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WPŁYW ŚRODOWISKOWY
Realizujemy Cele Zrównoważonego Rozwoju:

WPŁYW SPOŁECZNY
Realizujemy Cele Zrównoważonego Rozwoju:

ŁAD KORPORACYJNY I ETYKA BIZNESU
Realizujemy Cele Zrównoważonego Rozwoju:

PODEJMOWANE TEMATY I INICJATYWY SPOŁECZNE

RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZA ROK 2020
KLUCZOWE ZOBOWIĄZANIA Z 2020 R. I ICH REALIZACJA:

Wdrożenie kompleksowego systemu
szkoleniowego w postaci e-learningu
Wprowadzenie nowego systemu
benefitowego dla pracowników jako
odpowiedź na zgłoszone oczekiwania
pracowników

Instalacja paneli fotowoltaicznych
na dachu warszawskiej siedziby Agory

Wdrożenie kompleksowego
systemu compliance w
Grupie Agora

Optymalizacja zużycia energii
–
wymiana central wentylacyjnych
w warszawskiej siedzibie Agory (cel
przesunięty na rok 2021 r. z powodu
wybuchu pandemii COVID-19)

Wdrożenie „Polityki
otrzymywania i wręczania
prezentów i innych
korzyści w Agorze S.A.”

KLUCZOWE CELE NA ROK 2021:
 Nowelizacja i poszerzenie o kwestie klimatu dotychczasowej „Polityki środowiskowej Agory S.A.” –
przygotowanie i wdrożenie „Polityki środowiskowej i klimatycznej Agory S.A.”
 Optymalizacja zużycia energii – m.in. wymiana central wentylacyjnych w warszawskiej siedzibie Agory
(cel z 2020 r., w całości przesunięty w czasie z powodu wybuchu pandemii COVID-19)
 Rozwijanie projektów związanych z ekologią i ochroną środowiska w Grupie Agora
 Realizowanie przez media i marki Grupy Agora projektów społecznych, w szczególności tych
dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji, łamania praw kobiet oraz niesienia pomocy osobom
wykluczanym i potrzebującym

 Rozpoczęcie prac koncepcyjnych nad wdrożeniem „Polityki wynagrodzeo Agory S.A.”
 Rozpoczęcie prac nad wdrożeniem „Polityki rekrutacyjnej Agory S.A.”
 Wdrożenie systemu oceny dostawców pod kątem m.in. wpływu środowiskowego, przeciwdziałania
korupcji oraz przestrzegania praw człowieka
 Dalszy rozwój platformy e-learningowej oraz oferty szkoleniowej dla pracowników
„Raport odpowiedzialności za rok 2020 Grupy Agora S.A. oraz spółki Agora S.A.” jest dostępny w formie interaktywnej
strony internetowej – www.raportcsr-2020.agora.pl – w polskiej i angielskiej wersji językowej.
Agora S.A. powstała w 1989 r.; od 1999 r. jest notowana na giełdzie w Warszawie. Jej działania obejmują takie obszary, jak
prasa drukowana i multimedialne wydania cyfrowe, portale i projekty internetowe, radio, kino, reklama zewnętrzna,
a także wydawanie książek oraz produkcja i dystrybucja filmowa. Agora i jej spółki z grupy kapitałowej od początku
swojego istnienia realizują działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, inicjując oraz angażując się w szereg
projektów wspierających realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Podejście do tej kwestii opiera się na takich
filarach jak: transparentnośd, budowanie relacji z partnerami i otoczeniem firmy, różnorodnośd wśród pracowników
oraz wysoka jakośd produktów i usług. Grupa Agora na bieżąco informuje o swoich działaniach z obszaru społecznej
odpowiedzialności biznesu na stronie: www.agora.pl/news/odpowiedzialny-biznes.
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