikują. 

Wprowadzenie pełnej strategii ESG może nie 

tylko pomóc w przyciągnięciu nowych klientów 

i największych talentów, ale także poprawić 

wyniki finansowe i reputację mniejszej firmy, 

zmniejszając jednocześnie jej ślad węglowy. 

Firma staje się również lepiej przygotowana do 

sprostania rosnącym wymogom regulacyjnym, 

które będą pojawiać się w nadchodzących 

latach, gdy obywatele, pracownicy i interesa-

riusze publiczni będą domagać się ulepszeń  

i przejrzystości w zakresie ESG. 

Zastosowanie ESG sprawia również, że mała 

lub średnia firma może stać się bardziej atrak-

cyjna, gdy inwestorzy przyglądają się poten-

cjalnym możliwościom lub gdy muszą nego-

cjować lub renegocjować finansowanie. Banki 

coraz częściej wymagają przecież od firm, któ-

rym pożyczają pieniądze, przestrzegania zasad 

ESG, a także oferują w zamian korzystniejsze 

warunki kredytowania.36

Dlaczego nawet mniejsi przedsiębiorcy powinni brać 
pod uwagę wskaźniki ESG?

35   Simmonds R., ESG in Smaller Companies: An Overlooked Opportunity?, 2021, Barings Insights, dostęp: 20.05.2022. 
36   Osowski D., „Zielone” kredyty tańszą alternatywą, 21.06.2022, dostęp: 20.05.2022.

https://www.barings.com/globalassets/1-perspectives/viewpoints-article-files/07.2020_esginsmallcaps.pdf
https://www.rp.pl/banki/art36547061-zielone-kredyty-tansza-alternatywa
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Podsumowanie

PRZEDSIĘBIORCY Z OBOWIĄZKIEM RAPORTOWANIA

PRZEDSIĘBIORCY BEZ OBOWIĄZKU RAPORTOWANIA

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, na którego został już nałożony obowiązek raportowania, to koniecznie 

zapoznaj się dokładnie z Taksonomią UE tak, aby w sposób prawidłowy przygotować raport niefi-

nansowy, a także wziąć pod uwagę Dyrektywę NFRD, która może być jednak wkrótce zastąpiona.

Określenie czynników, które bezpośrednio wpływają na przedsiębiorstwo. Przykładowo war-

to zastanowić się skąd pochodzą produkty, z których korzysta firma. Następnie możliwe bę-

dzie znalezienie dostawców fair trade, którzy mają dobre praktyki związane z ESG i o których 

będzie można poinformować klientów firmy.

Sprawdzenie i zmiana łańcuchów dostaw tak, aby były bardziej ekologiczne  

i odporne na nagłe zmiany, środowiskowe, regulacyjne lub inne. 

Przeprojektowanie produkcji pod kątem wykorzystania energii  

i produkcji odpadów.

Sprawdzenie, czy praktyki zatrudniania i wynagradzania promują 

zróżnicowaną siłę roboczą i oferują płacę wystarczającą na życie.

Wybór miary wpływu działań w ramach 

strategii ESG na wynik finansowy, 

a następnie pomiar postępów.

Jak zatem zacząć wprowadzać zrównoważony rozwój i wskaźniki ESG 
do swojego biznesu, jeżeli nie masz jeszcze obowiązku raportowania?
Konieczne będą następujące kroki:

1

2

3

4

5
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