
 

SZKOLENIE 
 

 
25 listopada 2019 r. 

 

Termin i miejsce: 
25 listopada 2019 r. od godziny 10:00 

Dwór Oliwski, CITY HOTEL & SPA 

80-328 Gdańsk, ul. Bytowska 4 
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Planujemy następujący 

przebieg spotkania:  

 
09:30 – 10:00 Rejestracja uczestników 

i  powitalna kawa 

10:00 – 11:30 Zajęcia 

11:30 – 11:45 Przerwa kawowa 

11:45 – 13:15 Zajęcia 

13:15 – 14:00 Lunch 

14:00 – 15:30 Zajęcia 

 

 
 

Szanowni Państwo,  
 

W imieniu Partnerów ESO Audit mam zaszczyt zaprosić  Państwa na Szkolenie: 

Prawa człowieka w praktyce biznesowej 
 

Szkolenie poprowadzi  Jacqueline Kacprzak– 

ekspertka CSR i praw człowieka. Mediator w 

sprawach cywilnych i gospodarczych. Radca 

Ministra w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Od 

2017 r. jest członkiem Biura Grupy Roboczej 

OECD ds. odpowiedzialnego prowadzenia 

biznesu. Jako ekspertka w dziedzinie 

raportowania niefinansowego jest również 

członkiem Grupy Doradczej Global Reporting 

Initiative. W Collegium Civitas i Akademii Leona 

Koźmińskiego prowadzi zajęcia na studiach 

podyplomowych na temat odpowiedzialnego biznesu, raportowania 

niefinansowego oraz standardów poszanowania praw człowieka. Posiada 

bogate doświadczenie w prowadzeniu warsztatów, szkoleń i konferencji. 

Plan szkolenia: 

1. Wprowadzenie: 

 Czym są prawa człowieka? Komu przysługują? 

 Jakie są rodzaje praw człowieka? 

 Podstawowe dokumenty. 

2. Biznes i prawa człowieka: 

 Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka. 

 Standardy odpowiedzialnego biznesu a prawa człowieka. 

 Należyta staranność. 

3. Ocena działań przedsiębiorstwa a prawa człowieka: 

 Polityki w zakresie praw człowieka. 

 Wdrażanie praw człowieka w praktyce. 

 Ryzyka a prawa człowieka. 

 Trendy międzynarodowe. 

4. Raportowanie praw człowieka: 

 Dostępne narzędzie. 

 Dobre praktyki. 

 Korzyści z raportowania praw człowieka. 

Zagadnienie poszanowania praw człowieka przez biznes jest obecnie jednym z 

najczęściej pojawiających się tematów na forum międzynarodowym nt. 

odpowiedzialnego biznesu.  
 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu to 570 zł od osoby (+23% VAT). 

W przypadku zgłoszenie udziału do 12 listopada 2019 r. obowiązuje 

promocyjna cena 500 zł netto (+23% VAT). 

Płatność za udział w szkoleniu należy uiścić na podstawie faktury PROFORMA.  
 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 19 listopada 2019 r. 

drogą poczty elektronicznej na adres:  eso@esoaudit.pl 

Ilość miejsc ograniczona.  

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia do 5 dni przed jego 

rozpoczęciem. 
 

Licząc na spotkanie z Państwem,  

pozostaję z wyrazami szacunku 

 

 

 

Ewa Sowińska          

Partner     

ESO Audit          

mailto:eso@esoaudit.pl

