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miesiąc dzień wydarzenie opis

2019

01  15 Zgłoszenia praktyk z zakresu  
społecznej odpowiedzialności  
i zównoważonego rozwoju firm  
do Raportu FOB

Raport odpowiedzialny biznes w Polsce - Dobre praktyki FOB

31 Zarządzanie CSR w praktyce  
biznesowej szkolenie     

Szkolenie dla wszystkich, którzy chcą szybko wdrożyć się w tematykę CSR i zrównoważonego rozwoju,  
uporządkować sobie zagadnienia lub zaktualizować. Szkolenie jednodniowe – kapsułka wiedzy. Zapisy na stronie 
szkolenia www.csrinfo.org/szkolenia

02 1 Raportowanie niefinansowe
szkolenie      

Dla tych, którzy planują lub już raportują, chcą zrozumieć praktykę i ją udoskonalić. Wiemy, że zależy Wam  
na konkretach, dlatego wprowadziliśmy zmiany do szkolenia poszerzając blok dot. wskaźników GRI oraz SIN.  
www.csrinfo.org/szkolenia

21 Strategia CSR: budowa i wdrażanie 
szkolenie     

Jak zbudować strategię CSR, krok po kroku. Na szkoleniu znajdziesz również odpowiedź na to czy potrzebujesz 
strategii, programu czy polityki. www.csrinfo.org/szkolenia

22 Prawa człowieka w biznesie  
szkolenie NEW

Najnowsze szkolenie w programie CSRinfo odpowiadające na pytanie, które nam zadajecie „ale co chodzi z tymi 
prawami człowieka w biznesie?” Poznacie fundamenty i praktyki. W pigułce. www.csrinfo.org/szkolenia
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03  12 Raportowanie niefinansowe  
w Polsce 2019

Coroczna konferencja organizowana przez nas przy współpracy z partnerami, która podsumowuje rok raportowania 
i wskazuje trendy. W tym roku hasłem przewodnim będzie „Wyzwania komunikacji z inwestorami”
Jeśli chcesz zostać partnerem wydarzenia skontaktuj się z nami (tel. 608 664 812)

8 Dzień Praw Kobiet / DzieńPokoju  
na świecie (Międzynarodowy  
Dzień Kobiet)

Pierwszy oficjalny Dzień Kobiet obchodzony był 28 lutego 1909 r. z inicjatywy Socjalistycznej Partii Ameryki.  
Za jego pierwowzór można przyjąć jednak obchodzone w starożytnym Rzymie Matronalia. Święto jest okazją  
by podziękować kobietom ale i wyrazić szacunek dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet.

15 Światowy Dzień Konsumeta Po raz pierwszy obchody odbyły się w 1983 r. w rocznicę przemówienia prezydenta Johna F. Kennedy’ego dotyczące-
go projektu ustawy o ochronie praw konsumenta. W Polsce Światowy Dzień Konsumenta obchodzony jest oficjalnie 
od roku 2000. Do obchodów włącza się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i organizacje pozarządowe.

21 Światowy Dzień Lasu Obchody tego dnia mają na celu podnoszenie świadomości na temat znaczenia lasów dla życia człowieka na Ziemi. 

21 Międzynarodowy Dzień Walki  
z Dyskryminacją Rasową

Obchody mają na celu upamiętnienie ofiar masakry w Sharpeville i innych incydentów na tle rasistowskim oraz 
wzmożenie działalności społeczeństwa na rzecz eliminacji wszelkich form rasizmu, ksenofobii i dyskryminacji  
na świecie.

22 Światowy Dzień Wody Święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, którego ideą jest uświadomienie państwom członkowskim 
wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną.

30 Termin sporządzenia oświadczenia na temat informacji niefinansowych 
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04 3 Zarządzanie CSR  
w praktyce biznesowej szkolenie  

Szkolenie dla wszystkich, którzy chcą szybko wdrożyć się w tematykę CSR i zrównoważonego rozwoju,  
uporządkować sobie zagadnienia lub zaktualizować. Szkolenie jednodniowe – kapsułka wiedzy. Zapisy na stronie 
szkolenia www.csrinfo.org/szkoleni

4 Strategia CSR: budowa i wdrażanie 
szkolenie  

Jak zbudować strategię CSR, krok po kroku. Na szkoleniu znajdziesz również odpowiedź na to czy potrzebujesz 
strategii, programu czy polityki. www.csrinfo.org/szkolenia

5 SDGs czyli Cele Zrównoważonego  
Rozwoju ONZ 2015-30 szkolenie NEW

Skąd się wzięły SDGs? Co oznaczają?Jak przełożyć je na praktykę biznesową? Jakie znaczenie mogą mieć dla mojej 
organizacji? Jak wdrożyć je w organizacji. Na te pytania odpowie nowe szkolenie, które przybliża Cele. Dla tych  
którzy chcą widzieć więcej niż tylko 17 kolorowych kafelków. www.csrinfo.org/szkolenia

7 Światowy Dzień Zdrowia Święto obchodzone corocznie, w rocznicę powstania WHO. Jego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi  
na najbardziej palące i zaniedbane problemy zdrowotne społeczeństw na świecie. Światowy Dzień Zdrowia odbywa 
się co roku pod innym hasłem. Inicjuje on Miesiąc Zdrowia oraz rok działań realizowanych pod tym samym hasłem.

22 Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi Obchody stanowią okazję do podniesienia na całym świecie świadomości społecznej na temat wyzwań dot.  
dobrobytu planety i całego życia na niej, mając na uwadze m.in. ochronę klimatu i jej zrównoważony rozwój.

28 Światowy Dzień Bezpieczeństwa 
i Ochrony Zdrowia w Pracy

Obchody mają na celu zwrócenie szczególnej uwagi na stałe i kompleksowe działania w sferze poprawy warunków 
bezpieczeństwa osób pracujących i ochrony zdrowia w pracy.
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05 2-4 SDGs Global Fest Międzynarodowa kampania na rzecz promocji SDGs, do której każdy może dołączyć by wspólnie świętować ideę 
Celów. https://globalfestivalofaction.org/

15 Konwersja z raportowania finansowego 
lub zrównoważonego rozwoju  
na raportowanie zintegrowane  
szkolenie NEW

Nowe szkolenie uruchomione przez CSRinfo, które ułatwia przejście raportującym z obecnego systemu na raport 
zintegrowany. Dedykowany szczególnie już tym, którzy pierwsze raporty niefinansowe mają za sobą.   
www.csrinfo.org/szkolenia

16 Raportowanie niefinansowe szkolenie Dla tych, którzy planują lub już raportują, chcą zrozumieć praktykę i ją udoskonalić. Wiemy, że zależy Wam  
na konkretach, dlatego wprowadziliśmy zmiany do szkolenia poszerzając blok dot. wskaźników GRI oraz SIN.  
www.csrinfo.org/szkolenia

17 Dialog i komunikacja  
z interesariuszami szkolenie NEW

Jakie są metody dialogu z interesariuszami? Jakie zasady mu przyświecają?  Jak zorganizować dialog  
z interesariuszami wewnętrznymi a jak komunikować i angażować interesariuszy wewnętrznych? Nowa formuła 
szkolenia o komunikacji z wybiciem dialogu oraz komunikacji i angażowania z pracownikami na Waszą prośbę.  
www.csrinfo.org/szkolenia

15 Międzynarodowy Dzień Rodzin Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu pogłębiania świadomości społeczeństwa  
na temat problemów rodziny.

21 Światowy Dzień  
Różnorodności Kulturowej

Święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją odnoszącą się do zasady „tolerancji i poszanowania 
dla różnorodności kulturowej oraz promocji i ochrony praw człowieka, w tym prawa do rozwoju”. Celem obchodów 
jest promocja kultury, różnorodności kulturowej, dziedzictwa kulturowego – zarówno materialnego, jak i niemate-
rialnego, produktów przemysłu artystycznego, dóbr oraz usług związanych z kulturą.

22 Międzynarodowy Dzień  
Różnorodności Biologicznej

Został proklamowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych w celu podnoszenia świadomości ekologicznej 
społeczeństw. 

24 Ogólnopolski Dzień Różnorodności FOB Ogólnopolski Dzień Różnorodności to inicjatywa realizowana przez Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego  
Biznesu w ramach europejskiego programu Karta Różnorodności. Celem jest upowszechnianie i przybliżanie  
pracodawcom idei zarządzania różnorodnością, a także pokazanie konkretnych przykładów i rozwiązań  
umożliwiających rozpoczęcie działań z tego zakresu.
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06 5 Światowy Dzień Środowiska Dzień ten został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 r. i obcho-
dzony jest corocznie 5 czerwca w ponad 100 krajach dla przypomnienia głównych haseł konferencji dotyczących 
zgodności rozwoju cywilizacji z rozwojem ekologicznym otaczającego świata.

7 Odpowiedzialny i zrównoważony biznes 
dla działów zakupów szkolenie NEW

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes w funkcjonowaniu działów zakupów i w relacjach z dostawcami.  
Wytyczne normy 20400 dot. zrównoważonych zakupów. W przystępny sposób. www.csrinfo.org/szkolenia

8 Światowy Dzień Oceanów Na pomysł święta wpadli Kanadyjczycy na początku lat 90-tych, chcąc chronić bogaty świat oceaniczny.   
Oficjalnie przez ONZ święto uznane zostało w 2009 r.

12 Światowy Dzień Sprzeciwu  
wobec Pracy Dzieci

Dzień ten został ustanowiony przez MOP (ang. ILO) celem ograniczenia wyzysku dzieci i przestrzegania  
konwencji MOP nr 182 w sprawie najcięższych form pracy dzieci i konwencji MOP nr 138 w sprawie minimalnego 
wieku zatrudnienia. 

17 Światowy Dzień Walki  
z Pustynnieniem i Suszą

Celem obchodów jest zwrócenie uwagi na sposoby zapobiegania pustynnieniu i susz. Zgromadzenie wezwało  
państwa, by wykorzystały ten czas do pogłębienia świadomości na temat potrzeby międzynarodowej współpracy  
w zakresie zwalczania zjawiska pustynnienia i skutków suszy oraz realizacji postanowień Konwencji Narodów  
Zjednoczonych w sprawie zwalczania pustynnienia w krajach poważnie dotkniętych suszą i/lub pustynnieniem, 
zwłaszcza w Afryce.
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CSRinfo to lider doradztwa i edukacji w zakresie odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju na polskim rynku.  
Sprawdź na www.csrinfo.org oraz www.rejestrraportow.pl 06 Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
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