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Szczyt Ziemi Rio+20: Przyszłość jakiej chcemy 

Analiza tematyczna FOB dla Programu Partnerstwa jest 

to cyklicznie wydawany dokument, przygotowywany 

przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i udostępniany 

uczestnikom Programu Partnerstwa, w celu dostarczenia 

wiedzy na temat najważniejszych, bieżących trendów CSR. 

Celem Analizy jest dostarczenie podstawowych informacji 

na wybrany temat w zwięzłej i przystępnej formie oraz 

przedstawienie różnych punktów widzenia, które pojawiają 

się w dyskursie publicznym. 

Analiza wskazuje również, dlaczego dany temat może być 

istotny dla przedsiębiorstw oraz na jakie aspekty powinny 

one zwrócić uwagę w kontekście realizacji ich strategii CSR. 

Analizy ukazywać się będą 4 razy w roku.

Kluczowe efekty Rio+20 dla sektora prywatnego:

•	 Obecni	na	konferencji	przedstawiciele	biznesu	

zadeklarowali	poparcie	i	chęć	uczestnictwa	w	tworzeniu	

oraz	realizacji	Celów	Zrównoważonego	Rozwoju.	

•	 Wyraźnie	dostrzeżono	znaczenie	odpowiedzialnego	

biznesu	jako	aktywnego	partnera	w	budowaniu	

zrównoważonego	rozwoju.	Niestety,	nie	udało	się	jeszcze	

wypracować	efektywnych	mechanizmów	i	przejrzystych	 

ram	współpracy	publiczno	–	prywatnej.

•	 Oprócz	współpracy	międzynarodowej	na	rzecz	

rozwiązywania	problemów	globalnych,	rośnie	

popularność	i	potencjał	działań	regionalnych,	lokalnych,	

międzysektorowych	i	branżowych	w	tym	zakresie.	

•	 W	oficjalnym	dyskursie	międzynarodowym	pojawiły	się	

kwestie	takie	jak:	zielona	gospodarka,	raportowanie	

społeczne	czy	cykl	życia	produktu.	
 

Rio+20: zielona gospodarka 
i siedem obszarów priorytetowych
22	czerwca	br.	zakończyła	się	w	Rio	de	Janeiro	Konferencja	
Narodów	Zjednoczonych	na	temat	Zrównoważonego	Rozwoju	
–	nazywana	także	Rio	+	20	(w	nawiązaniu	do	konferencji,	 
która	odbyła	się	w	tym	samym	miejscu	20	lat	temu)	
lub	Szczytem	Ziemi	2012.	Ponad	500	paneli	i	wydarzeń	
towarzyszących	poświęconych	było	dwóm	głównym	kwestiom:	
(a)	zielonej	gospodarce	przyczyniającej	się	do	rozwiązywania	
problemów	społecznych	w	sposób	zrównoważony,	w	tym	
szczególnie	do	eliminacji	ubóstwa	oraz	(b)	instytucjonalizacji	
globalnej	współpracy	na	rzecz	zrównoważonego	rozwoju,	
która	ma	doprowadzić	do	większej	harmonizacji	 
i	efektywności	tych	działań.	Uwaga	50	tys.	osób	
uczestniczących	skupiła	się	w	sposób	szczególny	na	siedmiu	
obszarach	priorytetowych	dla	społeczności	międzynarodowej:

•	miejsca	pracy,	
•	 energia,	
•	 zrównoważony	rozwój	miast,	
•	 bezpieczeństwo	żywnościowe	i	zrównoważone	rolnictwo,	
•	 woda,	
•	 ochrona	oceanów
•	 reagowanie	na	katastrofy	naturalne.

1. 



2. 

Podsumowaniem	i	najważniejszym	efektem	konferencji	było	
podpisanie	dokumentu	„Przyszłość	jakiej	chcemy”	(The future 
we want),	który	można	traktować	jako	oficjalne,	ustalone	 
w	drodze	szerokiego	porozumienia	i	kompromisu,	stanowisko	
społeczności	międzynarodowej	w	kwestii	zrównoważonego	
rozwoju.	Mimo	wielu	głosów	rozczarowania,	podczas	
konferencji	Rio+20	udało	się	poruszyć	na	międzynarodową	
skalę	kilka	kwestii	kluczowych	dla	odpowiedzialnego	biznesu,	
takich	jak:	zielona	gospodarka,	Cele	Zrównoważonego	
Rozwoju	czy	raportowanie	społeczne.	

Rosnąca rola odpowiedzialnego biznesu 
 
Społeczność	międzynarodowa	wyraźnie	dostrzega	
i	docenia	rolę	sektora	prywatnego	w	działaniach	na	rzecz	
zrównoważonego	rozwoju,	np.	za	pomocą	mechanizmów	
partnerstwa	publiczno	–	prywatnego.	CSR	został	wymieniony	
jako	ważna	„siła	napędowa”,	która	może	spowodować,	że	
rozwój	gospodarczy	będzie	wiązał	się	z	redukcją	ubóstwa	
i	zapewnianiem	nowych	miejsca	pracy	oraz	włączaniem	
w	proces	produkcji	i	konsumpcji	osób	zagrożonych	
wykluczeniem	społecznym.	Wymienianymi	przez	dokument	
obowiązkami	sektora	prywatnego	są	m.in.	dbałość	o	wzrost	
gospodarczy	i	wzrost	produktywności,	wspieranie	kobiet,	
przestrzeganie	praw	pracowniczych	oraz	obowiązków	
prawnych.	Podkreślona	zastała	rola	sektora	prywatnego	
jako	pracodawcy,	szczególnie	w	kontekście	nowych	wyzwań	
„zielonej	gospodarki”.	Dokument	pozytywnie	odnosi	się	także	
do	prac	nad	raportowaniem	danych	pozafinansowych	i	widzi	
w	nim	gwarancję	dostępu	do	pełnych	informacji	na	temat	
działania	firm	–	szczególnie	tych	największych	
i	międzynarodowych.	

Podczas	konferencji	dyskutowano	też	o	zrównoważonych	
źródłach	energii	w	kontekście	nowej	inicjatywy	Sekretarza	
Generalnego	ONZ	–	„Sustainable	Energy	for	All”,	której	celem	
jest	osiągnięcie	do	2030	roku	trzech	efektów:	

•	zapewnienie	powszechnego	dostępu	do	nowoczesnych	
usług	energetycznych,	

•	podwojenie	światowego	wskaźnika	poprawy	efektywności	
energetycznej,

•		podwojenie	udziału	energii	odnawialnej	w	globalnym	
systemie	poboru	energii.

W	inicjatywę	(w	ramach	High-level	group	on	sustainable	
energy	for	all)	zaangażowani	już	są	przedstawiciele	biznesu	
m.in.	Peter	Bakker	(World	Business	Council	for	Sustainable	
Development),	Carlos	Ghosn	(Renault-Nissan	Alliance),	Peter	
Löscher	(Siemens),	czy	Helge	Lund	(Statoil).	

Uwagę	zwrócił	też	problem	odpadów	oraz	odpowiedzialności	
za	pełny	cykl	życia	produktu.	Dokument	zachęca	legislatorów	
międzynarodowych	i	krajowych	do	podjęcia	kroków	
prawnych	w	tym	obszarze	oraz	udziela	poparcia	narzędziom	
tzw.	life-cycle	approach,	np.	LCA	(Life	–	Cycle	Assessment),	
czy	podejściu	3R	–	reduce,	reuse,	recycle	(ograniczaj,	użyj	
ponownie,	odzyskuj).	

Instytucjonalizacja 
zrównoważonego rozwoju 
 
Szeroko	komentowaną	decyzją	konferencji	Rio+20	jest	
planowane	określenie	i	wdrożenie	po	roku	2015	Celów	
Zrównoważonego	Rozwoju	(Sustainable Development 
Goals – SDGs),	które	mają	spełniać	funkcję	podobną	do	
Milenijnych	Celów	Rozwoju	(trwa	dyskusja,	czy	powinny	
one	zostać	zastąpione,	czy	uzupełnione	o	nowe	cele),	czyli	
skupiać	i	harmonizować	międzynarodowe	wysiłki	na	rzecz	ich	
osiągnięcia.	Dookreślenie	najważniejszych	globalnych	wyzwań	
zrównoważonego	rozwoju	oraz	wyznaczenie	konkretnych	
wskaźników	do	ich	osiągnięcia	może	w	zdecydowany	sposób	
przyczynić	się	do	upowszechnienia	i	zwiększenia	skuteczności	
idei	odpowiedzialnego	biznesu.	Dlatego,	przedstawiciele	
sektora	prywatnego	nie	tylko	wyrazili	chęć	ich	realizacji,	ale	
także	uczestnictwa	w	pracach	nad	ich	tworzeniem.	

Kolejnym	krokiem	do	instytucjonalizacji	zrównoważonego	
rozwoju	jest	powołanie	politycznego	forum	wysokiego	
szczebla,	które	jako	międzynarodowe	ciało	eksperckie	ma	
wspierać	(a	w	przyszłości	zastąpić)	Komisję	Zrównoważonego	
Rozwoju	Narodów	Zjednoczonych	w	koordynacji	działań	na	
rzecz	wdrażania	zrównoważonych	wzorców	gospodarczych.	

Postanowiono	też	wzmocnić	rolę	Programu	Środowiskowego	
Organizacji	Narodów	Zjednoczonych	(ang.	United	Nations	
Environmental	Programme	–	UNEP).	

Głosy krytyczne 
 
Światowa	Rada	Biznesu	na	rzecz	Zrównoważonego	Rozwoju	
(World	Business	Council	for	Sustainable	Development	–	
WBCSD)	skrytykowała	dokument	„The	future	we	want”	
za	„wzywanie”	biznesu	do	działania	bez	otwierania	„drzwi”	
w	postaci	faktycznych	mechanizmów	współpracy	prywatno	–	
publicznej.	Środowiska	ekologiczne	zarzucają	konferencji	
w	Rio	de	Janeiro	brak	konkretnych	rozwiązań	prawnych	
czy	finansowych	na	rzecz	ochrony	środowiska,	szczególnie	
w	kontekście	nieudanej	(z	powodu	sprzeciwu	Kanady	
i	Wenezueli)	próby	likwidacji	dopłat	do	paliw	kopalnych.	
W	dokumencie	podkreślono	jedynie	ich	„szkodliwość	
i	nieefektywność”.	Odroczono	też	(do	2014	r.)	dyskusję	
o	utworzeniu	funduszu	wspierającego	przechodzenie	do	
„zielonego”	modelu	gospodarki.	Media	krytykowały	również	
Szczyt	Ziemi	2012	za	rozmach	organizacyjny	i	fiasko	
w	porównaniu	z	konferencją,	która	odbyła	się	w	Rio	de	Janeiro	
20	lat	temu,	udało	się	wtedy	podpisać	Agendę	21.	O	obniżonej	
randze	wydarzenia	miał	także	świadczyć	fakt,	że	część	krajów	
była	w	Brazylii	reprezentowana	przez	osoby	z	niższych	
szczebli	administracji	publicznej,	np.	Stany	Zjednoczone	
reprezentowała	Sekretarz	Stanu	–	Hillary	Clinton.	

Rio+20 Corporate Sustainability Forum  
 
Konferencja	dotycząca	zaangażowania	i	odpowiedzialności	
biznesu	odbyła	się	15	–	18	czerwca,	na	kilka	dni	przed	
ostatecznymi	obradami	Rio+20	i	zgromadziła	ponad	2700	
przedstawicieli	biznesu,	finansów,	organizacji	pozarządowych,	
administracji	publicznej	i	środowiska	akademickiego.	
Dyskutowanona	temat	siedmiu	obszarów:	energia	i	klimat,	
woda	i	ekosystemy,	rolnictwo	i	żywność,	ekonomia	
i	finansowanie	zrównoważonego	rozwoju,	rozwój	społeczny	
oraz	miasta	i	urbanizacja.	Dokument	końcowy	proponuje	
innowacyjne	rozwiązania,	możliwości	współpracy	oraz	



rekomendacje	dla	administracji	w	każdej	z	dyskutowanych	
kwestii.	Wymiernym	efektem	Rio+20	Corporate	Sustainability	
Forum	jest	też	lista	ponad	200	zobowiązań	poszczególnych	
firm	oraz	powstanie	kilku	nowych	inicjatyw	odpowiedzialnego	
biznesu.	Poziom	ich	wykonania	monitoruje	portal	
www.cloudofcommitments.org.	

Komentarze i opinie 
 

Peter	Bakker,	
Prezes	Światowej	Rady	Biznesu	 
na	rzecz	Zrównoważonego	Rozwoju,	
WBCSD 

Prasa	zareagowała	krytycznie	
na	podpisaną	deklarację,	
przekazując	wiele	negatywnych	
komentarzy,	które	padły	ze	strony	
organizacji	pozarządowych.	
Wynegocjowany	tekst	jest	
postrzegany	jako	ogólnikowy	

i	ignorujący	potrzebę	szybkiego	reagowania	na	wyzwania	
zrównoważonego	rozwoju.	

Osobiście	uważam,	że	powinniśmy	cieszyć	się	samym	faktem	
istnienia	uzgodnionego	tekstu.	Tekst	ten	potwierdza,	
że	świat	wciąż	ma	platformę	do	poszukiwania	wspólnych	
rozwiązań.	Bez	tego,	bardzo	ważne	przesłanie	skierowane	
do	zewnętrznej	publiczności	dotyczące	pilności	działań	

w	sferze	zrównoważonego	rozwoju	oraz	o	potrzebie	zmian,		
byłoby	bardzo	trudne	do	wykonania.	Sam	tekst	można	
traktować	jak	przysłowiowy	przypadek	szklanki	do	połowy	
pełnej	lub	do	połowy	pustej.	Jeśli	podejdziemy	do	tematu	
filozoficznie,	konferencja	Rio+20	po	raz	kolejny	udowodniła,	
że	rozwiązanie	globalnych	problemów	poprzez	wielostronny	
proces,	który	wymaga	zgody	193	krajów	nie	zdziała	cudów.	
Zbyt	wiele	sprzecznych	interesów	i	zbyt	wiele	różnych	
poglądów	utrudnia	uzyskanie	porozumienia.	I	niestety,	bez	
względu	na	to	jak	pilne	by	nie	były,	można	zauważyć	niechęć	
do	pokonania	ww.	problemów.

Jednak	warto	zauważyć,	że	tekst	zawiera	wyraźne	odniesienia	
do	Zielonej	Gospodarki,	osiągania	celów	zrównoważonego	
rozwoju	oraz	konieczności	raportowania	społecznego	
zarówno	w	firmach,	jak	i	na	poziomie	krajowym.	Patrząc	
z	tego	punktu	widzenia,	staje	się	jasne,	że	dokument	końcowy	
zapewnia	wystarczającą	ilość	punktów	odniesienia	dla	
biznesu,	by	zacząć	działać	dalej.

3. 

›› The	Global	Compact	Network	Brazil	–	
platforma	współpracy	ponad	200	brazylijskich	
przedsiębiorstw	na	rzecz	promowania	zielonego	

modelu	gospodarki,	sprzyjającego	włączaniu	
społecznemu.

››	Plan	prac	nad	ramami	inwestowania		
w	przedsiębiorstwa	społeczne	–	przeznaczony	
dla	dużych	firm	i	administracji	publicznej	
krajów	zainteresowanych	wspieraniem	rozwoju	
przedsiębiorstw	społecznych	oraz	start-upów	 
z	misją	społeczną	i	środowiskową.	

›› Plan stworzenia globalnego	zestawu		
wytycznych	i	dobrych	praktyk	biznesowych		
w	obszarze	zrównoważonego	rolnictwa.

›› Green	Industry	Platform	–	platforma	
międzynarodowej	współpracy	na	rzecz	
upowszechniania	zrównoważonego	modelu	
prowadzenia	działalności	gospodarczej	poprzez	
efektywne	wykorzystywanie	energii	i	surowców	

naturalnych,	wdrażanie	innowacyjnych	
rozwiązań	i	zielonych	technologii.

›› Water	Action	Hub	–	platforma	online,	 
która	ma	wspomagać	współpracę	podmiotów	
zainteresowanych	działaniami	na	rzecz	
zrównoważonego	zarządzania	zasobami	
wodnymi.	

››	Plany	stworzenia	nowej	platformy		
przejrzystości	i	jawności	danych	na	temat	
równości	płci	w	biznesie	przez	Women’s	
Empowerment	Principles	(WEPs),	 
już	dziś	skupiającej	ponad	400	firm	 
i	organizacji.	

›› Zobowiązanie	pięciu	giełd	papierów	
wartościowych	do	promowania	
zrównoważonego	inwestowania.

›› Natural	Capital	Declaration	–	 
37	banków,	funduszy	inwestycyjnych	i	firm	
ubezpieczeniowych	zobowiązało	się	do	wzięcia	
pod	uwagę	kapitału	naturalnego	(rozumianego	
jako	wartość	zasobów	środowiska	naturalnego,	
które	zapewniają	przepływ	towarów	i	usług,	 
np.	woda,	regulacja	klimatu,	czy	zasoby	
genetyczne)	w	swoich	produktach	i	usługach.	

›› Declaration	for	Higher	Education	Institutions	–	
ponad	260	szkół	biznesowych	i	uniwersytetów	 
z	całego	świata	zobowiązało	się	włączyć	kwestie	
zrównoważonego	rozwoju	do	swoich	planów	
nauczania,	badań,	zarządzania	i	funkcjonowania	
jako	organizacji.	

PRZeGląd InICjatyw RIo+20 CoRPoRate SuStaInabIlIty FoRum

http://www.cloudofcommitments.org
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Beata	Jaczewska,	
Podsekretarz	Stanu,	
Ministerstwo	Środowiska 

Najważniejszym	rezultatem	
Konferencji	Rio+20	było	przyjęcie	
przez	szefów	państw	i	rządów	oraz	
ministrów	państw	członkowskich	
ONZ	dokumentu	końcowego	
w	formie	deklaracji	politycznej	pod	
wymownym	tytułem	„Przyszłość	
jakiej	chcemy”(The	future	we	want).	

Deklaracja	zawiera	zarówno	ocenę	dotychczasowych	działań	
i	realizacji	wcześniej	podjętych	zobowiązań,	jak	również	
wizję	przyszłości	dalszych	działań	na	rzecz	zrównoważonego	
rozwoju,	potwierdzając	jednoznacznie	aktualność	politycznych	
zobowiązań	podjętych	od	czasu	Szczytu	Ziemi	w	1992	roku.	
Mimo,	iż	nie	udało	się	wynegocjować		dokumentu	końcowego	
w	formie	satysfakcjonującej	w	równym	stopniu	wszystkie	
państwa	i	grupy	polityczne	systemu	ONZ,	to	jednak	rezultat	
Konferencji,	szczególnie	w	kontekście	pogłębiającego	się	
kryzysu	gospodarczego	i	ogólnie	pogarszającego	się	klimatu	
do	podejmowania	nowych	zobowiązań	na	forum	globalnym,	
oceniamy	jako	pozytywny.		

Niewątpliwie	znaczącym	elementem	Deklaracji	jest	
decyzja	o	przyjęciu	10-letniego	programu	działań	na	
rzecz	zrównoważonej	produkcji	i	konsumpcji,	który	został	
wynegocjowany	podczas	19.	sesji	Komisji	Zrównoważonego	
Rozwoju	w	maju	2011	roku.	Program	ten	będzie	ważnym	
elementem	w	procesie	przekierowania	zarówno	sfery	
produkcyjnej	jak	też	zachowań	społeczno-konsumenckich	
na	bardziej	zrównoważoną,	zieloną	ścieżkę.	Dokument	
końcowy	Konferencji	jednoznacznie	podkreśla	też	znaczenie	
społecznej	odpowiedzialności	biznesu	(CSR),	wzywając	
przemysł	i	biznes	do	rozwijania	odpowiedzialnych	praktyk	
biznesowych	i		praktycznych	modeli	CSR,	mimo	iż	niestety	
nie	udało	się	jednak	wynegocjować	decyzji	w	sprawie	
rozwoju	wspólnych,	globalnych	ram	działań	w	tym	zakresie.	
Dla	przyszłości	procesu	zrównoważonego	rozwoju	kluczowe	

znaczenie	ma	także	podjęta	decyzja	o	rozpoczęciu	procesu	
celem	sformułowania	i	przyjęcia	do	2015	roku	tzw.	celów	
zrównoważonego	rozwoju	(SDGs).	

Oceniając	rezultaty	Konferencji,	na	szczególne	podkreślenie	
zasługuje	zwiększona	mobilizacja	wszystkich	pozarządowych	
uczestników	procesu	Rio+20,	w	tym	głównie	przedstawicieli	
sektora	prywatnego	i	biznesu,	instytucji	finansowych,	
społeczeństwa	obywatelskiego	i	organizacji	pozarządowych	
w	proces	tworzenia	agendy	zrównoważonego	rozwoju,	
procesy	decyzyjne	oraz	finansowanie		działań. 

Debaty	biznesowe,	gromadząc	ponad	1300	słuchaczy	
stanowiły	zakończenie	rozpoczętego	w	kwietniu	2012	r.	
innowacyjnego	procesu	otwartych	konsultacji	z	biznesem	
i	społeczeństwem	obywatelskim.	W	wyniku	debat	wybranych	
zostało	30	rekomendacji	z	zakresu	trzech	wymiarów	
zrównoważonego	rozwoju:	społecznego,	gospodarczego	
i	środowiskowego.	Jest	to	fundamentalna,	pozytywna	
zmiana	w	porównaniu	do	poprzednich	Konferencji	
w	Rio	i	Johannesburgu,	świadcząca	o	rosnącej	świadomości	
swojego	znaczenia	po	stronie	sektora	prywatnego.		

Przykładem	jednej	z	wielu	cennych	inicjatyw	ogłoszonych	
w	trakcie	Konferencji	Rio+20	jest	inicjatywa	Platformy	
Zielonego	Przemysłu	(Green	Industry	Platform)	pod	auspicjami	
Organizacji	Narodów	Zjednoczonych	ds.	Rozwoju	Przemysłu	
(UNIDO).	Transformacja	gospodarcza	naszego	kraju,	
a	głównie	dynamiczny	wzrost	gospodarczy	przy	stabilizacji	
emisji	gazów	cieplarnianych,	zostały	docenione	poprzez	
nominowanie	polskiego	ministra	środowiska	Marcina	Korolca	
na	wiceprzewodniczącego	zarządu	Platformy	Zielonego	
Przemysłu.	Innym	polskim	akcentem	Konferencji	Rio+20	była	
także	prezentacja	raportu	„Wizja	zrównoważonego	rozwoju	
dla	polskiego	biznesu,	2050”.	Polska	znalazła	się	tym	samym	
w	nielicznym,	elitarnym		gronie	państw,	które	zaprezentowały	
swój	krajowy	raport	podczas	Konferencji	Rio+20.		

Komentarze i opinie

 The world now has 7 billion people — by 2050, 
there will be 9 billion. 

 One out of every five people — 1.4 billion — 
currently lives on $1.25 a day or less. 

 A billion and a half people in the world do not have 
access to electricity. Two and a half billion do not have 
a toilet. And almost a billion go hungry every day.

 Greenhouse gas emissions continue to rise, and 
more than a third of all known species could go 
extinct if climate change continues unchecked.

 If we are to leave a liveable world to our children 
and grandchildren, the challenges of widespread 
poverty and environmental destruction need to be 
tackled now.

 We will incur far greater costs in the future 
— including more poverty and instability, and a 
degraded planet — if we fail to adequately address 
these critical challenges now.

 Rio+20 provides an opportunity to think globally, 
so that we can all act locally to secure our common 
future.

“Sustainable development is not an option! It is the 
only path that allows all of humanity to share a decent 
life on this, one planet. Rio+20 gives our generation 
the opportunity to choose this path.”

Sha Zukang, 
Secretary-General of the Rio+20 Conference

Why do we need     
  Rio+20?

UN Photo

Half of humanity now lives in cities 
and within two decades, nearly 60 
per cent of the world’s population 
— 5 billion people — will be urban 
dwellers. (source: UN-HABITAT)

Rio+20 — the short name for the United Nations 

Conference on Sustainable Development to take 

place in Rio de Janeiro, Brazil, in June 2012 — is 

a historic opportunity to define pathways to a 

safer, more equitable, cleaner, greener and more 

prosperous world for all.

Twenty years after the 1992 Earth Summit in Rio, 

where countries adopted Agenda 21 — a blueprint 

to rethink economic growth, advance social equity 

and ensure environmental protection — the UN is 

again bringing together governments, international 

institutions and major groups1 to agree on a range 

of smart measures that can reduce poverty while 

promoting decent jobs, clean energy and a more 

sustainable and fair use of resources.

Rio+20 is a chance to move away from business-

as-usual and to act to end poverty, address 

environmental destruction and build a bridge to  

the future.

Sustainable development is “development that 

meets the needs of the present without 

compromising the ability of future generations 

to meet their own needs.”

           Brundtland Commission (1987)

 

 

“Rio+20 will be one of the most 

important global meetings on 

sustainable development in our 

time.  At Rio, our vision must 

be clear: a sustainable green 

economy that protects the 

health of the environment 

while supporting achievement 

of the Millennium 

Development Goals 

through growth 

in income, decent 

work and poverty 

eradication.”

United Nations 

Secretary-General 

Ban Ki-moon

What is Rio+20?

 1 Agenda 21 defines nine major groups: women; children and 

youth; indigenous peoples; NGOs; local authorities; workers 

and trade unions; business and industry; the scientific and 

technical community; and farmers.

Rio de Janeiro, Brazil        June 2012

www.uncsd2012.org

http://www.uncsd2012.org
http://www.uncsd2012.org
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Przemysław	Oczyp,	
Menedżer	Projektów,	
Forum Odpowiedzialnego Biznesu 

Konferencja	ONZ	na	temat	
Zrównoważonego	Rozwoju	w	Rio	
de	Janeiro	miała	podsumować	
dwie	dekady	realizacji	idei	
zrównoważonego	rozwoju,	a	także	
wyznaczyć	nowe	cele	i	priorytety	
odpowiadające	obecnym	i	przyszłym	
wyzwaniom	ekologicznym,	

ekonomicznym	i	społecznym.	Jej	rezultaty	rozczarowały	
wiele	środowisk,	ze	względu	na	brak	konkretnych,	wiążących	
terminów	i	deklaracji	ze	strony	przywódców	najważniejszych	
państw	świata.		W	podpisanej	deklaracji	nie	znalazły	
się	zobowiązania	postulowane	przez	wiele	organizacji	
pozarządowych	i	ekologów	m.in.	zniesienie	subwencji	
do	paliw	kopalnych,	natomiast	zostały	zawarte	jedynie	
wezwania	do	działania	na	rzecz	rozsądniejszego	
wykorzystania	zasobów	naturalnych	Ziemi.	

Mimo	to,	na	Szczycie	Ziemi	w	Rio	można	było	zaobserwować	
jedną	ważną	tendencję.	W	głównej	konferencji	uczestniczyło	
najwięcej	w	historii	przedstawicieli	biznesu	–	ponad	1	800	
osób.	Podczas	sesji	dodatkowych	przy	współpracy	WBCSD	
i	ONZ	Global	Compact	stworzono	ponad	200	konkretnych	
zobowiązań	poszczególnych	spółek	do	podjęcia	działań	
w	kierunku	zrównoważonego	rozwoju.To	wydaje	się	być	
znaczącą	zmianą,	ponieważ	dwadzieścia	lat	temu	biznes	
nie	miał	głosu	w	Rio.	Biznes	ma	większe	możliwości,	środki	
finansowe	i	jest	bardziej	elastyczny,	a	najwięksi	gracze	
na	rynku	mogą	ustalać	najlepsze	wzorce	działania	
i	dzięki	wzrastającej	świadomości	ekologicznej	to	może	być	
największa	szansa	realizacji	celów	zrównoważonego	rozwoju.

Irena	Pichola,	
Sustainable	Business	Solutions	Leader,	
PwC 

Czerwcowy	Szczyt	Ziemi	Rio+20	
był	najbardziej	oczekiwanym	
wydarzeniem	dotyczącym	
problemów	przed	jakimi	stoi	
dzisiejszy	świat.	Poprzedzone	
wielomiesięcznymi,	czasem	
wieloletnimi	przygotowaniami	
negocjacje	co	prawda	nie	przyniosły	

gotowej	recepty,	ale	pozostaje	wiara,	iż	efekty	tego	typu	
spotkań	będą	jednak	widoczne	po	pewnym	czasie.	Zapewne	
najbardziej	rozwinięte	kraje	powinny	nadal	odgrywać	wiodącą	
rolę	w	dążeniu	do	osiągnięcia	zrównoważonego	rozwoju,	
to	jednak	długoterminowe	rozwiązania	dla	światowych	
problemów,	takich	jak	zmiany	klimatyczne	czy	zapewnienie	
bioróżnorodności,	przyniosą	jedynie	wspólne	działania	
gospodarek	wschodzących	i	rozwijających	się,	w	tym	krajów	
BRIC.	

Światowe	zagrożenia	stają	się	obecnie	coraz	częściej	
przedmiotem	obserwacji	ze	strony	międzynarodowych	
spółek.	Przewiduje	się,	że	tania	energia,	niedostatki	
zasobów	naturalnych,	braki	wody	i	zmiany	klimatyczne	będą	
się	stawać	coraz	poważniejszymi	problemami	dla	wielu	firm	
w	nadchodzących	latach.	Jednym	z	przejawów	coraz	większej	
troski,	a	także	wyrazem	większej	elastyczności,	mobilności	
i	możliwości	działań	w	porównaniu	do	państw	pokazały	firmy,	
które	tak	licznie	uczestniczyły	w	towarzyszącym	biznesowym	
forum	UN	Global	Compact	i	złożyły	ponad	200	dobrowolnych	
zobowiązań	na	rzecz	zrównoważonego	rozwoju.	Sukcesem	
nazwałabym	kreatywność,	mnogość	nowych	pomysłów	
i	rozwiązań	przedstawianych	przez	stowarzyszenia	
pozarządowe	i	środowiska	akademickie.	

Polska	delegacja	rządowa	zorganizowała	spotkanie,	w	trakcie	
którego	miałam	okazję	zaprezentować	jako	przedstawicielka	
PwC	–	biznesu	i	jednocześnie	firmy	koordynującej	projekt	
–	Wizję	zrównoważonego	rozwoju	dla	polskiego	biznesu,	
2050.	Warto	podkreślić,	że	dokument	powstał	przy	ogromnym	
zaangażowaniu	i	współpracy	międzysektorowej,	był	wspierany	
przez	Ministerstwo	Gospodarki,	a	także	objęty	patronatem	
Forum	Odpowiedzialnego	Biznesu.	

Podsumowując,	to	co	wynika	dla	biznesu	w	Polsce	z	ustaleń	
w	Rio+20:	globalizacja	wpływa	na	uniwersalność	problemów	
–	to	efekt	naczyń	połączonych	–	problemy	Azji,	Afryki	czy	
Europy	nie	są	już	tylko	wyzwaniem	regionu,	ale	mają	wpływ	
na	wszystkich	aktorów	rynku.	Określenie	krajowych	wyzwań	
i	obszarów	priorytetowych	może	przyczynić	się	do	
pozytywnych	i	bardziej	dynamicznych	zmian,	do	których	
łatwiej	dopasować	narzędzia,	środki.	Kluczową	rolę	
w	budowaniu	„przyszłości	jakiej	chcemy”	może	odegrać	
biznes	współpracujący	z	organizacjami	pozarządowymi	
i	organizacjami	państwowymi.

Komentarze i opinie
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Główne źródła i dokumenty

Przyszłość	jakiej	
chcemy	

Dokument	końcowy	
konferencji	Rio+20

http://www.uncsd2012.org/content/document-
s/727The%20Future%20We%20Want%2019%20
June%201230pm.pdf

Rio+20	Corporate	
Sustainability	
Forum	-	dokumenty

Zbiór	dokumentów	po		Rio+20	
Corporate	Sustainability	Forum

http://unglobalcompact.org/docs/news_events/
upcoming/RioCSF/html/resources.html?utm_mediu-
m=email&utm_campaign=UN+Global+Compact+Bulle-
tin++July-+2012+Participants&utm_content=UN+Globa-
l+Compact+Bulletin++July+2012+Participants+CID_ad27-
fbdef2618c684da0feef5619f890&utm_source=Monthly-
+Bulletin&utm_term=Browse+new+resources

Rio+20	Corporate	
Sustainability	Forum	–	
dokument	końcowy

Dokument	podsumowujący	
Rio+20	Corporate	Sustainability	
Forum

http://www.unglobalcompact.org/docs/news_events/
upcoming/RioCSF/RioCorpSustForum_Outcome_21Ju-
ne12.pdf

Wizja	zrównoważo-
nego	rozwoju	dla	
polskiego	biznesu,	
2050

Deklaracja	polskiego	biznesu	
na	rzecz	zaangażowania	
w	budowanie	zrównoważonego	
rozwoju

http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/Wizja%20
zrownowazonego%20rozwoju%20dla%20polskiego%20
biznesu%202050.pdf

Cloud	of	
Commitments

Portal	monitorujący	
zobowiązania	Rio+20

www.cloudofcommitments.org

Sustainable	Energy	
for	All

Portal	poświęcony	inicjatywie	na	
rzecz	udostępniania	i	promocji	
zrównoważonych	źródeł	energii

www.sustainableenergyforall.org

komentarze i opinie
The	World	Business	
Council	for	
Sustainable	
Development

Zbiór	komentarzy	i	analiz	
na	temat	Rio+20	przygotowany	
przez	WBCSD

www.wbcsd.org/rio-20/rio20.aspx

GRI Komentarz	Global	Reporting	
Initiative

www.globalreporting.org/information/news-and-
press-center/Pages/Sustainability-reporting-now-firm-
outcome-issue-of-Rio+20.aspx

The	Guardian Zbiór	artykułów	poświęconych	
Rio+20

www.guardian.co.uk/environment/rio-20-earth-
summit?INTCMP=SRCH

Project	Syndicate Zbiór	komentarzy	o	Rio+20,	
wśród	autorów	m.in.	Jeffrey	 
D.	Sachs,	JagdishBhagwati	 
oraz	Paul	Kagame

http://www.project-syndicate.org/focal-points/the-road-
to-rio-20

The	Economist Komentarz	redakcji	
na	temat	Rio+20

www.economist.com/node/21557314

The	Economist Komentarz	redakcji	na	temat	
zaangażowania	biznesu	
podczas	Rio+20

www.economist.com/blogs/schumpeter/2012/06/rio20-
summit

Amnesty	
International

Komentarz	organizacji	
do	dokumentu	końcowego	
Rio+20

http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/
rio-20-outcome-document-undermined-human-rights-
opponents-final-document-fa

WWF Stanowisko	organizacji	 
dotyczące	ustaleń	Rio+20

www.wwf.org.au/news_resources/?uNewsID=4521

ŹRódła I KomentaRZe

Opracowanie	analizy:	Renata	Putkowska	(FOB)

Program	Partnerstwa	to	kompleksowy	program	współpracy	FOB	z	firmami	–	liderami	odpowiedzialnego	biznesu,	
które	poprzez	swoje	zaangażowanie	i	działania	przyczyniają	się	do	szerzenia	idei	odpowiedzialnego	biznesu	w	Polsce.	

Kontakt:		Agnieszka	Gajek,	Menedżerka	Programu	Partnerstwa,	
e-mail:	agnieszka.gajek@fob.org.pl,	tel.	22	627	18	71,	tel.	kom.	663	020	358
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