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NASZE CELE NA ROK 2021
Wyznaczając cele na rok 2021, poza obszarami wskazanymi przez naszych interesariuszy
(wyniki badania ankietowego interesariuszy znajdują się w części Jesteśmy odpowiedzialni
wobec otoczenia oraz O Raporcie), uwzględniliśmy również wyniki raportu The
Sustainable Development Goals Raport 2020, który prezentuje dane na temat sytuacji Polski
w dążeniach do realizacji Agendy 2030. Na tej podstawie wyznaczyliśmy kluczowe dla naszej
organizacji Cele Zrównoważonego Rozwoju, na rzecz których będziemy podejmować
konkretne działania w ciagu najbliższego roku. Zgodnie z przyjętą przez nas strategią,
podzieliliśmy je na obszary wynikające z czynników ESG.

DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA

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.
Prócz tego, poszczególne działalności Grupy Agora, aby w jeszcze większym stopniu
redukować negatywny wpływ na środowisko naturalne, wyznaczyły sobie cele szczegółowe,
które zostały opisane w części Nasza odpowiedzialność wobec środowiska niniejszego
Raportu.

DZIAŁANIA NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA
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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.

ŁAD KORPORACYJNY
Obszar: Zarządzanie i raportowanie

Przygotowanie raportu niefinansowego zgodnie ze standardami GRI i wymogami
Ustawy o Rachunkowości;
Stosowanie się do zaleceń europejskich, m.in. Wytycznych Komisji Europejskiej
dotyczących sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych, Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego (UE) 2019/2088 w sprawie ujawniania informacji
związanych ze zrównoważonym rozwojem;
Przeprowadzenie dialogu z interesariuszami;
Współpraca m.in. ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych w zakresie
raportowania niefinansowego oraz rozwijania praktyk z zakresu społecznej
odpowiedzialności biznesu.

Obszar: Miejsce pracy
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Rozpoczęcie prac koncepcyjnych nad wdrożeniem „Polityki wynagrodzeń Agory
S.A.”;
Rozpoczęcie prac nad wdrożeniem „Polityki rekrutacyjnej Agory S.A.”;
Zapewnianie bezpiecznego miejsca pracy oraz ochrona zdrowia
pracowników w związku z pandemią COVID-19;
Dalszy rozwój platformy e-learningowej oraz oferty szkoleniowej
dla pracowników.

Obszar: Etyka i compliance

Wdrożenie systemu oceny dostawców pod kątem m.in. wpływu środowiskowego,
przeciwdziałania korupcji oraz przestrzegania praw człowieka;
Kontynuacja szkoleń i komunikacji na temat etyki dla wszystkich pracowników
Grupy Agora;
Zaangażowanie w inicjatywy międzynarodowe na rzecz umacniania pokoju
na świecie.
Doświadczenia związane z pandemią COVID-19 jeszcze bardziej umocniły nas
w przekonaniu, że musimy wspólnie jako społeczność międzynarodowa odpowiedzieć
na globalne wyzwania i wzmocnić działania podejmowane do tej pory w wielu obszarach.
Dlatego tak ważne są dla nas współpraca i zaangażowane w inicjatywy na rzecz Celów
Zrównoważonego Rozwoju – zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej. Z tego względu Cel
17: Partnerstwa na rzecz celów również znalazł się na naszej liście priorytetów na rok
2021.
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Włączanie się w partnerstwa międzysektorowe, wsparcie organizacji pozarządowych w celu
wspólnego działania na rzecz Agendy 2030, m.in. współpraca z EPC – European Publishers
Council czy LENA – Leading European Newspaper Alliance.
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