
Dostarczamy rozwiązania 
dla zrównoważonego rozwoju firm.



Jak pomagamy?

Dostarczamy NARZĘDZIA Realizujemy PROJEKTY Dzielimy się WIEDZĄ

Oferujemy narzędzia cyfrowe 
wspierające zarządzanie i 
raportowanie kwestii 
zrównoważonego rozwoju/ ESG
• narzędzia do gromadzenia danych 

ESG i tworzenia raportów 
zrównoważonego rozwoju;

• systemy zbierania danych 
klientów dla instytucji 
finansowych, ubezpieczeniowych, 
analityków;

Oferujemy projekty oraz rozwiązania szyte 
na miarę
oraz uwzględniające najlepsze praktyki 
rynkowe. Korzystamy z naszego 
kilkunastoletniego doświadczenia 
w doradztwie i wspieraniu klientów 
w transformacji na rzecz zrównoważonego 
rozwoju, 
w tym:
• projektowaniu i wdrażaniu strategii 

zrównoważonego rozwoju;
• zarządzaniu ryzykami ESG;
• analizowaniu i raportowaniu danych 

ESG oraz wpływu organizacji na 
otoczenie;

Z myślą o tych wszystkich, którzy chcą 
poszerzać swoją wiedzę rozwijamy naszą 
ofertę edukacyjną:
• prowadzimy szkolenia stacjonarne oraz 

online;
• przygotowujemy dedykowane szkolenia 

e-learningowe na własnej platformie 
e-learningowej lub na platformy 
Klientów;

• organizujemy tematyczne webinary;
• nagrywamy merytoryczne podcasty;
• opracowujemy publikacje i badania;



SREPORT – narzędzie, dzięki któremu sprawozdawczość niefinansowa jest prosta

SREPORT to system, który umożliwia przygotowanie trzech rodzajów raportów: 

o Raport zgodny z GRI Standards,
o Oświadczenie niefinansowe zgodne z Ustawą o Rachunkowości,

o Raportowanie zgodne z taksonomią (UE 2020/852, artykuł 8),

o SFDR – wskaźniki negatywnego wpływu inwestycji

SREPORT umożliwia zbieranie danych bezpośrednio w systemie zapewniając:

• Zgodność. Dane generowane są w raportach zgodnych z formatami
wymaganymi przez regulacje i standardy.

• Oszczędność czasu. Dane zbierane są bezpośrednio do systemu, bez
tworzenia i przesyłania oddzielnych formularzy dla osób dostarczających
dane.

• Wygoda. Pracownicy automatycznie otrzymują na email formularze online
gotowe do uzupełnienia, bez konieczności jakiegokolwiek logowania.

• Pełna kontrola danych. Osoba zarządzająca procesem sprawozdawczym
w każdym momencie może dokonać korekty i aktualizacji raportu.

• Szybkie generowanie raportów. Wystarczy 1-kliknięcie, aby automatycznie
wygenerować aktualny raport i wyeksportować go do edytowalnego pliku.



E-learningi dedykowane kwestiom zrównoważonego rozwoju

Na naszej platformie dostępne będą podstawowe szkolenia z zakresu 
zrównoważonego rozwoju dla specjalistów, zespołów projektowych 
oraz całych organizacji.

Przygotowujemy również dedykowane szkolenia dla całych organizacji 
w dowolnych tematach związanych z ESG, np. e-learningi prezentujące:

• strategię zrównoważonego rozwoju i cele ESG organizacji,

• wyniki z realizacji celów i dane z raportów ESG,

• obowiązujące w firmie zasady etyczne,

• wymagania w zakresie ESG wobec dostawców,

• inne.

Nasze szkolenia są:

• do zrealizowania na platformie naszej lub Klienta,

• praktyczne i doskonale dopasowane do potrzeb organizacji,

• wartościowe merytorycznie i atrakcyjne wizualnie,

• wzbogacone quizami i innymi interakcjami,

• zakończone imiennymi certyfikatami. 
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Intuicyjne rozwiązanie, które pozwala gromadzić dane i generuje 
gotowe sprawozdanie niefinansowe. 

Prosty system zbierania danych klientów, który pomaga wypełniać 
zobowiązana z zakresu sprawozdawczości oraz analiz w zakresie 
zrównoważonego rozwoju zgodnie z regulacjami UE.

Nasze narzędzia wspierające raportowanie kwestii zrównoważonego 
rozwoju zgodnie z regulacjami UE i międzynarodowymi standardami:

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Katarzyna Podrucka
T: +517 806 910
M: kpodrucka@sapere.site

http://www.sapere.site/
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