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1. Wprowadzenie

Pojęcie nadzoru korporacyjnego jest w ostatnim czasie przedmiotem 
szczególnego zainteresowania ze strony zarówno badaczy, jak i praktyków 
gospodarczych, ze względu na rosnącą rolę spółek akcyjnych. Stąd również 
wielość ujęć tego pojęcia, znajdujących wyraz w różnorodności definicji. Dla 
potrzeb tego opracowania zdefiniowano nadzór korporacyjny jako zestaw zasad 
dotyczących nadzoru nad przedsiębiorstwem oraz sposobów komunikowania 
tych zasad do otoczenia. Zasady nadzoru korporacyjnego mogą być w tym 
kontekście uważane za instytucjonalną próbę stworzenia ustrukturyzowanego 
dialogu między przedsiębiorstwami a ich udziałowcami i interesariuszami, 
mającego na celu wyjaśnienie strategicznych i operacyjnych celów przedsię-
biorstwa oraz kluczowych czynników sukcesu wiodących do osiągania tych 
celów1. 

Dostęp do pełnej i rzetelnej informacji o spółce jest bardzo ważnym zagad-
nieniem z punktu widzenia ochrony praw akcjonariuszy. Dzięki wiarygodnej 
informacji akcjonariusze mogą podejmować decyzje inwestycyjne oparte na 
rzetelnych przesłankach, przyczyniając się do harmonijnego rozwoju rynku 
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kapitałowego. Zatem z punktu widzenia akcjonariuszy, dostęp do informacji 
jest realizacją ich prawa, opartego na własności akcji. Ponadto, w przypadku 
wysokiego rozproszenia własności, ujawnianie informacji służy zapewnieniu, 
że menedżerowie działają w najlepszym interesie akcjonariuszy. W przypadku 
wysoko skoncentrowanej własności, co ma miejsce także na polskim rynku 
kapitałowym, ujawnianie informacji służy ograniczaniu konfliktu interesów 
pomiędzy graczami wewnętrznymi, czyli kierownictwem i dominującymi 
akcjonariuszami, a interesariuszami zewnętrznymi, w tym przede wszystkim 
akcjonariuszami mniejszościowymi2. Wnioski płynące z teorii agencji, a także 
badania empiryczne, wskazują, że stopień ujawniania informacji jest wyższy 
w spółkach o wyższym rozproszeniu własności3.

Dobrze zaplanowana polityka informacyjna, zapewniająca aktualnym 
i potencjalnym inwestorom dostęp do pełnej i rzetelnej informacji o spółce, 
wiąże się także z licznymi korzyściami dla przedsiębiorstwa. Jak wykazały 
badania, wyższa transparentność przekłada się na niższy koszt pozyskania 
kapitału w wyniku emisji akcji4, a także zwiększa postrzeganą wiarygodność 
firmy, przyczyniając się do niższego oprocentowania emitowanych przez firmę 
obligacji5. Badania wykazały również, że wyższy poziom transparentności 
raportu rocznego obniża koszt pozyskania kapitału giełdowego6. Zależności te 
są dobrze znane przedsiębiorstwom, co znajduje odzwierciedlenie w badaniach 
pokazujących, iż firmy ujawniają znacznie więcej informacji, gdy ubiegają 
się o finansowanie działalności7. Transparentność spółek akcyjnych przynosi 
zatem korzyści zarówno akcjonariuszom, jak i samym spółkom. 

2 D.G. Barako, P. Hancock, H.Y. Izan, Factors influencing voluntary disclosure by Kenyan 
companies, Corporate Governance: An International Review 2006/14, s. 107–125.

3 C. Holm, F. Scholer, Reduction of asymmetric information through corporate governance 
mechanisms – the importance of ownership dispersion and exposure toward the international 
capital market, Corporate Governance: An International Review 2010/18, s. 32–47.

4 A.J. Richardson, M. Welker, Social Disclosure, Financial Disclosure and the Cost of Equity 
Capital, Accounting, Organisations and Society 2001/26, s. 597–616; C.A. Botosan, Dis-
closure Level and the Cost of Equity Capital, The Accounting Review 1997/72, s. 323–349.

5 P. Sengupta, Corporate Disclosure Quality and the Cost of Debt, The Accounting Review 
1998/73, s. 459–474.

6 C.A. Botosan, M.A. Plumlee, A Re-examination of Disclosure Level and the Expected Cost 
of Equity Capital, Journal of Accounting Research 2002/40, s. 21–40.

7 M. Lang, R. Lundholm, Cross-sectional Determinants of Analysts’ Ratings of Corporate 
Disclosures, Journal of Accounting Research 1993/31, s. 246–271; P.M. Clarkson, J.L. Kao, 
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of a Firm’s Overall Disclosure Package, Contemporary Accounting Research 1999/16, 
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Celem artykułu jest prezentacja wyników badań własnych dotyczących 
jakości rozwiązań w zakresie ładu korporacyjnego, stosowanych przez polskie 
spółki obecne na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zaprezen-
towano wyłącznie część wyników, a mianowicie te dotyczące przestrzegania 
wybranych zasad dobrych praktyk GPW w Warszawie.

2. Polityka informacyjna spółek 

Pod pojęciem polityki informacyjnej spółek należy rozumieć zasady rzą-
dzące ujawnianiem przez spółki informacji związanych z ich funkcjonowaniem. 
Polityka informacyjna spółek nie jest celem samym w sobie, ale służy jako 
metoda budowania zaufania między inwestorami (akcjonariuszami) a spółką. 
Zaufanie to oznacza, że inwestorzy są przekonani, iż menedżerowie spółek, 
zarządzający powierzonym im majątkiem akcjonariuszy, zarządzają nim 
w najlepszym interesie spółki i jej właścicieli8. 

Kształtowanie polityki informacyjnej spółek giełdowych jest oparte w du-
żej mierze na wymogach prawnych. Do najważniejszych źródeł prawa w tym 
przedmiocie zaliczyć należy:
• Kodeks Spółek Handlowych (tekst jednolity – 19 kwietnia 2013 r.);
• Ustawę o Rachunkowości (tekst jednolity – 30 stycznia 2013 r.);
• Ustawę o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (z dnia 8 marca 2013 r.);
• Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o funduszach inwestycyjnych oraz 

o nadzorze nad rynkiem finansowym;
• Ustawa z dnia 24 października 2012 r. o obrocie instrumentami finanso-

wymi.
Ponadto ważną rolę odgrywają również akty prawne niższego szczebla, 

do których zaliczyć należy między innymi:
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie 

szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum 

s. 111–134; H.J. Seppänen, Discretionary Disclosure and External Financing: evidence 
from a relationship financing environment, Helsinki School of Economics and Business 
Administration Working Paper 2000, s. 168–182. 

8 H.V. Bauwhede, M. Willekens, Disclosure on Corporate Governance in the European 
Union, Corporate Governance: An International Review 2008/16/2, s. 101–115.
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informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną lub ubieganiem 
się o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku regu-
lowanym;

• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne in-
formacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim;

• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie 
dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia albo objęcia 
akcji lub praw z akcji towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub o zamiarze 
stania się podmiotem dominującym towarzystwa funduszy inwestycyjnych;

• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie 
szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań 
giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do 
obrotu na tym rynku;

• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie za-
kresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy 
inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi, i banki powiernicze.
Innym ważnym źródłem regulacji w zakresie polityki informacyjnej 

spółek akcyjnych jest legislacja Unii Europejskiej. W tym obszarze podstawą 
regulacji jest tzw. Raport Wintera z listopada 2002 r. Określił on minimalne 
wymogi informacyjne spółek, które powinny ujawniać co najmniej następujące 
informacje9: 
• organizacja walnego zgromadzenia akcjonariuszy;
• skład rady spółki (rady nadzorczej i zarządu) oraz charakterystyki po-

szczególnych członków;
• główni akcjonariusze oraz ich udział w kapitale spółki i w prawie głosu;
• związki pomiędzy członkami organów spółki a głównymi akcjonariuszami 

oraz wszelkie transakcje pomiędzy spółką i głównymi akcjonariuszami;
• transakcje z podmiotami powiązanymi;

9 J. Winter, Report of the High-Level Group of Company Law Experts on A Modern Regu-
latory Framework for Company Law in Europe (Jaap Winter Report), November 2002; 
http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/modern/report_en.pdf; stan na dzień 
10.01.2014 r.
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• istnienie i zasady funkcjonowania systemów zarządzania ryzykiem;
• raport z przestrzegania krajowych zasad dobrych praktyk nadzoru korpo-

racyjnego.
Najważniejszym celem Raportu Wintera, a także następujących po nim 

rekomendacji Komisji Europejskiej, jest stymulowanie transparentności spółek 
na całym zintegrowanym rynku oraz uzyskanie optymalnego poziomu harmo-
nizacji stosowanych rozwiązań, także w sferze kodeksów dobrych praktyk. 

3. Ujawnianie informacji przez spółki w świetle  
zasad dobrych praktyk GPW

Innym ważnym źródłem regulacji dotyczących polityki informacyjnej 
spółek giełdowych są zasady dobrych praktyk. Aktualnie obowiązujące na 
polskiej giełdzie zasady są przedstawione w dokumencie zatytułowanym 
Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, obowiązującym od 1 stycznia 
2013 r.10. Dokument składa się z czterech części, w sumie przedstawiając 
34 zasady. Przyjmując do analizy tylko te dotyczące polityki informacyjnej 
spółek, zawarte w dziale I, zatytułowanym Rekomendacje dotyczące dobrych 
praktyk spółek giełdowych, wymienić należy następujące zasady:
1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, 

zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowo-
czesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji, zapewnia-
jących szybkość, bezpieczeństwo oraz efektywny dostęp do informacji. 
Korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, Spółka powinna 
w szczególności: 
 – prowadzić swoją stronę internetową, o zakresie i sposobie prezentacji 
wzorowanym na modelowym serwisie relacji inwestorskich, dostępnym 
pod adresem: http://naszmodel.gpw.pl/; 

 – zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, 
wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji 
internetowej. 

10. Jeżeli spółka wspiera rożne formy ekspresji artystycznej i kulturalnej, dzia-
łalność sportową albo działalność w zakresie edukacji lub nauki i postrzega 

10 Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, www.corp-gov.gpw.pl; stan na dzień 
10.01.2014 r.
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swoją aktywność w tym zakresie jako element swojej misji biznesowej 
i strategii rozwoju, mający wpływ na innowacyjność przedsiębiorstwa 
i jego konkurencyjność, dobrą praktyką jest publikowanie, w sposób 
przyjęty przez spółkę, zasad prowadzenia przez nią działalności w tym 
zakresie. 

11. Przejawem dbałości spółki giełdowej o należytą jakość ładu informacyj-
nego jest zajmowanie przez nią, w formie komunikatu zamieszczanego 
na swojej stronie internetowej, stanowiska – chyba że spółka uzna inne 
działanie za bardziej właściwe – w sytuacji, gdy dotyczące spółki: 

 – publicznie przekazane informacje są od początku nieprawdziwe, czę-
ściowo nieprawdziwe, albo stały się takimi później, 
 – publicznie wygłoszone opinie są od początku, albo w wyniku później-
szych okoliczności, nieoparte na istotnych przesłankach o obiektywnym 
charakterze. 

W dziale II, poświęconym dobrym praktykom realizowanym przez zarządy 
spółek, polityki informacyjnej dotyczą następujące zasady:
1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, 

oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa: 
1) podstawowe dokumenty korporacyjne, w szczególności statut i regu-
laminy organów spółki;
2) życiorysy zawodowe członków organów spółki;
2a) corocznie, w czwartym kwartale – informację o udziale kobiet i męż-
czyzn odpowiednio w zarządzie i w radzie nadzorczej spółki w okresie 
ostatnich dwóch lat;
3) raporty bieżące i okresowe;
4) (uchylony);
5) w przypadku, gdy wyboru członków organu spółki dokonuje walne 
zgromadzenie – udostępnione spółce uzasadnienia kandydatur zgłaszanych 
do zarządu i rady nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi, w terminie 
umożliwiającym zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytym 
rozeznaniem;
6) roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z uwzględnie-
niem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną 
systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym 
dla spółki;
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7) pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, 
zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami 
na zadawane pytania;
8) informację na temat powodów odwołania zgromadzenia, zmiany 
terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem;
9) informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach 
zarządzenia przerwy;
9a) zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub 
wideo;
10) informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dy-
widendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem 
praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad 
przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane 
w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwesty-
cyjnych;
11) powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nad-
zorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariu-
szem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej 
liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki;
12) w przypadku wprowadzenia w spółce programu motywacyjnego 
opartego na akcjach lub podobnych instrumentach – informację na temat 
prognozowanych kosztów, jakie poniesie spółka w związku z jego wpro-
wadzeniem;
13) oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, zamieszczone 
w ostatnim opublikowanym raporcie rocznym, a także raport, o którym 
mowa w § 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy – o ile został opublikowany;
14) informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmie-
niania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych lub 
informację o braku takiej reguły. 

2. Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej również w ję-
zyku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II pkt 1. 
Część trzecia dokumentu, zajmująca się dobrymi praktykami stosowanymi 

przez członków rad nadzorczych, nie zawiera zasad związanych z ujawnianiem 
informacji przez spółki. Natomiast w części IV, zatytułowanej Dobre praktyki 
stosowane przez akcjonariuszy, polityki informacyjnej spółek dotyczą nastę-
pujące zasady:
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1. Przedstawicielom mediów powinno się umożliwiać obecność na walnych 
zgromadzeniach. 

10. Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym 
zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, 
polegającego na: 

 1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym;
 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której 

akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia 
przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad. 

4. Przestrzeganie zasad dobrych praktyk przez spółki  
obecne w obrocie publicznym

Badania dotyczące ładu korporacyjnego w spółkach giełdowych obecnych 
na GPW w Warszawie przeprowadzono w okresie od czerwca do września 
2013 r. Badanie objęło wszystkie spółki obecne na GPW w dniu 1 stycznia 
2013 r. Informacje gromadzono na podstawie dokumentów publikowanych 
przez spółki w domenie publicznej, w ramach relacji inwestorskich. Głównym 
źródłem informacji w zakresie przestrzegania dobrych praktyk były raporty 
roczne spółek, w ramach których spółki są obowiązane publikować informacje 
o stosowaniu zasad dobrych praktyk. Obowiązek ten jest przez spółki reali-
zowany albo w formie oddzielnego dokumentu, albo jako jeden z elementów 
sprawozdania zarządu. 

Próba badawcza objęła 354 spółki z ogólnej sumy 409 obecnych na giełdzie 
w dniu 1 stycznia 2013 r. Z próby badawczej odrzucono 42 spółki zagraniczne 
oraz 12 spółek pozostających w tym czasie w procesie upadłości. Przyczyną 
odrzucenia spółek zagranicznych był przede wszystkim częsty brak rady 
nadzorczej, ale także inne różnice w wewnętrznej konstrukcji ładu korpora-
cyjnego, wynikające z odmiennych przepisów prawa obowiązujących w kraju 
pochodzenia spółki. Powodem odrzucenia spółek w procesie upadłości było 
założenie, że w sytuacji głębokiego kryzysu spółki, jej wewnętrzne rozwiązania 
w zakresie ładu korporacyjnego mogą być na tyle nietypowe, że zakłócą wyniki 
dla całej grupy. Ponadto w okresie pomiędzy 1 stycznia 2013 r. a momentem 
zakończenia badań, jedna spółka wycofała się z obrotu giełdowego. 
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Badanie dotyczyło wielu obszarów ładu korporacyjnego, jednakże dla po-
trzeb tego opracowania przedstawione zostaną wyniki dotyczące przestrzegania 
wybranych regulacji związanych z polityką informacyjną spółek. Poniższa 
tabela obrazuje stosowanie wybranych zasad dobrych praktyk, dotyczących 
polityki informacyjnej spółek, w próbie badawczej. W kolumnie pierwszej 
wymieniono zasady ładu korporacyjnego dotyczące polityki informacyjnej. 
W kolumnie drugiej zawarto ilość przedsiębiorstw zgłaszających niespełnia-
nie danej zasady dobrych praktyk, natomiast w kolumnie trzeciej zaznaczono 
odsetek przedsiębiorstw stosujących daną zasadę.

TABELA 1: Przestrzeganie wybranych zasad dobrych praktyk GPW w Warszawie

Numer zasady  
dobrych praktyk 

Ilość przedsiębiorstw  
zgłaszających  

niestosowanie zasady

Odsetek przedsiębiorstw  
stosujących zasadę

I 1 107 69,77%
I 10 8 97,74%
I 11 4 98,87%

II 1.1 21 94,07%
II 1.2 8 97,74%
II 1.2a 19 94,63%
II 1.3 0 100,00%
II 1.5 26 92,66%
II 1.6 46 87,01%
II 1.7 64 81,92%
II 1.8 2 99,44%
II 1.9 1 99,71%
II 1.9a 58 83,62%
II 1.10 4 98,87%
II 1.11 28 92,09%
II 1.12 4 98,87%
II 1.13 3 99,15%
II 1.14 35 90,11%

II 2 117 66,95%
IV 1 26 92,66%
IV 10 136 61,58%

Ź r ó d ł o: badania własne.

W wyniku przeprowadzonych badań można stwierdzić występowanie 
trzech grup zasad – tych często niespełnianych (ponad 100 wskazań), tych 
relatywnie często niespełnianych (wskazania 20–100) i tych sporadycznie 
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niespełnianych. Do pierwszej grupy należą trzy zasady: I 1, II 2 oraz IV 10. 
W grupie drugiej znajduje się 9 zasad, a w grupie trzeciej – pozostałe 9. 
Z punktu widzenia analizy jakości nadzoru korporacyjnego, szczególnie 
ważne są trzy najczęściej niespełniane zasady, a zwłaszcza przyczyny ich 
nieprzestrzegania podawane przez spółki. W odniesieniu do zasady I 1, spółki 
najczęściej deklarowały zbyt wysokie koszty wprowadzenia postulowanych 
rozwiązań jako przyczynę niestosowania tej zasady, zwłaszcza w odniesieniu 
do drugiego podpunktu, to jest zapewnienia komunikacji internetowej z inwe-
storami i analitykami. W odniesieniu do zasady II 2, postulującej prezentację 
danych wyszczególnionych w zasadzie II 1 również w języku angielskim, 
podstawową przyczyną niespełniania tej zasady było niespełnianie jednego lub 
kilku z wymogów z punktu II 1. Niepublikowanie bowiem jakiejś informacji 
w ogóle uniemożliwia jednocześnie jej opublikowanie w języku angielskim. 
Niektóre spółki wskazywały również na zbyt wysokie koszty tłumaczenia 
wszystkich dokumentów spółki na język angielski. Pojawiły się także wyjaśnie-
nia opierające się na konstatacji, iż spółka nie posiada inwestorów zagranicz-
nych, stąd publikowanie informacji po angielsku jest niecelowe. Najczęściej 
nierealizowaną zasadą jest IV 10, zakładająca transmisję obrad z walnego 
zgromadzenia w czasie rzeczywistym oraz możliwość uczestniczenia w nim na 
odległość z możliwością dwustronnej komunikacji. Spółki najczęściej tłumaczą 
nieprzestrzeganie tej zasady brakiem możliwości technicznych, zbyt wysoki-
mi kosztami lub brakiem zainteresowania ze strony akcjonariuszy tą formą 
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Ponadto forma ta budzi 
wśród niektórych spółek wątpliwości co do bezpieczeństwa transferu danych. 

5. Podsumowanie 

Wzrost standardów transparentności i wymogów w zakresie polityki in-
formacyjnej wobec spółek akcyjnych jest zauważalny zwłaszcza od kryzysu 
roku 2008. Dotyczy to w głównej mierze raportów finansowych, ale także inne 
obszary nadzoru korporacyjnego są poddawane coraz wyższym wymaganiom 
ze strony organów regulacyjnych oraz kodeksów dobrych praktyk. Jest to 
spowodowane także takimi czynnikami jak: szybki rozwój technologiczny, 
pozwalający na szerokie wykorzystanie Internetu do prowadzenia polityki 
informacyjnej; rozwój organizacji sieciowych oraz globalizacja rynków fi-
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nansowych, przyczyniające się do globalizacji wymogów informacyjnych11. 
W najbliższej przyszłości należy spodziewać się dalszego wzrostu tych 
wymagań wobec spółek obecnych na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie, w dużej mierze ze względu na rosnącą aktywność inwestorów 
instytucjonalnych. 
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Agnieszka IGNYŚ

THE QUALITY OF INFORMATION POLICY OF POLISH STOCK COMPANIES  
IN THE LIGHT OF RESEARCH

( S u m m a r y )

The article focuses on the issue of information policy. On the basis of empirical research 
conducted on a full sample of companies listed on the Warsaw Stock Exchange it examines 
the extent to which Polish stock companies comply with principles of best practice regarding 
disclosure. Out of the 21 principles relevant to the subject, only three are often not complied to.
Keywords: corporate governance, codes of best practice, transparency 
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