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Założenia - cel badań

Najczęściej wymieniane obszary w których zostały podjęte działania w związku z pandemią COVID-19

Reporting non-financial data in the time of the COVID-19 pandemic on 
the basis of companies listed on the GPW

Raportowanie niefinansowe jest realizowane przez podmioty od 2005 r. i jest odpowiedzią na nałożone obowiązki ustawowe oraz potrzeby interesariuszy. Spółki notowane na GPW stanowią większość,
spośród jednostek zainteresowania publicznego, objętych obowiązkiem publikowania danych niefinansowych. Rozważania na temat złożonych oświadczeń lub raportów dotyczących danych
niefinansowych zostały przeprowadzone za lata 2019 i 2020, a więc również za okres w którym panowała pandemia COVID-19. Grupę docelową stanowiły wszystkie spółki notowane na GPW wykonujące
obowiązki wynikające z Dyrektywy 2014/95/UE za lata 2018-2020, których sprawozdania zostały opublikowane do dnia 25.08.2021 r.

Za rok 2018 informację o danych niefinansowych przekazało 170 podmiotów, za rok 2019 - 164, natomiast za 2020 ilość ta zmniejszyła się do 110.
Oświadczenia na temat informacji niefinansowych (raport stanowi wyodrębnioną część sprawozdania z działalności) za 2018 złożyło 87 podmiotów, za 2019 - 77, natomiast za rok 2020 – 46.
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych, gdzie raport stanowi odrębne sprawozdanie sporządzane wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok 2018 sporządziły 83 podmioty, za 2019 - 87, a za
2020 – 64.

Weryfikacji poddano podstawę sporządzania informacji niefinansowych w poszczególnych podmiotach oraz latach 2018-2020. W sprawozdaniach dane niefinansowe najczęściej prezentowane były w
oparciu o standardy Global Reporting Initiative (GRI), Standard Informacji Niefinansowych (SIN), własne zasady raportowania (często opracowywane w oparciu o GRI lub SIN) oraz zasady nigdzie
nieokreślone.

Obszar działania

Pracownicy i miejsce pracy Klienci Otoczenie i lokalna społeczność

- zapewnienie bezpiecznego miejsca pracy oraz ochrona zdrowia 

pracowników w związku z pandemią COVID-19

- praca zdalna lub w formie hybrydowej

- rozwój platform e-learningowych 

- szkolenia on-line dla pracowników

- zdalny kontakt z klientami i zdalna obsługa klientów

- cyfryzacja i działania wspierające cyfryzację klientów 

- płatności bezgotówkowe

- kampanie edukacyjne dedykowane dla zróżnicowanego grona klientów 

(np. kampanie dla seniorów zwiększające bezpieczeństwo,  w tym również 

w korzystaniu z internetu,  itp. ) 

- organizowanie lub włączanie się do kampanii promujących bezpieczeństwo, 

ochronę zdrowia i życia w związku z pandemią COVID-19

- akcje charytatywne wspierające lokalną społeczność,  służby medyczne, 

osoby chore i samotne
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Reporting non-financial data in the time of the COVID-19 pandemic on the
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Raportowanie niefinansowe jest realizowane przez podmioty od 2005 r. i jest odpowiedzią na nałożone obowiązki ustawowe oraz
potrzeby interesariuszy. Spółki notowane na GPW stanowią większość, spośród jednostek zainteresowania publicznego, objętych
obowiązkiem publikowania danych niefinansowych. Rozważania na temat złożonych oświadczeń lub raportów dotyczących danych
niefinansowych zostały przeprowadzone za lata 2019 i 2020, a więc również za okres w którym panowała pandemia COVID-19.
Grupę docelową stanowiły wszystkie spółki notowane na GPW wykonujące obowiązki wynikające z Dyrektywy 2014/95/UE za lata
2018-2020, których sprawozdania zostały opublikowane do dnia 25.08.2021 r.
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• Za rok 2018 informację o danych niefinansowych przekazało 170 podmiotów, za rok 2019 - 164, natomiast za 2020 ilość ta
zmniejszyła się do 110.

• Oświadczenia na temat informacji niefinansowych (raport stanowi wyodrębnioną część sprawozdania z działalności) za 2018
złożyło 87 podmiotów, za 2019 - 77, natomiast za rok 2020 – 46.

• Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych, gdzie raport stanowi odrębne sprawozdanie sporządzane wraz ze
sprawozdaniem z działalności za rok 2018 sporządziły 83 podmioty, za 2019 - 87, a za 2020 – 64.

Weryfikacji poddano podstawę sporządzania informacji niefinansowych w poszczególnych podmiotach oraz latach 2018-2020.

W sprawozdaniach dane niefinansowe najczęściej prezentowane były w oparciu o standardy Global Reporting Initiative (GRI),

Standard Informacji Niefinansowych (SIN), własne zasady raportowania (często opracowywane w oparciu o GRI lub SIN) oraz

zasady nigdzie nieokreślone.



Wyniki z przeprowadzonej analizy ilości  złożonych raportów w tym liczby złożonych sprawozdań oraz 

oświadczeń dotyczących danych niefinansowych 
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Wykres 3 Ilość złożonych informacji za 2018 r.
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Wykres 4 Ilość złożonych informacji za 2019 r.
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Wykres 5 Ilość złożonych informacji za 2020 r.



Najczęściej wymieniane obszary w których zostały podjęte działania

w związku z pandemią COVID-19

Pracownicy i miejsce pracy Klienci Otoczenie i lokalna społeczność

- zapewnienie bezpiecznego miejsca 

pracy oraz ochrona zdrowia 

pracowników w związku z pandemią 

COVID-19

- praca zdalna lub w formie 

hybrydowej

- rozwój platform e-learningowych 

- szkolenia on-line dla pracowników

- zdalny kontakt z klientami i zdalna 

obsługa klientów

- cyfryzacja i działania wspierające 

cyfryzację klientów 

- płatności bezgotówkowe

- kampanie edukacyjne dedykowane 

dla zróżnicowanego grona klientów 

(np. kampanie dla seniorów 

zwiększające bezpieczeństwo,  w tym 

również w korzystaniu z internetu, itp.) 

- organizowanie lub włączanie się do 

kampanii promujących 

bezpieczeństwo, ochronę zdrowia i 

życia w związku z pandemią COVID-

19

- akcje charytatywne wspierające 

lokalną społeczność,  służby 

medyczne, osoby chore i samotne


