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Dlaczego ESG jest ważne? 

 

• rosnące znaczenie w krajach zachodnich 

• banki i inni dostawcy kapitału chętniej finansują projekty społecznie odpowiedzialne, 

kładące nacisk na rozwój z poszanowaniem środowiska 

• badania pokazują, że większe zaangażowanie w działalność ESG (i lepsze raportowanie 

o ESG) przyczynia się do zmniejszenia kosztu kapitału 

• lepsze postrzeganie wśród inwestorów, przekładające się potencjalnie na większe zain-
teresowanie akcjami spółki 

• działania niezgodne z ideą ESG lub brak działań społecznie odpowiedzialnych może być 
przyczyną spadku zaufania do firmy ze strony klientów, akcjonariuszy i pracowników 

• ESG ma pozytywny wpływ na pracowników, którzy mają większe poczucie misji i sa-
tysfakcji z wykonywanej pracy 

• ESG pozwala pracownikom na identyfikację z firmą i jej działaniami w większym stop-
niu, co zwiększa ich zaangażowanie, efektywność i kreatywność 

• firmy stosujące założenia ESG mają przewagę podczas rekrutacji nowych pracowników 

• przedsiębiorstwa oparte na zrównoważonym zarządzaniu są bardziej innowacyjne, 
efektywne oraz otwarte na zmiany, dzięki czemu proces adaptacji do pełnego wyzwań 
otoczenia jest szybszy i łatwiejszy  

• rosnąca świadomość konsumentów na temat działań społecznie odpowiedzialnych oraz 
ich chęć w uczestnictwie w tym procesie może pomóc firmie pozyskiwać klientów 

• obecnie wysokie zyski to za mało, aby firma się rozwijała w długim horyzoncie czaso-
wym, stąd w celu jej legitymizacji konieczna jest reorientacja na działania pokazujące, 
że jej istnienie jest społecznie uzasadnione i wnosi dodatkową wartość dla świata 

Co badamy? 

 

• W naszej analizie skupiamy się na zakresie i jakości raportowania w obszarze ESG. 

Badamy zawartość oficjalnych dokumentów upublicznionych przez spółki w poszukiwa-

niu informacji dotyczących ESG. 
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Dobre praktyki upowszechniane w Grupie uwzględniają w szczególności produkcję wyrobów z poszanowaniem śro-

dowiska naturalnego eliminując substancje, które mogą negatywnie oddziaływać na środowisko. Grupa w procesie 

zakupowym regulowanym przez odpowiednią procedurę uznaje za stosowne prowadzenie racjonalnego gospodaro-

wania  zasobami. Przyjęty cel związany z prowadzeniem działań w zgodzie ze środowiskiem naturalnym Grupa reali-

zuje poprzez:  

• unowocześnianie parku maszynowego, modernizację maszyn i urządzeń oraz zastosowanie innowacji w obsza-

rze linii produkcyjnych,  

• ciągłe doskonalenie procesów, procedur oraz upowszechnianie dobrych praktyk celem zapewnienia efektywno-

ści działań,  

• przestrzeganie przepisów prawnych i regulacji w zakresie zachowania norm środowiskowych,  

• sprawowanie kontroli nad surowcami oraz wyrobami końcowymi z wykorzystaniem laboratorium.  

Environment 
 

Social 

Governance 

Zgodnie z przyjętymi praktykami w pozostałych spółkach Grupy, pracownicy zajmujący się określoną specjalnością 

uczestniczą w dodatkowych szkoleniach, w zależności od potrzeb indywidualnych. Mają oni możliwość poszerzania 

swojej wiedzy w ramach kursów specjalistycznych oraz językowych.  

Pracownicy Protektora  angażują się w działania charytatywne i darowizny m.in. na rzecz Stowarzyszenia na rzecz 

ubogich rodzin „Nadzieja”, Fundacji „Babcia i Dziadek” i Hospicjum im. Małego Księcia. Emitent aktywnie  wspiera 

akcje związane z walką z pandemią, m.in. poprzez darowiznę 1 000 par obuwia z przeznaczeniem dla ratowników 

medycznych, a także uczestnictwie w programach Jesteśmy razem. POMAGAMY  

 

Protektor w 2020 roku stosowała się do  zbioru zasad ładu korporacyjnego zawartego w dokumencie  "Dobre Prak-

tyki Spółek Notowanych na GPW 2016" przyjętych Uchwałą Nr 26/1413/2015 z dnia 13 października  2015  r.  

przez  Radę Giełdy Papierów Wartościowych w  Warszawie  S.A.  Zbiór ten dostępny jest na stronie internetowej 

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poświęconej tematyce ładu korporacyjnego. W naszej ocenie 

stworzenie kodeksu etycznego może być bardzo istotne w kontekście posiadania przez Grupę zakładu produkcyjne-

go w Nadniestrzu (Mołdawia) i potencjalnego złego postrzegania Grupy przez inwestorów instytucjonalnych . 
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PROTEKTOR nie sporządza dedykowanych ra-
portów poświęconych informacjom niefinansowym  
(w tym ESG), stąd informacji o działaniach  
społecznie odpowiedzialnych poszukujemy  
w raportach rocznych, sprawozdaniach Zarządu  
z działalności oraz na stronach internetowych 
Spółki.  
 
Raportowanie w obszarze ESG dokonywane przez 
PROTEKTOR oceniamy jako dostateczne.  
 
DM BPS ESG Score wyniósł 11,17 pkt (na 21 
pkt możliwych), co oznacza ocenę C. 
 
W naszej ocenie Spółka posiada duży potencjał, 
aby poprawić komunikację z rynkiem szczególnie 
w obszarze środowiskowym oraz ładu korporacyj-
nego 
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Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. 

Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) 

ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem. 

 

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i 

warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na 

rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. 

  

Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku 

BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności. 

  

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno 

wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.  

  

 

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231). 

 

Dom Maklerski Banku BPS SA 

ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa,  

tel.: +48 22 53 95 555, fax.: +48 22 53 95 556  

www.dmbps.pl 

Sporządzone przez Departament Analiz: 

Artur Wizner 

Analityk 

artur.wizner@dmbps.pl 

tel.: 22 53 95 548 

http://www.dmbps.pl
mailto:lukasz.bryl@dmbps.pl

