
 
 

DZIEŃ PIERWSZY 8.02.2023 9.30-16.30 

Zrównoważony rozwój w politykach, regulacjach i praktykach 
rynkowych  

   

• Megatrendy i wyzwania w różnych regionach świata Mariusz Kruczek 

9.30-11.15 

• Polityka ONZ – 17 celów zrównoważonego rozwoju (SDG) – zasady wyboru 
priorytetowych działań w firmie i ich realizacja 

Mariusz Kruczek 

• Europejski Zielony Ład i kluczowe cele, strategie, polityki zrównoważonego 
rozwoju UE do 2030 i 2050 roku 

Mariusz Kruczek 

• Od społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) do zintegrowanego 
raportowania i ESG 

Mariusz Kruczek 

Przerwa   11.15-11.30 

Możliwość a konieczność wdrażania modeli biznesowych GOZ     

• GOZ - uwarunkowania prawne i rynkowe  Joanna Kulczycka  

11.30-13.15 

• Cele GOZ w strategiach wybranych krajów, regionów, miast i organizacji  Joanna Kulczycka  

• Dobre praktyki wdrożonych modeli biznesowych GOZ – koszty i korzyści dla 
firm   

Joanna Kulczycka  

• Wskaźniki GOZ a CSR i ESG Joanna Kulczycka  

Przerwa obiadowa   13.15-14.15 

Obowiązki firm wynikające z regulacji prawnych     

• Obowiązki i odpowiedzialność firm wynikające z regulacji prawnych 
dotyczących ochrony  środowiska - w tym klimat, woda, zanieczyszczenia, GOZ, 
odpady, ROP, taksonomia, opłaty i kary środowiskowe 

Agnieszka Skorupińska 

14.15-15.15 
• Obowiązki firm wynikające z regulacji prawnych dot. aspektów społecznych 

prawa człowieka i prawa pracy w uwzględnieniem wytycznych wynikających z 
tzw. minimalnych gwarancji  

Agnieszka Skorupińska 

Przerwa    15.15-15.30 

• Obowiązki firm wynikające z regulacji prawnych związanych z kwestiami 
zrównoważonego zarządzania i ładem korporacyjnego, ryzyko i systemem 
kontroli wewnętrznej w świetle ESG oraz odpowiedzialność członków zarządu, 
rady nadzorczej oraz organizacji za naruszenia w zakresie ESG 

Agnieszka Skorupińska 

15.30-16.30 

• Obowiązki prawne związane z raportowaniem ESG firm  (ustawa o 
rachunkowości, NFRD, CSRD, CSDD, taksonomia itp.)  

Agnieszka Skorupińska 



 
 

DZIEŃ DRUGI 9.02.2023 9.30-17.00 

Podstawy wdrażania zrównoważonego rozwoju w organizacji 
- organizacja i planowanie 

   

• Planowanie strategiczne zrównoważonego rozwoju organizacji: interesariusze, 
strategia, polityki, cele, działania zasoby, wskaźniki rezultatów 

Jolanta Okońska-Kubica 

9.30-11.30 

• Przygotowanie struktury firmy dla sprawnego zarządzania zrównoważonym 
rozwojem - organizacja, procesy, procedury, monitoring 

Jolanta Okońska-Kubica 

Przerwa   11.30-11.45 

Regulacje dotyczące zrównoważonego finansowania    

• Rozwiązania prawne i rynkowe służące budowaniu zrównoważonych 
łańcuchów wartości (w tym Dyrektywa CSDD i inne europejskie regulacje 
prawne) 

Borys Sawicki 11.45-13.00 

Przerwa obiadowa   13.00-14.00 

• Regulacje dotyczące finansowania zrównoważonych projektów (m.in. 
taksonomia UE, SFDR, EU Green Bond Regulation) 

Borys Sawicki 14.00-14.45 

Podstawy wdrażania zrównoważonego rozwoju w organizacji 
- raportowanie 

   

• Obowiązkowe raportowanie ESG - standardy w tym GRI i planowane ESRS, 
praktyka rynkowa , dobre przykłady, słabe i mocne strony 

Maria Krawczyńska 14.45-15.45 

Przerwa   15.45-16.00 

• Ratingi ESG – przegląd, szanse i wyzwania Maria Krawczyńska 16.00-17.00 

 

 

 

 

  



 
 

DZIEŃ TRZECI 10.02.2023 9.30-15.00 

W kierunku neutralności klimatycznej firmy do 2050 roku   

• Ślad węglowy dla organizacji i produktów  Mikolaj Potocki 

9.30-11.15 
• Polityka i strategia klimatyczna w przedsiębiorstwie - cele i możliwe kierunki 

transformacji zgodne z polityką UE i porozumieniem paryskim 
Mikolaj Potocki 

Przerwa    11.15-11.30 

Finansowanie zrównoważonych projektów    

• Możliwości finansowania transformacji energetycznej przedsiębiorstw (źródła 
finansowania, pomoc techniczna w przygotowaniu inwestycji, możliwe dotacje 
w ramach środków z UE, opłacalność projektów). 

Adam Hirny 11.30-12.15 

Przerwa obiadowa   12.15-13.15 

• Dostępne źródła finansowania projektów cyrkularnych Rafał Tenerowicz 

13.15-15.00 
• Praktyczne aspekty spełnienia kryteriów środowiskowych w projektach 

finansowanych ze źródeł zewnętrznych 
Rafał Tenerowicz 

 


