
Oferta i wartości 
Do zadań GPW należy organizacja obrotu 
instrumentami finansowymi. Giełda zapewnia 
koncentrację w jednym miejscu i czasie ofert 
kupna i sprzedaży w celu wyznaczenia kursów 
i realizacji transakcji. Oferta GPW to cała 
paleta instrumentów finansowych: akcje, 
obligacje, prawa poboru, PDA, certyfikaty 
inwestycyjne, instrumenty strukturyzowane, 
a także instrumenty pochodne (kontrakty 
terminowe, opcje i jednostki indeksowe). 

Giełda systematycznie poszerza swoją 
ofertę produktową, oferując inwestorom 
nowe możliwości dywersyfikacji portfela. 

Giełda odgrywa także ważna rolę w roz-
woju gospodarczym Polski. Od lat poprzez 
GPW spółki zdobywają środki potrzebne im 
do finansowania rozwoju i podnoszenia 
konkurencyjności. W pierwszej połowie 
2009 r. wartość ofert przeprowadzonych 
w Warszawie przekroczyła 132 miliony euro, 
a w 2008 było to łącznie 2,5 miliarda euro.

Obecnie GPW realizuje strategię rozwoju 
mającą na celu dalsze wzmocnienie atrakcyj-
ności i konkurencyjności polskiego rynku oraz 
uczynienie z Warszawy centrum finansowego 
regionu Europy Środkowo-Wschodniej. 

Giełda prowadzi również szereg działań 
edukacyjnych oraz inicjuje i wspiera inicja-
tywy o charakterze szeroko rozumianej 
odpowiedzialności na rynku finansowym (m.
in. ładu informacyjnego). Działania te mają 
na celu promowanie idei „corporate gover-
nance” i odpowiedzialnego biznesu, podno-
szenie kultury inwestowania oraz jakości 
komunikacji z inwestorami i innymi uczestni-
kami rynku finansowego. Przykładem takich 
działań jest m.in. utworzenie programu 
Szkoła Giełdowa oraz Fundacji Edukacji 
Rynku Kapitałowego (FERK), powołanie Rady 
Ładu Informacyjnego, opracowanie zasad 
dobrych praktyk spółek giełdowych i modelo-
wego serwisu relacji inwestorskich, a także 
stworzenie projektu mającego na celu 
promowanie społecznej odpowiedzialności 
w notowanych spółkach – RESPECT Rating.

Innowacje i promocje
GPW stara się stale poszerzać ofertę dla 
inwestorów, pośredników i emitentów 

komunikacyjną umożliwiającą inwestorom 
i uczestnikom rynku szybki dostęp do 
informacji. Infrastrukturę tę tworzą:  
• serwis główny www.gpw.pl 
• serwis rynku NewConnect  
www.newconnect.pl  
• serwis rynku obligacji www.gpwcatalyst.pl 
oraz kilka serwisów tematycznych:
• www.gpwinfostrefa.pl – serwis zawierający 
kompleksowe informacje na temat spółek 
notowanych na rynku giełdowym w Warszawie;
• www.wseinternational.eu – specjalny 
serwis internetowy poświęcony spółkom 
zagranicznym notowanym na GPW;
• www.corp-gov.gpw.pl – serwis internetowy 
poświęcony tematyce ładu korporacyjnego;
• www.innowacyjnosc.gpw.pl – portal 
tematyczny dotyczący innowacyjnej gospo-
darki i budowy kultury innowacji;
• www.odpowiedzialni.gpw.pl – serwis 
poświęcony odpowiedzialności społecznej 
Giełdy, w tym działań i inicjatyw GPW 
na rzecz społeczeństwa, edukacji, nauki 

i kultury. Duża część serwisu poświęcona 
jest Radzie Ładu Informacyjnego i misji 
promowania zasad dobrej praktyki w zakre-
sie publicznych wypowiedzi na temat 
sytuacji na rynkach finansowych.

Kontekst rynkowy
GPW z sukcesem dąży do stworzenia 
w Warszawie centrum finansowego Europy 
Środkowo-Wschodniej. Polski rynek kapita-
łowy ma utrwaloną reputację wśród inwesto-
rów i instytucji finansowych, tak krajowych, 
jak i zagranicznych oraz infrastrukturę 
typową dla dojrzałych rynków. Wskaźniki 
liczbowe pozwalają umiejscawiać GPW 
wśród średnich rynków europejskich. Dane 
Federacji Europejskich Giełd Papierów 
Wartościowych (FESE) za pierwsze półrocze 
potwierdzają pierwsze miejsce warszaw-
skiego parkietu w regionie, tak pod wzglę-
dem wartości kapitalizacji, jak i obrotów. 
Od kilku lat GPW jest na czołowym miejscu 

w Europie pod względem liczby 
i wartości ofert publicznych (tzw. 
IPO). W roku 2008 oraz w pierw-
szym półroczu roku 2009 warszaw-
ska giełda pod względem dynamiki 
rynku pierwotnego ustępowała 
jedynie giełdzie w Londynie, 
wyprzedzając pozostałe największe 
europejskie giełdy. 

Mocną pozycję Warszawy widać 
także na rynku instrumentów 
pochodnych. Po pierwszej połowie 
2009 r. GPW zajmuje 4. pozycję 
w Europie pod względem wolumenu 
obrotów indeksowymi kontraktami 
terminowymi, a kontrakt terminowy  
na indeks WIG20 zajmuje 7. pozy-
cję pod względem wolumenu 
obrotów wśród kontraktów termino-
wych na indeksy w Europie. 
Natomiast opcje na indeks WIG20 
zajmują 11. pozycję w Europie pod 
względem wolumenu obrotów wśród 
opcji na indeksy. 

Osiągnięcia i perspektywy  
GPW od dłuższego czasu jest 
w Europie liderem pod względem 

liczby przeprowadzanych IPO. Potwierdza  
to raport IPO Watch Europe za 2Q  
2009 r. GPW po raz kolejny okazała się 
największym rynkiem pod względem liczby 
IPO (7 ofert) i drugim (po Londynie) pod 
względem wartości pierwotnych ofert 
publicznych. 

Po sześciu miesiącach 2009 roku 
warszawska Giełda pod względem wartości 
obrotów akcjami i kapitalizacji notowanych 
spółek jest liderem w regionie Europy 
Środkowo-Wschodniej.

W celu dalszego poszerzenia oferty 
produktowej GPW uruchomiła platformę 
obrotu instrumentami dłużnymi, która 
skupia obrót obligacjami korporacyjnymi 
i komunalnymi – Catalyst. 

Aktywność krajowych funduszy inwesty-
cyjnych i emerytalnych oraz zainteresowanie 
inwestorów w połączeniu z potencjałem 
polskiej gospodarki dają nadzieję na dalszy 
rozwój rynku giełdowego w Polsce.

Powody do dumy 
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 
przez kilkanaście lat funkcjonowania 
spełniała w Polsce ważną rolę w procesie 
transformacji gospodarczej. Ze względu na 
zaszłości spowodowane okresem gospodarki 
socjalistycznej i wciąż trwający proces 
prywatyzacji, GPW do dnia dzisiejszego 
zapewnia efektywny i akceptowany społecz-
nie mechanizm prywatyzacji. Giełda 
Papierów Wartościowych realizuje szeroką 
misję budowy rynku i wolnej gospodarki, 
edukacji ekonomicznej oraz wspomagania 
przemian społecznych prowadzących do 
powstania społeczności inwestorów i właści-
cieli. Niezawodność i renoma GPW wynika-
jące z jej dotychczasowego działania i osiąg-
niętego stopnia rozwoju to źródło wysokiej 
oceny tej instytucji w rankingach oraz 
zaufania polskiego społeczeństwa.

1991 podpisanie aktu założycielskiego 
spółki Giełda Papierów 
Wartościowych w Warszawie; 
pierwsza sesja giełdowa

1994 wprowadzenie indeksu cenowego 
WIG20; przyjęcie GPW jako 
pierwszej giełdy w regionie do 
Międzynarodowej Federacji Giełd 
FIBV (obecnie World Federation 
of Exchanges); wydzielenie 
Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych (KDPW)

1998 uruchomienie na GPW rynku 
instrumentów pochodnych 
(kontrakty terminowe na indeks 
WIG20)

1999 uzyskanie przez GPW statusu 
członka stowarzyszonego 
Federacji Europejskich Giełd 
Papierów Wartościowych (FESE)

2000 przeprowadzka GPW do nowej 
siędziby przy ul. Książęcej 4 
w Warszawie i uruchomienie 
systemu WARSET

2003 debiut pierwszej spółki 
zagranicznej na GPW 

2004 Polska staje się członkiem 
Unii Europejskiej; GPW zostaje 
pełnoprawnym członkiem FESE; 
pierwszy zagraniczny podmiot 
(tzw. remote member) zostaje 
członkiem GPW 

2007 uruchomienie rynku NewConnect, 
nowego rynku dla młodych, 
dynamicznych spółek; GPW staje 
się akcjonariuszem rumuńskiej 
giełdy walutowej Sibiu

2008 otwarcie przedstawicielstwa 
GPW w Kijowie; GPW staje się 
akcjonariuszem ukraińskiej giełdy 
INNEX; GPW zostaje największą 
giełdą regionu

2009 uruchomienie rynku obligacji  
Catalyst

To, czego nie wiedziałeś

J  Pierwsza giełda w Warszawie 
tzw. Giełda Kupiecka została otwar-
ta w 1817. Ta 190-letnia tradycja 
rynku giełdowego należy do najstar-
szych w Europie. 

J  W 1991 r. Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie (GPW) 
stworzono od zera, bazując  
na zachodnich wzorcach. 

J  Na pierwszej powojennej sesji 
giełdowej w Warszawie (16 kwietnia 
1991 r.) notowano akcje pięciu  
spółek, wpłynęło 112 zleceń,  
a obroty wyniosły 1990 zł. 

J  Obecnie na samym Głównym  
Rynku GPW notowane są akcje 375 
spółek, w tym 25 zagranicznych; 
średnio dla samych tylko akcji na 
sesję wpływa ponad 205 tys. zleceń, 
a wartość obrotów waha się od kilkuset 
milionów do kilku miliardów złotych.  
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zarówno z kraju, jak i z zagranicy. 
Uruchomiony w roku 2007 rynek alterna-
tywny NewConnect w krótkim czasie stał się 
pod względem liczby debiutów czołową 
europejską platformą. Umożliwiając pozy-
skanie kapitału na rozwój młodych firm jest 
jednocześnie etapem w drodze na główny 
parkiet warszawskiej giełdy.

GPW wspiera i promuje innowacyjność 
w spółkach. W lipcu 2009 r. zrealizowano 
badanie innowacyjności spółek z rynku 
NewConnect. Jesienią 2009 r. GPW rozpo-
czyna publikowanie pierwszego w Polsce 
giełdowego indeksu spółek odpowiedzial-
nych RESPECT Index. 

Dążąc do wdrożenia na polskim rynku 
najwyższych standardów informacyjnych 
warszawska giełda bada praktyki informa-
cyjne na rynku polskim.

Giełda dba także o powszechny dostęp 
do informacji na rynku. W tym celu, wyko-
rzystując możliwości internetu, GPW stwo-
rzyła nowoczesną i efektywną infrastrukturę 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie działa od 1991 roku. Zadaniem GPW jest organizacja obrotu 
instrumentami finansowymi. Obrót prowadzony jest na rynkach: Głównym Rynku GPW, alternatywnym rynku akcji 
NewConnect, stworzonym w 2007 roku z myślą o młodych rozwijających się firmach, które stawiają na innowacje, 
oraz na rynku obligacji Catalyst, skupiającym obrót obligacjami komunalnymi i korporacyjnymi. GPW to rynek 
ponadlokalny. Świadczy o tym m.in. obecność na warszawskim parkiecie znaczących zagranicznych spółek oraz fakt, 
że od lat inwestorzy zagraniczni generują ponad 1/3 obrotów na rynku akcji. Status warszawskiej Giełdy jako rynku 
międzynarodowego potwierdza także obecność zagranicznych zdalnych członków (biur maklerskich prowadzących 
działalność na GPW bez fizycznej obecności w Polsce). Wśród 46 członków Giełdy jest ich obecnie 18. Giełda to 
instytucja od lat ciesząca się dużym zaufaniem społecznym.

Siedziba GPW przy ul. Książęcej 4 w Warszawie
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