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Zrównoważony rozwój i prawa człowieka w zarządzaniu łańcuchem dostaw 

Międzynarodowa Konferencja SMART nt. Zrównoważonych Łańcuchów Dostaw 
 

27 października 2017 r., godz. 9.30 – 16.30, Ministerstwo Rozwoju, Sala im. G. Gęsickiej, Warszawa 
 
 
27 października 2017 r. odbędzie się konferencja, podczas której można będzie usłyszeć polskich i 
międzynarodowych ekspertów w dziedzinie zrównoważonych łańcuchów dostaw i etycznego biznesu. 
Kwestie te poruszane są przez przedsiębiorców, polityków i aktywistów na całym świecie, a tym razem okazja 
do zdobycia praktycznych informacji pojawi się w Warszawie. 
 
Konferencja “Sustainability in Supply Chains” (Zrównoważone Łańcuchy Dostaw) jest organizowana w 
ramach projektu SMART finansowanego z funduszy programu EU Horizon 2020 przez Polski Instytut Praw 
Człowieka i Biznesu, Uniwersytet w Oslo (Universitetet i Oslo (UiO), Cicero Center for International Climate 
Research (CICERO Senter for klimaforskning) oraz Fafo we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i przy 
wsparciu Ambasady Szwecji oraz Ambasady Królestwa Niderlandów w Polsce.  
 
Podczas wydarzenia paneliści odpowiedzą m.in. na pytania: w jaki sposób firmy uwzględniają kwestie 
zrównoważonego rozwoju w swojej pracy? W jaki sposób, jeśli w ogóle, włączają działania na rzecz realizacji 
Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) w swoje strategie biznesowe? Jakie są najczęstsze pułapki i 
przeszkody jakie napotykają na swojej drodze? Jakie działania w tym zakresie podejmują rządy i Unia 
Europejska? Omówiona zostanie również rola zamówień publicznych i agencji rządowych wspierających ze 
środków publicznych inwestycje (np. agencji kredytów eksportowych) w zrównoważonych łańcuchach 
dostaw, z perspektywy Norwegii, Szwecji i Holandii. 
W konferencji wezmą udział przedstawiciele środowiska naukowego, jak również reprezentanci firm takich 
jak Slogan - Ethical and vegan clothing a także LPP S.A., którzy przedstawią praktyczne przykłady i rozwiązania 
dotyczące m.in branży odzieżowej. Ponadto, będzie można usłyszeć ekspertów z Ministerstwa Rozwoju, 
Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie, Polpharma,  TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. jak również OPZZ.  
 
W czasie konferencji będzie zapewnione tłumaczenie symultaniczne na język angielski i polski. Udział w 
konferencji jest nieodpłatny.  
 
Więcej informacji: http://pihrb.org/27-10-2017-save-the-date-konferencja-sustainability-in-supply-chains/ 
 
Kontakt:  Beata Faracik, Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu | E-mail: beata.faracik@pihrb.org 
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