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CEL 

ESG (Environmental, Social, Governance), czyli wszystkie kwestie związane z ładem środowiskowym, społecznym i

korporacyjnym, stają się coraz ważniejsze dla wielu przedsiębiorstw i instytucji, ale też dla całej gospodarki. 

Zrównoważony rozwój jest dla instytucji �nansowych nie tylko zagadnieniem etycznym, ale również kwestią ekonomiczną.

Dzięki udziałowi w konferencji:

▪ Poznasz właściwy dla swojej działalności zakres obowiązków informacyjnych podlegających ujawnieniu według SFDR

i projektu aktu wykonawczego RTS do SFDR

▪ Dowiesz się, jak przygotować się do procesu mapowania działalności gospodarczej klientów lub inwestycji w ramach

portfela oraz oferowanych produktów �nansowych, w tym według jakich kryteriów oceniać działalność jako

podlegającą (eligible) i zgodną (aligned) z Taksonomią

▪ Przedstawiony zostanie zakres raportowania nie�nansowego za 2021 rok wraz z harmonogramem legislacji na

najbliższe 3 lata w kwestii planowanego rozszerzenia obowiązków sprawozdawczych (CSRD)

▪ Prelegenci wskażą na elementy, jakie należy wdrożyć w organizacji w związku ze zmianami wprowadzonymi przez

Komisję Europejską tzw. pakietem kwietniowym 2021 do dyrektyw MIFID II, Solvency II, IDD, UCITIS i AIFMD

▪ Podczas konferencji prelegenci wyjaśnią, co oznacza dla sektora �nansowego polityka UE w zakresie

zrównoważonego rozwoju oraz w jaki sposób podmioty z sektora �nansowego mogą poszukiwać swojej przewagi

konkurencyjnej w obszarze zrównoważonego �nansowania oraz przedstawią warunki kształtowania “zielonej”

oferty produktowej (green standards, green labels)

▪ Przedstawione zostaną konieczne zmiany w systemie zarządzania oraz procesach wewnętrznych, aby sprostać

kształtującym się wymogom regulacyjnym w obszarze zrównoważonego rozwoju i które jednostki organizacyjne banku

staną w obliczu największych zmian

▪ Dowiesz się, jak zmierzyć się z największymi wyzwaniami związanymi z identy�kacją i szacowaniem ryzyka

klimatycznego.
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PROGRAM 

Czwartek, 14 października

09:25 
Rozpoczęcie konferencji

 Aldona Mlonek-Korzonkowska - Project Manager, Puls Biznesu 

09:30 
Kluczowe wyzwania prawne dla strategii sustainable �nance

 Aleksandra Bańkowska, Adwokat, Partner, PwC Polska 

 Łukasz Łyczko, Radca prawny, Senior Manager, PwC Legal 

1.   Aspekty prawne ESG - zakres nowych wymogów prawnych dla sektora �nansowego 

▪ Obowiązki informacyjne z poziomu podmiotu i produktu zgodnie z SFDR i RTS

▪ Działalność zrównoważona środowiskowo według Taksonomii i aktów delegowanych

▪ Zakres zmian projektu dyrektywy raportowania nie�nansowego CSRD względem NFRD

▪ Nowe obowiązki wprowadzone przez akty delegowane zmieniające dyrektywy MIFID II, UCITIS, AIFMD

  Aspekty prawne projektów wdrożeniowych w zakresie ujawnień ESG 

▪ Jak powinny wyglądać ujawnienia według SFDR?

▪ Jak klasy�kować działalność gospodarczą jako podlegającą i zgodną z Taksonomią?

▪ Co raportować za rok 2021?

▪ Inne kluczowe dla polskiego rynku �nansowego interpretacje ESG

10:45 
Przerwa

11:00 
Ramy regulacyjne ESG w kontekście zarządzania ryzykiem i ładu korporacyjnego w podmiotach sektora �nansowego

 Piotr Bednarski, Dyrektor, PwC Polska 

 Dorota Hutny, Menedżer, PwC Advisory 

1. Aspekty regulacyjne w zakresie zarządzania ryzykiem ESG oraz integracja ESG w systemie zarządzania w banku  

▪ Poszerzenie wymogów w zakresie polityki udzielania kredytów o czynniki ESG − Wytyczne EBA i Rekomendacje T i S

▪ Rozszerzenie wymogów w zakresie ujawnień III Filara o aspekty ESG, w tym wskaźnik Green Asset Ratio (GAR)
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▪ Kluczowe punkty opracowania strategii ESG i kształtowania “zielonej” oferty produktowej

2. Wyzwania i kształtujące się praktyki w zakresie wdrożenia wymogów ESG w podmiotach �nansowych w obszarze

zarządzania

▪ Kształtujące się praktyki w zakresie zarządzania ryzykami ESG oraz sprawowania nad nimi nadzoru

▪ Wyzwania stojące przed instytucjami �nansowymi w zakresie zarządzania ryzykami ESG 

12:15 
Przerwa

12:45 
ESG na rynku �nansowym - przykry compliance czy nowa szansa na rozwój?

 Dorota Macieja, Członek zarządu, PZU Życie SA 

 Aleksandra Bańkowska, Adwokat, Partner, PwC Polska 

 Agnieszka Kłos-Siddiqui, Prezes Zarządu, Provident Polska 

 Radosław Kwiecień, Członek Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego 

 Magdalena Zmitrowicz, Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao S.A. 

 Mariusz Samordak, Dyrektor Zarządzający kierujący Pionem Ekologii, Taksonomii i Analiz, Bank Ochrony Środowiska

S.A. 

13:30 
Case study: Raportowanie nie�nansowe instytucji �nansowej

 Ewa Solarz, Menadżer ds. ESG, Bank Pekao S.A. 

 Wioletta Reimer, Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich i ESG, Bank Pekao S.A. 

▪ Raportowanie czynników ESG przez Grupę Pekao jako proces oddolny – wyzwania i czynniki sukcesu

▪ Strategia ESG jako nowa oś działania i raportowania całej organizacji

▪ Wyzwania związane z liczeniem śladu węglowego w zakresie 1 i 2

14:00 
Case study: Strategia ESG u ubezpieczyciela

 Joanna Gorczyca, Dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju, PZU 
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14:30 
Strategia ESG z perspektywy funduszu private equity. Czy świadome inwestowanie się opłaca?

 Maciej Kowalski, Senior partner, MCI Capital 

15:00 
Case study: Dostosowanie zielonych produktów do regulacji ESG

 Paulina Tetera, Ekspert ds. Zintegrowanego Zarządzania Ryzykiem, Bank BNP Paribas 

 Oskar Kulik, Ekspert ds. Zrównoważonego Rozwoju, Bank BNP Paribas 

▪ Jak postrzegamy globalne wyzwania stojące przed nami?

▪ W jaki sposób staramy się w UE mitygować ryzyko klimatyczne?

▪ Globalne wyzwania a rola sektora �nansowego

▪ Kontekst regulacyjny dla sektora �nansowego w obszarze klimatu i innych czynników ESG

▪ Wyzwania w zakresie zbierania danych w zakresie ESG

▪ Współpraca z klientami:

o  Monitoring i sektory szczególnie wrażliwe pod kątem ESG – mitygacja ryzyk

o  Rozwój zielonej oferty wspierającej transformację klimatyczno-energetyczną Klientów.

15:30 
Wdrożenie regulacji ESG - perspektywa banku rozwoju

 Przemysław Kulik, Menedżer ds. CSR, Bank Gospodarstwa Krajowego 

▪ Tło geopolityczne zrównoważonego rozwoju

▪ Zrównoważony rozwój w bankowości rozwoju – przykłady, benchmark, ewolucja, przyszłość

▪ Podejście BGK do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski

16:00 
Zakończenie konferencji
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PRELEGENCI 
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Aleksandra Bańkowska
Adwokat, Partner PwC Polska 

Aleksandra odpowiada za praktykę �nansów i bankowości w ramach PwC Legal.

Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w doradztwie dla banków i instytucji

�nansowych. Jest wiodącym doradcą z zakresu ESG w grupach roboczych utworzonych

przy Związku Banków Polskich, ds. zrównoważonych �nansów oraz grupy ds.

Taksonomii, wspierając w opracowaniu wyjaśnień interpretacyjnych dla sektora

�nansowego w zakresie wdrożenia regulacji ESG. Na co dzień wspiera instytucje

�nansowe we wdrażaniu ujawnień z poziomu podmiotu i produktu zgodnie z SFDR (w

tym opracowania strategii ESG, kryteriów przyznawania kredytów zrównoważonych

środowiskowo i związanej z tym oceny kontrahentów), obowiązków raportowych

wynikających z Taksonomii i aktów delegowanych względem podmiotów

podlegających NFRD (KPIs, w tym Green Assets Ratio), a także zmian wprowadzonych

do dyrektywy MIFID II, Solvency II, IDD, UCITIS i AIFMD. 

Piotr Bednarski
Dyrektor PwC Polska 

Piotr, od 29 lat w sektorze �nansowym, specjalizuje się w doradztwie dla banków

w obszarze zarządzania ryzykiem, regulacjach ostrożnościowych i procesach

transformacji banków, a także ESG jako czynników kształtujących nowe podejście

do regulacji banków i zarządzania ryzykiem. Zrealizował wiele projektów w obszarze

zarządzania ryzykiem, zgodności i tworzenia oraz transformacji banków. Zanim

dołączył do zespołu PwC, przez 16 lat pracował w NBP w obszarze nadzoru

bankowego (Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego), a następnie w Urzędzie

Komisji Nadzoru Finansowego, w okresie 2000-2008 na stanowiskach zastępcy

dyrektora i dyrektora. 
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Joanna Gorczyca
Dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju PZU 

Autorka korporacyjnej strategii ESG Grupy PZU oraz raportów społecznych m.in.

samorządów i organizacji kultury. Ekspertka w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz

zaangażowania społecznego biznesu. Posiada wieloletnie doświadczenie

w prowadzeniu współpracy CSR biznesu z instytucjami kultury, działalności

prewencyjnej oraz kampanii społecznych. W Grupie PZU odpowiada za zarządzanie

i wdrażanie polityki zrównoważonego rozwoju. Współpracuje z podmiotami Grupy

PZU, organizacjami branżowymi i partnerami społecznymi w zakresie ESG, ochrony

środowiska i wpływu na klimat oraz zrównoważonych �nansów. Specjalistka

z wieloletnim doświadczeniem. 

Dorota Hutny
Menedżer PwC Advisory 

Dorota posiada ponad 14 lat doświadczenia zawodowego w nadzorze �nansowym oraz

świadczeniu usług doradczych dla sektora �nansowego. Specjalizuje się

w zagadnieniach z zakresu nadzoru ostrożnościowego oraz wymogów regulacyjnych

dla banków, w tym w zakresie zarządzania ryzykiem z uwzględnieniem czynników ESG,

systemu kontroli wewnętrznej, ładu korporacyjnego oraz ujawnień. 

Agnieszka Kłos-Siddiqui
Prezes Zarządu Provident Polska 

Agnieszka Kłos-Siddiqui posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie w sektorze

�nansowym. Pracę w Provident Polska rozpoczęła w 2007 roku. Od roku 2016 była

członkiem zarządu w Provident Polska i zajmowała stanowisko Dyrektora Sprzedaży

i Obsługi Klienta. Wcześniej Agnieszka pracowała na stanowisku Dyrektora ds.

Rozwoju Biznesu, a także była Dyrektorem Departamentu Finansów. Zanim dołączyła

do Provident Polska swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w �rmie Ernst &

Young Audit Sp. z o.o., z którą była związana przez ponad 8 lat i w angielskiej �rmie

Greig Middleton zajmującej się doradztwem i usługami maklerskimi. Jest absolwentką

Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, posiada kompetencje biegłego rewidenta

i FCCA. Prezesem Provident Polska jest od stycznia 2018 roku. Objęła to stanowisko,

jako pierwsza kobieta i pierwsza Polka. Agnieszka Kłos-Siddiqui jest także członkiem

Rady Pracodawców RP, a jednocześnie przewodniczą platformy „Kierunek: Kobieta

Biznesu”, działającej przy tej organizacji. 
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Mariusz Samordak
Dyrektor Zarządzający kierujący Pionem Ekologii, Taksonomii i Analiz Bank Ochrony
Środowiska S.A. 

Maciej Kowalski
Senior partner MCI Capital 

Maciej jest senior partnerem w MCI Capital, funduszu skoncentrowanym

na inwestycjach private equity w branży „digital” i transformacji cyfrowej w Europie

środkowo-wschodniej. Ma ponad 15-letnie doświadczenie inwestycyjne – prowadził

projekty w sektorach infrastruktury cyfrowej, e-commerce i dystrybucji logistycznej

oraz współprowadził transformację MCI Capital od funduszu growth capital do buyout

private equity. Przed dołączeniem do MCI Maciej pracował w  bankowości

inwestycyjnej i �nansach korporacyjnych w Deloitte, Orange i CAG, koncentrując się

na sektorze TMT, konsumenckim i energii odnawialnej. Ukończył �nanse i bankowość

w Szkole Głównej Handlowej oraz studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania

i Finansów SGH. 

Przemysław Kulik
Menedżer ds. CSR Bank Gospodarstwa Krajowego 

Manager społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju organizacji,

z wieloletnim doświadczeniem zarówno po stronie korporacji, start-upów, jak i NGO.

Z sukcesami zarządzał projektami i zespołami przy budowaniu i rozwijaniu

przedsięwzięć zaangażowanych społecznie. W okresie 2006-2016 pracował

w marketingu i komunikacji korporacyjnej Grupy PZU, w ostatnich latach jako

Koordynator ds. CSR, kierujący również zespołem wsparcia programów zdrowotnych

PZU. Następnie odpowiadał za strategię i rozwój Fundacji Hospicjum Onkologiczne św.

Krzysztofa, a później fundacji onkologicznej „Znajdź Pomoc” (d. United Way Polska),

a także za budowanie przedsiębiorczości społecznej obu fundacji. Jest absolwentem

polityki społecznej na UW, socjologii politycznej na Dalarna University w Szwecji,

studiów doktoranckich nauk ekonomicznych na SGH oraz studiów podyplomowych

ze społecznej odpowiedzialności biznesu na ALK, a także zarządzania projektami

na SGH. Prywatnie miłośnik geopolityki i historii gospodarczej oraz pasjonat rynków

�nansowych. 
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Oskar Kulik
Ekspert ds. Zrównoważonego Rozwoju Bank BNP Paribas 

Ekspert ds. zrównoważonego rozwoju w Banku BNP Paribas, gdzie zajmuje się

kwestiami zrównoważonego �nansowania (m. in. Sustainability Linked Loans) oraz

śledzeniem i analizowaniem zmian w polityce klimatycznej a także edukacją

wewnętrzną i zewnętrzną w tym zakresie. Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk

Społecznych UW, gdzie zajmuje się zmianą instytucjonalną w obszarze polityki

klimatycznej. Doświadczenie zdobywał w organizacjach pozarządowych: WWF Polska

oraz ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, a także organizacjach rządowych

i międzyrządowych. 

Radosław Kwiecień
Członek Zarządu Bank Gospodarstwa Krajowego 

Członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego od 2016, obszar zarządzania

ryzykiem Radosław Kwiecień jest związany z sektorem �nansowym od początku

kariery zawodowej. Od 2001 r. pracował na stanowiskach menadżerskich w Banku

Gospodarki Żywnościowej (obecnie BGŻ BNP Paribas), gdzie odpowiadał za operacje

banku. W Banku Gospodarstwa Krajowego nadzoruje obszar zarządzania ryzykiem

oraz zrównoważonego rozwoju. Kieruje pracami nad wdrożeniem zasad i regulacji

w zakresie taksonomii, zarządzania ryzykiem ESG w prowadzonej działalności

biznesowej oraz procesach wewnętrznych organizacji. Absolwent Wydziału

Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego, ukończył również studia podyplomowe

z zakresu inwestycji kapitałowych, controllingu oraz zarządzania, a także uzyskał

dyplom Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego. 

Łukasz Łyczko
Radca prawny, Senior Manager PwC Legal 

Łukasz odpowiada za zagadnienia z zakresu prawa bankowego, ubezpieczeniowego

oraz usług płatniczych. Doradzał wielu instytucjom kredytowym oraz �nansowym

w skomplikowanych projektach regulacyjnych dotyczących wdrożeń wytycznych

i rekomendacji polskich i europejskich organów nadzoru. W charakterze eksperta

doradza dla grup roboczych utworzonych przy Związku Banków Polskich, w tym grupy

ds. zrównoważonych �nansów oraz grupy ds. Taksonomii, wspierając w opracowaniu

wyjaśnień interpretacyjnych dla sektora �nansowego w zakresie regulacji ESG.

W codziennej praktyce prowadzi warsztaty z zakresu metodyki wdrażania regulacji

ESG m.in dla Estonian Private Equity & Venture Capital Association oraz zapewnia

wsparcie regulacyjne przy wdrażaniu ujawnień ESG dla uczestników rynku

�nansowego. 
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Dorota Macieja
Członek zarządu PZU Życie SA 

Inicjatorka i osoba odpowiedzialna za wdrażanie rozwiązań zmierzających do zero-

emisyjności Grupy PZU i proekologicznych zmian w ofercie produktowej. Rozwija

współpracę Grupy z partnerami i kontrahentami w zakresie zielonej transformacji

energetycznej. Pomysłodawczyni powołania Biura Zrównoważonego Rozwoju w PZU,

komórki rozwijającej i koordynujące wszystkie działania ESG wewnątrz Grupy. Z PZU

związana od 2016 roku. Początkowo pełniła funkcję dyrektora nadzorującego

prewencję i sponsoring w PZU SA i PZU Życie SA. W 2017 roku została powołana

na Członka Zarządu PZU Życie SA. Nadzoruje implementację wymogów legislacyjnych,

wdrażanie rozwiązań zmierzających do zero emisyjności oraz współpracy biznesowej

w zakresie zielonej transformacji energetycznej i zarządzania zmianami w ofercie

produktowej. 

Wioletta Reimer
Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich i ESG Bank Pekao S.A. 

Ewa Solarz
Menadżer ds. ESG Bank Pekao S.A. 

Ze zrównoważonym rozwojem związana od 2012 roku. Doświadczenie w doradztwie

w zakresie zrównoważonego rozwoju nabywała w PwC, CSR Consulting i Go

Responsible, gdzie realizowała projekty związane m.in. z zaangażowaniem społecznym

i wykorzystaniem modelu LBG, budowaniem i wdrażaniem strategii CSR

i zrównoważonego łańcucha wartości, raportowaniem danych nie�nansowych,

zaangażowaniem biznesu w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Współpracowała m.in. z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

i Fundacją Kupuj Odpowiedzialnie. Współzałożycielka i prezes zarządu fundacji

propagującej zrównoważony rozwój. Absolwentka Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

Szkoły Głównej Handlowej. 
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Paulina Tetera
Ekspert ds. Zintegrowanego Zarządzania Ryzykiem Bank BNP Paribas 

Ekspert ds. zintegrowanego zarządzania ryzykiem w Banku BNP Paribas. Posiada

ponad 10 letnie doświadczenie w sektorze �nansowym. Specjalizuje się we wdrażaniu

wymagań regulacyjnych w obszarze zarządzania ryzykiem, w tym w zakresie strategii

zarządzania ryzykiem i ICAAP. Uczestniczyła w wielu projektach mających na celu

zapewnienie zgodności działania banku z regulacjami ostrożnościowymi. Aktywny

uczestnik grup roboczych utworzonych przy Związku Banków Polskich, w tym m.in. ds.

zrównoważonych �nansów oraz ds. Taksonomii UE. Odpowiedzialna za uwzględnienie

ryzyka związanego z czynnikami ESG w apetycie na ryzyko oraz zasadach

postępowania w zakresie zarządzania ryzykiem, a także ujawnianie informacji

w ramach Filaru 3. 

Magdalena Zmitrowicz
Wiceprezes Zarządu Bank Pekao S.A. 

Bankowiec z ponad 20 letnim doświadczeniem w kraju i za granicą. Obecnie nadzoruje

Pion Bankowości Przedsiębiorstw w Banku Pekao S.A. Do Banku Pekao dołączyła

w 2018 r. jako Dyrektor Zarządzająca w Departamencie Bankowości Korporacyjnej,

po czym w grudniu tego samego roku została powołana na stanowisko Wiceprezesa

Zarządu Banku. Jest Przewodniczącą Rady Nadzorczej Pekao Faktoring oraz

Członkinią Rady Nadzorczej Pekao Leasing. Zasiada w Radzie Biznesu Wydziału

Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, w Zespole ds. Executive Education –

Executive MBA@UW. Inicjatorka programu dla kobiet „Bez cukru”, nagrodzonego

główną nagrodą w prestiżowym konkursie "HR OF CHANGE". Karierę zawodową

rozpoczęła w 1999 r. w Banku Handlowym w Warszawie S.A., pełniąc różne funkcje

kierownicze, w tym m.in. Dyrektora Sprzedaży Regionu Północnego oraz Dyrektora

Biura Sektora Publicznego ds. Regionów, zarządzając Departamentem Klientów

Korporacyjnych. W tym samym banku kierowała także pracami Grupy Strategy

Champions. W 2016-2017 zarządzała Departamentem Klientów Korporacyjnych

(Corporate Banking Departament) w strukturach CEEMEA Commercial Banking

Group Citigroup. W ciągu ponad dwudziestu lat pracy w bankowości zdobyła bogate

doświadczenie w zakresie różnych aspektów działalności banku, w szczególności

sprzedaży, ryzyka, operacji czy też rynku walutowego. Współpracowała z różnymi

segmentami klientów – od detalicznych, poprzez małe, średnie i duże

przedsiębiorstwa, klientów instytucjonalnych i sektora publicznego

do międzynarodowych korporacji. Absolwentka studiów Executive MBA

na Uniwersytecie Warszawskim, studiów podyplomowych na Stanford Graduate

Business School oraz absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła wiele szkoleń

w kraju i zagranicą, w tym m.in. w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym, analizy

�nansowej i sprzedaży. W 2013 r. ukończyła Commercial Credit College w USA New

York w ramach Citigroup. 
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Partner Merytoryczny

PwC

W PwC naszym celem jest budowanie społecznego zaufania i odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnego świata.

Jesteśmy siecią �rm działającą w 155 krajach. Zatrudniamy ponad 284 tysięcy osób, które dostarczają naszym klientom

najwyższej jakości usługi w zakresie doradztwa biznesowego, technologicznego, podatkowo-prawnego oraz audytu. W

Polsce PwC posiada biura w 7 miastach oraz Financial Crime Unit w Gdańsku i Warszawie, dwa Centra Usług Wspólnych w

Katowicach i Opolu oraz oddział PwC IT Services w Lublinie. Polskie spółki PwC zatrudniają ponad 6000 osób. Dowiedz się

więcej na www.pwc.pl. Korzystaj z mobilnej aplikacji PwC Espresso dostępnej pod adresem pwc.pl/espresso Subskrybuj

publikacje PwC na stronie www.pwc.pl/subskrypcje Słuchaj podcastów PwC na www.pwc.pl/podcasty
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14 października 2021, Online

495 zł netto od 2021-10-14 do 2021-10-14

 Kod promocyjny
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�rma 

osoba �zyczna 

Państwo

NIP

Nazwa/Imię i nazwisko

Miejscowość

Ulica i numer

Kod pocztowy

Akceptuję regulamin 

produktów i usług tej spółki 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Bonnier Business (Polska) informacji handlowych drogą elektroniczną dotyczących:

Chcę otrzymywać newsletter Konferencje "PB" 

Wyrażam zgodę na inicjowanie przez Bonnier Business (Polska) połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego: produktów i usług tej spółki 

Administratorem danych osobowych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dane są przetwarzane w celu organizacji konferencji oraz w celach marketingowych na

podstawie odrębnie udzielonych zgód, które mogą zostać odwołane w każdej chwili. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Klauzuli Informacyjnej

RODO Zobacz więcej  

 Pieczątka i podpis
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Podaj e‑maile i telefony osób, które będą uczestniczyć w konferencji. Zgłoszone przez Ciebie osoby otrzymają od nas e‑mail

z prośbą o potwierdzenie swoich danych, akceptację regulaminu oraz wyrażenie stosownych zgód. Potwierdzenie danych

przez te osoby oraz akceptacja regulaminu są niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.

Podane dane kontaktowe będą nam służyć także do przekazania informacji o ewentualnych zmianach czy przesłania

materiałów szkoleniowych z wydarzenia. 

1. Dane uczestnika
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Imię

Nazwisko

Stanowisko

Dział

pole opcjonalne

E-mail

Telefon

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Dział

pole opcjonalne

E-mail

Telefon

Formularz rejestracji: Regulacje ESG dla instytucji
finansowych

(4687) 22 333 97 77   konferencje@pb.pl  

 

tel:+48223339777
tel:+48223339777
tel:+48223339777


Regulamin uczestnictwa w konferencjach, warsztatach, szkoleniach płatnych organizowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o.

1. Organizatorem warsztatów/konferencji/szkoleń płatnych („Wydarzenia”) jest Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kijowska 1, wpisana do Rejestru

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000024847, NIP: 113-01-55-210, wysokość kapitału zakładowego: 2 000 000,00 PLN („Organizator”).

2. Wynagrodzenie należne Organizatorowi za udział jednej osoby w Wydarzeniu („Cena”) określane są każdorazowo na dedykowanej stronie Wydarzenia („Strona Wydarzenia”) w

informacjach ogólnych dotyczących Wydarzenia lub innej sekcji wg wyboru Organizatora. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, a w przypadku konferencji stacjonarnych

także przerwy kawowe, lunch. Wszelkie inne koszty niewskazane przez Organizatora (np. koszty przejazdu, zakwaterowania) uczestnik Wydarzenia pokrywa we własnym zakresie. W

przypadku Wydarzeń organizowanych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej cena obejmuje wyłącznie prelekcje oraz materiały szkoleniowe.

3. Płatności należy dokonywać na rachunek bankowy Organizatora wskazany każdorazowo na Stronie Wydarzenia z uwzględnieniem informacji wskazanych przez Organizatora na fakturze

pro forma lub na fakturze VAT.

4. Wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego udostępnionego przez Organizatora i zamieszczonego na stronie internetowej Wydarzenia (tj. www.konferencje.pb.pl lub innej

wskazanej przez Organizatora) („Zgłoszenie”) i zatwierdzenie Zgłoszenia poprzez aktywowanie dedykowanego przycisku „Zarejestruj z obowiązkiem zapłaty” lub pobranie, wypełnienie i

odesłanie podpisanego przez osoby uprawnione (w formie papierowej lub skanem na adres e-mail Organizatora) formularza w formacie .pdf zamieszczonego na stronie internetowej

Wydarzenia, jest równoznaczne z zawarciem z Organizatorem przez podmiot wskazany w Zgłoszeniu jako podmiot zgłaszający umowy, której przedmiotem jest umożliwienie osobom

wskazanym w Zgłoszeniu uczestnictwa w Wydarzeniu. Na podstawie Zgłoszenia Organizator wystawia i przesyła na adres poczty elektronicznej wskazany w Zgłoszeniu fakturę pro

forma płatną w terminie siedmiu (7) dni od daty Zgłoszenia.

5. Biorąc pod uwagę fakt, że Zgłoszenie dokonywane może być przez osobę �zyczną działającą w imieniu i na rzecz innych osób, osoba zgłaszająca zobowiązana jest w trakcie dokonywania

Zgłoszenia do potwierdzenia stosownego upoważnienia. W przeciwnym wypadku Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Zgłoszenia.

6. Osoba dokonująca Zgłoszenia ponosi odpowiedzialność za oświadczenia składane w trakcie realizacji procedury Zgłoszenia. Szczegółowe warunki Zgłoszenia, sposób postępowania w

trakcie i po dokonaniu Zgłoszenia oraz zakres wymaganych oświadczeń osoby zgłaszającej oraz osób zgłaszanych Organizator określa w interaktywnym formularzu Zgłoszenia

zamieszczonym na Stronie Wydarzenia.

7. O rezygnacji z udziału w Wydarzeniu należy poinformować Organizatora przesyłając taką informację na adres poczty elektronicznej Organizatora: konferencje@pb.pl.

8. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Wydarzeniu nie później niż dwadzieścia jeden (21) dni kalendarzowych przed rozpoczęciem Wydarzenia, podmiot zgłaszający zostanie

obciążony opłatą w wysokości stanowiącej równowartość 20% Ceny. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania w przypadku dokonania Zgłoszenia w terminie późniejszym niż na

dwadzieścia jeden (21) dni kalendarzowych przed rozpoczęciem Wydarzenia.

9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Wydarzeniu w terminie krótszym niż dwadzieścia jeden (21) dni kalendarzowych przed rozpoczęciem Wydarzenia, podmiot zgłaszający

zostanie obciążony pełną Ceną.

10. Nieodwołanie Zgłoszenia lub niewzięcie udziału w Wydarzeniu nie zwalnia podmiotu zgłaszającego z obowiązku zapłaty Ceny.

11. Niedokonanie wpłaty kosztów uczestnictwa w Wydarzeniu w terminie wskazanym w pkt 4 powyżej nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Wydarzeniu. Niedokonanie

wpłaty kosztów uczestnictwa w Wydarzeniu nie wyłącza prawa do stosowania przez Organizatora uprawnień z pkt 9 i 10 Regulaminu.

12. Organizator dopuszcza by zamiast osoby wskazanej w Zgłoszeniu, w Wydarzeniu wzięła udział inna osoba wskazana przez podmiot zgłaszający. O zmianie, podmiot zgłaszający informuje

Organizatora przesyłając stosowną informację na adres poczty elektronicznej Organizatora: konferencje@pb.pl nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia Wydarzenia.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu Wydarzenia, w szczególności polegającej na zmianie godziny danego wystąpienia, zmianie osoby prowadzącej lub zmiany

lokalizacji Wydarzenia, jak również do odwołania Wydarzenia.

14. W przypadku odwołania Wydarzenia uiszczona Cena lub jej część zostaną zwrócone lub –za zgodą podmiotu zgłaszającego–przeznaczone na pokrycie kosztów uczestnictwa winnym

Wydarzeniu.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Wydarzenia. W przypadku braku akceptacji nowej daty Wydarzenia, podmiotowi zgłaszającemu, który opłacił Cenę, Organizator

zwraca Cenę w pełnej wysokości.

16. Wszystkie materiały przekazane uczestnikowi w związku z Wydarzeniem („Materiały”) stanowią własność Organizatora (lub podmiotów współpracujących z Organizatorem) i w związku

z tym przeznaczone są wyłącznie do użytku osobistego uczestnika Wydarzenia.

17. Zabronione jest zwielokrotnianie Materiałów, wprowadzanie ich do obrotu, rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób, użyczanie, wyświetlania, publiczne udostępnianie Materiałów w

taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz jakiekolwiek inne wykorzystanie sprzeczne z celem lub zakresem wskazanym w ust. 17

Regulaminu.

18. Zgłaszający zobowiązany jest poinformować uczestnika zgłaszanego do wzięcia udziału w Wydarzeniu, że Organizator może utrwalać przebieg Wydarzenia -w celu informacyjnym -za

pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz. Brak zgody uczestnika zgłaszanego do wzięcia udziału w Wydarzeniu na powyższe czynności wyklucza możliwość wzięcia udziału w

Wydarzeniu. Organizator może zamieścić utrwalone nagranie w wybranym przez siebie medium z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa dotyczących

ochrony dóbr osobistych, w tym danych osobowych.

19. Dokonanie Zgłoszenia jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi upoważnienia do wystawienia faktury VAT bez podpisu przez osobę zgłaszającą lub podmiot w imieniu którego

osoba zgłaszająca działa.

20. Jeśli osoba dokonująca rejestracji wyraża bądź utrzymuje wyrażone uprzednio zgody marketingowe na kontakt e-mailowy oraz telefoniczny otrzymuje 5% stałego rabatu na dokonywane

przez siebie rejestracje na płatne Wydarzenia organizowane przez Organizatora i ogłaszane (oferowane) poprzez dedykowany Wydarzeniom serwis internetowy działający pod adresem:

www.konferencje.pb,.pl (do momentu wycofania zgód lub jednej ze zgód). Rabat ten łączy się z innymi. Wery�kacja następuje w czasie rzeczywistym na podstawie podanego w Zgłoszeniu

adresu e-mail osoby zgłaszającej. Rabat naliczany jest automatycznie. Prawo do rabatu przysługuje wyłącznie osobie dokonującej rejestracji (dokonującej Zgłoszenia) i dotyczy danego

Zgłoszenia bez względu na liczbę uczestników rejestrowanych przez osobę dokonującą rejestracji i uprawnioną do otrzymania rabatu.

21. Uczestnictwo w Wydarzeniu odbywającym się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wymaga dysponowania przez uczestnika Wydarzenia systemem

teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

21.1.1 dostęp do Internetu,
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21.1.2 urządzenie końcowe,

21.1.3 zastosowanie w niektórych przypadkach oprogramowania umożliwiającego odczytywanie plików w różnych formatach (m.in. gra�cznych, dźwiękowych, multimedialnych,

tekstowych, wideo itp.).

22. O ile jest to niezbędne ze względu na charakter Wydarzenia odbywającego się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, Organizator w procesie Zgłoszenia przekazuje

informację o ewentualnych dodatkowych wymaganiach technicznych niezbędnych do wzięcia udziału w Wydarzeniu

23. Organizator Wydarzenia odbywającego się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej nie ponosi odpowiedzialności za:

23.1.1 problemy telekomunikacyjne wywołane działaniami lub zaniechaniami osób trzecich,

23.1.2 niedziałanie albo wadliwe działanie wykorzystywanego przez uczestnika Wydarzenia oprogramowania �rm trzecich, w tym działanie wirusów komputerowych,

23.1.3 niewłaściwą kon�gurację sprzętu wykorzystywanego przez uczestnika Wydarzenia w celu wzięcia udziału w Wydarzeniu,

23.1.4 wady sprzętu komputerowego uczestnika Wydarzenia,

23.1.5 brak lub przerwy w dostępie do Internetu po stronie uczestnika Wydarzenia

23.1.6 nieprawidłową obsługę aplikacji przez uczestnika Wydarzenia,

23.1.7 innymi okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające uczestnictwo w Wydarzeniu niespowodowane działaniami lub zaniechaniami Organizatora.

24. W przypadku Wydarzeń stacjonarnych za odrębnie wyrażonymi zgodami podczas rejestracji na recepcji w dniu wydarzenia dane osobowe uczestników (w tym pracowników i osób

trzecich obsługujących Wydarzenie) obejmujące imię i nazwisko oraz numer telefonu (lub spersonalizowany adres poczty elektronicznej) będą przetwarzane na wypadek stwierdzenia u

któregoś́ z uczestników lub pracowników (lub osób trzecich obsługujących Wydarzenie) zakażenia wirusem COVID-19. Wyrażona zgoda obejmować będzie prawo Organizatora do

udostępnienia danych osobowych właściwym służbom, instytucjom oraz innym podmiotom realizującym ustawowe obowiązki związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa

COVID-19 i ograniczeniem liczby zakażeń. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia do uczestnictwa w Wydarzeniu osób, które nie wyrażą zgody na przetwarzanie

danych osobowych w celu, o którym mowa powyżej.

25. Organizator wskazuje, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów w dniu Wydarzenia lub na kilka dni przed Wydarzeniem uczestnik (w tym pracownik i osoba trzecia

obsługująca Wydarzenie) powinien powstrzymać się do uczestnictwa w Wydarzeniu, pozostać w domu, postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego /

Ministerstwa Zdrowia i skontaktować się niezwłocznie z lekarzem lub powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia

zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o swoich objawach. W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów w trakcie Wydarzenia lub w terminie dwóch (2) tygodni po jego

zakończeniu uczestnik (w tym pracownik i osoba trzecia obsługująca Wydarzenie) powinien skontaktować się niezwłocznie z Organizatorem i poinformować o tym fakcie pod

dedykowanym przez Organizatora numerem telefonu 695370213.

26. Osoba dokonująca Zgłoszenia podejmując czynności w celu dokonania Zgłoszenia potwierdza, że dane zgłaszanego uczestnika są prawdziwe, a osoba zgłaszana do wzięcia udziału w

Wydarzeniu wyraziła zgodę na dokonanie Zgłoszenia z uwzględnieniem jej danych osobowych. Po dokonaniu zgłoszenia osoba, której dane w nim wskazano, zostanie poinformowana o

tym kto dokonał Zgłoszenia oraz jakie dane zostały wskazane z prośbą o ich potwierdzenie.

27. Organizator informuje, że w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestników Wydarzenia oraz pracowników i osób trzecich obsługujących Wydarzenie, ograniczenia

kontaktów w miejscu Wydarzenia w ramach zabezpieczenia przed wirusem COVID-19 organizując Wydarzenie zamierza wdrożyć w najszerszym możliwym zakresie wytyczne dla

organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV 2 opracowane przez Ministerstwo Rozwoju z Głównym Inspektorem Sanitarnym

udostępniane do publicznej wiadomości pod adresem: https://www.gov.pl/web/rozwoj/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy.

28. Organizator zastrzega, że w celu wzięcia udziału w Wydarzeniu uczestnicy (jak również pracownicy oraz osoby trzecie obsługujące Wydarzenie) zobowiązani będą do przestrzegania

wszelkich wytycznych dotyczących bezpieczeństwa wdrożonych przez Organizatora w miejscu Wydarzenia, w tym w szczególności zobowiązani będą do stosowana maseczek

ochronnych (przyłbic, elementów garderoby) zasłaniających usta i nos. W przypadku ich braku Organizator zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia do udziału w Wydarzeniu lub

żądania opuszczenia pomieszczeń, w których odbywa się Wydarzenie.

29. Niniejszy regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na Stronie Wydarzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do jego zmiany, z zastrzeżeniem że dokonane zmiany obowiązują

od chwili ich przekazania do publicznej wiadomości.

Regulacje ESG dla instytucji finansowych

(4687) 22 333 97 77   konferencje@pb.pl  

 

https://www.gov.pl/web/rozwoj/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy
https://www.gov.pl/web/rozwoj/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy
tel:+48223339777
tel:+48223339777
tel:+48223339777

	Regulacje ESG dla instytucji finansowych
	14 października 2021
                      
 / Online
	CEL
	PROGRAM
	Rozpoczęcie konferencji
	Kluczowe wyzwania prawne dla strategii sustainable finance
	Przerwa
	Ramy regulacyjne ESG w kontekście zarządzania ryzykiem i ładu korporacyjnego w podmiotach sektora finansowego
	Przerwa
	PANEL DYSKUSYJNY
	ESG na rynku finansowym - przykry compliance czy nowa szansa na rozwój?
	Podejście rynkowe do wdrożenia regulacji ESG - CASE STUDY Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI PODMIOTÓW FINANSOWYCH
	Case study: Raportowanie niefinansowe instytucji finansowej
	Case study: Strategia ESG u ubezpieczyciela
	Strategia ESG z perspektywy funduszu private equity. Czy świadome inwestowanie się opłaca?
	Case study: Dostosowanie zielonych produktów do regulacji ESG
	Wdrożenie regulacji ESG - perspektywa banku rozwoju
	Zakończenie konferencji

	PRELEGENCI
	Aleksandra Bańkowska
	Adwokat, Partner
                          PwC Polska

	Piotr Bednarski
	Dyrektor
                          PwC Polska

	Joanna Gorczyca
	Dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju
                          PZU

	Dorota Hutny
	Menedżer
                          PwC Advisory

	Agnieszka Kłos-Siddiqui
	Prezes Zarządu
                          Provident Polska

	Mariusz Samordak
	Dyrektor Zarządzający kierujący Pionem Ekologii,  Taksonomii i Analiz
                          Bank Ochrony Środowiska S.A.

	Maciej Kowalski
	Senior partner
                          MCI Capital

	Przemysław Kulik
	Menedżer ds. CSR
                          Bank Gospodarstwa Krajowego

	Oskar Kulik
	Ekspert ds. Zrównoważonego Rozwoju
                          Bank BNP Paribas

	Radosław Kwiecień
	Członek Zarządu
                          Bank Gospodarstwa Krajowego

	Łukasz Łyczko
	Radca prawny, Senior Manager
                          PwC Legal

	Dorota Macieja
	Członek zarządu
                          PZU Życie SA

	Wioletta Reimer
	Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich i ESG
                          Bank Pekao S.A.

	Ewa Solarz
	Menadżer ds. ESG
                          Bank Pekao S.A.

	Paulina Tetera
	Ekspert ds. Zintegrowanego Zarządzania Ryzykiem
                          Bank BNP Paribas

	Magdalena Zmitrowicz
	Wiceprezes Zarządu
                          Bank Pekao S.A.


	KONTAKT
	MIEJSCE
	Opiekun merytoryczny
	Aldona Mlonek

	Współpraca
	Mateusz Stempak

	Szczegółowa lokalizacja wkrótce
	PwC

	Cena
	Osoba zgłaszająca
	Dane do faktury
	1. Dane uczestnika
	2. Dane uczestnika



