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Jak dziś 
oceniany jest biznes?
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Realizacja Celów
OCENA ZAANGAŻOWANIA BIZNESU

The 2021 Sustainability Leaders
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PERSPEKTYWA POLSKIEGO RYNKU

Znajomość Agendy 2030 i Celów Zrównoważonego Rozwoju wśród Polaków, Kampania 17 Celów, BNP Paribas 2021

Realizacja Celów
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FIRMY CHĘTNIE ODNOSZĄ SIĘ DO CELÓW W RAPORTACH

90%

badanych firm odnosi się 

do Celów w swoich 

raportach

jako priorytetowe 

wskazuje 5 – 8 Celów

odnosi się do zadań i 

wskaźników, pozostałe 

firmy tylko ogólnie do 

Celów

pokazuje powiązania 

pomiędzy wynikami 

analizy istotności a Celami

swoje cele i wskaźniki 

pokazuje  w odniesieniu 

do Celów i zadań

30%35% 15%26%

Raportowanie
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„Łatwe” zadania, mało strategiczne działania

▪ Dużo dyskusji i obietnic, ale działania mało 
strategiczne i w zdecydowanie za małej skali

▪ Mniej komunikacji i raportowania, a więcej 
projektów wprowadzających realną zmianę

▪ Zamiast skupienia na „łatwych” celach i procesach 
wewnętrznych – działania w łańcuchu wartości i 
nowe modele biznesowe

▪ Więcej partnerskiej współpracy i szukania 
znaczących rozwiązań z interesariuszami na rynku
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Brak wiarygodnych planów do stawianych celów

REASONABLE
INTEGRITY

MODERATE
INTEGRITY

LOW
INTEGRITY

VERY LOW
INTEGRITY

HIGH 
INTEGRITY

0 firm 1 firma 3 firmy 10 firm 11 firm
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SDG WASHING?



Firma pokazuje pozytywny 
wpływ na wybrane Cele 

ignorując ten negatywny na 
inne

Firma promuje swoje 
zaangażowanie w Agendę 
2030, ale nie posiada 
wiarygodnych danych 
potwierdzających jej 
osiągnięcia

Co oznacza SDG WASHING?



Jak angażować się  
w wiarygodny sposób?



KLUCZOWE ELEMENTY 

WYBÓR CELÓW I 
ZADAŃ

AMBITNE CELE 
DO OSIĄGNIĘCIA

REALNA ZMIANA
W MODELU 
DZIAŁANIA

WIARYGODNE 
RAPORTOWANIE

MIĘDZYSEKTOROWE 
PARTNERSTWA
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Wybierz Cele odpowiednie dla branży

Kampania 17 Celów, CSR Consulting, 2017
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Odwołaj się do konkretnych zadań
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Stawiaj ambitne i wiarygodne cele dla działań

Relatywne cele w świetle 
tego, co obecnie wydaje 
się możliwe

PRZYKŁAD
Procentowa redukcja GHG na 
jednostkę przychodu 

Cele bezwzględne oparte 
na nauce i wymaganiach 
firmy pod kątem realizacji 
Agendy 2030

PRZYKŁAD
Procentowa absolutna redukcja 
GHG zgodna z ambicją 1,5° C

Zorientowane na rezultaty

PRZYKŁAD

Procent odpadów jako produkt 
uboczny produkcji

Zorientowane na 
pozytywny wpływ 
wywierany na biznes, 
społeczeństwo 
i środowisko

PRZYKŁAD
Eliminacja odpadów w całym 
łańcuchu wartości

Nacisk na wpływ przez 
filantropię i bezpośrednie 
działania

PRZYKŁAD
% przychodu przekazanego 
organizacjom charytatywnym

Większy wpływ 
podstawowych produktów 
i usług oraz całego 
łańcucha wartości

PRZYKŁAD
% przychodu generowanego ze 
zrównoważonych produktów i 
usług

Niezależne KPI

PRZYKŁAD
Cele w obszarze 
zrównoważonego rozwoju są 
niezależne od celów 
biznesowych

Powiązany system 
wskaźników (KPI)

PRZYKŁAD
Cele w obszarze 
zrównoważonego rozwoju są 
osadzone w biznesie i 
monitorowane na poziomie firmy
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Opieraj swe działania na danych!
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Myśl o zmianie w procesach!
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Zbuduj wiarygodny proces raportowania

l

Raport przyporządkowujący 
zadania i wskaźniki globalne 
do wskaźników najczęściej 
raportowanych przez biznes, 
m.in. GRI oraz wytyczne, jak 
raportować poszczególne 
wskaźniki
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Korzystaj z dostępnych narzędzi
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Współpracuj z innymi
TWÓRZ PARTNERSTWA MIĘDZYSEKTOROWE



AGENDA 2030 
JAK MOŻESZ DZIAŁAĆ Z NAMI



OTWARTE INICJATYWY
KAMPANIA 17 CELÓW

ZARZĄDCZEŚRODOWISKOWE WYRÓWNUJĄCEEDUKACYJNEBRANŻOWE



POLSKI PAKT PLASTIKOWY

Międzysektorowa inicjatywa, która
stawia sobie za cel zmianę obecnego
modelu wykorzystywania tworzyw
sztucznych w opakowaniach na
polskim rynku w kierunku gospodarki
obiegu zamkniętego. Została
powołana w ramach Kampanii 17
Celów i jest częścią Plastics Pact
network Fundacji Ellen MacArthur.

REALNA ZMIANA



KOALICJA 5 FRAKCJI

▪ CEL: zwiększenie poziomu prawidłowej segregacji odpadów i
odzyskiwania surowców, tak aby osiągnąć wymagany współczynnik
recyklingu.

▪ OBSZARY DZIAŁANIA: opracowanie i wdrożenie etykiety Koalicji 5
Frakcji (ustandaryzowanego systemu oznakowania, który jasno
wskazuje konsumentowi, jak segregować odpady opakowaniowe)
oraz realizacja działań edukacyjnych wspierających budowanie
świadomości w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami.

▪ KLUCZOWE PROJEKTY:
▪ Tydzień 3R
▪ Inkubator Loklanych Centrów 3R
▪ Program etykiety
▪ Program edukacji wewnętrznej dla instytucji

MIĘDZYSEKTOROWE PARTNERSTWO TWORZĄCE INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE SEGREGACJI I RECYKLINGU 
ODPADÓW, ZWŁASZCZA OPAKOWANIOWYCH.



PORTAL GOZ W PRAKTYCE

▪ GOZ w Praktyce to centrum wiedzy i
praktycznych rozwiązań. Wspiera firmy w
transformacji w kierunku gospodarki o obiegu
zamkniętym

▪ AKADEMIA GOZ: cykl webinarów dla firm
dotyczących GOZ w praktyce - pigułka wiedzy na
temat kluczowych tematów związanych z
gospodarką cyrkularną i przystosowywaniem się
przedsiębiorstw do tego wdrażanego w UE
modelu gospodarczego



DOBRE CELE
KAMPANIA EDUKACYJNA

Ogólnopolska kampania edukacyjna Dobre Cele
została zainaugurowana w trakcie Światowego
Dnia Działania 24 września 2021 r. Celem
kampanii jest zapoznanie Polaków z Celami
Zrównoważonego Rozwoju, a następnie
zachęcenie do działania na ich rzecz.

Celuj w jutro. Już dziś!

#dobrecele



NAWIGATOR BRANŻOWY

NAWIGATOR BRANŻOWY

Zakładki branżowe: mapa wpływu 
i regulacji, ambitne działania, 

branża w liczbach, dobre praktyki, 
materiały branżowe zagraniczne –

raporty, praktyki 

Kolejno będą pojawiać się na portalu:
▪ Branża spożywcza
▪ Branża finansowa
▪ Branża ochrony zdrowia
▪ Branża handlowa
▪ Branża budowlana

A może chcesz zgłosić swoją branżę?

PARTNER BRANŻOWY:

Pierwsza branża - tekstylna - już w opracowaniu!



„Na początek należy 
przestać mówić i 

zacząć robić”

WALT DISNEY


