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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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NTT System podejmuje przedsięwzięcia zmierzające do ograniczenia negatywnego wpływu jej działalności na środo-

wisko. Troska o środowisko nie pozostaje wyłącznie w sferze deklaracji, ale przekłada się na konkretne działania 

ukierunkowane na formalizację działań przyjaznych środowisku. NTT System wdrożył dwa systemy zgodne z mię-

dzynarodowymi standardami. W 2004 roku Spółka zaimplementowała system Zarządzania Środowiskowego 

(zgodny z międzynarodową normą ISO 14001), a w lipca 2021 roku System Zarządzania Energią (zgodny z normą 

ISO 50001). Uzyskane certyfikaty zobowiązują Spółkę do przestrzegani norm środowiskowych w zakresie wszyst-

kich procesów w siedzibie Spółki, w tym dotyczące polityki środowiskowej, zużycia energii, poboru wody, odprowa-

dzania ścieków, emisji oraz odpadów. Co więcej, certyfikacja identyfikuje ryzyka związane z obszarem środowisko-

wym w działalności Spółki. Monitorowaniu podlega zużycie różnych rodzajów energii przez istotne odbiorniki, zuży-

cie wody oraz pozostałe czynniki środowiskowe. W ramach ograniczania emisji CO2 w siedzibie Spółki zamontowano 

instalację fotowoltaiczną pracująca na dachu jednego z budynków.  

Environment 
 

Social 

Governance 

NTT System przywiązuje dużą wagę do długofalowego zatrudnienia pracowników. Istotną rolę pełni także przestrze-

ganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. W roku 2021 wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku i pracowników 

Spółka wdrożyła narzędzie do efektywnego zarządzania bezpieczeństwem pracowników normę ISO 45001-2018. 

Spełnienie wymagań potwierdzone 23 lipca 2021 roku certyfikatem uzyskanym w wyniku audytu przeprowadzonego 

przez PCBC S.A. Spółka nie posiada sformalizowanej polityki praw człowieka, niemniej jednak w swoich działaniach 

w stosunku do pracowników, również w procesie rekrutacji kieruje się poszanowaniem praw człowieka i równym 

traktowaniem, bez względu na wiek, płeć, pochodzenie, wyznawaną religię itp. NTT System deklaruje także, że 

wszelkie potencjalne i rzeczywiste ryzyka mogą być zgłaszane, także anonimowo przedstawicielowi pracowników, 

który ma bezpośredni dostęp do członków organów Spółki. 

NTT System deklaruje, że członkowie zarządu posiadają niezbędne kompetencje i doświadczenie do pełnienia swo-

ich funkcji, zasiadanie w zarządzie jest podstawą ich działalności zawodowej. Ponadto, wszyscy członkowie zarządu 

zatrudnieni są na umowę o pracę na pełny etat, nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, ani 

nie są zatrudnieni w podmiocie o podobnym profilu działalności. W Spółce w ramach wdrożonego certyfikowanego 

Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością obowiązuje polityka ochrony danych, realizowana zgodnie z przyję-

tymi zasadami z uwzględnieniem wymagań wdrożonego systemu bezpieczeństwa informacji oraz konsekwencji ich 

nie przestrzegania, wg normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-0. 
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NTT System nie sporządza dedykowanych rapor-
tów 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 
NTT System oceniamy jako dostateczne.  
 
DM BPS ESG Score wyniósł 8,80 pkt (na 21 
pkt możliwych), co oznacza ocenę C. 
 
W naszej ocenie Spółka posiada duży potencjał, 
aby poprawić komunikację z rynkiem głownie  
w obszarach związanych ze środowiskiem (ryzyka 
i szanse związane z klimatem, zarządzanie  
emisjami, zasobami wodnymi, bioróżnorodność) 
oraz ze społeczeństwem (równość wynagrodzeń, 
rotacja zatrudniania, procedury dot. praw  
człowieka). 
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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). 
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