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ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 
ŁAŃCUCHA DOSTAW

Szkolenie dla dostawców w sektorze 
motoryzacyjnym



KONTEKST SZKOLENIA

Kto jest kim

Grupa BMW, Daimler AG, Honda, Jaguar Land Rover, Scania CV AB, Toyota

Motor Europa, Grupa Volkswagen, Ford, Volvo Cars i Grupa Volvo połączyły

siły, by utworzyć „Drive Sustainability — Partnerstwo w sektorze motoryzacji”.

Producenci OEM określają Wytyczne oraz treść szkolenia dla dostawców w

zakresie zrównoważonego rozwoju.

CSR Europe to platforma prowadzenia działalności, której celem jest

wspieranie zrównoważonego rozwoju i wniesienie pozytywnego wkładu dla

społeczeństwa za pośrednictwem 44 firm i 41 krajowych członków CSR.

CSR Europe koordynuje i wspiera inicjatywę Drive Sustainability, treść i

logistykę szkoleń dla dostawców w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Deloitte to globalna firma zatrudniająca ponad 245 000 pracowników w 150

krajach, którzy świadczą usługi kontrolne, podatkowe, prawne, doradztwa

finansowego, doradztwa dotyczącego zarządzania ryzykiem i konsultingu.

Firma Deloitte nawiązała współpracę z CSR Europe w celu wspierania szkoleń

dla dostawców w zakresie zrównoważonego rozwoju w kilku krajach.



POLITYKA ANTYMONOPOLOWA
W odniesieniu do produktu i usług Państwa spółki i/lub Państwa podmiotów konkurencyjnych zabrania się:

• Omawiać aktualne lub przyszłe ceny lub warunki dostaw.

• Omawiać jakikolwiek wzrost lub obniżkę ceny lub zmianę warunków dostaw.

• Omawiać procedury określania cen.

• Omawiać standaryzację lub stabilizację cen lub warunków dostaw. 

• Omawiać aktualny lub przyszły popyt. 

• Pytać podmioty konkurencyjne, dlaczego poprzednia oferta była tak niska lub omawiać podstawę poprzedniej oferty.

• Omawiać poziomy zysku.

• Omawiać kontrolę cen lub podział rynku dla jakiegokolwiek produktu.

• Omawiać przyszłe strategie projektowe lub marketingowe.

• Omawiać warunki kredytu.

• Omawiać zakazywanie lub inne sposoby ograniczania zgodnego z prawem reklamowania przez podmioty konkurencyjne.

• Omawiać podział klientów.

• Omawiać wolumeny.

• Omawiać jakikolwiek inny temat mogący ograniczyć konkurencję.

W odniesieniu do wyboru dostawców przez Państwa spółkę i/lub Państwa podmioty konkurencyjne w szczególności 

zabrania się:

• Ujawniać lub omawiać tożsamość dostawców, jeżeli jest ona informacją wrażliwą istotną dla konkurencji.

• Omawiać jakiekolwiek bojkotowanie spółki ze względu na jej praktyki określania cen lub dystrybucji.

• Omawiać strategie lub plany zawarcia kontraktu lub wypowiedzenia kontraktu z konkretną spółką.

• Omawiać ceny, marże, warunki płatności, wolumeny, rynki, klientów lub strategie marketingowe dostawców z 

podmiotami konkurencyjnymi.

W odniesieniu do tajemnic przedsiębiorstwa Państwa spółki i/lub Państwa podmiotów konkurencyjnych zabrania się:

• Omawiać tajemnice przedsiębiorstwa lub informacje poufne Państwa spółki lub jakiegokolwiek innego członka



ZASADY CHATHAM HOUSE

• Uczestnicy szkolenia mogą omawiać szczegóły
dotyczące dyskusji osobom z zewnątrz, ale nie mogą 
ujawniać, kto uczestniczył w szkoleniu ani 
podawać, co powiedziała konkretna osoba.

• Zapewniają anonimowość mówców i zachęcają do 
dzielenia się informacjami;

• Używane na całym świecie;

• Pozwalają ludziom wypowiadać się we własnym 
imieniu i wyrażać poglądy, które nie muszą być zbieżne 
z poglądami reprezentowanych przez nich organizacji;

• Zachęcają do swobodnej dyskusji.

Proszę pamiętać także



PROGRAM
Wspólna praca i nauka

09:00–10:00 Wprowadzenie ogólne

• Czym jest zrównoważony rozwój?

• O Drive Sustainability

• Kontekst lokalny a globalny

10:00–10:15 Przerwa na kawę

Uczestnicy dzielą się na 2 

grupy

Grupa A: Etyka w biznesie 

i równowaga społeczna

Gruba B: Ochrona środowiska i 

BHP

10:15–10:45 Wprowadzenie Dyskusja panelowa

10:45–12:15 Ćwiczenie dotyczące planu doskonalenia: Określanie najważniejszych wyzwań 

lokalnych

12:15–12:45 Ćwiczenie dotyczące planu doskonalenia: Przyczyny źródłowe i działania

12:45–13:30 Lunch

13:30–15:15 Ćwiczenie dotyczące planu doskonalenia: Przyczyny źródłowe i działania 

(cd.)

15:15–15:30 Przerwa na kawę

15:30–16:30 Ćwiczenie dotyczące planu doskonalenia: Budżet, zakres odpowiedzialności i oś 

czasu

Uczestnicy łączą się ponownie w 1 grupę

16:40–17:00 Zakończenie



Dzisiejsze szkolenie: O CO W TYM CHODZI?

Chodzi o

• Drive Sustainability w branży 

motoryzacyjnej;

• poszczególnych producentów 

oryginalnego wyposażenia (OEM);

• wspólne oczekiwania / pozycję grupy; • danego producenta oryginalnego 

wyposażenia (OEM) / oczekiwania 

nabywcy;

• wspólne narzędzia i czynności:

• kwestionariusz samooceny 

(SAQ), 

• szkolenia, 

• sieci lokalne.

• działania danego producenta 

oryginalnego wyposażenia (OEM);

• potencjalne wspólne działania w 

przyszłości.

Znajdowanie rozwiązań

• pozyskiwanie nowych pomysłów 

dotyczących doskonalenia;

• uczenie się od kolegów;

• praca na rzecz planu doskonalenia 

państwa spółki.

Odhaczenie

• przechodzenie kontroli;

• uzyskanie dyplomu.

NIE chodzi o



CZYM JEST ZRÓWNOWAŻONY 
ROZWÓJ?

I dlaczego jest ważny?

Data: 18–19 czerwca 2019 r. 
Miejsce: Vienna House Easy, ul. Sokolska 24, 40-086 Katowice



ANKIETA

Dlaczego zrównoważony rozwój jest ważny?





WYZWANIE BIZNESOWE

... spełnianie oczekiwań w zakresie zrównoważonego 
zaopatrzenia

RENTOWNOŚĆ I PRZEWAGA KONKURENCYJNA

Terminowa
dostawa

Koszt

Jakość

ŚrodowiskoŚrodowisko

Tradycyjne 

zaopatrzenie

Zrównoważone 

zaopatrzenie
Społeczeństwo



WYŻSZE OCZEKIWANIA

Zobowiązanie do przeprowadzenia pełnego badania due
diligence łańcucha dostaw

Zwiększenie jawności całego łańcucha dostaw

Wpływ na środowisko i modele o obiegu zamkniętym

Poszanowanie praw człowieka

Zapewnienie godziwych warunków zatrudnienia

Wdrożenie zabezpieczeń dotyczących prywatności oraz 
innych praw



RYZYKO

Skutki ignorowania oczekiwań

Kroki prawne

Oczekiwań

nabywców

Oczekiwań

organów 

rządowych

Brak realizacji

Oczekiwań

opinii 

publicznej

Standardów 

jakości

Brak znajomości 

zagrożeń w 

zakresie 

społecznej 

odpowiedzialności 

biznesu

Utratę udziału w 

rynku

Szkody dla reputacji

... może spowodować



MOŻLIWOŚCI

W zrównoważonym rozwoju łańcucha dostaw chodzi o możliwości!

Studium przypadku Flextronics: Zakład w Zhuhai w Chinach

Automatyczny system śledzenia pracy w godzinach 

nadliczbowych, by zapobiec zbyt długim godzinom pracy

Ulepszenie polityk w zakresie BHP + opracowanie 

procesu w obiegu zamkniętym na potrzeby 

zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia i bezpieczeństwa

Programy szkoleniowe w celu internalizacji zasad 

upełnomocnienia, godności i szacunku

Tworzenie rady zarządzającej w celu regularnego 

monitorowania i oceny wyników w zakresie społecznej 

odpowiedzialności biznesu

Partnerstwo ze społecznością w celu zapewniania 

programów wsparcia pracowników i innych usług 

wsparcia



MOŻLIWOŚCI

W zrównoważonym rozwoju łańcucha dostaw chodzi o możliwości!

Studium przypadku Flextronics: Zakład w Zhuhai w Chinach

Niższy wskaźnik 

redukcji personelu
Wysoki % pracowników 

powracających po chińskim 

Nowym Roku

Zerowa liczba wypadków
Poniżej średniej wartości w sektorze na poziomie 2,0

Wyższe zadowolenie pracowników

Spółka Flextronics otrzymała nagrodę BT



• Przechodzenie 
kontroli

• Odhaczenie pól

Zgodność

Ryzyko

• Rozumienie 
przyczyn 
źródłowych

• Szukanie 
wpływu

Więcej niż 
zgodność

• Partnerstwo 

• Przewaga 
konkurencyjna 

Innowacje

Możliwość

PRZEKUWANIE RYZYKA 
W MOŻLIWOŚCI
Zmiana podejścia



UZASADNIENIE BIZNESOWE

Ryzyko Wydajność

Innowacje Relacje

• Zapobieganie przerwaniu łańcucha dostaw 

• Zwiększanie możliwości śledzenia i jakości

• Poprawa reputacji długoterminowej

• Zmniejszenie kosztów i zasobów

• Zmniejszenie wpływu na środowisko 

naturalne 

• Poprawa stanu zdrowia i wydajności 

pracowników

• Współpraca dostawcy z producentem 

oryginalnego wyposażenia

• Rozwiązania na potrzeby nowych potrzeb 

klientów

• Dostęp do nowych rynków

• Kultura odpowiedzialności

• Trwałe relacje w obrębie łańcucha dostaw



O DRIVE SUSTAINABILITY

Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju w 
branży motoryzacyjnej



KIM JESTEŚMY



PARTNERSTWO W SEKTORZE 
MOTORYZACJI

Dzielenie się doświadczeniami i informacjami 

Przekazywanie 

wspólnego 

komunikatu 

łańcuchom dostaw

Opracowanie i zastosowanie 

wspólnych narzędzi i projektów 

Partnerstwo należące 

do spółek z sektora 

motoryzacyjnego, 

wspierane przez CSR 

Europe

Dzielenie wspólnego 

podejścia
Ścisłe przestrzeganie przepisów o 

ochronie konkurencji

Data: 12, 13, 18, 19 czerwca 2019 r. 
Warszawa i Katowice



Partnerstwo w sektorze motoryzacji

https://www.youtube.com/watch?v=6k2ZkVehLuM&list=PLKdNkvf8rIok7RXXBRKnBEoLyONDoPLYp

https://www.youtube.com/watch?v=6k2ZkVehLuM&list=PLKdNkvf8rIok7RXXBRKnBEoLyONDoPLYp


PODEJŚCIE DRIVE SUSTAINABILITY

Wspólne badania przesiewowe

Kwestionariusz samooceny dla 

dostawców (SAQ)
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Wspólna ocena 

ryzyka*

Wspólna strategia

Wizja 2030

Cele i plan działania 2030

Indywidualna integracja producentów (OEM)

Strategia długoterminowa

Kodeks postępowania dostawców

Wspólne wymogi

• Wpływ na działalność

• Zaangażowanie nabywców

• Widoczność na poziomie 

najwyższej kadry 

zarządzającej

Integracja wyników

Np. wspólny standard 

kontroli*

Dalsza ocenaOpracowanie 
wstępnej mapy ryzyka

Wspólne wytyczne

Wytyczne

Przewodnik

Wspólne budowanie potencjału

Szkolenia dostawców (na różnych szczeblach*)
(eLearning*, szkolenia jednodniowe, ocena wiedzy*)

Zdarzenia poświęcone dialogowi z dostawcami

Sieci lokalne

Wspólna dźwignia

Kontakty z interesariuszami i między sektorami

Wymiana polityk i wpływ instytucjonalny*

Tworzenie wiedzy (np. badania)

1
. 
K

ie
ru

n
e

k

=  Obecnie działania indywidualne OEM * = Przyszłe działania wspólne / opracowanie w toku

Rozwój dostawców spółki Zaangażowanie instytucjonalne spółki i wpływ

WŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNEGO POSTĘPOWANIA W BIZNESIE DO POLITYK I SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

OCENIĆ NIEKORZYSTNE WPŁYWY W ŁAŃCUCHU DOSTAW ZARZĄDZAĆ ZAGROŻENIAMI ŚLEDZIĆ REZULTATY

ZARZĄDZAĆ ZAGROŻENIAMI i W RAZIE POTRZEBY UWZGLĘDNIAĆ DZIAŁANIA NAPRAWCZE LUB PODEJMOWAĆ WSPÓŁPRACĘ W TYM ZAKRESIE 

= Dostosowanie do Wytycznych OECD dotyczących należytej staranności w zakresie odpowiedzialnego 

prowadzenia działalności biznesowej Krok 1 do 6 
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WYTYCZNE

Zestaw wspólnych wytycznych bazowych dotyczących:

Praw człowieka i warunków pracy

Standardów ochrony środowiska

Etyki biznesowej

• Opisać wspólne oczekiwania OEM wobec dostawców i poddostawców

• Wdrażane poprzez zestaw kodeksów i polityk producentów oryginalnego 

wyposażenia (OEM)



WYTYCZNE

• pracę dzieci 

• wynagrodzenia i 

świadczenia

• godziny pracy

• pracę przymusową

• wolność zrzeszania 

się

• BHP

• nękanie

• zakaz dyskryminacji

Prawa człowieka i 

warunki pracy

• jakość 

powietrza/wody 

• emisje

• zarządzanie 

zasobami 

naturalnymi

• ograniczenie 

odpadów

• odpowiedzialne 

zarządzanie 

środkami 

chemicznymi

Środowisko

• zrównoważone 

zaopatrzenie

• zapobieganie 

korupcji 

• prywatność

• finansową 

odpowiedzialność

• uczciwą konkurencję

• własność 

intelektualną

• sankcje gospodarcze

Etykę

Co obejmują Wytyczne?



WYTYCZNE

„Staramy się uzyskać doskonałość, 

innowacyjność i wyniki w sposób 

zrównoważony. (…)

Dlatego właśnie współpracujemy w celu 

osiągnięcia najwyższego standardu  

(1) w zakresie uczciwości naszego łańcucha 

dostaw w działalności gospodarczej,  

(2) a także działalności społecznej 

(3) i w dziedzinie ochrony środowiska”. 

Sukces zależy od zaangażowania 

naszego globalnego łańcucha dostaw. 



PRZEWODNIK

• Stanowią uzupełnienie Wytycznych

• Praktyczne wyjaśnienia i przykłady

• Jak zapewnić zgodność 

ALE nie stanowią jedynego sposobu.



PRZEWODNIK

Zgodność z przepisami

Obowiązek 

przestrzegania 

standardów

Wytyczne wymagają 

podejścia 

profilaktycznego



2014 2015 2016 2017

WYTYCZNE GLOBALNIE

• Dostosowanie 

Wytycznych 

do organizacji 

Automotive 

Industry 

Action Group 

(AIAG)

• Niemieckie 

stowarzyszenie 

branży 

motoryzacyjnej 

przyjmuje 

Wytyczne

• Ustanowienie 

grupy lokalnej 

w Turcji

• Tworzenie 

grupy lokalnej 

w Chinach

• Utworzenie 

grupy lokalnej 

w Chinach

• Zmiana 

Wytycznych 

wspólnie 

z AIAG



GLOBALNIE A LOKALNIE

Zrównoważony rozwój w Polsce



TRENDY 2030

Rygorystyczne 

przepisy dotyczące

emisji CO2

Elektryfikacja i 

innowacje w 

sektorze mobilności

Nacisk na surowce

Coraz większe 

zaangażowanie 

dotyczące kwestii 

społecznej 

odpowiedzialności 

biznesu ze strony 

rządu, 

społeczeństwa 

obywatelskiego, 

klientów

Coraz większa 

złożoność 

łańcuchów dostaw

Coraz wyższe 

zapotrzebowanie na 

dane dotyczące 

społecznej 

odpowiedzialności 

biznesu

Rosnący wpływ 

społecznej 

odpowiedzialności 

biznesu na 

zmieniającą się siłę 

roboczą

WPŁYW NA ŁAŃCUCH WARTOŚCI

Recykling

1. 

Odpowiedzialne 

pozyskiwanie 

surowców

2. Jawność 

łańcucha 

dostaw i 

zrównoważony 

rozwój 

dostawców

3. Siła robocza 

4. Neutralność 

wobec efektu 

cieplarnianego

Surowce wejściowe

Produkcja części

Użytkowanie

Wycofanie z 

eksploatacji

Produkcja wyrobów

Sprzedaż i obsługa 

posprzedażna

Konserwacja

Ponowne wykorzystanie/

Ponowna dystrybucja

Odnowienie/

Regeneracja

Wymiar zrównoważonego rozwoju Wymiar w obiegu zamkniętym

5. Wydajność 

zasobów

WIZJA DS 2030

Podjęcie 

starania o 

współpracę z 

naszymi 

łańcuchami 

dostaw w celu 

utworzenia 

zrównoważonej 

branży 

motoryzacyjnej 

o obiegu 

zamkniętym

KONTEKST GLOBALNY



KONTEKST GLOBALNY
Poziom dojrzałości zrównoważonego globalnej branży 
motoryzacyjnej

Lżejsze materiały

Kluczowy aspekt, priorytet na wszystkich 

poziomach, przedmiot zainteresowania 

badaczy.

Samochód „niskowęglowy”

Gwałtowny wzrost wielkości ich sprzedaży. 

Nadal nie jest to produkt masowy.

Bezpieczeństwo produktu

Kluczowy aspekt, priorytet na każdym 

poziomie, przedmiot zainteresowania badaczy.

Zakłady wydajne pod względem 

energetycznym

Obowiązkowa zgodność z dużym naciskiem 

legislacyjnym. Zakłady samowystarczalne dzięki 

odnawialnym źródłom energii.

Łańcuch dostaw

Skupienie na materiałach odnawialnych i 

poszanowaniu środowiska oraz kontrola miejsca 

pochodzenia jest celem coraz większej liczby spółek.

Etyka i prawa człowieka

Jedna z kwestii o dużym wpływie na media i społeczeństwo w ubiegłych latach

Zrównoważona produkcja: przemysł 4.0 i 

łańcuch bloków (blockchain)

Postęp w dziedzinie Big Data, co umożliwia 

optymalizację konsumpcji, a tym samym 

zmniejszenie zużycia wody i energii służącej do 

produkcji pojazdów i ich części. W związku z tym 

maleje emisja CO2.



KONTEKST LOKALNY

Oczekiwania władz

Ścisła kontrola 

podatku 

dochodowego

Ustawa o 

rachunkowości

Plan 

odpowiedzialnego 

rozwoju

Agenda Cele 

zrównoważonego rozwoju 

2030

Ustawa o jawności 

życia publicznego Ustawa o ochronie 

środowiska

Kodeks pracy

Strategia 

energetyczna Polski 

do roku 2040
Prawo wodne



KONTEKST LOKALNY

Oczekiwania społeczeństwa obywatelskiego:

Ochrona 

środowiskaWyższe 

wynagrodzenia

Więcej świadczeń Lepsze warunki 

zatrudnienia

Etyka biznesowa

Szkolenia

Odpowiedzialność 

społeczna

Wysokie 

oczekiwania
Niskie oczekiwania Średnie oczekiwania



KONTEKST LOKALNY

Oczekiwania mediów



KONTEKST LOKALNY

Najważniejsze tematy w kontekście lokalnego zrównoważonego rozwoju

Środowisko

• Zarządzanie odpadami 
niebezpiecznymi 
(baterie, zużyte 
urządzenia elektryczne 
i elektroniczne)

• Gospodarka o obiegu 
zamkniętym 

• Zużycie energii i emisje 
gazów cieplarnianych, 
jakość powietrza

• Zarządzanie 
substancjami 
chemicznymi

• Gospodarka wodna

BHP

• Zdrowie i 
bezpieczeństwo w 
miejscu pracy

Etyka biznesowa

• Zapobieganie korupcji

• Zarządzanie 
łańcuchem dostaw

• Ujawnianie informacji

Prawa człowieka 
i warunki 
zatrudnienia

• Zarobki, świadczenia i 
lepsze warunki 
zatrudnienia

• Pracownicy migrujący

• Rozwój kapitału 
ludzkiego



KONTEKST LOKALNY
Poziom dojrzałości branży motoryzacyjnej a spełnianie 
oczekiwań

Możliwości poprawy
Maruderzy Liderzy

• Brak raportów dotyczących 
zrównoważonego rozwoju

• Pewna ocena istotności
• Pewna ocena i kontrola dla 

dostawców
• Kodeks postępowania
• Polityka ochrony środowiska
• Brak polityki społecznej 

odpowiedzialności biznesu

• Roczne raporty dotyczące 
zrównoważonego rozwoju

• Analiza istotności
• Ocena i kontrola dostawców
• Kodeks postępowania
• Kompleksowa Polityka 

ochrony środowiska
• Polityka społecznej 

odpowiedzialności biznesu

Poziom dojrzałości 
polskiej branży 

motoryzacyjnej jest 
niski do średniego



SZCZEGÓŁOWA 
ANALIZA
Rozumienie tematu i największych wyzwań



PROGRAM

Przejście do kolejnej części

Uczestnicy dzielą 

się na 2 grupy

Grupa A: Etyka 

w biznesie i równowaga 

społeczna

Gruba B: Ochrona 

środowiska i BHP

10:15–10:45 Wprowadzenie Dyskusja panelowa

10:45–12:15 Ćwiczenie dotyczące planu doskonalenia: Określanie najważniejszych 

wyzwań lokalnych

12:15–12:45 Ćwiczenie dotyczące planu doskonalenia: Przyczyny źródłowe i 

działania

12:45–13:30 Lunch

13:30–15:15 Ćwiczenie dotyczące planu doskonalenia: Przyczyny źródłowe 

i działania (cd.)

15:15–15:30 Przerwa na kawę

15:30–16:30 Ćwiczenie dotyczące planu doskonalenia: Budżet, zakres 

odpowiedzialności i oś czasu

Uczestnicy łączą się ponownie w 1 grupę

16:30–17:00 Zakończenie



DYSKUSJA PANELOWA



ZAKOŃCZENIE

Podsumowanie i dalsze etapy

Data: 12, 13, 18, 19 czerwca 2019 r. 
Warszawa i Katowice



PODSUMOWANIE DNIA

• Jakie kluczowe wyzwania i działania Państwo 
zidentyfikowali?

• W jaki sposób planują Państwo wdrożyć pozyskane 
informacje w swojej spółce?

Czy mają Państwo jakiekolwiek inne uwagi 
lub spostrzeżenia na temat dzisiejszego 
spotkania?

Dyskusja w grupach



CO DALEJ? 

• Proszę podzielić się z kolegami planem 
doskonalenia i nowymi pomysłami.

• Proszę poprawić wyniki swojej spółki w 
oparciu o zdobytą dziś wiedzę.

Dla Państwa...

• Otrzymacie Państwo wiadomość e-mail z wszystkimi materiałami. 

• Będziemy pracować na rzecz przyszłych działania w oparciu o 

przekazane przez Państwa informacje zwrotne.

...od Drive Sustainability



DODATKOWE ZASOBY

• Strona Drive Sustainability

• Kurs eLearning AIAG dotyczący zrównoważonego rozwoju 
łańcucha dostaw

• Film szkoleniowy i podręcznik Econsense: Prawa 
człowieka w łańcuchu dostaw

• Strona UN Global Compact

• Global Reporting Initiative: Na temat raportów dotyczących 
zrównoważonego rozwoju

• Portal GAN Business Anti-Corruption

• Webinary oraz narzędzia i praktyki biznesowe CSR Europe

http://www.drivesustainability.org/
https://www.aiag.org/corporate-responsibility/social/supply-chain-sustainability
http://www.econsense.de/en/training-video
https://www.unglobalcompact.org/
https://www.globalreporting.org/information/sustainability-reporting/Pages/default.aspx
https://www.business-anti-corruption.com/
https://www.csreurope.org/searchevents
https://www.csreurope.org/get-equipped


FORMULARZ 
OCENY
Po przekazaniu formularza 
otrzymają Państwo certyfikat 
udziału w szkoleniu



DZIĘKUJEMY


