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Na agendzie rad nadzorczych -  
czynniki ESG w czasie zawirowań 
Wstęp
Jeszcze przed wybuchem pandemii 
COVID-19 i bieżącymi wydarzeniami 
wzywającymi do większego zwrócenia 
uwagi na kwestie społeczne, biznes 
zaczął mierzyć się z oczekiwaniami 
większego zaangażowania szerszego 
grona interesariuszy. Za sprawą 
m.in. Grety Thunberg, protestów 
klimatycznych i rosnącej świadomości 
ekologicznej konsumentów zarządy firm 
na całym świecie zaczęły zdawać sobie 
sprawę, że jeśli pilnie nie odniosą się 
do wyzwań zrównoważonego rozwoju, 
nie tylko nie będą wygrywać, ale zaczną 
przegrywać. Z opublikowanego przez 
Deloitte podczas Światowego Forum 
Ekonomicznego w styczniu 2020 
raportu1  wynikało, że wartość dla 

akcjonariuszy przestaje być dla wielu firm 
głównym priorytetem, a jej miejsce zaczyna 
zajmować szeroko pojęty interes publiczny. 
Aspekt odpowiedzialności względem 
społeczeństwa zaczął stawać się równie 
ważny, jak rentowność firm.  

Już na samym początku pandemii 
w obliczu zbliżającego się kryzysu 
gospodarczego pojawiły się wątpliwości2 
czy, jak i w jakim stopniu firmy będą 
przestrzegać zobowiązań wynikających 
z odpowiedzialności społecznej czy 
środowiskowej. Jednak teraz już wiadomo, 
że pandemia tylko potwierdziła wpływ, 
jaki aspekty środowiskowe czy społeczne 
mogą mieć na biznes, podkreślając ich rolę 
w kontekście strategii i ryzyka. Co prawda 

jeszcze się okaże, czy jesteśmy świadkami 
odejścia na stałe od podejścia 
skoncentrowanego wyłącznie  
na generowaniu zysku do podejścia 
skoncentrowanego na generowaniu 
wartości jednak bez wątpienia w ostatnim 
czasie miała miejsce redefinicja pojęcia 
społecznej odpowiedzialności biznesu i jej 
rozszerzenie o czynniki związane z ochroną 
środowiska, czynniki społeczne i związane 
z ładem korporacyjnym (ang. Environmental, 
Social and Governance, ESG). Określenie  
i dostosowanie celu firmy i uwzględnienie 
czynników ESG będzie wymagało od firm 
oceny podejmowanych decyzji  
z perspektywy różnorodnych grup 
interesariuszy.  

1) https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/csr-zwieksza-sie-odpowiedzialnosc-biznesu.html
2) https://www.wsj.com/articles/sustainability-was-corporate-americas-buzzword-this-crisis-changes-that-11588352181.

https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/csr-zwieksza-sie-odpowiedzialnosc-biznesu.html
https://www.wsj.com/articles/sustainability-was-corporate-americas-buzzword-this-crisis-changes-that-11588352181.
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Rola rad nadzorczych
Kontrola realizacji strategii i monitoring efektywności systemu zarządzania ryzykiem stanowią kluczowe elementy 
świadczące o jakości wypełniania obowiązków powierniczych przez rady nadzorcze. Dlatego też niezmiernie ważne 
jest, aby członkowie rad mieli świadomość, w jaki sposób cel organizacji oraz czynniki ESG są włączone  
w strategię i system zarządzania ryzykiem. Powinni także mieć świadomość tego, jakie możliwości stoją przed 
firmami, które konsekwentnie realizują swój cel oraz strategie ESG. Warto też pamiętać, że większa odporność  
i gotowość na kolejny kryzys z pewnością zostanie doceniona przez rynek. 

Odporność na nowe  
i nieprzewidziane ryzyka
Zmiana kryteriów ryzyka w kontekście 
globalnej pandemii uwypukliła wzajemne 
zależności pomiędzy długoterminową 
strategią korporacyjną, środowiskiem  
a społeczeństwem. Nigdy wcześniej 
powiązania między ESG, strategią 
firmy, a ryzykiem nie były tak 
widoczne jak w trakcie pandemii,  
gdy firmy musiały szybko reagować  
i podejmować odpowiednie działania  
w obliczu istotnego ryzyka, którego 
wystąpienia wcześniej nie zakładano.  
W raporcie Global Risks Report 20203 , 
opublikowanym przez Światowe Forum 
Ekonomiczne w styczniu 2020 roku, 
„choroby zakaźne” zostały umieszczone na 
10. miejscu pod względem potencjalnego 
wpływu na gospodarkę i nie znalazły się  
w gronie 10 głównych obszarów ryzyka, 
których wystąpienie określono jako 
„prawdopodobne”. Ten nieprawdopodobny 
scenariusz zakładający wystąpienie 
pandemii, która doprowadzi do  
zawirowań gospodarczych na ogromną 
skalę, spowodował, że wiele firm (łącznie  
z tymi, które dobrze sobie radzą  
w czasach pandemii) musiało na nowo 
określić działania, które zapewnią 
zrównoważony rozwój organizacji w ujęciu 
długoterminowym. Podczas gdy przyczyna 
i rezultaty tych zabiegów będą się różnić  
w zależności od indywidualnych 
okoliczności, w jakich znajdą się 
poszczególne firmy, zapewne wpłynie to  
na zmianę roli, jaką firmy odgrywają dla 
społeczeństwa oraz sposobu, w jaki 
stawiają czoła wyzwaniom związanym  
z ESG, w tym różnorodności  

ESG a wyniki firmy
Elementy ESG stają się czynnikami 
decydującymi o pozycji finansowej. 
 Jak pokazują wyniki badań, na rynku 
amerykańskim 

20% wiodących spółek  
z indeksu ESG  w trakcie 
ostatniego okresu 
niepewności osiągnęło 
zyski o 5 punktów 
procentowych wyższe niż 
cały rynek amerykański4. 
W I kwartale 2020 roku wyniki 24 z 26 
funduszy z indeksu zrównoważonego 
rozwoju były lepsze od wyników 
wypracowanych przez porównywalne 
fundusze z indeksów konwencjonalnych5. 
Dodatkowo, od początku swojego istnienia, 
czyli od września 2007 roku do końca 
lutego 2020 roku, indeks MSCI ACWI ESG 
Leaders (indeks, który zapewnia ekspozycję 
na spółki o wysokich wynikach w zakresie 
uwzględniania czynników ESG na tle innych 
firm) odnotował zwrot na poziomie 
5,24% w porównaniu do 4,48% dla 
całego rynku6. BlackRock, jeden  
z największych na świecie zarządców 
aktywami, dokonał analizy wyników  
32 zrównoważonych indeksów i porównał 
je z ich odpowiednikami 

nieuwzględniającymi kryteriów ESG7 

sięgając wstecz do 2015 roku. Wyniki 
analizy BlackRock wskazują, że „w trakcie 
pogorszenia sytuacji na rynku w latach 
2015-2016 i w 2018 roku, indeksy 
zrównoważone z reguły osiągały lepsze 
wyniki niż analogiczne indeksy 
nieuwzględniające kryteriów ESG.” 
Skutki pandemii oraz działania na rzecz 
sprawiedliwości społecznej mogą 
przyczynić się do dalszego nasilenia się 
tego trendu.

 

Odporność finansowa z pewnością nie jest 
jedyną korzyścią. Pojawiły się liczne 
możliwości wyróżnienia marek, 
pozyskania i utrzymania utalentowanych 
pracowników, większej innowacyjności, 
wydajności operacyjnej oraz zdolności 
pozyskania kapitału i zwiększenia wyceny 
rynkowej. Firmy, które już uwzględniły 
strategie i miary ESG oraz przejrzystość 
działań w swoich modelach biznesowych 
zapewne będą dobrze przygotowane na 
wykorzystanie tych możliwości oraz gotowe 
do osiągnięcia długoterminowych korzyści 
już po kryzysie. 

W świecie po pandemii kluczowe będzie 
zasięganie opinii różnorodnych grup 
interesariuszy oraz dalsze budowanie 
oraz utrzymywanie wśród nich 
pewności i zaufania. Liderzy biznesowi 
zdają sobie sprawę, że inicjatywy ESG,  
w szczególności te traktujące priorytetowo 
zdrowie i bezpieczeństwo ludzi, będą 
odgrywały kluczową rolę w procesie 
powrotu do dobrej kondycji8.

3) https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2020
4) https://www.livewiremarkets.com/wires/what-are-companies-doing-to-tackle-the-crisis
5) “Sustainable Funds Weather the First Quarter Better Than Conventional Funds,” Morningstar, April 2020.
6) “Mercer: COVID-19 elevates the value of responsible investing,” Responsible Investor, April 2020.
7) https://www.blackrock.com/corporate/about-us/sustainability-resilience-research
8) https://fortune.com/2020/06/01/will-the-pandemic-accelerate-stakeholder-capitalism

i przeciwdziałania wykluczeniu, 
bezpieczeństwa pracowników, zdrowia  
i dobrego samopoczucia (tzw. well-being), 
zapewnienia miejsc pracy, zakłócenia  
w łańcuchu dostaw i innych.

https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2020
https://www.livewiremarkets.com/wires/what-are-companies-doing-to-tackle-the-crisis
https://www.morningstar.com/articles/976361/sustainable-funds-weather-the-first-quarter-better-than-conventional-funds
https://www.responsible-investor.com/articles/mercer-covid-19-elevates-the-value-of-responsible-investing
https://www.blackrock.com/corporate/about-us/sustainability-resilience-research
https://fortune.com/2020/06/01/will-the-pandemic-accelerate-stakeholder-capitalism
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Co mówią inwestorzy  
i pozostali interesariusze? 
Opinia publiczna może oczekiwać, że 
firmy także po zakończeniu pandemii  
w dalszym ciągu będą odgrywać większą 
rolę w pomaganiu nie tylko pracownikom, 
ale też całemu społeczeństwu. Prezes  
i CEO State Street Global Advisors, Cyrus 
Taraporevala w liście z marca 2020 roku do 
członków zarządu podkreślił, że w reakcji 
na pandemię, firmy nie powinny kłaść na 
szali długoterminowej kondycji  
i zrównoważonego rozwoju firmy – 
"istotne kwestie ESG powinny 
stanowić część szerszej perspektywy 
oraz być jasno nakreślone w ramach 
ogólnej strategii biznesowej firmy9.”  
Jak czytamy w ostatnim raporcie BlackRock 
„firmy mocno zaangażowane w kwestie  
zrównoważonego rozwoju mają 
potencjał, aby prześcignąć te o słabym 
zaangażowaniu. Uważamy, że  
w porównaniu do firm, które nie 
przykładają do tego wagi, organizacje 
zarządzane w myśl zrównoważonego 
rozwoju mogą być lepiej przygotowane  
do przetrwania w trudnych warunkach, 
przy jednoczesnym korzystaniu  
z przychylnego im otoczenia rynkowego10.”  
 
Pomimo, że pandemia spowoduje 
negatywne zmiany w wielu aspektach, 
paradoksalnie może przyczynić się 
także do pewnych pozytywnych 
skutków. Z całą pewnością zwiększy się 
ważność wdrażania strategii z zakresu 
diversity & inclusion czy znaczenie tego 
jak firmy podchodzą do opieki nad 
pracownikami. 
 
 
 
Inwestorzy, tacy jak State Street czy Black 
Rock podkreślają, że będą oceniać reakcję 
firmy na pandemię pod kątem stabilności, 
odporności i zdolności adaptacji. Wielu 
przyznaje, że centralnym punktem 
ciągłości działania firmy jest zdrowie 
i dobre samopoczucie pracowników 
oraz proaktywne zarządzanie kapitałem 

ludzkim. Oczekiwania inwestorów wobec 
funkcjonowania firm zgodnie z ich misją 
oraz dalszych postępów w zakresie celów 
ESG pozostają wysokie, szczególnie 
w czasach poważnych zawirowań 
gospodarczych. 
 
 
 
Można mnożyć przykłady firm 
wykazujących się zaangażowaniem 
na rzecz ludzi i społeczności - od 
objęcia płatnym urlopem zdrowotnym 
wszystkich pracowników, w tym 
pracowników tymczasowych, sprzedawców 
i pracowników kontraktowych, po zmianę 
przeznaczenia funduszy pomocowych 
celem wsparcia grup społecznych 
znajdujących się w trudnej sytuacji. 
 
 
 
Wszystkie spółki, które weszły do 
składu II edycji Diversity & Inclusion 
Rating (zestawienia firm otwartych na 
różnorodność, które Deloitte przygotowuje 
razem z Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu)11 oferują np. szkolenia i webinary 
z zakresu zdrowia psychicznego. We 
wszystkich spółkach powstały także 
dedykowane portale informacyjne 
poświęcone zagadnieniom związanym  
z koronawirusem SARS-CoV-2 lub 
cykliczne mailingi. Kadry zarządzające 
angażują się także w bezpośredni kontakt 
z pracownikami i oferują zatrudnionym 

Firmy, które w swojej strategii mają jasno zdefiniowane cele społeczne, 
środowiskowe oraz ekonomiczne, przyciągają najbardziej utalentowanych 
pracowników. Również konsumenci wybierają te marki, które cieszą się 
zaufaniem społecznym. Aktywność w obszarze zrównoważonego rozwoju 
działa korzystnie także na partnerów danej firmy oraz wspiera dialog  
z regulatorami. Również inwestorzy w dłuższej perspektywie czasowej coraz 
częściej dostrzegają korzyści płynące z zaangażowania firmy na rzecz 
zrównoważonego rozwoju.  

Irena Pichola,  
Partner, lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej.

profesjonalne wsparcie psychologiczne 
i finansowe. Wiele firm wychodzących 
z trybu kryzysowego podkreśla, że to 
podejście będzie nadal przyświecało  
ich działaniom12. 
 
Zobowiązania w obszarze zdrowia  
i dobrego samopoczucia pracowników, 
klientów, społeczności i innych grup 
interesariuszy będą wymagały od liderów 
organizacji określenia, w jaki sposób firma 
wypełnia swoją misję i cele ESG poprzez 
podejmowane działań mających na celu 
przeciwdziałanie np. dyskryminacji  
w miejscu pracy oraz pośród lokalnych 
społeczności. W ramach tych działań 
firmy, między innymi, deklarują poparcie 
wysiłków zmierzających do promowania 
różnorodności i przeciwdziałania 
wykluczeniu, prowadzą zmuszające do 
refleksji rozmowy ze swoimi pracownikami 
i klientami oraz wspierają finansowo 
inicjatywy dotyczące różnorodności. Jednak 
inwestorzy i inne osoby, które zobowiązują 
się do wykorzystania swoich wypływów, 
aby rozliczać firmy z postępów w walce 
z nierównościami systemowymi, będą 
raczej zainteresowane danymi na temat 
praktyk w obszarze zatrudnienia, 
równości płac oraz różnorodności na 
poziomie kadry zarządzającej  
i zarządu - miarami warunkującymi dalsze 
zaangażowanie w te kwestie.  

"

9) https://www.ssga.com/us/en/individual/etfs/insights/stewardship-engagement-guidance-to-companies-in-response-to-covid-19

11) https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/human-capital/solutions/hr-diversity-inclusion-rating.html

10) https://www.blackrock.com/corporate/about-us/sustainability-resilience-research

12) https://corpgov.law.harvard.edu/2020/05/31/corporate-governance-update-eesg-and-the-covid-19-crisis

https://www.ssga.com/us/en/individual/etfs/insights/stewardship-engagement-guidance-to-companies-in-response-to-covid-19
https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/human-capital/solutions/hr-diversity-inclusion-rating.html
https://www.blackrock.com/corporate/about-us/sustainability-resilience-research
https://corpgov.law.harvard.edu/2020/05/31/corporate-governance-update-eesg-and-the-covid-19-crisis
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Jakie działania może podjąć rada 
nadzorcza? 
Janet Foutty, Executive Chair of the Board w amerykańskim 
oddziale USA, określiła radę nadzorczą jako „mechanizm 
czuwający na tym, aby organizacja wypełniała swój 
cel społeczny.13” Członkowie rad odgrywają decydującą 
rolę we wskazywaniu firmom, w jaki sposób zachować 
równowagę między krótkoterminowymi decyzjami  
a długoterminową strategią. Dlatego też muszą wyważyć 
potrzeby wszystkich interesariuszy i jednocześnie być 
świadomi ryzyka, z jakim wiąże się każda decyzja.  
COVID-19 uwydatnił znaczenie czynników ESG, które 
oprócz budowania wiarygodności i zaufania wśród 
inwestorów i ogółu społeczeństwa, należy postrzegać jako 
najważniejsze aspekty ryzyka biznesowego i strategii.  
Rada może pełnić funkcję ciała doradczego i pomagać 
kierownictwu w podejmowaniu jasnych decyzji, 
uwzględniając potrzeby swoich interesariuszy, dzięki 
którym organizacja szybciej i pewniej wyjdzie z kryzysu.  
 
Kwestie ESG są obecnie jednymi z najważniejszych 
tematów do omówienia na posiedzeniach rad nadzorczych. 
Dlatego warto dobrze przyjrzeć się tematowi  
i odpowiednio przygotować do współpracy  
z zarządem i siecią interesariuszy - rozwijając 
świadomość i edukując wszystkich uczestników 
rynku.

W jaki sposób cel organizacji i czynniki ESG zostały zintegrowane 
ze strategią i ryzykiem?

Czy zarząd dostarczył kluczowych informacji i założeń 
dotyczących wykorzystania ESG w trakcie procesu planowania 
strategicznego?

Czy firma przedstawiła swoim interesariuszom cel organizacji  
i cele ESG?

Jakie dane gromadzi firma, aby ocenić wpływ działań ESG  
na sytuację gospodarczą, jaką rolę zebrane dane odgrywają przy 
podejmowaniu wewnętrznych decyzji przez kierownictwo oraz  
w jaki sposób rada jest informowana i angażowana w kwestie 
związane z ładem korporacyjnym?

Czy struktura zarządcza sprzyja efektywnej realizacji działań  
w obszarze ESG firmy?  

Czy firma konsekwentnie realizuje swój cel oraz działania  
w obszarze ESG, szczególnie teraz w czasach pandemii COVID-19  
i dylematów związanych ze sprawiedliwością społeczną?

Jaki jest stopień zróżnicowania rady nadzorczej oraz zarządu? 
Czy szukając nowych kandydatów organizacja  kieruje się zasadą 
różnorodności? 

Czy kwestia sukcesji na stanowiskach kierowniczych została 
omówiona przez radę nadzorczą i zarząd? W jaki sposób firma 
może zapewnić dostęp do różnorodnych kandydatów?

W jaki sposób firma będzie aktualizować swój cel biznesowy  
i cele ESG, czy planuje ponownie zobowiązać się do ich realizacji  
po zakończeniu kryzysu pandemicznego?

Czy firma planuje działania na rzecz zwiększenia różnorodności  
i przeciwdziałania wykluczeniu?

W jaki sposób systemy motywacyjne kadry kierowniczej są 
powiązane z osiągnięciem istotnych celów ESG i wyników?

Pytania do członków rady 
nadzorczych:

Pomimo poważnych problemów gospodarczych, 
z jakimi borykają się firmy na całym świecie, 
zaangażowanie w zrównoważony rozwój pozostaje 
silne. Firmy nadal rozumieją i doceniają, że 
zrównoważony rozwój jest kluczowym elementem 
odpornych strategii biznesowych, głównym 
źródłem strategicznej przewagi i będzie kluczowym 
elementem odbudowy globalnej gospodarki. 

Rafał Rudzki,  
Partner Associate, zespół ds. zrównoważonego rozwoju  
w Polsce i Europie Środkowej.

Przejrzyste, wysokiej jakości dane ujawniające działania  
w obszarze ESG mogą stanowić dla inwestorów źródło istotnych 
informacji w zakresie skutecznego lokowania kapitału z myślą  
o długoterminowym zwrocie. Rolą rady jest sprawowanie 
nadzoru m.in. nad sposobem, w jaki cel firmy jest przedstawiany 
oraz czy jest zintegrowany ze strategią i uwzględnia aspekty 
zarządzania ryzykiem.

"

13) https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ca/Documents/finance/COVID-19-and-the-board-chair-point-of-view.pdf

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ca/Documents/finance/COVID-19-and-the-board-chair-point-of-view.pdf
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Wybrane definicje
Wraz z szybkim tempem zmian zachodzących w obszarze ESG oraz celu organizacji, zmienia się 
również słownictwo stosowane przy omawianiu tych zagadnień. Niekiedy terminologia może być 
niejasna lub myląca, co może prowadzić do nierealistycznych oczekiwań wobec zachowania oraz 
działań korporacji. Na potrzeby tego tekstu, poniżej zamieszczamy niektóre z kluczowych terminów 
wraz z ich definicjami:

ESG – Environment, Social, and Governance, 
czyli czynniki obejmujące ochronę 
środowiska, czynniki społeczne oraz ład 
korporacyjny. Znaczenia terminu „ochrona 
środowiska” i „ład korporacyjny” nie trzeba 
tłumaczyć, natomiast „czynniki społeczne” 
wymagają wyjaśnienia. To bardzo pojemny 
termin, obejmujący kwestie związane  
z zarządzaniem kapitałem ludzkim, 
problemami pracowniczymi 
bezpieczeństwem i higieną pracy, prawami 
człowieka oraz rolą firmy w społeczeństwie. 
Ze względu na szeroki zakres znaczeniowy 
koncepcji ESG pojawiły się sugestie 
dodatnia dodatkowego „E” oznaczającego 
„employees” (pracownicy) oraz „D” czyli 
„diversity” (różnorodność)14.

Zrównoważony rozwój – termin ten 
często pojawia się wyłącznie w kontekście 
kwestii środowiskowych, takich jak zmiany 
klimatyczne. Jednak może również odnosić 
się do działań, które zapewnią firmie 
długoletnie funkcjonowanie, rentowność  
i wzrost. Jednocześnie zrównoważony 
rozwój nie jest równoznaczny z ESG, ale 
raczej uwzględnia ESG, ponieważ wszystkie 
trzy elementy ESG przyczyniają się do 
zrównoważonego rozwoju firmy.

Cel korporacji – cel korporacji lub 
społeczny cel korporacji to określona rola, 
jaką firma odgrywa w społeczeństwie, 
związana z długofalowymi korzyściami oraz 
sposobem, w jaki wywiązuje się z tej roli 
wobec społeczności, pośród których 
funkcjonuje. Jest to koncepcja, która 
obejmuje proaktywne zaangażowanie 
społeczne w różnego rodzaju inicjatywy 
społeczne, a niekiedy polityczne,  
i odpowiada na pytanie „co sprawia, że 
dana firma prowadzi swoją działalność, 
jakie działania podejmie, aby pozostać na 
rynku i utrzymać swoją pozycję?” 
Interesariusze starają się dowiedzieć więcej 
na temat tego, w jaki sposób firma definiuje 
i realizuje swój cel; bardzo możliwe, że cel 
będzie nierozerwalnie połączony ze 
strategią w zakresie czynników ESG oraz 
ujawniania danych dotyczących działań  
w tym obszarze.

Wnioski
Ekonomiczne czynniki budowania wartości przedsiębiorstwa (wzrost przychodu, efektywność operacyjna, 
wartość marki, koszt kapitału, zarządzanie ryzykiem) są ściśle powiązane z czynnikami niefinansowymi. 
Rola rady nadzorczej wymaga monitoringu egzekucji celu organizacji oraz inicjatyw i działań w obszarze 
ESG. Pomimo trudnych decyzji, z jakim firmy będą musiały się zmierzyć, proaktywna kontrola oraz 
zapewnienie przejrzystości działań ESG może sprawić, że przedsiębiorstwa wyjdą z tego trudnego 
czasu o wiele bardziej odporne i wiarygodne. Te firmy, które już rozpoczęły tę podróż i nie zmieniają 
wyznaczonego kursu będą dobrze przygotowane na dalszy rozwój wydarzeń. 

14) https://fortune.com/2020/06/11/diversity-inclusion-investing-esg-esgd
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