
Raportowanie wyników w celach 
środowiskowych –

Greenwashing czy realna zmiana?

13 czerwca 2022 r.



Globalne wyzwania 
środowiskowe –
mamy problem!
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Obecny model rozwoju gospodarczego
WZROST OPARTY NA ZUŻYCIU NIEODNAWIALNYCH ZASOBÓW

Growth without economic growth, Briefing nr 28/2021, Europejska Agencja Środowiska, 11.01.2021

Emisje gazów 
cieplarnianych 

Zużycie materiałów 
(ślad materiałowy)

Wzrost PKB
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Żyjemy na kredyt – zużywamy za dużo surowców 

https://data.footprintnetwork.org/

Ślad ekologiczny to wpływ na 
środowisko. 

Ślad ekologiczny na osobę równy 
6.8 oznacza, że taka osoba:
▪ zużywa 4 razy więcej zasobów 

niż planeta jest w stanie 
odnowić 

▪ i produkuje 4 razy więcej 
odpadów niż planeta jest w 
stanie absorbować.

Zrównoważone zużycie zostawia 
ślad ekologiczny maksymalnie 1.7.
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Emisja gazów cieplarnianych ciągle rośnie
ZMIANY KLIMATU

Aby osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku, konieczny jest ogromny wysiłek i drastyczna zmiana w kolejnej dekadzie.

World Energy Outlook 2020, IEA, 2020

The Global Risks Report 2021, World Economic Forum, 2021

Globalne emisje CO2 w gigatonach

Aktualne polityki

Zobowiązania 
neutralności 
klimatycznej

Chiny neutralne 
klimatycznie

Scenariusze 
zrównoważonego 
rozwoju

Realna neutralność 
klimatyczna

-1% krach finansowy

-8% pandemia covid-19
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Nieefektywnie wykorzystujemy zasoby

92% czasu 
samochody osobowe 

nie są wykorzystywane

17% światowej produkcji 
żywności jest marnowane

= 8-10% globalnych emisji 
gazów cieplarnianych

60% czasu 
powierzchnie biurowe 

stoją puste
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Króluje linearny model wykorzystywania zasobów

Growth without economic growth, Briefing nr 28/2021, Europejska Agencja Środowiska, 11.01.2021

8% zasobów po 

użyciu wraca do 
obiegu na świecie

12% zasobów wraca 

do obiegu w UE
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Nowy kierunek rozwoju gospodarczego
ZERWANIE ZALEŻNOŚCI (ANG. DECOUPLING) MIĘDZY WZROSTEM A ZUŻYCIEM ZASOBÓW

Decoupling natural resource use and environmental impacts from economic growth, UN Environment International Resource Panel, 2011

Dobrobyt ludzi

Wzrost gospodarczy

Zużycie zasobów

Czas

Wpływ na środowisko, klimat

Zerwanie zależności 
od surowców

Zerwanie zależności od 
wpływu na środowisko



Nowe oczekiwania–
czy je dostrzegamy?
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Zaangażowania młodego pokolenia
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Rosnąca presja na biznes
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Polski konsument dobrze rozumie CSR…

34%
Innowacyjne podejście do 

rozwoju biznesu, które 
rzeczywiście przynosi korzyści 

dla społeczeństwa i firmy

30%

16%
Hipokryzja ze strony firm, 
angażują się wyłącznie dla 
osiągnięcia jak największych 
zysków

20%
Konieczność dla firm, które chcą 
dorównać konkurencji

INNOWACJA

WIZERUNEK

HIPOKRYZJA

KONIECZNOŚĆ
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…i oczekuje działań w modelu biznesowym

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



Lepiej oznaczajcie produkty i zadbajcie 

o bardziej przejrzyste informacje 

marketingowe

8 na 10 Polaków chce wyraźnego oznakowania produktów

zawierających materiały z recyklingu.

”
”

Badanie konsumenckie Stena Recycling „The Circular Voice”, zrealizowane zostało 

w styczniu 2022 roku, w Polsce, Szwecji, Norwegii, Finlandii oraz Danii.



Nie bądźcie tchórzami. Przestańcie sprzedawać 

produkty, które szkodzą klimatowi

4 na 10 uważa, że wytwarzania produktów, których nie można 

poddać recyklingowi, powinno się zakazać.

”
”

Badanie konsumenckie Stena Recycling „The Circular Voice”, zrealizowane zostało 

w styczniu 2022 roku, w Polsce, Szwecji, Norwegii, Finlandii oraz Danii.



Wytwarzajcie produkty cyrkularne w 100%, 

nie tylko 20% lub 50%

”
”

78% 

badanych uważa 

za ważne, aby 

kupowane 

produkty mogły 

zostać poddane 

naprawie.

Badanie konsumenckie Stena Recycling „The Circular Voice”, zrealizowane zostało 

w styczniu 2022 roku, w Polsce, Szwecji, Norwegii, Finlandii oraz Danii.
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Trendy i wymagania

Światowe
wyzwania

środowiskowe

Nacisk na 
ciągły wzrost

Kończące się
zasoby 

naturalne

Zbyt duże zużycie
surowców

Zielona
Legislacja

Europejski 
Zielony Ład

Circular
Economy

Action Plan
2020

Strategia od pola
do stołu

Rosnące emisje
GHG

Zmiany wymogów
raportowania

EU Taxonomy

Sustainable
Finance 

Disclosure
Regulation

Corporate 
Sustainability 

Reporting 
Directive

Rosnące 
oczekiwania

otoczenia

Rosnąca 
świadomość

konsumentów

Nowa generacja
pracowników

Łańcuch
dostaw

Due
Diligence w

łańcuchu
wartości

Unijne kierunki
rozwoju

Presja w łańcuchu
wartości

Powiązanie
finansowania

z ESG

Wymagania
zagranicznych

partnerów

Ryzyko i wpływ

Green
Claims



Jak dziś 
oceniany jest biznes?
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Realizacja Celów
OCENA ZAANGAŻOWANIA BIZNESU

The 2021 Sustainability Leaders
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PERSPEKTYWA POLSKIEGO RYNKU

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

Realizacja Celów
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FIRMY CHĘTNIE ODNOSZĄ SIĘ DO CELÓW W RAPORTACH

90%

badanych firm odnosi się 

do Celów w swoich 

raportach

jako priorytetowe 

wskazuje 5 – 8 Celów

odnosi się do zadań i 

wskaźników, pozostałe 

firmy tylko ogólnie do 

Celów

pokazuje powiązania 

pomiędzy wynikami 

analizy istotności a Celami

swoje cele i wskaźniki 

pokazuje  w odniesieniu 

do Celów i zadań

30%35% 15%26%

Raportowanie
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„Łatwe” zadania, mało strategiczne działania

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

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

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

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

REASONABLE
INTEGRITY

MODERATE
INTEGRITY

LOW
INTEGRITY

VERY LOW
INTEGRITY

HIGH 
INTEGRITY

0 firm 1 firma 3 firmy 10 firm 11 firm
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Komunikaty środowiskowe

Too good to be true? A study of green claims on plastic products, ECOS, lipiec 2021
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6 grzechów greenwashingu



Jak temu przeciwdziałać?



WIZJA PRZED WSZYSTKIM!
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Bo czasem bywa tak!



KLUCZOWE ELEMENTY 

AMBITNE CELE 
OPARTE O NAUKĘ

MIERZENIE 
REALNEGO WPŁYWU

NOWE MODELE 
BIZNESOWE

WIARYGODNE 
RAPORTOWANIE

MIĘDZYSEKTOROWE 
PARTNERSTWA



Czasu mamy coraz 
mniej!

Najwyższy czas na 
działanie!


