
„Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”    Stowarzyszenie Księgowych 

tom 90 (146), 2016, s. 157172        w Polsce 

ISSN 1641-4381 print / ISSN 2391-677X online  

Copyright  © 2016 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 

Prawa wydawnicze zastrzeżone 

http://www.ztr.skwp.pl 

DOI: 10.5604/16414381.1225015 

Ujawnienia o emisji gazów cieplarnianych wybranych 

spółek giełdowych w Wielkiej Brytanii  

JAN MICHALAK  

Streszczenie 

Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia ujawniania informacji na temat emisji gazów cieplarnia-

nych przez wybrane spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie. Dla jego reali-

zacji poddano analizie obowiązujące w tym kraju regulacje i wytyczne w zakresie ujawnień dotyczących 

emisji gazów cieplarnianych w raportach spółek notowanych w obrocie publicznym. Zbadano także 

zakres ujawnień o emisji gazów cieplarnianych spółek wchodzących w skład indeksu FTSE4GOOD 

50 UK oraz czynników kształtujących liczbę ujawnianych informacji. W artykule zastosowano analizę 

treści i analizę regresji wielorakiej. Zgodnie z wynikami badań zakres ujawnień jest zróżnicowany. Zdecydo-

wana większość przedsiębiorstw ujawnia informacje o emisjach bezpośrednich i pośrednich wynikających 

z zakupu energii (zakres pierwszy i drugi) oraz zróżnicowane wskaźniki intensywności. Czynnikami wpływa-

jącymi w sposób istotny na liczbę ujawnień o emisji gazów cieplarnianych są intensywność emisji 

i wielkość przedsiębiorstwa.  

Słowa kluczowe: gazy cieplarniane, raportowanie środowiskowe, zakresy ujawnień, wskaźniki inten-

sywności emisji.  

Abstract 

Greenhouse gases disclosure by listed UK companies  

The article aims to present the issue of voluntary and mandatory disclosure of greenhouse gas emissions 

in UK companies’ reports and factors influencing it. In order to do it, CDP, CDSB, FRC and DEFRA 

guidelines are analysed. The article also investigates greenhouse gases disclosures by companies included 

in the FTSE4Good UK 50 index and factors affecting the amount of the disclosures. The research meth-

ods used in the article are content analysis and multiple regression. The results of the research show that 

the vast majority of companies disclose information on the direct and indirect emissions resulting from 

the purchase of energy (scope 1 and 2) as well as different intensity indicators. Factors influencing signif-

icantly the amount of disclosure of greenhouse gas emissions are emissions intensity and company size.  
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Wprowadzenie  
 

Według Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatycznych (Intergovernmental Panel 

on Climate Change), od roku 1880 przeciętna temperatura na Ziemi wzrosła o 0,85 stop-

nia Celsjusza. Dalszy wzrost stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze i wzrost tem-

peratury, według szacunków tej organizacji, doprowadzi do podniesienia się poziomu 

wód oceanicznych o około 26–81 cm do końca 2100 r. (IPCC, 2013, s. 63). Stopniowe 

ocieplanie się klimatu od początku pomiarów przez człowieka oraz negatywne konse-

kwencje z nich wynikające skutkowały powstaniem niepokoju wśród aktywistów eko-

logicznych, naukowców i polityków na świecie. Rosnące zaniepokojenie doprowadziło 

do podpisania protokołu z Kioto i do podjęcia działań mających na celu ograniczenie 

emisji gazów cieplarnianych i spowolnienie procesu ocieplania się ziemskiej atmos-

fery. Gazami cieplarnianymi, których zmniejszenie przewiduje protokół z Kioto, są 

dwutlenek węgla, metan i tlenk azotu oraz HFC (heptafluoropropan), PFC (perfluoro-

węglowodory) i SF6 (heksafluorek siarki). W większości przypadków raportowania 

emisji gazów cieplarnianych wszystkie wymienione gazy cieplarniane są przeliczane 

na ekwiwalenty ton dwutlenku węgla.  

Funkcjonowanie wielkich przedsiębiorstw ma duży udział w oddziaływaniu czło-

wieka na środowisko. Podstawowymi działaniami mającymi na celu ograniczenie emi-

sji gazów cieplarnianych są wprowadzanie limitów emisji gazów cieplarnianych, handel 

prawami do emisji gazów cieplarnianych oraz zaostrzanie norm technologicznych (na 

przykład dla silników spalinowych). Oprócz wymienionych działań są realizowane ini-

cjatywy mające na celu zwiększenie przejrzystości podmiotów gospodarczych w zakre-

sie emisji gazów cieplarnianych. Rosnąca świadomość społeczna w zakresie wpływu na 

środowisko oraz chęć uzyskania społecznego przyzwolenia na funkcjonowanie (w świe-

tle teorii legitymizacji) i uzyskania wsparcia ze strony różnych grup interesu (w świetle 

teorii interesariuszy) prowadzą do ujawnień przez spółki notowane na giełdzie różnych 

informacji, które nie są wymagane przepisami prawa. Z tej przyczyny spółki ujawniają 

informacje o wpływie na środowisko, społeczeństwo i pracowników. 

W artykule zdecydowano się na wybór spółek z Wielkiej Brytanii z tego względu, 

że jest to kraj, w którym dyskusja o emisji gazów cieplarnianych należy do najbardziej 

ożywionych (Friedman, Miles, 2001). Wpływają na to następujące czynniki. Po pierw-

sze, Wielka Brytania jest jednym z największych emitentów gazów cieplarnianych 

w Unii Europejskiej (większym są jedynie Niemcy). Po drugie, kraj ten położony jest 

na wyspie, co powoduje, że negatywne oddziaływanie zmian klimatu, a zwłaszcza pod-

noszenia się poziomu oceanów, stanowi w jego przypadku duże zagrożenie. Po trzecie, 

Wielka Brytania ma długą tradycję społeczeństwa obywatelskiego i dużą liczbę funk-

cjonujących organizacji nienastawionych na zysk, które działają na rzecz upowszech-

nienia zagadnień związanych z ochroną środowiska (por. Michalak, 2016). Wielka Bry-

tania wprowadziła w 2008 r. system handlu prawami do emisji gazów cieplarnianych.  

Pomiar i raportowanie oddziaływania na środowisko, w tym emisji gazów cieplar-

nianych, może mieć pozytywne wpływ na przedsiębiorstwo je stosujące. Pozwala 
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lepiej zrozumieć i zmniejszyć koszty zużycia energii elektrycznej i innych zasobów. 

Pozwala również oszacować stopień narażenia na ryzyko zmian klimatycznych, a także 

wzmacniać pozytywny wizerunek podmiotu.  

Celem artykułu jest przedstawienie kwestii ujawniania informacji na temat emisji 

gazów cieplarnianych przez wybrane spółki w Wielkiej Brytanii. Dla jego realizacji 

poddano analizie obowiązujące w tym kraju regulacje i wytyczne dotyczące ujawnień 

o emisji gazów cieplarnianych w raportach spółek notowanych na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Londynie (London Stock Exchange – LSE). Drugim celem artykułu 

jest zbadanie zakresu ujawnień o emisji gazów cieplarnianych spółek wchodzących 

w skład indeksu FTSE4GOOD 50 UK oraz czynników wpływających na liczbę tych 

ujawnień. Dla realizacji tych celów zostały przeprowadzone badania założeń wytycz-

nych opracowanych przez Carbon Disclosure Project (CDP),  Climate Disclosure Stan-

dards Board (CDSB), Financial Reporting Council (FRC) i Department for Environ-

ment, Food & Rural Affairs (DEFRA), badania treści 50 raportów rocznych spółek 

notowanych na LSE oraz wnioskowanie statystyczne z zastosowaniem regresji wielo-

rakiej, w zakresie oddziaływania czynników takich jak rozmiar przedsiębiorstwa, ren-

towność, intensywność emisji gazów cieplarnianych na liczbę informacji o emisjach 

prezentowanych w raportach rocznych analizowanych spółek.  

Artykuł jest prawdopodobnie pierwszą publikacją polskojęzyczną prezentującą za-

gadnienie obowiązkowych ujawnień w raportach rocznych spółek w Wielkiej Brytanii. 

W literaturze światowej rozwija on nurt badań nad ujawnieniami o gazach cieplarnia-

nych. Jego oryginalność polega między innymi na zbadaniu ujawnień w warunkach 

wprowadzenia ich obowiązku oraz na zastosowaniu odmiennej miary liczby ujawnień 

niż we wcześniejszych badaniach. Rozważania zawarte w artykule mogą być przydatne 

dla osób zajmujących się raportowaniem niefinansowym, kwestiami społecznej odpo-

wiedzialności przedsiębiorstw i jego ujęciem w rachunkowości oraz analizą wpływu 

działalności przedsiębiorstw na środowisko naturalne.  

 

 

1. Regulacje i wytyczne w zakresie emisji  

gazów cieplarnianych w Wielkiej Brytanii  
 

Spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie mają długą trady-

cję ujawniania informacji o wpływie na środowisko (Gray i in., 1995; Campbell, 2004). 

Liczba i zakres raportowanych danych rośnie wraz z upływem czasu (Liu, Yang, 2014). 

Prezentacja informacji o wpływie na środowisko, w tym o emisjach gazów cieplarnia-

nych, miała przez wiele lat charakter wyłącznie ujawnień dobrowolnych. Takie dobro-

wolne ujawnienia przyjmowały postać zarówno części raportów rocznych, jak i osobnych 

sprawozdań nazywanych raportami społecznej odpowiedzialności, raportami środowisko-

wymi, raportami zrównoważonego rozwoju (por. Michalak, 2011; Szadziewska, 2014; 

Dyduch, 2015). Widoczna jest również tendencja do łączenia informacji finansowych 

oraz informacji o innych aspektach funkcjonowania przedsiębiorstw w postaci jednego 

raportu (por. Eccles, Krzus, 2010; Krasodomska, 2012; Michalak, 2016). 
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Wielka Brytania wprowadziła obowiązkowe raportowanie emisji gazów cieplar-

nianych na mocy ustawy o zmianach klimatu (Climate Change Act) wprowadzonej 

w 2008 r.  

Ponadto zmiany w ustawie o spółkach wprowadzone w 2013 r. (The Companies 

Act, 2006, amendment 2013), wymagają prezentowania w raportach strategicznych, 

będących częścią raportu rocznego, informacji o emisjach gazów cieplarnianych przez 

spółki akcyjne notowane na giełdach.  

Dla ułatwienia przygotowania ujawnień dobrowolnych i obowiązkowych Climate 

Dislosure Standards Board (CDSB) opracowała wytyczne Komunikowanie zmian kli-

matycznych w podstawowych raportach (CDSB, 2013). Według CDSB proces komu-

nikowania zmian klimatycznych powinien obejmować cztery etapy: identyfikację, 

przygotowanie, prezentację i kontrolę. Identyfikacja ma na celu ustalenie, jakie infor-

macje powinny być włączone do raportu rocznego, tak aby były przydatne dla inwe-

storów, odzwierciedlały model biznesu i były zgodne z regulacjami. Przygotowanie 

polega na ustaleniu podstaw opracowania treści, takich jak granice oddziaływania oraz 

zastosowane standardy i praktyki. Prezentacja jest ukierunkowana na zapewnienie 

przydatności informacji dla inwestorów. Wymaga to zastosowania prostego języka, 

przedstawienia kontekstu i założeń, zaprezentowania celów w zakresie redukcji emisji 

i stopnia ich osiągnięcia. Wskazany jest również podział informacji na segmenty oraz 

zachowanie porównywalności danych pomiędzy latami. Kontrola ma na celu spraw-

dzenie, czy ujawnione informacje są dokładne, kompletne, wiarygodnie i istotne 

(CDSB, 2013, s. 7). Wytyczne CDSB obejmują również przykłady najlepszych praktyk 

w zakresie sprawozdawczości gazów cieplarnianych.  

Podobne wytyczne o szerszym zasięgu wydało brytyjskie Ministerstwo Środowi-

ska, Żywności i Rolnictwa (Department for Environment, Food and Rural Affairs) 

(DEFRA, 2013). Rada ds. Raportowania Finansowego (Financial Reporting Council – 

FRC) w wytycznych w sprawie raportu strategicznego zaleca zastosowanie zasad opra-

cowanych przed DEFRA w zakresie emisji gazów cieplarnianych. Według wytycznych 

DEFRA do sporządzenia wiarygodnego raportu o oddziaływaniu na środowisko (zwłasz-

cza emisji gazów cieplarnianych) konieczne jest zrealizowanie procesu składającego 

się z następujących etapów: określenie granic organizacji, określenie okresu, za który 

chce się zbierać dane, określenie kluczowych obszarów oddziaływania organizacji, po-

miar i sporządzenie raportu (DEFRA, 2013, s. 5). Przy określaniu granic organizacji 

należy uwzględnić kryteria kontroli finansowej i kontroli  operacyjnej. Dane powinny 

być zbierane za okresy 12-miesięczne – najlepiej odpowiadające okresom sprawoz-

dawczym dla danych finansowych. Określenie wpływu jest związane z zakresem emi-

sji szkodliwych substancji i zużycia zasobów naturalnych. Przy mierzeniu i raportowa-

niu należy rozważyć zastosowanie najpopularniejszych w Wielkiej Brytanii systemów 

zarządzania środowiskiem, takich jak ISO 14001, ISO 14064-1, EMAS, BS 8555 oraz 

Protokołu Gazów Cieplarnianych opracowanego przez World Resource Institute (WRI, 

2004). Według wytycznych DEFRA raportowanie emisji gazów cieplarnianych powinno 

charakteryzować się istotnością (relevant), wyrażeniem ilościowym (quantitative), 
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dokładnością (accuracy), kompletnością (completness), spójnością (consistent), po-

równywalnością (comparable) i przejrzystością (transparent).  

Wymienione powyżej organizacje (CDSB, DEFRA i WRI) zalecają pomiar i rapor-

towanie emisji w trzech podstawowych zakresach. W zakres pierwszy wchodzą emisje 

bezpośrednio wywołanie działaniami organizacji. Zakres ten obejmuje emisje ze spa-

lania w piecach, kotłach, samochodach danej jednostki i emisje z procesów chemicz-

nych oraz maszyn i urządzeń wykorzystywanych przez dany podmiot. Zakres drugi 

zawiera w sobie emisje pośrednie związane z wykorzystaniem energii. Obejmuje on 

emisje wywołane zużyciem energii elektrycznej, pary, ciepła oraz wykorzystaniem źró-

deł chłodzenia. Emisje te pozostają poza bezpośrednim wpływem jednostki i są uza-

leżnione od dostawców poszczególnych rodzajów energii. Zakres trzeci obejmuje po-

zostałe emisje wywołane przez jednostkę, na które nie ma ona bezpośredniego wpływu 

i które nie zostały zaklasyfikowane do zakresu drugiego. Przykładami emisji z zakresu 

trzeciego są emisje spowodowane podróżami służbowymi, recyklingiem produktów 

danej jednostki oraz wywołane przez dostawców w związku z wytwarzaniem materia-

łów i podzespołów (WRI, 2004, s. 27).  

DEFRA zaleca również rozważenie podjęcia następujących działań mających na 

celu opracowanie strategii środowiskowej:  

1) zastosowanie wskaźników intensywności,  

2) ustalenie roku bazowego,  

3) ustalenie celu redukcji emisji gazów cieplarnianych,  

4) weryfikację zewnętrzną zebranych danych,  

5) pomiar oddziaływania w górę łańcucha dostaw,  

6) pomiar oddziaływania w dół łańcucha dostaw,  

7) analizę zrównoważonego rozwoju organizacji i rodzajów ryzyka środowiskowego.  

 

Opracowanie strategii środowiskowej, monitorowanie stopnia jej realizacji i jej pre-

zentowanie w raportach rocznych ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia realnego 

zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko.  

W celu uzyskania lepszej porównywalności danych o emisjach między jednostkami 

o różnej wielkości DEFRA zaleca zastosowanie wskaźników intensywności dla spółek 

z różnych sektorów (por. tabela 1).  

 

Tabela 1. Wskaźniki intensywności w sektorach  
 

Sektor Wskaźniki intensywności Sposób obliczania 

Wszystkie  Tony CO2 na mln funtów przy-

chodów  

Tony CO2 na mln funtów 

EBITDA 

Tony CO2 na jednego zatrud-

nionego (jeden pełny etat) 

Emisja CO2 w tonach / Przychody ze 

sprzedaży w mln funtów  

Emisja CO2 w tonach / EBITDA w mln 

funtów 

Emisja CO2 w tonach / liczba zatrudnio-

nych w przeliczeniu na pełne etaty  
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Tabela 1 (cd.) 
 

Sektor Wskaźniki intensywności Sposób obliczania 

Wydobycie  

i przetwarzanie 

ropy naftowej   

Tony CO2 na tonę wyrobów 

gotowych z podziałem na:  

 poszukiwania i wydoby-

cie  

 działalność rafineryjną  

 działalność petrochemiczną  

Emisja CO2 w tonach / produkcja w mln 

ton  

 

Transport Tony CO2 na przychody z to-

nokilometra (przychód z prze-

wiezienia tony ładunku na od-

ległość jednego kilometra) 

Emisja CO2 w tonach / (przychód z prze-

wiezienia ładunków / liczba tonokilome-

trów) 

 

Transport  

pasażerski 

Gramy CO2 na pasażerokilo-

metr 

Emisja CO2 w gramach / liczba pasażero-

kilometrów 

Produkcja  

napojów 

Gramy CO2 na litr wyproduko-

wanego napoju (na przykład 

piwa, wódki)  

Emisja CO2 w gramach / liczba wyprodu-

kowanych litrów napojów 

Sprzedaż  

detaliczna 

Tony CO2 na metr po-

wierzchni sprzedażowej brutto 

Emisja CO2 w tonach / liczba metrów po-

wierzchni sprzedażowej brutto 

Bankowość Tony CO2 na mln przychodu  Emisja CO2 w tonach / liczba milionów 

przychodu 

Produkcja Tony CO2 na jeden milion ton 

wyrobów gotowych 

Emisja CO2 w tonach / liczba milionów 

ton wyrobów gotowych  

Usługi  

pocztowe 

Tony CO2 na tysiąc przesyłek Emisja CO2 w tonach / liczba tysięcy ton 

przesyłek 

Usługi wodno-

kanalizacyjne 

Tony CO2 na megalitr, z po-

działem na:  

 czystą wodę 

 ścieki  

Emisja CO2 w tonach / liczba megalitrów 

czystej wody 

Emisja CO2 w tonach/ liczba megalitrów 

ścieków 

Produkcja  

energii  

elektrycznej 

Tony CO2 na MWh Emisja CO2 w tonach / ilość wyproduko-

wanej energii w MWh 

Usługi IT Tony CO2 na gigabajt przesła-

nych danych 

Emisja CO2 w tonach / ilość przesłanych 

danych w gigabajtach 

Zarządzanie 

nieruchomo-

ściami 

Tony CO2 na metr kwadra-

towy 

Emisja CO2 w tonach / wielkość zarządza-

nych powierzchni w metrach kwadrato-

wych 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie DEFRA (2013, s. 94).  
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DEFRA zaleca, aby mierniki dokonań prezentowane w raportach rocznych, oprócz 

emisji gazów cieplarnianych, obejmowały również zużycie wody, odpady, wydajność 

zużycia materiałów i innych zasobów, wpływ na bioróżnorodność i ekosystem, emisje 

innych substancji szkodliwych do powietrza, gleby i wody.  

Obecnie najbardziej szczegółowe sprawozdania o emisji gazów cieplarnianych 

można znaleźć w raportach sporządzanych zgodnie z wytycznymi CDP (zob. szerzej 

cdp.net). CDP jest organizacją nienastawioną na zysk powstałą w Wielkiej Brytanii, 

która współpracuje z największymi spółkami notowanymi na giełdach oraz z ich ak-

cjonariuszami instytucjonalnymi. Jej głównym celem jest popularyzacja dobrowolnych 

ujawnień o emisji gazów cieplarnianych oraz w mniejszym stopniu o innym oddziały-

waniu na środowisko. W raportach CDP są ujmowane ogólne informacje o jednostce, 

jej strategii w ramach redukcji emisji CO2, poziomie celów emisji i działaniach służą-

cych do ich realizacji, sposobach raportowania emisji CO2, rodzajach ryzyka i szansach 

związanych ze zmianami klimatu. W raportach CDP są wreszcie bardzo szczegółowo 

prezentowane emisje gazów cieplarnianych w przekroju zakresów, źródeł, krajów, od-

działów (jednostek biznesu), rodzaju gazów, zużycia energii, wskaźników emisji, han-

dlu prawami do emisji. Dodatkowo CDP wymaga ujawnienia metodyki pomiaru emisji 

oraz sposobu weryfikacji danych o emisji (na przykład jednostki zajmującej się jej au-

dytem).  

CDP ocenia jakość raportów sporządzanych zgodnie z jej wytycznymi i nadaje im 

ocenę Climate Disclosure Leadership Index (CDLI). Ocena jest sporządzana w skali 

1–100. 

Dla uzyskania wyróżniającej się oceny przez CDP jednostka musi:  

1) wprowadzić swój raport do systemu online CDP,  

2) osiągnąć wynik wyższy niż 85 (maksymalnie 100 punktów),  

3) uzyskać maksymalną ocenę w punkcie dotyczącym redukcji emisji gazów cieplar-

nianych w ostatnich latach,  

4) ujawnić emisje w zakresie pierwszym i zakresie drugim1,  

5) otrzymać maksymalną liczbę punktów za weryfikację oddziaływania w zakresie 

pierwszym i drugim.  

 

CDP utworzyło największe repozytorium raportów o emisjach gazów cieplarnia-

nych na świecie, obejmujące dane o 1/4 emisji antropogenicznej tych gazów na świe-

cie. W roku 2014 raporty o emisji gazów cieplarnianych sporządziło prawie 2000 

przedsiębiorstw. Baza CDP stanowi cenne źródło do badań nad ujawnieniami o emisji 

gazów cieplarnianych, jednak koszt jej zakupu jest stosunkowo wysoki.  

 

 

                                                      
1 Pojęcie zakresów emisji zostało objaśnione w części drugiej niniejszego artykułu.  



164                                                                                                                                             Jan Michalak 
 

 

2. Wyniki wcześniejszych badań  

i metodyka badania empirycznego  
 

Zgodnie z teorią legitymizacji (por. O’Donovan, 2002; Kozarkiewicz, Łada, 2013; Mi-

chalak, 2011) przedsiębiorstwa podejmują różne działania, aby uzyskać prawo do funk-

cjonowania oraz wsparcie ze strony różnych interesariuszy. W ostatnich latach imple-

mentacja strategii legitymizacji bazuje według Deegana i Unermana (2011) na budo-

waniu i utrzymywaniu reputacji jednostki jako ważnego składnika jej kapitału intelek-

tualnego. Reputacja przekłada się na decyzje interesariuszy (o kupnie produktów, pod-

jęciu współpracy z danym przedsiębiorstwem lub chęci zatrudnienia się przez pracow-

ników) i zdolność do generowania wartości przez przedsiębiorstwo. Przykłady takich 

przedsiębiorstw jak Exxon Mobile, BP. Volkswagen, wskazują, że utrata reputacji 

wpływa negatywnie na ich przychody, wyniki finansowe i kursy akcji.  

Działania mające na celu budowę i utrzymywanie reputacji mogą przyjmować po-

stać działań realnych i postać działań symbolicznych (Hopwood, 2009; Hrasky, 2011). 

Działaniem służącym budowaniu reputacji są między innymi ujawnienia dobrowolne 

i obowiązkowe. 

Wcześniejsze badania dotyczące raportowania emisji gazów cieplarnianych koncen-

trowały się na ujawnieniach dobrowolnych (Hrasky, 2011; Luo, Tang, 2014; Liu, Yang, 

2014; Liao i in., 2015). Badania prowadzone przez Liu i Yanga (2014) wskazują na stop-

niową poprawę jakości ujawnień o emisji gazów cieplarnianych w latach 2004–2012 

w Wielkiej Brytanii. Wprowadzenie obowiązku ujawnień o emisji gazów cieplarnia-

nych przez spółki notowane na LSE doprowadziło do powstania luki badawczej oraz 

potrzeby przeprowadzenia badań empirycznych. Celem badań empirycznych jest usta-

lenie zakresu ujawnień o emisji gazów cieplarnianych spółek wchodzących w skład 

indeksu FTSE4GOOD 50 UK oraz czynników wpływających na liczbę ujawnień o emi-

sji. Dla doprecyzowania celu badań empirycznych zostały postawione następujące py-

tania badawcze.  

1. Jakie informacje o emisji gazów cieplarnianych ujawniają badane spółki?  

2. Jaki jest poziom i intensywność emisji gazów cieplarnianych w badanych spółkach?  

3. Czy czynniki takie jak wielkość jednostki, poziom emisji, rentowność wpływają na 

liczbę ujawnianych informacji o emisji gazów cieplarnianych w raportach rocznych 

badanych spółek?  

 

Próba objęta badaniem obejmowała spółki wchodzące w skład indeksu FTSE4GOOD 

UK50. Seria indeksów FTSE4GOOD rozpoczęła funkcjonowanie w lipcu 2001 r. 

FTSE4GOOD UK50 obejmuje 50 największych brytyjskich spółek, które „spełniają 

uznane standardy społecznej odpowiedzialności” (por. http://www.ftse.com). Struktura 

sektorowa badanych spółek wchodzących w skład indeksu FTSE została zaprezento-

wana w tabeli 2. Zgodnie z założeniami budowy indeksów FTSE4GOOD są z nich 

wyłączone spółki zbrojeniowe, tytoniowe i produkujące energię atomową.  

http://www.ftse.com/
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Tabela 2. Struktura sektorowa badanych przedsiębiorstw  
 

Sektor Liczba Udział procentowy 

Wydobywczy  5 10 

Energetyczny (wytwarzanie i przesył)  3 6 

Produkcyjny  13 26  

Usługi finansowe  12 24 

Handel detaliczny  3 6 

Pozostałe usługi  14 28 

Razem  50 100  
 

Źródło: opracowanie własne.  

 

W literaturze przedmiotu zostały zidentyfikowane następujące czynniki wpływa-

jące na zakres i liczbę ujawnień2 o wpływie na środowisko i na emisje: wielkość pod-

miotu, sektor (w tym również podział na sektory o dużym i małym wpływie na środo-

wisko), stopień zadłużenia, stopień umiędzynarodowienia, rentowność, fakt notowania 

na giełdach zagranicznych, wiek, intensywność wpływu na środowisko, koncentracja 

własności, poziom reputacji środowiskowej, fakt nałożenia kar na przedsiębiorstwo, 

skład i niezależność zarządu (w tym istnienie komitetu ds. środowiska), rodzaj audytora 

(Meek i in., 1995; Patten, 2002; Bramer, Pavelin, 2006; Barako i in., 2006; Cho, Patten, 

2007; Cho i in., 2010; Luo, Tang, 2014; Liu, Yang, 2014; Liao i in., 2015). Spośród 

wymienionych wyżej czynników w badaniu uwzględnione zostały wielkość podmiotu, 

intensywność wpływu na środowisko, przynależność do sektora mającego duży wpływ 

na środowisko, rentowność i poziom zadłużenia3.  

Zarówno teoria ekonomii, jak i wcześniejsze badania empiryczne wskazują, że 

przedsiębiorstwa większe ujawniają więcej informacji w swoich raportach rocznych. 

Na większy zakres ujawnień wpływa wiele przyczyn. Po pierwsze, większe podmioty 

znajdują się pod ściślejszym nadzorem ze strony interesariuszy ze względu na rozmiar 

i zakres oddziaływania na środowisko i społeczeństwo. Po drugie, większe przedsię-

biorstwa zatrudniają więcej pracowników i mają więcej zasobów, które mogą wyko-

rzystać do sporządzania raportów rocznych. Po trzecie, duże podmioty wchodzą często 

w skład najważniejszych indeksów giełdowych, przez co są pilniej obserwowane przez 

analityków giełdowych, którzy oczekują od nich większej liczby informacji. Właściwie 

wszystkie wymienione wcześniej badania (Meek i in., 1995; Patten, 2002; Bramer, 

Pavelin, 2006; Barako i in., 2006; Cho, Patten, 2007; Cho i in., 2010; Luo, Tang, 2014; 

                                                      
2 Zakres (scope) jest najczęściej mierzony za pomocą wskaźników ujawnień oraz udziału danych fi-

nansowych i niefinansowych. Liczba ujawnień (level, amount) jest mierzona za pomocą liczby słów, liczby 

stron lub procentowego udziału treści o emisji w stosunku do objętości sprawozdania.  
3 Ze względu na małą liczebność próby oraz brak dostępu do części danych nie było wykonalne 

uwzględnienie wszystkich zmiennych w modelu. Mogą one być przedmiotem dalszych badań.  
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Liao i in., 2015) wskazują, że wielkość przedsiębiorstwa pozytywnie wpływa na liczbę 

ujawnień. Na tej podstawie hipoteza 1 została sformułowana w następujący sposób:  

Hipoteza 1: Wielkość przedsiębiorstwa wpływa pozytywnie na liczbę danych ujaw-

nianych w raportach rocznych o emisji gazów cieplarnianych.  

Jako zmienna służąca do odwzorowania wielkości przedsiębiorstwa została zasto-

sowana suma aktywów, a dokładniej logarytm naturalny sumy aktywów.  

Zgodnie z teorią legitymizacji przedsiębiorstwa o większym wpływie na środowi-

sko znajdują się pod bardziej ścisłym nadzorem społecznym i w związku z tym będą 

bardziej skłonne do ujawniania większej liczby informacji. Ujawnianie większej liczby 

informacji ma służyć obronie społecznego pozwolenia do funkcjonowania (legitymiza-

cji społecznej). Clarkson i współpracownicy (2008, 2011) oraz Hrasky (2011) wskazują 

przy tym, że spółki w większym stopniu oddziałujące na środowisko są skłonne do 

sporządzania ujawnień w taki sposób, aby manipulować percepcją społeczną i przed-

stawiać swój wpływ w sposób korzystny dla funkcjonowania jednostki (mają charakter 

symboliczny). Na tej podstawie hipoteza 2 została sformułowana w następujący sposób:  

Hipoteza 2: Intensywność wpływu na środowisko pozytywnie oddziałuje na liczbę 

danych ujawnianych w raportach rocznych o emisji gazów cieplarnianych.  

Jako zmienna służąca do odwzorowania wpływu na środowisko zastosowano wskaźnik 

intensywności emisji tony CO2 (z zakresu pierwszego i drugiego) na mln funtów przy-

chodów.  

Zależności pomiędzy liczbą ujawnień o emisji gazów cieplarnianych a wielkością 

jednostki i intensywnością wpływu na środowisko zostały przenalizowane za pomocą 

analizy regresji wielorakiej, funkcji o postaci:  
 

DIS = β0 + β1lAS + β2INT,  

gdzie:  

DIS  – wskaźnik liczby ujawnień mierzony za pomocą liczby znaków w raporcie rocz-

nym, poświęconych tematyce emisji gazów cieplarnianych4,  

lAS  – wielkość przedsiębiorstwa mierzona logarytmem wartości aktywów5,  

Int  – wskaźnik intensywności emisji obliczany jako tony CO2 (z zakresu pierwszego 

i drugiego) na mln funtów przychodów.  
 

Dodatkowo do modelu zostały wprowadzone również jako zmienne kontrolne 

najpierw wskaźnik rentowności aktywów (ROA), następnie wskaźnik rentowności 

kapitału własnego (ROE) oraz wskaźnik zadłużenia. Wskaźniki rentowności i zadłu-

żenia okazały się nieistotne.  

                                                      
4 We wcześniejszych badaniach do oceny liczby i jakości ujawnień o wpływie na środowisko stoso-

wane były mierniki liczby stron, liczby wierszy i liczby wyrazów poświęconych tej tematyce, wskaźniki 

jakości ujawnień określające ile danych spośród zalecanych przez wytyczne znalazły się w sprawozdaniu 

(tzw. wskaźniki ujawnień).  
5 Logarytm aktywów jest według wiedzy autora jedną z najczęściej stosowanych zmiennych służących 

do odwzorowania wielkości przedsiębiorstwa, obok logarytmu przychodów i liczby zatrudnionych. Zasto-

sowanie logarytmu przychodów dało podobne rezultaty. Liczba zatrudnionych nie była dostępna dla 

wszystkich badanych spółek w bazie Thomson Reuters, co wpłynęłoby na zmniejszenie liczebności próby.  
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Dane o zakresie i liczbie ujawnień oraz intensywności zostały zebrane manualnie 

za pomocą analizy treści (content analysis) raportów rocznych badanych spółek za rok 

2014. Raporty te pobrano ze stron internetowych spółek. Zostały one następnie przea-

nalizowane przez autora. Informacje o emisji gazów cieplarnianych zostały skopio-

wane do programu Word – dla każdej ze spółek utworzono osobny plik. Pliki te posłu-

żyły do wyliczenia zmiennej o liczbie ujawnień. Ponadto została sporządzona w Excelu 

baza danych obejmująca nazwy spółek i liczbę ujawnień o emisji gazów cieplarnianych 

w trzech zakresach oraz innych przekrojach, publikowanych wskaźnikach intensywności 

emisji, ujęciach celów i stopniu redukcji emisji gazów cieplarnianych. Dane finansowe 

badanych spółek za rok 2014 zostały pobrane z bazy Thomson Reuters. Oszacowanie 

parametrów modelu za pomocą regresji liniowej zostało przeprowadzone z użyciem 

programu SPSS (wersja 22).  

 

 

3. Wyniki badania empirycznego  
 

Większość (98%) badanych spółek zaprezentowała w raportach rocznych informacje o 

wielkości emisji gazów cieplarnianych w zakresie pierwszym i drugim. Jedynym pod-

miotem, który nie podał całkowitej emisji CO2 i ograniczył się do wskaźników inten-

sywności, był Old Mutual. Dziesięć procent badanych spółek ograniczyła się do poda-

nia emisji w zakresie pierwszym i drugim łącznie, 88% podało wielkości osobno dla 

zakresu pierwszego i drugiego, a 42% ujawniło ponadto emisje w zakresie trzecim. 

Należy podkreślić, że ujawnienia w zakresie trzecim były bardzo zróżnicowane – część 

spółek ograniczyła się wyłącznie do oszacowania kosztów podróży służbowych, a inne 

przedstawiały szeroki zakres oddziaływania pośredniego. Dla części badanych spółek 

(Astra Zeneca, GlaxoSmithKline i Rio Tinto) emisje pośrednie w zakresie trzecim 

stanowiły największą część emisji prezentowanych w raportach rocznych. W przy-

padku spółek z branży farmaceutycznej (Astra Zeneca, GlaxoSmithKline) duża 

emisja wynikała z wykorzystania przez klientów aplikatorów leków wziewnych, 

a w przypadku Rio Tinto surowców wytwarzanych przez ten podmiot.  

Wielkość emisji wykazanych w sprawozdaniu jest bardzo zróżnicowana i dla za-

kresu pierwszego i drugiego łącznie wynosi od 13,7 tys. ton do 86 mln ton. W przy-

padku emisji całkowitych zróżnicowanie jest jeszcze większe i wynosi od 17,3 tys. ton 

do 628 mln ton. Ponad dwie trzecie (72%) badanych spółek przedstawiła w raportach 

rocznych cele redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz postęp w ich realizacji.  

Przeważająca większość spółek (98%) zaprezentowała wskaźniki intensywności 

emisji (tylko spółka Anglo American nie zdecydowała się na ujęcie żadnego wskaźnika 

intensywności emisji). Najczęściej stosowanym wskaźnikiem emisji jest wskaźnik 

liczby ton na milion funtów przychodów; został on wykorzystany przez 48% badanych 

podmiotów. Zmienność wartości tego wskaźnika prezentowanego w raportach rocz-

nych dla badanych spółek była bardzo duża i wynosiła się od 1,7 tony do 746 ton. 

Specyficznym zabiegiem zastosowanym przez dwie spółki była prezentacja wskaźników 
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w postaci liczby kilogramów CO2 na liczbę tys. dolarów przychodów oraz liczby kilo-

gramów CO2 na liczbę przychodów w euro. Zastosowanie wskaźnika mianowanego 

w kilogramach na tysiące dolarów przychodów powoduje jedynie pozorne utrudnienie 

analizy porównawczej między jednostkami. W drugim przypadku zmiana jednostek 

może być zabiegiem mającym na celu pozorne poprawienie obrazu jednostki w rapor-

cie – 0,6 kilograma na 1 euro przychodów wygląda znacznie mniej istotnie niż 600 ton 

na 1 mln przychodów.  

Drugim najczęściej stosowanym wskaźnikiem intensywności emisji był wskaźnik 

liczby ton na pracownika, który zaprezentowało w raportach 28% badanych przedsię-

biorstw. Był on wykorzystywany przede wszystkim przez przedsiębiorstwa z sektora 

finansowego oraz w mniejszym stopniu z sektora produkcyjnego.  

Stosunkowo często stosowanym wskaźnikiem intensywności emisji były wskaźniki 

emisji w relacji do zajmowanej powierzchni. Został on zastosowany przez 14% bada-

nych jednostek. Analiza porównawcza tego wskaźnika intensywności pomiędzy jed-

nostkami jest jednak mocno utrudniona ze względu na różnice w jego obliczaniu. Po 

pierwsze, do jego obliczenia stosowane były zarówno emisje z zakresu pierwszego 

i drugiego, jak i ze wszystkich zakresów. Po drugie, był on prezentowany w bardzo 

różnych jednostkach – tonach na m2, kg na m2, kg na stopę kwadratową, tonach na 1000 

stóp kwadratowych.  

Trzecim najczęściej stosowanym wskaźnikiem intensywności był wskaźnik liczby 

ton CO2 na tonę podstawowego produktu (na przykład tonę miedzi, ropy czy innych 

produktów). Mierniki tego rodzaju zostały zastosowane w 10% badanych spółek.  

Innymi rzadziej prezentowanymi w raportach rocznych wskaźnikami intensywno-

ści były gramy na kilometr / pasażerokilometr, kg na polisę, gramy na litr produktu, 

kilogramy na hektolitry produktu, g/kWh, tony na stację bazową.  

Zastosowanie uniwersalnych wskaźników intensywności pozwala w bardziej do-

skonały sposób porównywać spółki różne pod względem wielkości i branży. Zapre-

zentowanie wskaźników sektorowych, takich jak na przykład emisja w tonach na MWh 

czy liczba ton na m2, powinno pozwolić porównać intensywność emisji w spółkach 

należących do tego samego sektora. Wyniki badania wskazują jednak, że spółki świa-

domie lub nieświadomie utrudniają sporządzanie analiz porównawczych przez zasto-

sowanie różnych jednostek miary, a także stosując do wyliczenia różne zakresy emisji 

(na przykład razem zakres pierwszy i drugi) lub każdy z zakresów osobno.  

Należy podkreślić, że działania takie podejmują spółki wchodzące w skład indeksu 

FTSE4GOOD UK50, które z założenia powinny być zaangażowane w sporządzanie 

raportów użytecznych dla inwestorów odpowiedzialnych społecznie (zob. szerzej Mi-

chalak, 2016). Warto postawić pytanie, na ile istotne dla inwestorów są dane o emisjach 

gazów cieplarnianych w przypadku spółek o mało intensywnym oddziaływaniu na śro-

dowisko.  

Po wstępnej analizie treści zakresu ujawnień o emisjach gazów cieplarnianych zo-

stały zweryfikowane hipotezy o czynnikach wpływających na liczbę informacji o emisji 

o gazów cieplarnianych. Zmienne objaśniające wyjaśniają w sposób istotny zmiany we 

wskaźniku liczby ujawnień (R2 = 0,311, F = 10,590 przy p = 0,0005).  
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W tabeli 3 zostały przedstawione podstawowe statystyki opisowe, takie jak średnia, 

odchylenie standardowe, minimum i maksimum dla zmiennych użytych w modelu.  
 

Tabela 3. Zmienne zastosowane w modelu – statystyki opisowe  
 

Wyszczegól-

nienie 
Średnia 

Odchylenie 

standardowe 
Minimum Maksimum Liczba 

Dis 3 086,88 2 057,13 653 10 179 50 

lAS 17,37 1,95 14,39 23,73 50 

Int 187,91 321,23 0,66 1255,97 50 
 

Źródło: opracowanie własne.  

 

Zróżnicowanie wskaźników intensywności i liczby ujawnień było dosyć duże. In-

tensywność emisji wahała się od 0,6 do 1255 ton CO2 na milion funtów przychodów. 

Liczba znaków poświęconych tym kwestiom w raporcie rocznym znajdowała się w prze-

dziale od 653 do 10 179 znaków. Tak duże zróżnicowanie wskaźników intensywności 

emisji skłania do powtórnego postawienia pytania, czy emisje gazów cieplarnianych 

powinny być przedmiotem szczegółowych ujawnień wszystkich spółek notowanych na 

LSE. Emisje niektórych są bowiem relatywnie tak małe, że redukcje osiągnięte przez 

te podmioty nie będą miały istotnego wpływu na zmniejszenie całkowitej ilości gazów 

cieplarnianych emitowanych do atmosfery6.  

Parametry funkcji regresji liczby ujawnień o emisji gazów cieplarnianych zostały 

przedstawione w tabeli 4.  
 

Tabela 4. Funkcja regresji modelu liczby ujawnień – oszacowanie parametrów 
 

 

 

Współczynniki  

niestandaryzowane 

Współczynniki 

standaryzowane 

t Istotność 

Statystyki  

współliniowości 

B 

Błąd 

standar-

dowy 

Beta 
Tole-

rancja7 
VIF8 

(Stała) -2875,48 2921,54 
 

0,984 0,330 
  

lAS 331,31 180,13 0,227 1,839 0,072 0,959 1,043 

Int 2,97 0,79 0,465 3,759 0,000 0,959 1,043 
 

Źródło: opracowanie własne.  

                                                      
6 Zastosowany wskaźnik ma też pewne ograniczenia – na przykład największe instytucje finansowe 

mają relatywnie większe przychody od pozostałych typów podmiotów, co powoduje, że wskaźniki inten-

sywności emisji są dla nich niższe niż dla pozostałych jednostek.  
7 Wskaźnik tolerancji informuje nas, ile jeszcze procent wariancji zmiennej zależnej nie jest wyjaśnione 

przez pozostałe predyktory. W praktyce, jeżeli wskaźnik tolerancji dla któregoś z przedyktorów spada po-

niżej wartości 0,1, to wówczas model staje się nieużyteczny (Hill, Lee, 2001, s. 256–278).  
8 VIF, nazywany czynnikiem inflacji wariancji, wskazuje ile razy wariancja predyktora jest większa 

od wartości niezakłóconej współliniowością. W praktyce analitycznej wielkość parametru VIF powyżej 10 

wskazuje na zakłócający wpływ współliniowości na parametry modelu (Greene, 2003, s. 82).  
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Zostały zatem pozytywnie zweryfikowane hipotezy 1 i 2. Spośród czynników uję-

tych w modelu na liczbę ujawnień wpływ istotny statystycznie mają wielkość firmy 

(przy poziomie istotności p = 0,1) oraz intensywność emisji (p = 0,001)9. Wyniki ba-

dania potwierdzają rezultaty wcześniejszych analiz (Meek i in., 1995; Barako, 2006; 

Brammer, Pavelin, 2006), wskazujących, że podmioty większe ujawniają więcej infor-

macji o wpływie na środowisko (w przypadku niniejszego badania o emisji gazów cie-

plarnianych).  

Bardziej istotnym wnioskiem jest fakt, że przedsiębiorstwa, które mają wyższą in-

tensywność wpływu na środowisko, ujawniają na ich temat więcej informacji. Świad-

czy to o racjonalnym podejściu ze strony osób sporządzających raporty roczne.  

 

 

 

Podsumowanie  
 

Narzucenie obowiązku ujawnień w raportach rocznych doprowadziło do ujednolicenia 

zakresu ujawnień. Zdecydowana większość firm prezentuje w raportach rocznych emi-

sje bezpośrednie i pośrednie oraz wskaźniki intensywności. Jednocześnie duży odsetek 

badanych przedsiębiorstw raportuje cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnia-

nych. Wyniki wcześniejszych badań (Brammer, Pavelin, 2008; Luo, Tang, 2014) sy-

gnalizowały bardzo duże zróżnicowanie zakresu ujawnień o emisji gazów cieplarnia-

nych przez brytyjskie spółki. Dane o wielkości emisji i intensywności emisji badanych 

spółek zawarte w raportach rocznych prezentują ich bardzo duże zróżnicowanie. Można 

na tej podstawie postawić tezę, że bardziej szczegółowe ujawnienia o emisjach gazów 

cieplarnianych mogłyby być obowiązkowe tylko dla spółek przekraczających okre-

ślony poziom wskaźników intensywności. W obecnej sytuacji szczegółowe ujawnianie 

może prowadzić do zjawiska przeładowania danymi w raportach rocznych. Czynni-

kami istotnie wpływającymi na liczbę ujawnień są wielkość przedsiębiorstwa i inten-

sywność emisji. Poziom rentowności i zadłużenia nie miały istotnie statystycznego 

wpływu na liczbę ujawnień o emisji gazów cieplarnianych. Świadczy to o racjonalnym 

podejściu osób sporządzających raporty roczne.  

W części przypadków wciąż występują problemy z przejrzystością i porównywal-

nością danych o emisjach. Wprowadzenie wymogu dwóch podstawowych wskaźni-

ków intensywności oraz ograniczenie różnorodności miar doprowadziły do ich więk-

szej przydatności dla inwestorów, zwłaszcza inwestorów określanych jako społecznie 

odpowiedzialnych.  

Badanie zrealizowane na potrzeby artykułu, jak każde inne, ma wiele ograniczeń. 

Po pierwsze, próba jest stosunkowo nieliczna i obejmuje tylko przedsiębiorstwa, które 

wchodzą w skład indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie. Po drugie, dane o emisjach 

                                                      
9 Normalność rozkładu reszt została potwierdzona testem Kołmogorowa-Smirnowa (K-S = 0,944, istot-

ność asymptotyczna 0,334).  
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nie wszystkich spółek zawarte w raportach rocznych były poddane zewnętrznej wery-

fikacji, co może zmniejszać ich wiarygodność. Po trzecie, duża część spółek pomija 

w swoich ujawnieniach zakres trzeci, który w przypadku części z nich może mieć naj-

większy udział w emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Po czwarte, wskaźnik 

liczby ujawnień nie jest jednoznaczny z jakością ujawnień. Wcześniejsze badania 

wskazują, że część podmiotów wykorzystuje ujawnienia o emisji gazów cieplarnianych 

jedynie do budowania pozytywnego wizerunku i ujawnienia takie często mają charak-

ter opisowy i mało istotny (Hrasky, 2011). W związku z tym należy kontynuować ba-

dania na temat jakości ujawnień, na przykład, w jakim stopniu ujawnienia o emisji ga-

zów cieplarnianych mają charakter działań symbolicznych, a w jakim realnych. Bada-

nia warto byłoby rozszerzyć również na inne kraje, w których emisja gazów cieplar-

nianych jest wysoka.  
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