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II Międzynarodowa Konferencja ekoCSR

usTawowe obowIązkI w zakresIe odpowIedzIalnoścI 
ekoloGIcznej przedsIębIorsTw

9.00 - 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 - 10.10 Otwarcie konferencji

10.10 - 11.40 Projekcja filmu dokumentalnego „Before the Flood”
Leonardo DiCaprio

Amerykański aktor, nagrodzony Oscarem za rolę w filmie „Zjawa”, jako Posłaniec 
Pokoju Organizacji Narodów Zjednoczonych przemierza świat, by spróbować 
odpowiedzieć na pytanie jak duże są szkody w środowisku związane przede wszystkim 
z wykorzystywaniem paliw kopalnych oraz czy możliwe jest zatrzymanie procesu 
zmian klimatycznych na naszej planecie. Podczas podróży odwiedza m. in. Chiny, 
Indie, Arktykę, Fidżi. Rozmawia z naukowcami oraz politykami, których motywuje 
do podejmowania działań na rzecz ochrony klimatu.

11.40 - 11.55 Zrównoważony łańcuch dostaw 

dr Katarzyna Klimkiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza 
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Adiunkt na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej, 
doktor nauk ekonomicznych specjalizujący się w społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw. Prowadzi badania z zakresu 
komunikowania i pomiaru społecznej odpowiedzialności w 
obszarze systemów zarządzania. Stypendystka Fundacji Deutscher 

Akademischer Austausch Dienst, laureatka konkursu Verba Veritatis na najlepsze 
prace z zakresu etyki biznesu, autorka i współautorka kilkunastu publikacji z zakresu 
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

11.55 - 12.10 Pozafinansowe raportowanie w zakresie odpowiedzialności 
ekologicznej przedsiębiorstw

12.10 - 12.30 Debata po I bloku konferencji

12.30 - 13.00 Przerwa kawowa, rozmowy biznesowe, zwiedzanie EXPO

wsparcIe jednosTek publIcznych w dążenIu do 
zrównoważonej produkcjI I bIznesu

13.00 - 13.10 Pokaz mody ekologicznej marki RASIŃSKA

Ewelina Rasińska, Projektantka
Właścicielka i projektantka dwóch marek odzieżowych: RASIŃSKA 
i ER SPORT. Od zawsze chciała tworzyć autorskie ubrania 
dopasowane do indywidualnego stylu i osobowości. Jak sama 
twierdzi, krawiectwem zajmuje się odkąd pamięta. W swoich 
projektach skupia się nie tylko na designie, ale i na materiałach. 
Dobierając tkaniny do kolekcji, z dużą uwagą wybiera te naturalne 

bez sztucznych dodatków.

13.10 - 13.25 Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie 
ekologicznej odpowiedzialności biznesu

13.25 - 13.40 Finansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska

13.40 - 13.55 Rozmowy interdyscyplinarne
1-minutowa autoprezentacja kontrahentów organizatora

13.55 - 14.15 Debata po II bloku konferencji

14.15 - 15.15 Obiad, rozmowy biznesowe, zwiedzanie EXPO

najlepsze prakTykI

15.15 - 15.35 O dylematach społecznej odpowiedzialności przed którymi stoją 
ludzie i przedsiębiorstwa

prof. dr hab. Bolesław Rok, Centrum Etyki Biznesu i Innowacji 
Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
Dyrektor Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych Akademii 
Leona Koźmińskiego, wykładowca na studiach MBA i studiach 
podyplomowych „CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu”. 
Zajmuje się zagadnieniami z pogranicza etyki i odpowiedzialności 
biznesu, ekonomii współpracy i gospodarki zamkniętego obiegu, 

compliance oraz zrównoważonego rozwoju. Członek Rady Programowej Instytutu 
Innowacyjna Gospodarka. Współzałożyciel Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 
współautor corocznego Rankingu Odpowiedzialnych Firm dla Dziennika Gazety 
Prawnej. Od trzydziestu lat związany z biznesem, obecnie doradca w zakresie etyki 
i odpowiedzialności biznesu.

15.35 - 15.50 Jak wyróżnić się na rynku? – innowacje proekologiczne nagradzane 
w konkursie Przedsiębiorca Efektywny Surowcowo

15.50 - 16.05 Propagowanie w mediach idei społecznej odpowiedzialności biznesu

Jolanta Wąs, EYLAU Communications
Autorka strategii z zakresu komunikacji i wizerunku. Psycholog. 
Prowadzi własną praktykę doradczą. Wcześniej m.in. PR manager 
Oriflame Poland, dyrektor ds. komunikacji Polskiego Holdingu 
Farmaceutycznego, dyrektor Departamentu Public Relations, 
a następnie dyrektor Obszaru Komunikacji Korporacyjnej Banku 
Zachodniego WBK. Konsultant PR zarządów firm – realizacje 

z zakresu komunikacji korporacyjnej, media relations, future ideas, CSR oraz 
komunikacji kryzysowej. Ekspert programu Moje Boisko Orlik 2012, gdzie 
zaproponowana przez nią nazwa własna boisk „orlik” miała znaczący wpływ na 
rozpoznawalność i sukces komunikacyjny projektu. Realizuje projekty z zakresu 
art&business – m.in. strategię promocji filmu fabularnego „Jack Strong”.
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16.05 - 16.20 Środowisko przyrodnicze jako niemy interesariusz społecznie 
odpowiedzialnego przedsiębiorstwa

dr Ewa Jastrzębska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Zakładzie Ekonomii 
Środowiska i Zasobów Naturalnych Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie. Praca ekspercka i trenerska w zakresie: społecznej 
odpowiedzialności, etyki biznesu i zarządzania przez wartości, 
nurtów ekonomii heterodoksyjnej (ekonomia zrównoważonego 
rozwoju, ekonomia daru), zarządzania środowiskiem 

w przedsiębiorstwie a także partycypacji społecznej i planowania strategicznego 
w jednostkach samorządu terytorialnego. Autorka ponad kilkudziesięciu publikacji 
z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

16.20 - 16.40 Najlepsze praktyki w zakresie ochrony środowiska 
w przedsiębiorstwie – studium przypadków

Błażej Fidziński, M&M Consulting
Absolwent Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska 
na Uniwersytecie Warszawskim. Audytor wewnętrzny systemu 
zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001 oraz audytor 
wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg 
normy PN-N-18001. Przeprowadził setki audytów środowiskowych, 
pomagając przedsiębiorcom zweryfikować ich obowiązki wynikające 

z przepisów dotyczących ochrony środowiska.

16.40 - 17.00 Debata po III bloku konferencji

17.00 - 17.10 Podsumowanie konferencji

17.30 - 19.00 Uroczysta kolacja, sesja networkingowa, gala wieczorna,  
występ solistki

Paulina Magaj
Wokalistka, aktorka
Studentka I roku studiów magisterskich wokalistyki specjalności 
wokalno aktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola 
Szymanowskiego w Katowicach. Z wielką pasją angażuje się w 
życie uczelni oraz projekty w niej realizowane. Występowała 
w roli Kubusia Puchatka w przedstawieniu pod tym samym 

tytułem autorstwa Alana A. Milne, jako Eskulap w spektaklu „Orfeusz w piekle” 
Konstantego I. Gałczyńskiego, w roli Marry w spektaklu „Pamięć wody” Shelag 
Stephenson oraz w roli Macochy w operze-musicalu „Bal Baśni” J. Świdra. W latach 
2014 - 2015 współpracowała z prywatnym teatrem Arte Creatura. W kwietniu 2016 r. 
w Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Imircha Godina na Słowacji zajęła 3 
miejsce. Od września 2016 r. jest aktorką chorzowskiego Teatru Rozrywki.

Katarzyna Makowska
Pianista-akompaniator
Absolwentka katowickiej Akademii Muzycznej im. Karola 
Szymanowskiego. Brała udział w wielu kursach pianistycznych. 
Była członkiem tria fortepianowego Lutosławski-Trio, z którym 
prowadziła ożywioną działalność koncertową w kraju i za granicą. 
Uzyskała nagrody za wyróżniający akompaniament na konkursach 

wokalnych i instrumentalnych takich jak: XVII Międzynarodowy Konkurs Wokalny 
M. Schneider-Trnavskiego, XII Międzynarodowy Konkurs Sztuki Wokalnej 
im. A. Sari, I Międzynarodowy Konkurs Duetów Wokalnych. Obecnie pracuje na 
Wydziale Wokalno–Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego 
w Katowicach na stanowisku starszego wykładowcy z tytułem doktora oraz 
w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. M. Karłowicza w Katowicach w sekcji 
śpiewu solowego, jako pianista-akompaniator.

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w harmonogramie konferencji
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W trakcie konferencji pokaz mody ekologicznej


