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TRENER

MAŁGORZATA RADZIAK
Ekspert ESG z wieloletnim
doświadczeniem w zakupach

Małgorzata rozpoczęła swoją przygodę ze zrównoważonym rozwojem w 2004 roku, pracując
w zespołach globalnych Mars nad kreacją i wdrażaniem strategii „Sustainable in generation”.

Odpowiadała również za wdrażanie tej strategii w Europie Centralnej oraz kierowała globalnym 
zespołem odpowiedzialnym za zrównoważone zakupy i łańcuch dostaw oleju palmowego.

Działania te zaowocowały licznymi kontaktami oraz współpracą z organizacjami i stowarzyszeniami 
działającymi na rzecz zrównoważonego rozwoju, a także dostępem do najlepszych praktyk
i innowacji. Małgorzata od lat inwestuje w swoją edukację w obszarze zrównoważonego rozwoju. Jest 
na bieżąco ze wszystkimi globalnymi i europejskimi inicjatywami, nowymi przepisami, uczestniczy
w programach organizowanych przez najlepszych w branży jak Schumacher College czy MIT.

Założyła firmę MMR ESG Consulting, która pomaga firmom osiągać cele w zrównoważonym rozwoju. 

Małgorzata posiada ponad 20 lat doświadczenia biznesowego w globalnych korporacjach, w różnych 
branżach, w roli CEO oraz członka zarządu w obszarze zakupów i logistyki czy sprzedaży. Znajomość 
potrzeb biznesu, umiejętności rozwoju i motywacji współpracowników w połączeniu z szeroką wiedzą 
z obszaru ESG pomagają jej w tworzeniu inspirujących i skutecznych programów szkoleniowych.

Małgorzata Radziak
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CZEGO SIĘ NAUCZYSZ? Jesteś uczestnikiem społeczności

Zrozumiesz jaki wpływ mają nowe regulacje ESG na sposób funkcjonowania firm - Twojej firmy oraz Twoich dostawców

Zrozumiesz jak nowe regulacje prawne wpłyną na pracę Kupca

Zbudujesz kompetencje potrzebne do profesjonalnego działania w obszarze ESG 

W trakcie trwania programu będziesz weryfikować zdobytą wiedzę w praktyce.
Przygotujesz się do rozpoczęcia konkretnych działań w swojej roli

Uporządkujesz i poszerzysz swoją wiedzę o zrównoważonym rozwoju oraz ESG
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1. WPROWADZENIE DO ESG - 90 minut 

• Geneza ESG - najważniejsze przyczyny (globalne ocieplenie, degradacja środowiska, wyzwania społeczne, oczekiwania interesariuszy)
• Działania ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju, rys historyczny najważniejszych inicjatyw
• Traktat Paryski w Sprawie Klimatu, Agenda 2030 cele, założenia, realizacja przez rządy krajów i przez biznes 
• Europejski Zielony Ład: cele i charakterystyka głównych polityk pod kątem znaczenia dla obszaru Zakupów 
• Sustainability/ESG/CSR - definicje, co je łączy i czym się różnią.

AGENDA

2. ANALIZA NAJWAŻNIEJSZYCH REGULACJI PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POD KĄTEM WPŁYWU NA FIRMY I NA 
OBSZAR ZAKUPÓW - 90 minut

• Taksonomia - Rozporządzenie EU w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje
• SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation Rozporządzenie EU w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem 

w sektorze usług finansowych
• CSRD - Dyrektywa UE ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju

BREAK - 15 minut

LUNCH - 45 minut
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2. KONTYNUACJA - 60 minut

• CSDDD – Dyrektywa w sprawie należytej staranności 
• Regulacje wybranych krajów krajowe (UK, Francja, Niemcy, US) dotyczące łańcucha dostaw

3. WARSZTAT 1 - 30 minut

JAK ESG ZMIENIA SPOSÓB PRACY Z DOSTAWCAMI - PRACA W GRUPACH

AGENDA

4. WYBRANE TEMATY ESG DLA KUPCA - 90 minut

• Ślad węglowy
• Ślad wodny
• Gospodarka w obiegu zamkniętym

5. WARSZTAT 2 - 30 minut

PLANOWANIE SWOICH DZIAŁAŃ ESG

6. PODSUMOWANIE - 15 minut 

BREAK - 15 minut
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1 marca 2023

Trener
Małgorzata Radziak
Ekspert ESG z wieloletnim doświadczeniem
w zakupach

Koszt udziału
1500 PLN netto

Agata Magdziarek
Head of Marketing

+48 664 324 043
agata.magdziarek@optibuy.com 

ESG DLA KUPCA
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