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Szanowni Państwo,

oddajemy w Państwa ręce dokument, który jest wynikiem 
dialogu i partnerskiej współpracy PwC, Ministerstwa Gospo-
darki i Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wypracowany przy 
udziale 150 przedstawicieli firm, organizacji oraz instytucji. 

Wypracowywaniu Wizji towarzyszyły szerokie konsultacje 
i dialog. Wierzę, że to właśnie dzięki zaangażowaniu tak 
wielu osób udało się stworzyć unikalny dokument, ujmujący 
wiele kwestii istotnych dla przedstawicieli różnych środo-
wisk biznesowych. Dziękuję bardzo wszystkim firmom, or-
ganizacjom oraz instytucjom, które pomogły stworzyć Wizję 
zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050.

Przedstawiciele firm są świadomi tego, że dla długotermi-
nowego i stabilnego rozwoju potrzebna jest równowaga 
w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Raport Wizja zrówno-
ważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 potwierdza, że 
jest to wspólny cel zarówno dla rządu, jak i dla biznesu. Jako 
biznes jesteśmy gotowi podjąć działania, które pomogą nam 
go osiągnąć.

Wizja... definiuje wyzwania, kluczowe obszary działań, a tak-
że wskazuje priorytetowe zagadnienia dla biznesu. Mamy 
nadzieję, że z jednej strony stanie się doskonałym narzę-
dziem dla firm tworzących swoje długoterminowe strategie 
rozwoju, z drugiej zaś będzie pomocą dla rządu przy two-
rzeniu polityk i regulacji dotyczących przedsiębiorców. Rok 
2050 wydaje się odległy i tak długa perspektywa rzadko jest 
uwzględniana w planach strategicznych większości organi-
zacji. Abyśmy jednak mogli za czterdzieści lat funkcjonować 
w zrównoważonej gospodarce, musimy podjąć szereg dzia-
łań już dzisiaj. Kluczowym czynnikiem długoterminowego 
sukcesu, zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości, jest to, w jaki 
sposób obecnie zarządzamy naszymi organizacjami i jak 
odpowiadamy na wyzwania związane ze zrównoważonym 
rozwojem. 

Cieszę się, że jako PwC mogliśmy być liderem tak ważnego 
projektu, który znajdzie swoje odzwierciedlenie zarówno 
w politykach rządu, jak i w działaniach biznesu.

Olga Grygier-Siddons
Prezes PwC Polska sp. z o.o.

Długoterminowe plany wymagają 
natychmiastowych działań
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Szanowni Państwo,

w świetle dynamicznie zachodzących zmian globalizacyj-
nych, w szczególności wobec rosnącej współzależności 
światowej gospodarki oraz skutków kryzysu gospodarcze-
go, zrównoważony rozwój nie może być dłużej postrzegany 
jako wyzwanie jutra, lecz jako pilna potrzeba prowadzenia 
polityki umożliwiającej realizację aspiracji rozwojowych 
obecnego i przyszłych pokoleń. Istotę takiego podejścia od-
zwierciedla unijna strategia „Europa 2020” na rzecz wzrostu 
inteligentnego, zrównoważonego i zapewniającego włącze-
nie społeczne, której realizacja obejmuje Krajowe Programy 
Reform identyfikujące działania priorytetowe z punktu wi-
dzenia państw członkowskich. Mając jednak na względzie, 
iż transformacje społeczno-gospodarcze wymagają daleko 
idących zmian mentalności i przewartościowania zasad 
funkcjonowania nie tylko gospodarki, ale także społeczeń-
stwa, proces adaptacji uczestników rynku do wyzwań zrów-
noważonego rozwoju powinien odbywać się przy aktywnym 
angażowaniu szerokiego grona interesariuszy.

Z tym większym zadowoleniem przyjąłem inicjatywę wy-
pracowania przez przedstawicieli sektora prywatnego Wizji 
zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050. Cieszy 
mnie fakt, iż zainteresowanie projektem wyrazili menedże-
rowie oraz najwyższa kadra zarządzająca wielu firm działa-
jących w Polsce, wykazując się przy tym dojrzałością 

i świadomością korzyści płynących z dialogu i współpracy. 
Co więcej, obszary priorytetowe wskazane przez przedsta-
wicieli sektora prywatnego okazały się w znaczącym stop-
niu zbieżne z  wyzwaniami zidentyfikowanymi przez rząd 
w ramach prowadzonej krajowej polityki rozwoju. 

Zrównoważony rozwój, jak każdy proces, wymaga ciągłego 
doskonalenia, poczucia wspólnej odpowiedzialności za po-
wodzenie reform oraz wytrwałości w przezwyciężaniu barier 
i trudności. Konieczne przy tym jest dążenie do zapewnienia 
sprawiedliwego podziału zarówno korzyści, jak i obciążeń 
związanych z realizacją podjętych zobowiązań. Istotną rolę 
odgrywać będzie przy tym odpowiedzialna restrukturyzacja, 
polegająca na poszukiwaniu uzasadnionych ekonomicznie 
i społecznie alternatyw oraz angażowaniu zainteresowa-
nych stron w proces zmian, a także kształtowanie relacji 
w łańcuchach dostaw.

W tym miejscu deklaruję pełne wsparcie dla procesu re-
alizacji Wizji, wierząc, iż zainicjowany dialog przerodzi się 
w  trwałą, międzysektorową współpracę na rzecz budowy 
nowego modelu społeczno-gospodarczego, bardziej odpor-
nego na szoki rynkowe, sprawiedliwego społecznie i zrów-
noważonego w dłuższej perspektywie. 

Waldemar Pawlak
Wicepremier, Minister Gospodarki

Partnerstwo administracji i biznesu na rzecz budowy 
nowego ładu społeczno-gospodarczego
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Szanowni Państwo,

Światowa Rada na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD 
– World Business Council for Sustainable Developement) od 
1992 roku reprezentuje głos biznesu, który jest świadomy 
swojego wpływu społecznego i środowiskowego. Wypraco-
wany przez organizację raport Wizja 2050 to optymistyczny 
scenariusz, który pokazuje, jak może wyglądać przyszłość, 
jeśli firmy na całym świecie wezmą odpowiedzialność za 
zrównoważony wzrost naszej planety.

Od 2009 roku przedstawicielem WBCSD w Polsce jest Fo-
rum Odpowiedzialnego Biznesu, które we współpracy z Mi-
nisterstwem Gospodarki zobowiązało się m.in. do realizacji 
działań służących podnoszeniu świadomości, wymianie 
doświadczeń oraz tworzeniu platformy dialogu, w którym 
uczestniczyć będą przedstawiciele administracji publicznej, 
organizacji branżowych i przedsiębiorstw, świata nauki oraz 
organizacji pozarządowych – w zakresie dotyczącym zrów-
noważonego rozwoju. 

Projekt Wizja 2050 koordynowany w Polsce przez PwC po-
zwolił zebrać wyzwania cywilizacyjne, przed którymi stoją 
polskie firmy oraz zaproponować zmiany, które powinny 
nastąpić, aby za 38 lat nasz kraj mógł nadal rozwijać się 
w sposób zrównoważony.

Mam nadzieję, że dokument prezentujący stanowisko bizne-
su będzie cennym uzupełnieniem dokumentów strategicz-
nych przygotowywanych przez rząd i organizacje społeczne.

Zachęcam do lektury.

Mirella Panek-Owsiańska
Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Głos biznesu w sprawie 
przyszłości naszej planety
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Czy polskie społeczeństwo i polski biznes dojrzały już do 
tego, by sformułować własną wizję rozwoju sięgającego na 
kilkadziesiąt lat do przodu? Kiedy 23 lata temu rozpoczy-
nała się transformacja ustrojowa i gospodarcza, głównym 
wyzwaniem było to, w jaki sposób przetrwać i dostosować 
się do dramatycznie zmienionego otoczenia. Kiedy niecałą 
dekadę temu kraj znajdował się na finiszu negocjacji w spra-
wie członkostwa w Unii Europejskiej, padało głównie pyta-
nie o zdolność do konkurowania w warunkach europejskie-
go rynku. Kiedy wreszcie w ciągu minionych kilku lat polska 
gospodarka zdumiewająco dobrze radziła sobie ze skutkami 
globalnego kryzysu, pojawiła się stopniowo wizja już nie 
tylko dostosowania, ale dogonienia w perspektywie kilku 
dekad Zachodniej Europy.

Sposób, w jaki polska gospodarka radzi sobie z globalnym 
kryzysem, może okazać się momentem przełomowym 
w myśleniu o dalszym rozwoju kraju. W ciągu minionych 4 lat 
PKB Polski wzrósł o ponad 15%, podczas gdy w pozostałych 
krajach Unii przeciętnie znajduje się on wciąż poniżej pozio-
mu przedkryzysowego (w radzącej sobie najlepiej Słowacji 
jest o 8% wyższy niż w roku 2007, na najsłabszej Łotwie 
o 17% niższy). Polska była również liderem wzrostu wśród 
wszystkich krajów OECD (a więc – mówiąc najogólniej – Za-
chodu). W ciągu tych 4 lat szybciej niż kiedykolwiek w historii 
zmniejszyliśmy lukę rozwojową dzielącą nas od Zachodniej 
Europy, przeskoczyliśmy tradycyjnie od nas zamożniejsze 
Węgry, na nowo minęliśmy kraje bałtyckie. A przy tym za-
chowaliśmy wysoką wiarygodność finansową, uniknęliśmy 

gwałtownego załamania waluty czy kryzysu zadłużeniowe-
go. Sukces Polski został zauważony i w Europie, i na świecie, 
przekładając się na wzmocnienie międzynarodowej pozycji 
naszego kraju. Stajemy się stopniowo normalną europejską 
gospodarką. Gospodarką, w stosunku do której nikt nie sto-
suje już żadnej taryfy ulgowej, która musi konkurować z naj-
silniejszymi ekonomicznie krajami świata, która musi umieć 
sobie radzić ze wszystkimi wyzwaniami, z którymi mierzy 
się świat. Taka gospodarka powinna stawiać przed sobą am-
bitne cele. Z jednej strony cel ekonomicznego doścignięcia 
swoich tradycyjnie zamożniejszych sąsiadów, z drugiej zaś 
cel stopniowego wyeliminowania nie tylko problemu niższej 
wydajności pracy i niższych dochodów, ale również nadania 
rozwojowi gospodarczemu cech trwałości. I zapewnieniu, by 
równolegle z rozwojem gospodarczym następował odpo-
wiedni rozwój społeczny i cywilizacyjny.

W przedstawionej w niniejszym opracowaniu wizji zrówno-
ważonego rozwoju dla polskiego biznesu wyróżniono sześć 
podstawowych obszarów, w których muszą następować 
zmiany po to, by Polska mogła zrealizować takie właśnie, 
ambitne cele rozwojowe. Są to: kapitał społeczny, ludzki, 
infrastruktura, zasoby naturalne, energia i jakość instytu-
cji. Generalnym wnioskiem jest to, że we wszystkich tych 
obszarach – obejmujących w sumie całość zasobów, jakimi 
dysponuje dla rozwoju polskie społeczeństwo – musimy się 
nauczyć działać sprawniej i efektywniej, osiągając większe 
efekty za pomocą bardziej ograniczonych nakładów. Osią-
gnięcie takiego celu jest możliwe jedynie w przypadku 

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu: kluczowe wyzwania
prof. Witold M. orłowski
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nawiązania skutecznej współpracy pomiędzy instytucjami 
państwa, biznesu i społeczeństwa obywatelskiego, służącej 
wypracowaniu najlepszych i zaakceptowanych przez intere-
sariuszy rozwiązań. W przypadku zmian we wszystkich wy-
mienionych obszarach powtarzają się jednak często te same 
podstawowe wyzwania, dylematy i zadania do realizacji. Oto 
kilka z nich.

Po pierwsze, postęp we wszystkich obszarach uzależniony 
jest od poprawy stanu świadomości społecznej i poziomu 
edukacji. W szczególności dotyczy to ugruntowanych przez 
dziesiątki lat zwyczajów i nawyków, które zmienić można 
tylko w drodze cierpliwej, mozolnej pracy. Edukacja odgry-
wa tu rolę kluczową: nie da się prawdopodobnie wybudo-
wać w Polsce znacznego kapitału społecznego, jeśli nawyki 
współpracy i poszukiwania wspólnego interesu nie będą 
wpajane od dziecka przez nastawiony na to system edukacyj-
ny. Nie da się bez tego również zbudować prawdziwej świa-
domości ekologicznej, która prowadziłaby do pożądanych 
postaw zarówno w gospodarstwie domowym, jak w miejscu 
pracy. Poprawa funkcjonowania systemu edukacyjnego, po-
prawa jego jakości oraz dostosowanie go do wyzwań współ-
czesnego świata jest więc prawdopodobnie głównym narzę-
dziem realizacji wizji zrównoważonego rozwoju Polski. 

Po drugie, w rzadko którym obszarze możliwy jest znaczący 
postęp bez wzmocnionych mechanizmów współpracy lu-
dzi, instytucji i sektorów. Nie da się wybudować sprawne-
go i zgodnego z wymogami ekologii systemu infrastruktury 
bez umiejętności poszukiwania wspólnego interesu różnych 
grup ludzi i instytucji oraz bez skutecznych mechanizmów 
rozwiązywania sporów. Nie da się również bez tego wybudo-
wać sprawnie działających instytucji publicznych. 

Po trzecie, usprawnienie funkcjonowania instytucji publicz-
nych jest dziś chyba największym wyzwaniem, przed którym 
stoi Polska. Na krótką metę biznes może nieraz nawet ko-
rzystać na niesprawności państwa. Na dłuższą jednak metę, 

bez sprawnego sektora publicznego i dobrego, sprzyjające-
go rozwojowi systemu prawnego nie da się ani zrealizować 
niezbędnych działań na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego, 
ani poprawić infrastruktury, ani zapewnić biznesowi ko-
rzystnych warunków działania umożliwiających konkurencję 
w skali globalnej. Innymi słowy, reformy instytucji państwa 
to dziś żywotny problem również dla biznesu.

Po czwarte, rozwiązanie problemów związanych ze zrówno-
ważonym rozwojem wymaga również rozwinięcia zdolności 
do strategicznego planowania, zarówno w skali państwa, jak 
i w skali poszczególnych organizacji. Problemy sektora ener-
getycznego wymagają podejmowania decyzji z wyprzedze-
niem sięgającym często dziesiątek lat. Podobne wyzwania 
istnieją w wielu dziedzinach infrastruktury. A działania po-
dejmowane na rzecz edukacji i rozwoju potencjału nauko-
wo-badawczego kraju dają często owoce dopiero po długim 
okresie. Jeśli jednak odpowiednie decyzje nie zostaną z wy-
przedzeniem zaplanowane i podjęte, potem jest już często 
za późno na ich realizację.

Po piąte, nawet w przypadku działań rozłożonych na dzie-
siątki lat – takich jak np. poprawa stanu edukacji i świado-
mości społecznej – instytucje państwowe i prywatne mogą 
stać się akceleratorem zmian, powodującym przyspieszenie 
pożądanych przekształceń. W wielu dziedzinach można po-
dejmować działania, które stanowią swoistą drogę na skróty 
w procesie przemian. Przykładem takiego obszaru może być 
cyfryzacja, gdzie dzięki współpracy państwa i biznesu Pol-
ska może bardzo szybko zlikwidować dystans dzielący ją od 
najbardziej rozwiniętych gospodarek Europy.

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu na 
pewno nie będzie łatwa w realizacji. jeśli jednak chcemy, 
by Polska pokonała gospodarczą i cywilizacyjną lukę, która 
przez wieki narastała w stosunku do czołowych krajów świa-
ta, należy znaleźć zapał i środki niezbędne do jej wdrożenia.
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W lutym 2010 roku Światowa Rada Biznesu na rzecz Zrówno-
ważonego Rozwoju (World Business Council for Sustainable 
Development – WBCSD) opublikowała dokument pt. „Vision 
2050. The new agenda for business”. Dostrzegając zróżnico-
wanie warunków oraz szans rozwojowych poszczególnych 
państw, organizacje regionalne WBCSD zainicjowały wypra-
cowanie Wizji... na szczeblu krajowym. 

Proces opracowania krajowej Wizji... miał miejsce także 
w Polsce. Ministerstwo gospodarki oraz Forum odpowie-
dzialnego Biznesu objęły tę inicjatywę patronatem honoro-
wym, natomiast liderem projektu była firma doradcza PwC.

Zgodnie z założeniami, Wizja zrównoważonego rozwoju dla 
polskiego biznesu 2050 ma prezentować głos biznesu w od-
niesieniu do kluczowych wyzwań zrównoważonego rozwoju, 
przed którymi stoją Polska i funkcjonujące w kraju przedsię-
biorstwa. Dla osiągnięcia założonego celu prace w ramach 
projektu opierały się na dwóch metodach:

1. analiza danych zastanych,
2. dialog i konsultacje z przedstawicielami biznesu.

W ramach analizy danych zastanych dokonano przeglądu 
kluczowych dokumentów strategicznych i statystycznych 

dotyczących Polski, obecnych i przewidywanych trendów 
oraz aktualnej sytuacji Polski i kondycji sektora prywatnego
Dialog i konsultacje z przedstawicielami biznesu stanowiły 
główny element metodyki tworzenia Wizji zrównoważonego 
rozwoju dla polskiego biznesu 2050. Chcąc zapewnić komplet-
ność, rzetelność oraz transparentność procesu oraz zdefinio-
wanych wyzwań i kwestii istotnych dla biznesu, włączono 
w proces szerokie grono interesariuszy1, zwłaszcza przed-
stawicieli biznesu. W sumie w spotkaniach zorganizowanych 
w trakcie całego procesu wzięło udział prawie 150 osób ze 
115 organizacji, w tym blisko 70 firm oraz 7 organizacji zrze-
szających przedsiębiorstwa. 

Na podstawie informacji pozyskanych podczas sesji kon-
sultacyjnych, w czasie których poruszonych zostało prawie 
40 tematów, sformułowaliśmy sześć kluczowych obszarów 
priorytetowych z perspektywy zrównoważonego rozwo-
ju polskiego biznesu oraz nakreśliliśmy wizję i działania 
niezbędne do realizacji osiągnięcia takiego rozwoju. Ob-
szary te to: kapitał społeczny, kapitał ludzki, infrastruktu-
ra, zasoby naturalne, energia, a także jakość państwa oraz 
instytucji. Wyłonione obszary nie są jedynymi, w których 
powinny być podejmowane działania na rzecz zrówno-
ważonej przyszłości, zostały jednak wskazane jako te,  
o które trzeba zadbać w pierwszej kolejności. 

Proces wypracowania Wizji...

1Zgodnie z definicją Accountability, dialog z interesariuszami to proces umożliwiający włączenie znaczących grup interesariuszy dla realizacji założonych 
celów. To podstawowy mechanizm odpowiedzialności, ponieważ obliguje do zaangażowania interesariuszy w celu zidentyfikowania, zrozumienia i udzielenia 
odpowiedzi na wyzwania zrównoważonego rozwoju (za: Accountability, AA1000 SES ).
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podejście
do przedsię-
biorców
oparte na 
współpracy

Większa mobil-
ność, zwłaszcza 
wewnętrzna

Rozwiązania 
systemowe 
zwiększające do-
stępność pracy

Aktywizacja 
zawodowa grup 
wykluczonych

Adaptacja (do) 
nowych rozwiązań

Tworzenie popytu 
na zrównoważoną 
infrastrukturę

Nowe technolo-
gie/innowacyjne 
rozwiązania

Innowacyj-
ne metody 
zarządzania 
minimalizujące 
negatywny 
wpływ na 
środowisko

B+R oraz nowe 
technologie

Zrównoważona 
produkcja 
i konsumpcja

Zmiana priory-
tetów

Plany społeczne  
dotyczące pra-
cowników sektora

Bezpieczna 
i terminowa 
dystrybucja

Infrastruktura 
przesyłowa

Nowe rozwiązania 
technologiczne

Współpraca przy 
tworzeniu odpo-
wiednich regulacji 
dobrej jakości

Partycypacja

Optymalny po-
ziom biurokracji

Współpraca na 
rzecz wypraco-
wania nowych 
rozwiązań

Instytucjonalne 
uczenie się

Kapitał 
ludzki

Infrastruk-
tura

Zasoby 
naturalne

Energia Jakość  
państwa  
i instytucji

Tworzenie rozwią-
zań inicjujących 
i stymulujących 

współpracę

Konkurencja 
i innowacyjna

Polska gospodar-
ka roywija się 
w oparciu 
o kapitał

społeczny

Poczucie wspólnej 
odpowiedzial-
ności

Partycypacja  
w proponowanych 

rozwiązaniach

Zmiana stylu życia 
i systemu wartości

Kapitał  
społeczny

Wizja zrównoważonego rozwoju dla 
polskiego biznesu 2050
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KAPITAŁ SPOŁECZNY 

Kapitał społeczny obejmuje normy społeczne i wartości 
umożliwiające członkom społeczeństwa skuteczne współ-
działanie, zaufanie obywateli do instytucji publicznych i do 
siebie nawzajem. Z tego powodu stanowi, zdaniem socjolo-
gów, istotę społeczeństwa obywatelskiego. Z wielu badań 
wynika, że poziom kapitału społecznego jest silnie skore-
lowany z dobrobytem materialnym, poziomem cywilizacyj-
nym oraz z innymi miarami jakości życia. Zdaniem profesora 
Janusza Czapińskiego, wysoki poziom kapitału społecznego 
sprzyja biznesowi, ponieważ prowadzi do obniżenia kosztów 
transakcyjnych, ułatwia negocjacje, wpływa na skrócenie 
procesów inwestycyjnych, zmniejszenie korupcji, zwięk-
szenie rzetelności kontrahentów, prowadzi do długotermi-
nowych inwestycji i dyfuzji wiedzy, ograniczenia nadużyć 
dobra wspólnego, solidarności międzygrupowej, rozwoju 
trzeciego sektora i społecznej kontroli działania władz2. 

Mając na względzie pozytywne efekty ekonomiczne, wspie-
ranie budowy kapitału społecznego nie tylko jest wyzwa-
niem dla władz i instytucji pozarządowych, lecz także leży  
w najlepszym interesie polskiego biznesu. Wymaga to jed-
nak od przedstawicieli biznesu wysiłków wykraczających 
poza praktyki stosowane obecnie zarówno w relacjach we-
wnętrznych, jak i zewnętrznych.

najważniejsze wyzwania dla biznesu

•	 Budowanie zaufania społecznego. 
•	 Wzmacnianie współpracy.

niezbędne działania biznesu 
oraz innych interesariuszy

Przedstawiciele biznesu mają świadomość, że sami mogą 
podjąć wiele działań, które będą prowadziły do stworzenia 
konkurencyjnej oraz innowacyjnej gospodarki rozwijają-
cej się w oparciu o kapitał społeczny. Uczestnicy spotkań 
konsultacyjnych przeprowadzonych w ramach prac nad ni-
niejszym dokumentem wielokrotnie wskazywali potrzebę 
zwiększania zaufania i przejrzystości oraz na konieczność 
dialogu i współpracy (elementy kapitału społecznego) jako 
kluczowe czynniki sukcesu realizowanych przedsięwzięć.

Reprezentanci biznesu podkreślali także, że aby polska go-
spodarka mogła rozwijać się w oparciu o kapitał społecz-
ny, konieczne jest przede wszystkim stworzenie rozwiązań 
i mechanizmów umożliwiających dialog i stymulujących 
współpracę na różnych płaszczyznach. Zadanie to spoczy-
wa na różnych instytucjach i organizacjach, a powinno być 
inspirowane przez państwo, zarówno w ramach systemu 
edukacji, jak i w zakresie działań rynkowych. Stworzenie me-
chanizmów i ram wielostronnej współpracy jest konieczne 
do tego, aby w dalszej kolejności można było podjąć wysiłek 
na rzecz zmiany systemu wartości, postaw konsumenckich 
oraz stylu życia opartego na zaufaniu, partnerstwie i odpo-
wiedzialności.

Dla powodzenia opisanego wyżej procesu niezbędne jest 
podjęcie działań uświadamiających wszystkim jego uczest-
nikom rolę przejrzystej, odpowiedzialnej i otwartej komu-

2 Czapiński J., Kapitał społeczny [w:] Czapiński J., Panek T., Diagnoza społeczna 2009, Kraków 2010.
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nikacji jako czynnika budującego poczucie zaufania nie 
tylko w relacjach międzyludzkich, ale także biznesowych. 
Konieczne jest przy tym motywowanie i zachęcanie pracow-
ników, pracodawców i szeroko rozumianych przedsiębiorców 
do partycypowania w proponowanych rozwiązaniach. Dialog 
społeczny biznesu z jego otoczeniem i transparentność rela-
cji handlowych, partnerskich oraz właścicielskich przyczyni 
się do budowania kapitału opartego na zaufaniu. 

Ostatnim krokiem powinno być zwiększanie poczucia wspól-
nej odpowiedzialności za rezultaty podejmowanych działań 
i projektów oraz zachęcanie uczestników rynku do aktyw-
nego udziału w życiu gospodarczym kraju, m.in. w ramach 
ekonomii społecznej. 

Biznes potrzebuje:

•	 mechanizmów nagradzających współpracę między 
 podmiotami gospodarczymi i kooperację 
 międzysektorową,

•	 standardów służących poprawie dostępu 
 do informacji na temat ekonomicznych, społecznych 
 i środowiskowych aspektów działalności przedsiębiorstw,

•	 współpracy i zaangażowania organizacji społecznych 
 oraz podmiotów ekonomii społecznej w pobudzanie 
  aktywności społecznej jednostek,

•	 przyjęcia długookresowego horyzontu działania 
 przez partnerów sprzyjającego długoterminowej 
 i stabilnej współpracy z biznesem,

•	 uczenia postaw sprzyjających współpracy 
 już od najwcześniejszych etapów edukacji,

•	 rozwiązań systemowych ukierunkowanych  

 na promowanie dobrych praktyk biznesowych 
 w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu,

•	 wspierania rozwoju przedsiębiorczości oraz innowacji 
 społecznych ukierunkowanych na realizację wspólnych  
 celów społeczności lokalnych,

•	 otwarcia się urzędników i polityków na dialog z biznesem. 

Biznes widzi swoją rolę w:

•	 promocji aktywności społecznej poprzez 
 tworzenie mechanizmów rynkowych nagradzających 
 taką aktywność,

•	 tworzeniu i wdrażaniu narzędzi dialogu z otoczeniem,

•	 stymulowaniu rozwoju kapitału społecznego 
 we własnych organizacjach poprzez sposób organizacji  
 pracy, stawianie odpowiednich wymagań pracownikom, 
 budowanie atmosfery opartej na pożądanych wartościach,

•	 promowaniu i nagradzaniu postaw opartych 
 na etyce i przejrzystości w biznesie,

•	 kształtowaniu odpowiedzialnych postaw wśród 
 konsumentów poprzez prospołeczne produkty i usługi,

•	 zapraszaniu do współpracy i realizowaniu wspólnych 
 działań i projektów z innymi podmiotami sektora 
 prywatnego, instytucjami i organizacjami z innych 
 sektorów, a także z lokalnymi władzami,

•	 poszukiwaniu nowych sposobów finansowania 
 i rozwoju innowacji,

•	 dążeniu do poprawy transparentności, 
 np. w zakresie aspektów środowiskowych, 
 społecznych i z obszaru ładu korporacyjnego.
 

Wykres 01 Źródło: Wallace C., Pichler F. Bridging and Bonding Social Capital: which is more prevalent in Europe? „European Journal of Social Security” 2007.  Eueoprean Social Survey, 2008.

Odsetek osób w wieku 16 i więcej lat przekonanych, że ludzie najczęściej starają 
się być pomocni
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KAPITAŁ LUDZKI 

Kapitał ludzki (human capital) rozumiany jako umiejętności, 
zdolności i wiedza pracowników firmy jest kategorią zaso-
bów niematerialnych o zasadniczym znaczeniu dla wdroże-
nia jakiejkolwiek strategii przedsiębiorstwa3. Menedżerowie 
w Polsce coraz częściej mają świadomość tego, że kapitał 
ludzki, będąc aktywem trudnym do skopiowania przez kon-
kurentów, stanowi istotne źródło trwałej przewagi konku-
rencyjnej. Wysokiej jakości kapitał ludzki zwiększa efektyw-
ność i wydajność pracy, przyczyniając się do generowania 
innowacyjnych rozwiązań zapewniających przyspieszenie 
wzrostu gospodarczego, co w konsekwencji prowadzi do po-
prawy jakości życia.

najważniejsze wyzwania dla biznesu 

•	 Starzejące się społeczeństwo i malejąca liczba urodzeń. 
•	 Ubóstwo, wykluczenie i rozwarstwienie społeczne. 
•	 Wykluczenie z rynku pracy osób niepełnosprawnych. 
•	 niska mobilność zawodowa Polaków. 
•	 Dostosowanie edukacji do potrzeb rynku pracy. 
•	 Kształcenie ustawiczne osób po 24. roku życia. 

niezbędne działania biznesu 
oraz innych interesariuszy

Przedstawiciele biznesu mają świadomość, że wizja opty-
malnej liczby pracujących osób wykwalifikowanych zgodnie 
z potrzebami rynku pracy nie jest prosta w realizacji. 

Drogę do osiągnięcia Wizji... warto rozpocząć od zmiany 
stylu życia i systemu wartości. Godzenie ról zawodowych 
i społecznych związanych z posiadaniem dzieci, a coraz czę-
ściej także z opieką nad osobami starszymi, pozwoli oddalić 
ryzyko braku pracowników. 

Kolejne działania powinny obejmować aktywizację zawodo-
wą osób wykluczonych – tych, które obecnie nie uczestniczą 
w rynku pracy m.in. z powodu niepełnosprawności, braku od-
powiednich kompetencji, wykształcenia lub z powodu wieku. 
Konieczne jest zidentyfikowanie wszystkich istotnych grup, 
a następnie podjęcie działań na rzecz ich przywrócenia bądź 

– w niektórych przypadkach – włączenia w rynek pracy4. Aby 
inicjatywy te były efektywne, konieczne jest także tworze-
nie systemowych rozwiązań zwiększających dostępność 
pracy. Pomóc w tym mogą sprawnie zorganizowany system 
opieki (żłobki, przedszkola), a także nowe technologie, które 
otwierają dostęp do pracy tym, którzy z różnych powodów 
nie mogą wychodzić z domu. Oznacza to także działania 

edukacyjne i podnoszenie kompetencji związanych z korzy-
staniem komputerów oraz internetu.

Kolejnym krokiem przybliżającym osiągnięcie celów Wizji... 
powinno być zwiększenie mobilności wewnętrznej. Dopóki 
Polacy nie będą gotowi przenieść się w poszukiwaniu pracy 
z rodzinnej miejscowości do odległego o kilkadziesiąt kilo-
metrów miasta, dopóty poza największymi aglomeracjami 
i okolicami fabryk będzie istniało wysokie bezrobocie. 

Patrząc na rozwój systemu edukacji w Polsce, liczbę szkół 
wyższych i absolwentów, widać wyraźnie, że młodzi Polacy 
rozumieją znaczenie inwestowania w swój własny rozwój. 
Konieczne jest jednak, aby myślenie to stało się powszech-
ne także w grupach dotychczas wyłączonych częściowo lub 
całkowicie z procesu edukacji i z rynku pracy. Konieczne jest 
także rozwijanie nowych form świadczenia pracy na odle-
głość, aby osoby, które się kształcą, a nie mają bezpośred-
niego dostępu do rynku pracy, mogły w ten sposób wykorzy-
stać nabyte kwalifikacje. 

Przedstawiciele biznesu przekonywali jednak, że aby wysił-
ki te mogły zaprocentować w przszłości, potrzebne będzie 
stworzenie platformy współpracy i stymulowanie koope-
racji biznesu z interesariuszami, takimi jak rząd, instytucje 
edukacyjne i organizacje pozarządowe w zakresie formu-
łowania i komunikowania długofalowego popytu biznesu 
na kwalifikacje. Konsekwencją powinno być lepsze dosto-
sowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy, spadek 
bezrobocia i przynajmniej częściowe rozwiązanie problemu 
wykluczenia. 

Kolejnym krokiem powinna być zmiana sposobu myślenia 
o ludziach, postrzeganie ich nie jako zasobów, lecz składnika 
kapitału społecznego – unikalnego źródła przewagi konku-
rencyjnej. Musi temu towarzyszyć budowanie i promowanie 
kultury organizacyjnej opartej na przekonaniu, że każda pra-
ca jest ważna, a pracownik na każdym stanowisku zasługuje 
na szacunek. 

3Robert S. Kaplan i David P. Norton wyróżnili trzy rodzaje zasobów niematerialnych, oprócz kapitału ludzkiego także informacyjny i organizacyjny; 
Czy niematerialne zasoby współgrają ze strategią twojej firmy, „Harvard Business Review Polska”, 2004.
4Przykładem takich działań mogą być m.in. podmioty ekonomii społecznej.
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Biznes potrzebuje: 

•	 pracowników, którzy już od najmłodszych lat nauki 
 są uczeni praktycznych kompetencji potrzebnych 
 na rynku pracy (np. pracy w zespole), fachowców 
 wykształconych adekwatnie do potrzeb rynku pracy,

•	 pracowników, którzy posiadają umiejętności 
 wynikające z nauki przedmiotów ścisłych,

•	 dopasowania edukacji do potrzeb rynkowych 
 poprzez ściślejszą współpracę nauki z biznesem, 
 stworzenie ram instytucjonalnych dla takich 
 działań; współpraca z ośrodkami naukowo-badawczymi  
 powinna być ukierunkowana na innowacyjny 
 rozwój poszczególnych branż,

•	 wiedzy na temat specyfiki działalności środowiska 
 naukowego i akademickiego, platformy wymiany 
 informacji, upowszechniania wyników badań, 
 propagowania dobrych praktyk służących 
 doskonaleniu możliwości rozwoju kapitału ludzkiego,

•	 korzystnych dla pracodawców i pracowników 
 systemów aktywizujących osoby niepełnosprawne 
 oraz zagrożone wykluczeniem społecznym,

•	 wpojenia uczniom od najmłodszych lat potrzeby 
 nauki przez całe życie,

•	 stwarzania uczniom i studentom dostępu do nowych 
 technologii i najnowszej wiedzy rynkowej,

•	 kształtowania kompetencji miękkich, promowania 
 mobilności międzysektorowej, myślenia systemowego itp., 

•	 kształtowania postaw przedsiębiorczych i innowacyjnych  
 oraz ukierunkowanych na współpracę,

•	 uczniów i studentów nieobciążonych stereotypami 
 dotyczącymi pracy zawodowej, np. przypisujących 
 pewne zawody jednej z płci,

•	 rozwiązań, które będą zapobiegały emigracji 
 wykształconych i zdolnych młodych ludzi za granicę.

Biznes widzi swoją rolę w:

•	 współpracy ze szkołami i uczelniami – dzielenie 
 się praktyczną wiedzą i umiejętnościami, 

•	 definiowaniu potrzeb biznesu dotyczących 
 kompetencji oraz umiejętności absolwentów, 

•	 współtworzeniu form edukacji nieformalnej 
 pozwalających na zdobywanie kompetencji 
 niezbędnych na rynku w danym momencie,

•	 współpracy z sektorem publicznym w zakresie 
 tworzenia rozwiązań aktywizujących osoby bezrobotne,

•	 tworzeniu i wykorzystywaniu systemów opartych 
 na nowych technologiach wspierających 
 elastyczność zatrudnienia,

•	 wdrażaniu rozwiązań umożliwiających i ułatwiających 
 godzenie życia zawodowego z prywatnym,

•	 stwarzaniu młodym osobom i absolwentom 
 możliwości zdobywania praktycznej wiedzy, 
 m.in. poprzez staże i praktyki,

•	 wykorzystywaniu potencjału osób starszych poprzez 
 tworzenie dla nich możliwości i warunków pracy,

•	 budowaniu etosu pracy i podejścia do pracy 
 jako do wartości,

•	 rozwijaniu sfery badań i rozwoju jako czynnika 
 stymulującego rozwój społeczny i gospodarczy,

•	 tworzeniu nowych modeli zarządzania odpowiadających  
 na nowe wyzwania, m.in. demograficzne,

•	 odpowiedzialnym przeprowadzaniu trudnych procesów 
 restrukturyzacyjnych.

Tabela 01 Źródło: Dane GUS.

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem w gospodarstwach  
domowych w % w latach 2008–2009 

Relatywnej granicy 
ubóstwa

Ogółem

pracownicy

rolnicy

emeryci

renciści 

pracujący na  
własny rachunek

Ustawowej granicy 
ubóstwa

Skrajnej granicy 
ubóstwa

2009

17,3

16,5

28,5

13,0

13,0

8,2

2009

8,3

7,9

14,2

4,9

4,9

3,5

2009

5,7

5,2

9,3

3,8

3,8

1,8

2008

17,6

17,2

26,8

13,0

13,0

8,5

2008

10,6

10,5

17,6

6,2

6,2

5,0

2008

5,6

5,2

9,2

3,8

3,8

2,0
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Stan infrastruktury jest jednym z najważniejszych kryteriów 
poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Budow-
nictwo, infrastruktura transportowa i telekomunikacyjna de-
cydują o jakości życia ludności, wpływając jednocześnie na 
tworzenie miejsc pracy, rozwój regionów i wzrost w innych 
sektorach. Trudno także przecenić wpływ infrastruktury na 
efektywne funkcjonowanie i sukces firm, a także przycią-
ganie inwestorów. Globalizacja i szybkość zmian zachodzą-
cych w otoczeniu rynkowym powodują, że dziś nie wystar-
czy wytwarzać produkty wysokiej jakości. Równie ważnym 
aspektem konkurowania stają się elastyczność reagowania 
na potrzeby rynku, sprawność przepływu produktów oraz 
informacji w łańcuchu dostaw, także niezawodna obsługa 
klienta. W tym kontekście dostępność i jakość infrastruktury 
stają się ważnymi elementami konkurencyjności. Wyzwania 
związane z budową i modernizacją istniejącej infrastruktu-
ry zbiegły się z innymi, równie istotnymi problemami – ko-
niecznością ochrony klimatu, wzrostem cen paliw, rosnącym 
rozwarstwieniem społecznym i największym kryzysem eko-
nomiczno-finansowym od lat 30. XX wieku. W tej sytuacji 
konieczne jest podjęcie działań prowadzących do rozwoju 
zrównoważonej infrastruktury i mobilności przyjaznej dla 
ludzi oraz środowiska. 

najważniejsze wyzwania dla biznesu

•	 Stworzenie zrównoważonego systemu transportowego. 
•	 Stan oraz rozwój infrastruktury drogowej. 
•	 Stan infrastruktury kolejowej.
•	 rozwój transportu intermodalnego.
•	 rozwój infrastruktury transportu lotniczego. 
•	 rozwój zrównoważonego transportu publicznego. 
•	 równomierny dostęp do nowoczesnych technologii. 
•	 rozwój zrównoważonego budownictwa. 

niezbędne działania biznesu 
oraz innych interesariuszy

Przedstawiciele biznesu, wypowiadający się w trakcie sesji 
poprzedzających powstanie niniejszego raportu, podkreślali, 
że unowocześnienie i rozwój szeroko rozumianej infrastruk-
tury oraz zapewnienie wysokiej jakości usług transporto-
wych jest pilnym zadaniem zarówno dla samego biznesu, jak 
i dla władz państwowych i samorządowych. 

Dla osiągnięcia celu Wizji 2050 określonego jako „nowocze-
sna, bezpieczna, przyjazna dla środowiska i dostępna infra-
struktura” konieczna jest przede wszystkim zmiana sposobu 

myślenia o infrastrukturze, która powinna być traktowana 
jak narzędzie w drodze do zrównoważonego rozwoju, a nie 
cel sam w sobie. A zatem wybudowanie określonej liczby 
kilometrów autostrad, modernizacja infrastruktury kolejo-
wej oraz zapewnienie dostępności internetu w całej Polsce 
powinny być postrzegane jako środki przybliżające nas do 
celów zrównoważonego rozwoju, takich jak ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych, hałasu, zapewnienie bezpie-
czeństwa pasażerów i eliminacja wykluczenia cyfrowego, 
a tym samym – zwiększenie liczby aktywnych uczestni-
ków rynku. Chcąc to osiągnąć, należy opracować strategię 
rozwoju transportu5, w której kierunki działań byłyby spój-
ne z innymi dokumentami, takimi jak np. Biała Księga Ko-
misji Europejskiej. Aby rozwój infrastruktury postępował 
w sposób przemyślany i uwzględniający potrzeby społeczne, 
gospodarcze i środowiskowe, potrzebna będzie efektywna 
współpraca pomiędzy rządem i samorządami oraz organi-
zacjami pozarządowymi wspierającymi działania na rzecz 
promocji bezpiecznego korzystania z infrastruktury.
 
Kolejnym krokiem powinno być wypracowanie i wdrożenie 
nowych, innowacyjnych rozwiązań i korzystanie z nowych 
technologii. Jeśli zaproponowane rozwiązania mają stać się 
źródłem realnej wartości, konieczne jest stworzenie popytu 
na zrównoważoną infrastrukturę. Nie wystarczy stworzyć 
mieszkańcom możliwość wyboru np. środka transportu – 
trzeba jeszcze zacząć działać na rzecz podnoszenia świado-
mości i edukować w zakresie zrównoważonego transportu. 
Działania te spowodują, że wpływ na zrównoważony rozwój 
będzie w ogóle brany pod uwagę przy podejmowaniu decy-
zji o podróżowaniu. W przeprowadzeniu zmiany modelu za-
chowań mogłaby pomóc bliższa współpraca z organizacja-
mi pozarządowymi, które już podejmują oddolne działania 
na rzecz kształtowania bardziej odpowiedzialnych postaw 
wśród mieszkańców.

Infrastruktura jest obszarem, który zmienia się bardzo dyna-
micznie, dlatego konieczna jest też adaptacja nowych roz-
wiązań do potrzeb społeczeństwa i odwrotnie. Oznacza to 
z jednej strony ciągłe usprawnianie istniejących pomysłów 
i rozwiązań, a z drugiej – dbanie o to, aby ich użytkownicy 
rozumieli te zmiany i posiadali aktualną wiedzę pozwalającą 
im z nich korzystać.

INFRASTRUKTURA

5W marcu 2011 Ministerstwo Infrastruktury opublikowało cytowaną w tym raporcie powyżej „Strategię Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 
2030 roku)”. W ramach przeprowadzonych następnie konsultacji społecznych skierowano pod adresem dokumentu liczne uwagi dotyczące m.in. braku spójno-
ści z innymi dokumentami, zbyt ogólnego charakteru, niewłaściwej struktury i hierarchii celów, braku wskazania drogi do ich osiągnięcia.
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Biznes potrzebuje:

•	 systemów i rozwiązań promujących zrównoważony 
 transport (np. ulg dla przedsiębiorców korzystających 
 z transportu intermodalnego lub wymieniającego 
 flotę na bardziej przyjazną środowisku),

•	 korzystnych dla przedsiębiorców rozwiązań 
 fiskalnych i systemu zachęt do tworzenia infrastruktury  
 pozwalającej na spełnienie wyższych niż określone 
 przez aktualne prawo wymagań bezpieczeństwa 
 i zrównoważonego rozwoju,

•	 wypracowania systemu bodźców, dzięki którym możliwy  
 będzie podział zadań przewozowych w taki sposób, 
 aby w maksymalnie dużym stopniu wykorzystywane były  
 bardziej przyjazne dla środowiska środki transportu,

•	 wykorzystania zamówień publicznych do tworzenia 
 zrównoważonej infrastruktury bardziej przyjaznymi 
 środowisku metodami (poprzez tzw. zielone 
 zamówienia publiczne), 

•	 możliwości partnerskiego udziału w tworzeniu 
 ram prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych 
 i finansowych dla szeroko rozumianej 
 zrównoważonej infrastruktury,

•	 spójnej strategii transportowej kraju,

•	 infrastruktury, której jakość i dostępność pozwala 
 na wdrażanie zasad zrównoważonego transportu, 
 a której rozbudowa nie będzie utrudniała dostępu 
 do codziennych celów podróży osobom 
 niekorzystającym z samochodu,

•	 zastosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych  
 w administracji (np. rozwój e-administracji),
 infrastruktury, której rozbudowa postępowałaby zgodnie  
 z zasadami zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza 
 na terenach zurbanizowanych,

•	 przygotowania dobrych planów zagospodarowania 
 przestrzennego uwzględniających potrzeby rozwoju 
 infrastruktury i zrównoważonego rozwoju, 
 w tym jakość życia mieszkańców,

•	 odpowiedniego wsparcia dla niepełnosprawnych, 
 np. zapewnianie im dostępu do sprzętu wyposażonego 
 w odpowiednie ułatwienia,

•	 zapewnienia lokalnego, taniego i szybkiego 
 mikrotransportu dowożącego pracowników 
 do skupisk miejsc pracy,

•	 rozwoju inteligentnej sieci transportowej oraz 
 zwiększenia multimodalności transportowej 
 w celu optymalizacji dostaw towarów i usług; 
 poprawy dostępności infrastruktury poprzez 
 tworzenie węzłów przesiadkowych (parkingi, 
 przystanki, ciągi komunikacyjne),

•	 zapewnienia komplementarności infrastruktury 
 teleinformatycznej z innymi inwestycjami 
 infrastrukturalnymi (drogi, koleje, przesył energii itp.) 
 w skali lokalnej, regionalnej i krajowej,

•	 rozwoju budownictwa społecznego, spółdzielczego, 
 komunalnego i socjalnego odpowiadającego 
 na wyzwania gospodarki niskoemisyjnej oraz służącego 
 znoszeniu barier mobilności przestrzennej pracowników,

•	 doprecyzowania regulacji prawnych i zasad dobrej 
 praktyki dla potrzeb realizacji inwestycji 
 infrastrukturalnych na zasadach 
 partnerstwa publiczno-prywatnego.

Biznes widzi swoją rolę w:

•	 tworzeniu infrastruktury zgodnej 
 z zasadami zrównoważonego rozwoju,

•	 wspieraniu edukacji i udostępnianiu nowych technologii  
 najmłodszym i osobom starszym, 

•	 budowaniu koalicji między firmami i sojuszy 
 międzysektorowych na rzecz rozwoju rynku 
 oraz usług teleinformatycznych, 
 a przy tym – zwiększaniu bezpieczeństwa 
 korzystania z nowych technologii, w tym bezpieczeństwa  
 elektronicznego obiegu danych,

•	 promowaniu i wdrażaniu zasad zrównoważonego 
 transportu w swoich organizacjach,

•	 tworzeniu rozwiązań infrastrukturalnych 
 pomagających przełamać fizyczne bariery dostępu 
 (odpowiedni sprzęt, oprogramowanie niwelujące 
 ograniczenia), na jakie napotykają niepełnosprawni,

•	 zapewnianiu szkoleń w zakresie korzystania 
 z technologii komunikacyjno-informacyjnych, 
 pokazywaniu korzyści z technologii,

•	 pokazywaniu korzyści z rozwijania różnych form 
 mobilności, mówieniu o szkodliwości siedzącego 
 trybu życia i wspieraniu aktywnego stylu życia 
 wśród pracowników,

•	 podejmowaniu odpowiedzialnych inwestycji.
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Podstawą funkcjonowania środowiska przyrodniczego jest 
stały przepływ energii oraz obieg materii pomiędzy po-
szczególnymi elementami systemu warunkujący odporność 
środowiska na czynniki antropogeniczne. Jednocześnie ilość 
zużywanych przez gospodarkę surowców oraz wielkość emi-
sji oraz ilość odpadów świadczy o skali obciążenia środo-
wiska, przy czym nadmierna koncentracja zanieczyszczeń 
może trwale zaburzyć np. równowagę biogeochemiczną 
systemu, powodując nieodwracalne zmiany w środowisku 
przyrodniczym. 

najważniejsze wyzwania dla biznesu

•	 racjonalna i efektywna gospodarka zasobami węgla. 
•	 ochrona pozostałych zasobów nieodnawialnych.
•	 oszczędzanie i poprawa jakości wód. 
•	 zapewnianie zasobów do produkcji żywności 
 i kontrola ich wpływu na środowisko. 
•	 ograniczenie różnorodności biologicznej. 
•	 zmiana stylu życia i podejścia do zużywania zasobów. 
•	 ingerencja w ekosystemy. 

niezbędne działania biznesu 
oraz innych interesariuszy

Aby w roku 2050 zasoby mogły być wykorzystywane 
w zrównoważony sposób w całym cyklu życia, konieczne jest 
zbudowanie poczucia współodpowiedzialności za konse-
kwencję niedoboru zasobów naturalnych. Wszyscy, zarówno 
na poziomie jednostki, jak i organizacji, powinni mieć świa-
domość, że każdy korzysta z zasobów naturalnych i wszyscy 
odczują negatywne skutki ich niedoboru. Konieczne są dzia-
łania edukacyjne prowadzące do zmiany priorytetów, zmia-
na perspektywy w gospodarowaniu zasobami na bardziej 
długoterminową i pokazywanie korzyści z takiego nastawie-
nia. Należy nie tylko edukować i motywować do wdrażania, 
ale też w większym zakresie promować i egzekwować wzor-
ce zrównoważonej produkcji i konsumpcji, dzięki którym 
zarówno producenci, jak i konsumenci na różnych etapach 
cyklu życia produktu zwrócą uwagę na sposób jego wyko-
rzystania.
 
Szybki wzrost liczby ludzi na Ziemi i włączanie kolejnych 
grup ludzi w tryby gospodarki rynkowej powoduje rosnącą 
konkurencję o nieodnawialne zasoby naturalne, w konse-
kwencji – wzrost ich cen i narastanie protekcjonizmu wobec 
dóbr rzadkich. W tej sytuacji redukcja materiałochłonno-
ści i energochłonności organizacji gospodarczych, a także 

wzrost znaczenia gospodarowania w obiegu zamkniętym 
(closed-loop economy) powinny stać się głównymi, długofa-
lowym postulatami dla biznesu. 

Realizację wyżej wymienionych celów powinny wspierać 
działania w obszarze badań i rozwoju, wzornictwa oraz 
nowych technologii, dzięki którym nowe produkty będą 
bardziej energooszczędne w eksploatacji i mniej materiało-
chłonne w całym cyklu życia. Dla efektywnego i komplekso-
wego wdrażania działań na rzecz zrównoważonego zarzą-
dzania zasobami konieczne jest korzystanie z innowacyjnych 
metod zarządzania minimalizujących negatywny wpływ na 
środowisko. Dzięki nim działania biznesowe we wszystkich 
obszarach funkcjonowania organizacji będą analizowane  
z perspektywy wpływu na środowisko i możliwości jego 
ograniczania. 

Biznes potrzebuje: 

•	 spójnego, przewidywalnego systemu regulacji, 
 prognoz, analiz skutków ekonomicznych, ekologicznych 
 i społecznych wprowadzanych przepisów i regulacji 
 środowiskowych, ograniczania barier administracyjnych,

•	 stworzenia polityki w odniesieniu do branż zagrożonych  
 ograniczeniem bądź likwidacją, stosowania zasad 
 odpowiedzialnej restrukturyzacji,

•	 wsparcia finansowego dla firm podejmujących inwestycje  
 i przeprowadzających restrukturyzacje, które pomagają 
 redukować negatywny wpływ na środowisko 
 (np. oferowanie lepszego dostępu do kapitału 
 na inwestycje w zakresie ekoinnowacji), 

•	 opracowania systemu bodźców i zachęt, takich jak 
 np. preferencyjne kredyty, które pozwoliłyby 
 na finansowanie rozwiązań prośrodowiskowych, 
 lub ulgi podatkowe, 

•	 wsparcia systemu edukacji w zakresie budowania 
 większej świadomości ekologicznej w społeczeństwie, 
 w tym wiedzy dotyczącej wpływu produkcji i konsumpcji  
 na środowisko przyrodnicze (w całym łańcuchu wartości), 

•	 uregulowań prawnych dających klientom wyraźną 
 informację o produktach i możliwość porównania 
 ich pod względem charakterystyki środowiskowej 
 (np. wskaźnik Environmental/Carbon Footprint),

•	 transferu wiedzy i sprawdzonych w innych krajach 
 rozwiązań technicznych oraz organizacyjnych związanych  
 z ochroną środowiska, od tych najprostszych, dających 
 zastosować się w gospodarstwach domowych, 
 po przemysłowe, 

ZASOBY NATURALNE
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•	 możliwości pogłębienia wiedzy na temat możliwych 
 do wdrożenia działań zmniejszających wpływ 
 na środowisko naturalne, np. darmowe szkolenia 
 pracowników lub współpraca z przedsiębiorstwami, 
 które wprowadziły już tego typu rozwiązania,

•	 dialogu z interesariuszami o zagrożeniach związanych 
 z wyczerpywaniem się zasobów i możliwych środków 
 zaradczych,

•	 stabilności prawa w odniesieniu do systemu certyfikatów  
 energii oraz systemów wsparcia dla firm redukujących 
 emisję gazów cieplarnianych,

•	 wsparcia dla firm, które ponownie wykorzystują 
 odpady do produkcji bądź same zajmują się ich 
 bezpieczną utylizacją,

•	 współpracy przy kampaniach promocyjnych 
 i edukacyjnych na temat zrównoważonej konsumpcji, 
 wartości usług ekosystemów itp., 

•	 uwzględniania kwestii ochrony usług ekosystemów 
 w decyzjach konsumenckich,

•	 zachęt i nagród dla przedsiębiorstw optymalizujących 
 zużycie surowców.

Biznes widzi swoją rolę w:

•	 poszukiwaniu i tworzeniu rozwiązań technologicznych,  
 produktowych i biznesowych (organizacyjnych) 
 pozwalających na zmniejszenie negatywnego wpływu 
 prowadzonej działalności na środowisko, 

•	 edukowaniu konsumentów, kształtowaniu 
 odpowiedzialnych postaw i zachowań 
 (m.in. zrównoważonej konsumpcji),

•	 inwestowaniu w nowoczesne technologie zmniejszające  
 uciążliwość przedsiębiorstw dla środowiska 
 i pozwalające zmniejszyć zużycie zasobów 
 (energo- i materiałochłonność w łańcuchu dostaw),

•	 tworzeniu partnerstwa z placówkami 
 naukowo-badawczymi w celu rozwoju 
 i wdrażania ekoinnowacji dla przemysłu, 
 np. w ramach zielonych parków technologicznych, 
 klastrów itp.,

•	 powoływaniu koalicji branżowych, tworzeniu centrów 
 innowacji, współpracy przy badaniach i rozwoju,

•	 podejmowaniu coraz bardziej ambitnych dobrowolnych  
 zobowiązań indywidualnych i branżowych 
 w zakresie redukcji zużywanych zasobów 
 i wpływu na środowisko,
•	 partycypowaniu w tworzeniu polityk środowiskowych. 

Wydobycie węgla kamiennego 
(w mln ton)

Wydobycie węgla brunatnego 
(w mln ton)

2007 20072006 2006

88,2 57,595,2 59,6

2008 2008

84,3 59,4

2009 2009

78,0 56,9

2010 2010

76,2 56,3

2011 2011

75,7 62,7Ogółem Ogółem

Zużycie wody na potrzeby gospodarki 
narodowej i ludności w 2009 roku

Przemysł

Gospodarka komunalna

nawodnienia w rolnictwie i leśnictwie
oraz napełnienie i uzupełnianie stawow rybnych

15,00%

11,20%

73,80%

Tabela 02

Wykres 02

Tabela 03

Źródło: GUS.
Źródło: Materiały na XXV konferencję 

„Zagadnienia surowców energetycznych
i energii w gospodarce krajowej”, Sytuacja energetyczna

w Polsce, na podst. Krajowego Bilansu Energii – ARE.

Źródło: GUS, notatka informacyjna do publikacji „Ochrona
Środowiska 2010”, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/

Wykres 05 PUBL_se_ochrona_srodowiska_2010_notatka.pdf, str. 6.

 Źródło: Związek Pracodawców Porozumienie
Producentów Węgla Brunatnego, GUS.
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Polski sektor energetyczny stoi u progu poważnych zmian. 
Wysokie zapotrzebowanie na energię, przestarzała infra-
struktura wytwórcza i przesyłowa, znaczne uzależnienie 
od zewnętrznych dostaw gazu ziemnego i ropy naftowej 
oraz zobowiązania w zakresie ochrony środowiska, w tym 
dotyczące klimatu, powodują konieczność podjęcia zdecy-
dowanych działań zapobiegających pogorszeniu się sytuacji 
odbiorców paliw i energii6. 

najważniejsze wyzwania dla biznesu 

•	 Dywersyfikacja źródeł energii w obliczu 
 wyzwań klimatycznych. 
•	 zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. 
•	 rozwój infrastruktury przesyłowej 
 i inteligentna sieć (smart grid). 
•	 Dywersyfikacja dostaw surowców energetycznych. 
•	 rozbudowa krajowego systemu przesyłu gazu. 
•	 zwiększanie efektywności energetycznej. 
•	 rozwój nowoczesnych i konkurencyjnych 
 rynków energii oraz paliw. 

niezbędne działania biznesu 
oraz innych interesariuszy

Aby zapewnić Polsce bezpieczne dostawy energii pochodzą-
cej ze zróżnicowanych źródeł, w przystępnej cenie i niege-
nerujące kosztów społecznych i środowiskowych, konieczne 
jest w pierwszej kolejności podjęcie strategicznych decyzji 
dotyczących źródeł energii, wspólnych dla wszystkich pod-
miotów funkcjonujących w gospodarce. 

Następnym krokiem powinno być stworzenie odpowiednich 
regulacji, które pomogą sprawnie zarządzać rynkiem ener-
gii. Decyzje powinny być podejmowane na drodze dialogu 
z przedstawicielami świata biznesu, ekspertami oraz uczest-
nikami rynku energii. 

Kolejnym niezbędnym działaniem jest wdrożenie nowych 
rozwiązań technologicznych oraz rozbudowa i modernizacja 
infrastruktury przesyłowej, które pomogą nie tylko zwięk-
szyć efektywność energetyczną, ale też zoptymalizować 
koszty i procesy oraz zmniejszyć negatywny wpływ na śro-
dowisko związany z produkcją, dystrybucją i korzystaniem 
z energii. Dla bezpieczeństwa i stabilności biznesu koniecz-
ne jest zapewnienie bezpiecznych i terminowych dostaw, 
które gwarantują nowoczesna infrastruktura i odpowiednia 
podaż energii pochodzącej ze zróżnicowanych źródeł. 

Zmiany w sektorze energetycznym z jednej strony pozwa-
lają ograniczać negatywny wpływ na środowisko naturalne, 
ale z drugiej niosą ze sobą ryzyko społeczne, związane np. 
z restrukturyzacją sektora. Z tego powodu konieczne jest 
przygotowanie planów działania, które pomogą zredukować 
koszty społeczne związane ze zmianami w sektorze. 

Biznes potrzebuje:

•	 badań naukowych zmierzających do rozwoju 
 nowych technologii, 

•	 wprowadzenia rozwiązań wspierających 
 przedsiębiorstwa inwestujące we własne moce, 
 zwłaszcza oparte na odnawialnych źródłach,

•	 działań zmierzających do podniesienia poziomu 
 bezpieczeństwa w sektorze energii,

•	 budowania platform do współpracy i wymiany 
 wiedzy między różnymi środowiskami zainteresowanymi  
 zrównoważonym rozwojem,

•	 wspierania rozwoju nowoczesnego rynku energii,

•	 edukacji od najmłodszych lat na rzecz zwiększania 
 świadomości konsumentów w zakresie zmiany zachowań 
 i postaw dotyczących korzystania z energii,

•	 stabilności prawa, zwłaszcza w odniesieniu do celów 
 redukcji emisji CO2 oraz systemu certyfikatów energii,

•	 partnerskiego traktowania, m.in. w dziedzinie badań 
 i rozwoju na rzecz nowych źródeł energii,

•	 rozwoju inteligentnych sieci (smart grids) 
 pozwalających na znaczącą poprawę efektywności 
 energetycznej w sektorze elektroenergetycznym 
 i rynku energii,

•	 stworzenia mechanizmów umożliwiających realizację 
 polityki klimatycznej UE przy minimalizacji kosztów 
 społecznych oraz niekorzystnych efektów gospodarczych, 

•	 uruchomienia programów unijnych na rzecz rozwoju 
 energetyki na wzór programów dla rolnictwa,

•	 stworzenia systemu zachęt do podwyższania standardów  
 efektywności energetycznej w budownictwie.

Biznes widzi swoją rolę w:

•	 edukowaniu konsumentów w zakresie racjonalnego 
 korzystania z energii,

•	 stawianiu wymagań partnerom w łańcuchu 
 dostaw w zakresie optymalizacji zużycia energii 
 i korzystania z odnawialnych źródeł,

Polski sektor energetyczny stoi u progu poważnych zmian. 
Wysokie zapotrzebowanie na energię, przestarzała infra-
struktura wytwórcza i przesyłowa, znaczne uzależnienie 
od zewnętrznych dostaw gazu ziemnego i ropy naftowej 
oraz zobowiązania w zakresie ochrony środowiska, w tym 
dotyczące klimatu, powodują konieczność podjęcia zdecy-
dowanych działań zapobiegających pogorszeniu się sytuacji 
odbiorców paliw i energii6. 

najważniejsze wyzwania dla biznesu 

•	 Dywersyfikacja źródeł energii w obliczu 
 wyzwań klimatycznych. 
•	 zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. 
•	 rozwój infrastruktury przesyłowej 
 i inteligentna sieć (smart grid). 
•	 Dywersyfikacja dostaw surowców energetycznych. 
•	 rozbudowa krajowego systemu przesyłu gazu. 
•	 zwiększanie efektywności energetycznej. 
•	 rozwój nowoczesnych i konkurencyjnych 
 rynków energii oraz paliw. 

niezbędne działania biznesu 
oraz innych interesariuszy

Aby zapewnić Polsce bezpieczne dostawy energii pochodzą-
cej ze zróżnicowanych źródeł, w przystępnej cenie i niege-
nerujące kosztów społecznych i środowiskowych, konieczne 
jest w pierwszej kolejności podjęcie strategicznych decyzji 
dotyczących źródeł energii, wspólnych dla wszystkich pod-
miotów funkcjonujących w gospodarce. 

Następnym krokiem powinno być stworzenie odpowiednich 
regulacji, które pomogą sprawnie zarządzać rynkiem ener-
gii. Decyzje powinny być podejmowane na drodze dialogu 
z przedstawicielami świata biznesu, ekspertami oraz uczest-
nikami rynku energii. 

Kolejnym niezbędnym działaniem jest wdrożenie nowych 
rozwiązań technologicznych oraz rozbudowa i modernizacja 
infrastruktury przesyłowej, które pomogą nie tylko zwięk-
szyć efektywność energetyczną, ale też zoptymalizować 
koszty i procesy oraz zmniejszyć negatywny wpływ na śro-
dowisko związany z produkcją, dystrybucją i korzystaniem 
z energii. Dla bezpieczeństwa i stabilności biznesu koniecz-
ne jest zapewnienie bezpiecznych i terminowych dostaw, 
które gwarantują nowoczesna infrastruktura i odpowiednia 
podaż energii pochodzącej ze zróżnicowanych źródeł. 

Zmiany w sektorze energetycznym z jednej strony pozwa-
lają ograniczać negatywny wpływ na środowisko naturalne, 
ale z drugiej niosą ze sobą ryzyko społeczne, związane np. 
z restrukturyzacją sektora. Z tego powodu konieczne jest 
przygotowanie planów działania, które pomogą zredukować 
koszty społeczne związane ze zmianami w sektorze. 

Biznes potrzebuje:

•	 badań naukowych zmierzających do rozwoju 
 nowych technologii, 

•	 wprowadzenia rozwiązań wspierających 
 przedsiębiorstwa inwestujące we własne moce, 
 zwłaszcza oparte na odnawialnych źródłach,

•	 działań zmierzających do podniesienia poziomu 
 bezpieczeństwa w sektorze energii,

•	 budowania platform do współpracy i wymiany 
 wiedzy między różnymi środowiskami zainteresowanymi  
 zrównoważonym rozwojem,

•	 wspierania rozwoju nowoczesnego rynku energii,

•	 edukacji od najmłodszych lat na rzecz zwiększania 
 świadomości konsumentów w zakresie zmiany zachowań 
 i postaw dotyczących korzystania z energii,

•	 stabilności prawa, zwłaszcza w odniesieniu do celów 
 redukcji emisji CO2 oraz systemu certyfikatów energii,

•	 partnerskiego traktowania, m.in. w dziedzinie badań 
 i rozwoju na rzecz nowych źródeł energii,

•	 rozwoju inteligentnych sieci (smart grids) 
 pozwalających na znaczącą poprawę efektywności 
 energetycznej w sektorze elektroenergetycznym 
 i rynku energii,

•	 stworzenia mechanizmów umożliwiających realizację 
 polityki klimatycznej UE przy minimalizacji kosztów 
 społecznych oraz niekorzystnych efektów gospodarczych, 

•	 uruchomienia programów unijnych na rzecz rozwoju 
 energetyki na wzór programów dla rolnictwa,

•	 stworzenia systemu zachęt do podwyższania standardów  
 efektywności energetycznej w budownictwie.

Biznes widzi swoją rolę w:

•	 edukowaniu konsumentów w zakresie racjonalnego 
 korzystania z energii,

•	 stawianiu wymagań partnerom w łańcuchu 
 dostaw w zakresie optymalizacji zużycia energii 
 i korzystania z odnawialnych źródeł,

energia

6„Polityka energetyczna Polski do 2030 roku”, przyjęta przez Radę Ministrów 10 listopada 2009 roku.
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•	 kształtowaniu w pracownikach pożądanych postaw 
 sprzyjających efektywności energetycznej, 

•	 inwestowaniu i poszukiwaniu nowych źródeł energii 
 i nowoczesnych technik zwiększania efektywności 
 energetycznej,

•	 inwestowaniu w jakość, wydłużaniu cyklu życia 
 produktów, wprowadzaniu na rynek produktów 
 pozwalających konsumentom redukować zużycie energii,

•	 tworzeniu koalicji międzysektorowych, których celem 
 jest sprostanie najpilniejszym wyzwaniom związanym 
 ze zużyciem energii,
•	 zwiększaniu poziomu transparentności własnej 
 działalności – dzieleniu się wiedzą i dobrymi praktykami.

220 kV
400 kV (temp. 220 kV)
400 kV
400 kV (planowane)

750 kV
I DC kable 450 kV
Substations
Grid Congestion Areas

220 kV
400 kV (temp. 220 kV)
400 kV
400 kV (planowane)

750 kV
I DC kable 450 kV
Substations
Grid Congestion Areas

OSR

SLK

PPD

HAG
CPC

VIE KRA

MON

GOR

GLN

PLC

LSN

POL

MIK

ZUK

CRN

PAS

KLE

SWI

BOG
ZBK GRO

DBN

LES

ADA

PLE

CZE

KON
PAT

WLA PLO

PDE

SOC MOR WTO

MSK

MIL

PIA

KOZ

ROZ PUL

ABR

LSY

CHS

MKR
ZAM

DOB

KRI

LEM

BGC

RZE

STW
CHM

PEL

TAW

ATAKLASKA WAN
LUA

ZAR

SIE
KHK

BYC

PRB
CZT

BIR

KOM
MOS

LIS

ALB
NOS

WIE
KOP

HAL
KAT

LAG
JAM

LOS

WRZ
JOA

ROK
BLA
KED

ANI
KIE

TRE

BEK

ROG                PIO

ZGI
PAB    JAN

DUN

ZYD

PKW

BYD

JAS

GRU

TEL

GBL

GDA

OLS
OLM

OST

BIA

NAR

ROS

OSCKPK
RAD

TCN

ZRC

BUJ

CHA

HCZ

Stärno

Vierraden

Hagenwerder

Albrechtice
Nosovice

Dobrotwór

Chmielnicka

Ross

Lemesany

Liskovec

Słupsk

Krajnik

Mikułowa

Dobrzeń Wielopole

Kopalnina

Krosno 
Iskrzynia

Zamość

Rzeszów

Germany

Czech 
Republic

Slovakia

Ukraine

Belarus

Sweden

Narew

Planned

Alytus Lithuania

Out of operation

EŁKEłk

Out of operation
since 1 July 2004 

Ignalina NPP 
planned

Olsztyn Matki
Białystok

Krajowy system przesyłowy

Wykres 03 Źródło: Raport „Polska 2030”, za opracowaniem PGE.
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Same dobre chęci i posiadane przez organizacje biznesowe 
zasoby nie wystarczą do realizacji celów zrównoważonego 
rozwoju. Biznes potrzebuje do tego sprawnej współpracy 
i wsparcia ze strony państwa oraz jego instytucji, a także 
sprzyjającego otoczenia, które wyłącznie państwo może 
wykreować. Tylko drogą współdziałania partnerów repre-
zentujących sferę prywatną i publiczną można śmiało po-
dejmować ambitne działania prowadzące do realizacji celów 
Wizji 2050. 

najważniejsze wyzwania dla biznesu

•	 Wzmocnienie współpracy międzysektorowej.
•	 zmniejszenie biurokracji i poprawa jakości usług urzędów.
•	 Stabilność prawa i przewidywalność instytucji.
•	 rozwój przedsiębiorczości.

niezbędne działania biznesu 
oraz innych interesariuszy

Jednym z wyzwań utrudniających wspólne działania na 
rzecz zrównoważonego rozwoju polskiego biznesu jest brak 
współpracy i dialogu pomiędzy przedstawicielami sektora 
publicznego i prywatnego i niespełnione oczekiwania obu 
stron wobec siebie. Konieczna jest zatem zmiana sposobu 
myślenia o rolach i zadaniach państwa oraz przedsiębior-
ców, budowanie wzajemnego zaufania, uświadomienie, że 
państwo nie powinno pełnić roli opiekuna, ale tworzyć od-
powiednie warunki, w których biznes będzie mógł sprawnie 
funkcjonować. Zmiana sposobu myślenia i większe otwarcie 
na współpracę i dialog to też możliwość uczenia się od siebie 
nawzajem, wykorzystywania i wdrażania dobrych praktyk. 
Firmy, jako twórcy rozwoju gospodarczego kraju, powinny 
być partnerami dialogu i współpracy dla rządu w odniesie-
niu do wyzwań, przed którymi stoi Polska. Tylko skuteczna 
współpraca międzysektorowa daje szansę na efektywne po-
szukiwanie nowych rozwiązań dla problemów kraju.
 
Dla zrealizowania Wizji 2050 konieczne jest też zapewnie-
nie optymalnego poziomu biurokracji, a więc takiego, który 
gwarantuje porządek i jasne zasady funkcjonowania, ale nie 
krępuje rozwoju przedsiębiorczości i biznesu.
 
Aby osiągnąć cele Wizji..., mówiące o przewidywalnym i kla-
rownym podejściu do przedsiębiorców opartym na współ-
pracy, niezbędne jest nie tylko wspólne wypracowywanie 
pomysłów, ale też aktywna partycypacja przedstawicieli 
biznesu we wdrażaniu wypracowanych rozwiązań i zasad.

Biznes potrzebuje:

•	 stabilnego, wspierającego zrównoważony rozwój 
 prawa stanowionego z uwzględnieniem konsultacji 
 społecznych; jasnych, sprawiedliwych i niezmiennych 
 reguł działania wobec biznesu,

•	 rzetelnej oceny skutków wprowadzanych regulacji, 

•	 myślenia strategicznego i planowania w horyzoncie 
 dłuższym niż cykle wyborcze,

•	 podjęcia wzorcowych projektów w ramach PPP 
 w celu stworzenia dobrych praktyk i pokazania 
 korzyści z formuły partnerstwa, rozwoju 
 hybrydowego modelu partnerstwa (połączenie 
 środków unijnych i prywatnych), 

•	 efektywnej i przyjaznej dla przedsiębiorców administracji  
 wykorzystującej nowoczesne technologie informacyjno-
 -komunikacyjne do poprawy jakości świadczonych usług,

•	 większej otwartości na dialog ze strony władz 
 państwowych oraz instytucji tworzących prawo w Polsce,

•	 tworzenia platform współpracy biznesu z instytucjami 
 administracji, dawania biznesowi możliwości 
 komunikowania swoich potrzeb i oczekiwań,

•	 większej sprawności postępowań sądowych 
 – szczególnie w sprawach gospodarczych,

•	 niższych pozapłacowych kosztów pracy,

•	 zwiększenia efektywności wykorzystania środków 
 publicznych na B+R (poprzez nowe kanały dystrybucji 
 tych środków – np. klastry).

Biznes widzi swoją rolę w:

•	 podnoszeniu poziomu etyki działania w biznesie, 
 wyrażającej się na przykład w niewykorzystywaniu 
 luk prawnych, które stanowią przestrzeń 
 do nieetycznego działania,

•	 podejmowaniu inicjatyw oddolnych przy tworzeniu 
 prawa, podejmowaniu działań odpowiedzialnego, 
 przejrzystego lobbingu,

•	 dialogu i współpracy z administracją publiczną 
 w kwestiach istotnych dla rozwoju polskiej gospodarki,

•	 wykształceniu efektywnego systemu komunikacji 
 z interesariuszami, w tym z administracją publiczną, 

•	 dzieleniu się swoimi doświadczeniami z administracją 
 publiczną.

JAKOŚĆ PAŃSTWA ORAZ INSTYTUCJI
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W toku prac nad dokumentem wyłonione zostały również 
trzy kluczowe elementy, które powinny służyć za filtr dla 
wszelkich działań podejmowanych w sześciu najważniej-
szych wymienionych wcześniej obszarach. Elementy te są 
niezbędne dla efektywnej i długoterminowej zmiany w kie-
runku zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy sesji konsulta-
cyjnych przyznali, że bez ich uwzględnienia podejmowane 
działania nie przyniosą pożądanych rezultatów.

Wskazane trzy kluczowe czynniki sukcesu to:

1) edukacja
Znaczenie edukacji podkreślano na każdym spotkaniu kon-
sultacyjnym. Zdaniem przedstawicieli biznesu edukacja od-
powiadająca na wyzwania i potrzeby rynku, będąca nigdy 
niekończącym się procesem, jest niezbędna do osiągnięcia 
celów zrównoważonego rozwoju. 

2) innowacyjność
Postawa proinnowacyjna, rozumiana jako gotowość do 

„przekształcenia istniejących możliwości w nowe idee 
i wprowadzenia ich do praktycznego zastosowania”7, po-
winna stanowić odzwierciedlenie wszelkich decyzji bizneso-
wych. Przedstawiciele biznesu podkreślali, że należy odejść 
od oceniania podejmowanych decyzji wyłącznie przez pry-
zmat efektywności kosztowej na rzecz zwiększania innowa-
cyjności, która jest kluczem do długoterminowego sukcesu. 

3) Współpraca
Zrównoważony rozwój jest wspólnym celem biznesu oraz 
wszystkich innych uczestników życia gospodarczego i spo-
łecznego. Z tego powodu do jego realizacji niezbędne jest 
wspólne podejmowanie decyzji i działań. Nie ma możliwo-
ści osiągnięcia zrównoważonego rozwoju bez współpracy 
i związanego z nią efektu synergii. Współpraca rozumiana 
jako współdecydowanie o pewnych działaniach oraz współ-
odpowiedzialność za ich realizację – może i powinna prze-
biegać na wielu płaszczyznach.

Wymienione wyżej trzy kluczowe czynniki sukcesu powin-
ny być traktowane łącznie, ponieważ w wielu przypadkach 
wpływają one na siebie nawzajem, np. współpraca środo-
wisk naukowych z biznesem (łącząca czynnik edukacji oraz 
współpracy) sprzyja innowacyjności. Zdaniem uczestników 
procesu konsultacyjnego, podejmowanie działań z uwzględ-
nieniem tych trzech elementów będzie wspierało zrównowa-
żony rozwój.

KLUCZOWE CZYNNIKI SUKCESU

7Okoń-Horodyńska E., Polityka innowacyjna UE, wykład 1, str. 9.
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Dziękujemy także wszystkim firmom, organizacjom i instytucjom, które włączyły się 
w proces konsultacji projektu Wizji zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050.



created by:
freshstudio.pl

www.csr.gov.pl
www.odpowiedzialnybiznes.pl

www.pwc.pl/sbs 


