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O konkursie
Zdobądź tytuł „Lidera ESG” w kategorii „Innowacja”
i zwiększ wartość Twojej organizacji w oczach interesariuszy.
Zapraszamy do udziału w drugiej edycji konkursu „Liderzy ESG”,
organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
NN Investment Partners TFI S.A. oraz PwC Polska. Udział w konkursie jest
bezpłatny. Twoje odpowiedzi są automatycznie zapisywane, zatem możesz
do nich wrócić w dowolnej chwili, jednak nie później niż 30 września 2022 r.
Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową konkursu
www.liderzyesg.pl
Partnerem strategicznym konkursu jest UN Global Compact Network Poland,
Partnerem medialnym Dziennik Gazeta Prawna, a Partnerami: Europejski
Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR), Konfederacja Lewiatan, Sieć Badawcza
Łukasiewicz, Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych (PSIK) oraz
Związek Banków Polskich.
Życzymy powodzenia i zapraszamy do wypełnienia formularza
zgłoszeniowego w kategorii „Innowacja w obszarze ESG".
Organizatorzy i Partnerzy konkursu

Podstawowe informacje o spółce

Podstawowe informacje o spółce i osobie zgłaszającej
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Do której kategorii należy zgłaszany podmiot?
Spółka zarejestrowana w Polsce
Spółka typu “start-up” zarejestrowana w Polsce
Inny podmiot lub organizacja działająca w Polsce

Jaką rolę pełni zgłaszany podmiot w odniesieniu do innowacyjnego
rozwiązania?
Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.
Finansowanie innowacyjnego rozwiązania
Współfinansowanie innowacyjnego rozwiązania
Wdrożenie innowacyjnego rozwiązania we własnym przedsiębiorstwie
Przygotowanie innowacyjnego rozwiązania

W przypadku współfinansowania/współtworzenia innowacyjnego rozwiązania
z innymi podmiotami, czy podmioty te wyraziły zgodę na udział w konkursie?
Tak
Nie
Nie dotyczy

Jakiego obszaru dotyczy innowacyjne rozwiązanie?
Środowiska
Społeczeństwa

Nazwa zgłaszanego podmiotu
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Sektor, w którym działa zgłaszany podmiot
Budownictwo
Deweloperzy
Dobra trwałego użytku (producenci i sprzedawcy)
Energetyka
Farmacja
Finanse
Linie lotnicze
Media
Motoryzacja i części samochodowe
Paliwa
Podstawowe produkty konsumenckie
Przemysł
Surowce i chemia
Technologia (Hardware)
Technologia (Software)
Telekomunikacja
Transport (bez linii lotniczych)
Inny (Jaki? Proszę wpisać w polu poniżej.)

Strona internetowa podmiotu

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej
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Stanowisko osoby zgłaszającej

Adres e-mail do kontaktu w sprawie konkursu

Numer telefonu do kontaktu w sprawie konkursu

Sekcja I: Podstawowe informacje na temat innowacyjnego
rozwiązania

Podstawowe informacje na temat innowacyjnego
rozwiązania

Czy rozwiązanie jest nowym rozwiązaniem na rynku?
Tak
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Nie

Proszę określić status rozwiązania.
Wdrożone
W trakcie wdrażania
Przygotowane do wdrażania
Inny etap (proszę wskazać)

Proszę wskazać, w jakim podmiocie rozwiązanie jest lub zostanie wdrożone
oraz podać termin wdrożenia.
Jeśli nie ma możliwości podania nazwy podmiotu, proszę opisać charakter podmiotu lub
obszar zastosowania rozwiązania.

Czy komercjalizacja rozwiązania (wprowadzenie na rynek) zależy od
dodatkowych warunków, np. wyników badań, opinii, testów, zgód innych
podmiotów, zgłoszeń patentowych?
Proszę podać przybliżoną datę i wskazać warunki komercjalizacji.
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Kto oceniał możliwość komercjalizacji (wprowadzenia na rynek) tego
innowacyjnego rozwiązania?
Proszę podać nazwę lub charakter podmiotu.

Czy badano zainteresowanie rynku nabyciem/wprowadzeniem tego
innowacyjnego rozwiązania?
Tak
Nie

Proszę opisać wyniki badań zainteresowania rynku
nabyciem/wprowadzeniem tego innowacyjnego rozwiązania.

Czy są podmioty, które zamierzają skorzystać z tego innowacyjnego
rozwiązania?
Tak
Nie

Proszę wskazać te podmioty.
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Czy była/jest prowadzona kampania/promocja tego rozwiązania?
Tak
Nie

Na czym polega innowacyjność rozwiązania?
Proszę podać podstawowe informacje dotyczące innowacyjnego produktu, usługi,
technologii lub procesu.

Czy na realizację projektu uzyskano wsparcie pomocy publicznej?
Tak
Nie

Podaj rodzaj i źródło finansowania.
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Sekcja II: Zastosowanie na rynku innowacyjnego rozwiązania

Zastosowanie innowacyjnego rozwiązania

Czy rozwiązanie jest ulepszeniem/modyfikacją funkcjonującego
rozwiązania?
Tak
Nie

Proszę opisać działanie rozwiązania bez ulepszenia/modyfikacji i działanie
rozwiązania po wprowadzeniu ulepszenia/modyfikacji.
Proszę wskazać zakres ulepszeń/modyfikacji i opisać nowe funkcjonalności lub
możliwości.

Czy na rynku występują podobne/alternatywne rozwiązania?
Tak
https://survey.pwc.com/Q/EditSection/Blocks/Ajax/GetSurveyPrintPreview?ContextSurveyID=SV_3QNM6USeJ9iPPUy&ContextLibraryID=UR_0…
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Nie

Proszę wskazać, jakie są dowody na to, że innowacyjne rozwiązanie może
konkurować z innymi alternatywnymi rozwiązaniami występującymi na rynku.

Czy innowacyjne rozwiązanie zostało przygotowane dla potrzeb
przedsiębiorstwa zgłaszającego udział w konkursie?
Tak
Nie

Proszę wskazać, kiedy rozwiązanie zostało wprowadzone w
przedsiębiorstwie i podać rezultaty.
Jeśli rozwiązanie nie zostało jeszcze wprowadzone, proszę podać spodziewaną datę jego
wdrożenia. Proszę wskazać, czy występuje możliwość wykorzystania innowacyjnego
rozwiązania przez inne podmioty.

W jakich dziedzinach gospodarki lub w jakich podmiotach innowacyjne
rozwiązanie zostało lub może zostać zastosowane?
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Jakie korzyści przyniesie podmiotom nowe rozwiązanie i w jakim terminie?

Czy wprowadzenie rozwiązania stanowi istotną inwestycję?
Tak
Nie

Proszę przedstawić ocenę możliwości skorzystania z tego rozwiązania przez
małe i średnie spółki.

Czy wprowadzenie rozwiązania podwyższy w sposób istotny koszty
operacyjne lub inne koszty?
Tak
Nie
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Proszę uzasadnić, dlaczego mimo wzrostu kosztów działalności projekt
będzie wdrażany.

Czy znane są ograniczenia związane z wdrażaniem lub wykorzystaniem tego
innowacyjnego rozwiązania (np. technologiczne, procesowe)?
Tak
Nie

Proszę podać podstawowe ograniczenia związane z wdrażaniem lub
wykorzystaniem tego innowacyjnego rozwiązania (np. technologiczne,
procesowe).

Sekcja III - Środowisko

Cele realizowane przez innowacyjne rozwiązanie. W jaki
sposób innowacyjne rozwiązanie wspiera prowadzenie
zrównoważonej działalności lub ogranicza negatywny
wpływ na środowisko?
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Jaki wkład w realizację celów środowiskowych wnosi to rozwiązanie?
Proszę opisać, jakie cele wspiera to rozwiązanie (np. pozwala na efektywniejszą
gospodarkę zasobami naturalnymi, ograniczanie emisji GHG, zużycia energii, wody lub
pozwala realizować inne cele środowiskowe w obszarze łagodzenia zmian klimatu,
adaptacji do zmian klimatu, zrównoważonego wykorzystywania i ochrony zasobów
wodnych i morskich, przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym, zapobiegania
zanieczyszczeniu i jego kontroli, ochrony i odbudowy bioróżnorodności i ekosystemów).

Czy skutki wpływu innowacyjnego rozwiązania na środowisko są mierzalne?
Tak
Nie

Proszę wyjaśnić przyczynę/y braku możliwości mierzenia wpływu.

O ile zmniejszy się emisja GHG?
Proszę podać o ile % lub przybliżony przedział procentowy redukcji w stosunku do
obecnego zużycia. W przypadku braku danych, proszę podać przyczynę.
Jeżeli nie dotyczy to spółki, proszę wpisać: n/a.
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O ile zmniejszy się zużycie energii?
Proszę podać o ile % lub przybliżony przedział procentowy redukcji w stosunku do
obecnego zużycia. W przypadku braku danych, proszę podać przyczynę.
Jeżeli nie dotyczy to spółki, proszę wpisać: n/a.

O ile zmniejszy się zużycie wody?
Proszę podać o ile % lub przybliżony przedział procentowy redukcji w stosunku do
obecnego zużycia. W przypadku braku danych, proszę podać przyczynę.
Jeżeli nie dotyczy to spółki, proszę wpisać: n/a.

O ile zmniejszy się zużycie surowców naturalnych?
Proszę podać o ile % lub przybliżony przedział procentowy redukcji w stosunku do
obecnego zużycia. W przypadku braku danych, proszę podać przyczynę.
Jeżeli nie dotyczy to spółki, proszę wpisać: n/a.

O ile zmniejszy się powstawanie odpadów i innych zanieczyszczeń?
Proszę podać o ile % lub przybliżony przedział procentowy redukcji w stosunku do
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obecnego zużycia. W przypadku braku danych, proszę podać przyczynę.
Jeżeli nie dotyczy to spółki, proszę wpisać: n/a.

Inne mierzalne skutki wprowadzenia tego rozwiązania.
Proszę opisać, wskazać sposób pomiaru i podać wartość.
Jeżeli nie dotyczy to spółki, proszę wpisać: n/a.

Czy innowacyjne rozwiązanie wspiera prowadzenie zrównoważonej
działalności objętej Taksonomią UE (rozporządzenie 852/2020) lub
zrealizowanie warunków Porozumienia Paryskiego?
Tak
Nie

Proszę krótko uzasadnić, w jaki sposób rozwiązanie wspiera prowadzenie
zrównoważonej działalności objętej Taksonomią UE (rozporządzenie
852/2020) lub realizowanie warunków Porozumienia Paryskiego.
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Sekcja III Społeczeństwo

Cele realizowane przez innowacyjne rozwiązanie. W jaki
sposób innowacyjne rozwiązanie wspiera zrównoważony
rozwój społeczny?

Jaki wkład w realizację celów społecznych wnosi to rozwiązanie?
Proszę opisać, jakie cele wspiera to rozwiązanie (na rzecz pracowników, społeczności i
innych grup interesariuszy).

Czy skutki wpływu innowacyjnego rozwiązania na społeczeństwo są
mierzalne?
Tak
Nie

Wyjaśnij przyczynę/y braku możliwości mierzenia wpływu.

https://survey.pwc.com/Q/EditSection/Blocks/Ajax/GetSurveyPrintPreview?ContextSurveyID=SV_3QNM6USeJ9iPPUy&ContextLibraryID=UR_…

15/18

6/8/22, 4:22 PM

Qualtrics Survey Software

Jakie cele SDG (Sustainable Development Goals) realizuje
innowacyjne rozwiązanie?
1. Koniec z ubóstwem
2. Zero głodu
3. Dobre zdrowie i jakość życia
4. Dobra jakość edukacji
5. Równość płci
6. Czysta woda i warunki sanitarne
7. Czysta i dostępna energia
8. Wzrost gospodarczy i godna praca
9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
10. Mniej nierówności
11. Zrównoważone miasta i społeczności
12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
13. Działania w dziedzinie klimatu
14. Życie pod wodą
15. Życie na lądzie
16. Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
17. Partnerstwa na rzecz celów

Dodatkowe dokumenty
W tym miejscu możesz załączyć dodatkowe dokumenty, istotne z punktu
widzenia konkursu.
Aby zmienić już załączony plik, należy kliknąć ponownie na szare pole i dodać nowy plik.

Zastrzeżenie
Regulamin konkursu jest dostępny na stronie www.liderzyesg.pl (link)
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Zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i akceptuję jego zapisy.

Dane osobowe
Poprzez wypełnienie danych w niniejszym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych
osobowych w celach związanych z organizacją konkursu „Liderzy ESG” przez organizatorów wydarzenia współadministratorów konkursu. Posiadasz prawo do wycofania niniejszej zgody poprzez wysłanie wiadomości
na adres kontakt@liderzyesg.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Chcę otrzymywać informacje marketingowe, w szczególności zaproszenia na inne wydarzenia od
partnerów wydarzenia (PwC, GPW oraz NN Investment Partners) za pośrednictwem środków
komunikacji elektronicznej (e-mail, telefonicznie). Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że
zgoda jest dobrowolna. Zgodę możesz wycofać w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości
bezpośrednio na adresy kontaktowe poszczególnych administratorów wskazane w klauzuli
informacyjnej.

Administratorami Twoich danych osobowych są:

PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-633), ul. Polna
11
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (00-498), ul. Książęca 4
NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-342),
ul. Topiel 12
Pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności

Weryfikacja

Odpowiedziałeś na wszystkie pytania z ankiety. To ostatnia szansa
na weryfikację udzielonych odpowiedzi.
Użyj guzika "Wstecz", aby powrócić do wybranych pytań.
Naciśnięcie guzika "Następne" spowoduje przesłanie udzielonych odpowiedzi i zamknięcie
formularza.
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