
Znajomość Agendy 2030  
i Celów Zrównoważonego Rozwoju  
wśród Polaków

Cele Zrównoważonego Rozwoju wymagające  

najbardziej pilnego działania

Oczekiwania  
wobec biznesu

Cele Zrównoważonego Rozwoju, na które  

mamy OSOBISTY wpływ

Podejmowanie KONKRETNYCH DZIAŁAŃ  
związanych z celami 

TWORZENIE PRODUKTÓW I USŁUG

Prowadzenie działań zachęcających pracowników  
i społeczeństwo do podejmowania działania na rzecz takich celów 

Prowadzenie działań edukacyjnych,  
popularyzacja wiedzy w tym zakresie 

Wpłacanie darowizn \  
finansowanie działań wspierających takie cele 

Angażowanie się firm w projekty non-profit \  
społeczne wspierające takie działania 

CEL, na który mamy  
osobisty wpływ  
i jednocześnie wymaga  
najpilniejszych działań

Uwzględnianie tych celów w strategii i działaniu firmy 
np. w odniesieniu do swoich pracowników 

Brak oczekiwań

42%

53%

41%

46%

35%

41%

34%

39%

31%

30%

Ocena aktywności  
podmiotów odpowiedzialnych 
za podejmowanie działań na rzecz realizacji  
Celów Zrównoważonego Rozwoju

Organizacje badawcze / 
akademickie / naukowe

 Organizacje  
pozarządowe

Organizacja Narodów 
Zjednoczonych

Władze miejskie /  
lokalne

Międzynarodowe  
instytucje finansowe

Firmy, korporacje

Rządy krajowe

Bardzo dobrze i dobrze Trudno powiedzieć Żle i bardzo źle

48% 46% 6%

40% 49% 11%

38% 48% 14%

29% 48% 23%

23% 52% 25%

19% 50% 31%

20% 40% 40%

Ocena zaangażowania  

własnego pracodawcy, firmy, instytucji  
na rzecz celów zrównoważonego rozwoju 

trudno  
powiedzieć 

źle  
i bardzo żle

dobrze  
i bardzo dobrze 37%

20%

43%

Znajomość pojęcia  
Cele Zrównoważonego Rozwoju

wiem co oznacza 
pojęcie, ale nic 
poza tym

wiem dużo,  
interesuję się tym

słyszałem pojęcie,  
ale nie wiem  

co oznacza

w ogóle nic  
o tym nie wiem

53%

19%

22%

6%

39%

29%

26%

21%

19%

19%

18%

9%

Czynniki zachęcające  

do działania
Konkretna wiedza jakie działania mogę podjąć 

dodatkowe ZACHęTY fINANSOWE  
(np. refundacje instalacji paneli słonecznych) 

Dostępność informacji ze strony firm  
(np. na opakowaniach produktów, w reklamach) 

Działania, przykład innych

Inne

Nic by mnie nie zachęciło

28%

16%

10%

9%

1%

36%

Inicjator  
badania

Partner  
badania 

Część działań na rzecz zrównoważonego rozwoju już na stałe 
wpisała się w nasze życie i to jest bardzo dobre. Konsumenci 
są świadomi, że nawet drobne inicjatywy i decyzje mają sens. 
Jednak musi ich być więcej i powinny przybrać na sile – mówi 
Maria Krawczyńska, dyrektor Biura CSR i Zrównoważonego 
Rozwoju, Członek Zarządu Fundacji BNP Paribas

Badanie zrealizowane przez Research Collective w dniach 6 -7 marca 2021  
na ogólnopolskiej próbie kwotowo-losowej, reprezentatywnej dla osób 

w wieku 15-75 lat, N=1000, CAWI

Polacy uważają zmiany klimatyczne za największe wyzwanie 
współczesnego świata, a od biznesu oczekują większego  
zaangażowania w realizację Celów Zrównoważonego Roz- 
woju – to bardzo jasne przesłanie do działań na polskim 
rynku – mówi Małgorzata Greszta, Partner Zarządzająca 
CSR Consulting i inicjatorka Kampanii 17 Celów

Metryczka: 


