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Strategia CSR GK GPW

Założenia

Dlaczego CSR jest ważny dla naszej Grupy
 Wymiar compliance:
 rozporządzenie Market Abuse Regulation - > obowiązek raportowania pozafinansowego od 2016 r.

 Wymiar wizerunkowy:


promujemy wśród emitentów - > wymagamy od siebie



jesteśmy organizatorem projektu RESPECT Index i chcemy wypełniać jego kryteria

 Wymiar inwestycyjny:


rosnące znaczenie zrównoważonego rozwoju i czynników ESG dla inwestorów:
-

Znaczenie dla GPW jako spółki notowanej

-

Znaczenie dla rynków prowadzonych przez GPW
Wartość środków inwestowanych w Europie z wykorzystaniem screeningów i
kryteriów związanych z odpowiedzialnym i zrównoważonym biznesem

Źródło: European SRI Study, Eurosif 2014
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Misja i wartości Grupy Kapitałowej GPW

Misja Grupy Kapitałowej GPW
Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów
przepływu
kapitału
i
towarów
poprzez
udostępnianie
konkurencyjnych jakościowo i cenowo usług giełdowych
i rozliczeniowych, spełniających potrzeby i oczekiwania naszych
klientów – przedsiębiorstw, inwestorów oraz pośredników obrotu.
Wspieramy
rozwój
gospodarczy
i
budujemy
kulturę
inwestowania. Tworzymy międzynarodowe centrum kapitałowe.
Zapewniamy najwyższe standardy i bezpieczeństwo obrotu
oparte o światowej klasy technologie.
Jako
zespół
profesjonalistów,
prowadzimy
efektywną działalność zorientowaną na wzrost.

zintegrowaną,

Kodeks Etyki GPW1
Istotą działalności GPW jest organizacja obrotu instrumentami
finansowymi w sposób profesjonalny i odpowiedzialny. Nasz
sukces i reputacja nie zależą wyłącznie od jakości świadczonych
przez nas usług ale również od tego w jaki sposób prowadzimy
działalność. Zasady i wartości, którymi się kierujemy zapewniają
funkcjonowanie GPW nie tylko w sposób zgodny z prawem, ale
również uczciwy i etyczny.
1

Celem niniejszej strategii jest wdrożenie Kodeksu Etyki we wszystkich spółkach GK GPW
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Nasza definicja
Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

Szacunek

Dialog

Odpowiedzialność

Realizując misję Grupy
Kapitałowej GPW i budując
jej wartość działamy
w poszanowaniu interesów
otoczenia, w którym
funkcjonujemy, w oparciu
o dialog i współpracę z
naszymi interesariuszami.
Transparentność

Współpraca

Uczciwość
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Cztery filary strategii CSR Grupy GPW

Edukacja

Edukacja jest podstawą budowania zaufania społeczeństwa do rynku
kapitałowego i towarowego oraz instytucji działających w ich
obrębie. Naszym celem jest kształtowanie kultury inwestowania przy
jednoczesnym budowaniu świadomości w zakresie funkcjonowania
rynku kapitałowego i towarowego, w celu zachęcenia Polaków do
lokowania oszczędności na Giełdzie.

Rynek

Kształtujemy kulturę korporacyjną i odpowiednie postawy
uczestników rynków kapitałowego i towarowego w Polsce w oparciu
o wysokie standardy ładu korporacyjnego i komunikacyjnego.
Działamy przy tym we współpracy i dialogu z interesariuszami
rynku kapitałowego i towarowego.

Pracownicy

Nasi pracownicy z uwagi na swoje unikalne kwalifikacje
i doświadczenie stanowią bardzo istotną grupę interesariuszy GK
GPW.
Kształtujemy
kulturę
organizacyjną
opartą
na
zaangażowaniu, wartościach i efektywnej komunikacji wewnętrznej
oraz inwestowaniu w stały rozwój pracowników.

Środowisko

Uznajemy ochronę środowiska naturalnego za jedną z podstaw
budowy wartości nowoczesnej i konkurencyjnej grupy kapitałowej
działającej na europejskim rynku. Z uwagi na rolę jaką pełnimy na
rynku w pośredni sposób wpływamy na postawy jego uczestników
w zakresie ograniczania wpływu na środowisko naturalne.
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Edukacja: kształtujemy świadomość i budujemy
zaufanie
Działania:

Edukacja

 FUNDACJA GPW: Kształtujemy świadomość społeczeństwa w zakresie
funkcjonowania rynku finansowego i towarowego, poprzez działania
edukacyjne adresowane do inwestorów i innych uczestników rynku:
 Działania adresowane do grup profesjonalnych (maklerzy, doradcy,
członkowie, media)
 Działania adresowane do grup nieprofesjonalnych (inwestorzy, uczniowie,
studenci)

Rynek

 RESPECT INDEX: Kreujemy standardy w zakresie CSR wśród naszych
interesariuszy
poprzez
projekt
RESPECT
Index
i
promocję
odpowiedzialnego inwestowania

Pracownicy

Środowisko

Świadomi, wyposażeni w odpowiednie narzędzia
i wiedzę inwestorzy oraz inni uczestnicy rynków
prowadzonych przez Grupę GPW budują ich wartość
i wiarygodność, jednocześnie zwiększając poziom
zaufania społecznego.
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Rynek: wspieramy rozwój poprzez dialog
i współpracę
Działania:

Edukacja

 CORPORATE GOVERNANCE: Wdrażamy najwyższe standardy
w regulacjach dla spółek i promujemy dobre praktyki w obszarze ładu
korporacyjnego i komunikacyjnego
 DIALOG: Wspieramy rozwój rynku finansowego i towarowego poprzez
stały, rozbudowany dialog z jego uczestnikami

Rynek

 ROZWÓJ: Angażujemy naszych interesariuszy w projekty wpływające
na podniesienie jakości całego rynku
 KOMUNIKACJA: Dążymy do najwyższych standardów komunikacji
z podmiotami zewnętrznymi

Pracownicy

Środowisko

Czujemy się odpowiedzialni za rozwój rynku
finansowego i towarowego oraz kreowanie motorów
ich wzrostu. Budujemy wartość rynków szanując ich
uczestników i biorąc pod uwagę ich interesy, dbając
jednocześnie o najwyższe standardy w obszarze
ładu korporacyjnego.
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Pracownicy: budujemy zaangażowanie dbając
o rozwój i bezpieczeństwo
Działania:

Edukacja

 ORGANIZACJA: Kształtujemy kulturę organizacyjną Grupy opartą na
wartościach i efektywnej komunikacji wewnętrznej
 ROZWÓJ: Inwestujemy w rozwój pracowników i wspieramy ich chęć
poszerzania
kompetencji
i
pogłębiania
wiedzy.
Inspirujemy
pracowników do rozwoju, kreatywności i wykorzystujemy potencjał
tkwiący w różnorodności i współpracy

Rynek

 WORK-LIFE BALANCE: Troszczymy się o równowagę pomiędzy
życiem prywatnym a zawodowym naszych pracowników
 WOLONTARIAT:
Wspieramy
wrażliwość
społeczną
pracowników, integrując ich wokół inicjatyw wolontariackich

naszych

Pracownicy

Środowisko

Jesteśmy odpowiedzialnym pracodawcą, który
wysoce ceni wzajemne zaufanie i zaangażowanie
pracowników, budując je poprzez oferowanie
możliwości rozwoju w bezpiecznym i inspirującym
środowisku pracy.
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Środowisko: szanujemy nasze otoczenie
Działania:

Edukacja

 KOMUNIKACJA
WEWNĘTRZNA:
ekologiczną pracowników

Kształtujemy

świadomość

 MINIMALIZACJA WPŁYWU: Ograniczamy wpływ naszej organizacji
na środowisko naturalne i mierzymy efekty tych działań

Rynek

 POSTAWY: Poprzez nasze produkty i działania kształtujemy
odpowiednie postawy wśród spółek notowanych na GPW i inwestorów

Pracownicy

Środowisko

Szanujemy nasze otoczenie, nie tylko biznesowe,
ponieważ uznajemy ochronę środowiska naturalnego
za jedną z podstaw budowy wartości nowoczesnej
i konkurencyjnej instytucji działającej na
europejskim rynku.
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