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Warszawa, 31.10.2022  
 
INFORMACJA PRASOWA 
 

 
 
#PolskaMocBiznesu 

 
 

Jak uratować biznes? –  odpowiada pięć 
najważniejszych sektorów  
 
Tegoroczna edycja Kongresu ESG Polska Moc Biznesu odbędzie się 7 listopada na 
PGE Narodowym. Organizatorzy zaprosili do debat przedstawicieli wszystkich pięciu 
sektorów. >>> AGENDA KONGRES ESG POLSKA MOC BIZNESU 
 
ZAREJSTRUJ SIĘ na Kongres ESG Polska Moc Biznesu    
ZAREJESTRUJ SIĘ na galę wieczorną Kongresu 
ZGŁOŚ SIĘ DO KONKURSU „DNA, bo pomaganie mamy w genach” 
 
Na Kongresie spotkają się przedstawiciele wielu środowisk - prywatni przedsiębiorcy, przedstawiciele spółek 
państwowych, NGO-sów, wyższych uczelni i nauki, liczni dziennikarze oraz politycy. Organizatorzy Kongresu 
żywią przekonanie, że nade wszystko warto rozmawiać. Liczą, że sama rozmowa zapewni lepszy przepływ 
informacji między przedsiębiorcami a władzą i tym samym przyspieszy procesy decyzyjne tych ostatnich.  
 

 

http://www.polskamocbiznesu.pl/
http://www.fundacjaczystepowietrze.pl/
http://www.togetair.eu/
https://www.polskamocbiznesu.pl/agenda
https://www.polskamocbiznesu.pl/rejestracja-na-wydarzenie
https://www.polskamocbiznesu.pl/rejestracja-na-wydarzenie
https://www.polskamocbiznesu.pl/aktualnosci/zglos-sie-do-konkursu-dna-bo-pomaganie-mamy-w-genach
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–  Na kongresie dajemy przestrzeń ekspertom, praktykom, którzy rzeczywiście są na pierwszej linii frontu i 
bezpośrednio muszą komunikować się z przedstawicielami rządu. Staramy się zapraszać reprezentantów 
poszczególnych resortów, bo dzięki temu jest szansa na rozmowę, na zmiany, na bieżącą korektę decyzji – 
komentuje Artur Beck, organizator kongresu 
 
– Transformacja energetyczna to nie tylko działalność dużych rynkowych graczy, ale też lokalne działania 
klastrów czy biznesu. Żeby móc skutecznie ją przeprowadzić, niezbędne są międzysektorowe ustalenia. 
Kongres taki jak ten, będzie miejscem styku wielu punktów widzenia, wierzę, że przybliży nas do 
wypracowania wspólnego kierunku rozwojowego – mówi Łukasz Zimnoch, Rzecznik Prasowy TAURON  
 
Wśród prelegentów będą m.in:  Dominika Bettman (dyrektor generalna Microsoft), Wojciech Hann (prezes 
zarządu BOŚ Bank), Sławomir Mazurek (zastępca prezesa zarządu NFOŚIGW), Artur Soboń (Sekretarz Stanu 
Ministerstwo Finansów), Barbara Socha (Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej), 
Ewa Chodakowska (sportowczyni, inwestorka, przedsiębiorczyni), Małgorzata Ohme (Co-founder & Chief 
Impact Officer, Mindgram), Robert Korzeniowski (czterokrotny mistrz olimpijski), Piotr Wachowiak (rektor 
Szkoła Główna Handlowa), Paweł Szczeszek (prezes zarządu Grupa TAURON), Radosław Kwiecień (członek 
zarządu BGK), Adam Ambramowicz (Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców), Olgierd Cieślik (prezes 
zarządu, Totalizator Sportowy), Bartek Czyczerski (Menedżer ds. polityki klimatycznej, European Roundtable 
on Climate Change and Sustainable Transition).  
 
 
–  Przed polskim biznesem dwa kluczowe wyzwania, do których bardzo wiele podmiotów nie jest w ogóle 
przygotowana. Po pierwsze działania na rzecz neutralności klimatycznej. Czy firmy potrafią podjąć 
strukturalne, zarządcze i – dodajmy - kosztowne na początkowym etapie działania naprawcze na rzecz 
klimatu? Nie dostrzegamy tego, że świat stoi na granicy destabilizacji gospodarczej, co ma ścisły związek z 
katastrofą klimatyczną. Jeśli nie będziemy w szybkim tempie zmierzać w kierunku neutralności klimatycznej, 
nie będziemy w stanie powstrzymać fatalnych skutków tego zjawiska – mówi Piotr Glen, koordynator ds. 
społecznej odpowiedzialności w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie –  Po drugie rewizja dyrektywy 
CSRD i nowe wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące raportowania niefinansowego w zakresie kwestii ESG. 
Firmy będą zobligowane do rzetelnego ujawniania informacji dotyczących m.in. emisji CO2 w ramach całego 
łańcucha wartości, czy wpływu ryzyk klimatycznych na swój model biznesowy. Do tej pory niewiele z nich 
uwzględniało w raportach takie parametry. Nieumiejętność zmierzenia danych ESG, nierzetelne raportowanie 
tych danych lub, co gorsza, brak informowania może spowodować, że jakaś firma po prostu wypadnie z 
łańcucha B2B, nawet jeśli do tej pory z powodzeniem prowadziła swoją działalność. Warto zatem, aby polski 
biznes już teraz odpowiedział sobie na pytanie, czy jest gotów zmierzyć się z tymi wyzwaniami – dodaje 
Glen 
 
 

KONGRES ŁĄCZY 5 SEKTORÓW 
 
–  Czasy są takie, że musimy rozmawiać i musimy robić to mądrze. Możemy trzymać się ściśle swoich zasad, 
ale za chwilę świat to zweryfikuje, sytuacja geopolityczna wywróciła wszystko do góry nogami. Poprzednie 
układy, poprzednie zależności i oczekiwania, wobec tego, jak będzie wyglądać świat przez najbliższe 10 lat, 
właśnie się zmieniły. Teraz jest moment na ustalenie nowych zasad gry, ale przede wszystkim nowych ścieżek 
współpracy – dodaje A. Beck 
 

http://www.polskamocbiznesu.pl/
http://www.fundacjaczystepowietrze.pl/
http://www.togetair.eu/
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Każdy uczestnik kongresu znajdzie coś dla siebie, będą trzy sceny: środowisko, gospodarka, społeczeństwo, 
a cały Kongres będzie transmitowany online na stronach partnerów medialnych. Pomiędzy debatami 
zaplanowane są występy Key Note’ów, którzy zaprezentują najlepsze przykłady i strategie światowych 
trendów w najważniejszych i palących obecnie tematach. 
 
–   ESG to pojemny wór, gdzie trafiają i tematy trudne adresujące problemy narosłe przez kilkadziesiąt 
ostatnich lat i te, które dotyczą lepszego jutra i tego jak i w co inwestować, żeby w istocie jutro było 
łaskawsze dla nas wszystkich. Jednym z takich tematów jest społeczna odpowiedzialność w obszarze sportu. 
Debata o efektywnym finansowaniu polskiego sportu jest jedną z debat kongresu, którą będę prowadzić. A 
miejsce, w którym jest dziś polski sport jest szczególne. Można przyrównać go do startupu będącego w 
początkowej fazie dynamicznego wzrostu. I tak jak to w ekosystemie startupowym bywa - ten przedsiębiorca, 
któremu się udaje, staje się wzorem, do którego dąży coraz więcej innych młodych startupowców. Nie inaczej 
jest ze sportem - im więcej Małyszów, Lewandowskich czy Ig Świątek, tym więcej chętnych do podróżowania 
tą ścieżką i tym szersze pospolite ruszenie do sportu i zdrowia. A jak finansować polski sport, żeby tak się 
stało? O tym porozmawiamy już niedługo – mówi Izabela Kozakiewicz-Frańczak, redaktor naczelna 
reach4.Biz 
 

KONFRONTUJĄCE ROZMOWY 
Kwestia bezpieczeństwa energetycznego to obecnie kluczowy temat dla wielu przedsiębiorców. Jak mogą oni 
inicjować rozwój OZE w swoich magazynach, halach produkcyjnych czy w swoich miejscach pracy? Jak im 
pomóc systemowo? Jakie mają możliwości szybkiego przyłączania się do sieci? Miedzy innymi z takimi 
pytaniami będą się konfrontować przedstawiciele administracji centralnej, przedstawiciele ARP, PARP którzy 
będą informować o możliwościach sfinansowania inwestycji w OZE ze środków krajowych i unijnych 
instytucji. 
 
–  Do niedawna tematy związane z energią i ciepłem interesowały niemal wyłącznie specjalistów związanych 
z tymi dziedzinami. Dziś, gdy energia stała się bronią Putina w walce z Zachodem, a jej niedobory i ryzyka 
utraty komfortu funkcjonowania dotyczą każdego, odpowiedzi na kluczowe pytania są szczególnie ważne. Jak 
szybko i efektywnie uzupełnić niedobory surowców? jak zadbać o optymalizację zużycia energii i ciepła? I 
wreszcie - co zrobić, by ochronić odbiorców, narażonych na rekordowo wysokie ceny? Omówimy te kwestie w 
gronie ekspertów reprezentujących różnorodne punkty widzenia – mówi Sławomir Krenczyk, Członek Zarządu 
i Dyrektor Zarządzający Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego.  
 
– Ciepłownictwo i elektrociepłownictwo to jeden z kluczowych elementów architektury bezpieczeństwa 
energetycznego państwa. Polskie ciepło systemowe jest jednym z największych systemów w Europie, który 
zapewnia ciepło blisko 15 mln Polaków. Nie stać nas na niepewną przyszłość tych systemów ze względu na 
niestabilne ceny węglowodorów. Czas myśleć o coraz bardziej zielonym ciepłownictwie – mówi Tomasz 
Gackowski – prof. UW dr hab., Dyrektor Zarządzający ds. Rozwoju Strategicznego Agencji Rozwoju Przemysłu 
S.A.) – Historia reakcji państw europejskich na kryzys naftowy lat 70. ub. wieku pokazuje ścieżkę, którą warto 
podążać w najbliższych latach. Transformacja np. duńskiego systemu ciepłowniczego jest ciekawym 
kierunkiem dla analiz,  które mogłyby udzielić odpowiedzi na część pytań przed którymi stoją polskie 
ciepłownie – dodaje Gackowski  
 
Jak organizacje mogą się mierzyć z raportowaniem niefinansowym? Ta kwestia również stanie się tematem 
rozmów przy okrągłych stołach.   
 

http://www.polskamocbiznesu.pl/
http://www.fundacjaczystepowietrze.pl/
http://www.togetair.eu/
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– Obecnie około 300 firm w Polsce jest zobligowanych do przygotowywania corocznych raportów 
niefinansowych. Jednak już niebawem, prawdopodobnie od 2025 roku, obowiązek ten obejmie ponad 3500 
kolejnych organizacji. Czeka nas zatem naprawdę duża zmiana, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, jak wiele 
obszarów w firmie obejmuje raportowanie ESG oraz fakt, że raportowanie to będzie podlegało niezależnej 
weryfikacji. Co więcej, aby raportowanie spełniało standardy lokalne oraz unijne, niezbędne jest zapewnienie 
wysokiej jakości oraz stałego dostępu do danych niefinansowych, które dziś nie są na bieżąco dostępne w 
organizacjach. A to wymaga podjęcia konkretnych działań i transformacji wielu procesów. Wiemy, że wiele 
firm już się tym zajmuje, co widzimy chociażby w zgłoszeniach do konkursu Liderzy ESG – mówi Krzysztof 
Szułdrzyński, partner w PwC, CEE Assurance Sustainability Leader, członek kapituły w konkursie Liderzy ESG.  
 
RYCZAŁTOWY ZUS  - ZABÓJCA MIEJSC PRACY W POLSCE 
 
Jak wygląda sytuacja małych i średnich przedsiębiorców w Polsce? Jakie ułatwienia można dla nich 
wprowadzić, aby podgrzać polską gospodarkę? Temu zagadnieniu zostanie poświęcony panel prowadzony 
przez Adama Abramowicza, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców 
 
– Projekt „Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców” został opracowany w Biurze Rzecznika MŚP jako integralna 
część tzw. Dziesiątki Rzecznika, propozycji zmian ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej w 
Polsce. Ryczałtowy ZUS jest zbójcą miejsc pracy i wypycha chcących pracować na własny rachunek do szarej 
strefy. Wielu zadłużonych w ZUS przedsiębiorców nigdy nie będzie w stanie spłacić długu, a więc oni i ich 
rodziny będą do końca życia wykluczone z możliwości legalnego zarabiania pieniędzy. Dobrowolne składki na 
ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców zostały wprowadzone w Niemczech po zakończeniu II wojny 
światowej, wywierając znakomite skutki dla gospodarki i rozwoju przedsiębiorczości i naszych zachodnich 
sąsiadów – komentuje Adam Abramowicz. 
 
>>> Więcej informacji o Kongresie ESG Polska Moc Biznesu na stronie https://www.polskamocbiznesu.pl/   
>>> OGLĄDAJ na stronach partnerów medialnych  
  
 
***  
  
Kongres ESG - Polska Moc Biznesu to inicjatywa, której dotąd w polskiej przestrzeni publicznej nie było. Wydarzenie 
tworzy płaszczyznę do debaty na tematy społeczne, gospodarcze, ekologiczne oraz dotyczące zdrowia publicznego i 
zarządzania biznesem w kontekście trendów światowych, polityki Unii Europejskiej oraz polskiej perspektywy.  
  
Na Kongresie spotkają się przedstawiciele środowiska biznesu, instytucji naukowych, samorządowych, pozarządowych 
oraz administracji centralnej. Patronat nad wydarzeniem objęli m.in. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, 
Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa oraz Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr 
Gliński.   
 

http://www.polskamocbiznesu.pl/
http://www.fundacjaczystepowietrze.pl/
http://www.togetair.eu/
https://www.polskamocbiznesu.pl/
https://www.polskamocbiznesu.pl/partnerzy
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*** 
  
Kongres realizuje zespół Fundacja Czyste Powietrze i Fundacja Pozytywnych Idei. Producentem wydarzenia jest agencja Creative 
Harder  
  
Fundacja Pozytywnych Idei to organizacja wspierająca kreatywne podmioty, instytucje i osoby. Przyczynia się do promocji ważnych 
dla Polski działań i inicjatyw. Współpracuje z mediami krajowymi i międzynarodowymi, organizacjami pozarządowymi oraz 
instytucjami, których celami są działalność naukowa, oświatowa, kulturalna dotycząca kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, 
dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób marginalizowanych. Fundacja jest 
współorganizatorem akcji społecznych, wydarzeń proekologicznych i inicjatyw na rzecz środowiska, np. Dzielnica Wisła, One Day, 
Szczyt Klimatyczny TOGETAIR. Przyczynia się do promocji utalentowanych sportowców, artystów i działaczy.  
  
Fundacja Czyste Powietrze powstała po to, by zapobiegać zagrożeniom jakie niesie ze sobą zanieczyszczenie powietrza. Celem 
Fundacji jest budowanie ekologicznej świadomości społecznej, promowanie przyjaznych dla środowiska rozwiązań i kreowanie 
innowacyjnych działań chroniących zdrowie i życie mieszkańców Polski. Fundacja zrealizowała m.in. Konsultacje społeczne oraz 
promocję w ramach Programu Czyste Powietrze oraz Mój Prąd, Kampanię społeczną #wychodzęzesmogu, Kampanię crossmediową 
Elektromobilność - Zielone Światło dla Klimatu, Kampanię crossmediową Dla Dobrego Klimatu, Szczyt Klimatyczny TOGETAIR oraz 
pierwszy polski multimedialny Raport Klimatyczny TOGETAIR  
 
POLSKA MOC BIZNESU 2021 W LICZBACH: 
14 mln zasięgu | 150 ekspertów | 3,5 tys. publikacji | 6,5 mln rozpoczętych streamów | 3 dni | 16 debat | 60 autorskich wywiadów 
„gorące krzesła” | 12 Marszałków | 10 Ministerstw | 9 uczelni wyższych | 60 firm i instytucji | 12 organizacji pozarządowych | studio 
live online | 3 tematyczne śniadania prasowe | 
 
OBSERWUJ NAS: 
Twitter https://twitter.com/ESGKongres  
LinkedIn https://www.linkedin.com/showcase/79326700  
YouTube TOGETAIR 
Facebook https://www.facebook.com/Kongres-ESG-Polska-Moc-Biznesu  

 
 

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚCIE Z NAMI - KONGRES ESG POLSKA MOC BIZNESU 2022! 
 
PARTNER ZŁOTY: KGHM Polska Miedź, Microsoft PARTNER SREBRNY: BGK Bank Gospodarstwa Krajowego, Lasy państwowe, ARP Agencja Rozwoju Przemysłu, PWC, 
McDonald's, Fundacja VEOLIA PARTNER ENERGETYCZNY: Tauron, PGE PARTNER+: BOŚ Bank, Grupa LuxMed, Totalizator Sportowy, POLREGIO, Pfizer, H&M PARTNER: PFR 
Polski Fundusz Rozwoju, Clouds on Mars, Zalando, PIOIRO, GPW, BROTHER, PAIH Grupa PFR, L’oreal, BSH, Sieć Badawcza Łukasiewicz, Hanton, EkoPak, PKP Intercity, 
Medicover, LUX RAD, United, envirly, EkoEnergetyka PATRONAT HONOROWY: Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki PATRONATY MINISTERSTW: Ministerstwo 
Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Funduszy i 
Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rodziny i Polityki  Społecznej PATONATY MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW: Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej, Marszałek 
Województwa: dolnośląskiego, świętokrzyskiego, lubuskiego, opolskiego, mazowieckiego, lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego, 
wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego PARTNERZY I PATRONI MERYTORYCZNI: TOGETAIR, CCIFP Francusko-Polsko Izba Gospodarcza, Business Centre Club, NCBR 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Fundacja Republikańska, Stowarzyszenie Program Czysta Polska, Fundacja Polsat, Mindgram, PSMM Press-Service Monitoring 
Mediów, Klub Integracji Europejskiej, KIPR Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej Polskie NGO, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, , Infarma, 

http://www.polskamocbiznesu.pl/
http://www.fundacjaczystepowietrze.pl/
http://www.togetair.eu/
https://fundacjaczystepowietrze.pl/
https://pozytywneidee.org/
https://creativeharder.pl/?gclid=EAIaIQobChMIhuXX8t-J-AIVCd-yCh09bAHzEAAYASAAEgLURvD_BwE
https://creativeharder.pl/?gclid=EAIaIQobChMIhuXX8t-J-AIVCd-yCh09bAHzEAAYASAAEgLURvD_BwE
https://pozytywneidee.org/
https://togetair.eu/
https://fundacjaczystepowietrze.pl/
https://togetair.eu/
https://twitter.com/ESGKongres
https://www.linkedin.com/showcase/79326700/
https://www.youtube.com/channel/UCcFdinLYXzGXwxoikcrdmlw
https://www.facebook.com/Kongres-ESG-Polska-Moc-Biznesu
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AZS Warszawa, Akademicki Związek Sportowy, Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii, Omenaa Fundation, Rafał Brzoska Fundation, ZUS Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych, Krajowa Izba Gospodarcza, PARP, Instytut Biznesu, IOŚ-PIB, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polskie Regiony, Polski Komitet 
Olimpijski, PSPA Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Columbus, NASK, Igrzyska Europejskie Kraków Małopolska, 
APPLIA, Konfederacja Lewiatan, Future Collars GŁÓWNY PARTNER ORGANIZACJI PRACODAWCÓW: Pracodawcy RP PATRONATY UCZELNI WYŻSZYCH: Uniwersytet 
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