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Metodologia 

Projekt badawczy na temat: 

— postrzegania odpowiedzialności społecznej spółek giełdowych przez inwestorów, 

— wpływu czynników ESG na ich decyzje zakupowe,  

— oraz opinii samych spółek na powyższe tematy,  

został przeprowadzony w oparciu o badanie ankietowe wśród trzech grup badanych.  

 

Za koordynację i przebieg całego badania odpowiedzialna była agencja Martis CONSULTING. Natomiast 

partnerami całego projektu badawczego były Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Stowarzyszenie 

Inwestorów Indywidualnych oraz Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. 

 

Kwestionariusze ankietowe zostały skierowane do: 

— Spółek publicznych (w badaniu wzięło udział 65 przedstawicieli spółek giełdowych). 

 

Ankiety zostały rozdystrybuowane e-mailowo do poszczególnych grup badanych oraz udostępnione w 

serwisach internetowych Partnerów projektu. Informacja o uaktywnieniu projektu wraz z linkiem do 

kwestionariusza opublikowana została również w newsletterach Partnerów. 

Badanie zostało przeprowadzone w terminie 7 - 28 maja 2014 roku. 
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Cele 

Celem badania było poznanie opinii uczestników rynku kapitałowego na temat wagi i znaczenia 

odpowiedzialnego podejścia spółek giełdowych do aspektów ich działalności związanych z ochroną 

środowiska, relacjami z pracownikami i innymi grupami społecznymi oraz ładem korporacyjnym dla decyzji 

podejmowanych przez inwestorów. 

 

Grupa zagadnień, których dotyczy badanie, nazywana jest wspólnym terminem „społeczna 

odpowiedzialność biznesu”. 

 

 

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR) rozumiana jest – zgodnie z 

definicją sformułowaną w normie PN-ISO 26000 – jako poczuwanie się spółki do odpowiedzialności za wpływ 

podejmowanych przez nią decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko oraz jej przejrzyste i etyczne 

postępowanie.  
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 Spółki giełdowe 
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Jaki segment rynku kapitałowego reprezentuje spółka? 
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15,15% 
16,67% 

18,18% 

12,12% 

37,88% 

Spółka wchodzi w skład 
indeksu WIG20 

Spółka wchodzi w skład 
indeksu mWIG40 

Spółka wchodzi w skład 
indeksu WIG250 

Spółka wchodzi w skład 
indeksu RESPECT 

Spółka nie wchodzi w skład 
żadnego z powyższych 

indeksów 

Ankietę w niemal równym stopniu wypełniły spółki należące do każdego segmentu na GPW w 

Warszawie. 



Czy przestrzeganie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu przez 
spółki giełdowe jest Pana/i zdaniem istotne dla ich postrzegania przez 
inwestorów?   

 
Prosimy o uplasowanie poziomu istotności na skali od 1 do 5, przy czym 5 oznacza 
największy poziom istotności. 
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Dla większości ankietowanych spółek z warszawskiej GPW społeczna odpowiedzialność biznesu 

ma przynajmniej średnie znaczenie. 

3,03% 

25,76% 
28,79% 

31,82% 

10,61% 

1 2 3 4 5 



Czy strategia uwzględniająca zasady społecznej odpowiedzialności 
biznesu może Pana/i zdaniem  w istotny sposób budować wartość 
spółki?  

 
Prosimy o uplasowanie poziomu istotności na skali od 1 do 5, przy czym 5 oznacza 
największy poziom istotności. 
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Większość ankietowanych spółek giełdowych przyznało istotność 3 lub wyższą dla posiadania 

przez spółkę strategii uwzględniającej zasady społecznej odpowiedzialności biznesu. 

0,00% 

15,15% 

31,82% 

45,45% 

7,58% 

1 2 3 4 5 



Czy inwestycje w walory spółki realizujące strategię uwzględniającą 
zasady społecznej odpowiedzialności biznesu mogą Pana/i zdaniem w 
istotny sposób wpływać na zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego?  

 
Prosimy o uplasowanie poziomu istotności na skali od 1 do 5, przy czym 5 oznacza 
największy poziom istotności. 
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Opinie są wyważone. Znikoma jest jednak liczba spółek, które uważają zasady społecznej 

odpowiedzialności biznesu za nieważne z punktu widzenia ryzyka inwestycyjnego. 

6,06% 

27,27% 

39,39% 

24,24% 

3,03% 

1 2 3 4 5 



Czy Pana/i zdaniem przestrzeganie przez spółkę zasad społecznej 
odpowiedzialności biznesu ma istotny wpływ na decyzje inwestorów 
indywidualnych?  

 
Prosimy o uplasowanie poziomu istotności na skali od 1 do 5, przy czym 5 oznacza 
największy poziom istotności. 
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Zdaniem ankietowanych spółek inwestorzy indywidualni raczej nie kierują się przy inwestycjach 

tym czy spółka przestrzega zasady społecznej odpowiedzialności biznesu. 

18,18% 

39,39% 

28,79% 

12,12%  

1,52% 

1 2 3 4 5 



Czy przestrzeganie przez spółkę zasad społecznej odpowiedzialności 
biznesu ma istotny wpływ na decyzje inwestorów instytucjonalnych? 

 
Prosimy o uplasowanie poziomu istotności na skali od 1 do 5, przy czym 5 oznacza 
największy poziom istotności. 
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Inwestorzy instytucjonalni nieco większą wagę przykładają do zasad społecznej 

odpowiedzialności biznesu przy inwestycjach – uważają ankietowane spółki. 

6,06% 

28,79% 

34,85% 

28,79% 

1,52% 

1 2 3 4 5 



Czy Pana/i zdaniem inwestorzy indywidualni analizują dane z obszaru 
ESG przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych? 
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Przedstawiciele ankietowanych spółek giełdowych w zdecydowanej większości uważają, że 

inwestorzy indywidualni nie analizują danych ESG przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. 

23% 

77% 

TAK 

NIE 



Jeśli tak, to czy Pana/i zdaniem taka analiza w istotny sposób wpływa na 
ich decyzje inwestycyjne?  

 
Prosimy o uplasowanie poziomu istotności na skali od 1 do 5, przy czym 5 oznacza 
największy poziom istotności. 
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Nawet jeśli dane ESG są analizowane, to na decyzje inwestycyjne raczej nie wpływają – wynika z 

ankiety wśród spółek giełdowych. Nikt nie przyznał kategorii największego poziomu istotności. 

21,62% 

29,73% 

35,14% 

13,51% 

0,00% 

1 2 3 4 5 



Czy Pana/i zdaniem inwestorzy instytucjonalni analizują dane z obszaru 
ESG przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych? 
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Przedstawiciele spółek uważają, że z kolei inwestorzy instytucjonalni w większości analizują dane 

ESG. 

68% 

32% 
TAK 

NIE 



Jeśli tak, to czy Pana/i zdaniem taka analiza w istotny sposób wpływa na 
ich decyzje inwestycyjne?  

 
Prosimy o uplasowanie poziomu istotności na skali od 1 do 5, przy czym 5 oznacza 
największy poziom istotności. 
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Jednak dane ESG na decyzje inwestycyjne instytucji raczej nie wpływają – wynika z ankiety wśród spółek. Nikt 

nie przyznał najwyższego poziomu istotności. 

12,73% 

21,82% 

45,45% 

20,00% 

0,00% 

1 2 3 4 5 



Czy Pana/i zdaniem fakt notowania spółki w segmencie RESPECT Index 
ma istotny wpływ na decyzje inwestorów indywidualnych?  

 
Prosimy o uplasowanie poziomu istotności na skali od 1 do 5, przy czym 5 oznacza 
największy poziom istotności. 
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Ankietowane spółki giełdowe wskazały, że inwestorzy indywidualni uznają, że przynależność do 

segmentu RESPECT Index nie jest bardzo ważna. Większość głosów została przydzielona w 

pierwszej części skali tj. punktom 1-3.  

16,67% 

39,39% 

33,33% 

9,09% 

1,52% 

1 2 3 4 5 



Czy Pana/i zdaniem fakt notowania spółki w segmencie RESPECT Index 
ma istotny wpływ na decyzje inwestorów instytucjonalnych?  

 
Prosimy o uplasowanie poziomu istotności na skali od 1 do 5, przy czym 5 oznacza 
największy poziom istotności. 

16 www.martis-consulting.pl 

Według ankietowanych przedstawicieli spółek giełdowych, przynależność do segmentu RESPECT 

Index ma większe znaczenie dla inwestorów instytucjonalnych niż indywidualnych. 

10,61% 

28,79% 

39,39% 

18,18% 

3,03% 

1 2 3 4 5 



Które z zasad społecznej odpowiedzialności biznesu określonych w 
normie ISO 26000 mogą być Pana/i zdaniem najbardziej istotne dla 
podejmowania decyzji przez inwestorów indywidualnych?  

 
Prosimy uplasować te zasady na skali istotności od 1 do 5, przy czym 5 oznacza największy 
poziom istotności. 
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Według ankietowanych przedstawicieli spółek giełdowych, największe znaczenie dla 

podejmowanych przez inwestorów indywidualnych decyzji ma przestrzeganie obowiązującego 

prawa. Ważna jest też przejrzystość. 

Odpowiedzialność Przejrzystość Etyczne 
zachowanie 

Uwzględnianie 
potrzeb 

interesariuszy 

Przestrzeganie 
obowiązującego 

prawa 

Poszanowanie 
międzynarodowych 
norm zachowania 

Respektowanie 
praw człowieka 

1 

2 

3 

4 

5 



Który z obszarów funkcjonowania spółki określonych w normie ISO 
26000 w jakich powinny obowiązywać powyższe zasady mogą być 
Pana/i zdaniem najbardziej istotne dla podejmowania decyzji przez 
inwestorów indywidualnych?  

 
Prosimy uplasować te obszary na skali istotności od 1 do 5, przy czym 5 oznacza największy 
poziom istotności. 
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Większość odpowiedzi dotycząca poszczególnych obszarów uplasowała się na podobnym 

poziomie. 

Ład korporacyjny Prawa człowieka Prawa człowieka Środowisko 
naturalne 

Praktyki handlowe Relacje z 
konsumentami 

Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 

społeczności 
lokalnych 

1 

2 

3 

4 

5 



Które z zasad społecznej odpowiedzialności biznesu określonych w 
normie ISO 26000 mogą być Pana/i zdaniem najbardziej istotne dla 
podejmowania decyzji przez inwestorów indywidualnych?  

 
Prosimy uplasować te zasady na skali istotności od 1 do 5, przy czym 5 oznacza największy 
poziom istotności. 
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Wśród ankietowanych inwestorów instytucjonalnych, podobnie jak wśród inwestorów 

indywidualnych największe znaczenie ma przestrzeganie obowiązującego prawa i przejrzystość, 

jednak w odwrotnej kolejności – najważniejsza dla większości jest przejrzystość. 

Odpowiedzialność Przejrzystość Etyczne 
zachowanie 

Uwzględnianie 
potrzeb 

interesariuszy 

Przestrzeganie 
obowiązującego 

prawa 

Poszanowanie 
międzynarodowych 
norm zachowania 

Respektowanie 
praw człowieka 

1 

2 

3 

4 

5 



Który z obszarów funkcjonowania spółki określonych w normie ISO 
26000 w jakich powinny obowiązywać powyższe zasady mogą być 
Pana/i zdaniem najbardziej istotne dla podejmowania decyzji przez 
inwestorów instytucjonalnych?  

 
Prosimy uplasować te obszary na skali istotności od 1 do 5, przy czym 5 oznacza największy 
poziom istotności. 
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Przejrzystość jest najważniejszym obszarem dla największej grupy inwestorów instytucjonalnych. 

Odpowiedzialność Przejrzystość Etyczne 
zachowanie 

Uwzględnianie 
potrzeb 

interesariuszy 

Przestrzeganie 
obowiązującego 

prawa 

Poszanowanie 
międzynarodowych 
norm zachowania 

Respektowanie 
praw człowieka 

1 

2 

3 

4 

5 



Wnioski 

Jak wynika z badania wśród przedstawicieli spółek giełdowych: 

przestrzeganie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu ma średnie znaczenie dla inwestorów; 

Natomiast większe znaczenie ma już posiadanie strategii uwzględniającej zasady społecznej 

odpowiedzialności, która według przedstawicieli spółek giełdowych, buduje ich wartość; 

Nadal przestrzeganie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu ma niewielki wpływ na decyzje 

inwestycyjne inwestorów indywidualnych – według przedstawicieli spółek giełdowych; 

Tylko 3 proc. ankietowanych uważa, że inwestycje w walory spółki realizującej strategię CSR w 

największym stopniu obniża ryzyko inwestycyjne; największa liczba ankietowanych wskazała, że 

przestrzeganie zasad CSR w niewielkim stopniu wpływa na decyzje inwestorów indywidualnych, 

natomiast  w większym stopniu wpływa na decyzje inwestorów instytucjonalnych – według badanych; 

Przedstawiciel spółek giełdowych twierdzą, że zdecydowana większość inwestorów indywidualnych 

nie analizuje danych ESG przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, natomiast odwrotna sytuacja 

jest w przypadku inwestorów instytucjonalnych, którzy w większości takie dane analizują przed 

podjęciem decyzji; 

Według ankietowanych przedstawicieli spółek giełdowych, przynależność do segmentu RESPECT 

Index ma większe znaczenie dla inwestorów instytucjonalnych niż indywidualnych; 

Według ankietowanych przedstawicieli spółek giełdowych, największe znaczenie dla podejmowanych 

przez inwestorów indywidualnych decyzji ma przestrzeganie obowiązującego prawa. Ważna jest też 

przejrzystość. 
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