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Wstęp 

Zrównoważony rozwój to zwłaszcza w ostatnich latach hasło – wytrych. Wszelkie aspekty 

funkcjonowania społeczeństw, w tym przemysł, powinny być, lub przynajmniej stawać się 

zrównoważone. Mimo popularności konceptu, a także obecności w politykach publicznych 

krajów i ich organizacji, „zrównoważony rozwój” bardzo często jest hasłem, które nie niesie 

znaczenia. Utrudnia to realizację założeń polityk publicznych dotyczących zrównoważonego 

rozwoju, jak również dostarczenie usług edukacyjnych dla młodzieży i kadr, które zapewnią 

potrzebne zrównoważonej gospodarce kompetencje, zwane często zielonymi kompetencjami. 

Niniejszy raport jest kolejnym, cząstkowym raportem prezentującym bieżący 

monitoring sektora w zakresie potrzeb kompetencyjnych, zmian legislacyjnych, sytuacji 

ekonomicznej w sektorze oraz regulacji legislacyjnych, mających wpływ na te aspekty. Tym 

razem jest dedykowany zagadnieniom zrównoważonego rozwoju i zapotrzebowaniu w 

Sektorze na tak zwane zielone kompetencje. Podobnie jak poprzedni, niniejszy raport składa 

się z trzech zasadniczych części: 

1. określenie ram dla raportu i wyzwań dla sektora, do których raport się odnosi: 

zrównoważony rozwój jako priorytet w politykach publicznych; zastosowane metody: 

analiza dokumentów Unii Europejskiej, ONZ oraz opublikowanych badań i opracowań 

naukowych; 

2. charakterystyka ogólna proponowanego rozwiązania i / lub omawianego w raporcie 

zagadnienia: zielone kompetencje jako istotny element kształcenia dla sektora 

chemiczego; zastosowane metody: desk research (analiza dokumentów, aktów 

prawnych, raportów); 

3. odniesienie propozycji / rozwiązania do realiów sektora chemicznego w Polsce, 

przykłady dobrych praktyk, propozycje rekomendacji Rady dla Sektora: 

zapotrzebowanie przedstawicieli Sektora na kompetencje związane ze 

zrównoważonym rozwojem oraz możliwości wsparcia Sektora poprzez kształcenie w 

zakresie zielonych kompetencji; zastosowane metody: wywiad zogniskowany. 

Raport prezentuje zestawienie definicji zrównoważonego rozwoju i zielonych 

kompetencji oraz rozumienie tych pojęć w sektorze chemicznym w Polsce (na podstawie 
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cząstkowych wyników badań fokusowych). Celem raportu jest zatem przedstawienie 

elementów polityk publicznych dotyczących zrównoważonego rozwoju, które mogą mieć 

kluczowe znaczenie dla sektora chemicznego. Ponadto, celem raportu jest odniesienie 

prezentowanych w tych dokumentach wytycznych w zakresie zrównoważonego rozwoju do 

charakterystyki polskiego sektora chemicznego oraz zaprezentowanie jak w praktyce 

wytyczne te są realizowane przez liderów sektora – dwie duże spółki działające w obszarze 

sektora chemicznego.  

  



 

5 
 

Polityki publiczne w zakresie zrównoważonego rozwoju  

Zrównoważony rozwój to rozwój dla przyszłości. W raporcie zagadnienie to rozumiane jest 

zgodnie z definicją przyjętą przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ), a zaczerpniętą z 

Raportu Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju z 1987 r.: zrównoważony rozwój to taki 

rozwój, „(…)który odpowiada obecnym potrzebom ludzi bez ograniczania przyszłym 

pokoleniom możliwości do zaspokojenia  swoich potrzeb”12. Jak wskazuje ONZ, osiągnięcie 

rozwoju, który spełni ten warunek wymaga wspólnego wysiłku podjętego na rzecz spójności 

trzech kluczowych elementów, które są ze sobą połączone: wzrostu gospodarczego, inkluzji 

społecznej i ochrony środowiska.3 

 Początkowo zrównoważony rozwój rozumiano jako ograniczenie wpływu gospodarek 

na środowisko naturalne. W toku dyskusji i z biegiem lat, zjawisko nabrało więcej wymiarów. 

Stąd dziś zrównoważony rozwój to zdecydowanie więcej niż działania „proekologiczne”. To 

podejście traktujące na równi trzy czynniki: poszanowanie przyrody, wzrost gospodarczy i 

postęp cywilizacyjny. Aktualnie stanowi nie tyle obszar działań sam w sobie, ale staje się 

horyzontalną zasadą mającą wpływ na wszelkie dziedziny i odzwierciedloną w politykach 

publicznych na różnym poziomie, w tym krajowym i lokalnym. W Polsce zasadzie 

zrównoważonego rozwoju nadano rangę prawa podstawowego wynikającego z zapisów 

Konstytucji RP (zob. Ramka 1). 

 

Ramka 1 Zrównoważony rozwój w Konstytucji RP 

Źródło: Art. 5 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 

 

                                                      
 
 
1 Zrównoważony Rozwój i Cele Zrównoważonego Rozwoju http://www.unic.un.org.pl/strony-2011-

2015/zrownowazony-rozwoj-i-cele-zrownowazonego-rozwoju/2860 , dn.20.02.2022 
2 Podkreślenie własne. 
3 Tamże. 

„Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia 
wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa 
narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego 
rozwoju”. 

http://www.unic.un.org.pl/strony-2011-2015/zrownowazony-rozwoj-i-cele-zrownowazonego-rozwoju/2860
http://www.unic.un.org.pl/strony-2011-2015/zrownowazony-rozwoj-i-cele-zrownowazonego-rozwoju/2860
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Zrównoważony rozwój to zatem „międzypokoleniowa solidarność”, która polega na 

znajdowaniu rozwiązań gwarantujących dalszy wzrost, a jednocześnie pozwalających na 

włączenie wszystkich grup społecznych zarówno w proces rozwoju, jak i możliwość czerpania 

korzyści ze wzrostu gospodarczego. 

Jednym z najważniejszych dokumentów wskazujących ścieżki i kierunki dla 

zrównoważonego rozwoju w kontekście globalnym jest wynegocjowany i ostatecznie przyjęty 

przez 193 państwa członkowskie ONZ w 2015 roku dokument - “Przekształcanie naszego 

świata: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030”. Agenda 2030 prezentuje 17 

Celów Zrównoważonego Rozwoju, w ramach których wyznaczonych zostało 169 zadań, które 

państwa członkowskie zadeklarowały osiągnąć do 2030 roku. Wyjątkowość tego dokumentu 

wynika zarówno ze skali zakładanych działań, jak i procesu tworzenia. Poprzedni dokument 

ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju („Milenijne Cele Zrównoważonego Rozwoju”) był 

zarówno zdecydowanie mniej obszerny (21 zadań w ramach 8 celów), jak również powstał w 

formie opracowania eksperckiego, a nie jak Agenda 2030 w wyniku negocjacji i konsensusu 

zawartego między 193 państwami członkowskimi ONZ. Rysunek 1 (poniżej) prezentuje 

zestawienie logo Celów Zrównoważonego Rozwoju (CZR). Załącznik 1. niniejszego raportu 

stanowi natomiast tabela zestawiająca cele wraz z przypisanymi im zadaniami. 

 

Rysunek 1 Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. 
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Źródło: Cele Zrównoważonego Rozwoju http://www.un.org.pl/ dn. 20.02.2022 

 

 Cele Zrównoważonego Rozwoju wskazują kierunki działań dla państw, organizacji i 

społeczności. Są także odzwierciedleniem szerokiego rozumienia tego zjawiska – obejmują 

zarówno rozwój cywilizacyjny, ochronę ekosystemów i dbałość o równy dostęp do obydwu (to 

jest dóbr cywilizacyjnych i zasobów naturalnych) dla wszystkich ludzi. Każdy z celów to kilka do 

kilkunastu zadań szczegółowych, określonych w czasie – głównie w perspektywie do 2030 

roku, czyli perspektywie Agendy przedstawiającej Cele. Co ważne, osobnym celem jest 

współpraca w zakresie ich realizacji. Szerokie porozumienie, jakie stoi za Agendą 2030 ONZ dla 

zrealizowania celów musi być nie tylko kontynuowane, a umacniane – w sferze finansowej, 

technologicznej oraz handlu i budowy potencjału. Przede wszystkim jednak, musi być 

włączone do rozwiązań systemowych. Chociaż sposób określenia i przyjęcia Celów był 

wyjątkowy – opierają się one bowiem na wypracowanym w dyskusjach, szerokim konsensusie, 

a współpraca w zakresie realizacji wyznaczonych w Agendzie 2030 zadań jest sama jednym z 

priorytetów – już teraz niektóre przyjęte cele szczegółowe są opóźnione w realizacji. 

Również Unia Europejska przygotowała politykę publiczną w zakresie 

zrównoważonego rozwoju, która ma bezpośredni wpływ na działania państw członkowskich 

sojuszu, w tym Polski. Dokument ten to opublikowany w 2019 roku Europejski Zielony Ład, 

który ma za zadanie przekształcić UE w zasobooszczędną i konkurencyjna gospodarkę. Dzięki 

http://www.un.org.pl/
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wdrażaniu rozwiązań Europejskiego Zielonego Ładu Europa ma stać się pierwszym 

kontynentem neutralnym klimatycznie. Korzyści z Ładu, jakie zakłada UE to także pomoc w 

podnoszeniu się gospodarek po kryzysie pandemii COVID-19, a trzy kluczowe założenia to: 

 zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto, 

 oddzielenie wzrostu gospodarczego od zużycia zasobów, 

 włączenie wszystkich we wspólny rozwój (dbałość, by żadna osoba ani żaden 

region nie pozostały w tyle).4 

Nadrzędnym celem Europejskiego Zielonego Ładu jest poprawa dobrostanu i zdrowia 

obywateli UE i ich przyszłych pokoleń. Zestawienie zakładanych korzyści przedstawia Rysunek 

2. na następnej stronie. Od grudnia 2019 roku, kiedy Europejski Zielony Ład został 

zaprezentowany, miały miejsce liczne ustalenia i porozumienia będące realizacją jego założeń, 

w tym między innymi przyjęcie Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu5 czy Strategia w zakresie 

chemikaliów na rzecz zrównoważoności6. Wytyczne zawarte w tych dokumentach są 

realizowane zarówno na poziomie europejskim, jak i wdrażane do prawodawstwa państw 

członkowskich, tym samym realnie wpływając na funkcjonowanie społeczności i gospodarek 

już teraz.  

 

Rysunek 2 Zakładane korzyści z Europejskiego Zielonego Ładu 

                                                      
 
 
4 Europejski Zielony Ład, https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pl dn. 

20.03.2022 
5 Europejski Pakt na rzecz Klimatu, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_2323 dn. 

20.03.2021 
6 Strategia w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności, 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_1839 dn. 20.03.2022 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pl
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_2323
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_1839
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Źródło: Europejski Zielony Ład, https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pl 

dn. 20.03.2022 

 

Europejski Zielony Ład ma zatem zapewnić konkurencyjność europejskiej gospodarki, a 

także dobrostan obywateli. Główne kierunki działań obejmują zmniejszenie wpływu na 

środowisko naturalne poprzez uzyskanie neutralności klimatycznej i zwiększenie dobrostanu 

obywateli Unii Europejskiej poprzez zarówno wzmocnienie gospodarki Europejskiej 

innowacyjnością, jak również wdrażanie rozwiązań zapewniających zdrowie i dostęp do 

postępu cywilizacyjnego dla aktualnych i przyszłych pokoleń.  

Założenia polityk publicznych w zakresie zrównoważonego rozwoju i przyjaznej 

środowisku gospodarki były tworzone przez ostatnie lata w atmosferze współpracy i prób 

osiągnięcia konsensusu, w sytuacji pokoju w Europie. Aktualna sytuacja polityczna – a przede 

wszystkim wojna w Ukrainie mogą znacząco przyczynić się do spowolnienia realizacji zarówno 

Celów Zrównoważonego Rozwoju, jak i wprowadzania Europejskiego Zielonego Ładu. Biorąc 

pod uwagę zmniejszone dostawy żywności, można spodziewać się zwiększenia zużycia (a tym 

samym produkcji) chemikaliów dla potrzeb sektora rolniczego. Jednocześnie, społeczeństwa i 

gospodarki zmuszone do radzenia sobie z pojawiającymi się bieżącymi problemami – mogą 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pl
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chętnie przyjmować perspektywę krótkoterminową, a to nie sprzyja realizacji 

długoterminowych polityk zrównoważonego rozwoju. 

Zielone kompetencje – kompetencje dla zrównoważonej gospodarki 

Dążenie do zrównoważonej gospodarki czy gospodarek, ma znaczący wpływ na ich 

zapotrzebowanie kompetencyjne. Podobnie jak polityki zrównoważonego rozwoju nabrały 

charakteru horyzontalnego, tak i kompetencje wynikające z wdrażania tych polityk w 

zdecydowanej większości będą wspólne dla wielu sektorów. Jednocześnie należy pamiętać, że 

realizacja zadań, do których te same kompetencje będą potrzebne może  w poszczególnych 

sektorach być nieco, a nawet znacząco różna. Kompetencje dla zrównoważonego rozwoju to 

tak zwane zielone kompetencje (ang. green skills). Pojęcie to jest tłumaczone na język polski 

też jako zielone umiejętności czy umiejętności ekologiczne.7 

 ONZ definiuje zielone kompetencje jako „ (…) wiedz[ę], umiejętności, wartości i 

postawy potrzebne do życia, rozwoju i wspierania zrównoważonego i zasobooszczędnego 

społeczeństwa”.8 W literaturze pojawiają się także definicje odnoszące zielone kompetencje 

do zapotrzebowania kompetencyjnego przedsiębiorstw. W kontekście zarządzania 

przedsiębiorstwami, „[z]ielone kompetencje pracowników stanowią wypadkową ich wiedzy 

oraz umiejętności w zastosowaniu prośrodowiskowych rozwiązań w przedsiębiorstwie.”9 

 Postrzeganie zrównoważonego rozwoju jako całościowej koncepcji, wpływającej 

horyzontalnie na wszelkie dziedziny życia, w tym wszystkie sektory gospodarki, implikuje 

konieczność redefiniowania wymagań wobec gospodarek, a tym samym zapotrzebowania na 

kompetencje. Wprowadzenie Europejskiego Zielonego Ładu, jak również realizacja Celów 

Zrównoważonego Rozwoju, wpływają i będą wpływały także na rynek pracy. Część aktualnych 

zawodów zniknie, inne zostaną zredefiniowane, a jeszcze inne dopiero powstaną. Zawody, 

                                                      
 
 
7 Umiejętności ekologiczne https://europa.eu/climate-pact/about/priority-topics/green-skills_pl dn.20.03.2023 
8 Czym są zielone kompetencje, https://www.unido.org/stories/what-are-green-skills dn. 20.03.2022 
9 Kozar, Ł. (2017). Kształtowanie zielonych kompetencji pracowników w gospodarce ukierunkowanej na 

zrównoważony rozwój. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, (6), 57-69, s. 61 

https://europa.eu/climate-pact/about/priority-topics/green-skills_pl
https://www.unido.org/stories/what-are-green-skills
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które są kluczowe dla funkcjonowania zrównoważonych gospodarek to tak zwane zielone 

zawody (ang. green jobs). Zawody te już od ponad 10 lat są obiektem badań i analiz.10 

 W związku z przyjęciem Europejskiego Zielonego Ładu, jak również ambicjami UE żeby 

realizować Cele Zrównoważonego Rozwoju, powołana została organizacja GreenComp 

Organization (Organizacja dla Zielonych Kompetencji). Ma ona za zadanie wpływać na zmianę 

w pożądanym kierunku, głównie poprzez rekomendacje dla różnych grup docelowych w 

zakresie wspierania zielonych kompetencji. Koncept zielonych kompetencji został opracowany 

przez Europejskie Stowarzyszenie Władz Lokalnych i Regionalnych dla Kształcenia przez Całe 

Życie - EARLALL, Europejskie Forum Kształcenia i Edukacji Technicznej i Zawodowej - EfVET, 

oraz Europejskie Forum na rzecz Edukacji i Kształcenia Zawodowego – EAEA. Rekomendacje 

GreenComp dla przemysłu (różnych sektorów) to: 

 „promuj zieloną kulturę w swoich sektorach/branżach/przedsiębiorstwach, 

 ułatwiaj podnoszenie i przekwalifikowywanie pracowników nie tylko w branżach 

zajmujących się zieloną gospodarką, ale także całej siły roboczej w zakresie zielonych 

kompetencji, polityk, standardów itp. w tym zakresie kluczowymi kwestiami będą 

efektywność energetyczna, produkcja energii i sektor sprzęganie, 

 wprowadzaj standardy i zasady pracy zgodne z Agendą ONZ 2030 i celami 

zrównoważonego rozwoju, 

  nadaj priorytet współpracy z interesariuszami, którzy przestrzegają zasad 

zrównoważonego rozwoju i środowiska.”11 

 Jak wskazują raporty Europejskiego Centrum Rozwoju Zawodowego – Cedefop, 

zarówno rozwój zielonych zawodów, jak i zielonych kompetencji wymaga aktywnej roli 

rządów, a przemysł nie może pozostać sam postawiony przed wyzwaniami. Zwłaszcza małe i 

średnie przedsiębiorstwa wymagają i będą wymagać wsparcia w zakresie wdrażania 

                                                      
 
 
10 Cedefop (2010). Skills for green jobs. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Cedefop 

reference series. 
11 Green Competences Organization https://green-comp.eu/about/ 31.03.2022 

https://green-comp.eu/about/
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potrzebnych innowacji.12 Innowacje te będą wymagać jednak zarówno nakładów 

inwestycyjnych, jak i nowych kompetencji pracowników. Wysoko wykwalifikowane kadry będą 

potrzebne zarówno w dotąd znanych sektorach, jak i w pojawiających się przedsięwzięciach w 

obszarze technologii niskoemisyjnych.  

Główną rolą instytucji publicznych i jej przedstawicieli jest zatem wsparcie kształcenia 

kompetencji dla zielonych zawodów i zielonych kompetencji. Kształcenia skierowanego 

zarówno do młodzieży, jak i do dorosłych, którzy w związku ze zmianami w kierunku 

zrównoważonej gospodarki będą potrzebować podnoszenia umiejętności, np. poprzez 

dokształcenie lub uaktualnienia posiadanych kompetencji. W tabeli 1 (poniżej) znajdują się 

przykładowe zawody, zakres podnoszenia umiejętności i nowe zawody wyłaniające się z tego 

procesu. 

 

Tabela 1 Przykłady podnoszenia umiejętności w ramach istniejących zawodów i nowe, zielone 
zawody 

Państwo Dotychczasowy zawód / 
zawody 

Trening / 
kształcenie 
bazowe 

Podnoszenie 
umiejętności 

Nowy zawód / 
zawody 

Estonia Pracownik budowlany Brak 
standardów 

Znajomość 
systemów 
energetycznych, 
umiejętności 
analityczne, 
zarządzanie 
projektami 

Audytor 
energetyczny 

Wielka 
Brytania 

Inżynier w sektorze 
energetycznym 

Wyższe 
wykształcenie 
inżynierskie 

Instalacja i 
utrzymanie 
niskowęglowych 
technologii, 
umiejętności w 
zakresie obsługi 
klienta 

Ekspert 
inteligentnych 
technologii 
energetycznych 
/  

Francja Pracownik sektora 
recyklingu 

Certyfikat 
kwalifikacji 
zawodowej 

Techniki 
sortowania i 
przyjmowania 
odpadów, 

Operator 
recyklingu 
odpadów 

                                                      
 
 
12 Tamże, s. 6 
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wiedza w 
zakresie 
składowania 

Źródło: Cedefop (2010). Skills for green jobs. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Cedefop  

reference series, s. 1013 

 
W sposób szczególny potrzeba rozwoju zielonych kompetencji dotyczy jednak 

kształcenia ogólnego. Braki, jakie eksperci Cedefopu zidentyfikowali w kompetencjach 

obywateli Unii Europejskiej w głównej mierze nie dotyczą wysokiej klasy, wąskich kompetencji 

specjalistycznych, ale bazy kompetencyjnej, która pozwoli na dalsze rozwijanie kompetencji 

zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem (patrz Ramka 2.) 

 

Ramka 2 Fundamentalna słabość kompetencji w UE 

Źródło: Cedefop (2010). Skills for green jobs. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Cedefop 

reference series, s. 814 

 
 Zidentyfikowanie luki kompetencyjnej (między zapotrzebowaniem na zielone 

kompetencje w zrównoważonej gospodarce a bazą kompetencyjną, którą posiadają 

Europejczycy) – zaowocowało dalszymi pracami nad określeniem potrzeb kompetencyjnych i 

strategii ich kształcenia. Raport „Green skills and innovation for inclusive growth”, także 

sporządzony przez Cedefop,15 w rozdziale “Oddziaływanie transformacji w kierunku zielonej 

                                                      
 
 
13 Tłumaczenie własne. 
14 Tłumaczenie własne. 
15 Cedefop; OECD (2015). Green skills and innovation for inclusive growth. Luxembourg: Publications Office of the 

European Union. Cedefop reference series. 

UE cierpi na słabości systemowe w swojej bazie umiejętności, które ograniczają jej 
możliwości produktywność i konkurencyjność w dzisiejszej gospodarce oraz zmniejszają jej 
wydajność do wykorzystania możliwości oferowanych przez zielony wzrost. Deficyty 
obejmują przede wszystkim umiejętności zarządzania i umiejętności techniczne związane z 
konkretnym stanowiskiem (wiele z nich jest powiązanych z naukami ścisłymi, 
technologiami, inżynierią i matematyką [STEM]) powodują większą troskę niż troska o 
niedobory „nowych” zielonych umiejętności. 
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ekonomii na zatrudnienie i potrzeby kompetencyjne”16 analizuje wpływ polityk publicznych w 

zakresie zrównoważonego rozwoju na rynek pracy. Przede wszystkim wpływ ten 

odzwierciedla się w powstawaniu nowych usług i nowych specjalistów na rynku pracy, a 

zielone zawody nie tylko obejmują „typowe” dla ekologicznej gospodarki obszary, jak 

zarządzanie odpadami, ale obejmują wszystkie gałęzie gospodarki, w sposób horyzontalny. 

 Co ważniejsze, wzrost zatrudnienia w zielonych zawodach obejmuje przede wszystkim 

obszary nowopowstałe, związane z energią odnawialną, eksportem dóbr środowiskowych i 

usługami środowiskowymi.17 Jak wynika z przytaczanych w raporcie badań, w obszarze 

związanym z wdrażaniem gospodarki ekologicznej, odnotowywane są niedobory zatrudnienia. 

Jak przekonuje Frauke Eckermann, autorka rozdziału, „profile kwalifikacji wymagane w 

ochronie środowiska są równie zróżnicowane jak oferowane w tym obszarze miejsca pracy. 

Jedna cecha dotyczy jednak ich wszystkich - ciągle się zmieniają wymagania w tych zawodach, 

ponieważ gospodarka środowiskowa zazwyczaj wiąże się z wysokim poziomem 

innowacyjności”.18 

 Podsumowując, zielone kompetencje są niezbędnym warunkiem wstępnym dla 

budowania zrównoważonej gospodarki. Kompetencje te są bardzo zróżnicowane i obejmują 

zarówno liczne umiejętności i wiedzę specjalistyczną, jak i ogólne kompetencje, potrzebne w 

licznych sektorach i będące bazą dla rozwoju społecznego i gospodarczego w wybranym 

kierunku. Rekomendacje w zakresie działań wspierających rozwój zielonych kompetencji to: 

1. „przewidywanie przyszłych potrzeb kompetencyjnych i wymogów rynku pracy, 

2. motywowanie (młodych) ludzi do podejmowania prac w obszarze ‘środowiskowym’, 

3. dostosowanie programów nauczania  na różnych poziomach, 

                                                      
 
 
16 Tłumaczenie własne, ang. Employment effects and qualification needs of a transformation to a greener 

economy 
17 Cedefop; OECD (2015). Green skills and innovation for inclusive growth. Luxembourg: Publications Office of the 

European Union. Cedefop reference series, s. 102 
18 Tamże, tłumaczenie własne. 
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4. wsparcie wymiany personelu zarządzającego,19  

5. zaangażowanie [w zachodzące zmiany] pracowników.”20 

W ostatnim czasie, zielone kompetencje, czyli kompetencje dla zrównoważonosci, zyskały w 

Europie własną ramę – GreenComp Europejska Rama Zrównoważonych Kompetencji to 

dokument, który porządkuje kompetencje potrzebne do transformacji Europy w „zielony” 

kontynent, uwzględniając złożoność koncepcji zrównoważonego rozwoju, jak również 

potrzebę kształtowania kompetencji niespecyficznych dla konkretnej branży, a kluczowych dla 

innowacyjności – takich jak krytyczne myślenie czy kreatywność.21 

Zrównoważony rozwój i zielone kompetencje dla sektora chemicznego 

Europejski Zielony Ład bezpośrednio wpływa na gospodarki krajów członkowskich Unii 

Europejskiej, w tym na poszczególne sektory. Sektor chemiczny, jako jeden z bardziej 

kluczowych dla rozwoju zrównoważonego rozwoju Europy prócz ogólnego dokumentu został 

objęty szczegółową strategią obejmującą tylko zagadnienia związane z sektorem. 14 

października 2020 roku Komisja Europejska przyjęła nową strategię UE, w zakresie 

chemikaliów na rzecz zrównoważoności. Strategia ta ma na celu pobudzić innowacje w 

zakresie bezpiecznych i zrównoważonych chemikaliów, a zwiększyć ochronę ludzi i środowiska 

przed chemikaliami niebezpiecznymi.22  

Co ważne, strategia ta przygotowana została z myślą o szeroko rozumianym sektorze 

chemicznym, a w dokumencie podkreśla się kluczową i pozytywną rolę chemii dla środowiska i 

człowieka – „w pełni uznano fundamentalne znaczenie chemikaliów dla dobrostanu człowieka 

                                                      
 
 
19 W kontekście wymiany doświadczeń między sektorami i zwiększenia interdyscyplinarności stosowanych 

rozwiązań – dopisek własny. 
20 Cedefop; OECD (2015). Green skills and innovation for inclusive growth. Luxembourg: Publications Office of the 

European Union. Cedefop reference series, s. 109 
21 Bianchi, G., Pisiotis, U. and Cabrera Giraldez, M., GreenComp (2022) The European sustainability competence 

framework, in: Punie, Y. and Bacigalupo, M. editor(s), EUR 30955 EN, Publications Office of the European Union, 

Luxembourg, doi:10.2760/13286, JRC128040. 
22 Zielony Ład: Strategia w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_1839 dn. 20.03.2022 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_1839
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oraz dla ekologicznej i cyfrowej transformacji europejskiej gospodarki i europejskiego 

społeczeństwa”.23 W strategii odzwierciedlenie mają dwie grupy tematyczne, w ramach 

których wskazano inicjatywy przewodnie. Te grupy to „Zwiększenie ochrony zdrowia i 

środowiska” oraz „Pobudzanie innowacji i promowanie konkurencyjności UE”. Lista 

wskazanych w strategii działań dla każdej z tych grup zaprezentowana została w Tabeli 2., 

poniżej. 

 

Tabela 2 Działania w ramach Strategii w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności 

Grupa tematyczna Działania 

Zwiększenie ochrony 
zdrowia i środowiska 

 stopniowe wycofywanie z produktów konsumpcyjnych – 
takich jak zabawki, artykuły pielęgnacyjne dla dzieci, 
kosmetyki, detergenty, materiały przeznaczone do kontaktu 
z żywnością i tekstylia – najbardziej szkodliwych substancji, 
które obejmują między innymi substancje zaburzające 
funkcjonowanie układu hormonalnego, chemikalia 
oddziałujące na układ odpornościowy i oddechowy oraz 
substancje trwałe, takie jak substancje per- i 
polifluoroalkilowe (PFAS), chyba że ich stosowanie okaże się 
niezbędne dla społeczeństwa; 

 w miarę możliwości minimalizowanie i zastępowanie 
obecności substancji potencjalnie niebezpiecznych we 
wszystkich produktach. Priorytetowo traktowane będą te 
kategorie produktów, które dotyczą szczególnie wrażliwych 
grup społecznych, i te, które mają największy potencjał w 
zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym; 

 zajęcie się problemem połączonego wpływu chemikaliów 
(oddziaływania różnych substancji występujących w 
połączeniu ze sobą) poprzez lepsze uwzględnienie ryzyka, 
jakie stwarza dla zdrowia ludzkiego i środowiska codzienne 
narażenie na szereg różnych chemikaliów z rozmaitych 
źródeł; 

 zapewnienie producentom i konsumentom dostępu do 
informacji na temat zawartości chemikaliów i ich 
bezpiecznego stosowania poprzez wprowadzenie wymogów 
informacyjnych w związku z inicjatywą w zakresie polityki 
zrównoważonych produktów. 

                                                      
 
 
23 Tamże. 
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Pobudzanie 
innowacji i 
promowanie 
konkurencyjności UE 

 opracowanie kryteriów bezpieczeństwa i zrównoważoności 
na etapie projektowania i zapewnienie wsparcia 
finansowego na rzecz komercjalizacji i stosowania 
bezpiecznych i zrównoważonych chemikaliów; 

 zapewnienie opracowywania i wykorzystywania 
bezpiecznych i zrównoważonych na etapie projektowania 
substancji, materiałów i produktów za pomocą unijnego 
finansowania i instrumentów inwestycyjnych oraz 
partnerstw publiczno-prywatnych; 

 istotne wzmocnienie egzekwowania przepisów UE zarówno 
na granicach, jak i na jednolitym rynku; 

 uruchomienie programu badań naukowych i innowacji w 
dziedzinie chemikaliów, aby wypełnić luki w wiedzy na temat 
wpływu chemikaliów, promować innowacje i odejść od 
badań na zwierzętach; 

 uproszczenie i konsolidacja ram prawnych UE – np. poprzez 
wprowadzenie jednej procedury oceny jednej substancji, 
wzmocnienie zasady „brak danych, brak obrotu” oraz 
wprowadzenie ukierunkowanych zmian w REACH i 
przepisach sektorowych. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Zielony Ład: Strategia w zakresie chemikaliów na rzecz 

zrównoważoności https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_1839  dn. 20.03.2022 

 
Jak pokazuje przytoczona w Tabeli 2. lista działań w ramach realizacji tej strategii, 

sformułowania w odniesieniu do sektora są bardzo szczegółowe (np. wskazujące rodzaj 

substancji, które mają być wycofywane), a jednocześnie biorący pod uwagę możliwości 

sektora – poprzez zastosowane zwroty „w miarę możliwości” czy „w najbliższym możliwym, 

czasie”. Z drugiej strony, zwroty te, łagodzące wymagania wobec sektora, mogą być także 

traktowane jako wyjście awaryjne, pozwalające „uniknąć” niezbędnych transformacji ze 

względu na krótkoterminowe potrzeby. Tocząca się od niedawna w Europie wojna może być 

katalizatorem tych uników. Komisja Europejska niemniej ma promować bezpieczeństwo i 

zrównoważony rozwój w kontekście globalnym. Zakazane w Europie substancje nie będą też 

mogły być używane przy produkcji towarów eksportowanych, a Unia Europejska aspiruje do 

roli lidera i przykładu w zakresie spójnych rozwiązań.24 

                                                      
 
 
24 Zielony Ład: Strategia w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_1839 dn. 20.03.2022 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_1839
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_1839
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 Istotną rolę w kontekście „zieloności” w sektorze spełnia także Sektorowa Rada ds. 

Kompetencji Sektora Chemicznego. Rola ta ma szczególne znaczenie w łączeniu 

przedsiębiorców sektora i instytucji związanych z edukacją kadr dla sektora. Jedną z inicjatyw 

Rady w zakresie monitorowania zapotrzebowanie na kompetencje w sektorze były badania 

dotyczące znajomości w sektorze rozwiązań związanych z wdrażaniem Europejskiego 

Zielonego Ładu i możliwości ich finansowania oraz zapotrzebowania sektora na zielone 

kompetencje. Pełny opis i wnioski z badania zostały zaprezentowane w osobnym raporcie. 

Warto jednak odnieść się do jednej z części badania, czyli wywiadów zogniskowanych, które 

sygnalizują zrozumienie w sektorze dla polityk zrównoważonego rozwoju, jak również 

zapotrzebowanie na zielone kompetencje. 

Wywiady zogniskowane zostały przeprowadzone na przelomie listopada i grudnia 

2021 roku w gronie przedstawicieli sektora chemicznego. W skład trzech grup fokusowych 

weszli przedstawiciele przedsiębiorst sektora – dużych, średnich, małych, a nawet mikro 

przedsiębiorstw, przedstawiciele instytucji edukacyjnych w zakresie kształcenia zawodowego, 

a także przedstawiciele uczelni i instytutów badawczych oraz organizacji branzowych. W 

sumie w badaniu fokusowym wzięło udział 21 osób. Badania zrealizowano w formie 

stacjonarnej, hybrydowej i zdalnej, a w każdym badaniu udział brał zarówno moderator, jak i 

obserwator. Narzędzie (kwestionariusz wywiadu zogniskowanego) i procedura badania 

stanowią Załącznik 2. do raportu. Ramka 3 na następnej stronie prezentuje opinie 

przedstawicieli sektora na temat zielonych kompetencji potzrbnych dla budowania 

zrównoważonej gospodarki w sektorze chemicznym. 

Ze względu na bezpośrednio „dotykające” przedstawicieli sektora chemicznego 

rozporządzenia w ramach realizacji Zielonego Ładu, w sektorze dominuje rozumienie 

zrównoważonego rozwoju, jako działań proekologicznych. Mimo tego, przedstawiciele 

sektora, w tym zarówno przedsiębiorcy, jak i ludzie edukacji i nauki mają bardzo zbieżne 

spojrzenie na to czym są zielone kompetencje i jakie kompetencje będą kluczowe w związku z 

przekształceniem się sektora chemicznego w Polsce w kierunku ekonomii cyrkularnej i 

zrównoważonej gospodarki. 

Część przedstawicieli sektora jest przekonana, że nie ma czegoś takiego jak „zielone 

kompetencje”, a określenie to jest nowomową. Niemniej większość uczestników wywiadów 
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wskazywała, że zielone kompetencje wynikają z potrzeb rynkowych i wymogów formalnych 

funkcjonowania sektora, a przedsiębiorcy dostosowują się do obu. Jak wskazali uczestnicy 

wywiadów w najbliższych 5 do 10 lat, sektor będzie potrzebować dobrej bazy kompetencyjnej 

w zakresie chemii, a także kompetencji generycznych (takich jak m.in. innowacyjność) oraz 

społecznych – pozwalających na dostrzeganie elementów, które mogą być ważne w dążeniu 

do zrównoważonego rozwoju.  
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Ramka 3 Zielone kompetencje potrzebne dla sektora chemicznego w opinii przedstawicieli 
sektora zebrane w czasie wywiadów zogniskowanych 

Źródło: Badania własne. 

 

Opinie na temat potrzeb sektora chemicznego w Polsce są zatem zbieżne z diagnozą 

potrzeb w zakresie zielonych kompetencji realizowaną przez właściwe agendy Unii 

Europejskiej. Potrzebna jest dobra baza kompetencyjna, zwłaszcza „solidne” podstawy wiedzy 

i umiejętności w zakresie chemii, które w sektorze były pożądane od zawsze. Novum jest 

natomiast konieczność zmiany postaw i budowa świadomości ekologicznej na podstawowych 

etapach edukacji, tak by proponowane już na poziomie specjalistycznym innowacje były 

1. Wiedza w zakresie podstaw chemii, wykształcenie kierunkowe; 

2. Wiedza w zakresie przepisów dot. zrównoważonego rozwoju (zarówno małe jak i duże firmy 

muszą się dostosować do tych samych przepisów) 

3. Kompetencje społeczne: kształtowanie kompetencji kadry wyższego szczebla- modelowanie 

postaw pracowników. Wdrożenie do kultury organizacyjnej w kontekście „zielonych 

kompetencji”. Kształtowanie postaw i nawyków (gaszenie światła, segregacja śmieci) 

4. Wiedza specjalistyczna, np. dot. substancji, które nie posiadają regulacji prawnych, a stanowią 

materiał do badań, w tym wiedza o ich stosowaniu, wykorzystaniu, składowaniu. 

5. Umiejętności w zakresie zamykania obiegów w gospodarce, optymalizacji procesów, 

uwzględniania cyklu życia produktu,  

6. Wiedza w zakresie nowych trendów (wiedza materiałowa- np. w kontekście optymalizacji 

odpadów- użycie lepszych materiałów- recykling wymaga czystych strumieni, np. recykling 

chemiczny mało doceniany, wrażliwość na kwestie środowiskowe, szansa w młodych na 

kształcenie w tych nowych specjalizacjach, recykling, surowce odnawialne, oszczędzanie 

surowców nieodnawialnych, energochłonność, fotowoltaika). 

Dodatkowe uwagi: 

 W programie szkoły średniej nie widać tego, ale te elementy pojawiają się w przedsiębiorstwach 

na praktyce np. procesy automatyzacji w procesach chemicznych oraz recyclingu. 

 Wielosektorowość i spojrzenie holistyczne. 
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zgodne z kierunkiem wyznaczanym przez Zielony Ład i Cele Zrównoważonego Rozwoju. 

Ponadto w zakresie uzupełniania kompetencji i specjalizacji, potrzebne są wiedza, 

świadomość i kompetencje dotyczące nowych technologii i właściwości materiałów – co 

pozwoli skuteczniej domykać cykle życia produktu i zbliżać w kierunku gospodarki 

zamkniętego obiegu (cyrkularnej). 

Realizacja polityk zrównoważonego rozwoju przez liderów sektora. 

Studium przypadków. 

Realizacja polityk publicznych wynikających z przyjęcia Europejskiego Zielonego Ładu i Celów 

Zrównoważonego Rozwoju już jest w toku, co ma odzwierciedlenie w przedsięwzięciach 

innowacyjnych podejmowanych przez przedsiębiorców sektora. Działania przedsiębiorstw 

obejmują zarówno innowacje w zakresie ograniczania śladu węglowego, jak również 

maksymalizację wykorzystania odpadów poprodukcyjnych, odzyskiwania surowców i 

ograniczania zanieczyszczeń. Wszelkie te działania zmierzają w kierunku zrównoważonej 

gospodarki, zwanej także ze względu na cyrkularny obieg surowców – gospodarką cyrkularną.  

Polskie przedsiębiorstwa sektora chemicznego wykorzystując swój potencjał 

innowacyjności, a także ze względu na wymogi regulacyjne, wdrożyły wiele rozwiązań 

będących krokiem na drodze do obiegu cyrkularnego i zminimalizowania wpływu na 

środowisko. Działania te są promowane i wspierane zarówno przez organizacje 

przedsiębiorców, jak i organizacje branżowe. Liderzy sektora – duże przedsiębiorstwa o 

międzynarodowym zasięgu, już teraz realizują polityki zrównoważonego rozwoju, a także 

kierują się przyjętą strategią realizowania jej założeń aktualnie i w przyszłości. W celu 

zobrazowania wysiłków, jakie polski sektor chemiczny już teraz podjął dla realizacji Celów 

Zrównoważonego Rozwoju i Europejskiego Zielonego Ładu, w raporcie zostały przedstawione 

dwa przykłady strategii pochodzące z dużych spółek działających w sektorze chemicznym: 

1. Grupa Ciech SA25, 

                                                      
 
 
25 Ciech – Zrównoważony Rozwój z troską o środowisko https://ciechgroup.com/esg/ dn.03.04.2022 

https://ciechgroup.com/esg/
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2. Grupa Azoty SA26, 

Grupa Ciech SA jest jedną z większych spółek sektora chemicznego w Polsce, której 

zasięg obejmuje liczne rynki zagraniczne. Jest drugim największym producentem sody 

kalcynowanej i oczyszczonej w Unii Europejskiej, głównym producentem soli ważonej w 

Polsce i największym dostawcą krzemianów sodu w Europie, największym polskim 

producentem środków ochrony roślin oraz wiodącym w Polsce producentem pianek 

poliuretanowych. W skład grupy wchodzi 9 spółek, a w ramach tych spółek funkcjonują 

między innymi zakłady produkcyjne w Polsce, Niemczech i Rumunii. 

Grupa Ciech SA przyjęła strategię, w której zobowiązuje się do realizacji ośmiu 

zobowiązań związanych z realizacją Celów Zrównoważonego Rozwoju. Deklaracja realizacji 

Celów Zrównoważonego Rozwoju przez Ciech SA jest przywołana w Ramce 4. 

Ramka 4 Grupa Ciech SA - deklaracja realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju 

Źródło: Ciech – Zrównoważony Rozwój z troską o środowisko https://ciechgroup.com/esg/ dn.03.04.2022 

 

Zobowiązania przyjęte przez Spółkę to, w obszarze ochrony środowiska: przyśpieszenie 

na drodze do neutralności klimatycznej (Rysunek 3. poniżej przedstawia strategię zmierzania 

do neutralności klimatycznej spółki), wzrost bez zwiększania zużycia energii, zainwestowanie 

w gospodarkę cyrkularną (zamkniętego obiegu) jako główną dźwignię efektywności. W 

                                                      
 
 
26 Zielone Azoty https://grupaazoty.com/aktualnosci/grupa-azoty-ze-strategia-na-lata-2021-2030-i-kluczowym-

projektem-zielone-azoty dn.03.04.2022 

Grupa CIECH realizuje strategię ESG – czyli zestaw działań podejmowanych z punktu 

widzenia jej wpływu na ochronę środowiska, troski o społeczeństwo oraz najwyższych 

standardów ładu korporacyjnego. Cele strategii – mierzalne i umożliwiające monitorowanie 

postępów wraz z upływem czasu – są zgodne z kryteriami ESG stosowanymi w ocenie 

spółek giełdowych przez globalnych inwestorów. Wpisują się także w założenia „Agendy 

2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju”, przygotowanej przez Organizację Narodów 

Zjednoczonych. 

https://ciechgroup.com/esg/
https://grupaazoty.com/aktualnosci/grupa-azoty-ze-strategia-na-lata-2021-2030-i-kluczowym-projektem-zielone-azoty
https://grupaazoty.com/aktualnosci/grupa-azoty-ze-strategia-na-lata-2021-2030-i-kluczowym-projektem-zielone-azoty
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ramach tych zobowiązań Ciech SA realizuje zadania ujęte w 4 Celach Zrównoważonego 

Rozwoju – 6, 9, 12 i 13 (Cele wraz z opisem zadań stanowią załącznik 1 Raportu). 

Rysunek 3 Neutralność klimatyczna spółki Ciech SA  

 

Źródło: Platforma Przemysłu Przyszłości. Europejski Zielony Ład https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/sposoby-na-

neutralnosc-klimatyczna-czyli-o-co-chodzi-w-zielonym-ladzie/?gclid=Cj0KCQiAjJOQBhCkARIsAEKMtO00w-

CWK_t30E1tQx1ZBLV2qQuhevKs2afIEDA-WxYpMCM76stpS0IaAjBWEALw_wcB  dn.10.02.2022 

 
 W ramach zobowiązań dla społeczeństwa Spółka podjęła się działań związanych z 

realizacją zadań z 3, 4 5 8 i 11 Celu Zrównoważonego Rozwoju (zob. Załącznik 1.). Zobowiązania 

te to: priorytetyzacja bezpieczeństwa, przyjęcie strategii rozwoju talentów, odpowiedzialne 

zaangażowanie w życie lokalnych społeczeństw, których Cech SA jest częścią. Wreszcie w 

ramach trzeciego filaru strategii zrównoważonego rozwoju. Spółka realizuje zadania w ramach 

8 i 17 celu – zobowiązując się do współpracy z klientami i dostawcami w zakresie realizacji Celów 

Zrównoważonego Rozwoju oraz podejmując zobowiązanie spełnienia składanych (także w 

ramach tej strategii) obietnic. 

Drugim przedsiębiorstwem, liderem sektora chemicznego, który może być przykładem 

realizacji „zielonych” polityk publicznych jest Grupa Azoty S.A. Grupa Azoty SA jest częścią 

Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, jednej z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-

chemicznej w Europie, a także skupiającej największe przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego 

w Polsce. Spółka Grupa Azoty S.A., w której zaplanowano pilotaż, to spółka dominująca, 

https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/sposoby-na-neutralnosc-klimatyczna-czyli-o-co-chodzi-w-zielonym-ladzie/?gclid=Cj0KCQiAjJOQBhCkARIsAEKMtO00w-CWK_t30E1tQx1ZBLV2qQuhevKs2afIEDA-WxYpMCM76stpS0IaAjBWEALw_wcB
https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/sposoby-na-neutralnosc-klimatyczna-czyli-o-co-chodzi-w-zielonym-ladzie/?gclid=Cj0KCQiAjJOQBhCkARIsAEKMtO00w-CWK_t30E1tQx1ZBLV2qQuhevKs2afIEDA-WxYpMCM76stpS0IaAjBWEALw_wcB
https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/sposoby-na-neutralnosc-klimatyczna-czyli-o-co-chodzi-w-zielonym-ladzie/?gclid=Cj0KCQiAjJOQBhCkARIsAEKMtO00w-CWK_t30E1tQx1ZBLV2qQuhevKs2afIEDA-WxYpMCM76stpS0IaAjBWEALw_wcB
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kreująca Strategię rozwoju dla wszystkich Spółek, wyznacza standardy i kierunki działania i 

zarządzania. Od 30 czerwca 2008 r. Grupa Azoty S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie (nazwa giełdowa ATT), jest również uczestnikiem indeksów WIG, 

WIG30, mWIG40, WIG-Poland, WIG-CHEMIA, Respect Index, FTSE Emerging Markets, MSCI. 

 

W przyjętej przez Azoty SA strategii na lata 2021 – 2030, jednym z kluczowych 

elementów jest Strategia ESG ( ang. environmental, social and corporate governance). W 

perspektywie do 2030 roku Spółka stawia na działania wspierające zrównoważony rozwój, 

odwołujące się do zadań wchodzących w skład Celów Zrównoważonego Rozwoju Agendy 

2030 nr 2, 4, 6, 8, 9, 12, 13 (zob. Załącznik 1). Filarami strategicznymi Grupy Azoty są klimat i 

środowisko, zrównoważone produkty, zrównoważony łańcuch dostaw, najbliższe otoczenie 

oraz przyjazne i bezpieczne miejsce pracy. Filary te składają się na Deklarację Grupy Azoty w 

obszarze zrównoważonego rozwoju (Rysunek 4). 

 

Rysunek 4 Deklaracja Grupy Azoty SA w obszarze zrównoważonego rozwoju 

Źródło: Strategia ESG Grupy Azoty SA, s. 33 [dok. Elektr.] 

https://strategia2030.grupaazoty.com/  dn. 06.04.2022 

 

https://strategia2030.grupaazoty.com/
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Jak pokazują liderzy sektora – polityki publiczne w zakresie zrównoważonego rozwoju 

mogą być częścią realnych działań przedsiębiorstw w sektorze chemicznym w Polsce. Co 

więcej, mogą one być narzędziem do budowania przewagi konkurencyjnej, wzmacniania 

innowacyjności, budowania społecznego, pozytywnego obrazu chemii oraz wsparcia rozwoju 

własnych kadr. Chociaż dominujące spółki o zasięgu międzynarodowym nie są 

reprezentatywnym obrazem tego jak w sektorze chemicznym jest realizowana transformacja 

w kierunku zielonej ekonomii, warto przyglądać się tym rozwiązaniom i promować je, gdyż to 

liderzy będą nadawać ton działań i podejścia przyjętego z biegiem czasu w całym sektorze. 

Podsumowanie 

Zagadnienia związane ze Zrównoważonym Rozwojem są aktualnie jednymi z bardziej 

kluczowych – zarówno dla teraźniejszości, jak i dla przyszłości sektora. Zwłaszcza w warunkach  

niepewności związanych z aktualną sytuacją geopolityczną, zwiększenie możliwości w zakresie 

odzyskiwania surowca z odpadów i elastyczne zmiany w łańcuchach dostaw – zielone 

kompetencje mogą nabrać jeszcze większego znaczenia. 

 Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Chemicznego jako ciało reprezentujące 

sektor i działające dla sektora ma szansę w olbrzymim stopniu wesprzeć sektor łącząc 

przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji edukacyjnych. Pierwszym krokiem w tym kierunku 

mogą być realizowane przez Radę badania monitorujące sektor w zakresie potrzeb 

kompetencyjnych. Już pierwszy etap badania (wywiady zogniskowane) pokazał bowiem jak 

bardzo potrzebna jest przestrzeń do spotkań i wspólnej dyskusji nad priorytetami w procesach 

zmian w kierunku zrównoważonej gospodarki w ramach sektora. Liczne wyzwania związane ze 

zmianami w kierunku zrównoważonej gospodarki, mają wpływ na potrzeby przedsiębiorstw w 

sektorze w zakresie kompetencji. Jak pokazują badania27, dyskusja i wspólne wypracowanie 

rozwiązań przez przedstawicieli przedsiębiorstw i edukacji (szkolnictwa i kształcenia 

                                                      
 
 
27 Pfeiffer Agnieszka (2013) Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość i przyszłość. 

Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 
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zawodowego oraz szkolnictwa wyższego) może zwiększyć możliwości sektora w obszarze 

przygotowania dopasowanej kompetencyjnie do potrzeb sektora kadry. 

 Zbieżność zapotrzebowania na umiejętności wynikająca z badań realizowanych w 

sektorze chemicznym z analizami kompetencji potrzebnych dla zielonych zawodów jest 

pozytywnym sygnałem. Zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym, kształcenie tych 

kompetencji będzie bowiem wspierane instytucjonalnie. To pozwala na optymistyczne 

prognozy w zakresie nasycenia rynku pracy osobami z potrzebnymi w sektorze 

kompetencjami w przyszłości, jak również zwiększa możliwości przekwalifikowywania i 

dokształcania aktualnych kadr. Niemniej sukces w zakresie ciągłego i płynnego uzupełniania w 

sektorze potrzebnych kompetencji zależy od jakości komunikacji między światem przemysłu a 

światem edukacji.  

Aktualna sytuacja w Europie, związana z konfliktem zbrojnym w sąsiadującej z Polską 

Ukrainie, może znacząco zmniejszyć tempo zmian w kierunku gospodarki przyjaznej, a także 

inkluzywnych społeczeństw. Świadomość długoterminowych zmian, które są potrzebne tak 

dla nas, jak i przyszłych pokoleń oraz systemowe działania mające na celu wdrażanie 

transformacji przechodzą teraz ważną próbę trwałości w trudnym i zmiennym w zakresie 

priorytetów otoczeniu. Podejmowane jak dotąd działania – zarówno liderów sektora, jak i 

instytucji publicznych, w ostatnich latach wskazują, że podmioty sektora obrały ważny kurs, z 

którego – mimo trudności, nie należy zawracać. 
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Załączniki 

Załącznik 1. Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ wraz z zadaniami. 
Nr Cel Zrównoważonego Rozwoju Zadania 

 Koniec z ubóstwem 

1.1  Do 2030 roku wyeliminować skrajne ubóstwo na całym świecie aktualnie mierzone jako utrzymywanie się za 

mniej niż $1,25 dziennie. 

 

1.2  Do 2030 roku zmniejszyć przynajmniej o połowę odsetek mężczyzn, kobiet i dzieci, cierpiących z powodu 

ubóstwa, we wszystkich jego wymiarach oraz zgodnie z krajowymi politykami. 

 

1.3  Wdrożyć właściwe dla poszczególnych krajów systemy i mechanizmy ochrony socjalnej dla wszystkich ludzi, 

włączając w to najniższe klasy społeczne oraz do 2030 roku objąć nimi jak największą liczbę grup ubogich i 

wrażliwych. 

 

1.4  Do 2030 roku wszystkim kobietom i mężczyznom, w szczególności osobom ubogim i wrażliwym, zapewnić 

równe prawa w dostępie do zasobów ekonomicznych i naturalnych, podstawowych usług, prawa do własności i 

sprawowania kontroli nad gruntami i innym mieniem, dziedziczenia, właściwych nowych technologii oraz usług 

finansowych, w tym mikrofinansów. 

 

1.5  Do 2030 roku zbudować odporność osób ubogich i wrażliwych wobec zagrożeń, zmniejszyć ich ekspozycję i 

wrażliwość na ekstremalne zjawiska klimatyczne oraz wstrząsy gospodarcze, społeczne i środowiskowe, a także 

katastrofy naturalne. 

 

1.A  Zapewnić znaczną mobilizację środków pochodzących z różnych źródeł, w tym ze zwiększonej współpracy 

rozwojowej, by zapewnić odpowiednie i przewidywalne środki dla krajów rozwijających się, w szczególności dla 

państw najmniej rozwiniętych, umożliwiających wdrażanie programów i polityk dotyczących wyeliminowania głodu 

we wszystkich jego formach. 
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1.B  Stworzyć ramy stabilnej polityki na poziomie krajowym, regionalnym i międzynarodowym w oparciu o strategie 

rozwoju wspierające ubogich i uwzględniające kwestię płci, by wesprzeć szybkie inwestowanie działań dążących do 

eliminacji ubóstwa 

2 Zero głodu 

2.1  Do 2030 roku wyeliminować głód i zapewnić wszystkim ludziom, w szczególności ubogim i narażonym na 

zagrożenia, w tym niemowlakom, dostęp do bezpiecznej, pożywnej żywności w wystarczającej ilości przez cały rok. 

 

2.2  Do 2030 roku wyeliminować wszystkie formy niedożywienia. Do 2025 roku zrealizować uzgodnione na szczeblu 

międzynarodowym zadania dotyczące zaburzeń rozwoju fizycznego wśród dzieci poniżej piątego roku życia. 

Zapewnić pożywną żywność dla dorastających dziewcząt, ciężarnych i karmiących kobiet oraz osób starszych. 

 

2.3  Do 2030 roku podwoić wydajność rolnictwa i dochody drobnych producentów żywności, w szczególności 

kobiet, ludności rdzennej, rodzin utrzymujących się z rolnictwa, pasterzy i rybaków. Zapewnić bezpieczny i równy 

dostępu do ziemi oraz innych zasobów i czynników produkcji, dostęp do wiedzy, usług finansowych i rynków oraz 

zwiększyć możliwości zatrudnienia poza sektorem rolniczym. 

 

2.4  Do 2030 roku utworzyć systemy zrównoważonej produkcji żywności oraz wdrożyć praktyki odpornego 

rolnictwa mające zwiększyć wydajność i produkcję, podtrzymywać ekosystemy, wzmocnić zdolność przystosowania 

się do zmian klimatycznych, ekstremalnych zjawisk pogodowych, suszy, powodzi i innych katastrof, a także mające 

stopniowo poprawiać jakość gleby i gruntów. 

 

2.5  Do 2020 roku zapewnić różnorodność genetyczną nasion, roślin uprawnych, zwierząt hodowlanych i 

udomowionych oraz powiązanych z nimi dzikich gatunków. Należy skutecznie zarządzać  bankami nasion i roślin 

oraz różnorodnymi ich odmianami na poziomie krajowym, regionalnym i międzynarodowym, jak również 

promować dostęp do oraz uczciwy i sprawiedliwy podział korzyści płynących z eksploatacji zasobów genetycznych 

oraz związanej z nimi tradycyjnej wiedzy, zgodnie z ustaleniami na szczeblu międzynarodowym. 

 

2.A  Zwiększyć inwestycje, w tym poprzez wzmocnioną współpracę międzynarodową, w infrastrukturę obszarów 

wiejskich, badania w dziedzinie rolnictwa i usług, rozwój technologii oraz banki zasobów genetycznych roślin i 

inwentarza żywego, by zwiększyć zdolność produkcyjną gospodarstw rolnych w krajach rozwijających się, zwłaszcza 

w tych najsłabiej rozwiniętych. 
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2.B  Ograniczyć i zapobiegać restrykcjom handlowym i nieprawidłowościom na światowych rynkach rolnych, w tym 

poprzez równoczesną likwidację wszystkich form rolnych subwencji eksportowych i wszystkich innych środków 

wywozowych o analogicznym działaniu, zgodnie z mandatem Rundy Rozwojowej z Doha. 

 

2.C  Wprowadzić mechanizmy zapewniające prawidłowe funkcjonowanie rynków towarów żywnościowych i ich 

pochodnych oraz ułatwić dostęp do aktualnych informacji rynkowych, w tym do informacji o rezerwach 

żywnościowych, by ograniczyć ekstremalną niestabilność cen żywności. 

3 Dobre zdrowie i jakość życia 

3.1  Do 2030 roku zmniejszyć globalny wskaźnik śmiertelności okołoporodowej do poziomu mniejszego niż 70 

przypadków na 100 tysięcy żywych urodzeń. 

 

3.2  Do 2030 roku wyeliminować przypadki zgonów wśród noworodków i dzieci poniżej piątego roku życia, którym 

można zapobiec.  Wszystkie państwa będą dążyć do ograniczenia umieralności noworodków co najwyżej do 

poziomu 12 przypadków na tysiąc żywych urodzeń i umieralność dzieci poniżej piątego roku życia co najwyżej do 

poziomu 25 przypadków na tysiąc żywych urodzeń. 

 

3.3  Do 2030 roku wyeliminować epidemie AIDS, gruźlicy, malarii i zaniedbanych chorób tropikalnych oraz zwalczyć 

wirusowe zapalenie wątroby, choroby przenoszone przez wodę oraz inne choroby zakaźne. 

 

3.4  Do 2030 roku obniżyć o 1/3 przedwczesną umieralność z powodu chorób niezakaźnych poprzez zapobieganie i 

leczenie oraz promowanie zdrowia psychicznego i dobrostanu. 

 

3.5  Wzmocnić zapobieganie i leczenie uzależnień od środków odurzających, w tym narkotyków oraz szkodliwego 

spożycia alkoholu. 

 

3.6  Do 2020 roku zmniejszyć o połowę liczbę wszystkich rannych i ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych na 

świecie. 

 

3.7  Do 2030 roku zapewnić powszechny dostęp do świadczeń z zakresu zdrowia seksualnego reprodukcyjnego, w 

tym planowania rodziny, informacji i edukacji oraz włączyć zdrowie reprodukcyjne do krajowych strategii i 

programów. 
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3.8  Zapewnić powszechną opiekę zdrowotną, w tym zabezpieczenie przed ryzykiem finansowym, dostęp do 

podstawowej opieki zdrowotnej wysokiej jakości oraz bezpiecznych, skutecznych, wysokiej jakości, przystępnych 

cenowo lekarstw i szczepionek. 

 

3.9  Do 2030 roku znacząco obniżyć liczbę zgonów i chorób powodowanych przez niebezpieczne substancje 

chemiczne oraz zanieczyszczenie i skażenie powietrza, wody i gleby. 

 

3.A  Wzmocnić proces wdrażania Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu 

(World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control). 

 

3.B  Wspierać badania nad oraz opracowanie nowych szczepionek i lekarstw przeciwko chorobom zakaźnym i 

niezakaźnym, które dotykają przede wszystkim kraje rozwijające się. Zapewnić dostęp do podstawowych lekarstw i 

szczepionek po przystępnej cenie, zgodnie z Deklaracją z Doha dotyczącą Porozumienia w Sprawie Handlowych 

Aspektów Praw Własności Intelektualnej i Zdrowia Publicznego (Doha Declaration on Trade-Related Aspects of 

Intellectual Property Rights and Public Health), które potwierdza prawo krajów rozwijających się do korzystania w 

pełni z postanowień Porozumienia w Sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej (Agreement on 

Trade–Related Aspects of Intellectual Property Rights – TRIPS Agreement) w zakresie swobody ochrony zdrowia 

publicznego i w szczególności zapewnienia wszystkim dostępu do lekarstw. 

 

3.C  Znacznie zwiększyć finansowanie ochrony zdrowia, jak również nabór, rozwój, szkolenie i utrzymanie 

pracowników opieki zdrowotnej w krajach rozwijających się, szczególnie w tych najmniej rozwiniętych oraz małych 

rozwijających się państwach wyspiarskich. 

 

3.D  Wzmocnić zdolność wszystkich krajów, szczególnie państw rozwijających się, w dziedzinie wczesnego 

ostrzegania, redukcji ryzyka oraz zarządzania krajowym i globalnym ryzykiem  w obszarze zdrowia. 

4 Dobra jakość edukacji 

4.1  Do 2030 roku zapewnić wszystkim dziewczętom i chłopcom ukończenie nieodpłatnej, sprawiedliwej, dobrej 

jakości edukacji na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym prowadzącej do efektywnych wyników w nauce, 

zgodnie z czwartym Celem. 

 

4.2  Do 2030 roku zapewnić wszystkim dziewczętom i chłopcom dostęp do wysokiej jakości rozwoju we wczesnym 

dzieciństwie, opieki i edukacji przedszkolnej przygotowującej do rozpoczęcia edukacji na poziomie podstawowym. 
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4.3  Do 2030 roku zapewnić wszystkim kobietom i mężczyznom równy, przystępny cenowo dostęp do wysokiej 

jakości wykształcenia technicznego, zawodowego i wyższego, w tym do wyższych uczelni. 

 

4.4  Do 2030 roku znacznie zwiększyć liczbę młodzieży i dorosłych, którzy posiadają odpowiednie umiejętności, w 

tym techniczne i zawodowe, potrzebne przy uzyskaniu zatrudnienia, znalezieniu godziwej pracy i rozwoju 

przedsiębiorczości. 

 

4.5  Do 2030 roku wyeliminować nierówność płci w edukacji i zapewnić równy dostęp do edukacji na wszystkich 

poziomach oraz do szkoleń zawodowych dla najsłabszych grup, w tym dla osób  niepełnosprawnych, ludności 

rdzennej oraz dla dzieci w trudnej sytuacji. 

 

4.6  Do 2030 roku zapewnić, by młodzież i znaczny odsetek osób dorosłych, zarówno kobiet jak i mężczyzn, nabyła 

umiejętność czytania, pisania oraz liczenia. 

 

4.7  Do 2030 roku zapewnić, że wszyscy uczący się przyswoją wiedzę i nabędą umiejętności potrzebne do 

promowania zrównoważonego rozwoju, w tym między innymi przez edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju i 

zrównoważonego stylu życia, praw człowieka, równości płci, promowania kultury pokoju i niestosowania przemocy, 

globalnego obywatelstwa oraz docenienia różnorodności kulturowej i wkładu kultury w zrównoważony rozwój 

 

4.A  Tworzyć nowe i poprawić stan istniejących już placówek edukacyjnych, które powinny  uwzględniać potrzeby 

dzieci, osób niepełnosprawnych, zarówno chłopców jak i dziewcząt, a także zapewnić bezpieczne, wolne od 

przemocy, inkluzywne i produktywne środowisko nauczania dla wszystkich. 

 

4.B  Do 2020 roku znacząco zwiększyć liczbę stypendiów dla obywateli krajów rozwijających się, w szczególności dla 

osób pochodzących z krajów najmniej rozwiniętych, małych państw wyspiarskich  i krajów afrykańskich. Stypendia 

powinny ułatwić rekrutację na wyższe uczelnie, w tym dostęp do szkoleń zawodowych, technologii informacyjnych i 

komunikacyjnych, programów technicznych, inżynieryjnych i naukowych w krajach rozwiniętych i rozwijających się. 
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4.C  Do 2030 roku znacząco zwiększyć liczbę wykwalifikowanych nauczycieli, w tym w drodze międzynarodowej 

współpracy w zakresie szkolenia nauczycieli w krajach rozwijających się, szczególnie w krajach najmniej 

rozwiniętych i małych państwach wyspiarskich. 

5 Równość płci 

5.1  Zakończyć dyskryminację we wszystkich formach wobec kobiet i dziewcząt na całym świecie. 

5.2  Wyeliminować wszelkie formy przemocy wobec kobiet i dziewcząt w sferze publicznej i prywatnej, w tym 

handel ludźmi, wykorzystywanie seksualne i inne formy wyzysku. 

5.3  Wyeliminować wszelkie krzywdzące praktyki, takie jak wczesne i przymusowe małżeństwa, małżeństwa dzieci, 

a także okaleczanie żeńskich narządów płciowych. 

5.4  Docenić nieodpłatną opiekę i pracę w domu przez zapewnienie usług publicznych, infrastruktury, ochrony 

socjalnej oraz przez promowanie wspólnej odpowiedzialności w gospodarstwie domowym i  rodzinie, zgodnie 

z krajowymi uwarunkowaniami. 

5.5  Zapewnić kobietom pełny i efektywny udział w procesach decyzyjnych na wszystkich szczeblach w życiu 

politycznym, ekonomicznym i publicznym oraz równe szanse w pełnieniu funkcji przywódczych. 

5.6  Zapewnić powszechny dostęp do ochrony zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz korzystanie z praw 

reprodukcyjnych, zgodnie z Programem Działań Międzynarodowej Konferencji na Rzecz Ludności i Rozwoju, 

Pekińską Platformą Działania i dokumentami końcowymi ich konferencji przeglądowych. 

5.A  Przeprowadzić reformy zapewniające kobietom równe prawa w dostępie do zasobów ekonomicznych, prawa 

własności, sprawowania kontroli nad gruntami i innym mieniem, usług finansowych, dziedziczenia oraz zasobów 

naturalnych, zgodnie z prawem krajowym. 

5.B  Upowszechnić korzystanie z technologii, w szczególności technologii informacyjnych i komunikacyjnych, by 

przyczyniać się do wzmocnienia pozycji kobiet 

5.C  Przyjąć oraz wzmocnić polityki i skuteczne ustawodawstwo promujące równość płci oraz wzmacniające pozycję 

kobiet i dziewcząt na wszystkich szczeblach. 

 

6 Czysta woda i warunki sanitarne 

6.1 Do 2030 roku zapewnić powszechny i sprawiedliwy dostęp do bezpiecznej wody pitnej po przystępnej cenie. 

 

6.2 Do 2030 roku zapewnić dostęp do odpowiednich i godziwych warunków sanitarnych i higienicznych dla 

wszystkich oraz wyeliminować praktyki defekacji na świeżym powietrzu, przy czym należy zwrócić szczególną uwagę 

na potrzeby kobiet, dziewcząt i osób żyjących we wrażliwych sytuacjach. 
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6.3 Do 2030 roku poprawić jakość wody poprzez redukcję zanieczyszczeń, likwidowanie wysypisk śmieci, 

ograniczenie stosowania szkodliwych substancji chemicznych i innych szkodliwych materiałów.   Zmniejszyć o 

połowę ilość nieoczyszczonych ścieków oraz znacząco podnieść poziom recyklingu i bezpiecznego ponownego 

użytkowania materiałów w skali globalnej. 

 

6.4 Do 2030 roku znacząco podnieść efektywność wykorzystywania wody we wszystkich sektorach oraz zapewnić 

zrównoważony pobór wody oraz dostawy wody pitnej, by rozwiązać problem niedostatku wody i znacząco 

zmniejszyć liczbę ludzi cierpiących z tego powodu. 

 

6.5 Do 2030 roku wdrożyć zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi na wszystkich poziomach, w tym poprzez 

współpracę transgraniczną. 

 

6.6 Do 2020 roku zapewnić ochronę i odnowić ekosystemy zależne od wody, w tym tereny górskie, lasy, tereny 

podmokłe, rzeki, jeziora i wody podziemne. 

 

6.A Do 2030 roku rozszerzyć międzynarodową współpracę i wesprzeć  budowę potencjału krajów rozwijających się, 

który umożliwi podejmowanie działań i opracowanie programów związanych z wodą i warunkami sanitarnymi, m.in. 

w takich dziedzinach jak: gromadzenie wody, odsalanie, efektywna gospodarka wodna, oczyszczanie ścieków, 

recykling i technologie ponownego wykorzystania wody. 

 

6.B Wspierać i wzmocnić udział lokalnych społeczności w poprawie gospodarowania zasobami wodnymi i 

infrastruktury sanitarnej. 

7 Czysta i dostępna energia 

 

 

7.1  Do 2030 roku zapewnić powszechny dostęp do przystępnych cenowo, niezawodnych i nowoczesnych usług 

energetycznych. 

 

7.2  Do 2030 roku znacząco zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii w globalnym miksie energetycznym. 

 

7.3  Do 2030 roku podwoić wskaźnik wzrostu globalnej efektywności zużycia energii. 
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7.A  Do 2030 roku zwiększyć międzynarodową współpracę ułatwiającą dostęp do badań nad czystą energią i 

technologii w obszarze energii odnawialnej, efektywności energetycznej oraz zaawansowanych i czystszych 

technologii paliw kopalnych, a także promować inwestowanie w infrastrukturę energetyczną i czyste technologie 

energetyczne. 

 

7.B  Do 2030 roku rozbudować infrastrukturę i zmodernizować technologie umożliwiające dostęp do nowoczesnych 

i zrównoważonych usług energetycznych dla wszystkich mieszkańców krajów rozwijających się, w szczególności 

państw najmniej rozwiniętych, rozwijających się małych państw wyspiarskich i krajów śródlądowych, zgodnie z ich 

programami rozwojowymi. 

8 Wzrost gospodarczy i godna praca 

8.1  Utrzymać wzrost gospodarczy na jednego mieszkańca, biorąc pod uwagę  krajowe uwarunkowania.  Osiągnąć i 

utrzymać przynajmniej 7-procentowy roczny wzrost produktu krajowego brutto w krajach najmniej rozwiniętych. 

 

8.2  Osiągnąć wyższy poziom wydajności gospodarczej poprzez dywersyfikację, modernizację technologiczną i 

innowacje, a także poprzez skupienie się na sektorach o wysokiej wartości dodanej oraz o wysokim wskaźniku 

pracochłonności. 

 

8.3  Promować polityki rozwojowe wspierające działalność produkcyjną, tworzenie godziwych miejsc pracy, 

przedsiębiorczość, kreatywność i innowacje. Zachęcać do formalizacji i rozwoju mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw, w tym poprzez dostęp do usług finansowych. 

 

8.4  Do 2030 roku stopniowo zwiększać efektywność wykorzystania bogactw naturalnych w globalnej konsumpcji i 

produkcji oraz dążyć do zerwania z zależnością między wzrostem gospodarczym i degradacją środowiska, zgodnie z  

dziesięcioletnimi  programami ramowymi na rzecz zrównoważonej konsumpcji i produkcji, z wiodącą rolą krajów 

rozwiniętych.  

 

8.5  Do 2030 roku zapewnić pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich kobiet i mężczyzn, 

w tym dla młodych ludzi i osób z niepełnosprawnością; zapewnić jednakowe wynagrodzenie za pracę o jednakowej 

wartości. 

 

8.6  Do 2020 roku znacznie zmniejszyć odsetek młodych ludzi pozostających bez pracy bądź nie uczestniczących w 

edukacji i szkoleniach. 
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8.7  Podjąć natychmiastowe i efektywne środki, by wyeliminować przymusową pracę, współczesne formy 

niewolnictwa i handel ludźmi; zakazać i wyeliminować najgorsze formy  pracy dzieci, w tym rekrutację i 

wykorzystywanie dzieci-żołnierzy. Do 2025 roku wyeliminować pracę dzieci we wszystkich jej formach. 

 

8.8  Chronić prawa pracownicze oraz promować bezpieczne środowisko pracy dla wszystkich, w tym dla 

pracowników, w tym pracowników - migrantów, w szczególności dla kobiet migrantek i osób mających niepewne 

zatrudnienie. 

 

8.9  Do 2030 roku opracować i wdrożyć polityki promujące zrównoważoną turystykę, która  tworzy miejsca pracy 

oraz promuje lokalną kulturę i produkty. 

 

8.10  Zwiększyć zdolność krajowych instytucji finansowych, by ułatwić i rozszerzyć dostęp do bankowości, 

ubezpieczeń i usług finansowych dla wszystkich. 

 

8.A  Zwiększyć wsparcie z zakresu Pomocy na Rzecz Rozwoju Handlu (Aid for Trade) na rzecz krajów rozwijających 

się, w szczególności państw najmniej rozwiniętych, w tym poprzez Wzmocniony Zintegrowany Ramowy Program 

Pomocy Technicznej na Rzecz Rozwoju Handlu dla Najsłabiej Rozwiniętych Państw (Enhanced Integrated 

Framework for Trade – Related Technical Assistance to Least Developed Countries). 

 

8.B  Do 2020 roku opracować i wdrożyć globalną strategię  zatrudnienia młodych ludzi oraz  Globalny Pakt Pracy 

przygotowany przez Międzynarodową Organizację Pracy (Global Jobs Pact of the International Labour 

Organization). 

 

9 Innowacyjność, przemysł, infrastruktura 

9.1  Rozwijać niezawodną, zrównoważoną i odporną infrastrukturę dobrej jakości, w tym infrastrukturę regionalną i 

transgraniczną, wspierającą rozwój gospodarczy i dobrobyt ludzi. Zapewnić  wszystkim ludziom równy dostęp do 

infrastruktury po przystępnej cenie. 

 

9.2  Promować inkluzywną i zrównoważoną industrializację; do 2030 roku znacznie zwiększyć udział przemysłu w 

zatrudnieniu i wytwarzaniu PKB, biorąc pod uwagę uwarunkowania  krajowe; podwoić ten udział w krajach 

najsłabiej rozwiniętych. 
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9.3  Zwiększyć dostęp małych i innych przedsiębiorstw, w tym przemysłowych, w szczególności w krajach 

rozwijających się, do usług finansowych i przystępnych kredytów oraz włączyć je w łańcuchy wartości i zapewnić 

udział w rynku. 

 

9.4  Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez 

zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska 

technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami. 

 

9.5  Do 2030 roku wzmocnić badania naukowe i podnieść poziom technologiczny sektora przemysłowego we 

wszystkich krajach, szczególnie w rozwijających się, w tym poprzez innowacje, znaczne zwiększenie liczby 

pracowników sektora badawczo-rozwojowego na każdy milion osób oraz poprzez zwiększanie publicznych i 

prywatnych nakładów finansowych na rozwój. 

 

9.A  Ułatwić rozwój zrównoważonej i odpornej infrastruktury w krajach rozwijających się poprzez wzmocnienie 

wsparcia finansowego, technologicznego i technicznego dla krajów afrykańskich, najmniej rozwiniętych, w tym 

pozbawionych dostępu do morza i małych krajów wyspiarskich. 

 

9.B  Wspierać krajowy rozwój technologiczny, badania i innowacyjność w krajach rozwijających się, w tym poprzez 

prowadzenie sprzyjającej polityki m.in. dla dywersyfikacji przemysłowej i zwiększania wartości dodanej dla dóbr. 

 

9.C  Do 2020 roku znacząco zwiększyć dostęp do technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz dążyć do 

zapewnienia przystępnego i powszechnego dostępu do Internetu w krajach najmniej rozwiniętych. 

10 Mniej nierówności 

10.1 Do 2030 roku stopniowo osiągać i utrzymywać wzrost dochodu uzyskiwanego przez najbiedniejsze 40% 

populacji na poziomie wyższym niż średnia krajowa. 

 

10.2 Do 2030 roku promować i wzmocnić inkluzję społeczną, gospodarczą i polityczną wszystkich ludzi, bez względu 

na wiek, płeć, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię lub status ekonomiczny bądź 

inny. 
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10.3 Zapewnić równe szanse oraz zmniejszać istniejące nierówności poprzez eliminowanie dyskryminujących praw, 

polityk i praktyk oraz promować odpowiednią legislację, polityki i działania w tej dziedzinie. 

 

10.4 Przyjąć polityki, w szczególności fiskalną, ochrony socjalnej i wynagrodzeń oraz stopniowo osiągać większą 

równość. 

 

10.5 Poprawić regulacje i monitorowanie globalnych rynków i instytucji finansowych, oraz wzmocnić wdrażanie 

tych regulacji. 

 

10.6 Wzmocnić reprezentację i głos krajów rozwijających się w procesie decyzyjnym w międzynarodowych 

instytucjach gospodarczych i finansowych, by budować bardziej skuteczne, wiarygodne, odpowiedzialne i 

praworządne instytucje. 

 

10.7 Ułatwiać przemyślaną, bezpieczną, regularną i odpowiedzialną migrację oraz przepływ ludzi, w tym poprzez 

implementację zaplanowanych i dobrze zarządzanych polityk migracyjnych. 

 

10.A Wprowadzić w życie zasadę specjalnego i zróżnicowanego traktowania krajów rozwijających się, w 

szczególności tych najmniej rozwiniętych, zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Handlu. 

 

10.B Zapewnić oficjalną pomoc rozwojową (Official Development Assistance) i przepływ środków finansowych, w 

tym bezpośrednie inwestycje zagraniczne do krajów najbardziej potrzebujących, w szczególności do państw 

najmniej rozwiniętych, krajów afrykańskich, małych państw wyspiarskich i tych bez dostępu do morza, zgodnie z 

krajowymi planami i programami tych krajów. 

 

10.C Do 2030 roku zmniejszyć koszty transakcyjne zagranicznych przekazów pieniężnych do mniej niż 3% i 

wyeliminować przekazy, których koszty wynoszą więcej niż 5%. 

11 Zrównoważone miasta i społeczności 

11.1  Do 2030 roku zapewnić wszystkim ludziom dostęp do odpowiednich, bezpiecznych i przystępnych cenowo 

mieszkań oraz podstawowych usług, a także poprawić warunki życia w slumsach. 

 

11.2  Do 2030 roku zapewnić wszystkim ludziom dostęp do bezpiecznych, przystępnych cenowo i trwałych 

systemów transportu, podnieść poziom bezpieczeństwa na drogach, zwłaszcza poprzez rozwijanie transportu 
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publicznego. Należy zwrócić szczególną uwagę na potrzeby grup wrażliwych, kobiet, dzieci, osób 

niepełnosprawnych i osób starszych. 

 

11.3  Do 2030 roku zwiększyć stopień inkluzji, zapewnić zrównoważoną urbanizację i partycypację w 

zintegrowanym i zrównoważonym planowaniu i gospodarowaniu osiedlami ludzkimi we wszystkich krajach. 

 

11.4  Wzmocnić wysiłki na rzecz ochrony i zabezpieczenia światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. 

 

11.5  Do 2030 roku znacząco zmniejszyć liczbę zgonów w wyniku katastrof naturalnych, w tym powodzi oraz 

zmniejszyć liczbę osób nimi dotkniętych; znacząco obniżyć bezpośrednie straty ekonomiczne w stosunku do 

globalnego PKB, poniesione w wyniku katastrof, skupiając się na ochronie osób ubogich i grup szczególnie 

wrażliwych. 

 

11.6  Do 2030 roku obniżyć niekorzystny wskaźnik negatywnego oddziaływania miasta na środowisko per capita, 

zwracając szczególną uwagę na jakość powietrza oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi i innymi 

zanieczyszczeniami. 

 

11.7  Do 2030 roku zapewnić łatwy i powszechny dostęp do bezpiecznych i inkluzyjnych terenów zielonych i 

przestrzeni publicznej, szczególnie kobietom, dzieciom, osobom starszym i osobom z niepełnosprawnością. 

 

11.A  Wspierać korzystne ekonomicznie, społecznie i środowiskowo połączenia pomiędzy obszarami miejskimi, 

podmiejskimi i wiejskimi poprzez wzmocnienie krajowego i regionalnego planowania rozwoju. 

 

11.B  Do 2020 roku znacząco zwiększyć liczbę miast i osiedli ludzkich korzystających z opracowań i wdrażających 

zintegrowane polityki i plany dążących do zwiększenia inkluzji i wydajności wykorzystywania zasobów, łagodzenia 

skutków i przystosowania do zmian klimatycznych, odporności na skutki katastrof. Należy rozwijać i wdrażać 

kompleksowe zarządzanie ryzykiem katastrof na wszystkich poziomach, zgodnie z Ramami Działania na Rzecz 

Ograniczania Ryzyka Katastrof na lata 2015 – 2030 (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015- 2030). 

 

11.C  Wspierać kraje najmniej rozwinięte, w tym poprzez pomoc finansową i techniczną, w budowaniu 

zrównoważonych i odpornych budynków, wykorzystując lokalne materiały. 
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12 Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja 

12.1  Wdrożyć dziesięcioletnie programy dotyczące zrównoważonej konsumpcji i produkcji dla wszystkich krajów, 

przy czym kraje rozwinięte powinny tym działaniom przewodzić, z uwzględnieniem stopnia rozwoju i możliwości 

krajów rozwijających się. 

 

12.2  Do 2030 roku zapewnić zrównoważone zarządzanie i efektywne zużycie zasobów naturalnych. 

 

12.3  Do 2030 roku zmniejszyć o połowę globalną ilość marnowanej żywności per capita w sprzedaży detalicznej i 

konsumpcji, zmniejszyć straty żywnościowe w procesie produkcji i dystrybucji, w tym straty powstałe podczas 

zbiorów. 

 

12.4  Do 2020 roku zapewnić stabilne i ekologiczne zarządzanie chemikaliami i wszystkimi odpadami podczas ich 

całego cyklu życia, w zgodzie z ustaleniami międzynarodowymi. Znacząco zmniejszyć poziom tych substancji w 

powietrzu, wodzie i glebie, tym samym minimalizując ich negatywny wpływ na zdrowie człowieka i środowisko. 

 

12.5  Do 2030 roku istotnie obniżyć poziom generowania odpadów poprzez prewencję, redukcję, recykling i 

ponowne użycie. 

 

12.6  Zachęcać przedsiębiorstwa, w szczególności te duże i międzynarodowe, do wdrażania praktyk w zakresie 

zrównoważonego rozwoju i uwzględniania informacji na ten temat w swoich cyklicznych raportach. 

 

12.7  Promować praktyki w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych, zgodne z polityką i priorytetami 

krajowymi. 

 

12.8  Do 2030 roku zapewnić dostęp do istotnych informacji i podnieść świadomość wszystkich ludzi na całym 

świecie w zakresie zrównoważonego rozwoju i stylu życia w zgodzie z naturą. 

 

12.A  Wspierać kraje rozwijające się we wzmacnianiu ich zdolności naukowych i technologicznych dążących do 

utworzenia bardziej zrównoważonych wzorców konsumpcyjnych i produkcyjnych. 

 

12.B  Rozwijać i wdrażać narzędzia monitorujące wpływ zrównoważonego rozwoju na zrównoważoną turystykę 

tworzącą miejsca pracy oraz promującą lokalną kulturę i produkty. 
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12.C  Zracjonalizować nieefektywne subwencje na paliwa kopalne, sprzyjające ich zbędnemu zużyciu, poprzez 

usunięcie nieprawidłowości rynkowych, zgodnie z uwarunkowaniami krajowymi, w tym poprzez restrukturyzację 

podatków i stopniowe wycofywanie szkodliwych dotacji tam, gdzie one występują, odnotowując ich wpływ na 

środowisko, w pełni biorąc pod uwagę specyficzne potrzeby i uwarunkowania krajów rozwijających się oraz 

minimalizować możliwy niekorzystny wpływ na ich rozwój, w sposób który chroni ubogie i narażone społeczności. 

13 Działania w dziedzinie klimatu 

13.1  Wzmocnić zdolności adaptacyjne i odporność na zagrożenia klimatyczne i katastrofy naturalne we wszystkich 

krajach. 

 

13.2  Włączyć działania na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym do krajowych polityk, strategii i planów. 

 

13.3  Zwiększyć poziom edukacji oraz potencjał ludzki i instytucjonalny, podnieść poziom świadomości na temat 

łagodzenia zmian klimatycznych, adaptacji i skutków zmian klimatycznych oraz systemów wczesnego ostrzegania 

przed zagrożeniami. 

 

13.A  Wywiązać się z zobowiązania państw rozwiniętych będącymi stronami Ramowej Konwencji Narodów 

Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (United Nations Framework Convention on Climate Change) do 

zmobilizowania 100 miliardów USD rocznie do 2020 roku, pochodzących z różnych źródeł, na potrzeby krajów 

rozwijających się na znaczące działania mające łagodzić skutki zmian klimatycznych, przejrzysty proces 

implementacji działań  oraz w pełni uruchomić Zielony Funduszu Klimatyczny (Green Climate Fund) poprzez jego jak 

najszybszą kapitalizację.  

 

13.B  Promować mechanizmy zwiększające zdolność efektywnego planowania i zarządzania w zakresie zmian 

klimatycznych w krajach najsłabiej rozwiniętych i małych państwach wyspiarskich, w tym poprzez skupienie uwagi 

na potrzebach kobiet i młodzieży oraz lokalnych i marginalizowanych grupach społecznych. 

14 Życie pod wodą 

14.1  Do 2025 roku zapobiegać i znacznie zmniejszyć poziom wszelkich rodzajów zanieczyszczeń morza, w 

szczególności powstałych w wyniku działalności na lądzie, w tym śmieci i odpadków żywnościowych zrzucanych do 

morza. 
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14.2  Do 2020 zarządzać i chronić morskie i przybrzeżne ekosystemy w sposób zrównoważony, tak by uniknąć 

znacznych, niekorzystnych skutków, w tym poprzez wzmocnienie ich odporności i działania na rzecz odtworzenia 

ich zasobów oraz zapewnić dobry stan i produktywność oceanów. 

 

14.3  Zminimalizować skutki zakwaszenia oceanów, w tym poprzez wzmocnioną współpracę naukową na wszystkich 

szczeblach. 

 

14.4  Do 2020 roku skutecznie uregulować kwestie pozyskiwania owoców morza oraz wyeliminować nadmierne 

połowy ryb, nielegalne, niezarejestrowane i nieuregulowane rybołówstwo oraz destrukcyjne praktyki połowów, 

oraz wdrożyć poparte naukowo plany zarządzania, tak by w możliwie najkrótszym czasie odbudować populację ryb, 

co najmniej do poziomu umożliwiającego maksymalny, odnawialny poziom zrównoważonych połowów, zgodnie 

charakterystyką poszczególnych gatunków. 

 

14.5  Do 2020 roku objąć ochroną co najmniej 10% wybrzeży i obszarów morskich, zgodnie z krajowym i 

międzynarodowym prawem i korzystając z najlepszych źródeł informacji naukowych. 

 

14.6  Do 2020 roku wyeliminować określone formy subwencji na rybołówstwo, które przyczyniają się do budowy 

nadmiernych zdolności i przełowienia ryb, wyeliminować subwencje przyczyniające się do nielegalnego, 

niezarejestrowanego i nieuregulowanego rybołówstwa; nie wprowadzać nowych subwencji tego typu, przyznając 

że skuteczne, specyficzne i zróżnicowane traktowanie krajów rozwijających się i najsłabiej rozwiniętych powinno 

być integralną częścią negocjacji dotyczących subwencji na rybołówstwo, prowadzonych w ramach Światowej 

Organizacji Handlu (World Trade Organization). 

 

14.7  Do 2030 roku zwiększyć korzyści ekonomiczne dla rozwijających się państw położonych na małych wyspach i 

krajów najsłabiej rozwiniętych, płynące z wykorzystywania zasobów morskich, w tym poprzez zrównoważone 

zarządzanie rybołówstwem, akwakulturą i turystyką. 

 

14.A  Poszerzać wiedzę naukową, rozwijać potencjał badawczy i przekazywać technologie morskie, uwzględniając 

Kryteria i Wytyczne Międzyrządowej Komisji Oceanograficznej w Sprawie Transferu Technologii Morskich 

(Intergovernmental Commission Criteria and Guidelines on the Transfer of Technology), aby poprawić kondycję 
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oceanów i zwiększyć wpływ morskiej bioróżnorodności na rozwój krajów rozwijających się, w szczególności krajów 

rozwijających się położonych na małych wyspach i krajów najsłabiej rozwiniętych. 

 

14.B  Zapewnić lokalnym rybakom łowiącym na małą skalę dostęp do rynków i zasobów morskich. 

 

14.C  Zwiększyć ochronę i zrównoważone wykorzystywanie oceanów i ich zasobów poprzez wdrażanie prawa 

międzynarodowego, zgodnego z Konwencją Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza (United Nations Convention 

on the Law of the Sea - UNCLOS), która zapewnia ramy prawne odnośnie ochrony i zrównoważonego wykorzystania 

oceanów i ich zasobów, oraz zgodnego z paragrafem 158 dokumentu końcowego szczytu Rio+20 „Przyszłość, jaką 

chcemy mieć”. 

15 Życie na lądzie 

15.1 Do 2020 roku zapewnić ochronę, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie lądowych i śródlądowych 

ekosystemów słodkiej wody oraz pozostałych ekosystemów, w szczególności lasów, terenów podmokłych i suchych 

oraz gór, zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami. 

 

15.2 Do 2020 roku promować wdrażanie zrównoważonego zarządzania wszystkimi typami lasów; zahamować 

proces wylesiania, odtworzyć zniszczone lasy; znacząco zwiększyć globalny stopień zalesienia i ponownego 

zalesienia. 

 

15.3 Do 2030 roku zwalczyć pustynnienie, odtworzyć zdegradowane obszary i gleby, w tym tereny dotknięte 

pustynnieniem, suszami i powodziami; dążyć do budowy świata, w którym nie będzie występować proces 

degradacji ziemi. 

 

15.4 Do 2030 roku zapewnić ochronę ekosystemów górskich, w tym ich różnorodności biologicznej oraz zwiększyć 

korzyści z nich płynące, które są niezbędne dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. 

 

15.5 Podjąć pilne i znaczące działania zmniejszające degradację naturalnych siedlisk; powstrzymać uratę 

bioróżnorodności; do 2020 roku chronić zagrożone gatunki i zapobiec ich wyginięciu. 

 

15.6 Promować uczciwy i sprawiedliwy podział korzyści płynących z użytkowania zasobów genetycznych oraz 

promować właściwy dostęp do nich, zgodnie z międzynarodowymi postanowieniami. 
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15.7 Podjąć pilne działania kończące z procederem kłusownictwa i handlem chronionymi gatunkami zwierząt i 

roślin; podjąć działania zapobiegające nabywaniu i sprzedaży nielegalnych produktów dzikiej przyrody. 

 

15.8 Do 2020 roku wprowadzić środki uniemożliwiające wprowadzanie nowych gatunków obcych na danym 

obszarze oraz znacząco zmniejszyć ich wpływ na ekosystemy wodne i lądowe; kontrolować lub wyeliminować 

wybrane gatunki. 

 

15.9 Do 2020 roku włączyć kwestie bioróżnorodności i ekosystemów do krajowych i lokalnych  planów i 

sprawozdań, strategii redukcji ubóstwa oraz w procesy rozwojowe. 

 

15.A Mobilizować i znacząco zwiększyć środki finansowe pochodzące z różnych źródeł na ochronę i zrównoważone 

wykorzystywanie bioróżnorodności i ekosystemów. 

 

15.B Mobilizować znaczące fundusze pochodzące z różnych źródeł i szczebli na zrównoważone gospodarowanie 

lasami  oraz zapewnić krajom rozwijającym się odpowiednie bodźce sprzyjające takiemu postępowaniu, w tym 

ochronę lasów i ponowne zalesienie. 

 

15.C Wzmocnić globalne wysiłki zwalczające kłusownictwo i handel chronionymi gatunkami, w tym poprzez 

zwiększenie możliwości korzystania przez lokalne społeczności ze stabilnych źródeł utrzymania. 

16 Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje 

16.1  Znacząco zmniejszyć poziom przemocy we wszystkich formach oraz związany z nią wskaźnik śmiertelności na 

całym świecie. 

 

16.2  Wyeliminować nadużycia, wykorzystywanie i handel ludźmi oraz wszelkie formy przemocy i tortur wobec 

dzieci. 

 

16.3  Promować rządy prawa na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz zapewnić wszystkim równy dostęp 

do wymiaru sprawiedliwości. 

 

16.4  Do 2030 roku znacząco zmniejszyć nielegalne przepływy finansowe i handel bronią; wzmocnić proces 

odzyskiwania i zwracania skradzionego mienia oraz zwalczać wszelkie formy przestępczości zorganizowanej. 
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16.5  Znacząco zmniejszyć poziom korupcji i łapówkarstwa we wszystkich formach. 

 

16.6  Rozwijać skuteczne, odpowiedzialne i przejrzyste instytucje na wszystkich szczeblach. 

 

16.7  Zapewnić elastyczny, inkluzywny, partycypacyjny i reprezentacyjny proces podejmowania decyzji na 

wszystkich szczeblach. 

 

16.8  Rozszerzyć i wzmocnić udział krajów rozwijających się w światowych instytucjach międzynarodowego 

porządku prawnego. 

 

16.9  Do 2030 roku zapewnić wszystkim tożsamość prawną, w tym rejestrację urodzeń. 

 

16.10  Zapewnić powszechny dostęp do informacji oraz chronić podstawowe wolności, zgodnie z krajową legislacją 

i międzynarodowymi porozumieniami. 

 

16.A  Wzmocnić właściwe instytucje krajowe, w tym poprzez współpracę międzynarodową oraz budować zdolności 

na wszystkich szczeblach, w szczególności w krajach rozwijających się, na rzecz zapobiegania przemocy oraz 

zwalczania terroryzmu i przestępczości. 

 

16.B  Promować i egzekwować prawo niedyskryminujące nikogo oraz polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

17 Partnerstwa na rzecz celów 

Finanse 

 

17.1  Zwiększyć mobilizację krajowych środków, w tym poprzez międzynarodowe wsparcie na rzecz krajów 

rozwijających się, by poprawić krajową zdolność poboru podatków i innych przychodów. 

 

17.2  W pełni wdrożyć zobowiązania krajów rozwiniętych do przekazania oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA), w 

tym zobowiązanie podjęte przez wiele krajów rozwiniętych do osiągniecia poziomu oficjalnej pomocy rozwojowej w 

wysokości 0,7% dochodu narodowego brutto (0,7% ODA/GNI) na rzecz krajów rozwijających się i 0,15-0,20% 

ODA/GNI dla krajów najmniej rozwiniętych; zachęca się państwa-donatorów ODA do rozważenia ustanowenia celu 

co najmniej 0,20% ODA/GNI dla krajów najmniej rozwiniętych. 
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17.3  Zmobilizować dodatkowe środki finansowe dla krajów rozwijających się z różnorodnych źródeł. 

 

17.4  Pomóc krajom rozwijającym się w osiągnięciu długoterminowej zdolności do spłaty długu poprzez 

skoordynowane polityki ukierunkowane na wsparcie finansowania dłużnego, redukcję zadłużenia oraz 

restrukturyzację długu, zgodnie z warunkami krajowymi; zająć się kwestią zadłużenia zewnętrznego ubogich krajów 

o wysokim zadłużeniu by zredukować sytuacje kryzysowe pod względem zadłużenia. 

 

17.5  Przyjąć i wdrożyć systemy promocji inwestycji dla krajów najsłabiej rozwiniętych. 

 

Technologia 

 

17.6  Wzmocnić współpracę Północ-Południe i Południe-Południe oraz trójstronną, współpracę regionalną i 

międzynarodową w zakresie dostępu do nauki, technologii i innowacji; rozwinąć dzielenie się wiedzą na wspólnie 

ustalonych warunkach, w tym poprzez wzmocnioną koordynację istniejących już mechanizmów, w szczególności na 

szczeblu Narodów Zjednoczonych oraz poprzez globalny mechanizm ułatwiania dostępu do technologii. 

 

17.7  Promować rozwój, transfer, rozpowszechnianie i rozprzestrzenianie technologii przyjaznych środowisku w 

państwach rozwijających się na korzystnych i preferencyjnych warunkach, w oparciu o wspólne uzgodnienia. 

 

17.8  W pełni zoperacjonalizować  bank technologii oraz naukowe, technologiczne i innowacyjne mechanizmy 

budowania potencjału dla krajów najsłabiej rozwiniętych do 2017 roku; zwiększyć wykorzystanie technologii 

kluczowych dla rozwoju, w szczególności technologii informacyjnych i komunikacyjnych. 

 

Budowa potencjału 

 

17.9  Zwiększyć międzynarodowe wsparcie na rzecz wdrażania efektywnej i ukierunkowanej budowy potencjału, by 

wesprzeć narodowe plany realizacji wszystkich Celów Zrównoważonego Rozwoju w krajach rozwijających się, w tym 

poprzez współpracę Północ – Południe, Południe – Południe oraz współpracę trójstronną. 

 

Handel 
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17.10  Promować powszechny, oparty na zasadach, otwarty, niedyskryminujący i sprawiedliwy wielostronny system 

handlowy w ramach Światowej Organizacji Handlu, w tym poprzez rezultaty negocjacji Agendy Rozwoju z Doha. 

 

17.11  Znacząco zwiększyć eksport krajów rozwijających się, w szczególności mając na celu podwojenie udziału 

krajów najsłabiej rozwiniętych w globalnym eksporcie do 2020 roku. 

 

17.12  Zrealizować terminowe wdrożenie bezcłowego i bezkwotowego dostępu do rynku w sposób trwały dla 

wszystkich najmniej rozwiniętych krajów, zgodnie z decyzjami Światowej Organizacji Handlu, w tym poprzez 

zapewnienie, że preferencyjne reguły pochodzenia mające zastosowanie do przywozu z krajów najsłabiej 

rozwiniętych są przejrzyste, proste i przyczyniają się do ułatwienia dostępu do rynku. 

 

Kwestie systemowe 

 

Spójność polityczno - instytucjonalna 

 

17.13  Zwiększyć globalną stabilność makroekonomiczną, w tym poprzez koordynację i spójność polityk. 

 

17.14  Zwiększyć spójność polityk na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

 

17.15  Szanować przestrzeń polityczną każdego państwa i wiodącą rolę  rządów  w stworzeniu i wdrożeniu polityki 

na rzecz zrównoważonego rozwoju i eliminacji ubóstwa. 

 

Partnerstwa wielostronne 

 

17.16  Wzmocnić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju, uzupełnione o partnerstwa 

wielostronne, które mobilizują i dzielą się wiedzą, kompetencjami, technologią i środkami finansowymi, by wspierać 

osiągnięcie Celów Zrównoważonego Rozwoju we wszystkich krajach, szczególnie w tych rozwijających się. 

 

17.17  Zachęcać do tworzenia i promować efektywne partnerstwa publiczne, publiczno – prywatne i z udziałem 

społeczeństwa obywatelskiego, budowane na doświadczeniu i niezbędnych strategiach partnerstwa 
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Dane, monitorowanie i odpowiedzialność 

 

17.18  Do 2020 roku zwiększyć wsparcie na rzecz budowy potencjału w państwach rozwijających się i położonych 

na małych wyspach by znacząco zwiększyć dostęp do aktualnych, rzetelnych danych dobrej jakości, 

uporządkowanych według dochodu, płci, wieku, rasy, pochodzenia etnicznego, statusu migracyjnego, 

niepełnosprawności, położenia geograficznego i innych charakterystyk dostosowanych do kontekstu narodowego. 

 

17.19  Rozwijać istniejące inicjatywy opracować wskaźnik pomiaru postępu w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, 

który będzie uzupełnieniem dla produktu krajowego brutto  oraz wspierać budowę potencjału statystycznego w 

państwach rozwijających się. 

Źródło: ONZ (2015) “Przekształcanie naszego świata: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030”,. http://www.un.org.pl/ , dn. 
20.02.2022 

 

http://www.un.org.pl/
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Załącznik 2. Scenariusz wywiadu zogniskowanego 

 

BADANIE FOKUSOWE IDENTYFIKUJĄCE OBSZARY ZAINTERESOWANIA W ZAKRESIE 
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU DLA PRZEDSTAWICIELI SEKTORA CHEMICZNEGO W POLSCE 
 

Informacje ogólne  
 

Czas spotkania ok. 90 minut 

Liczba uczestników 5-10 osób 

Potrzebne materiały Tablica typu flipchart, papier, markery, 

sprzęt audiowizualny potrzebny do 

rejestracji dźwięku (dyktafon lub dyktafony) 

Przygotowanie sali Sala, w której obywać się będzie wywiad FGI 

powinna zapewniać możliwość pracy w 

skupieniu (potrzebne jest oddzielne 

pomieszczenie, gdzie w trakcie wywiadów 

nie będą znajdowały się inne osoby). 

Ustawienie stołu i krzeseł powinno być takie, 

aby wszyscy uczestnicy widzieli się 

wzajemnie (stół okrągły lub owalny). 

 

 

Grupa badana:  

Przedstawiciele Sektora Chemicznego w Polsce, w tym przedsiębiorcy, instytucje wpierające 

wdrażanie polityk zrównoważonego rozwoju, instytucje oświatowe i szkolnictwa wyższego 

związane z Sektorem. 

Cel ogólny:  

Określenie poziomu wiedzy i świadomości sektora w zakresie terminologii, trendów, wyzwań i 

rozwiązań zrównoważonego rozwoju. 

Cele szczegółowe: 

1. wskazanie obszarów interesujących dla przedstawicieli Sektora,  
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2. wskazanie poziomu szczegółowości pytań właściwego dla poziomu świadomości nt. 

zrównoważonego rozwoju w Sektorze; 

3. określenie znajomości Sustainable Development Goals (SDG) oraz założeń Zielonego 

Ładu powiązanych z sektorem / branżą 

4. określenie zapotrzebowania na kompetencje w sektorze, wynikające z wdrażania 

polityk zrównoważonego rozwoju (zielone kompetencje) 

Badanie będzie realizowane przez moderatora posługującego się scenariuszem wywiadu 

zogniskowanego oraz zorientowanego w tematyce badania. Badanie będzie rejestrowane 

(dźwięk). Zgodnie z przyjętymi normami etycznymi, uczestnicy badania będą poinformowani o 

procedurze badania i poproszeni o wyrażenie zgody na nagrywania, jak również dalsze analizy 

zebranego materiału badawczego. 

 

Scenariusz wywiadu zogniskowanego 
 

Część I – Wprowadzenie  
Czas trwania: ok.15 min  

Przebieg:  

1. przedstawienie się Moderatora.  

2. prezentacja projektu Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Chemicznego i 

planowanego przebiegu badania (czas trwania, informacja o rejestracji dźwięku, 

zapewnienie o poufności danych).  

3. przedstawienie się Uczestników.  

Instrukcja dla Moderatora:  

Spotkane powinno rozpocząć się od przedstawienia się Moderatora i zwięzłej prezentacji 

projektu oraz celu spotkania.  

Uczestnicy powinni zostać powiadomieni o tym, że wywiad będzie nagrywany (także o tym, że 

mogą zdecydować o rezygnacji z nagrania w części poświęconej komunikacji wewnętrznej). 

Zadaniem Moderatora jest podkreślić, że w dalszych etapach pozostaną dane o tym jakiego 

rodzaju instytucji są przedstawicielami, ale oni sami pozostaną anonimowi, a w 

przygotowanych później opracowaniach nie pojawią się ich dane osobowe. Moderator 
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powinien podkreślić, że celem spotkania jest poznanie osobistych opinii uczestników w 

odniesieniu do zagadnień zrównoważonego rozwoju i ich wpływu na sektor chemiczny. 

Istotne jest również podkreślenie, że efektem badania ma być jak najlepsze dopasowanie 

pytań w badaniu monitorującym sektor do zapotrzebowania i oczekiwań w sektorze. Tym 

samym uzyskane w czasie wywiadu informacje pozwolą na lepsze i bardziej użyteczne dla 

sektora wykorzystanie planowanych badań.  

Następnie Moderator powinien poprosić uczestników o przedstawienie się (imię, nazwisko, 

instytucja / przedsiębiorstwo oraz pełniona funkcja).  

 

 

Część II – Pytania wprowadzające 
 

Czas trwania: ok. 20 min  

Pytania: 

1. Zrównoważony Rozwój bywa w ostatnim czasie sloganem czy słowem wytrychem, a 

przymiotnik „zrównoważony/a/e” na stałe zagościł w powszechny dyskursie. 

Zaczniemy spotkanie od próby znalezienia definicji (jednej lub wielu) 

zrównoważonego rozwoju. 

2. Jak Państwo rozumieją ten termin? 

3. Jak Państwa zdaniem rozumiany jest przez przedstawicieli innych jednostek 

podobnych do Państwa? 

4. Które elementy rozumienia / definicji Zrównoważonego rozwoju są rozumiane 

jednorodnie w Sektorze? Które nie?  

5. Jakie wyzwanie stanowią te różnice? Na ile mogą ważyć przy decyzjach 

podejmowanych przez gremia sektorowe, organizacje branżowe? 

Instrukcja dla Moderatora:  

Celem tej części jest wprowadzenie tematu oraz zapewnienie, że wszyscy uczestnicy 

posługując się kluczowymi terminami rozumieją to samo (lub są świadomi ewentualnych 

różnic). Jednocześnie w tej części zaczyna się merytoryczna dyskusja, uczestnicy mają szansę 

by zaangażować się w rozmowę i „zapomnieć o nagrywaniu”. W tej części kluczową rolą 

Moderatora jest zapewnić bezpieczną przestrzeń do dyskusji dla każdego uczestnika. 
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Część III – Dyskusja grupowa: zasadnicza część wywiadu  
 

Czas trwania: ok. 45 min  

Zagadnienia:  

1. Cele Zrównoważonego Rozwoju ogłoszone przez ONZ są jednym z ważniejszych 

dokumentów o zasięgu globalnym, poruszającym kwestie zrównoważonego rozwoju i 

kompetencji związanych ze zrównoważonym rozwojem, tak zwanych zielonych 

umiejętności. Jak Państwa zdaniem cele te mają odzwierciedlenie w realnym 

zapotrzebowaniu na zielone umiejętności w Sektorze Chemicznym? 

2. Czy widzą Państwo tendencje do zmiany w tym zakresie w najbliższych 10 latach? 

3. Inny dokument międzynarodowy poruszający kwestie zielonych umiejętności to 

Europejski Zielony Ład. Które priorytety zawarte w Europejskim Zielonym Ładzie (tu 

można wymienić te priorytety) są Państwa zdaniem najbardziej istotne z punktu 

widzenia Sektora? 

4. Jakie zielone umiejętności są Państwa zdaniem kluczowe dla Sektora Chemicznego? 

5. Jakie zmiany w zakresie zapotrzebowania na zielone umiejętności przewidują 

Państwo w perspektywie najbliższych 10 lat? 

Instrukcja dla Moderatora:  

Moderator powinien zapewnić każdemu z uczestników możliwość wypowiedzi. Kluczowe w tej 

części jest traktowanie powyższych zagadnień nie jako pojedynczych pytań, a pytań 

otwierających. W zależności od dynamiki dyskusji, Moderator powinien prosić o 

uszczegółowienie i zadawać pytania dodatkowe w ramach danego zagadnienia dopóki temat 

nie zostanie wyczerpany. 

Uwaga: ze względu na cele projektu, jest to najważniejsza część wywiadu, Moderator powinien 

więc zadbać, aby wszystkie zagadnienia zostały starannie omówione. 

 

Część VI – Zakończenie spotkania  
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Czas trwania: ok. 10 min  

Przebieg:  

1. Podziękowanie Uczestnikom za udział w spotkaniu.  

2. Ponowne poinformowanie Uczestników o anonimowości i sposobie dalszego 

wykorzystania nagrania.  

3. Czas na zadawanie pytań przez uczestników spotkania.  

Instrukcja dla Moderatora:  

Bardzo ważne jest, aby uczestnicy po zakończonym spotkaniu czuli, że ich wypowiedzi i opinie 

są ważne, dlatego też Moderator powinien podkreślić, że będą one wzięte pod uwagę jako 

istotne źródło danych jakościowych. Jednocześnie dla poczucia bezpieczeństwa osób 

biorących udział w badaniu istotne jest powtórne zapewnienie o anonimowości i poufności 

danych.  

Na zakończenie spotkania Moderator powinien udzielić odpowiedzi na ewentualne pytania 

uczestników odnoszące się do dalszego przebiegu procesu badawczego. 
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