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Sprawozdanie zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding SA
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku

List od Prezesa Zarządu
Szanowni Państwo,
Za nami kolejny rok z pandemią i dużymi zmianami, które miały wpływ
również na nasz biznes. Początek 2022 roku to też inwazja Rosji na
Ukrainę. Widzimy niewyobrażalną skalę przemocy skierowanej
w naszych sąsiadów, ale jednocześnie wielką falę wsparcia Polaków dla
przyjaciół z Ukrainy. To wsparcie płynie również bezpośrednio
z Wirtualnej Polski i od naszych pracowników. Jest budujące, tym
bardziej, że sytuacja geopolityczna rodzi olbrzymie obawy i niepewność,
a wpływ wojny na zmiany społeczne i gospodarcze trudno w tej chwili
dokładnie przewidzieć.
Mimo wielu wyzwań w minionym roku nasza organizacja rozwijała się
w kierunku „zielonej” strony. Do najważniejszych osiągnięć 2021 roku
zaliczamy kolejne kroki w kierunku ochrony środowiska naturalnego
i przechodzenia na zieloną energię.
Naszą największą zieloną inwestycją był zakup dużej farmy fotowoltaicznej na Dolnym Śląsku, która rocznie
generuje ilość energii odpowiadającej połowie zapotrzebowania naszych serwerowni. Ponadto, angażując
nasze zespoły, posadziliśmy 1 hektar lasu Wirtualnej Polski pod Siedlcami. Dołączyliśmy do dwóch ważnych
globalnych inicjatyw, których cele są nam bliskie. To UN Global Compact, promujący zrównoważony rozwój
biznesu oraz 30% Club, dbający o różnorodność w biznesie i zwiększanie reprezentacji kobiet na poziomach
zarządów i rad nadzorczych spółek. Kluczowym projektem było utworzenie pierwszej Strategii
Zrównoważonego Rozwoju naszej spółki, w której postawiliśmy sobie ambitne cele na najbliższe lata we
wszystkich trzech obszarach ESG. Chcemy aktywnie zarządzać naszym wpływem na środowisko
i minimalizować jego negatywny wymiar. Mając na uwadze dobro i zdrowie naszych pracowników, przez
większość miesięcy kontynuowaliśmy pracę w systemie zdalnym bądź hybrydowym.
W imieniu Zarządu zapraszam do zapoznania się z poniższym oświadczeniem.
Najistotniejsze informacje oraz wskaźniki z obszarów środowiskowego, szeroko rozumianych relacji
z otoczeniem i interesariuszami oraz jakości zarządzania (tzw. ESG) prezentujemy z wykorzystaniem
międzynarodowych wytycznych GRI (Global Reporting Initiative).
Jacek Świderski
Prezes Zarządu Wirtualna Polska Holding SA
[102-14]
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1. NASZ BIZNES
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O GRUPIE
Poznajcie nas
[102-1; 102-3; 102-4]
Wirtualna Polska to grupa kapitałowa, na czele której stoi Wirtualna Polska Holding SA z siedzibą
w Warszawie przy ulicy Żwirki i Wigury 16. Nasza Grupa działa w Polsce. Tworzy ciekawe i atrakcyjne
otoczenie pracy, między innymi w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Lublinie i Chorzowie.

Nasze główne lokalizacje:

Nasze marki, produkty i usługi oraz model biznesowy
[102-2]

Wirtualna Polska to holding technologiczny. Prowadzi działalność mediową, reklamową oraz e-commerce.
Naszą misją jest pozostawanie partnerem pierwszego wyboru Polaków, który dostarcza angażujące
informacje, rozrywkę i usługi oraz inspiruje w codziennych decyzjach. Serwisy Grupy WP przygotowujemy
w oparciu o innowacyjne rozwiązania, które pozwalają nam na poszerzanie grupy odbiorców, precyzyjne
dostarczanie usług i reklam.
Nasi dziennikarze codziennie przygotowują dziesiątki materiałów, wśród nich wywiady, relacje wideo, opinie,
reportaże i newsy. Dostarczają bieżących informacji, komentują aktualne wydarzenia i przedstawiają
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ciekawostki ze świata rozrywki. To dzięki nim Wirtualna Polska jest miejscem, do którego Internauci wracają
każdego dnia.

Skala naszej działalności

*średnia miesięczna
Wskaźniki odsłon naszego serwisów

jednostka

Rok 2021

Rok 2020

mln

21,4

21,4

Liczba realnych użytkowników
Liczba odsłon

mld

3,4

3,4

Czas spędzany dziennie przez 1 użytkownika

min.

14,5

13,0

SERWISY I KONTENT
Wirtualna Polska jest dla nas i naszych użytkowników centrum wydarzeń, którymi żyje Polska. To dzięki
zespołowi pracowników i współpracowników Wirtualnej Polski Strona Główna przez dziesięć miesięcy 2021
roku zajmowała 1. miejsce w badaniu Mediapanel. Wiemy, że wolne i niezależne media to fundament
demokracji. Dla dziennikarzy i wydawców tworzymy bezpieczne, komfortowe warunki pracy, które pozwalają
na realizację podstawowej misji mediów. Dziennikarskie śledztwa i publikacje WP ujawniały nieprawidłowości
i fakty, które doprowadzały do zmian w prawie oraz w funkcjonowaniu i zarządzaniu instytucjami
publicznymi. Dzięki temu Wirtualna Polska była najchętniej cytowanym medium w Polsce na koniec 2021
roku.
Portfolio WP to również szereg serwisów tematycznych. Codziennie prezentujemy najważniejsze wiadomości
z kraju i ze świata, prowadzimy jeden z najpopularniejszych serwisów finansowych w Polsce, dostarczamy
również pełny przegląd informacji sportowych, treści motoryzacyjne, technologiczne, lifestylowe i
rozrywkowe.

POCZTA
Usługami, które ułatwiają naszym użytkownikom komunikację są również WP Poczta i Poczta o2. Oferują
m.in. nielimitowaną pojemność skrzynki i załączniki do 100 MB. Wyróżniają się wysokim poziomem
zabezpieczeń i rozwiązaniami dla biznesu.
Jednym z głównych narzędzi rozwijanych w ramach usług poczty elektronicznej jest 1Login od WP. Pozwala
on nie tylko na dodatkowe, dwuskładnikowe zabezpieczenie konta, ale także na prostsze logowanie do wielu
innych usług. Do końca 2021 roku przekonał do siebie 9,6 mln użytkowników. Coraz więcej zewnętrznych
partnerów również daje swoim odbiorcom możliwość zalogowania się i uwierzytelniania danych poprzez
konto 1Login od WP.

TELEWIZJA
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W ramówce Telewizji WP znaleźć można światowe filmy i seriale nieemitowane wcześniej
w polskich kanałach otwartej telewizji. Stacja pokazuje autorskie programy informacyjne, programy
rozrywkowe oraz dokumenty i cykle o remontowaniu i urządzaniu wnętrz. W 2021 Telewizja WP utrzymała 1.
miejsce na MUX8 w grupie komercyjnej 16-59 oraz w dystrybucji naziemnej; średni udział w grupie 16-59 to
1
0,61% .
Telewizja WP dostępna jest naziemnie na ósmym multipleksie (MUX8), na platformach Cyfrowy Polsat
i CANAL+, w najlepszych sieciach kablowych oraz w usłudze WP Pilot.

WIDEO
Naszym użytkownikom oferujemy również możliwość odbioru tradycyjnej telewizji w wersji online. WP Pilot
umożliwia oglądanie ponad 110 kanałów telewizyjnych, z czego kilkanaście całkowicie za darmo. Usługa jest
dostępna bez konieczności podpisywania umowy i bez dekodera. W 2021 roku prężenie rozwijała się oferta
sportowa, m.in. zostaliśmy partnerem internetowym STATSCORE Futsal Ekstraklasy, czyli najwyższej
w hierarchii klasie ligowych rozgrywek tej dyscypliny w Polsce.
Telewizję oglądać można poprzez stronę internetową, aplikacje na platformy Android, iOS, Windows i Xbox
oraz z wykorzystaniem Chromecast i Airplay. WP Pilot jest też dostępny w międzynarodowych wersjach
urządzeń Amazon – Fire TV Stick 4K Max, sprzęcie do przesyłania strumieniowego oraz Fire TV Stick,
przeznaczonego do streamingu w Full HD.

RADIO
OpenFM to najpopularniejsze polskie radio internetowe. Do dyspozycji słuchaczy jest niemal 200
zróżnicowanych stacji muzycznych, które podzielone są na kategorie tematyczne. Usługa jest dostępna pod
adresem www.open.fm oraz przez aplikację mobilną na platformy Android i iOS.

REKLAMA
Wirtualna Polska prowadzi działalność na polskim rynku reklamy online oferując swoim klientom szeroką
gamę produktów reklamowych. Należą do nich m.in. nowoczesne reklamy display, w tym m.in. reklamy wideo
online, reklamy wysyłane pocztą elektroniczną, reklamy na urządzenia mobilne oraz reklamy oparte na
modelu efektywnościowym (tj. rozliczane za przejścia do strony, wypełnienie formularza, rejestracje, zakup
towarów lub usług, lead generation, performance marketing). WP od lat rozwija sprzedaż w inteligentnym
modelu programatycznym, który dostarcza wielu rozbudowanych metryk służących mierzalności
prowadzonych kampanii.
W roku 2021 spółka przeprowadziła szereg działań w obszarze usprawnień technologicznych. Po
uruchomieniu WP Sales Booster do użytku klientów oddane zostało narzędzie WP Ads. To platforma, która
pozwala na samodzielne planowanie i zarządzanie kampaniami reklamowymi i mailingiem. Pomija
pośredników i zapewnia rozliczenie za faktyczną sprzedaż (ROAS). WP Ads to pierwszy tego typu produkt na
rynku reklamowym, w 2021 roku dostępny dla 5 branż: odzież i obuwie, dom i ogród, elektronika i media,
sport oraz zdrowie i uroda.
Kolejną rozwijaną nowością był WPartner - platforma SSP (Supply-Side Platform), która pozwala innym
wydawcom na skuteczną monetyzację własnych powierzchni reklamowych. Rozwiązanie umożliwia
wydawcom wybór optymalnej oferty w czasie rzeczywistym, bez konieczności integracji systemów z wieloma
partnerami biznesowymi. Jest to możliwe dzięki unikatowej, autorskiej technologii opartej o model
programmatic. Dzięki WPartner wydawcy w jednym miejscu mają możliwość emitowania reklam z różnych
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Badanie I–XII 2021, Nielsen.
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źródeł (domy mediowe, klienci bezpośredni, klienci regionalni, reklama programmatic), przy zachowaniu
najefektywniejszego dla nich modelu rozliczania kampanii.

E-COMMERCE
E-commerce Grupy WP to kompleksowe rozwiązania technologiczne, gwarancja efektywnego dotarcia do
odbiorcy, dostarczanie użytkownikom informacji o trendach oraz rekomendacje zakupowe. Grupa działa w
obszarach turystyki, mody, wyposażenia wnętrz i projektowania domów, usług finansowych oraz motoryzacji.
WPŁYW PANDEMII COVID
W 2021 roku polska branża turystyczna powoli się odradzała. W 2020 roku z powodu pandemii przeżywała
jeden z najbardziej dotkliwych kryzysów w historii. Jednak zeszłoroczne lato pokazało, że turystyka zaczęła
funkcjonować znacznie lepiej. Polacy chętnie korzystali z ośrodków wypoczynkowych na terenie kraju. Dane
GUS mówią, że w lipcu turystów odpoczywających w Polsce, było więcej, zarówno w porównaniu do lipca
2020, jak i 2019 roku.
Częstsze przebywanie w domach spowodowało, że dużo więcej zakupów i usług zamawiano przez internet.
E-commerce w czasie pandemii pozwalał klientom na dostęp do szerokiej gamy produktów w bezpieczny
sposób, a firmom na funkcjonowanie, mimo restrykcji i ograniczeń. Rosła też grupa klientów preferujących
zakupy wyłącznie przez internet.
Zmiany w handlu elektronicznym wywołane przez pandemię pozostaną trendem na dłużej ze względu na
nowe przyzwyczajenia zakupowe. Niestety różnice w dostępie do usług cyfrowych między grupami
społecznymi nie pozwalają wszystkim korzystać z wygody handlu elektronicznego. Te wyzwania istniały już
przed pandemią COVID-19, ale obecny kryzys oraz rosnąca rola e-commerce dla obywateli oraz
przedsiębiorców powodują konieczność podjęcia działań, które wpisane są w nową strategię
zrównoważonego rozwoju Grupy WP.

ZRÓWNOWAŻONE PRODUKTY I USŁUGI
Wirtualna Polska posiada farmę fotowoltaiczną, która rocznie generuje ilość energii odpowiadającej połowie
zapotrzebowania na energię własnych serwerowni. Naszym celem jest osiągnięcie zeroemisyjności
i neutralności klimatycznej do 2023 roku.
W Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wirtualnej Polski Holding zawarliśmy cel podniesienia poziomu
efektywności energetycznej naszych data centers i budynków. Chcemy wypełnić wymagania niezbędne do
certyfikacji ISO 50001, którą zaplanowaliśmy na rok 2023.

OBECNOŚĆ NA RYNKU
[102-6]
Stale zwiększamy liczbę oferowanych usług i produktów. Prowadzimy serwisy informacyjne, dostarczamy
treści rozrywkowe, poradnikowe i edukacyjne. Oferujemy usługi reklamowe w swoich mediach i serwisach
e-commerce. W ramach sprzedaży internetowej jesteśmy pośrednikiem m.in. usług noclegowych i wycieczek,
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wyposażenia wnętrz i projektów domów, usług finansowych i porównywarek, ofert motoryzacyjnych oraz
ofert modowych najlepszych marek.

Na podstawie danych z całego 2021 roku: 75% przychodów Grupy WP pochodzi z rynku krajowego 21%
z krajów UE 3% z krajów poza UE.

Sprzedaż krajowa
Sprzedaż zagraniczna
Unia Europejska
Poza Unią Europejską
Razem

75%
25%
21%
3%
100%

Kluczowe niefinansowe wskaźniki wyników

Wskaźnik
Obszar zarządczy
Liczba realnych użytkowników
miesięcznie
Czas spędzany dziennie przez 1
użytkownika w naszych serwisach
Obszar środowiska naturalnego
Łączne emisje gazów cieplarnianych w
zakresach (Scope) 1+2 market-based
Emisje na 1 mln złotych EBITDA
Obszar pracowniczy
LTI (Leadership Trust Index)
Gender Pay Gap Ratio
(różnica między średnim
wynagrodzeniem kobiet i mężczyzn)
Wskaźnik fluktuacji dla wszystkich
pracowników

Jednostka

Dwanaście
miesięcy
zakończonych
31.12.2021

Dwanaście
miesięcy
zakończonych
31.12 2020

Zmiana
%

mln

21,4

21,4

0%

min

13,0

13,0

0%

Mg CO2e

849,4

7 064,9

(88%)

Mg CO2e/1
mln zł.

2,7

40,8

(93%)

pkt

70

44

59%

%

14,1

12

%

%

19

25

(24%)
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ASPEKT EKONOMICZNY
Ekonomiczny wymiar zrównoważonego rozwoju dotyczy oddziaływania na warunki ekonomiczne naszych
interesariuszy. Czy i w jaki sposób dokładamy się do tworzenia wspólnej wartości? Czy i na ile jesteśmy
udziałowcem w zmianach społeczno-ekonomicznych w kierunku lepszej jakości życia? Od lat ułatwiamy
komunikację. Informujemy o wydarzeniach. Prowadzimy szereg usług nieodpłatnych, oferujemy dostęp do
nich każdemu, bez względu na status majątkowy. Naszym pracownikom umożliwiamy realizację kariery
zawodowej bez względu na płeć, orientację seksualną, kolor skóry czy poglądy.

Obecność Wirtualnej Polski w branży
[102-12; 102-13]
Wirtualna Polska ma status członka zarządzającego Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska.
Misją tej organizacji jest wspieranie komunikacji interaktywnej oraz popularyzacja Internetu, jako
efektywnego medium m.in. poprzez edukację i działania badawcze. Przewodniczącą Rady Nadzorczej IAB
Polska jest Joanna Pawlak – prezes Wirtualna Polska Media SA. Pracownicy Wirtualnej Polski wypowiadają się
jako eksperci w raportach branżowych, które IAB Polska wydaje we współpracy z Harvard Business Review
Polska.
WP wraz z innymi największymi wydawcami mediowymi w Polsce - jako wspólnik - wspiera Polskie Badania
Internetu (PBI). Najważniejszym efektem tej współpracy jest badanie Mediapanel, które od ponad 15 lat jest
standardem pomiaru widowni internetowej w Polsce. WP jest także aktywnym członkiem w Stałym Zespole
Metodologicznym, który działa przy Zarządzie PBI i na jego wniosek opiniuje m.in. zmiany w badaniu
Mediapanel.
Wspieramy liczne wydarzenia branżowe, sportowe i ważne inicjatywy. Serwis money.pl od lat jest partnerem
medialnym Impact - jednego z największych i najważniejszych wydarzeń gospodarczo-technologicznych
w Europie Środkowo-Wschodniej, na stałe wpisanego w kalendarze decydentów biznesowych, politycznych
oraz światowej klasy ekspertów i naukowców. W 2021 roku po raz trzeci money.pl wręczył nagrody
wyróżniające ludzi i firmy, które stawiają na przedsiębiorczość, nowoczesność i innowacyjne technologie.
Jesteśmy również członkiem Polskiej Izby Turystyki, Polskiego Związku Organizatorów Turystyki
i akredytowanym agentem IATA.
Wirtualna Polska w 2021 roku została partnerem medialnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl)
i Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej. Umowa podpisana na dwa lata objęła współpracę podczas Igrzysk
Olimpijskich w Tokio oraz Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Wirtualna Polska posiadała prawo do
tytułu Partnera PKOl i Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej oraz prawo do wizerunku zawodników w stroju
Reprezentacji Olimpijskiej.
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Przykładowe partnerstwa w 2021 roku:

Wyniki ekonomiczne
[102-7; 201-1]
Aspekt ekonomiczny dotyczy wytworzonej przez nas wartości ekonomicznej i jej podziału. To podstawowy
wskaźnik obrazujący sposób, w jaki tworzymy wartość dla naszych interesariuszy oraz lokalnej gospodarki.

(w tys. złotych)
Przychody ze sprzedaży
Koszty operacyjne
EBIT
EBITDA
Przychody i koszty finansowe
Aktualizacja wyceny zobowiązania do wykupu
udziałów niedających kontroli oraz innych
zobowiązań
wynikających
z
połączenia
przedsięwzięć
Udział w stratach inwestycji wycenianych metodą
praw własności
Zysk przed opodatkowaniem
Zysk netto

Dwanaście miesięcy
Dwanaście miesięcy
zakończonych
zakończonych
Zmiana %
31.12.2021
31.12.2020
872 239
632 286
38%
(644 652)
(510 575)
26%
227 587
121 711
87%
310 103
202 550
53%
635
(31 514)
(102,0%)
3 538

4 125

(14,2%)

-

(2 923)

(100,0%)

231 760
187 797

91 399
81 699

154%
130%
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INTERESARIUSZE WIRTUALNEJ POLSKI
[102-40; 102-42; 102-43; 102-44]
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ISTOTNE ASPEKTY NIEFINANSOWE
[102-15; 102-21; 102-46; 102-47; 103-1]
Proces identyfikacji istotnych aspektów niefinansowych przeprowadziliśmy na podstawie wytycznych GRI
Standards, dotyczących sporządzania raportów zrównoważonego rozwoju oraz w procesie prac nad Strategią
ESG, które miały miejsce w drugiej połowie 2021 roku. Wpływ Wirtualnej Polski na społeczeństwo
i środowisko oraz na interesariuszy określaliśmy i ocenialiśmy z udziałem naszych pracowników, w oparciu
o badania i ankiety kierowane do naszych użytkowników oraz partnerów. Na podstawie listy kontrolnej
zespół dokonał subiektywnych ocen każdego z aspektów zawartych w wytycznych GRI Standards. Kolejnym
etapem było podsumowanie wyników, a w przypadku skrajnych ocen dyskusja nad każdym aspektem w celu
osiągnięcia konsensusu i ostatecznej oceny. Priorytety wprowadzono na podstawie średnich ocen w celu
zidentyfikowania tych, które są istotne dla Grupy.

Środowisko:

Społeczeństwo:

Ład korporacyjny:

Redukcja emisji gazów
cieplarnianych

praktyki zatrudniania i
godnej pracy

Zarządzane etyką

Przeciwdziałanie ubóstwu
energetycznemu

zatrudnianie

Zapobieganie korupcji

Gospodarka o obiegu
zamkniętym

różnorodność i równość
szans

Zgodność z regulacjami
m.in. prawa do informacji,
RODO

równość wynagrodzenia

Rzetelność treści

prawa człowieka

Wiarygodność produktów
i usług

Edukacja z zakresu
klimatu
Bioróżnorodność
Wsparcie klientów

szkolenia i edukacja

Cyberbezpieczeństwo

niedyskryminowanie
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ZASADY I WARTOŚCI
W budowaniu relacji z partnerami biznesowymi zapewniającymi efektywne działanie naszej sieci reklamowej
zwracamy uwagę na przejrzystość podejmowanych działań wobec odbiorców oraz zgodność z regulacjami,
którym podlegają usługi reklamowe. Są to m.in. przepisy o ochronie danych osobowych i świadczeniu usług
drogą elektroniczną, przepisy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz właściwe normy branżowe, zarówno
wynikające z obowiązujących przepisów jak i z samoregulacji – np. wyznaczone przez IAB Europe
w Transparency and Consent Framework. Nasi partnerzy biznesowi e-commerce dostarczają dobra i usługi,
które oferujemy użytkownikom. W takiej współpracy zawsze wybieramy dostawców, którym możemy zaufać,
którzy znają potrzeby naszych odbiorców i swoją ofertą wpasowują w ich preferencje. Chcemy, by nasi
partnerzy działali również lokalnie i byli dla odbiorców dostawcą i wykonawcą pierwszego kontaktu.
Dywersyfikujemy naszą ofertę, by jak najlepiej odpowiadać na potrzeby odbiorców i jednocześnie zwiększać
zasięg działalności naszych partnerów. Kierujemy się przejrzystymi zasadami współpracy, konkurencyjnością
i atrakcyjnością oferty. W relacjach z parterami biznesowymi kładziemy nacisk na zaufanie i dokładamy starań
w celu maksymalnie terminowych płatności.
Naszym obowiązkiem jest identyfikacja ryzyk związanych z łańcuchem zamówień i reagowanie na wszelkie
przejawy nieuczciwego lub nieetycznego zachowania wśród klientów, partnerów i dostawców. Grupa WP nie
toleruje jakichkolwiek działań korupcyjnych, bez względu na ich formę i cel. Niedopuszczalne jest zawieranie
porozumień ograniczających konkurencję i nadużywanie pozycji dominującej.

Jako firma działająca w obszarze mediów i internetu czujemy się odpowiedzialni za
etyczne działanie, współtworzenie, promowanie i wspieranie wysokich standardów.
Naszym zadaniem jest dostarczanie milionom użytkowników rzetelnych informacji oraz
zrównoważonych usług i produktów internetowych.
Niezależne dziennikarstwo jest podstawą demokracji, a jej filarem powinna być swobodna
i prawdziwa debata publiczna, pełny dostęp do informacji oraz walka z dezinformacją i jej
negatywnymi skutkami.
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WARTOŚCI
[102-16]
Największą wartością w Grupie Wirtualna Polska są ludzie. Stawiamy na zaufanie, które jest kluczowym
elementem naszej współpracy i podstawą naszej działalności.

Naszą misją jest pozostanie partnerem pierwszego wyboru Polaków. Usługi, systemy i serwisy
przygotowujemy w oparciu o nowoczesne rozwiązania, które pozwalają nam na precyzyjne docieranie do
poszczególnych grup odbiorców.

Wiarygodność
Dostęp do sprawdzonych informacji i usług oraz zapewnianie możliwości komunikacji.

Big data
Stałe pozyskiwanie nowej wiedzy pozwala na wyjątkowo precyzyjne profilowanie.

E-commerce
Niezawodny partner codziennych decyzji zakupowych w zróżnicowanych obszarach działalności.

Dywersyfikacja
Różnorodność podejmowanych działań zapewnia bezpieczeństwo realizacji celów Holdingu.
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New business
Poszukiwanie nowych obszarów działalności. Tworzenie usług i rozwiązań z myślą o potrzebach rynku.

Akwizycje
Siła mniejszych podmiotów we wspólnym umacnianiu pozycji Holdingu wśród globalnych graczy

Reklama
Transparentne rozliczanie, innowacyjne formaty i dostarczanie rozbudowanych metryk mierzalności.

Mobile
Serwisy, usługi i rozwiązania są elastyczne i skalowalne, dostępne niezależnie od typu urządzenia.

Łańcuch wartości Grupy WP
[102-9; 102-10]
Działamy w obszarach Internetu, mediów i reklamy. Korzystamy z usług zaufanych i wieloletnich partnerów.
Jako Grupa mająca w portfelu przede wszystkim usługi elektroniczne oparte o własną infrastrukturę IT nie
identyfikujemy kluczowych dostawców i nie działamy w oparciu o rozbudowany łańcuch dostaw, typowy dla
firm produkcyjnych. Naszym głównym zadaniem jest zapewnienie ciągłości świadczenia usług: dostępu do
publikacji, materiałów audio/wideo, serwisów e-commerce oraz funkcjonowania systemu emisyjnego reklam
naszych partnerów. Poniżej prezentujemy podstawowy łańcuch zapewniania usług w Grupie WP.
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2.
ZRÓWNOWAŻONY
ROZWÓJ
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[102-11]
Nasza działalność odbywa się głównie w internecie i nie podejmujemy fizycznych procesów produkcyjnych
oddziałujących na środowisko. Nasze biura mieszczą się w wysokowydajnych budynkach zapewniających
kompleksowe rozwiązania, by jak najbardziej sprzyjać środowisku naturalnemu i komfortowi pracy oraz
dobremu samopoczuciu naszych pracowników. Korzystamy ze zrównoważonej obsługi zaufanych partnerów
w zakresie ochrony, odbioru odpadów, recyclingu, dostarczenia mediów. W aspekcie tym wyróżniamy troskę
o środowisko naturalne oraz edukację w zakresie zmian klimatycznych.
W 2020 roku przeprowadziliśmy analizę ryzyk ESG w naszej organizacji, której wyniki pomogły nam
wyznaczać kierunki rozwoju. ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance) dotyka obszarów
związanych z ochroną środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym. To
kluczowe kryteria, na które odpowiadamy jako firma dążąca do odpowiedzialnego i zrównoważonego
rozwoju.
Na ich podstawie stworzyliśmy Strategię Zrównoważonego Rozwoju Grupy Wirtualna Polska.

RYZYKA DOTYCZĄCE ZAGADNIEŃ ESG
Grupa WP przeprowadziła identyfikację i analizę ryzyk ESG, czyli ryzyk oraz wynikających
z nich zagrożeń i szans w zakresie zmian klimatu, zagadnień środowiska naturalnego, spraw społecznych,
pracowniczych i praw człowieka. Analiza została przeprowadzona we współpracy z zewnętrzną firmą
doradczą, zgodnie z metodologią AXIS® (Amplification, Seizure, eXclusion, Intensification),
w czteroetapowym procesie uwzględniającym m.in. analizę porównawczą, kwestionariuszową, ilościową
i jakościową. Proces ten bazuje na założeniach zgodnych z normą ISO 31000 Risk management.
Analizie poddano 35 ryzyk oraz ich potencjalnych skutków w postaci 27 szans i 51 zagrożeń dla organizacji.
Po ocenie prawdopodobieństwa i wagi poszczególnych zagrożeń i szans ustalono, że istotne znaczenie dla
Grupy WP ma 8 szans i 3 zagrożenia. Ponadto 12 szans i 19 zagrożeń zostało poddanych monitoringowi
i zarządzaniu w uzasadnionych przypadkach.
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Lista istotnych ryzyk, zagrożeń i szans dotyczących zagadnień ESG wraz ze sposobem
zarządzania nimi Ryzyko ansa/Zagrożenie
Zagadnienia ładu korporacyjnego i zarządczego
Ryzyko związane z odpornością
Szansa na sprawniejsze od
konkurencji wykorzystanie
możliwości rozwojowych
wynikająca z wysokiej
elastyczności i sprawności
systemu zarządczego spółki
Ryzyka w łańcuchu dostaw i eZagrożenie związane z
commerce
niewłaściwą ochroną danych
osobowych klientów

Prowadzimy ciągły proces
optymalizacji naszych strategii i
polityk wewnętrznych według
założeń zrównoważonego
rozwoju.
Wymagamy spełniania wszelkich
wymogów dotyczących ochrony
danych osobowych.

Zagadnienia pracownicze
Ryzyko zmian w strukturze
zatrudnienia

Szansa związana z równością
wynagrodzeń.

Zagrożenie utratą kluczowych
pracowników oraz trudnościami
w pozyskaniu nowej kadry

Realizujemy szansę dbając o
zapewnianie naszym
pracownikom wysokich
standardów w zatrudnienie, na
bieżąco monitorujemy stan
równości wynagrodzeń w
naszej organizacji.
Przeciwdziałamy zagrożeniu
dbając o utrzymanie pozycji
atrakcyjnego i konkurencyjnego
pracodawcy. Naszym obecnym
pracownikom zapewniamy
komfortowe i bezpieczne
środowisko pracy, a także
unikatowe szanse rozwoju.

Poza wskazanymi powyżej nie zidentyfikowano innych istotnych ryzyk niefinansowych.
Identyfikowane ryzyka, zagrożenia i szanse związane ze zmianami klimatu
w ramach ich przypisania do grup ryzyk określonych w Rekomendacjach TCFD.

były

analizowane

Ryzyko Zagrożenie/szansa Horyzont czasowy Sposób zarządzania
Ryzyka fizyczne
Ryzyko zwiększonej siły
i częstotliwości nagłych
zjawisk pogodowych,
takich jak huragany,
deszcze nawalne lub
powodzie

Zagrożenie przerwami w
dostępnie do energii
elektrycznej

Średni-długi

Ryzyka transformacyjne związane z polityką i regulacjami
Ryzyko wprowadzenia
Szansa na wykorzystanie Krótki-średni
podatków, ceł lub
popytu na produkty
innych opłat węglowych pomagające klientom
obniżyć ich emisje
gazów cieplarnianych i
ślad węglowy

Wdrażamy procedury
zarządzania kryzysowego,
zarządzamy naszym
wpływem środowiskowym
łącząc się z globalnymi
wysiłkami na rzecz
przeciwdziałania zmianom
klimatycznym
Ekspansja i optymalizacji
naszych usług np.
dostarczanie rozwiązań ecommerce
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EMISJE
[102-15; 305-1; 305-2; 305-4; 305-5]
Największym źródłem emisji dwutlenku węgla firm technologicznych jest energia wykorzystywana w ich
serwerowniach i centrach danych. Wiemy jak istotna jest transformacja technologiczna, dlatego w 2020 roku
Wirtualna Polska wyliczyła i zmniejszyła tzw. ślad węglowy, czyli emisję gazów cieplarnianych wyrażoną
w ekwiwalencie CO2. Emisja w 2020 była o ponad 14% niższa niż w 2019 roku, m.in. dzięki optymalizacji
wykonanej w serwerowniach, wprowadzeniu energooszczędnych procesów chłodzenia i wentylacji. W 2021
roku Wirtualna Polska rozpoczęła proces przechodzenia na zieloną energię, który zrealizuje w kilku etapach.
Od początku 2021 roku spółka kupuje energię wyłącznie z gwarancjami pochodzenia ze źródeł odnawialnych.
Wirtualna Polska po uruchomieniu w kwietniu pierwszej, testowej farmy fotowoltaicznej przy jednej
z serwerowni, kupiła dużą farmę na Dolnym Śląsku. Jej łączna moc to 3 megawaty. Zielona energia
pochodząca z faktycznej, własnej produkcji niemal w połowie pokrywa już zapotrzebowanie WP na zasilanie
serwerowni. To kolejny krok w realizacji strategii neutralności klimatycznej. Od 2023 roku wszystkie centra
danych Wirtualnej Polski będą zeroemisyjne.
Farma fotowoltaiczna WP na Dolnym Śląsku zajmuje ponad 5 ha powierzchni. 2 lipca 2021 roku Wirtualna
Polska zawarła umowę na zakup 100 proc. udziałów w projekcie.

Kalkulacje emisji
Emisje

gazów

cieplarnianych

w

Grupie

Wirtualna

Polska

są

obecnie

kalkulowane

i monitorowane w zakresie emisji bezpośrednich (Scope 1) oraz pośrednich (Scope 2 location-based oraz
market-based). Liczymy także wskaźniki intensywności emisyjnej na pracownika, na 1 mln złotych
przychodów i na 1 mln złotych wyniku EBITDA. Emisje gazów cieplarnianych kalkulujemy i raportujemy
zgodnie z uznanym na świecie standardem GHG Protocol (szczegóły dot. przyjętych założeń są opisane w
rozdziale „O raporcie”). Wskaźniki GWP zostały zaczerpnięte z danych publikowanych przez KOBIZE oraz
raportu IPCC: IPCC Fifth Assessment Report, 2014 (AR5).

Emisje gazów cieplarnianych w Grupie Wirtualna Polska Holding w latach 2019-2021
[Mg CO2e, %]
Emisje Scope 1, w tym:
zużycie paliw w budynkach
zużycie paliw w pojazdach
Klimatyzacja i chłodzenie
Emisje Scope 2 location-based
Emisje Scope 2 market-based, w tym:
energia elektryczna, w tym:
biura
data centers
energia cieplna
Łącznie emisje Scope 1+2 market-based
emisje na 1 pracownika (Mg CO2e/osobę)
emisje na 1 mln złotych przychodów (Mg CO2e/1 mln złotych)
emisje na 1 mln złotych EBITDA (Mg CO2e/1 mln złotych)

2021

2020

2019

405,5
7,1
235,4
163,0
5 679,4
443,9
443,9
443,9
0,0
0,0
849,4
0,6
1,0
2,7

542,4
1,9
230,1
310,5
5 666,7
6 522,5
6 522,2
614,3
5 907,9
0,3
7 064,9
7,1
12,0
40,8

729,9
20,5
282,6
426,8
6 886,2
7 805,2
7 587,4
1 068,2
6 519,2
217,8
8 535,2
7,2
14,0
42,2

21

Struktura źródeł emisji gazów cieplarnianych w latach 2020-2021
[Mg CO2e]

7 064,9

-88%

849,4

0

5 908

614

310
2 230
2020
zużycie paliw w budynkach +21,8%
klimatyzacja i chłodzenie -9,4%
energia elektryczna w data centers -42,2%

0
444
235

163
7

2021
zużycie paliw w pojazdach +10,6%
energia elektryczna w biurach -27,2%
energia cieplna -90,8%

Ponad 80% emisji gazów cieplarnianych jest związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej niezbędnej do
zasilania naszych data centers. Kolejnymi kategoriami źródeł emisji jest wytwarzanie energii elektrycznej
zasilającej nasze biura oraz emisje związane z czynnikami chłodniczymi w systemach klimatyzacyjnych i
chłodzących; kategorie te są źródłem odpowiednio 8,4% i 4,2% emisji. Pozostałe kategorie źródeł są mniej
istotne i odpowiadają łącznie za 6,8% emisji.
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Czynniki zmian wysokości emisji gazów cieplarnianych w latach 2020-2021
7 065

+5,22

+5,34

-147,46

-170,45
5 907,90

0,26

2020
Emisje Scope 1+2MB Zwiększenie zużycia Zwiększenie zużycia Zmniejszenie emisji z
Zmniejszenie
Zmniejszenie
2020
paliw w budynkach paliw w pojazdach
klimatyzacji i
emisyjności energii emisyjności energii
chłodzenia
elektrycznej w
elektrycznej w data
biurach
centers

849
2021

Spadek zakupu
energii cieplnej

Emisje Scope 1+2MB
2021

Wskaźniki intensywności emisyjnej (jako licznika używamy wartości łącznie emisji Scope 1 + 2 market-based)
obniżyły się w przypadku emisji na 1 pracownika (o 88% do poziomu 849 Mg CO2e / osobę) i na 1 mln
złotych wyniku EBITDA (do poziomu 2,7 Mg CO2e / 1 mln złotych). W przypadku emisji na 1 mln złotych
przychodów wskaźnik jest na poziomie 1 (1 Mg CO2e / 1 mln złotych).
Emisje gazów cieplarnianych w grupie kapitałowej (łącznie emisje Scope 1 oraz Scope 2 market-based)
obniżyły się w 2021 r. o 88%. Największy wpływ na to miał zakup energii elektrycznej z gwarancjami
pochodzenia dla naszych data centers, gdzie zużywana jest większość nabywanej energii elektrycznej.
W 2021 roku przeprowadziliśmy inwestycje we własne, odnawialne źródła energii. Najpierw uruchomiliśmy
testową farmę fotowoltaiczną przy jednej z serwerowni, następnie kupiliśmy farmę zlokalizowaną na Dolnym
Śląsku. Dzięki temu produkcja zielonej energii z własnych źródeł to już 44% całkowitego zużycia energii
elektrycznej przez Grupę. W kolejnych latach planujemy dalsze inwestycje w tym zakresie.
Sukcesywnie pracujemy także nad obniżeniem emisji pochodzących z użytkowania naszych powierzchni
biurowych. Dodatkowo grupa kapitałowa pozyskała źródło wytwórcze OZE, które pozytywnie wpływa na
otoczenie przy strukturze paliw dla Polski które wciąż utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie: średnia
emisyjność (KOBIZE) 2020: 745g/KWh 2019: 758 zmiana: -1,71%.
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INICJATYWY
W

2021

roku

rozpoczęliśmy

ważne

inwestycje

proekologiczne,

a

także

dołączyliśmy

do

- największej światowej inicjatywy skupiającej zrównoważony
biznes. Poprzez członkostwo aktywnie uczestniczymy w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju
ustanowionych przez ONZ w ramach Agendy 2030. Dołączając do UN Global Compact zobowiązaliśmy się do
przestrzegania Dziesięciu Zasad UN Global Compact w zakresie praw człowieka, standardów pracy, ochrony
środowiska i przeciwdziałania korupcji.

10 zasad UN Global Compact:
Prawa człowieka
1. Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową
2. Eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę
Standardy pracy
3. Poszanowanie wolności stowarzyszania się
4. Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej
5. Zniesienie pracy dzieci
6. Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia
Ochrona środowiska naturalnego
7. Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego
8. Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postawy odpowiedzialności ekologicznej
9. Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii
Przeciwdziałanie korupcji
10. Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu
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OBSZAR ŚRODOWISKOWY (E)
W 2021 roku w centrum naszych działań była EKOLOGIA.
Od początku 2021 roku plan przejścia na zieloną energię ogłoszony w roku poprzednim wszedł w kolejny
etap. Ogłosiliśmy start nowego projektu: „WP Naturalnie”, w ramach którego przeprowadziliśmy szereg
ambitnych działań.

Na Stronie Głównej WP uruchomiliśmy licznik, który pokazuje, o ile dzięki wprowadzonym zmianom spadła
emisja CO2 do atmosfery, w porównaniu do 2020 roku. Dodatkowo, umożliwiliśmy użytkownikom Strony
Głównej WP oraz ponad 20 naszych serwisów przełączenie się na tzw. tryb ciemny, który pozwala na
oszczędność energii w urządzeniach wykorzystujących ekrany typu OLED, np. w telefonach komórkowych.

Przeprowadziliśmy
ogólnopolski
EkoTest
–
test
sprawdzający
wiedzę Polek
i
Polaków
o środowisku i postępujących zmianach klimatycznych. Test składał się z trzech etapów
i dotyczył takich zagadnień, jak: oszczędzanie wody, elektromobilność, gospodarka odpadami czy jakość
powietrza. Rozwiązany został przez ponad 100 tys. użytkowników i zgodnie z daną obietnicą, taką kwotę
przeznaczyliśmy na posadzenie lasu oraz ochronę bioróżnorodności w Polsce. Na podstawie wyników
przygotowaliśmy raport z wnioskami na każdy z poruszanych obszarów.
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W październiku posadziliśmy Las Na Zawsze Wirtualnej Polski. Nasz pierwszy las powstał we współpracy
z Fundacją Las Na Zawsze, we wsi Olędy (niedaleko Siedlec). Wspólnie posadziliśmy ponad 1600 drzew:
sadzonki drzew liściastych - klonów, dębów, buków, a także krzewów. Ponadto współpraca z fundacją objęła
realizację cyklu filmów edukacyjnych o lasach pt. „Dlaczego lasy są trendy?”. W każdym odcinku dziennikarz
Wirtualnej Polski rozmawiał z ekspertem z fundacji o dobroczynnym wpływie lasów na zdrowie
i samopoczucie człowieka, na bioróżnorodność, a co za tym idzie ogromnym wpływie na spowolnienie zmian
klimatycznych.

W ramach projektu WP Naturalnie stworzyliśmy spot, poprzez który zachęcaliśmy odbiorców do aktywnych
działań w obliczu zmian klimatycznych i przyszłości planety. Jeden gest nie zmieni świata, ale od jednego
wszystko się zaczyna. Teraz wielkiej zmiany wymaga nasze podejście do klimatu - tak brzmiało jego główne
przesłanie.

Tematy ekologii i środowiska spotkały się z dużym zainteresowaniem pracowników. We współpracy
z kilkunastoma osobami z całej organizacji stworzyliśmy „Przewodnik Eko-praktyk”, składający się z pomysłów
i dobrych praktyk z ich życia codziennego, które wykorzystują, aby żyć w sposób zgodny z naturą poprzez
m.in. oszczędzanie zasobów naturalnych, żywności, energii czy też dawanie drugiego życia przedmiotom.
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INWESTYCJE
ZIELONA ENERGIA

Naszą największą zieloną inwestycją był zakup dużej farmy fotowoltaicznej na Dolnym Śląsku, która rocznie
generuje ilość energii odpowiadającej połowie zapotrzebowania na energię własnych serwerowni. Naszym
celem jest osiągnięcie zeroemisyjności i neutralności klimatycznej do 2023 roku. Od momentu przejęcia
2
pełnej kontroli operacyjnej nad farmą fotowoltaiczną wytworzyła ona 1527,34 MWh czystej energii. Była to
największa „zielona inwestycja” Wirtualnej Polski. Na kolejny rok zaplanowano kolejne.

6 215,5 Mg CO2
o tyle w 2021 roku zredukowaliśmy emisję gazów
cieplarnianych*
STRETEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Jesteśmy świadomi ogromnych wyzwań środowiskowych, społecznych i tych dotyczących ładu
korporacyjnego. Naszym celem rozwojowym jest generowanie wyłącznie pozytywnego wpływu w każdym
z obszarów ESG, a idea Zrównoważonego Rozwoju łączy dbałość o nasze otoczenie z ciągłym wzrostem
gospodarczym, dlatego w 2021 roku opracowaliśmy Strategię Zrównoważonego Rozwoju spółki do roku
2025, z planem działań długoterminowych do 2030 roku. W tworzeniu jej kierowaliśmy się zestawem
standardów ESG określającym miary dla organizacji świadomej i zrównoważonej, jaką chcemy pozostać.
Będziemy aktywnie zarządzać naszym wpływem na środowisko i minimalizować jego negatywny wymiar. Na
najbliższe lata stawiamy sobie ambitne cele dotyczące udziału zielonej energii i emisji gazów cieplarnianych.
Ich realizacja zapewni, że prowadzenie naszej działalności będzie w całości „zielone”.

2

w rozumieniu wg. Definicji z metodologii GHG Protocol
* liczone w Scope 1+Scope 2 Market-based
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Edukacja w zakresie zmian klimatycznych
Zdajemy sobie sprawę z wpływu na kształtowanie świadomości i postaw ekologicznego i zrównoważonego
działania wśród naszych głównych interesariuszy. Wiemy, że mamy ogromny potencjał w zakresie
edukacyjnym.
Bierzemy udział w projektach promujących ekologiczny styl życia, zachęcamy m.in. do świadomego zużycia
energii, umiarkowania w zużyciu wody, selektywnej zbiórki odpadów, zrównoważonego transportu oraz wielu
innych inicjatyw.

Łącznie w naszych serwisach pojawiło się prawie 2500 treści
o tematyce środowiskowej.
Troska o środowisko
Przestrzegamy przepisów prawnych w zakresie środowiska naturalnego, efektywnie wykorzystujemy zasoby
naturalne i zapobiegamy zanieczyszczeniom. Energia w warszawskim i wrocławskim biurze pochodzi ze
źródeł odnawialnych.
Główna siedziba Wirtualnej Polski mieści się w ekologicznym kompleksie Business Garden przy ul. Żwirki
i Wigury 16 w Warszawie. Charakteryzują ją otwarte przestrzenie, zielone strefy odpoczynku, siłownia oraz
klub do wspólnego spędzania czasu pracowników.
Architekci zachowali zielony charakter terenu i pomiędzy budynkami stworzyli prawdziwy park, dostępny
zarówno dla pracowników, jak i mieszkańców miasta.
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Business Garden to jeden z najlepszych w stolicy przykładów architektury proekologicznej. Aż 60%
powierzchni kompleksu stanowią biologiczne czynne tereny zielone. Tam, gdzie było to możliwe, stworzono
zielone dachy. Budynki wyposażone są w system zarządzania wodą opadową, co pozwala w całym
kompleksie zaoszczędzić 6 mln litrów wody rocznie.
Warszawskie biuro Wirtualnej Polski jest wyposażone również w innowacyjny system wentylacji oparty na
belkach chłodzących, dzięki czemu świeże powietrze przewyższa parametrami obowiązujące normy,
a chłodzenie go nie jest konieczne przez większość roku. We wszystkich pomieszczeniach zastosowano
energooszczędne oświetlenie z automatycznym systemem sterowania. Na terenie kompleksu powstały także
ule, domki dla ptaków i hotele dla owadów. Wszystkie podjęte działania pozwoliły na ograniczenie emisji
CO2.
Nasze gdańskie biuro mieści się w biurowcu certyfikowanym w systemie LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design) na najwyższym poziomie Platinum. Ten sam certyfikat posiada nasza warszawska
siedziba. Siedziby naszych biur we Wrocławiu i Lublinie również znajdują się w proekologicznych budynkach.
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OBSZAR SPOŁECZNEJ
ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU (S)
Społeczeństwo
[103-2; 205-3; 419-1]
Jako Grupa działająca w obszarach mediów i Internetu szczególnie czujemy odpowiedzialność za
współtworzenie, promowanie i wspieranie, m.in. edukacji, zdrowia, ochrony środowiska i bezpieczeństwa
dzieci. Jesteśmy firmą godną zaufania, zarówno dla pracowników i współpracowników, jak i naszych
użytkowników. Podstawowe zasady w zakresie wpływania na społeczeństwo i lokalne społeczności, jakimi
kierujemy się w naszej codziennej pracy przedstawiamy w politykach.

Polityka w zakresie świadczenia usług na rzecz użytkowników
Dążymy do zapewnienia najwyższej jakości usług na rzecz użytkowników.
Budujemy relacje z użytkownikami w oparciu o zaufanie i transparentną komunikację oraz
przestrzegamy warunków zawartych umów.
Przestrzegamy przepisów o ochronie konsumentów i nie dopuszczamy się nieuczciwych praktyk
rynkowych.

Współpraca z klientami, partnerami i dostawcami oraz relacje z konkurencją
Przestrzegamy zasad uczciwej konkurencji i zawartych umów.
Nie współpracujemy z nieuczciwymi lub nieetycznymi klientami, partnerami i dostawcami.
Reagujemy na wszelkie przejawy nieuczciwego lub nieetycznego zachowania wśród klientów,
partnerów i dostawców w zakresie realizowanych zamówień.
Nie tolerujemy jakichkolwiek działań korupcyjnych, bez względu na ich formę i cel.
Nie zawieramy porozumień ograniczających konkurencję i nie nadużywamy pozycji dominującej.

Relacje ze środowiskiem lokalnym
Czujemy się częścią społeczności, w której funkcjonujemy, przyjmujemy zobowiązania wspierające
społeczności lokalne. Mamy świadomość tego, jak media wpływają na postawy i zachowania
społeczne, bierzemy udział w akcjach charytatywnych, sponsorujemy wydarzenia promujące
działalność dobroczynną i współpracujemy z instytucjami wspierającymi osoby znajdujące się
w trudnej sytuacji życiowej.
Pobudzamy i stymulujemy wśród pracowników postawy obywatelskie i dobroczynne zachęcając do
angażowania się w wolontariat pracowniczy. Wśród pracowników chcemy budować kulturę zaufania
i lojalności. Oferujemy konkurencyjną, atrakcyjną i satysfakcjonującą płacę, która spełnia zasadę
niedyskryminacji. Stosujemy obowiązującą w Polsce, jednolitą dla całego kraju płacę minimalną.
W 2021 roku wyniosła ona 2800 złotych brutto. Zdecydowana większość naszych pracowników (97%)
otrzymuje wynagrodzenie wyższe od płacy minimalnej.
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W naszej działalności nie zapominamy o tematach ważnych
społecznie, mówimy o nich użytkownikom i promujemy je wśród
pracowników.
Szczególną rolę w promowaniu jak najlepszych postaw odgrywamy przez codzienne informowanie, tworzenie
wiedzy i stanowienie inspiracji do uczenia się przez całe życie. Naszą siłą jest również możliwość
pozytywnego oddziaływania w kwestiach istotnych społecznie. Serwisy WP są źródłem rzetelnych informacji
o ochronie środowiska, zdrowiu i bezpieczeństwie w sieci. W ten sposób Wirtualna Polska chce budować
świadomość i przyczyniać się do lepszej przyszłości Polski. Promujemy postawy proekologiczne, aktywny tryb
życia, ochronę zdrowia i profilaktykę.

Medialne aspekty działalności Wirtualnej Polski

Wolność
wyrażania się

Prawa człowieka
i prawa kulturowe

Wartość
intelektualna

Ochrona
prywatności
Tworzenie
treści

Jako niezależne medium WP sprawuje kontrolną funkcję,
stojąc na straży demokracji i praworządności. Na naszych
łamach dziennikarze, niezależnie od przekonań politycznych,
gospodarczych czy religijnych mogą bez obaw zabierać głos.
Jako firma działająca w obszarze mediów i internetu czujemy
się odpowiedzialni za etyczne działanie, współtworzenie,
promowanie i wspieranie wysokich standardów oraz
dostarczanie milionom użytkowników rzetelnych informacji.

Dbamy o nie na co dzień w naszej pracy dziennikarskiej. Nasi
dziennikarze pracują zgodnie z zasadami Stylebooka
i Guidebooka WP, w którym zadbaliśmy o zapisy związane
z prawami człowieka.
Poszanowanie wartości intelektualnej jest kluczowe w pracy
każdego medium. W Wirtualnej Polsce dedykowany zespół
zarządzający kontentem dba o to, by nasi kontrahenci, dzięki
odpowiednim zapisom w umowach, czuli się bezpieczni.
Zawsze płacimy za zamawiane treści i działamy zgodnie
z normami prawa nas obowiązującymi. Nasi dziennikarze,
zgodnie z wytycznymi Stylebooka i Guidebooka, dochowują
należytej staranności w oznaczaniu cytowanych treści oraz
źródeł informacji.

Pierwsza i najważniejsza zasada dla każdego dziennikarza
brzmi: po pierwsze nie krzywdzić. Jasno i wyraźnie definiujemy
w naszych zasadach osobę publiczną i określamy zasady
ochrony prywatności.
W

ramach

pracy

nad

jakościowym

dziennikarstwem
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internetowym zawsze weryfikujemy źródła informacji
i unikamy fake newsów. Wiarygodność naszych treści oraz
źródło pochodzenia materiałów, podobnie jak ich
różnorodność i ukazywanie świata z różnych perspektyw, ma
dla nas kluczowe znaczenie.

Rozpowszechnianie
treści

W przypadku WP odbywa się przede wszystkim przez Stronę
Główną portalu, którą zgodnie z wynikami badania
Mediapanel w grudniu 2021 roku odwiedziło 13,2 mln
realnych użytkowników. Ważnymi kanałami dystrybucji są dla
nas też media społecznościowe oraz wyszukiwarki. WP to
także Telewizja WP i radio Open FM , dzięki czemu
dystrybucja naszych informacji przenika się między kanałami.
Synergia ta to benefit dla naszych odbiorców.

Interakcja
z odbiorcami treści

W WP dbamy o to, by być wszędzie tam, gdzie dzieją się
ważne rzeczy. Użytkownicy poprzez platformę kontaktową WP
#dziejesię mogą zgłaszać tematy, ważne historie, bulwersujący
problem lub po prostu poinformować o lokalnym zdarzeniu.
Naturalną drogą kontaktu z redakcją są też interakcje
w mediach społecznościowych, czy w komentarzach na
łamach naszych serwisów.
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PRACOWNICY
Struktura zatrudnienia w Wirtualnej Polsce
[102-8; 401-1;401-3]
W strukturach spółek WP Holding w 2021 roku zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas
nieokreślony i określony było 1457 osób.

Zatrudnieni

Lokalizacja

2019

2020

Nowi pracownicy
2021

2019

2020

2021

Warszawa

312

319

441

74

66

99

Lublin

130

107

107

46

32

35

Wrocław

236

235

272

71

73

100

Gdańsk

434

400

462

119

61

78

94

117

175

37

56

65

1 206

1 178

1 457

347

288

377

Pozostałe
SUMA

Zdecydowana większość pracowników WP Holding jest zatrudniona w pełnym wymiarze godzin.
Wskaźnik fluktuacji obniżył się w porównaniu do 2020 roku. Biorąc pod uwagę bardzo niepewną sytuację
ekonomiczną w kraju i na świecie związaną z trwającą epidemią COVID-19, postrzegamy to jako bardzo
dobry wynik.

Fluktuacja zatrudnienia

2019

2020

2021

Płeć
Kobiety

22%

24%

20%

Mężczyźni

32%

25%

16%

poniżej 30 lat

30%

38%

21%

30 - 50 lat

26%

16%

18%

powyżej 50 lat

38%

10%

4%

Łącznie wszyscy pracownicy

27%

25%

19%

Grupa wiekowa

34

Wiek pracowników WP HOLDING (w 2021)
Większą część naszych pracowników stanowią osoby w wieku 30 – 50 lat. Całkowita liczba osób
zatrudnionych w strukturach spółek WP Holding w podziale na grupy wiekowe kształtuje się w następujący
sposób:

poniżej 30 lat

33%

30 - 50 lat
powyżej 50 lat

65%
2%

Zaufanie
W Grupie WP wdrożyliśmy Leadership Trust Index [LTI], który wskazuje na poziom zaufania do
bezpośredniego przełożonego. Indeks zaufania przyjmuje wartości od -100 do +100. W każdej ze spółek
holdingu LTI przyjmuje wartości dodatnie. Dzięki wskaźnikowi LTI każdy menedżer może podjąć decyzję, jakie
podejmie działania mając na względzie wartość tego wskaźnika. Jest to forma feedbacku, która ma służyć
indywidualnej pracy nad wzmacnianiem kompetencji menedżerskich i dialogu z zespołem.

LTI – Leadership Trust Index

+26pkt

70pkt

44pkt

2020

2021

Równość wynagrodzenia kobiet i mężczyzn
[405-1; 4-5-2; 202-1]
Dbamy, by praca wszystkich zatrudnionych była odpowiednio wynagradzana, niezależnie od płci. Ze względu
na różny rozkład płci w danych grupach stanowisk, stosunek wynagrodzeń kobiet do mężczyzn w strukturach
spółek WP Holding nie jest równomierny. Nie różnicujemy wynagrodzeń względem płci. Wpływ na wysokość
wynagrodzeń w Grupie WP mają m.in. staż pracy, osiągnięte rezultaty i złożoność obowiązków
w poszczególnych obszarach.
Do mierzenia równości wynagrodzeń w naszej firmie stosujemy między innymi wskaźnik Gender Pay Gap
Ratio. Gender Pay Gap Ratio (GPGR) jest wskaźnikiem obliczanym jako wartość bezwzględna z różnicy
pomiędzy stosunkiem średniego wynagrodzenia danej płci do drugiej płci a wartością 100%. GPGR jest
wskaźnikiem neutralnym płciowo.
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W poszczególnych grupach hierarchii stosunek wynagrodzenia kobiet do mężczyzn zatrudnionych na
podstawie umowy o pracę kształtuje się następująco:
Hierarchia stanowisk

Gender Pay Gap Ratio

Wyższa kadra zarządzająca

4,70%

Menedżerowie i kierownicy

8,70%

Pozostali pracownicy
Wszyscy pracownicy

14,70%
14,10%

Wyniki dotyczą wszystkich form zatrudnienia, sposób wyliczenia Gender Pay Gap został przyjęty
w następujący sposób:
(Średni wynik u CR TC mężczyzn – średni wynik CR TC u kobiet) / średni wynik CR TC u mężczyzn
Średni wynik u CR TC mężczyzn to przeciętna wartość stosunku wynagrodzenia całkowitego miesięcznego
(zasadnicze oraz zmienne) wśród mężczyzn do mediany rynkowej na danym stanowisku (proporcjonalnej do
wymiaru etatu).
Średni wynik CR TC u kobiet to przeciętna wartość stosunku wynagrodzenia całkowitego miesięcznego
(zasadnicze oraz zmienne) wśród kobiet do mediany rynkowej na danym stanowisku (proporcjonalnej do
wymiaru etatu).

Niedyskryminowanie

W Wirtualnej Polsce obowiązuje Regulamin Pracy oraz Kompas Etyki, w którym WP jako pracodawca
zobowiązuje się do przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową,
pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony
lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Grupa WP jako pracodawca równo traktuje pracowników w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,
warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub
pośrednio, z przyczyn określonych przez Spółkę w regulaminie pracy. Ponadto, Spółka zobowiązała się
i podejmuje wszelkie działania zapewniające eliminację dyskryminowania bezpośredniego i pośredniego,
które mogłoby prowadzić do różnicowania sytuacji pracowników ze względu na jedną z cech określonych
powyżej.
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W 2021 roku dołączyliśmy do 30 % Club - globalnej inicjatywy promującej
różnorodność w biznesie. Jej celem jest zwiększenie reprezentacji kobiet na poziomie zarządu i rady
nadzorczej w największych polskich spółkach giełdowych do 2030 roku. Kampania ma też na celu ustalenie
progu 30% udziału kobiet we władzach spółek notowanych na giełdzie.

Wskaźnik różnorodności w organach nadzorczych w 2021 roku

PROCENTOWY UDZIAŁ KOBIET W RADZIE NADZORCZEJ I ZARZĄDZIE

ROZWÓJ, SZKOLENIA I EMPLOYER BRANDING
[401-2]

WP Akademia
W Wirtualnej Polsce działa WP Akademia, czyli strefa szkoleniowa i inspiracyjna zainicjowana przez
największą spółkę - WP Media. Prelegentami są wewnętrzni eksperci, którzy dzielą się wiedzą ze swoich
obszarów i zainteresowań oraz trenerzy zewnętrzni. WP Akademia powstała dla wszystkich pracowników, a jej
oferta jest dopasowana do ich potrzeb.
Przykładowe realizacje w ramach WP Akademii:


Programmatic w WP,



Techniki prezentacji publicznej,



Szkolenie z pakietów biurowych i prowadzenie do świata współpracy online,



Uznanie i empatia jako sposoby lepszego rozumienia się i poznania.

W 2021 roku:
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Nauka języka angielskiego
Wszyscy pracownicy WP mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności językowych poprzez darmowy
dostęp do eTutor – największej platformy do nauki języków. Umożliwia pracownikom naukę języka
angielskiego i niemieckiego o dowolnej porze, w dowolnym miejscu i bez limitów.

Miesiąc różnorodności
Listopad 2021 roku ogłoszony został Miesiącem Różnorodności. Przez cały miesiąc razem z think tankiem
Diversity Hub przybliżane były tematy z zakresu D&I (Diversity & Inclusion) w poszczególnych jej wymiarach,
takich jak: wiek, różnorodność komunikacji, interkulturowość. W ramach Miesiąca Różnorodności odbyły się
trzy webinary poprowadzone przez ekspertów Diversity Hub, które zainteresowały około 1000 pracowników
Wirtualnej Polski. Webinar I: Różnorodność w komunikacji, Webinar II: Unconscious bias – uświadom sobie to,
co nieświadome, Webinar III: Pokolenia w miejscu pracy. Nagrane zostały dwa filmy dotyczące tematu
różnorodności w miejscu pracy z udziałem pracowników. Pracownicy otrzymali też liczne materiały
edukacyjne obejmujące wszystkie obszary różnorodności.

Dostęp do porad psychologicznych
Niezwykle ważny jest komfort psychiczny pracowników. W Wirtualnej Polsce wszystkie osoby, które czują
potrzebę skorzystania ze wsparcia specjalisty, mogą skorzystać z konsultacji online z doświadczonymi
terapeutami.

Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia
ustawicznego
[404-2]
Nasza polityka rozwojowa opiera się o model 70/20/10, czyli:

zdobywanej wiedzy
pochodzi z doświadczenia,
jakie pozyskujemy podczas
wykonywanej pracy oraz
podejmowanych wyzwań
leżących poza naszą strefą
komfortu (Learn by doing)
samorozwój oraz szukanie
inspiracji

kompetencji nabywamy
dzięki relacjom, współpracy
z innym osobami
nauka poprzez wymianę
doświadczeń, feedback,
kontakt z przełożonym i
współpracownikami

zdobywanej wiedzy pochodzi
z tradycyjnych szkoleń
i warsztatów
nauka poprzez zastosowanie
zdobytej wiedzy w praktyce
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AKCJE SPOŁECZNE
[413-1]

EKOTEST

W 2021 roku przeprowadziliśmy ogólnopolski test poświęcony ekologii. Celem badania było zebranie
informacji o wiedzy Polaków nt. ochrony środowiska. Za każdy wypełniony test przeznaczyliśmy 1 złotych na
sadzenie lasu. Projekt przeprowadziliśmy razem z Fundacją Czyste Powietrze, która działa na rzecz budowania
świadomości ekologicznej w Polsce. Ankieta dostępna była na dedykowanej stronie internetowej i dotyczyła
takich zagadnień, jak: oszczędzanie wody, elektromobilność, gospodarka odpadami czy jakość powietrza.
Po zebraniu i przeanalizowaniu odpowiedzi przygotowany został raport, który został udostępniony na stronie
internetowej. Badanie było objęte patronatem: Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacji Pozytywnych Idei oraz Fundacji Las na Zawsze.

#ZDĄŻYSZ

Wirtualna Polska przeprowadziła akcję pt. „#Zdążysz?”, której celem była promocja szczepień. W kampanii
wzięły udział osoby, które przez pandemię COVID-19 straciły najbliższych. W obliczu kolejnej fali pandemii
i niechęci do szczepień opowiadały swoje historie i zadały Polakom jedno, ważne pytanie - #Zdążysz? Pod
tym hasłem były też publikowane wideoreportaże o każdym z bohaterów spotu. Kampanię przygotowywała
redakcja WP abcZdrowie.
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LICZNIK DLA KLIMATU

"Licznik dla klimatu" to wspólna inicjatywa Greenpeace i polskich mediów. Wierzymy, że
w Polsce nadszedł czas na poważną debatę o ochronie klimatu i odejściu od węgla. Węgiel jest zdecydowanie
największym źródłem emisji gazów cieplarnianych w naszym kraju. Dlatego w czasie trwającego w Glasgow
szczytu klimatycznego COP26 apelowaliśmy do rządzących o jak najszybsze zainicjowanie prac nad planem
odejścia Polski od węgla i stworzenie kompleksowej polityki klimatycznej Polski.

TRASH CHALLENGE

Dwa kontenery pełne śmieci – tyle odpadów zalegających w lasach na warszawskiej Białołęce udało się
posprzątać zespołowi WP Pilot. W ruinach budynku przy Trasie Mostu Północnego u zbiegu ulic Liczydło
i Powałów posprzątali oni „dzikie wysypisko”.
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ADOPTUJ ŚWIADOMIE

Redakcja serwisu Pudelek z okazji Dnia Kundelka po raz kolejny przeprowadziła akcję #AdoptujŚwiadomie.
We współpracy z Fundacją Azyl pod Psim Aniołem dziennikarze pomagali znaleźć nowe domy dla Poppy,
Eneja, Sibu, Ellis, Kaziutka i Lilki. Psy pod okiem specjalistów z Doggy Dog Space przeszły niesamowite
metamorfozy i wzięły udział w sesji zdjęciowej. Aby pomóc znaleźć im nowy dom, redakcja Pudelka
zapewniła psom metamorfozę oraz profesjonalną sesję zdjęciową. Dzięki akcji wszystkie psy trafiły do nowych
domów.

START W DOBRYM STYLU DOMODI

Celem akcji była pomoc podopiecznym wrocławskiej Fundacji DOM Dbamy o Młodych
w wejściu na rynek pracy. W ramach projektu we wrześniu Grupa DOMODI przeprowadziła cykl spotkań dla
młodzieży w wieku 17-19 lat, podczas których odbyły się warsztaty i prelekcje dotyczące zagadnień
związanych z pierwszą pracą. Wykłady i szkolenia poprowadzili eksperci z Grupy DOMODI specjalizujący się
w różnych dziedzinach - od HRu, przez kreowanie wizerunku, social media po IT, finanse czy księgowość etc.
Dzięki temu uczestnicy akcji otrzymali wiedzę oraz umiejętności potrzebne do wejścia na rynek pracy.
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Wsparcie innych inicjatyw
W Wirtualnej Polsce wiemy, że technologia ma moc rozwiązywania wielu problemów społecznych. Dzielimy
się wiedzą, wspieramy ważne wydarzenia kulturalne i sportowe, pomagamy potrzebującym wykorzystując
nasze szerokie zasięgi dotarcia z informacjami. W 2021 roku na nasze działania w poniższych obszarach
przeznaczyliśmy środki finansowe i świadczenia o wartości ponad 14 milionów złotych.
Wsparcie kultury – 8,5 mln
Ważne wydarzenia sportowe – 5,5 mln
Akcje charytatywne i pomocowe – 30 tys.

W ramach wspierania kultury współpracowaliśmy na zasadach partnerskich z Fundacją Wisławy
Szymborskiej – zapewnialiśmy transmisję gali na żywo na Stronie Głównej wp.pl.
Byliśmy sponsorem kategorii Kultura Cyfrowa w rozdaniu prestiżowych nagród Paszporty Polityki.
Patronowaliśmy Nagrodę Lesława A. Pagi. Współpracowaliśmy z organizatorami licznych konferencji Szczyt Klimatyczny, Impact, Kongres 590, Polska Moc Biznesu, Efni, Infoshare, Elektromobilni.
Serwis Money.pl objął partnerstwem akcję społeczną „Otwarty Dzień Notariatu”.
Użytkownicy Wirtualnej Polski przyznawali nagrodę publiczności w ramach współpracy WP
z Festiwalem Filmowym Orły. Byliśmy także partnerem najbardziej rozpoznawalnego festiwalu filmowego
Camerimage.
Angażowaliśmy się w liczne partnerstwa sportowe, w tym te najważniejsze, jak kooperacja
z Polskim Komitetem Olimpijskim - Igrzyska w Tokio (2021) i Pekinie (2022). Byliśmy partnerem Polskiej
Reprezentacji. Podczas wydarzeń działała dedykowana Sekcja Olimpijska w naszym największym serwisie
sportowym - WP SportoweFakty. Umowa obejmowała także relacje dziennikarskie redakcji, współorganizację
konferencji prasowej „100 dni do Tokio”. Na Stronie Głównej pojawił się dedykowany wydarzeniu doodle.
Dodatkowym działaniem było stworzenie wyjątkowego, ekologicznego muralu w centrum Warszawy,
promującego igrzyska.
WP SportoweFakty były Partnerem Reprezentacji Polski w Żużlu, Partnerem Ekstraligi
i I. Ligii Żużlowej. Podczas wydarzeń w serwisie sportowym WP pojawiła się dedykowana sekcja,
uruchomiona była także promocja redakcyjna, banerowa i w kanałach social media.
Wirtualna Polska była także Partnerem Polskiego Związku Piłki Siatkowej oraz największych federacji
sportów walki w Polsce - KSW, FEN, MMA POLSKA.
Dodatkowo wspieraliśmy akcje społeczne i edukacyjne. Serwis Money.pl był patronem akcji społecznej
„Otwarty Dzień Notariatu” - promocja darmowych porad notarialnych, serwis WP Kobieta współdziałał
z fundacją Kwiat Kobiecości – „Piękna, bo zdrowa” w ramach akcji promującej profilaktykę raka szyjki
macicy i „Diagnostyka Jajnika” profilaktykę raka jajnika.
Nasze spółki działały charytatywnie na rzecz m.in. fundacji Everet, schroniska Pegasus, Szlachetnej
Paczki, „pozytywnie.com” – pokój życzliwości, a także przeznaczały środki na schroniska dla zwierząt i
pomoc osobom potrzebującym.
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OBSZAR ŁADU KORPORACYJNEGO (G)
[102-45]
Na dzień 31.12.2021 roku oraz na dzień przekazania niniejszego raportu do publikacji struktura Grupy
Wirtualna Polska Holding wyglądała następująco:

Najważniejsze zmiany:
Spółka WP Zarządzanie połączyła się z Wirtualną Polską Media poprzez przeniesienie na spółkę WPM S.A.
majątek spółki WPZ sp. Z o.o., jako spółki przejmowanej. Do wachlarza spółek Holdingu dołączyły WP
Naturalnie, Stacja Służew oraz Modern Commerce w udziale mniejszościowym.
Wirtualna Polska wykupiła całość udziałów w spółce Nocowanie.pl. Pierwotnie do WP należało 51% udziałów,
przez ostatnie lata na podstawie zapisów umowy inwestycyjnej Wirtualna Polska nabyła pozostałe 49%.
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Zarząd WP Holding
[102-18]

W 2021 roku nie doszło do zmian w strukturze zarządu.

Obowiązki zarządu

Elżbieta Bujniewicz-Belka, CFO Grupy Wirtualna Polska, odpowiada za obszar zrównoważonego rozwoju
spółki oraz zagadnienia związane z diversity&inclusion.
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Właściciele oraz forma prawna WP
[102-5]

Wirtualna Polska Holding S.A. to spółka akcyjna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Na 31 grudnia 2021 roku struktura kapitału podstawowego Spółki Dominującej przedstawiała się
następująco:

Akcjonariusz

Liczba akcji

% kapitału

Liczba
głosów

% głosów

Jacek Świderski poprzez m.in.:

3 785 667

12,94%

7 548 904

18,62%

Orfe S.A.

3 771 740

12,90%

7 534 977

18,59%

Michał Brański poprzez m.in.:

3 781 416

12,93%

7 544 652

18,61%

10X S.A.

3 767 488

12,88%

7 530 724

18,58%

Krzysztof Sierota poprzez m.in.:

3 777 164

12,92%

7 540 400

18,60%

Albemuth Inwestycje S.A.
Łącznie Założyciele *[1]
AVIVA OFE

3 763 236
11 344 247
2 799 000

12,87%
38,79%
9,57%

7 526 472
22 633 956
2 799 000

18,57%
55,84%
6,90%

Pozostali

15 102 955

51,64%

15 102 955

37,26%

Razem

29 246 202

100,00%

40 535 911

100,00%

Na dzień publikacji niniejszego raportu struktura akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio
przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przedstawia
się następująco:
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Pełne informacje w zakresie funkcjonowania Zarządu dostępne są w Statucie Wirtualna Polska Holding S.A.
pod adresem: http:// https://holding.wp.pl/inwestor/statut

Rada nadzorcza
[102-22; 102-23; 102-24]
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Wirtualna Polska Holding SA we wszystkich
dziedzinach jej działalności.

Struktura rady nadzorczej:
Piotr Walter

Witold Woźniak

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Aleksander Wilewski
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Przewodniczący Komitetu Audytu

Mariusz Jarzębowski
Członek Rady Nadzorczej spełniający
kryterium niezależności
Członek Komitetu Audytu

Beata Barwińska-Piotrowska
Członek Rady Nadzorczej

Katarzyna Beuch
Członek Rady Nadzorczej spełniający
kryterium niezależności
Członek Komitetu Audytu

Grzegorz Konieczny
Członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria
niezależności
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Obowiązki rady nadzorczej


zarówno w odniesieniu do Spółki, jak i jej podmiotu zależnego,
zawieranie umów o pracę, umów zlecenia, umów o świadczenie usług
(lub innych umów o podobnym charakterze), których kwota rocznego
wynagrodzenia przekracza 1,2 mln złotych (łącznie z maksymalnym
możliwym do wypłaty poziomem premii na podstawie takiej umowy);



wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub którykolwiek jej
Podmiot Zależny umowy powodującej powstanie skonsolidowanego
zadłużenia

finansowego

przekraczającego

3,5-krotność

EBITDA

z zastrzeżeniem, iż wartość takiej umowy przekracza kwotę 50 mln
złotych;


opiniowanie wieloletnich programów rozwoju Spółki i rocznych
planów finansowych spółki;



rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał
Walnego Zgromadzenia;



wybór lub zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
finansowych Spółki oraz do przeprowadzenia czynności rewizji
finansowej Spółki;



powoływanie i odwoływanie członków Zarządu zgodnie z wnioskiem
Prezesa Zarządu;



ustalanie liczby członków Zarządu zgodnie z wnioskiem Prezesa
Zarządu;



ustalanie Regulaminu Rady Nadzorczej i Regulaminu Zarządu;



wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej transakcji
z podmiotem powiązanym, z wyłączeniem transakcji typowych,
zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej
działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym,
w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy;



ustalanie wynagrodzeń osób pełniących funkcje Prezesa Zarządu
i pozostałych Członków Zarządu Spółki.

Najważniejszą zmianą w 2021 roku było objęcie roli Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez Piotra Waltera,
który spełnia kryterium niezależności.
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Zapobieganie korupcji
[205-1]
W celu przeciwdziałania korupcji realizujemy spójną politykę zatrudniania i wynagradzania. Spółka wdrożyła
kodeks identyfikujący priorytetowe obszary etyki.
Zasady prowadzenia sprzedaży usług oraz relacje w łańcuchu dostaw mają na celu określenie jednolitych
i przejrzystych standardów wyłączających przypadki korupcji. Grupa WP wprowadziła procedury
ewidencjonowania łańcucha dostaw oraz procesu sprzedaży.
W Grupie WP dbamy, by nasi pracownicy i współpracownicy powstrzymywali się od podejmowania
jakichkolwiek czynności, które mogłyby spowodować wystąpienie konfliktu interesów. Stosujemy politykę
zerowej tolerancji wobec korupcji w odniesieniu do wszystkich aspektów działalności. Konflikt interesów
występuje wtedy, gdy na podjęcie decyzji może mieć wpływ interes osobisty, a przy tym stoi to
w sprzeczności z interesem Grupy WP.

Niedopuszczalne jest w szczególności:
Korupcyjne wykorzystywanie możliwości biznesowych uzyskanych dzięki zatrudnieniu
w Grupie WP lub współpracy z Grupą WP.
Podejmowanie

decyzji

lub

wpływanie

na

proces

podejmowania

decyzji

o nawiązaniu przez Grupę WP współpracy w oparciu o korupcyjne kryteria.
Uzyskiwanie jakichkolwiek korzyści osobistych z tytułu transakcji przeprowadzanych przez
Grupę WP.
Przyjmowanie i oferowanie przez pracowników i współpracowników prezentów, upominków,
gratyfikacji finansowych od lub na rzecz klientów, partnerów lub dostawców, w związku lub
przy okazji pracy lub współpracy z Grupą WP (nie dotyczy różnego rodzaju drobnych
upominków okazyjnych i świątecznych).
Wyjątkiem od powyższych zasad jest okazjonalne przyjmowanie drobnych upominków (innych niż pieniądze),
o niskiej wartości, które w przyjętej ogólnie praktyce nie wykraczają poza ramy uczciwości biznesowej.
Dopuszczalne są także spotkania w formie biznesowych posiłków lub konferencji i spotkań wyjazdowych.
Wszelkie zaobserwowane nieprawidłowości czy obawy dotyczące działań, które mogą stać
w sprzeczności z Kompasem Etyki i prowadzić do zachowań korupcyjnych powinny być zgłaszane do
przełożonych.
Jasno wskazujemy pracownikom, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do tego czy dane zachowanie
może oznaczać korupcję zobowiązani są odmówić przyjęcia prezentu, upominku czy innej formy gratyfikacji,
mogą też zawsze zwrócić się o poradę i opinię.
Przeciwko Grupie WP ani jej pracownikom nie toczyły się żadne sprawy sądowe oraz nie zapadł żaden wyrok
sądu dotyczący korupcji w okresie objętym raportowaniem.

Zgodność z regulacjami w zakresie oddziaływania na społeczeństwo i mechanizmy
skargowe
Stopień przestrzegania przez Grupę WP regulacji wskazuje na zdolność zarządzania działalnością w taki
sposób, aby minimalizować niezgodności i naruszenia oraz ryzyko w postaci potencjalnych kar lub pośrednio
w postaci wpływu na reputację.
W Grupie WP nie wystąpiły przypadki niezgodności z przepisami lub regulacjami dotyczącymi dostarczania
i użytkowania produktów i usług powodujące nałożenie na jakąkolwiek spółkę z Grupy WP sankcji
pozafinansowych.
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Kwestie wpływu organizacji na społeczeństwo w wyniku działań́ podejmowanych przez samą organizację oraz
w relacji z innymi podmiotami mogą wywoływać spory. Skuteczne mechanizmy skargowe odgrywają ważną
rolę w naprawianiu skutków negatywnego wpływu na społeczeństwo.

Charakter oddziaływania
Charakter społecznego zaangażowania i oddziaływania Grupy WP na społeczeństwo, a w szczególności istota
świadczonych przez spółki z Grupy WP usług, jakimi są usługi dotyczące społeczeństwa informacyjnego,
usługi informacyjne, usługi e-commerce i inne świadczone drogą elektroniczną czasem prowadzą do typowej
dla tych kanałów krytyki, obraźliwych komentarzy, czy tzw. nienawiści w Internecie. Grupa WP przyjmuje
skargi w zakresie wpływu na społeczeństwo bezpośrednimi kanałami komunikacji, takimi jak elektroniczne
formularze udostępnione na stronach internetowych, w tym pod adresem pomoc.wp.pl, a ponadto pocztą
elektroniczną oraz telefonicznie przez Biuro Obsługi Klientów. W zakresie aspektów związanych z ochroną
danych osobowych użytkowników skargi przyjmuje powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych
poprzez
dedykowaną
skrzynkę
e-mailową
oraz
formularz
zgłoszeniowy
pod
adresem
http://onas.wp.pl/formularz_rodo.html.
Kluczowe kwestie i zagadnienia zgłoszone w 2021 roku wymieniono w rozdziale „Interesariusze Wirtualnej
Polski”.
Spółka prowadzi politykę programową, która za główny cel stawia rzetelne relacjonowanie wydarzeń,
tłumaczenie ich rangi i znaczenia oraz doradzanie internautom w codziennych wyborach konsumenckich. W
celu realizacji odpowiedzialnej społecznie polityki redakcyjnej tematy podejmowane na stronach
internetowych serwisów WP nie mogą godzić w uczucia religijne, propagować przemocy, używania środków
odurzających, nie mogą nawoływać do jakichkolwiek form nienawiści i nietolerancji. Spółka podejmuje
działania mające na celu eliminację niepożądanych społecznie zachowań użytkowników poprzez
wprowadzanie właściwych regulaminów, polityk i mechanizmów umożliwiających przekazywanie zgłoszeń o
zachowaniach społecznie niepożądanych.

Zgodność z regulacjami w zakresie odpowiedzialności za produkty
i usługi
Stopień przestrzegania regulacji przez Grupę WP wskazuje na zdolność zarządzania działalnością w taki
sposób, aby minimalizować niezgodności i naruszenia oraz ryzyko w postaci potencjalnych kar lub pośrednio
w postaci wpływu na reputację.
W Grupie nie wystąpiły przypadki niezgodności z przepisami lub regulacjami dotyczącymi dostarczania i
użytkowania produktów i usług powodujące nałożenie na jakąkolwiek spółek z Grupy WP sankcji
pozafinansowych. Na Grupę WP nie nałożono istotnych kar finansowych.
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ETYKA
[102-17]

Kompas etyki
Kompas Etyki to kodeks etyki w Wirtualnej Polsce. Zawiera normy postępowania, którymi powinniśmy
kierować się w naszej codziennej pracy. Zasady te mają wspierać nas w przestrzeganiu uczciwych reguł
współpracy i pomagać w budowaniu przyjaznego środowiska pracy, co z kolei stwarza warunki do
właściwego rozwoju zawodowego.
Pracownicy mają obowiązek reagować na wszelkie praktyki i działania niezgodne z Kompasem
i wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w Grupie lub obowiązującym prawem.
Zgłoszenia naruszeń zasad Kompasu Etyki przyjmujemy w formie mailowej, telefonicznej oraz osobiście
poprzez kontakt z Rzecznikiem Etyki lub bezpośrednim przełożonym.

Kodeks etyki dziennikarskiej
Zobowiązaniem Wirtualnej Polski jest dostarczanie rzetelnej informacji. Dziennikarze codziennie wpływają na
naszych czytelników. Nasze materiały opisują ich problemy, kształtują opinie, inspirują przy podejmowaniu
decyzji w życiu prywatnym, zawodowymi społecznym. Dlatego interes i komfort użytkownika powinien
zawsze znajdować się w centrum naszego zainteresowania. Wierzymy, że przestrzeganie poniższych zasad
pomoże nam realizować ten cel.

Sygnalista
[406-1; 205-2]
W Wirtualnej Polsce priorytetem jest dobro pracowników i współpracowników, dbanie
o partnerskie relacje, wzajemny szacunek i kulturę organizacyjną. Chcemy, aby współpraca odbywała się
w oparciu o zasady etyki i w zgodzie z normami społecznymi. Dlatego w naszej największej spółce –
Wirtualna Polska Media - wdrożyliśmy procedurę przeciwdziałania oraz zapobiegania niepożądanym
zachowaniom o nazwie „Sygnalista”. Określa ona zachowania sprzeczne z zasadami obowiązującymi
w organizacji. W pozostałych spółkach trwają prace nad jej wdrożeniem.
Wszyscy pracownicy i współpracownicy zobowiązani są do przestrzegania zasad w niej zawartych. Dokument
ten jest komplementarny do Kompasu Etyki i został sporządzony w języku polskim, używanym przez 100%
pracowników spółki.
Do zasad sprzecznych z zasadami obowiązującymi w Wirtualnej Polsce uznaje się w szczególności:
krzyki, wyzwiska, groźby
przydzielanie zadań niemożliwych do
wykonania, zbyt trudnych lub
pozbawionych sensu

korupcja, nepotyzm działania na szkodę
firmy
molestowanie - czyli zachowanie mające
na celu naruszenie godności drugiej
osoby

obmawianie lub rozsiewanie plotek
molestowanie seksualne będące
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uporczywe i ciągłe nieuzasadnione
krytykowanie pomysłów, projektów,
kompetencji, szczególnie na forum
publicznym
nieuzasadnione izolowanie od informacji
i kontaktów z innymi pracownikami lub
współpracownikami

Prawo zgłoszenia
niepożądanych
zachowań przysługuje
każdemu

przejawem dyskryminowania ze względu
na płeć. Istotne jest, że molestowanie
dotyczy nie tylko sfery cielesnej, ale
także werbalnej (propozycje seksualne,
niewybredne żarty) i niewerbalne (gesty,
ruchy)
dyskryminacja bezpośrednia, czyli
niekorzystne traktowanie pracownika
lub współpracownika ze względu na np.
płeć, wiek, wygląd, poglądy.

Zgłoszenie może być
dokonane anonimowo

Wirtualna Polska ma
obowiązek podjąć
działania w każdym
przypadku otrzymania
zgłoszenia

Każdemu pracownikowi i współpracownikowi przysługuje prawo złożenia zgłoszenia dotyczącego zachowań
niepożądanych wobec niego lub wobec innych osób. Zgłoszenie może zostać dokonane również anonimowo.
do HR Biznes Partnera
do dowolnego członka Rady Pracowników lub pod e-mail: radapracownikow@grupawp.pl
do bezpośredniego przełożonego lub Dyrektora Pionu
pod adres kodeksetyki@grupawp.pl
do Zarządu Wirtualna Polska Holding S.A - adres e-mail: sygnalista_zz_wph@grupawp.pl,
do Rady Nadzorczej Wirtualna Polska Holding S.A. - adres e-mail:
sygnalista_rn_wph@grupawp.pl

W Wirtualnej Polsce zabrania się jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na płeć, której celem lub skutkiem
jest naruszenie godności lub poniżenie albo upokorzenie pracownika (molestowanie seksualne).
W Grupie zabrania się także wszelkich form mobbingu rozumianego jako działania lub zachowania dotyczące
pracownika lub skierowanego przeciwko pracownikowi, polegającego na uporczywym i długotrwałym
nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołującego u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej,
powodującego lub mającego na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub
wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Każdy pracownik i współpracownik ma obowiązek ukończenia
szkolenia z Przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy.
W całym 2021 roku wpłynęły trzy zgłoszenia dotyczące mobbingu. W przypadku jednego
z nich komisja badająca zgłoszenia potwierdziła nieprawidłowości i zarekomendowała zakończenie
współpracy, co stało się niezwłocznie.

Zasady ładu korporacyjnego, którym podlega spółka
W 2021 roku Spółka podlegała zbiorowi zasad ładu korporacyjnego zebranemu w dokumencie Dobre
Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016, będącym załącznikiem do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady
Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku – w okresie
od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. oraz zbiorowi zasad ładu korporacyjnego zebranemu w
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dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021, będącym załącznikiem do Uchwały Nr
13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 roku
w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. oraz do dnia publikacji niniejszego raportu.
Dokument ten przygotowany został przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie i udostępniony w
siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na specjalnej stronie Internetowej poświęconej
zagadnieniom ładu korporacyjnego pod adresem: https://www.gpw.pl/dobre-praktyki. Pierwszy raport w
sprawie stanu stosowania Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 został przekazany przez Spółkę
zgodnie z wytycznymi do końca lipca 2021 r.

INFORMACJA O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO
Spółka dąży do zapewnienia jak największej transparentności swoich działań, należytej jakości komunikacji
z inwestorami oraz ochrony praw akcjonariuszy, także w kwestiach nieregulowanych przez prawo. W związku
z tym Spółka podejmuje niezbędne działania w celu najpełniejszego przestrzegania zasad zawartych
w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021”. Na dzień publikacji niniejszego raportu Spółka
stosuje zasady Dobrych Praktyk, dla których stosuje się regułę „comply or explain” z wyłączeniem poniższych
zasad:
1.4. W celu zapewnienia należytej komunikacji z interesariuszami, w zakresie przyjętej strategii biznesowej
spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje na temat założeń posiadanej strategii,
mierzalnych celów, w tym zwłaszcza celów długoterminowych, planowanych działań oraz postępów w jej
realizacji, określonych za pomocą mierników, finansowych i niefinansowych.
- Spółka nie publikuje na stronie internetowej swojej strategii ESG.
2.1. Spółka powinna posiadać politykę różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, przyjętą
odpowiednio przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie. Polityka różnorodności określa cele i kryteria
różnorodności m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz
doświadczenie zawodowe, a także wskazuje termin i sposób monitorowania realizacji tych celów. W zakresie
zróżnicowania pod względem płci warunkiem zapewnienia różnorodności organów spółki jest udział
mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%.
- Spółka jest w trakcie przygotowywania sformalizowanej polityki różnorodności w ramach szerszej strategii
ESG. Obecnie zarówno w Zarządzie jak i Radzie Nadzorczej Spółki udział płci mniej reprezentowanej wynosi
25% a w Zespole Zarządzającym Spółki 37,5%.
2.2. Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny
zapewnić wszechstronność tych organów poprzez wybór do ich składu osób zapewniających różnorodność,
umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika minimalnego udziału mniejszości określonego na
poziomie nie niższym niż 30%, zgodnie z celami określonymi w przyjętej polityce różnorodności, o której
mowa w zasadzie 2.1.
– Spółka jest w trakcie przygotowywania sformalizowanej polityki różnorodności w ramach szerszej strategii
ESG. Obecnie zarówno w Zarządzie jak i Radzie Nadzorczej Spółki udział płci mniej reprezentowanej wynosi
25% a w Zespole Zarządzającym Spółki 37,5%.
2.7. Pełnienie przez członków zarządu spółki funkcji w organach podmiotów spoza grupy spółki wymaga
zgody rady nadzorczej.
– Zasiadanie Członków Zarządu Spółki w zarządach lub Radach Nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej
Spółki nie wymaga zgody rady nadzorczej Spółki. Osoby te mają zawarte ze Spółką umowy zawierające
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klauzule o zakazie konkurencji i zobowiązania do poświęcania odpowiedniej ilości czasu na wypełnianie
obowiązków związanych z pełnionymi funkcjami.
2.11.6. Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza
i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie. Sprawozdanie,
o którym mowa powyżej, zawiera o najmniej: informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności
w odniesieniu do zarządu i rady nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1.
- Spółka jest w trakcie przygotowywania sformalizowanej polityki różnorodności w ramach szerszej strategii
ESG.
3.2. Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za zadania poszczególnych systemów
lub funkcji, chyba że nie jest to uzasadnione z uwagi na rozmiar spółki lub rodzaj jej działalności.
- W Spółce wyodrębniona została funkcja audytu wewnętrznego. Pozostałe zadania w ramach systemów
kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance) są
podzielone pomiędzy poszczególne jednostki organizacyjne w Spółce.
4.3. Spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie
rzeczywistym.
- Spółka nie zapewnia powszechnie dostępnej transmisji obrad Walnego Zgromadzenia. Walne
Zgromadzenia Spółki są organizowane w transparentny i wydajny sposób pozwalający akcjonariuszom na
uczestnictwo
i wykonywanie wszelkich praw związanych z posiadanymi akcjami Spółki. Ogłoszenie o Walnym
Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał i wszelką dokumentacją a także przyjęte uchwały publikowane są na
stronie internetowej Spółki. Nie zostały Spółce zgłoszone takie oczekiwania czy zapotrzebowanie ze strony
akcjonariuszy.
4.8. Projekty uchwał walnego zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego
zgromadzenia powinny zostać zgłoszone przez akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed walnym.
- Spółka dokłada wszelkich starań, aby akcjonariusze mieli możliwość zapoznania się z materiałami
i projektami uchwał do porządku obrad w terminach umożliwiających należyte rozeznanie jednak ze względu
na regulacje kodeksu spółek handlowych umożliwiające akcjonariuszom zgłaszanie projektów uchwał
w trakcie obrad walnego zgromadzenia, Spółka nie jest w stanie zagwarantować stosowania niniejszej zasady.
4.9.1. W przypadku gdy przedmiotem obrad walnego zgromadzenia ma być powołanie do rady nadzorczej
lub powołanie rady nadzorczej nowej kadencji: kandydatury na członków rady powinny zostać zgłoszone
w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu decyzji
z należytym rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed walnym zgromadzeniem; kandydatury, wraz
z kompletem materiałów ich dotyczących, powinny zostać niezwłocznie opublikowane na stronie
internetowej spółki;
- Spółka dokłada wszelkich starań, aby akcjonariusze mieli możliwość zapoznania się z materiałami
i projektami uchwał do porządku obrad w terminach umożliwiających należyte rozeznanie jednak ze względu
na regulacje kodeksu spółek handlowych umożliwiające akcjonariuszom zgłaszanie projektów uchwał
w trakcie obrad walnego zgromadzenia, Spółka nie jest w stanie zagwarantować stosowania niniejszej zasady.
6.3. Jeżeli w spółce jednym z programów motywacyjnych jest program opcji menedżerskich, wówczas
realizacja programu opcji winna być uzależniona od spełnienia przez uprawnionych, w przeciągu co najmniej
3 lat, z góry wyznaczonych, realnych i odpowiednich dla spółki celów finansowych i niefinansowych oraz
zrównoważonego rozwoju, a ustalona cena nabycia przez uprawnionych akcji lub rozliczenia opcji nie może
odbiegać od wartości akcji z okresu uchwalania programu.

53

- w Spółce wprowadzony został program motywacyjny przed dniem debiutu giełdowego Spółki przyznający
kluczowym menedżerom możliwość nabywania akcji Spółki. Jego zasady oparte są na emisji warrantów
subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki. Zgodnie z zasadami programu oraz zawartymi
umowami opcyjnymi realizacja programu opcji nie musi być uzależniona od spełnienia przez uprawnionych,
w przeciągu co najmniej 3 lat, z góry wyznaczonych, realnych i odpowiednich dla spółki celów finansowych
i niefinansowych oraz zrównoważonego rozwoju. Spółka uważa, iż konstrukcja programu zapewnia
wystarczające powiązanie wynagrodzenia kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi
i finansowymi spółki ze względu na fakt, iż nabywanie uprawnień do warrantów i akcji (tzw. vesting) jest
rozciągnięty w czasie (nabywanie uprawnień odbywa się kwartalnie przez ok. 5-6 lat), a warunkiem
uczestnictwa w programie jest pozostawanie we współpracy ze Spółką.
6.4. Rada nadzorcza realizuje swoje zadania w sposób ciągły, dlatego wynagrodzenie członków rady nie
może być uzależnione od liczby odbytych posiedzeń. Wynagrodzenie członków komitetów, w szczególności
komitetu audytu, powinno uwzględniać dodatkowe nakłady pracy związane z pracą w tych komitetach.
- Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości, członkowie
Komitetu Audytu nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia.
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3.
STRATEGIA
ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU
55

Wirtualna Polska w 2021 roku wypracowała kierunki strategii zrównoważonego rozwoju na lata 2022- 2030.
Dokument stanowi dla nas jasną deklarację gotowości do współtworzenia lepszego, bardziej
zrównoważonego świata i istotny element biznesowej strategii firmy. Naszą ambicją jest wywieranie
pozytywnego wpływu na środowisko.

Nasze zadanie:
Dostarczanie milionom użytkowników najważniejszych informacji oraz usług
i produktów internetowych

Nasz cel rozwojowy:
Generowanie wyłącznie pozytywnego wpływu w każdym z obszarów Zrównoważonego
Rozwoju.
Idea Zrównoważonego Rozwoju łączy dbałość o nasze otoczenie z ciągłym wzrostem
gospodarczym.
Jesteśmy świadomi ogromnych wyzwań środowiskowych, społecznych i tych dotyczących ładu
korporacyjnego. Zestaw standardów ESG określa miary dla organizacji świadomej i zrównoważonej, jaką
chcemy pozostać. Chcemy aktywnie zarządzać naszym wpływem na środowisko i minimalizować jego
negatywny wymiar. Na najbliższe lata stawiamy sobie ambitne cele dotyczące udziału zielonej energii
i redukcji emisji gazów cieplarnianych.
Ich realizacja zapewni, że prowadzenie naszej działalności będzie w całości „zielone”.
Ponadto w naszej działalności najważniejsi pozostają ludzie:
Nasi pracownicy, dbający każdego dnia o dostarczanie najwyższej jakości treści i usług.
Użytkownicy naszych portali, którym dostarczamy ciekawe treści, bezpieczne usługi internetowe
oraz różnorodny ekosystem portali dopasowanych do potrzeb.
Inwestorzy, którym chcemy dostarczać wartości powstające w sposób zrównoważony
i odpowiedzialny.
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To nasz kolejny krok na drodze
zrównoważonego rozwoju.
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4. TAKSONOMIA
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Grupa Wirtualna Polska Holding po raz pierwszy ujawnia w niniejszym raporcie informacje dotyczące tzw.
unijnej Taksonomii działalności zrównoważonej środowiskowo. Obowiązki z tym związane zostały
wprowadzone Rozporządzeniem Parlamentu i Rady (UE) 2020/852 z 18 czerwca 2020 r. W pierwszym roku
obowiązywania, zgodnie z treścią Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2021/2178 Grupa Wirtualna
Polska Holding ujawnia odsetek obrotu, nakładów inwestycyjnych i wydatków operacyjnych kwalifikujących
się do systematyki (Taksonomii), bez konieczności weryfikacji Technicznych Kryteriów Kwalifikacji, czyli
ustalenia jaki odsetek tych trzech wartości jest związany z działalnością zrównoważoną środowiskowo.

Zasady rachunkowości
W celu obliczenia odsetka obrotu, nakładów inwestycyjnych (CapEx) i wydatków operacyjnych (OpEx)
kwalifikujących się do systematyki zastosowano następujące zasady.
Obrót
W odniesieniu do obrotu podstawę stanowiły całkowite skonsolidowane przychody Grupy w roku 2021,
ujawnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w pozycji „Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku
finansowego i pozostałych całkowitych dochodów i opisane w nocie 9. „Przychody ze sprzedaży”. Do licznika
przypisano przychody z działalności kwalifikującej się do systematyki.
Nakłady inwestycyjne (CapEx)
W odniesieniu do nakładów inwestycyjnych (CapEx) podstawę stanowiły wartości zwiększenia stanu
rzeczowych aktywów trwałych, wartości aktywów niematerialnych oraz aktywów programowych tj. Całość
CapEx jest ujęta w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i opisana w notach: 20. „Rzeczowe aktywa
trwałe”, 22. „Wartości niematerialne”, 25. „Aktywa programowe”. Do licznika przypisano tę część CapEx, która
dotyczy rodzajów działalności kwalifikujących się do systematyki.
Wydatki operacyjne (OpEx)
W odniesieniu do wydatków operacyjnych (OpEx) podstawę stanowiły wszystkie koszty służące do bieżącej
obsługi aktywów spółki i utrzymywania ich we właściwej kondycji. Zaliczone do nich zostały takie koszty, jak:
koszty związane z obsługą instalacji fotowoltaicznej oraz koszty związane z właściwym funkcjonowaniem data
centers Grupy. Koszty niezaklasyfikowane do Taksonomii dotyczą kosztów badań w zakresie produktu
mediowego oraz wydatków na utrzymanie i eksploatację obiektów biurowych. Do licznika przypisano tę część
OpEx, która dotyczy rodzajów działalności kwalifikujących się do systematyki.
W przypadku wydatków operacyjnych, które w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2021/2178
definiowane są w sposób nie odnoszący się do międzynarodowych standardów sprawozdawczości
finansowej, dokonano przeglądu wszystkich kont w systemie rachunkowym Grupy, a następnie
zidentyfikowane pozycje spełniające definicję OpEx’u przypisano każdorazowo do danego rodzaju
działalności kwalifikującej się do systematyki lub do zbioru pozostałych wydatków operacyjnych (nie
kwalifikujących się do systematyki).
Grupa ujawnia w niniejszym raporcie po raz pierwszy udział działalności kwalifikującej się do systematyki
w zakresie dotyczącym raportowanego okresu, tj. 01.01.2021-31.12.2021, więc ujawnienie nie zawiera
informacji o zmianach danych dla poprzednich okresów.
Z uwagi na fakt, iż w pierwszym roku raportowania ujawniane są tylko informacje o odsetku obrotu,
nakładów inwestycyjnych i wydatków operacyjnych kwalifikujących się do systematyki (a nie zgodnych lub
niezgodnych z systematyką), nie identyfikowano rodzajów działalności przyczyniających się do więcej niż
jednego celu środowiskowego. Nie istniała w związku z tym potrzeba stosowania specjalnych procedur
w celu uniknięcia podwójnego liczenia.
Nie dokonywano ponadto analizy kluczowych wskaźników wyników w podziale na poszczególne jednostki
operacyjne Grupy. Jednocześnie Grupa identyfikuje konieczność dokonania takiej analizy w kolejnym roku,
gdy weryfikowane będzie spełnienie Technicznych Kryteriów Kwalifikacji.
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Obrót
Tabela 1: Odsetek obrotu kwalifikującego się do systematyki
Działalność gospodarcza
A. Działalność kwalifikująca się do systematyki
Produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem technologii
fotowoltaicznej
Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych

Kod

Obrót

Udział

mln zł

%
23,6

3%

4.1.

0,7

0,1%

8.3.

22,9

2,6%

B. Działalność niekwalifikująca się do systematyki

848,6

97,3%

Razem (A+B)

872,2

100,0%

Większość przychodów uzyskiwanych przez Grupę (872,2 mln złotych w 2021 r.) jest związana z działalnością,
która nie kwalifikuje się do systematyki w zakresie załączników I i II do aktu delegowanego w sprawie klimatu
(Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2021/2139). Głównymi pozycjami przychodów z działalności
kwalifikującej się do systematyki w 2021 roku były:
Przychody z nadawania programów abonamentowych w wysokości 22,9 mln zł
Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej wytwarzanej przez farmę fotowoltaiczną w wysokości 0,7
mln zł
Udział obrotu kwalifikującego się do systematyki w całości obrotu wyniósł w 2021 r. 2,7%.

Nakłady inwestycyjne (CapEx)
Tabela 2: Odsetek nakładów inwestycyjnych (CapEx) kwalifikujących się do systematyki

Działalność gospodarcza
A. Działalność kwalifikująca się do systematyki
Produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem technologii
fotowoltaicznej
Montaż, konserwacja i naprawa systemów technologii energii
odnawialnej

Kod

Nakłady
inwestycyjne
(CAPEX)
mln zł

Udział
%

74,6

87,3%

4.1.

12,2

14,3%

7.6.

0,1

0,2%

Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi
(hosting) i podobna działalność

8.1.

5,3

6,2%

Działalność związana z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie
informatyki i działalność powiązana

8.2.

46,5

54,5%

Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych

8.3.

1,5

1,8%

Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo,
programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych

13.3.

8,8

10,3%

10,8

12,7%

B. Działalność niekwalifikująca się do systematyki
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Razem (A+B)

85,4

100,0%

Nakłady inwestycyjne (CapEx) kwalifikujące się do systematyki zostały poniesione w 2021 r. przede wszystkim
na:
Realizację projektów IT w zakresie tworzenia oprogramowania dotyczącego rozwoju aplikacji,
portfolia produktów reklamowych oraz narzędzi w wysokości 46,5 mln zł
Nabycie aktywów farmy fotowoltaicznej, w tym gruntu oraz instalacji fotowoltaicznej w wysokości
12,2 mln zł
Zwiększenie stanu bilansowego aktywów programowych o kwotę 8,8 mln zł
Nakłady na modernizację i rozbudowę centrów danych (w tym serwerowni) w wysokości 5,3 mln zł
Ponadto w 2021 r. poniesione zostały też nakłady inwestycyjne związane z nadawaniem programów
abonamentowych w wysokości 1,5 mln złotych oraz nakłady na rozbudowę systemu paneli fotowoltaicznych
na budynku serwerowni w wysokości 0,1 mln złotych.
Udział nakładów inwestycyjnych kwalifikujących się do systematyki w całości nakładów inwestycyjnych
wyniósł w 2021 r. 87,3%.

Wydatki operacyjne (OpEx)
Tabela 3: Odsetek wydatków operacyjnych (OpEx) kwalifikujących się do systematyki

Działalność gospodarcza
A. Działalność kwalifikująca się do systematyki
Produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem technologii
fotowoltaicznej
Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi
(hosting) i podobna działalność
B. Działalność niekwalifikująca się do systematyki
Razem (A+B)

Kod

Wydatki
operacyjne (OpEx)

Udział

mln zł

%

9,7

53,6%

4.1.

0,1

0,5%

8.1.

9,6

53,0%

8,4

46,4%

18,0

100,0%

W przypadku wydatków operacyjnych (OpEx) były one związane przede wszystkim z utrzymaniem we
właściwej kondycji centrów danych Grupy; wydatki na ten cel wyniosły 9,6 mln złotych. Wydatki operacyjne
związane z funkcjonowaniem farmy fotowoltaicznej wyniosły w 2021 r. 0,1 mln złotych.
Udział wydatków operacyjnych kwalifikujących się do systematyki w całości wydatków operacyjnych wyniósł
w 2021 r. 53,6%.
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INFORMACJE O RAPORCIE
[102-49; 102-50; 102-51; 102-52; 102-53; 102-54; 102-56]
Niniejszy dokument został przygotowany w oparciu o międzynarodowe standardy w zakresie raportowania
danych niefinansowych Global Reporting Initiative (GRI Standards). Oświadczenie na temat informacji
niefinansowych zostało przygotowane zgodnie z wymaganiami prawnymi odnośnie ujawniania informacji
niefinansowych, określonymi w art. 49b, ust. 2 do 8 oraz w art. 55 ust. 2b-2e Ustawy o rachunkowości.
W Oświadczeniu niefinansowym „my”, „nasz”, „nasze”, „Spółka”, „Grupa WP”, „Wirtualna Polska” i „Grupa”
odnoszą się zależnie od kontekstu do Wirtualna Polska Holding SA i jej spółek zależnych objętych
konsolidacją.
Oświadczenie niefinansowe opisuje działalność Grupy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku,
chyba że w treści wskazano inaczej. W okresie objętym raportem nie odnotowano znaczących zmian
w zakresie rozmiaru, struktury, formy własności czy łańcucha dostaw.
Określając zawartość merytoryczną raportu, przeanalizowaliśmy czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, m.in.
publikacje prasowe w raportowanym okresie, tematy poruszane w komunikacji wewnętrznej, aktualną
strategię biznesową Grupy WP, a także tematy istotne w raportowaniu niefinansowym dla branży mediowej.
W raporcie szczegółowo opisaliśmy wszystkie kluczowe tematy, prezentując zarówno podejście do
zarządzania nimi, jak i odpowiadające im wskaźniki. Ocena istotności poddawana będzie corocznym
przeglądom w ramach procesu wewnętrznej weryfikacji.
Dane liczbowe wykorzystane w raporcie pochodzą z wewnętrznych systemów raportowania. Przed
opublikowaniem wszystkie zostały wewnętrznie sprawdzone.
Nie korzystaliśmy ze wsparcia audytora zewnętrznego.
Emisje gazów cieplarnianych prezentowane w raporcie są kalkulowane i raportowane zgodnie ze standardem
The Greenhouse Gas Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard w wersji revised. Granice
raportowanych emisji (organizational boundaries) obejmują jednostkę dominującą i wszystkie jednostki grupy
kapitałowej wg kontroli operacyjnej i finansowej (100% emisji każdej z jednostek). Konsolidacja obejmuje
wszystkie poziomy grupy kapitałowej. Rokiem bazowym przyjętym przez organizację był rok obrotowy 2019.
W ciągu ostatniego roku nie dokonano rekalkulacji emisji roku bazowego. W spółce i w grupie kapitałowej
nie występowały emisje biogeniczne. Kalkulacje emisji nie zostały poddane zewnętrznej weryfikacji.
Emisje zostały obliczone z wykorzystaniem narzędzi udostępnianych przez GHG Protocol
(https://ghgprotocol.org/calculation-tools). Do obliczenia emisji gazów cieplarnianych zastosowano wartości
współczynników GWP (global warming potential) pochodzące z aneksu „Global Warming Potential Values”
do standardu GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard. Współczynniki te pochodzą
pierwotnie z V raportu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC Fifth Assessment Report AR5).
Do obliczenia wartości emisji gazów cieplarnianych w zakresie 2 zastosowano metodę location-based (na
bazie przeciętnych wskaźników intensywności emisyjnej energii elektrycznej i cieplnej podawanych przez
KOBiZE i URE) oraz metodę market-based (na bazie wskaźników intensywności emisynej podanych przez
dostawców energii elektrycznej; w przypadku energii cieplnej z uwagi na brak informacji źródłowych od
dostawców zastosowano wskaźnik krajowy podany przez URE).
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Tabele referencyjne
Wymóg Ustawy o Rachunkowości

Strona

Model biznesowy (Art. 49b ust. 2 pkt 1)

85-90

Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności (Art. 49b ust. 2 pkt 2)
Polityki w obszarach niefinansowych i ich rezultaty (Art. 49b ust. 2 pkt 3)

91
125, 136, 138,177

Procedury należytej staranności (Art. 49b ust. 2 pkt 4)
Istotne ryzyka niefinansowe i sposób zarządzania nimi (Art. 49b ust. 2 pkt 5)

Rekomendacje TCFD

101
101 102,

Rozdział

ŁAD KORPORACYJNY
Opis nadzoru zarządu nad ryzykami i szansami związanymi z klimatem.
Opis roli kadry zarządzającej w procesie oceny i zarządzania ryzykami oraz szansami
związanymi z klimatem.

II. Zrównoważony Rozwój –
Ład Korporacyjny

STRATEGIA
Opis ryzyk i szans związanych z klimatem, które organizacja zidentyfikowała w
perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej.
Opis wpływu ryzyk i szans związanych z klimatem na działalność biznesową, strategię i
finanse organizacji.
Opis odporności modelu biznesowego i strategii organizacji w różnych scenariuszach
związanych z klimatem (w tym w scenariuszu uwzględniającym wzrost średnich
temperatur o dwa lub mniej stopni Celsjusza).

III. Strategia
Zrównoważonego Rozwoju

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
Opis procesów identyfikacji i oceny ryzyk związanych z klimatem.
Opis procesów zarządzania ryzykami związanymi z klimatem.
Opis sposobu integracji procesów identyfikacji, oceny i zarządzania ryzykami związanymi z
klimatem w ramach ogólnego zarządzania ryzykiem w organizacji.

II. Zrównoważony Rozwój –
Ryzyka dotyczące zagadnień
ESG

WSKAŹNIKI I CELE
Wskaźniki wykorzystywane przez organizację do oceny ryzyk i szans związanych
z klimatem zgodnie ze strategią i procesami zarządzania ryzykiem.
Emisje gazów cieplarnianych w zakresach 1, 2 i, jeśli ma to znaczenie, 3 oraz opis
powiązanych z nimi ryzyk.
Opis wyznaczonych przez organizację celów służących zarządzaniu ryzykami

II. Zrównoważony Rozwój –
Ryzyka dotyczące zagadnień
ESG

i szansami związanymi z klimatem oraz wyniki realizacji tych celów.
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Indeks GRI
Kategoria wskaźnika

Wskaźnik

Opis

Numer strony

GRI 102: Wskaźniki podstawowe
1. Profil Organizacji

102-1
102-2
102-3
102-4
102-5
102-6
102-7
102-8
102-9
102-10

2. Strategia

102-11
102-12
102-13
102-14
102-15

3. Etyka i spójność

102-16
102-17

4. Zarządzanie

102-18
102-21
102-22
102-23
102-24

5. Zaangażowanie
interesariuszy

102-40
102-42
102-43
102-44

6. Praktyki
raportowania

102-45
102-46
102-47
102-49
102-50
102-51
102-52

Nazwa organizacji
Aktywność, marki, produkty i usługi
Lokalizacja siedziby
Lokalizacja operacji
Forma własności i struktura prawna
Obsługiwane rynki
Skala operacji
Informacje o pracownikach i innych
świadczących pracę
Łańcuch dostaw
Znaczące zmiany w organizacji łańcucha
dostaw
Podejście do zasady ostrożności
Uczestnictwo w zewnętrznych inicjatywach
Członkostwo w organizacjach
Oświadczenie najwyższych struktur
zarządczych
Kluczowe czynniki wpływu, ryzyka oraz
szanse
Wartości, zasady, standardy i normy
postępowania
Mechanizmy wyjaśniania wątpliwości w
obszarze etyki
Struktura zarządcza
Komunikacja z interesariuszami w zakresie
tematów ESG
Skład najwyższych ciał zarządczych
Przewodniczący najwyższego organu
zarządczego
Procedury wyboru najwyższych organów
zarządczych
Lista grup interesariuszy
Procedura identyfikacji interesariuszy
Podejście do zaangażowania interesariuszy
Kluczowe kwestie zgłaszane przez
interesariuszy
Podmioty ujęte w skonsolidowanych
sprawozdaniach finansowych
Definiowanie zawartości i granic raportu
Lista istotnych zagadnień
Zmiany w raportowaniu
Okres raportowania
Data ostatniego raportu
Cykl raportowy

87
87
87
87
127
90
93
116
98
98
101
92
92
85
95, 103, 105
97, 98
132
126
95
128
128
128
94
94
94
94
125
95
95
144
144
144
144
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102-53
102-54
102-55
102-56
GRI 103: Podejście zarządcze
Podstawowe wymogi
dla raportowania
podejścia zarządczego
GRI 201: Efektywność
gospodarcza
GRI 202: Obecność
rynkowa
GRI 205: Antykorupcja

103-1
103-2
201-1
202-1
205-1
205-2
205-3

GRI 305: Emisje do
atmosfery

GRI 401: Zatrudnienie

GRI 404: Szkolenia i
edukacja
GRI 405: Różnorodność i
równe szanse

305-1
305-2
305-4
305-5
401-1
401-2
401-3
404-2
405-1
405-2

GRI 406:
Przeciwdziałanie
dyskryminacji
GRI 413: Społeczności
lokalne

406-1
413-1

Osoba do kontaktu
Oświadczenie zgodności ze standardem
GRI
Indeks treści GRI
Zewnętrzna weryfikacja
Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych
jako istotne wraz ze wskazaniem
ograniczeń
Podejście zarządcze i jego elementy
Bezpośrednia wytworzona i dystrybuowana
wartość ekonomiczna
Stosunek najniższego wynagrodzenia w
organizacji według płci
Jednostki oceniane w związku z ryzykiem
korupcji
Komunikacja i szkolenia z procedur i polityk
antykorupcyjnych
Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte
działania
Bezpośrednie emisje GHG (Scope 1)
Niebezpośrednie emisje GHG (Scope 2)
Intensywność emisyjna
Redukcja w emisjach GHG
Nowi pracownicy i liczba odejść
Benefity dla pracowników pełnoetatowych
nie dotyczące osób świadczących pracę na
innych zasadach
Urlopy macierzyńskie
Programy wspierające rozwój i
doskonalenie umiejętności pracownika
Różnorodność w ciałach zarządczych i
wśród pozostałych pracowników
Stosunek podstawowego wynagrodzenia
kobiet i mężczyzn
Przypadki dyskryminacji i podjęte działania
naprawcze
Działania angażujące społeczność lokalną;
metodologia badania wpływu; programy
rozwojowe

144
144
144
144
95
113
93
117
130
132
113
103
103
103
103
116
119
116
120
117
117
132
121
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Wszelkie pytania związane z niniejszym oświadczeniem
na temat informacji niefinansowych prosimy kierować
na adres e-mail:
csr@grupawp.pl
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