Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza
oraz

Accreo Taxand
zapraszają do udziału w szkoleniu:

CSR - od strategii do raportowania
14 kwietnia 2011 roku (czwartek), godz. 9:30-12:00
Miejsce: siedziba Polsko – Hiszpańskiej Izby Gospodarczej, Arabska 9, 1.p.,Warszawa
Od lutego 2011 roku obowiązuje w Hiszpanii obowiązek raportowania CSR. Jest to kolejny
kraj naleŜący do Unii Europejskiej, który zobowiązuje przedsiębiorstwa do przygotowania
raportów pozafinansowych. Komisja Europejska prowadzi rozmowy z partnerami na
temat wprowadzenia tej praktyki we wszystkich krajach Wspólnoty. Dlatego, niezaleŜnie
od regulacji krajowych, wiele przedsiębiorstw publikuje raporty zrównowaŜonego
rozwoju.
Dla wielu firm obowiązek ten moŜe być tylko dodatkowym, niepotrzebnym obciąŜeniem.
Zrozumienie jednak czym jest, i moŜe być CSR dla firmy moŜe stanowić podstawę do
budowania wartości organizacji oraz drogę do zdobycia przewagi konkurencyjnej.
Z całą pewnością kompleksowe zarządzanie CSR prowadzi do minimalizowania ryzyk
biznesowych, społecznych i środowiskowych.
Zapraszamy Państwa na seminarium poświęcone budowaniu kompleksowej strategii CSR
oraz sposobów raportowania odpowiedzialności społecznej zgodnie z uznanymi
międzynarodowymi standardami CSR.
Podczas spotkania dowiedzą się Państwo:
•
•
•
•
•

Dlaczego polityka zrównowaŜonego rozwoju Unii Europejskiej determinuje rozwój
CSR
Jak wyglądają światowe i polskie trendy w obszarze CSR
Jak zbudować skuteczną strategię CSR
Jak przygotować raport by stał się wartościowym narzędziem do zarządzania
procesami w firmie
Po co inwestorzy i klienci czytają raporty odpowiedzialności społecznej

Szkolenie będzie prowadzone w j. polskim, z tłumaczeniem na j. hiszpański.

Prowadzący: Robert Sroka
Szef zespołu CSR w Accreo Taxand, jest doradcą przy identyfikacji i zarządzaniu ryzykami
społecznymi i środowiskowymi oraz budowaniu polityki CSR dla klientów firmy. Wcześniej ekspert
ds. CSR w organizacji Pracodawcy RP, realizował, m. in. projekt „Koalicja na rzecz
odpowiedzialnego biznesu” i

koordynował największe badanie CSR w Polsce. Z ramienia

organizacji pełnił teŜ funkcję członka Organu Doradczego i Opiniodawczego Prezesa Rady
Ministrów oraz przewodniczącego Grupy Roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji Kapitałowych
w Ministerstwie Gospodarki, której celem jest wypracowanie rekomendacji rozwoju CSR w Polsce.
W latach 2009- 2010 był kierownikiem ds. CSR w Grupie śywiec S.A., gdzie odpowiadał m.in.
za tworzenie i realizację kompleksowej strategii CSR i wprowadzenie Grupy śywiec na Respekt
Index na GPW w Warszawie. W ramach Forum Odpowiedzialnego Biznesu, był członkiem zespołu
projektowego opracowującego metodologię badań i standardów łańcucha dostaw, zgodnego
z CSR.

Zgłaszam uczestnictwo w szkoleniu:
Imię i nazwisko uczestnika/ów ___________________________________________________________________
Nazwa firmy ____________________________________________________________________________________
Adres ___________________________________________________________________________________________
Tel. __________________

Fax _________________________

NIP _____________________________

e- mail__________________

Regon ________________________

Koszt udziału w szkoleniu dla jednej osoby:
▪ 100 PLN (+23% VAT) członkowie PHIG
x liczba uczestników = __________________
▪ 200 PLN (+23% VAT) dla firm nie będących członkami PHIG x liczba uczestników = _____________

NaleŜność w wysokości ____________ zł przekazuję na konto: Polsko – Hiszpańska Izba Gospodarcza
Kredyt Bank S.A. VIII Oddział, filia nr 1 w Warszawie, 32 1500 1878 1211 9002 3117 0000.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem na nr (022) 511 15 71 lub na adres phig@phig.pl
do dn. 11.04.2011
Szkolenie odbędzie się przy minimalnej liczbie 10 uczestników

WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z organizacją szkoleń, konferencji, sympozjów organizowanych przez Polsko –
Hiszpańską Izbę Gospodarczą w Warszawie. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisem ustawy z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883).

....................................................................
Podpis i pieczątka Prezesa lub Dyrektora

