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O konkursie

Zdobądź tytuł „Lidera ESG” w kategorii „Program
edukacyjny” 

 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.
(GPW), 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 „Program edukacyjny w obszarze ESG".

 Organizatorzy i Partnerzy konkursu

Podstawowe informacje o podmiocie

http://liderzyesg.pl/
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Podstawowe informacje o podmiocie i osobie zgłaszającej

Do której kategorii należy podmiot?

Jaką rolę pełni/ł zgłaszany podmiot w odniesieniu do programu
edukacyjnego?
Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.

W przypadku współfinansowania/współtworzenia programu edukacyjnego z
innymi podmiotami, czy podmioty te wyraziły zgodę na udział w konkursie?

Spółka zarejestrowana w Polsce

Inny podmiot lub organizacja działające w Polsce, których celem jest wspieranie
działań na rzecz ESG

Finansowanie programu

Współfinansowanie programu

Przygotowanie programu

Udział w rozpowszechnianiu programu

Tak

Nie

Nie dotyczy
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Nazwa podmiotu

Strona internetowa podmiotu

Nazwa zgłaszanego programu edukacyjnego

Link do strony zgłaszanego programu edukacyjnego

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

Zakres programu

Zagadnienia z zakresu spraw społecznych,
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pracowniczych, ładu korporacyjnego oraz środowiska
naturalnego (ESG) objęte programem

Jakie aspekty związane z ESG są objęte programem edukacyjnym, który
zgłaszają Państwo w konkursie?

Jakie są cele programu?
Proszę opisać podstawowe cele.

Do jakiej grupy odbiorców dociera program?
Proszę opisać tę grupę i podać jej wielkość (o ile to możliwe).
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Z jakiego zakresu i jaki rodzaj wiedzy/informacji jest przekazywany podczas
programu jego uczestnikom?
Proszę opisać wskazując, na jakich specyficznych zagadnieniach koncentruje się program.

Czy został przygotowany sylabus - zakres merytoryczny programu?

Proszę załączyć kopię sylabusa.
Aby zmienić już załączony plik, należy kliknąć ponownie na szare pole i dodać nowy plik.

 
 

 
 

Tak

Nie
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Czy w przygotowanie programu włączono nauczycieli, akademików,
organizacje pozarządowe lub specjalistów z danego obszaru?

Proszę wymienić, jakie osoby/organizacje zostały włączone w przygotowanie
programu.

Przeprowadzenie i rezultaty programu

Przeprowadzenie i rezultaty programu

W jakiej formie program jest lub będzie realizowany i rozpowszechniany?
Proszę podać formę (np. multimedialny przekaz przy użyciu internetu, telewizji lub radia,
prezentacja multimedialna podczas seminariów lub warsztatów).

Tak

Nie
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W jaki sposób mierzony jest zasięg (geograficzny oraz liczba odbiorców)
dotarcia programu do odbiorców? 
Proszę podać wartość kluczowych mierników. 

Czy program ma charakter jednorazowy, czy cykliczny?

Kiedy przewiduje się kolejne edycje programu?

 
 

 
 

Jednorazowy

Cykliczny
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Czy program jest lub będzie promowany?

Proszę wymienić środki przekazu oraz opisać sposób promowania
programu.

Czy materiały przygotowane na potrzeby programu będą dostępne po
zakończeniu jego prowadzenia?

Proszę wskazać, gdzie i w jakiej formie będą dostępne materiały.

Tak

Nie

 
 

Tak

Nie
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Proszę załączyć nagranie lub materiały udostępniane w ramach programu.
Jeśli prace nad nimi nie zostały zakończone, proszę załączyć materiały
koncepcyjne.
Aby zmienić już załączony plik, należy kliknąć ponownie na szare pole i dodać nowy plik.

W jaki sposób program przyczyni się do poprawy obszarów ESG, które są
przedmiotem programu?
Proszę wyminieć te obszary i wyjaśnić, w jaki sposób program przyczyni do ich poprawy.
Opisując można podać przykłady użyte w programie.

W jaki sposób program buduje świadomość jego uczestników co do
zagadnień ESG w nim poruszonych?
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Czy program zachęca do zmian zachowań lub do podjęcia określonych
działań?

Proszę wymienić te zachowania i działania oraz opisać, w jaki sposób
program zachęca do podjęcia nowych działań lub do zmiany
dotychczasowych zachowań. 
Można posłużyć się przykładami użytymi w programie.

Czy wprowadzono mechanizmy/sposoby mierzenia skuteczności programu?

Proszę opisać, w jaki sposób mierzony jest wpływ programu. Jeśli program
został już przeprowadzony, proszę wskazać wyniki pomiaru.

Tak

Nie

 
 

Tak

Nie
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Zastrzeżenie

Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.liderzyesg.pl (link)

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.

Administratorami Twoich danych osobowych są:

PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-633), ul. Polna

11

 
 

Zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i akceptuję jego zapisy.

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.

https://www.pwc.pl/pl/pdf/Regulamin-Konkursu-Liderzy-ESG-2022.pdf
http://mailto:kontakt@liderzyesg.pl/
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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.

https://www.qualtrics.com/powered-by-qualtrics/?utm_source=internal%2Binitiatives&utm_medium=survey%2Bpowered%2Bby%2Bqualtrics&utm_content={~BrandID~}&utm_survey_id={~SurveyID~}
https://www.pwc.pl/pl/klauzula-informacyjna-wspoladministrowanie-danych-osobowych.html

