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kalendarium wydarzeń 

luty 2009 r. 
partnerzy projektu (GPW, Kulczyk Investments, Deloitte, Forbes) tworzą koncepcję projektu 
 
maj 2009 r. 
określenie metodyki badania zawiązanie porozumienia pomiędzy partnerami powstaje nazwa dla 
projektu RESPECTIndex 
 
lato 2009 r. 
zaproszenie spółek do udziału w badaniu RESPECTIndex, spółki wypełniają po raz pierwszy ankietę, a 
ich wyniki podlegają audytowi 
 
19 listopada 2009 r. 
ogłoszenie wyników pierwszego badania RESPECTIndex, uczestnikami indeksu zostaje 16 spółek 
 
lipiec 2010 r. 
zmiana częstotliwości i zasad badania spółek: weryfikacja tylko najpłynniejszych spółek dokonywana 
co pół roku, zaproszenie do projektu SEG 
 
styczeń 2011 r. 
zmiana częstotliwości ogłaszania indeksu z trzy razy dziennie na co minutę podczas notowań ciągłych; 
ogłoszenie wyników II edycji 
 
lipiec 2011 
ankieta nt CSR wśród profesjonalnych uczestników rynku; ogłoszenie wyników III edycji; 
 
styczeń 2012 
ogłoszenie wyników IV edycji, w indeksie jest 23 spółek 
 
marzec 2012 
rozpoczęcie V edycji projektu 
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cel projektu 
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promocja dobrych praktyk, ładu korporacyjnego oraz 
biznesu odpowiedzialnego społecznie wśród spółek 
publicznych notowanych na GPW; 

bodziec do zainteresowania tymi praktykami innych 
spółek, które w swojej działalności nie uwzględniały ich 
dotychczas; 

utworzenie wskaźnika prezentującego informacje o 
koniunkturze wśród tak zdefiniowanej grupy spółek 
giełdowych; 

utworzenie inwestowalnego benchmarku dla instytucji 
finansowych zajmujących się zarządzaniem aktywami. 



ogólna koncepcja RESPECTIndex 

Projekt RESPECTIndex składa się z trzech różnych 
elementów: 
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1. RANKING - badanie spółek 
pod kątem takich kryteriów 
jak CG, IR czy CSR 

 
2. RATING – klasyfikacja 

spółek w obszarze CSR 

3. INDEKS – selekcja spółek o 
najwyższym ratingu do 
portfela indeksu, bieżące 
śledzenie koniunktury 
takich spółek 



selekcja spółek inwestowalnych 
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140 spółek zostaje poddanych weryfikacji 
kryteriów w II etapie 

 I Etap: 

 wskazanie spółek o najwyższej płynności (inwestowalność 
= atrakcyjność dla inwestorów) 

 

 



analiza kryteriów CG/IR 
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II Etap: 
ocena praktyk spółek w zakresie ładu korporacyjnego, ładu 
informacyjnego i relacji z inwestorami 
 
 1/ Giełda Papierów Wartościowych: 
 - obciążenie sankcjami KNF i GPW 
 - nienaganne raportowanie w zakresie CG i ładu 
 informacyjnego 
 
 2/ Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych  (SEG): 
 - ocena stron internetowych spółek pod kątem  jakości 
komunikacji z inwestorami 

do 140 spółek uczestniczy w wypełnianiu 
ankiety w III etapie 



ankieta CSR 
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III Etap: 
ocena poziomu działań CSR prowadzonych przez spółki w 
oparciu o ankiety oraz wyniki ich weryfikacji, realizowanej 
przez partnera weryfikującego 
 
-pytania ankiety przygotowane w oparciu o międzynarodowy 
standard Global Reporting Initiative (GRI) 
- punkty i wagi w zależności od istotności pytania 
- ankieta wypełniana poprzez system elektroniczny 
- wyniki ankiet są rejestrowane, przeliczane oraz weryfikowane 
- weryfikacja na podstawie dokumentów 

spółki o najwyższej punktacji trafiają do 
indeksu 



wyniki edycji 
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edycja data rozpoczęcia  liczba spółek 

pierwsza 1.12.2009 16 

druga 01.02.2011 16 

trzecia 01.08.2011 22 

czwarta 01.02.2012 23 

Piąta 1.08.2012 ? 



wyniki I edycji (listopad 2009) 
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wyniki II edycji (styczeń 2011) 
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wyniki III edycji (lipiec 2011) 
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wyniki IV edycji (styczeń 2012) 
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metodyka indeksu 
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zakres opis 

kryteria selekcji 
tylko spółki z rankingiem A lub  wyżej mogą 

uczestniczyć w indeksie 

typ indeksu 
indeks dochodowy, uwzględnia dochody z dywidend i 

praw poboru 

data i wartość bazowa 31 grudnia 2008; 1000 pkt 

wagi 
minimum liczby akcji w wolnym obrocie lub akcji 

wprowadzonych do obrotu 

limity wag 
gdy indeks zawiera mniej niż 20 spółek limit do 25%;     

w pozostałych przypadkach 10% 

zmiany okresowe co pół roku po ostatniej sesji stycznia i lipca 

zmiany nadzwyczajne 
w przypadku usunięcia spółki z obrotu giełdowego lub 

niespełniania zasad RESPECT Rating 

publikacja w trybie ciągłym co minutę od 9:00 do 17:35 



charakterystyka indeksu 
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lp Spółka Udział (%) 

1 KGHM 11,2% 

2 PKNORLEN 10,5% 

3 PZU 9,9% 

4 TPSA 9,5% 

5 PGNIG 9,4% 

6 PGE 8,8% 

7 BOGDANKA 7,7% 

8 INGBSK 5,2% 

9 HANDLOWY 4,8% 

10 NETIA 4,3% 

największe spółki w indeksie 



Harmonogram edycji 
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do 30 kwietnia/ 31 października  
weryfikacja danych przez GPW i SEG 

połowa maja/ połowa listopada  
rozesłanie zaproszeń do spółek do wypełnienia 
ankiety 

1 czerwca/ 1 grudnia 
ostateczny termin wypełnienia ankiety, 
rozpoczęcie audyty 

lipiec/styczeń 
ogłoszenie zwycięzców 

31 marca/30 września  
wyznaczenie uczestników WIG20, mWIG40, 
sWIG80  



www.odpowiedzialni.gpw.pl 
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