
PREZENTACJA
RAPORTU
Bariery ESG w Polsce.
Wyzwania i wnioski
na przyszłość.

Organizator spotkania:

30 listopada 2022 r.



Szanowni Państwo!

W ostatnich miesiącach dyskutowaliśmy nad poziomem
świadomości potrzeb i złożoności zagadnień z obszaru ESG
w Polsce. Rozmawialiśmy o perspektywach, barierach
i korzyściach, a także oczekiwaniach rynku względem
ustawodawcy. Dzieliliśmy się doświadczeniami i dobrymi
praktykami.

W wyniku analizy otrzymanych ankiet
i udostępnionych materiałów oraz szeregu spotkań
powstał raport „Bariery ESG w Polsce. Wyzwania
i wnioski na przyszłość”.

Zapraszamy Państwa do udziału w wydarzeniu, na którym
zaprezentujemy najważniejsze kwestie poruszane
w raporcie. Będzie to także okazja do spotkania w większym
gronie i dalszej, bezpośredniej wymiany doświadczeń. Mamy
nadzieję, że doprowadzi nas to do kolejnych inspirujących
wniosków na temat kultury ESG na polskim rynku.



Program spotkania

Anna Partyka-Opiela, Partner DZP

Maria Papis, Associate DZP

Moderator:  Anna Partyka-Opiela, Partner DZP

Moderator: Piotr Glen, Koordynator ds.
społecznej odpowiedzialności, Szkoła Główna
Handlowa w Warszawie

Otwarcie wydarzenia

Prezentacja raportu

Panel dyskusyjny I
Szanse i bariery ESG: rola, trudności i korzyści

Przerwa kawowa

Panel dyskusyjny II
Nowe regulacje prawne: wyzwania, oczekiwania
i dobre praktyki

Inicjatywa ESG - przedstawienie założeń i możliwość
podpisania listu intencyjnego

Podsumowanie

Poczęstunek i dyskusja kuluarowa

12:00

12:30

13:00

13:30

13:45

14:15

14:30

14:45



W ramach naszego spotkania zapraszamy Państwa do
podpisania deklaracji włączenia się w Inicjatywę ESG,
której inicjatorami są Szkoła Główna Handlowa w
Warszawie oraz Fundacja Instytut Studiów Wschodnich.
Przystąpienie do projektu jest dobrowolne.

Inicjatywa skupia osoby, dla których wartości ESG
stanowią kluczowy element prowadzenia działalności
biznesowej oraz zaangażowania społecznego.
Inicjatywa ESG będzie pełnić rolę rady zrzeszającej
firmy, instytucje i świat nauki, dla których wartości ESG
stanowią oś prowadzenia biznesu. Celem projektu jest
stworzenie platformy do wymiany wiedzy i doświadczeń
w zakresie prowadzenia biznesu zgodnego z zasadami
ESG. Towarzyszyć temu będą edukacja i promocja
najlepszych praktyk w obszarze ESG oraz
podejmowanie rzetelnej dyskusji na temat kierunków
zmian wraz z prezentacją optymalnych rozwiązań
zwiększających efektywność przedsiębiorstw oraz
jakość życia społecznego. Działalność Inicjatywy ESG
będzie miała systematyczny charakter, a jej wymiar
roboczy będzie związany z ciągłym tworzeniem
materiałów edukacyjnych, opracowań naukowych i
zabieraniem głosu w debacie publicznej na temat
kierunków zmian w obszarze ESG oraz raportowania.
Partnerami Inicjatywy ESG będą podmioty posiadające
kluczową rolę w formowaniu standardów i kreowaniu
najlepszych praktyk w zakresie ESG.



Partner merytoryczny

Koncepcja Raportu „Bariery ESG w Polsce. Wyzwania i wnioski na
przyszłość" spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem zarówno wśród
instytucji państwowych i naukowych jak i w środowisku biznesowym.

Patronat Honorowy

Raport wspierają

Patronat medialny

Patronat



Zapraszamy

30 listopada 2022 r.  |  godz. 12:00 - 16:00

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
Sala Kolumnowa, al. Niepodległości 162

RSVP: do 28 listopada
przez FORMULARZ

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=WhxAxAI_SkqmYDlDryfFWK-tuTGGCPVEtDkifaIm0bNUMzc3VTVKMjROMU9BQTcyVzM1UjJBQjdCNC4u

