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Streszczenie: Celem opracowania jest porównanie poziomu ujawnień informacji z zakresu 

ochrony środowiska w raportach rocznych spółek notowanych na GPW w Warszawie 

w czterech wybranych branżach: paliwowo-energetycznej, chemicznej, materiałów 

budowlanych i spożywczej. W analizie zróżnicowania poziomu raportowania informacji 

środowiskowych wykorzystano indeksy ujawnień i test Kruskala-Wallisa. Przeciętny poziom 

ujawnień w badanej grupie spółek jest niski. Wyniki przeprowadzonego testu statystycznego 

potwierdzają, że poziom raportowania istotnie zależy od branży, w której działa 

przedsiębiorstwo. 

 
Słowa kluczowe: raport roczny, informacje środowiskowe, społeczna odpowiedzialność 

biznesu, test Kruskala-Wallisa 

 
12.1. Wprowadzenie 
 

Współcześnie duży wpływ na działalność podmiotów gospodarczych wywiera 

koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR – corporate social 

responsibility). CSR można zdefiniować jako „zobowiązanie do transparentnego 

i etycznego prowadzenia działalności według zasad zrównoważonego rozwoju 

oraz w dążeniu do dobrobytu społecznego, uwzględniając oczekiwania 

interesariuszy, ale zgodnie z prawem i normami zachowań” [1, s.10]. 

Funkcjonowanie przedsiębiorstw zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju 

oznacza dążenie nie tylko do realizacji celów ekonomicznych, ale również 

do minimalizowania ich negatywnego oddziaływania na środowisko 

oraz zaspokajania potrzeb różnych osób i organizacji, które stanowią ich otoczenie 

(np. pracowników, inwestorów, lokalnej społeczności). Społeczna odpowiedzialność 

przedsiębiorstw, w kontekście uwarunkowań ekologicznych, zwiększa się 

wraz z siłą i zakresem oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko naturalne 

[11, s.37] i przykładowo jest większa w przypadku przedsiębiorstwa chemicznego 
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(np. w porównaniu z przedsiębiorstwem handlowym). 

Realizacja koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w szczególności 

znajduje swoje odzwierciedlenie w rozwoju sprawozdawczości przedsiębiorstw [9]. 

Coraz więcej przedsiębiorstw ujawnia informacje dotyczące aspektów 

środowiskowych i społecznych w ramach sprawozdawczości obowiązkowej 

(w raportach rocznych) lub dobrowolnej (w raportach środowiskowych, raportach 

CSR, raportach zintegrowanych oraz na swoich stronach internetowych). 

Budowanie nowego wizerunku przedsiębiorstw jako „społecznie 

odpowiedzialnych”, obok realizacji celów ekonomicznych takich, jak zysk, 

czy utrzymanie płynności finansowej, nabiera coraz istotniejszego znaczenia 

dla ich istnienia i dalszego rozwoju na rynku [12]. Przedsiębiorstwa, które raportują 

(finansowe i niefinansowe) informacje dotyczące ich wyników z zakresu CSR, mogą 

wykorzystać regulacje prawne (np. dyrektywę unijną 2014/95/UE) oraz standardy, 

wytyczne i zalecenia opracowane przez różne organizacje międzynarodowe 

(np. Global Reporting Initiative). 

Wyniki wielu badań nad zakresem i jakością ujawnień informacji dotyczących 

społecznej odpowiedzialności biznesu (w tym informacji z zakresu ochrony 

środowiska) wskazują na to, że poziom tych ujawnień zależy od rodzaju branży, 

do jakiej należy dane przedsiębiorstwo [m.in. 2,3,7,8]. Przedsiębiorstwa z branż 

odznaczających się znacznym negatywnym oddziaływaniem na środowisko z reguły 

są skłonne ujawniać więcej informacji dotyczących CSR w porównaniu 

z przedsiębiorstwami z branż o niewielkim wpływie na środowisko. Przykładowo 

badania dotyczące ujawnień w zakresie CSR dotyczących amerykańskich 

i japońskich spółek przeprowadzone przez L.C.J. Ho i M.E. Taylora [7] wskazują 

na istnienie istotnych różnic w poziomie tego raportowania między analizowaną 

grupą przedsiębiorstw produkcyjnych i nieprodukcyjnych, przy czym wyższą 

jakością sprawozdawczości charakteryzuje się pierwsza grupa. Gamerschlag i in. [8] 

udowodnili, że spółki z branż „zanieczyszczających środowisko” ujawniają więcej 

informacji środowiskowych, niż pozostałe spółki oraz, że przedsiębiorstwa należące 

do branży przemysłu dóbr konsumpcyjnych i dostarczania energii raportują więcej 

informacji z zakresu CSR. 

Celem opracowania jest porównanie poziomu ujawnień informacji z zakresu 

ochrony środowiska w raportach rocznych spółek notowanych na Giełdzie Papierów 

Wartościowych (GPW) w Warszawie w czterech wybranych branżach: paliwowo-

energetycznej, chemicznej, materiałów budowlanych i spożywczej. Sformułowana 

hipoteza badawcza zakłada, że występują istotne różnice w poziomie ujawnień 

między wyżej wymienionymi branżami. 

 

12.2. Metodologia badań 

 

Analizie poddano (skonsolidowane) raporty roczne za 2016 rok dla 56 spółek 

notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które zdecydowano 

się zakwalifikować do jednej z następujących czterech branż: 
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 branża paliwowo-energetyczna, do której należą: EC Będzin, ENEA, 

ENERGA, Lotos, PGE, PGNiG, PKN Orlen, Petrolinvest, Polenergia, 

Tauron PE, ZE Pątnów-Adamów-Konin oraz ZEW Kogeneracja, 

 branża chemiczna, do której należą: Ciech, Erg, Ergis, Gekoplast, Grupa 

Azoty, Grupa Azoty Z.Ch. Police, Grupa Azoty Z.A. Puławy, Izoblok, 

Lentex, PCC Exol, PCC Rokita, Plast-Box, Polwax, Radpol, Suwary 

oraz Synthos, 

 branża materiałów budowlanych, do której należą: Ceramika Nowa Gala, 

Decora, Ferro, Izolacja-Jarocin, Izostal, Korporacja Budowlana Dom, Libet, 

Megaron, MFO, Polcolorit, Pozbud T&R, Selena FM, Śnieżka 

oraz ZM Ropczyce, 

 branża spożywcza, do której należą: Colian, Gobarto, Grupa Żywiec, 

Indykpol, Makarony Polskie, Pamapol, Przedsiębiorstwo Przemysłu 

Spożywczego PEPEES, Seko, Tarczyński, Wawel, Wilbo, ZM Henryk 

Kania, ZPC Otmuchów oraz ZT Kruszwica. 

Poziom (zakres i jakość) ujawnianych informacji z zakresu ochrony środowiska 

był mierzony za pomocą trzech indeksów ujawnień: 

 indeks 1 dla informacji finansowych, 

 indeks 2 dla informacji niefinansowych, 

 indeks 3 dla obu rodzajów informacji łącznie. 

Sposób obliczania indeksu 1 i indeksu 2 oparty jest na opracowaniach [4,5,6]. 

Analizie poddano następujące rodzaje środowiskowych informacji finansowych: 

1. wydatki inwestycyjne na przedsięwzięcia służące ochronie środowiska, 

2. opłaty ekologiczne (opłaty za emisję pyłów i gazów, pobór wody, zrzut 

ścieków i składowanie odpadów, opłaty produktowe i inne), 

3. koszt uprawnień do emisji gazów cieplarnianych i/lub świadectw pochodzenia 

energii,  

4. środowiskowe kary pieniężne i odszkodowania,  

5. pozostałe koszty związane z działalnością w zakresie ochrony środowiska 

(np. amortyzacja urządzeń ochronnych, wynagrodzenie służb ochrony 

środowiska, koszty funkcjonowania urządzeń ochronnych, koszty certyfikacji), 

6. zobowiązania środowiskowe (kredyty i pożyczki na realizację inwestycji 

proekologicznych), 

7. rezerwy na koszty ochrony środowiska, 

8. dotacje na inwestycje środowiskowe, 

9. przychody środowiskowe (np. sprzedaż uprawnień do emisji gazów 

cieplarnianych lub gipsu stanowiącego produkt uboczny odsiarczania spalin), 

10. oszczędności środowiskowe (np. z tytułu użycia surowców z odzysku). 

Indeks 1 ujawnień obliczany był w ten sposób, że za każde z powyżej 

wymienionych dziesięciu rodzajów informacji były przyznawane punkty, a następnie 

suma punktów przypisana danemu raportowi była dzielona przez 30. Stosowana 

punktacja była następująca: 

 0 punktów – w przypadku braku ujawnień, 
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 1 punkt, gdy występowanie danego zdarzenia (np. ponoszenie wydatków 

inwestycyjnych) było tylko wspomniane bez podania wartości pieniężnych, 

 2 punkty, gdy dane zdarzenie było skwantyfikowane w wartościach 

pieniężnych na poziomie zagregowanym (np. podano wielkość łącznych 

wydatków inwestycyjnych bez wyszczególniania dokładnej kwoty wydatków 

na projekty ekologiczne), 

 3 punkty, gdy dane zdarzenie było skwantyfikowane w wartościach 

pieniężnych oddzielnie. 

W przypadku indeksu 2 analizie podlegały następujące rodzaje środowiskowych 

informacji niefinansowych:  

1. polityka środowiskowa przedsiębiorstwa,  

2. emisja gazów cieplarnianych, 

3. emisja pozostałych zanieczyszczeń powietrza, 

4. pobór wody i zrzut ścieków, 

5. odpady, 

6. emisja hałasu, 

7. zużycie energii, 

8. zużycie surowców, 

9. przedsięwzięcia służące ochronie środowiska (inwestycje). 

Indeks 2 był obliczany w ten sposób, że za każdy z wyżej wymienionych 

dziewięciu rodzajów informacji były przyznawane punkty, a następnie suma punktów 

przypisana danemu raportowi była dzielona przez 27. Stosowana punktacja była 

następująca: 

 0 punktów w przypadku braku ujawnień, 

 1 punkt w przypadku informacji opisowych, 

 2 punkty w przypadku prezentacji tzw. kluczowych wskaźników 

efektywności (KPIs – key performance indicators) lub innych informacji 

ilościowych, 

 3 punkty w przypadku prezentacji informacji opisowych i ilościowych 

jednocześnie.  

Indeks 3 obliczono, jako średnią arytmetyczną wartości indeksu 1 i indeksu 2. 

Wartość indeksów była wyrażona w wielkościach procentowych i mogła wynosić 

od 0% do 100%. Im większa wartość indeksu, tym wyższy poziom ujawnień 

środowiskowych informacji finansowych, niefinansowych i całkowitych. 

 

11. 3. Wyniki badań 

 

Zebrane dla potrzeb badania dane (wykres 12.1.) wskazują na to, że blisko 25% 

podmiotów nie ujawnia w raportach rocznych żadnych informacji związanych z ich 

wpływem na środowisko naturalne. Można też zauważyć, że średni poziom 

ujawnień informacji dla całej próby jest niski (tylko trzecia część próby 

przekroczyła próg 15% dla indeksu 3, który mierzy łączny poziom ujawnień) 
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i wynosi: dla informacji finansowych 19,1%, dla informacji niefinansowych 12,5% 

i łącznie dla obu rodzajów informacji 15,8%. Jak można zauważyć, spółki notowane 

na GPW w Warszawie chętniej publikują finansowe informacje środowiskowe, 

a ten fakt – na podstawie testu kolejności par Wilcoxona – jest dla α = 5% 

statystycznie istotny (Z = 3,25, p = 0,00).  

Najwyższe wartości zbudowanego przez autorów indeksu ujawnień osiągają 

spółki z branży energetycznej. Dla informacji finansowych w przypadku spółki 

ENEA wynosi on 76,7%, a dla ujawnień niefinansowych i łącznych rekordowy 

wynik osiąga PGE (odpowiednio wynosi on 85,2% i 72,6%). 

Wykres 12.1. Poziom ujawniania informacji środowiskowych (w%) 

 
  

Ujawniane 

informacje 

finansowe (%) 

Ujawniane 

informacje 

niefinansowe (%) 

Ujawniane 

informacje 

całkowite (%) 

Źródło: Obliczenia własne w pakiecie Statistica 13.1 

W tabeli 12.1. i na wykresie 12.2. przedstawiono wykres pudełkowy 

oraz statystyki opisowe poziomu ujawnień środowiskowych dla analizowanych 

spółek, w podziale na wybrane branże. Także i przy tym podziale (tabela 12.1.) 

spółki nieco chętniej ujawniają informacje finansowe, ale tym razem – poza 

wynikami dla branży chemicznej – tego faktu nie potwierdzają wyniki testu 

kolejności par Wilcoxona. W kolejnych branżach wartości statystyki testowej 

i wartości 

p-value są następujące: paliwowo-energetyczna (Z = 1,57, p = 0,12), chemiczna 

(Z = 2,42, p = 0,02), spożywcza (Z = 1,48, p = 0,14), materiałów budowlanych 

(Z =1,01, p = 0,34). 

Ponadto – co z perspektywy postawionej w pracy hipotezy badawczej wydaje się 

być ważniejsze – w przypadku branż: paliwowo-energetycznej i chemicznej 

wartości wszystkich trzech indeksów są znacząco większe od ich odpowiedników 

dla branży spożywczej oraz branży materiałów budowlanych.  
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Tabela 12.1. Statystyki opisowe dla ujawnień informacji środowiskowych według 

branży (w%) 

Branża N Min Max Średnia Mediana 
Odch. 

st. 
Skośność Kurtoza 

Indeks 1: informacje finansowe 

Paliwowo-

energetyczna 
12 10.00 76.67 44.72 36.67 19.72 0.12 -0.69 

Chemiczna 16 0.00 63.30 22.29 20.00 21.28 0.70 -0.62 

Spożywcza 14 0.00 23.30 7.61 6.65 8.51 0.73 -0.85 

Materiałów 

budowlanych 
14 0.00 23.30 5.00 1.65 6.88 1.58 2.66 

Indeks 2: informacje niefinansowe 

Paliwowo-

energetyczna 
12 0.00 85.20 34.55 31.45 25.09 0.65 -0.07 

Chemiczna 16 0.00 29.63 12.26 11.10 10.44 0.45 -1.10 

Spożywcza 14 0.00 14.81 3.44 1.85 4.70 1.47 1.54 

Materiałów 

budowlanych 
14 0.00 22.22 2.91 0.00 6.52 2.45 5.94 
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Indeks 3: informacje całkowite 

Paliwowo-

energetyczna 
12 5.00 72.60 39.64 41.64 20.20 0.21 -0.29 

Chemiczna 16 0.00 46.45 17.29 12.68 15.27 0.76 -0.61 

Spożywcza 14 0.00 13.50 5.54 5.20 4.88 0.34 -1.20 

Materiałów 

budowlanych 
14 0.00 15.40 3.96 2.50 5.06 1.24 0.82 

Źródło: Opracowanie własne w pakiecie Statistica 13.1 

Wykres 12. 2. Poziom ujawniania informacji środowiskowych w wybranych 

branżach (w%) 

   
Ujawniane 

informacje 

finansowe (%) 

Ujawniane 

informacje 

niefinansowe (%) 

Ujawniane 

informacje 

całkowite (%) 

Źródło: Obliczenia własne w pakiecie Statistica 13.1 

Choć różnice ujawnień między sektorami są widoczne w tabeli 12.1., to jednak 

z uwagi na niezbyt dużą wielkość próby (każda z podgrup jest reprezentowana 

przez kilkanaście spółek giełdowych) i niemałe zróżnicowanie indeksów mierzone 

wartością odchylenia standardowego (np. w przypadku danych z branży chemicznej 

współczynnik zmienności jest bliski 100%), zaobserwowane różnice niekoniecznie 

muszą być statystycznie istotne. W konsekwencji postawioną we wstępie do pracy 

hipotezę o tym, że liczba ujawnianych informacji środowiskowych istotnie zależy 

od rozważanych w pracy branży, zdecydowano się sprawdzić za pomocą 

nieparametrycznego modelu ANOVA przy założeniu 5% poziomu istotności.  
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Pomimo, że użyty test Kruskala-Wallisa ma mniejszą moc od zwykle stosowanej 

w analizie podobnych problemów klasycznej analizy wariancji, to jest użytecznym 

narzędziem w sytuacji, gdy nie są dla niej spełnione – a z taką sytuacją mamy 

do czynienia w niniejszym badaniu – założenia statystyczne (tj. normalność i stałe 

odchylenie standardowe w wydzielonych grupach) [10]. Omawiany test sprawdza 

hipotezę zerową mówiącą o tym, że przeciętne natężenie badanej cechy (mierzone 

medianą) jest takie same w analizowanych podgrupach. Badanie przeprowadzono 

w pakiecie Statistica 13.1, a wyniki testu dla indeksów ujawnionych informacji 

finansowych (H = 25,64, p = 0,00), ujawnionych informacji niefinansowych 

(H = 24,45, p = 0,00) i ujawnionych informacji łącznie (H = 26,87, p = 0,00) 

wskazują na to, że w rozważanych w pracy branżach, mediany poziomu 

ujawnianych informacji nie są takie same.  

Kolejnym krokiem, jaki wykonuje się po odrzuceniu hipotezy zerowej, jest 

zastosowanie testu wielokrotnych porównań Dunna (jest to odpowiednik testu 

Bonferroniego dla klasycznej ANOVY). W przypadku tego badania, test wskazuje 

na pary podgrup, dla których występują istotne różnice w poziomie ujawnionych 

informacji środowiskowych. 

Tabela 12.2. Wyniki testu wielokrotnych porównań Dunna dla poziomu 

ujawnianych informacji finansowych 

Branża 
PE 

(46,63) 

C 

(31,28) 

SP 

(20,54) 

MB 

(17,76) 

Paliwowo-energetyczna 

(PE) 
– 2.46 4.07* 4.50* 

Chemiczna (CH) 2.46 – 1.80 2.27 

Spożywcza (SP) 4.07* 1.80 – 0.45 

Mat. Budowlanych (MB) 4.50* 2.27 0.45 – 
Uwaga: Symbolem „*” oznaczono statystyczną istotność różnicy dla α = 5% 

Źródło: Obliczenia własne w pakiecie Statistica 13.1 

Tabela 12.3. Wyniki testu wielokrotnych porównań Dunna dla poziomu 

ujawnianych informacji niefinansowych 

Branża 
PE 

(44,71) 

CH 

(32,91) 

SP 

(21,11) 

MB 

(16,96) 

Paliwowo-energetyczna 

(PE) 
– 1.89 3.68* 4.32* 

Chemiczna (CH) 1.89 – 1.98 2.67* 

Spożywcza (SP) 3.68* 1.98 – 0.67 

Mat. Budowlanych (MB) 4.32* 2.67* 0.67 – 
Uwaga: Symbolem „*” oznaczono statystyczną istotność różnicy dla α = 5% 

Źródło: Obliczenia własne w pakiecie Statistica 13.1 
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Tabela 12.4. Wyniki testu wielokrotnych porównań Dunna dla poziomu 

ujawnianych informacji całkowitych 

Branża 
PE 

(46,25) 

CH 

(32,78) 

SP 

(20,68) 

MB 

(16,21) 

Paliwowo-

energetyczna (PE) 
– 2.16 3.99* 4.68* 

Chemiczna (CH) 2.16 –  2.03 2.78* 

Spożywcza (SP) 3.99* 2.03 – 0.72 

Mat. Budowlanych 

(MB) 
4.68* 2.78* 0.72 – 

Uwaga: Symbolem „*” oznaczono statystyczną istotność różnicy dla α = 5% 

Źródło: Obliczenia własne w pakiecie Statistica 13.1 

 

Analizując wyniki zamieszczone w tabelach 12.2-12.4, można zauważyć, 

że wnioski we wszystkich trzech analizowanych poziomach ujawniania informacji 

środowiskowych są zbliżone. W każdym analizowanym przypadku, poziom indeksu 

dla spółek z branży paliwowo-energetycznej, na poziomie istotności α = 5% jest 

większy od poziomu indeksu dla spółek z branży spożywczej i spółek z branży 

materiałów budowlanych.  

Ponadto, dla informacji niefinansowych i informacji liczonych łącznie, 

test wielokrotnych porównań Dunna wskazuje na istotnie większy poziom 

ujawnianych informacji środowiskowych w branży chemicznej w porównaniu 

z branżą grupującą producentów materiałów budowlanych. 

 

12.4. Podsumowanie 
 

Spółki publiczne coraz częściej komunikują swoim interesariuszom informacje 

o swoich działaniach w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym 

również o środowiskowym aspekcie tej odpowiedzialności. Przedmiotem badań 

w niniejszym opracowaniu są ujawnienia informacji środowiskowych (finansowych 

i niefinansowych) zawarte w raportach rocznych spółek notowanych na Giełdzie 

Papierów Wartościowych w Warszawie i należących do czterech branż. Należy 

zaznaczyć, że przedsiębiorstwa prezentują informacje środowiskowe również 

w innych raportach, jak raporty zintegrowane, czy raporty CSR, jednak te źródła 

informacji nie były uwzględniane w analizie. Wybór raportu rocznego, 

jako przedmiotu badań w zakresie ujawnień środowiskowych wynika z jego 

obowiązkowego charakteru (w przeciwieństwie do raportów zintegrowanych i CSR) 

i podstawowego znaczenia dla inwestorów w ocenie spółek. 

Przeprowadzona analiza poziomu ujawnień wykazała, że ponad trzy czwarte 

badanych spółek prezentuje w raporcie rocznym informacje związane z ochroną 

środowiska, jednak przeciętny poziom ujawnień tych informacji nie jest wysoki. 

Wyniki przeprowadzonego testu Kruskala-Wallisa potwierdzają, że poziom 

raportowania informacji środowiskowych istotnie zależy od branży, w której działa 
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przedsiębiorstwo. Branża paliwowo-energetyczna, która jest postrzegana, jako silnie 

oddziałująca na środowisko naturalne, prezentuje więcej informacji 

środowiskowych i lepszej jakości niż dwie branże: spożywcza i materiałów 

budowlanych, które można określić jako bardziej od niej „przyjazne 

dla środowiska”. Nie zauważono istotnych różnic w poziomie ujawnień między 

branżą paliwowo-energetyczną i chemiczną. Ta ostatnia jest również traktowana 

w odbiorze społecznym, jako negatywnie wpływająca na środowisko, 

(co wynika m.in. z podwyższonego ryzyka poważnej w skutkach awarii 

przemysłowej)  i podlega surowym przepisom środowiskowym 

(m.in. tzw. rozporządzeniu REACH). Poziom raportowania informacji 

środowiskowych (niefinansowych i całkowitych) w branży chemicznej jest istotnie 

wyższy, niż w przypadku branży materiałów budowlanych. Należy jednak 

zaznaczyć, że nie zaobserwowano istotnych statystycznie różnic w zakresie i jakości 

raportowania między branżą chemiczną i spożywczą. 

 
REPORTING ENVIRONMENTAL INFORMATION 

BY LISTED COMPANIES FROM DIFFERENT SECTORS 

 
Abstract: The purpose of the study is to compare the levels of environmental disclosure 

in annual reports of the companies listed on the Warsaw Stock Exchange in four selected 

sectors: fuel and energy sector, chemical sector, construction materials sector and food sector. 

Disclosure indices and the Kruskal-Wallis test are used in the analysis of differentiation 

of disclosure levels. The average level of environmental disclosure in the whole analyzed 

group of companies is low. The results of the statistical test confirm that the level of reporting 

is significantly dependent on the industry in which the company operates. 
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