Szanowni Państwo,
serdecznie dziękujemy za udział w konferencji „Odpowiedzialna Energia”.
Mamy nadzieję, że nasza konferencja była ciekawym wydarzeniem oraz umożliwiła znalezienie
odpowiedzi na choćby niektóre pytania związane ze zrównoważonym rozwojem i odpowiedzialnym
biznesem.
Dialog z interesariuszami, ich opinie są dla PGNiG bardzo ważne. Chcemy, by kolejne organizowane
przez nas konferencje jak najpełniej odpowiadały na Państwa potrzeby i coraz lepiej prezentowały
interesujące Państwa tematy. Dlatego zapraszamy Państwa do wypełnienia poniższej ankiety
i przesłania jej do 30 lipca br. na adres: PGNiG SA, ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa,
Departament Marketingu, z dopiskiem ANKIETA ODPOWIEDZIALNA ENERGIA lub mailem na adres:
informacje@odpowiedzialna-energia.pl
Ankietę można także znaleźć na stronie: www.odpowiedzialna-energia.pl
Proszę zaznaczyć wybraną odpowiedź znakiem x

Ankieta
1

Ogólna ocena konferencji.
Od 1 do 5, gdzie 1 – bardzo słaba, 5 – bardzo dobra
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Ocena wystąpienia prof. Janusza Czapińskiego pt. „Polak na tle i w czasie”.
Od 1 do 5, gdzie 1 – bardzo słaba, 5 – bardzo dobra
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Ocena wystąpienia Richarda Barretta pt. „Zrównoważony rozwój, wartości i kultura
organizacyjna – nowy paradygmat zarządzania”.
Od 1 do 5, gdzie 1 – bardzo słaba, 5 – bardzo dobra
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Ocena panelu dyskusyjnego nr 1 pt. „Jak biznes powinien kształtować swoje otoczenie
ekonomiczno-społeczne – oczekiwania administracji publicznej i przedstawicieli NGO”, z udziałem
Mirelli Panek-Owsiańskiej, Dariusza Szweda, Jakuba Wojnarowskiego, Jacka Mizaka.
Od 1 do 5, gdzie 1 – bardzo słaba, 5 – bardzo dobra
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Ocena panelu dyskusyjnego nr 2 pt. „Jak biznes może kształtować swoje otoczenie ekonomicznospołeczne – perspektywa biznesu”, z udziałem Zbigniewa Paszkowicza – Zastępcy Dyrektora
Generalnego Lotos S.A., Pascala Bonne - Prezesa Zarządu Grupy Dalkia Polska SA, Mikaela Lemströma –
Prezesa Zarządu Fortum Power and Heat Polska oraz Michała Szubskiego – Prezesa Zarządu PGNiG SA.
Od 1 do 5, gdzie 1 – bardzo słaba, 5 – bardzo dobra
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Jakie tematy dotyczące zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu
najbardziej Państwa interesują?:
Można wybrać dowolną ilość odpowiedzi
perspektywa branżowa
etyka
zrównoważone zakupy
zrównoważone inwestycje
działania społeczne
kwestie pracownicze
ochrona środowiska
odpowiedzialne zarządzanie
inne, jakie?

www.odpowiedzialna-energia.pl

perspektywa ogólna

7

Czy byliby Państwo zainteresowani udziałem w akcji mającej na celu neutralizację skutków emisji CO2
wynikającej z organizacji Konferencji „Odpowiedzialna Energia” np. sadząc drzewka?
TAK

NIE
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Dodatkowe uwagi nt. ogólnego poziomu merytorycznego konferencji/ organizacji

9

Czy mieli Państwo możliwość zapoznać się z raportem społecznym GK PGNiG
pt. “Odpowiedzialna energia”?
Jeśli tak, jak go Państwo oceniają w skali od 1 do 5?
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NIE

Czy chcieliby Państwo wziąć udział w kolejnej konferencji „Odpowiedzialna Energia” lub
w wydarzeniu o podobnej tematyce?
TAK

NIE

METRYCZKA:
Branża ﬁrmy
Stanowisko
Czy na co dzień zajmują się Państwo zagadnieniami związanymi ze zrównoważonym rozwojem
i odpowiedzialnym biznesem?
Tak, codziennie
Tak, dość często
Tak, od czasu do czasu
Nie

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.
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