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Kilka słów o nas!
Zmiany klimatyczne, zużycie zasobów naturalnych, odpady, emisja 
zanieczyszczeń, społeczne i gospodarcze nierówności, bezpieczeństwo –
musimy sprostać wielu wyzwaniom. Globalne regulacje, oczekiwania 
konsumentów, czy wieloaspektowa ocena inwestorów sprawiają, że 
przedsiębiorstwa powinny wcielać zrównoważony rozwoju do swoich 
modeli biznesowych. 

Firma doradcza myImpact powstała na bazie wieloletniego doświadczenia 
jej właścicielki oraz jej głębokiej potrzeby szerzenia idei zrównoważonego 
rozwoju w biznesie. 



Kilka słów o nas!

Misją myImpact jest 
popularyzowanie etycznego 
i odpowiedzialnego biznesu, 
opartego na integrowaniu zasad 
zrównoważonego rozwoju 
z zarządzaniem strategicznym oraz 
budowanie kapitału biznesowego 
z poszanowaniem otoczenia 
w wymiarze środowiskowym 
i społecznym.



Kilka słów o nas!
W ramach swoich usług oferujemy:

• usługi doradcze w zakresie kompleksowego zarządzania organizacją 
zgodnie ze standardami zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego 
biznesu,

• szkolenia na temat zrównoważonego zarządzania projektami, budowania 
i wdrażania strategii CSR i zrównoważonego rozwoju,

• usługi dopasowane do potrzeb klientów, np. opracowanie dokumentów 
strategicznych, wspieranie procesu ich wdrożenia, wsparcie raportowania 
danych niefinansowych według GRI Standards.



Kilka słów o nas!





Poszukiwane zawody

• Specjalista / konsultant ds. CSR i zrównoważonego 

rozwoju (tzw. CSR-owiec); 

• Kierownik / manager projektów doradczych.



Kluczowe kompetencje: 
CSR-owiec

• Podstawowa wiedza ekonomiczna oraz wiedza na temat zrównoważonego 
rozwoju i CSR;

• Myślenie systemowe; 

• Interdyscyplinarność;

• Kompetencje analityczne;

• Empatia;

• Szukanie kreatywnych rozwiązań problemów społecznych i środowiskowych; 

• Umiejętność słuchania, obserwacji i wyciągania wniosków;

• Umiejętność pracy w zespole.



Droga do mistrza!

Rozumienie funkcjonowania biznesu 
i jego oddziaływania na gospodarkę, 
społeczeństwo i środowisko naturalne

Zdobycie wiedzy na temat istoty 
odpowiedzialnego biznesu (CSR) 
oraz zrównoważonego rozwoju. 
Rozwój umiejętności identyfikacji 
wyzwań zrównoważonego rozwoju.

Współpraca z biznesem - planowanie 
i wdrażanie właściwych rozwiązań, 
które następnie poddaje się 
monitoringowi i ewaluacji 

Zdobycie umiejętności innowacyjnego działania 
w zakresie zarządzania odpowiedzialnością. 
Rozwój umiejętności i kompetencji w zakresie 
budowania relacji z interesariuszami.



Korzyści pracy w branży

• Posiada się realny wpływ na poprawę warunków pracy, zdrowie 

i bezpieczeństwo konsumentów, odpowiedzialny łańcuch dostaw, 

niwelowanie nierówności społecznych i gospodarczych, minimalizowanie 

emisji zanieczyszczeń, odpadów, wdrażanie nowych technologii, 

wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, ochronę środowiska 

naturalnego, w tym bioróżnorodności – jednym słowem zmienia się świat 

na lepszy w skali mikro i makro;

• Praca, którą można traktować w kategorii misji;

• Olbrzymia satysfakcja oraz poczucie sensu swojego działania.



Dowiedz się od nas więcej!

Dane kontaktowe: 
tel.: +48 607 669 200;
mail: biuro@myimpact.pl

Strona www: www.myimpact.pl

Spotkanie online: 
https://zoom.us/j/94721594266?pwd=MDBIZDNFMHk4MjRrc
2h0bzA4aTlHQT09

http://www.myimpact.pl/
https://zoom.us/j/94721594266?pwd=MDBIZDNFMHk4MjRrc2h0bzA4aTlHQT09

