
  
 

 
 

17 CELÓW W TRASIE 

POZYTYWNA GOSPODARKA CZYLI BIZNES NA DRODZE DO AGENDY 2030 
Targi Kielce, 26.04.2022 

 

              Kampania 17 Celów od ponad 5 lat mobilizuje biznes w Polsce do podejmowania wspólnych działań 

na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. W tym celu również szeroko edukujemy polskie firmy.  

             W tym roku postanowiliśmy wyjść poza Warszawę i zorganizować cykl konferencji- 17 Celów w trasie, 

na którym podejmiemy najważniejsze tematy zrównoważonego rozwoju. Będziemy rozmawiać o 

POZYTYWNEJ GOSPODARCE o tym, że nie szkodzić to już za mało, o tym, że firma powinna tworzyć wartość 

dodaną zarówno dla pracowników, społeczeństwa oraz środowiska. Dlaczego już nadszedł czas na ambitne 

działania i co to znaczy. Jakie stoją przed nami wyzwania, ale też jakie daje to szanse. 

             Pierwszym przystankiem na trasie będą Kielce. Wspólnie z Urzędem miasta Kielce oraz z Targami 

Kielce zapraszamy na 3 godzinne wydarzenie, na którym poruszamy się w 3 zakresach (zgodnych z Agendą 

2030): PEOPLE, PLANET, PROSPERITY. W każdym z tych tematów odbędzie się inspirujące wystąpienie 

eksperta. Małgorzata Greszta, Partner Zarządzająca CSR Consulting opowie o POLSKIM KONSUMENCIE – co 

wie o CELACH ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU. O DYLEMATACH KLIMATYCZNYCH W BIZNESIE – I O TYM, 

ŻE CZAS NA WIĘCEJ NIŻ ZERO  przekona nas prof. Bolesław Rok, Akademia Leona Koźmińskiego. A następnie 

od Jerzego Ponikowskiego, Program Manager Bank BNP Paribas dowiemy się CO AGENDA 2030 MA 

WSPÓLNEGO Z MOJĄ FIRMĄ?  

Konferencję otworzy Prezydent Miasta Kielce Bogdan Wenta . 

                Następnie podczas 8 sesji stolikowych uczestnicy będą mieli możliwość zapoznać się z dobrymi 

praktykami oraz inicjatywami na rzecz Agendy 2030. Zadbamy również o wartościowy networking.  

               Spotkanie na żywo umożliwi nam wzajemne poznanie się, nawiązanie relacji biznesowych oraz mam 

nadzieję ciekawych ale również wartościowych partnerstw. Obecność przedstawicieli wszystkich sektorów 

na konferencji zapewni spojrzenie na Agendę 2030 pod różnym kątem i pozwoli na wzajemną wymiane 

doświadczeń i inspirację w tym zakresie. 

             Udział w konferencji jest bezpłatny, obowiązują zgłoszenia.  

Zapraszamy do zapoznania się i rejestracji: https://kampania17celow.pl/wydarzenia/17-celow-w-trasie/ 

              

 Marta Krawcewicz, Menadżerka Kampanii 17 Celów 
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