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AGENDA 2030 W POLSCE: KRAJOWE PRIORTETY – WSPÓLNE DZIAŁANIA

Szanowni Państwo, Drodzy Sygnatariusze, Interesariusze i Przyjaciele Agendy 2030!
Za nami blisko 4 lata od przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Rezolucji w sprawie
Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju.
To okres wytężonej pracy, pracy na wielu poziomach – trudnych wyborów, działań
i projektów. W 2018 roku podsumowaliśmy nasze dokonania na rzecz realizacji Agendy 2030
przygotowując dobrowolny przegląd narodowy podczas High-Level Political Forum ONZ.
Nakreśliliśmy priorytety i wyznaczyliśmy ambitne kierunki rozwoju. Przed nami wcale nie
łatwiejsze zadanie – wdrażanie Agendy 2030 i skuteczne monitorowanie efektów działań.
Widzimy, że wspólne wysiłki przynoszą konkretne efekty. Coraz więcej osób w Polsce i na
świecie zdaje sobie sprawę, że zrównoważony rozwój nie może być tylko pustym hasłem. Na
współczesnym świecie spoczywa ogromna odpowiedzialność za przyszłość cywilizacji i stan
naszej planety. To właśnie od obecnego pokolenia, jak od żadnego innego w przeszłości,
zależy w jakiej kondycji pozostawimy świat, w którym będą żyły nasze dzieci i wnuki.
Powinniśmy zrobić wszystko co możliwe, by był jeśli nie w lepszej, to przynajmniej w takiej
samej kondycji, w której go współtworzymy. Jestem przekonana, że mamy szansę dokonać
wielu pozytywnych zmian w kraju, regionie i świecie w kontekście zachodzących w
gospodarce światowej zjawisk. Musimy też wspólnie i efektywnie działać – znosić silosy,
kreować synergię i zwiększać wpływ naszego zaangażowania na zrównoważony rozwój.
Cieszymy się, że kolejne podmioty podejmują świadome decyzje i uwzględniają cele
zrównoważonego rozwoju w swoich działaniach, projektach, planach oraz strategiach. To
cecha dojrzałych rynków, które z szacunkiem odnoszą się do zasobów i rozsądnie nimi
gospodarują.
W niniejszej publikacji prezentujemy inicjatywy zgłoszone w dobrowolnych zobowiązaniach
Sygnatariuszy Partnerstwa na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Tak jak cele
zrównoważonego rozwoju są ze sobą powiązane i wzajemnie na siebie oddziałują, tak
i opisane inicjatywy Sygnatariuszy są niejednokrotnie horyzontalne i odnoszą się do szeregu
celów.
Mam nadzieję, że publikacja ta będzie stanowiła dla wszystkich inspirację do kolejnych
inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju.
Tak wiele od nas zależy. Zdefiniowaliśmy już priorytety. Teraz czas na wspólne działania!

Jadwiga Emilewicz
Minister Przedsiębiorczości i Technologii
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KRAJOWE PRIORYTETY
o wzrost realnych dochodów gospodarstw
domowych, który powinien przełożyć się
na spadek wskaźnika zagrożenia
ubóstwem relatywnym, ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci;
o zwiększenie aktywizacji osób
wykluczonych społecznie m.in. poprzez
rozwój sektora ekonomii społecznej;
o poprawa dostępności do usług
społecznych (np. wsparcie dla rodzin
z dziećmi, opieka nad dziećmi, nad
starszymi osobami) i zdrowotnych;
o poprawa sytuacji mieszkaniowej.

Stopa ubóstwa relatywnego ogółem (%) (prawa oś)
Realny dochód do dyspozycji brutto gospodarstw
domowych na 1 mieszkaoca (2008=100) (lewa oś)
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Dane: GUS, Eurostat.

WYBRANE RZĄDOWE DZIAŁANIA I PROJEKTY STRATEGICZNE
Realizowany jest pakiet programów stanowiących
odpowiedź na wyzwania społeczne i demograficzne:
Program Rodzina 500 Plus, Program Dobry start,
Program Maluch Plus, Karta dużej rodziny realizowane
w ramach projektu Polityka rodzinna i opieka nad
dziećmi.

W pakiecie projektów znajdują się również projekty
dotyczące
wypracowania
modeli
współpracy
i kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji
społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych
oraz modelu współpracy instytucji zatrudnienia
socjalnego z innymi podmiotami realizującymi usługi
społeczne.

Program Rodzina 500 plus wpływa na zmniejszenie
ubóstwa wśród rodzin z dziećmi, wzrost liczby urodzin
oraz zwiększenie inwestycji w przyszłość dzieci.
Według stanu na koniec grudnia 2018 r. w ramach
Programu wsparciem objęto ponad 3,55 mln dzieci.
Do 2,32 mln rodzin trafiło ponad 63,2 mld zł. Program
Dobry start, zapewnia wsparcie w wysokości 300 zł
w momencie rozpoczęcia nowego roku szkolnego
wszystkim rodzinom z dziećmi w wieku szkolnym.
W 2018 r. wsparciem w wysokości 1,3 mld zł objęto
4,4 mln uczniów. Kartę Dużej Rodziny – gwarantującą
rodzinom z trójką lub większą liczbą dzieci ulgi na
różnego rodzaju produkty i usługi – posiadało na
koniec 2018 r. ponad 2,1 mln Polaków. W programie
uczestniczy coraz więcej firm i instytucji. Od 2019 r.
Kartę mogą otrzymać rodzice, którzy kiedykolwiek
posiadali co najmniej troje dzieci.

Dla zwiększenia wykorzystania innowacji społecznych
na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów
polityk publicznych w obszarze oddziaływania
Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest
projekt pn. Inkubator Innowacji Społecznych.
W kontekście polityki senioralnej ważny jest Program
Opieka
75
Plus,
polegający
na
wspieraniu
samorządów
gminnych
w
realizacji
usług
opiekuńczych dla osób 75+. W ramach projektu Leki
75+ od 1 września 2016 r. bezpłatne leki z tzw. listy „S”
przysługują
wszystkim
świadczeniobiorcom
po
ukończeniu 75. roku życia. Od 2015 r. realizowany jest
również Program Senior Plus skierowany do jednostek
samorządu terytorialnego, którego celem jest
zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu
społecznym seniorów. Wzmocnienie sektora ekonomii
społecznej (zwłaszcza w zakresie realizacji usług
użyteczności publicznej na rzecz osób zagrożonych
wykluczeniem
społecznym)
realizowane
jest
w ramach projektu pn. Ekonomia Solidarności
Społecznej. Kluczowym rządowym dokumentem
programowym
dotyczącym
rozwoju
ekonomii
społecznej jest Krajowy Program Rozwoju Ekonomii
Społecznej.

W ramach tego celu realizowany jest także pakiet
komplementarnych projektów współfinansowanych
z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020 (PO WER) pn. Skuteczna Pomoc Społeczna.
Zakres projektów koncentruje się na działaniach
mających na celu poprawę skuteczności pomocy
i integracji społecznej, w tym usprawnienie procesów
monitorowania i planowania działań w zakresie
włączenia społecznego osób i rodzin na poziomie
jednostek samorządu terytorialnego oraz krajowym.
Realizowany jest również projekt obejmujący działania
dotyczące
wzmocnienia
roli
pracy
socjalnej
w działaniach
ośrodków
pomocy
społecznej.

Z kolei Narodowy Program Mieszkaniowy wraz
z Pakietem Mieszkanie Plus ma na celu poprawę
warunków życia ludności poprzez zwiększenie liczby
mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu. Do
programu przystąpiło ponad 70 gmin z całej Polski.
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ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY

CERAMIKA PARADYŻ SP. Z O.O. - "Rozwijamy
kreatywność, pasje i talenty młodych ludzi, aby
wyrównać szanse i umożliwić dobry start w dorosłe
życie" – projekty społeczne głównie dla osób
wykluczonych lub zagrożonych marginalizacją,
organizacja warsztatów dla dzieci, aktywizacja
pracowników w ramach wolontariatu i akcji
charytatywnych; przekazywanie wsparcia
finansowego; innowacyjne rozwiązania
technologiczne przyjazne dla środowiska modernizacja linii produkcyjnych, System
Zarządzania Energią, zmniejszenie zużycia gazu.

POLSKI CZERWONY KRZYŻ - Walka z głodem,
ubóstwem, nieprawidłowym odżywianiem poprzez
cykliczne akcje dożywiania, kampanie społeczne,
szereg działań fundraisingowych (Program "Dobre
Dzieciństwo Procentuje"). Także akcje i programy
edukacyjne dla dzieci i młodzieży w szkołach i
przedszkolach- Ogólnopolska Olimpiada Zdrowego
Stylu Życia, Program Ratowniczek, Dziel się
Uśmiechem, Drogowe ABC i Bezpieczny Patrol.
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KRAJOWE PRIORYTETY
o wsparcie przekształceń strukturalnych
zapewniających wzrost
konkurencyjności rolnictwa, w tym wzrost
konkurencyjności gospodarstw rolnych
i producentów rolno-spożywczych;
o zapewnienie jakości i bezpieczeństwa
żywności oraz bezpieczeństwa
żywnościowego kraju, przy
uwzględnieniu wymogów
środowiskowych;
o wzrost zróżnicowania źródeł dochodów
mieszkańców obszarów wiejskich;
o zwiększenie udziału produktów sektora
rolno-spożywczego (w tym żywności
wysokiej jakości) w polskim eksporcie;
o rozwój infrastruktury na wsi;
o poszanowanie różnorodności
biologicznej poprzez jej zwiększanie lub
co najmniej niepogarszanie jej stanu;
o promocja zdrowego stylu życia wśród
dorosłych i dzieci.

Udział powierzchni użytków rolnych w
gospodarstwach rolnych o powierzchni
użytków rolnych powyżej 30 ha w powierzchni
użytków rolnych ogółem w gospodarstwach
rolnych (%) (lewa oś)

43

Udział powierzchni ekologicznych użytków
rolnych
z certyfikatem w gospodarstwach
ekologicznych w powierzchni użytków rolnych
ogółem w gospodarstwach rolnych (%)
(prawa oś)
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Dane: GUS, Główny Inspektorat Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych/ GUS

WYBRANE RZĄDOWE DZIAŁANIA I PROJEKTY STRATEGICZNE
Dla produkcji zdrowej żywności istotne są: silne
rolnictwo i dobrze rozwinięte obszary wiejskie. W celu
zapewnienia ukierunkowanego wsparcia na rzecz
obszarów wiejskich, realizowanego na poziomie
lokalnym, regionalnym i krajowym przy wykorzystaniu
środków krajowych i UE, podejmowane są działania
w ramach projektu strategicznego Pakt dla obszarów
wiejskich. Jest on wdrażany jako dokument
o charakterze
porozumienia
politycznego
i społecznego, integrujący w sposób kompleksowy
działania
systemowe
(zmiany
legislacyjne,
instytucjonalne, programowe) oraz inwestycyjne,
związane z procesem zarządzania obszarami wiejskimi.

To
podstawowy
dokument
polityki
zdrowia
publicznego. Celem programu jest, aby Polacy
prowadzili
zdrowszy
tryb
życia
(dokonywali
prozdrowotnych wyborów) oraz mogli jak najdłużej
cieszyć się zdrowiem i pełnym uczestnictwem
w pracy, życiu społecznym i rodzinnym. Warto
wskazać m.in. na prowadzenie badań zmierzających
do
oceny
związku
pomiędzy
potencjalnymi
czynnikami szkodliwymi dla zdrowia lub innymi
czynnikami ryzyka a stanem zdrowia ludności,
upowszechnianie wiedzy na temat powiązań między
różnymi zagrożeniami dla zdrowia lub korelującymi
czynnikami
ryzyka
i chroniącymi,
testowanie
skuteczności zadań z zakresu zdrowia publicznego
polegających na promocji zdrowia lub profilaktyce
chorób innych niż określone w NPZ przez programy
pilotażowe, prowadzenie badań w obszarach celów
operacyjnych, ukierunkowanych na wspólną analizę
czynników
ryzyka
i
czynników
wspierających
prawidłowy rozwój, w szczególności dzieci i młodzież.

Innym
ważnym
dokumentem
o
charakterze
strategicznym
istotnym
dla
realizacji
celu
drugiego zrównoważonego rozwoju jest projekt
strategiczny pn. Zdrowsze Społeczeństwo, realizowany
m.in. poprzez Narodowy Program Zdrowia na lata
2016-2020. Jeden z jego celów operacyjnych odnosi
się wprost do poprawy sposobu żywienia, stanu
odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa.
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ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY

BASF POLSKA SP. Z O. O. – program „ Agroambasadorzy” – pierwszy
w Polsce program ambasadorski skierowany do studentów uczelni
rolniczych – zadaniem studenta jest organizacja wykładu
tematycznego prowadzonego przez eksperta oraz organizacja
wyjazdu grupy studentów do gospodarstwa pokazowego; cykl szkoleń
praktycznych – selektywna zbiorka bioodpadów – propagowanie
wśród gmin oraz pokazywanie dobrych praktyk; projekty edukacyjne.

CARREFOUR POLSKA SP. Z O. O. – działania

JERONIMO MARTINS POLSKA S.A.
– program "Reformulacja (zmiana

na rzecz zmiany nawyków żywieniowych
konsumentów, promocja zdrowego stylu życia,
edukacja oraz zapewnienie szerokiego dostępu
do informacji o sprzedawanych produktach
w ramach strategii Transformacji Żywieniowej i
programu Act For Food; Program "Stop
Marnotrawstwu"; System SENS – uproszczony
system znakowania wartością odżywczą;
współpraca z Federacją Polskich Banków
Żywności.

składu) produktów żywnościowych
marek własnych dla poprawy
zdrowia konsumentów" polega na
stopniowym zmniejszaniu zawartości
składników, których spożycie
znacznie przewyższa
rekomendowane poziomy (co
przyczynia się do wzrostu
zachorowań na wiele chorób) –
program realizowany jest z
producentami artykułów
spożywczych sprzedawanych pod
marką własną.

DANONE – realizacja misji "Poprzez
żywność niesiemy zdrowie tak wielu
ludziom jak to możliwe"prowadzenie działań
w partnerstwach.

TESCO POLSKA SP. Z O.O. – zapobieganie
marnowaniu żywności - współpraca z Bankami
Żywności w Europie Centralnej, program
edukacyjny "Od uprawy do potrawy"; cykliczny
program grantowy "Decydujesz, pomagamy"
(wsparcie dla lokalnych społeczności).
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KRAJOWE PRIORYTETY
o zmniejszenie zapadalności na choroby
cywilizacyjne i umieralności z ich
powodu;
o zmniejszenie nierówności w dostępie do
opieki zdrowotnej;
o zwiększenie świadomości zdrowotnej;
o zwiększenie wykrywalności chorób we
wczesnych stadiach rozwojowych;
o poprawa poziomu jakości systemu opieki
zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjenta;
o rozwój obszaru e-zdrowie;
o kompleksowa poprawa jakości powietrza
do stanu niepowodującego narażenia
zdrowia oraz środowiska, zgodnego z
prawodawstwem unijnym, a w dalszej
perspektywie z wytycznymi WHO;
o wzrost świadomości społecznej w
zakresie negatywnego wpływu
zanieczyszczenia powietrza na zdrowie
ludzkie.

Liczba zgonów (osoby) w przeliczeniu na
100 tys. ludności w wyniku:
chorób układu krążenia
nowotworów złośliwych
cukrzycy
przewlekłej choroby dróg oddechowych
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Dane: GUS.

WYBRANE RZĄDOWE DZIAŁANIA I PROJEKTY STRATEGICZNE
W ramach projektu Efektywna służba zdrowia
przygotowano system podstawowego szpitalnego
zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw.
sieć szpitali). 1 grudnia 2017 r. weszła w życie ustawa
podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Nowy model
POZ zakłada w szczególności objęcie każdego
pacjenta opieką zespołu (tj. lekarza, pielęgniarki
i położnej), wprowadzenie koordynacji opieki nad
pacjentem w systemie ochrony zdrowia oraz zmianę
modelu finansowania. Realizowane są projekty
współfinansowane przez UE w ramach PO WER na
lata 2014-2020 oraz projekty w ramach PO IŚ na lata
2014– 2020.

zmniejszenie
zachorowalności
na
choroby
nowotworowe i umieralności z ich powodu oraz
poprawa jakości życia chorych i ich rodzin.
Na wsparcie w ramach Programu kompleksowego
wsparcia dla rodzin „Za życiem” mogą liczyć rodziny
z osobami
niepełnosprawnymi,
a w szczególności
wychowujące niepełnosprawne dzieci. Program ten
wraz z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za
życiem”, stanowi istotny element polityki rodzinnej
Rządu. W ramach programu rozpoczęto realizację
działań polegających na: stworzeniu możliwości
korzystania z elastycznych form organizacji czasu
pracy, w tym telepracy; wydłużeniu zasiłku
opiekuńczego z 14 do 30 dni w przypadku choroby
dziecka niepełnosprawnego do 18 roku życia;
stworzeniu możliwości prowadzenia przez warsztat
terapii zajęciowej zajęć klubowych.

W ramach tego celu realizowany jest również projekt
Zdrowsze społeczeństwo. Jego wdrażaniu służą m.in.
zadania/programy polityki zdrowotnej Ministerstwa
Zdrowia: Narodowy Program Zdrowia na lata 20162020 (NPZ), Program zapobiegania depresji w Polsce
na lata 2016–2020, Narodowy Program Zwalczania
Chorób
Nowotworowych,
Program
Profilaktyki
i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego
POLKARD na lata 2017-2020 oraz Narodowy Program
Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej. Jesienią 2018 r.
została przyjęta przez Radę Ministrów Polityka Lekowa
Państwa 2018-2022 w ramach realizowanego projektu
strategicznego
Polityka
lekowa
i
wyrobów
medycznych. Przygotowano także projekt ustawy
o Narodowej Strategii Onkologicznej. Ustawa ma na
celu umożliwienie opracowania i przyjęcia Narodowej
Strategii Onkologicznej, której celem ma być:

Innym ważnym projektem jest projekt Zdrowa Mama –
realizowany m.in. poprzez bieżącą działalność
i zadania/programy polityki zdrowotnej realizowane
przez Ministerstwo Zdrowia: NPZ (cel operacyjny 1 w
zakresie promocji karmienia piersią); Program
kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w
Polsce w l. 2016-2020; Program Badań Przesiewowych
Noworodków w Polsce na lata 2015-2018 oraz
Program kompleksowej terapii wewnątrzmacicznej
w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych
i chorób dziecka nienarodzonego - jako element
poprawy stanu zdrowia dzieci nienarodzonych
i noworodków na lata 2018-2020.
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ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. – realizacja projektów
prozdrowotnych: "Zdrowo jem, więcej wiem" – projekt o
charakterze ogólnopolskiej międzyszkolnej rywalizacji
zespołowej realizowany w trosce o zdrowie młodego
pokolenia oraz "Sklepiki szkolne – zdrowa reaktywacja” –
konkurs dla szkół z nagrodami za najlepsze sklepiki szkolne
oferujące w swoim asortymencie pełnowartościowe produkty
dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży.

GRUPA SERVIER W POLSCE - ANPHARM PF S.A. –
edukacja zdrowotna pacjenta (kampanie Servier
dla Serca, Forum Przeciw Depresji, Wyłącz Raka),
profilaktyczna edukacja pracowników i członków
rodzin w zakresie chorób nowotworowych,
osteoporozy, chorób układu krążenia.

NESTLE POLSKA – ogólnopolski program "Lekkoatletyka dla
każdego" – uzupełnianie oferty sportowej poprzez
zaangażowanie w promowanie prawidłowego odżywiania;
działania realizowane w partnerstwie na rzecz dzielenia się
wiedzą, promowanie prawidłowego odżywiania się oraz
działania mające na celu zwiększenie aktywności fizycznej
wśród dzieci i młodzieży.

ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A. strategia CSR grupy Polpharma – 14 zobowiązań
przyczyniających się do realizacji SDGs – m.in. działania
edukacyjne i profilaktyczne w zakresie zdrowia, Kodeks
Postępowania Dostawców, budowanie partnerstw
krajowych i międzynarodowych, ograniczenie zużycia
zasobów i wzrost użycia materiałów z recyklingu; udział
w Programie "SDGs w praktyce".
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KRAJOWE PRIORYTETY
o poprawa jakości i atrakcyjności
szkolnictwa zawodowego, poprawa
dostosowania szkolenia i kształcenia
zawodowego do potrzeb rynku pracy;
o poprawa jakości systemu szkolnictwa
wyższego;
o tworzenie warunków dla rozwoju
edukacji na całym obszarze kraju
i wyrównywania szans edukacyjnych;
o tworzenie warunków do większego
zaangażowania osób dorosłych w
podnoszenie/aktualizację kwalifikacji;
o poprawa innowacyjności kształcenia,
do której dążymy, m.in. poprzez zmiany
podstaw programowych z naciskiem na
kompetencje uniwersalne oraz
kompetencje cyfrowe, znajomość
języków obcych, kreatywność,
inicjatywność, przedsiębiorczość,
innowacyjność, umiejętności pracy
zespołowej oraz wsparcie uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Odsetek studentów-cudzoziemców
studiujących na uczelniach na terenie Polski
(%)
6
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2
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Dane: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego.
Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu
lub szkoleniu
(w wieku 25-64 lata) (%)
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Dane: GUS.

WYBRANE RZĄDOWE DZIAŁANIA I PROJEKTY STRATEGICZNE
Dla zwiększenia transparentności i wiarygodności
kwalifikacji nadawanych w Polsce wprowadzono
ustawę o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK).
ZSK jest narzędziem polityki uczenia się przez całe
życie. Ma na celu zwiększenie jej dostępności oraz
wyższą jakość kwalifikacji możliwych do uzyskania
w Polsce, dzięki czemu możliwe będzie lepsze
dopasowanie kompetencji pracowników do potrzeb
rynku pracy.

w kształceniu
ogólnym
to
m.in.:
efektywne
porozumiewanie
się
w
różnych
sytuacjach,
prezentowanie
własnego
stanowiska
z uwzględnieniem doświadczeń i poglądów innych
ludzi; gotowość do twórczej i naukowej aktywności
uczniów oraz zaciekawienie ich otaczającym
światem;
rozwiązywanie
problemów,
również
z wykorzystaniem technik mediacyjnych; praca
w zespole i społeczna aktywność. Innowacyjność
w nowej
podstawie
programowej
to również
przygotowanie absolwentów szkół do rozwiązywania
problemów z różnych dziedzin, przy świadomym
i bezpiecznym wykorzystaniu metod i narzędzi
informatycznych.

W
celu
przystosowania
polskich
szkół
do
funkcjonowania w erze cyfrowej realizowany jest
projekt Edukacj@ w społeczeństwie cyfrowym. Jego
składowymi są m.in.: program rządowy „Aktywna
tablica”, tworzenie e-materiałów i e-zasobów do
kształcenia ogólnego i zawodowego, zmiany
w podstawie programowej kształcenia ogólnego
dotyczące wykorzystywania technologii cyfrowych
w procesie kształcenia, czy wprowadzenia nauki
programowania i myślenia komputacyjnego od
pierwszej klasy szkoły podstawowej.

Aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych, zwłaszcza
tych z niskimi lub niewystarczającymi umiejętnościami
oraz mających utrudniony dostęp do ofert
edukacyjnych, ma służyć Inicjatywa na rzecz
umiejętności. Projekt składa się z czterech elementów:
(1) rozwijanie działań w środowiskach lokalnych na
rzecz
aktualizacji
i
poprawy
umiejętności
uniwersalnych dorosłych ważnych dla ich aktywizacji
edukacyjnej i społecznej, uczestnictwa w rynku pracy
i edukacji; (2) opracowanie modeli działań instytucji
i organizacji działających w obszarach przypisanych
różnym resortom na rzecz osób z niskimi kwalifikacjami
i umiejętnościami; (3) doskonalenie koordynacji

Z kolei, w ramach projektu Szkoła dla innowatora
przygotowano ramy prawne dla wzmocnienia
realizacji innowacji w szkołach. W zakresie reformy
kształcenia ogólnego przygotowano również nowe
rozwiązania w podstawie programowej. Najważniejsze
kompetencje rozwijane w szkole podstawowej
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działań na rzecz umiejętności osób dorosłych na
poziomie krajowym i regionalnym; (4) opracowanie
rekomendacji dotyczących stałych mechanizmów
koordynowania działań w tym zakresie.

jakości, zapewniającej wszystkim uczącym się
optymalne warunki do rozwoju i nabywania wiedzy
i umiejętności niezbędnych do samodzielności w życiu
dorosłym, w tym funkcjonowania na rynku pracy oraz
pełnego udziału w życiu społecznym. Projekt
obejmuje zarówno prace koncepcyjne, związane
z opracowaniem
nowych
rozwiązań
prawnych
w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, wspierających realizację
edukacji włączającej, jak i działania pilotażowe, które
pozwolą
sprawdzić
modelowe
rozwiązania
w praktyce.

Projekt Włączeni w edukację oferuje nowy model
kształcenia
dzieci,
młodzieży
i
dorosłych
z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, zmierzający do większej aktywizacji
zawodowej niepełnosprawnych absolwentów szkół
i uczelni. Projekt zakłada upowszechnienie i wdrożenie
w codziennej praktyce przedszkoli, szkół i placówek
systemu oświaty edukacji włączającej wysokiej

ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY

ABC CZEPCZYŃSKI – projekt "ABC Ekonomii” –
upowszechnianie edukacji ekonomicznej i finansowej
wśród dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. W ramach
projektu powstały książka "ABC Ekonomii, czyli pierwsze
kroki w świecie finansów" oraz materiały edukacyjne,
organizowano warsztaty. Udostępnianie zestawów
edukacyjnych bezpłatnie placówkom oświatowym.

ANG SPÓŁDZIELNIA – edukacja

AXA – edukacja skoncentrowana

finansowo-ekonomiczna młodzieży
poprzez program „Będę kim zechcę”
(warsztaty dla dzieci i młodzieży); serwis
ekspercki Odpowiedzialnefinanse.pl;
projekt Nienieodpowiedzialni.pl (portal,
książki, gazeta, konferencje).

na podnoszeniu i utrwalaniu
umiejętności pierwszej pomocy
medycznej w ramach kampanii
„Masz Moc”; inicjatywy podnoszące
świadomość w społeczeństwie w
zakresie bezpieczeństwa
drogowego.

FUNDACJA ADAMED – program „Adamed
Smart up” dla uzdolnionej młodzieży w wieku
15-19 lat i wsparcie jej w dalszym rozwoju,
popularyzacja nauk ścisłych i przyrodniczych,
promocja idei wspierania najzdolniejszych
młodych Polaków jako liderów innowacyjnej
gospodarki.

INTERCARS – projekt „Młode kadry” –
współpraca ze szkołami w całej Polsce
w zakresie wspierania kształcenia przyszłych
mechaników samochodowych oraz wczesnego
wychwytywania talentów, wspieranie olimpiad,
praktyk i staży dla najlepszych uczniów.
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INOFAMA – „Wsparcie szkolnictwa zawodowego na terenie
Inowrocławia w zakresie uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej
przedmiotów zawodowych oraz podniesienia jakości
kształcenia" – projekt dotyczy objęcia patronatem
poszczególnych klas szkól zawodowych, współudziału kadry
inżynieryjno-technicznej w tworzeniu programów nauczania,
wsparcia w doposażeniu sal dydaktycznych, organizacji
praktycznej nauki zawodu w INOFAMA S.A. oraz programu
stypendialnego dla uczniów.

BANK MILLENIUM – za pośrednictwem swojej

KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH S. A. – projekt „Od

fundacji realizuje autorski projekt edukacji
przedszkolaków Finansowy Elementarz. Program
realizowany jest pod patronatem honorowym Ministra
Edukacji i Rzecznika Praw Dziecka, a jego celem jest
wyjaśnienie najmłodszym, poprzez zabawę,
podstawowych pojęć z zakresu finansów. Do tej pory
odbyły się cztery edycje programu. Łącznie podczas
ponad 1300 warsztatów zostało przeszkolonych
prawie 33 000 dzieci z ok. 400 przedszkoli w całej
Polsce. Oprócz organizowania zajęć w
przedszkolach, Fundacja Banku Millennium prowadzi
otwarte warsztaty w przestrzeniach publicznych dla
wszystkich chętnych dzieci. Na potrzeby programu
przygotowano specjalne książeczki, które dostępne
są także w kącikach dla dzieci w oddziałach banku.

Juniora do Seniora” obejmuje wykłady i
zabawy angażujące uczestników spotkań,
dotyczące funkcjonowania rynku
finansowego adresowane do uczniów szkół
podstawowych oraz osób starszych –
uczestników Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
Prelekcje realizowane są w siedzibie KDPW i
poza samym walorem edukacyjnym są także
okazją do zwiedzenia Centrum Giełdowego.

OPEN LIFE TU ŻYCIE – inicjatywa Stypendium
Open Life „Zabezpieczamy przyszłość” za
najlepszą pracę magisterską lub licencjacką
z dziedziny ubezpieczeń - promowanie
tematyki ubezpieczeniowej, edukacja
z zakresu świadomości oraz odpowiedzialności
finansowej, stworzenie możliwości rozwoju dla
najzdolniejszych.

UNUM ŻYCIE TUIR S.A - inicjatywa badań
konsumenckich "Pramerica Insight" - badania
konsumenckie rynku finansowego w Polsce.
Wnioski płynące z analiz są wykorzystywane do
realizacji różnych działań edukacyjnych, których
celem jest podnoszenie świadomości
ekonomicznej konsumentów i korzystania
z możliwości, jakie dają produkty finansowe.

ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO – „Nowa
jakość egzaminów w rzemiośle” kontynuacja
projektu służącego podniesieniu jakości
zawodowych egzaminów czeladniczych i
mistrzowskich organizowanych przez izby
rzemieślnicze w ramach dualnego modelu
kształcenia; Opracowanie wzorcowych
zadań egzaminacyjnych, rozbudowa
platformy internetowej „Egzaminy w
Rzemiośle” o kolejny moduł umożliwiający
przeprowadzanie egzaminów on-line,
szkolenia.

SUWALSKA SPECJALNA STREFA
EKONOMICZNA – „Umiejętności pożądane na
rynku pracy. Warsztaty dla nauczycieli” działania umożliwiające nauczycielom
przedmiotów zawodowych aktualizacje ich
wiedzy i umiejętności bezpośrednio u
przedsiębiorców; beneficjentami będą
przedsiębiorcy, uczniowie i nauczyciele.
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Udział kobiet na stanowiskach kierowniczych
w ogólnej liczbie pracujących
na stanowiskach kierowniczych (w IV kw.) (%)

KRAJOWE PRIORYTETY
o pełniejsza realizacja zasady równości
kobiet i mężczyzn;
o aktywna polityka prorodzinna;
o zapewnienie warunków dla powrotu
kobiet na rynek pracy po przerwie z
tytułu urodzenia i opieki nad dzieckiem.
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Dane: GUS.

WYBRANE RZĄDOWE DZIAŁANIA I PROJEKTY STRATEGICZNE
Krajowe priorytety celu 5 realizowane są w ramach
projektu Polityka rodzinna i opieka nad dziećmi. To
kompleksowe i systemowe wspieranie rodzin z dziećmi
- zapewnienie opieki instytucjonalnej nad małymi
dziećmi, umożliwiające aktywizację zawodową
rodziców i opiekunów oraz program zwiększania liczby
miejsc wychowania przedszkolnego i podniesienie
jakości edukacji przedszkolnej. Obejmuje on również
programy wymienione wśród projektów służących
realizacji celu 1 „Koniec z ubóstwem”.

W kontekście celu 5 szczególnie ważny jest,
realizowany w ramach projektu Polityka rodzinna
i opieka nad dziećmi, Program Maluch Plus. Ten
program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3 realizuje wsparcie rozwoju form opieki nad
najmłodszymi
przez
dofinansowanie
jednostek
zapewniających miejsca opieki nad dziećmi. Od
1 września 2017 r. weszło w
życie prawo
3-latków do wychowania przedszkolnego. Od 2018 r.
zwiększono środki finansowe na powstawanie nowych
miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi do 3 lat do
kwoty 450 mln zł rocznie.

ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY

FUNDACJA FUNDUSZ WSPÓŁPRACY – inicjatywy: ”Równość
szans w biznesie – praktyczne narzędzie realizacji zasady równości
szans kobiet i mężczyzn w przedsiębiorstwach” skierowane do
średnich przedsiębiorstw; DobryRynek.pl – nowatorska platforma
internetowa typu b2b wspierająca nawiązywanie kontaktów i
promująca odpowiedzialność biznesu w sferze zakupów;
„Pożyczki na kształcenie – inwestujwrozwój.pl” narzędzie
wdrażane w partnerstwie z ARR w ramach POWER.

FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU –

COCA-COLA POLAND SERVICES –

działania na rzecz zrównoważonej konsumpcji
i zrównoważonych wzorców produkcyjnych:
przygotowanie Raportu "Odpowiedzialny Biznes
w Polsce Dobre praktyki 2017 r.", promocja "Karty
różnorodności", prowadzenie platformy
informacyjnej poświęconej SDGs na portalu
odpowiedzialnybiznes.pl, organizacja "Konkursu
Raporty społeczne".

"Sukces to ja" – program aktywizacji
zawodowej kobiet – konferencje
i warsztaty w ramach dwóch obszarów
tematycznych: JA-biznes (założenie
własnej działalności gospodarczej) oraz
JA kariera (z myślą o kobietach
poszukujących pracy lub chcących ją
zmienić).
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Ścieki przemysłowe i komunalne oczyszczane
biologicznie, chemicznie i z podwyższonym
usuwaniem biogenów w % ścieków
wymagających oczyszczenia

KRAJOWE PRIORYTETY
o

o

zwiększenie dyspozycyjnych zasobów
wód, poprawa ich stanu ekologicznego
i jakości chemicznej;
utworzenie mechanizmów prawnofinansowych sprzyjających
racjonalnemu wykorzystaniu zasobów
wodnych i wdrażaniu wodooszczędnych technologii, jak również
budowa i modernizacja oczyszczalni
ścieków.
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Dane: GUS.

WYBRANE RZĄDOWE DZIAŁANIA I PROJEKTY STRATEGICZNE
Istotne znaczenie dla zapewnienia właściwego
zarządzania zasobami wodnymi ma Kompleksowy
program adaptacji lasów i leśnictwa do zmian
klimatycznych do roku 2020. Projekt realizowany jest
przez
Państwowe
Gospodarstwo
Leśne
Lasy
Państwowe (PGL LP) w celu zapobiegania
powstawaniu lub minimalizacji negatywnych skutków
zjawisk naturalnych (suszy i pożarów), niszczącego
działania wód wezbraniowych, powodzi i podtopień
poprzez
rozwój
systemów
małej
retencji,
przeciwdziałanie nadmiernej
erozji
gleb oraz
wzmocnienie odporności ekosystemów leśnych
zagrożonych postępującymi zmianami klimatu. Projekt
został podzielony na dwie części: 1) mała retencja
oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach
nizinnych
(MRN2)
i
mała
retencja
oraz

przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich
(MRG2); 2) zapobieganie, przeciwdziałanie oraz
ograniczanie
skutków
zagrożeń
związanych
z pożarami lasów (PPOŻ).
Z
punktu
widzenia
zwiększenia
dostępności
mieszkańców obszarów wiejskich do podstawowych
usług publicznych i poprawy ich jakości, w tym
z zakresu gospodarki wodno-ściekowej ważny jest
projekt Infrastruktura dla rozwoju obszarów wiejskich.
To kompleksowy i zintegrowany pakiet działań,
określający interwencje z różnych źródeł krajowych
i UE, polegający na zintegrowaniu i wzmocnieniu
źródeł finansowania infrastruktury na obszarach
wiejskich. Dotyczy monitorowania innych projektów
lub programów pod kątem ich zgodności z interesem
rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY

COCA COLA HBC POLSKA SP.
Z.O.O. – zmniejszenie całkowitego
zużycia wody w procesach
produkcyjnych i zmniejszenie zużycia
surowca PET, w efekcie obniżenie
wpływu prowadzonej działalności na
środowisko i poprawa wyników firmy.
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Z. CH. RUDNIKI S.A. –
wprowadzenie bezściekowego
obiegu wody przy produkcji
krzemianów; zmniejszenie emisji
pyłów do atmosfery o 20% do roku
2020; zatrudnianie członków lokalnej
społeczności.
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KRAJOWE PRIORYTETY
o
o

o
o
o

poprawa efektywności energetycznej;
tworzenie warunków dla stałego i
zrównoważonego rozwoju sektora
energetycznego;
ograniczenie oddziaływania energetyki
na środowisko;
zapewnienie bezpieczeństwa
energetycznego państwa;
zaspokojenie potrzeb energetycznych
przedsiębiorstw i gospodarstw
domowych.

Udział przeciętnych miesięcznych wydatków
na nośniki energii w wydatkach gospodarstw
domowych ogółem (%)
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Dane: GUS.

WYBRANE RZĄDOWE DZIAŁANIA I PROJEKTY STRATEGICZNE
Z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego
państwa istotne znaczenie odgrywa projekt Rynek
mocy. Ma on na celu wdrożenie mechanizmu
zapewniającego ciągłość i stabilność dostaw energii
elektrycznej do gospodarstw domowych i dla
przemysłu. W styczniu 2018 r. weszła w życie ustawa z
8 grudnia 2017 r. o rynku mocy. Przeprowadzono
aukcje główne na lata dostaw 2021, 2022 i 2023, co
pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo dostaw
energii elektrycznej. Z kolei realizacja Programu
polskiej
energetyki
jądrowej
pozwoli
na
dywersyfikację źródeł energii, zmniejszenie wpływu
energetyki na środowisko, rozwój ośrodków naukowobadawczych oraz polskiego przemysłu. Stworzono
pełne ramy prawne dla energetyki jądrowej,
obejmujące dwie ustawy oraz rozporządzenia Rady
Ministrów (m.in. nowelizacja ustawy Prawo atomowe,
nowa ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji
w zakresie obiektów energetyki jądrowej i inwestycji
towarzyszących).
Realizowane
są
działania
informacyjno-edukacyjne,
a
także
działania
wspierające udział polskiego przemysłu w budowie,
eksploatacji i serwisowaniu elektrowni jądrowych oraz
szkolenia
dotyczące
norm
i
standardów
obowiązujących w tym sektorze.

W ramach projektu strategicznego Energetyka
rozproszona m.in.: wprowadzono preferencje dla
instalacji OZE działających w ramach klastrów energii
w działaniu 1.1.1 POIiŚ, przeprowadzono dedykowany
konkurs dla klastrów energii w ramach działania 1.6.1
POIiŚ, wprowadzono nowe mechanizmy wsparcia dla
małych wytwórców energii elektrycznej z OZE.
W styczniu 2018 r. Rada Ministrów w ramach projektu
strategicznego Restrukturyzacja sektora górnictwa
węgla kamiennego przyjęła Program dla sektora
górnictwa węgla kamiennego. Jego celem jest m.in.
tworzenie
warunków
sprzyjających
budowie
rentownego, efektywnego i nowoczesnego sektora
górnictwa
węgla
kamiennego, opartego
na
kooperacji
i
innowacjach,
wzmacniającego
niezależność energetyczną Polski oraz wspierającego
konkurencyjności gospodarki narodowej.
W ramach Programu rozwoju elektromobilności
przyjęto
ustawę
z
11
stycznia
2018
r.
o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która
stanowi kluczowy impuls do rozwoju elektromobilności
oraz
upowszechnienia
zastosowania
paliw
alternatywnych w transporcie. Określa ona m.in.
korzyści dla użytkowników pojazdów elektrycznych
oraz wprowadza – jako jedna z pierwszych w Europie –
możliwość tworzenia tzw. stref czystego transportu
oraz
możliwość
testowania
pojazdów
autonomicznych w ruchu drogowym. Ustawie
i dokumentom strategicznym towarzyszą regulacje
tworzące nowe źródła finansowania transportu
opartego o paliwa alternatywne. W lipcu 2018 r.
powstał Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, który
będzie jednym z najważniejszych źródeł finansowania
rozwoju elektromobilności w Polsce.

W ramach projektu Hub gazowy ogłoszono przetarg
na rozbudowę terminalu LNG w Świnoujściu. Podjęto
decyzję inwestycyjną w zakresie realizacji Baltic Pipe –
poza zwiększeniem dywersyfikacji kierunków dostaw,
nowy gazociąg wpłynie na rozwój rynku gazu i jego
konkurencyjność. Postępuje rozbudowa krajowej
i transgranicznej sieci przesyłowej gazu.
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ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. –
działania na rzecz wypracowywania
wspólnie z Klientami efektów ekologicznych
finansowania inwestycji; dążenie do
uwzględnienia w ramach funkcjonowania
banku zasad odpowiedzialności społecznej
i środowiskowej; uzupełnieniem są inicjatywy
dotyczące społecznego zaangażowania,
np. „Postaw na Słońce” – promocja
wykorzystania mikroinstalacji OZE.

KGHM POLSKA MIEDŹ – efektywne
wykorzystanie zasobów w celu osiągnięcia
pozycji zrównoważonego rozwoju;
inicjatywy prospołeczne oraz działania
ograniczające wpływ prowadzonej
działalności na środowisko naturalne i
piecza nad ludzkim bezpieczeństwem.

POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE –
opracowanie
strategii
oraz
pilotaż
ogólnopolskiej
kampanii
edukacyjnoinformacyjnej PSE – popularyzacja wiedzy
nt. kluczowej roli PSE w energetyce,
zbudowanie wizerunku PSE jako "dobrego
sąsiada", zwiększenie społecznej akceptacji
dla działalności inwestycyjnej PSE.
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KRAJOWE PRIORYTETY
o

o

o
o
o
o
o

o

o

poszukiwanie nowych przewag
konkurencyjnych opartych na zaawansowaniu
technologicznym produktów, jakości i
innowacyjności oferowanych produktów, jak
również mechanizmów umiędzynarodowienia
przedsiębiorstw;
rozwój przedsiębiorczości (ułatwienia prawne
w prowadzeniu działalności gospodarczej
i dostępie do instrumentów finansowania);
zwiększanie wskaźnika zatrudnienia;
promowanie stabilnych form zatrudnienia;
zwiększenie elastyczności w odniesieniu do
metod organizacji i świadczenia pracy;
odpowiednie kreowanie rynku pracy dla
zapewnienia godnej pracy dla wszystkich;
aktywizacja zawodowa osób młodych, kobiet,
osób w wieku 50+, osób długotrwale
bezrobotnych oraz niepełnosprawnych;
poprawa przepływu niewykorzystanych
zasobów pracy z rolnictwa do innych
sektorów;
rozwój odpowiedzialnej polityki migracyjnej.

Udział eksportu wyrobów wysokiej
techniki w eksporcie ogółem (%)
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Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku
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60
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Dane: GUS.

WYBRANE RZĄDOWE DZIAŁANIA I PROJEKTY STRATEGICZNE
Realizowanych jest szereg projektów prowadzących
do poprawy otoczenia prawnego firm i wsparcia
przedsiębiorczości. Przeprowadzono największą od
1989 r. reformę prawa gospodarczego, złożoną
z dwóch pakietów: 100 zmian dla firm oraz
Konstytucja dla biznesu.

proprzedsiębiorczych rozwiązań, takich jak Pakiet
MŚP, Mały ZUS, E-akta, IP-box, zmiany w dozorze
technicznym oraz kolejne udogodnienia w CEIDG.
Dla przedsiębiorstw w trudnościach oraz z myślą
o nowym starcie dla nich realizowany jest system
wsparcia w ramach Polityki Nowej Szansy. Działania
realizowane w ramach tego projektu zorientowane są
na przeciwdziałanie upadłości firm, poprzez budowę
i promowanie systemów wczesnego ostrzegania oraz
pozasądowych
i
sądowych
form
naprawy
i restrukturyzacji, jak również wspieranie osób
ponownie zakładających firmę. Beneficjentami
wsparcia są przedsiębiorcy, którzy już borykają się
z kryzysem w firmie oraz ci, którzy są nim zagrożeni.

100 zmian dla firm to pakiet aktów prawnych (7 ustaw
i rozporządzenie) zawierających rozwiązania kluczowe
dla sektora MŚP, m.in. w zakresie poprawy otoczenia
prawnego przedsiębiorców, ułatwienia dochodzenia
wierzytelności, przyspieszenia załatwiania spraw
urzędowych, zapewnienia partnerskich relacji między
organami i stronami, a także porządkowania kwestii
kar administracyjnych tak, aby ich wysokość była
dostosowana do wagi przewinienia, ułatwienia
realizacji
przez
pracodawców
obowiązków
wynikających
z
przepisów
prawa
pracy,
kompleksowego rozwiązania problemu sukcesji firm
rodzinnych
oraz
wprowadzono
kompleksowe
regulacje dotyczące Prostej Spółki Akcyjnej.

W 2018 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
zainaugurowała działalność Centrum Rozwoju MŚP,
które jest inicjatywą mającą na celu zintegrowanie
narzędzi informacyjnych i szkoleniowych PARP oraz
rozwój nowych usług informacyjnych i szkoleniowych
kierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw.
Celem Centrum jest rozwój usług pozafinansowych
skierowanych
do
sektora
MŚP,
sprzyjających
podnoszeniu ich innowacyjności i konkurencyjności na
rynku krajowym i rynkach zagranicznych. Oferta
obejmuje usługi: informacyjne, szkoleniowe, doradcze
oraz z zakresu rozwoju współpracy pomiędzy MŚP.

Konstytucja Biznesu to pakiet pięciu ustaw, które
zmieniły polską rzeczywistość gospodarczą. Dzięki
rozwiązaniom zawartym w tym pakiecie firmy
zaoszczędzą ponad 7 mld zł w ciągu 10 lat (Ulga na
start). Na mocy tego pakietu drobna działalność
zarobkowa nie wymaga rejestracji. Kontynuacją
powyższych działań było przygotowanie kolejnych
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Z myślą o utworzeniu ekosystemu sprzyjającego
rozwojowi startupów w Polsce na każdym etapie ich
rozwoju powstał Program Start in Poland. Program jest
wspierany przez działania legislacyjne, mające na
celu poprawę warunków działania innowacyjnych
przedsiębiorstw i ich ekspansji zagranicznej. Największy
postęp osiągnięto w komponencie akceleracyjnym,
w którym startupy dostają wsparcie finansowe na
rozwój, wsparcie merytoryczne, a także dostają
możliwość współpracy i budowania kontaktów
z dużymi firmami.

na rynek pracy. Zasadniczym celem programu jest
zmniejszenie stopy bezrobocia osób młodych, a także
odsetka młodzieży pozostającej poza zatrudnieniem,
edukacją i kształceniem.
W celu aktywizacji zawodowej rolników oraz osób
związanych z rolnictwem dla potrzeb pozarolniczego
rynku pracy realizowany jest program Nowe szanse
dla
wsi,
z
wykorzystaniem
instrumentów
finansowanych ze środków polityki spójności, PROW
2014-2020 oraz krajowych instrumentów rynku pracy.
Zmiany zapisów Umowy Partnerstwa pozwoliły na
rozszerzenie grupy docelowej działań z zakresu
aktywizacji zawodowej, m.in. o osoby odchodzące
z rolnictwa i ich rodziny. Mogą one skorzystać
z różnych form pomocy (m.in. środki na założenie
działalności gospodarczej).

Doceniając potencjał ludzi młodych i potrzebę
wzmacniania działań na ich rzecz, realizowany jest
program Gwarancje dla młodzieży, którego celem
jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja
zawodowo-edukacyjna osób młodych wchodzących

ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY
CEMEX POLSKA SP Z.O.O. BNP PARIBAS S.A. – monitoring transakcji i
spółek pod względem ryzyk CSR – działania w
kierunku finansowania odpowiedzialnego
biznesu; zespół ekspertów regularnie monitoruje
transakcje oraz przedsiębiorstwa w 7 sektorach
wrażliwych (m.in. energetycznym,
wydobywczym, obronnym, rolniczym) pod
kątem zgodności z zasadami zrównoważonego
rozwoju.

DELOITTE ADVISORY – włączenie się w tworzenie
platformy dialogu pomiędzy biznesem
i administracją oraz w angażowanie biznesu na rzecz
realizacji SDGs; promocja edukacji w zakresie
zrównoważonego rozwoju - coroczna edycja
studiów podyplomowych "CSR. Strategia
odpowiedzialnego biznesu" w partnerstwie
z Akademią Leona Koźmińskiego.

"Włączenie klientów i
kontrahentów do poprawy
bezpieczeństwa miejsca pracy"
- działania na rzecz poprawy
zdrowia i bezpieczeństwa w
miejscu pracy dla pracowników,
kontrahentów i partnerów
biznesowych; wspólne dążenie
do celu "zero wypadków" przy
pracy.

FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH KRAŚNIK S.A. –
zwiększanie wydatków na szkolenia pracowników,
umożliwianie praktyk zawodowych; poprawa warunków
BHP, ograniczenie ilości wypadków i ryzyka zawodowego;
racjonalne wykorzystanie wód podziemnych;
optymalizacja wykorzystania czynników energetycznych;
ulepszanie procesów technologicznych.

TOTALIZATOR SPORTOWY –
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY -

CCC S.A. SHOES AND BAGS –

"Statystyka bez barier, bo liczą się
wszyscy" – priorytetowe filary działań:
zwiększenie zatrudnienia w statystyce
publicznej osób z
niepełnosprawnością, zwiększenie
zasobu informacji i publikacji
statystycznych dotyczących
niepełnosprawności, działalność
charytatywna statystyki publicznej
skierowana do osób z
niepełnosprawnością.

wiele inicjatyw z zakresu CSR w
obszarze: środowiska (segregacja
odpadów, panele
fotowoltaiczne), edukacji (studia
dualne i podyplomowe), życia
lokalnych społeczności (rozwój
szkółek kolarskich, sponsoring
wydarzeń), wsparcie
wolontariatu pracowniczego.
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działania związane z CSR;
programy na rzecz sportu,
kultury, wolontariatu
pracowniczego; programy
grantowe dla NGO; wpłaty na
fundusze celowe; program
partnerstw i sponsoringu;
sygnatariusz Karty
Różnorodności; Certyfikaty
Odpowiedzialnej Gry; Strategia
i Program Bezpiecznej Gry;
działania dotyczące profilaktyki
uzależnień.
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KRAJOWE PRIORYTETY
o wzrost innowacyjności, poprawa
środowiska prawno-instytucjonalnego
stymulującego podejmowanie
działalności innowacyjnej;
o rozwój przemysłów i usług
wiedzochłonnych;
o rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej,
internetu i technologii cyfrowych;
o umiędzynarodowienie przedsiębiorstw, a
zwłaszcza MŚP, poprzez stworzenie
instrumentów wsparcia dla polskich
eksporterów i inwestorów;
o rozwój infrastruktury transportowej.

Nakłady sektora rządowego i szkolnictwa wyższego
na działalność B+R w relacji do PKB
Nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność B+R w
relacji do PKB
Nakłady na działalność B+R w relacji do PKB
(ogółem)
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Dane: GUS.

WYBRANE RZĄDOWE DZIAŁANIA I PROJEKTY STRATEGICZNE
Działania zorientowane na wzrost innowacyjności firm
skupiały
się
na
wypracowaniu
rozwiązań
sprzyjających
wzmocnieniu
otoczenia
prawnoinstytucjonalnego przedsiębiorstw oraz zwiększeniu
koordynacji polityki innowacyjności. W ramach
realizacji projektu strategicznego Polska Platforma
„Przemysłu 4.0” przygotowano ustawę o Fundacji
Platforma Przemysłu Przyszłości. Celem Fundacji jest
działanie
na
rzecz
wzrostu
konkurencyjności
przedsiębiorców i ich rozwoju w kierunku Przemysłu
4.0. Działania tej Fundacji Platforma Przemysłu
Przyszłości będą koncentrowały się na zagadnieniach
związanych z dostosowaniem polskiej gospodarki do
wyzwań
związanych
z
czwartą
rewolucją
przemysłową.
Jednocześnie
będą
wspierać
transformację cyfrową przedsiębiorstw w zakresie
procesów,
produktów
i
modeli
biznesowych
wykorzystujących najnowsze osiągnięcia z dziedziny
automatyzacji, sztucznej inteligencji, technologii
teleinformatycznych oraz komunikacji.

Zainicjowano projekt Kompetencje w Społeczeństwie
Informacyjnym,
celem
włączenia
obywateli
w kreowanie
społeczeństwa
informacyjnego,
ograniczenia wykluczenia cyfrowego oraz rozwoju
umiejętności cyfrowych na każdym poziomie. Projekt
realizowany jest poprzez dwa działania Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), działanie 3.1
„Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji
cyfrowych”
oraz
działanie
3.2
„Innowacyjne
rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”. Zgodnie
z zawartymi umowami o dofinansowanie, w ww.
działaniach planuje się przeszkolić do 2023 roku
łącznie ponad 400 tys. osób w całym kraju.
W odniesieniu do potrzeby zapewnienia rozwoju sieci
i infrastruktury szerokopasmowej realizowany jest
Narodowy Plan Szerokopasmowy. Ma on pobudzić
popyt
na
usługi
dostępowe
o
wysokich
przepływnościach. NPS jako dokument strategiczny
z jednej strony wytycza kierunki rozwoju dostępu do
Internetu w Polsce, a z drugiej sprzyja realizacji
prawidłowej i zgodnej z oczekiwaniami budowy
nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej w kraju.
Określa działania oraz środki dla realizacji celu jakim
jest
zapewnienie
powszechnego,
szybkiego,
szerokopasmowego
dostępu
do
Internetu.
Równocześnie trwają prace nad dokumentem
Strategia 5G dla Polski.

W ramach projektu GreenInn, który służy tworzeniu
preferencji dla zielonych technologii w aplikowaniu
w programach, w tym tworzeniu akceleratorów
branżowych, które wypromują rozwiązania na rynku
globalnym, zakończono działania mające na celu
opracowanie
koncepcji
wsparcia
zielonych
technologii metodą design thinking. Zidentyfikowano
bariery
w
rozwoju
oraz
zaproponowano
rozwiązania/instrumenty wsparcia. Przeprowadzono
warsztaty
z
przedsiębiorcami,
instytucjami
zaangażowanymi we wdrażanie POIR i innych
instrumentów dedykowanych zielonym technologiom.
Wyniki prac grup podczas warsztatów wraz
z dodatkową analizą oraz oceną ekspertów zawarto
w raporcie.

Projekt Budownictwo drewniane wypracowany został
we współpracy z Instytutem Techniki Budowlanej,
Komendą Główną Straży Pożarnej, Instytutem
Technologii
Drewna,
Polskim
Komitetem
Normalizacyjnym i stowarzyszeniami producentów
budynków drewnianych. Wprowadzono zmiany
w ustawie – Prawo ochrony środowiska, umożliwiające
powołanie spółki Polskie Domy Drewniane S.A.
Ponadto, realizowane będą zadania edukacyjno-
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informacyjne
związane
z
promowaniem
ekologicznego budownictwa drewnianego.

i ustanawia ramy finansowe oraz warunki realizacji
zamierzeń państwa w zakresie inwestycji kolejowych
do 2023 roku. Wartość Programu wynosi ok. 66,4 mld
zł, a źródłem finansowania są zarówno środki unijne
jak i krajowe. Z kolei w ramach projektu Rozwój
Transportu Intermodalnego uruchomiono proces
dofinansowania projektów intermodalnych w ramach
Działania 3.2 POIŚ na lata 2014-2020. Łączna
wysokość alokacji na wsparcie wynosi ponad 1,1 mld
zł, natomiast środki własne beneficjentów to 1,6 mld
zł. Wsparcie przeznaczone zostanie na budowę oraz
modernizację infrastruktury transportu intermodalnego
w Polsce, a także na zakup taboru kolejowego
i specjalistycznego
sprzętu
wykorzystywanego
w przewozach intermodalnych.

Zapewnieniu stabilnej infrastruktury ma służyć szereg
projektów. Ukończeniu budowy najważniejszych
ciągów dróg ekspresowych i autostrad oraz
obwodnic, a także realizacji działań inwestycyjnych
poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego
służy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 20142023. Zmiany obejmują również transport kolejowy.
Krajowy Program Kolejowy ma na celu połączenie do
2023 roku ośrodków wojewódzkich zmodernizowanymi
liniami kolejowymi, co najmniej do średniej prędkości
kursowania pociągów pasażerskich 100 km/h.
Wdrażany będzie Europejski System Zarządzania
Ruchem Kolejowym na najważniejszych szlakach
kolejowych. KPK obejmuje ponad 220 inwestycji

GRUPA LOTOS S.A. – "Projekt EFRA

ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY
PKP S.A. – Program Inwestycji

SANTANDER BANK POLSKA –
Program "Santander
Universidades" – zrzesza 1200
Uniwersytetów na całym świecie.
Idea projektu opiera się na
założeniu, że współpraca biznesu
ze środowiskiem akademickim w
bezpośredni sposób przełoży się
na rozwój nowych technologii,
programów badawczych, a
transfer know-how do Polski
pozytywnie wpłynie na
gospodarkę.

INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH
TECHNOLOGII WYTWARZANIA –
CENTRUM INNOWACJI, TRANSFERU I
MONITOROWANIA ROZWOJU
TECHNOLOGII WYTWARZANIA –
utworzenie baz danych dla
przedsiębiorstw (publikacji, patentów,
ofert innowacyjnych technologii,
wyników badań naukowych i prac
rozwojowych), promocja nowych
technologii (dni otwarte, szkolenia);
partnerstwo w projekcie "SPIN Małopolskie Centra Transferu wiedzy 2.0".

Dworcowych to największy od lat
program modernizacji dworców
kolejowych w Polsce. Służy
zapewnieniu pasażerom
odpowiedniego standardu
dworców oraz zwiększeniu ich
dostępności i poziomu
bezpieczeństwa. W ramach
Programu rozwijany jest projekt
Innowacyjnych Dworców, z
wykorzystaniem zasad
zrównoważonego rozwoju –
minimalizacja kosztów eksploatacji
i maksymalizacja efektywności
wykorzystania obiektu.

PIMOT PRZEMYSŁOWY
INSTYTUT MOTORYZACJI –
Klaster "Centrum
Bezpieczeństwa Transportu i
Diagnostyki Pojazdów" konsolidacja badań
związanych z
bezpieczeństwem czynnym i
biernym środków transportu,
badań symulacyjnych,
kompatybilności
elektromagnetycznej oraz
odziaływania motoryzacji na
środowisko.
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(Efektywna Rafinacja)" – pogłębienie
przerobu ropy naftowej w rafinerii
grupy Lotos poprzez budowę szeregu
nowoczesnych, powiązanych ze
sobą precyzyjnie instalacji
produkcyjnych, bez zwiększania
oddziaływania na środowisko

SPECJALNA STREFA
EKONOMICZNA "STARACHOWICE"
S.A. – szkolenia zawodowe
bezpośrednio u pracodawców,
rozwijanie działalności
Świętokrzyskiego Klastra Edukacji
Zawodowej, wsparcie klas
patronackich; we współpracy z PAIiH
promocja instrumentów wsparcia
polskich produktów za granicą (m.in.
branża metalowa, chemiczna i
automotive); współpraca z PKP w
kwestii budowy bocznicy w
Starachowicach, reaktywacja marki
STAR, wsparcie odbudowy
potencjału hutniczego.

ORANGE POLSKA S.A. –
nowoczesna infrastruktura i
nowoczesna edukacja –
ambitny plan inwestycji
światłowodowych oraz
kompleksowe programy
edukacyjne, dzięki którym
najmłodsi internauci uczą się
korzystać z sieci mądrze,
twórczo i bezpiecznie.

AGENDA 2030 W POLSCE: KRAJOWE PRIORYTETY – WSPÓLNE DZIAŁANIA

KRAJOWE PRIORYTETY
o

o

o

niwelowanie różnic w rozwoju
społeczno-gospodarczym regionów,
zapobieganiu tworzeniu się nowych
dysproporcji rozwojowych;
tworzenie miejsc pracy w obszarach o
mniej korzystnych uwarunkowaniach
rozwojowych;
zmniejszenie nierówności dochodowych.

Współczynnik Giniego - wskaźnik rozkładu
dochodów
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Dane: GUS.

WYBRANE RZĄDOWE DZIAŁANIA I PROJEKTY STRATEGICZNE
W celu zmniejszenia dysproporcji rozwojowych
w Polsce realizowany jest m.in. projekt Centrum
Wsparcia Doradczego (CWD). Odpowiada on na
potrzebę wsparcia administracji samorządowej
szczebla
lokalnego
zwłaszcza
na
obszarach
zagrożonych trwałą marginalizacją w przygotowaniu
projektów
rozwojowych,
wieloaspektowych
i zintegrowanych, które mają duże oddziaływanie na
poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru
funkcjonalnego. Projekt przyczyni się do wzrostu
sprawności
administracyjnej
w
samorządach
lokalnych i w efekcie lepszego wdrażania polityk
publicznych. Trwają prace przygotowawcze do
uruchomienia pilotażu wsparcia doradczego w latach
2019-2020. Projekt jest realizowany w korelacji z innym
projektem
strategicznym
Strategii
na
rzecz

Odpowiedzialnego rozwoju, tj. Pakietem działań dla
obszarów
zagrożonych
trwałą
marginalizacją.
W ramach
tego
projektu
przeprowadzono
pogłębione
badania
wybranych
obszarów
zmarginalizowanych, co ma pomóc w rozpoznaniu
potrzeb doradczych samorządów lokalnych jako
elementu przygotowania do lepszego planowania
i zarządzania strategicznego. Wskazano ogólne
rekomendacje odnośnie do potencjalnych ścieżek
rozwoju dla tych obszarów. Pilotaż doradztwa w
wybranych
skupiskach
gmin
(w
tym
zmarginalizowanych) oraz ostateczne rekomendacje i
weryfikacja modelu funkcjonowania CWD nastąpi w
latach 2019-2020.

ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY
CERAMIKA PARADYŻ SP. Z O. O. –
"Rozwijamy kreatywność, pasje i talenty
młodych ludzi, aby wyrównać szanse
i umożliwić dobry start w dorosłe życie" –
projekty społeczne głównie dla osób
wykluczonych lub zagrożonych
marginalizacją, organizacja warsztatów dla
dzieci, aktywizacja pracowników w ramach
wolontariatu i akcji charytatywnych;
przekazywanie wsparcia finansowego;
innowacyjne rozwiązania technologiczne
przyjazne dla środowiska – modernizacja linii
produkcyjnych, System Zarządzania Energią,
zmniejszenie zużycia gazu.

PROVIDENT POLSKA S.A. –
inicjatywa Tak! Pomagam – program
wolontariatu pracowniczego pomocy
lokalnym społecznościom (remonty
pomieszczeń, organizacja wycieczek,
szkolenia, warsztaty).
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KRAJOWE PRIORYTETY
o

o

wzmocnienie zdolności miast i obszarów
zurbanizowanych do zrównoważonego
rozwoju i tworzenia miejsc pracy oraz
poprawy jakości życia mieszkańców;
poprawa jakości powietrza, zwłaszcza
redukcja wielkości emisji zanieczyszczeń
pyłowych powstających w sektorze
bytowo-komunalnym w wyniku spalania
złej jakości paliw stałych w niskich
temperaturach i w kotłach małej mocy,
jak również spalania odpadów.

Krajowy wskaźnik średniego narażenia na
pył PM2,5
30
25
20
15
10
5
0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Dane: GIOŚ.

WYBRANE RZĄDOWE DZIAŁANIA I PROJEKTY STRATEGICZNE
W miastach jak w soczewce skupiają się niemal
wszystkie kwestie podejmowane przez Agendę 2030.
Dla skutecznej realizacji celu 11 realizowanych jest
szereg projektów strategicznych. Jednym z nich jest
Partnerska Inicjatywa Miast, której celem jest
poprawa warunków rozwojowych oraz wspomaganie
zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju polskich
miast. W ramach tej inicjatywy przeprowadzono
nabory Miast Partnerskich i Miast Liderów do udziału
w 3 sieciach tematycznych dot. mobilności miejskiej,
rewitalizacji i jakości powietrza. Zgłosiło się ponad 100
miast, co wskazuje na duże zapotrzebowanie na tego
typu projekty. Wszystkie miasta wypracowały
w ramach projektu tzw. Miejskie Inicjatywy Działań
(MID), które zawierają konkretne rozwiązania dla
zidentyfikowanych wcześniej wyzwań i problemów
lokalnych.

atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na
skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej
jakości paliwem w przestarzałych domowych
piecach. Program oferuje dofinansowanie wymiany
starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo
stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające
najwyższe normy, jak i przeprowadzenie niezbędnych
prac termomodernizacyjnych budynku. Inwestycje
dofinansowane z programu Czyste Powietrze
zapewniają lepsze zarządzanie energią cieplną
w domu o każdej porze roku. Szacuje się, że w ramach
programu możliwa będzie wymiana ok. 3 mln szt.
nieefektywnych źródeł ciepła.
Dla skutecznej realizacji priorytetów związanych
z polityką
miejską
ważna
jest
współpraca
z samorządami województw w zakresie wsparcia
procesu przygotowania i wdrażania rewitalizacji na
poziomie gminnym i regionalnym poprzez konkursy
dotacji dla gmin. Upowszechnianiu rewitalizacji jako
ważnego elementu rozwoju miast służy Pakiet działań
na rzecz wsparcia samorządów w programowaniu
i realizacji rewitalizacji. W efekcie realizacji podpisano
ponad tysiąc umów dotacji na opracowanie lub
aktualizację
programów
rewitalizacji.
Wszystkie
zainteresowane
gminy,
w
województwach
zaangażowanych w realizację konkursu, otrzymały
wsparcie eksperckie i edukacyjne na etapie
opracowywania
programu
rewitalizacji. Szereg
projektów realizowanych jest w ramach konkursu
Modelowa Rewitalizacja Miast oraz projektów
pilotażowych. W ramach Pakietu działa Krajowe
Centrum Wiedzy o Rewitalizacji jako element
odnoszący się do promocji i upowszechniania wiedzy
na temat kompleksowego podejścia do rewitalizacji.
Dostępny jest też portal: rewitalizacja.gov.pl, którego
zasób jest stale poszerzany i aktualizowany.

Inną ważną inicjatywą na rzecz rozwoju miast jest
Pakiet działań dla średnich miast tracących funkcje
społeczno – gospodarcze. Przewiduje on preferencje
w dostępie do funduszy europejskich w ramach
programów krajowych dla beneficjentów z obszarów
miast średnich, w których kumulują się problemy
społeczno-gospodarcze, a także wsparcie w dostępie
do środków z Funduszu Inwestycji Samorządowych
zarządzanego przez PFR oraz działania na rzecz
przyciągania innowacyjnych inwestycji prywatnych.
Na szczególne wsparcie mogą liczyć 122 ośrodki
miejskie, które w największym stopniu zagrożone są
utratą funkcji społeczno-gospodarczych. Pakiet
opiera się na dwóch filarach: z jednej strony jest to
wsparcie w podejmowaniu inwestycji publicznych,
z drugiej zaś tworzenie warunków dla inwestycji
prywatnych.
Poprawie jakości życia w miastach służy realizacja
priorytetowego programu rządu Czyste powietrze.
Jego najważniejszym celem jest ograniczenie emisji do
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ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY

ELEKTROEKO – ogólnopolski program
edukacyjny "Moje miasto bez elektrośmieci",
którego celem jest edukacja społeczeństwa
w zakresie prawidłowego postępowania ze
zużytym sprzętem elektrycznym i
elektronicznym. Program adresowany do
gmin, a beneficjentami są placówki
oświatowe (szkoły i przedszkola) oraz
społeczności lokalne.

SUEZ POLSKA SP. Z O.O. – nowe modele
biznesowe jako element
zrównoważonego rozwoju warunkujący
dobre partnerstwa w ramach PPP
w obszarze gospodarowania odpadami
oraz wody (Instalacja Termicznego
Przekształcania Odpadów Komunalnych
w Poznaniu, oczyszczalnia ścieków
Mława). InfoSUEZ - aplikacja dostępna na
smartfony, opracowana przez SUEZ
Polska, która w łatwy i intuicyjny sposób
prezentuje harmonogram odbioru
odpadów, pełni rolę edukacyjną
z zakresu prawidłowej segregacji,
prezentując obszerne informacje na
temat każdego zbieranego w danej
gminie rodzaju odpadu.

GRUPA ŻYWIEC S.A. – inicjatywa
"Fundusz Społeczny Grupy Żywiec
w połączeniu z dialogiem społecznym"
oparta na pozytywnym doświadczeniu
budżetu obywatelskiego - najlepsze
projekty zgłoszone przez społeczności
lokalne otrzymują wsparcie finansowe.

SKANSKA S.A. - założeniem
strategii biznesowej jest budowanie
z korzyścią dla społeczeństwa.
Inwestycje charakteryzują się:
wysoką efektywnością
energetyczną, odzwierciedlają
potrzeby lokalnych społeczności,
wspierają miejską bioróżnorodność.

FUNDACJA VEOLIA POLSKA S.A. – projekt partnerski
„Szkoła Liderów Miast”- realizowany w miastach
zagrożonych negatywnymi skutkami przemian
demograficzno-społecznych. Celem jest
zmobilizowanie utalentowanych liderów miejskich,
nawiązanie między nimi współpracy; Konkurs dla
młodzieży pt. "Młodzi Obserwatorzy Przyrody-chrońmy
razem bioróżnorodność" - projekt partnerski (z
UNEP/GRID), którego celem jest podniesienie
świadomości odbiorców w zakresie ochrony
bioróżnorodności.

PKN ORLEN S.A. – partnerstwa międzysektorowe – Fundacja
"Fundusz Grantowy dla Płocka". Pionierska inicjatywa miasta
i Partnerów biznesowych, której celem jest poprawa jakości
życia mieszkańców. Głównymi adresatami są lokalne NGO’sy
realizujące innowacyjne projekty na rzecz społeczności
lokalnej, jak również osoby indywidualne. Fundusz Grantowy
wspierany cyklicznie przez Partnerów, przeznacza środki
finansowe na projekty ukierunkowane m.in. na edukację
mieszkańców, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
i ekonomicznemu, poprawę bezpieczeństwa publicznego,
zachowanie dziedzictwa historycznego, rozwój kultury i sztuki.

LEGNICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA - wspieranie pozyskiwania
wykwalifikowanych kadr; wypracowanie trwałego modelu współpracy na styku nauki
i biznesu, który pozwoli na utrzymanie konkurencyjności regionu, tworzenie w firmach
dobrych miejsc pracy i rozwijanie systemu edukacji otwartego na sygnały płynące
z rynku; współpraca z samorządami z terenu LSSE.
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Produktywność zasobów (euro/kg)

KRAJOWE PRIORYTETY
o

o

0,8

zwiększenie wydajności
wykorzystania zasobów oraz zmiana
podejścia do zasobów polegająca
na odejściu od ich linearnego
zagospodarowania,
a także zmiana wzorców
konsumpcyjnych (rozwój gospodarki
o obiegu zamkniętym);
rozwój rolnictwa ekologicznego.
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Dane: Eurostat.

WYBRANE RZĄDOWE DZIAŁANIA I PROJEKTY STRATEGICZNE
Przejście ku gospodarce o obiegu zamkniętym jest
jednym z istotnych elementów pozwalających na
lepsze wykorzystanie kurczących się zasobów. W tym
celu opracowano Mapę drogową w zakresie
transformacji w kierunku gospodarki o zamkniętym
obiegu. To dokument identyfikujący działania na rzecz
zwiększenia wydajności wykorzystania zasobów
i ograniczenia powstawania odpadów. Ma on być
kompleksowym zestawem działań, które przyczynią się
do przejścia polskiej gospodarki na tory obiegu
zamkniętego. Koncentruje się on na 4 podstawowych

obszarach interwencji: zrównoważonej produkcji
przemysłowej,
zrównoważonej
konsumpcji,
biogospodarce oraz nowych modelach biznesowych.
Z kolei projekt Polityka zakupowa państwa to
odzwierciedlenie nowego podejścia do tej tematyki,
kierunkującego
zakupy
na
innowacyjne
i zrównoważone produkty i usługi dostarczane
instytucjom publicznym. Założenia polityki zakupowej
państwa obejmują m.in. filary i cele przyszłej polityki
zakupowej, a także zasady, którymi powinny kierować
się podmioty udzielające zamówień publicznych.

ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY

ENERIS OCHRONA ŚRODOWISKA SP. Z O.O.
- Czysta woda, powietrze i ziemia - całościowe

CANON POLSKA SP. Z O. O. –

spojrzenie na ochronę środowiska; wdrażanie
najwyższych standardów ochrony środowiska
w instalacjach; praca nad innowacyjnymi
sposobami wprowadzania zasad gospodarki
o obiegu zamkniętym; promocja najlepszych praktyk
w zakresie przyjaznej środowisku infrastruktury
energetycznej; zapewnienie równych szans dla osób
z niepełnosprawnościami w obszarze recyklingu
surowców wtórnych „Segreguję – nie widzę
przeszkód”; promocja gospodarki o obiegu
zamkniętym, współpraca.

program edukacyjny "To my
tworzymy świat" – kształtowanie u
uczniów postawy proaktywnej,
budowanie poczucia
odpowiedzialności za otaczającą
rzeczywistość; program recyklingu
kaset z tonerem - odpowiedzialna
konsumpcja materiałów
eksploatacyjnych.
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FEDERACJA KONSUMENTÓW –

L’ORÉAL POLSKA I L’ORÉAL WARSAW PLANT –

inicjatywa "Stymulowanie
odpowiedzialnych postaw biznesu
wobec konsumentów" –
wspieranie rozwoju kodeksów
dobrych praktyk, udział w
polubownym rozwiązywaniu
sporów, edukowanie
przedsiębiorców w zakresie
standardów obsługi konsumentów
i ich odpowiedzialności za
oferowane usługi.

strategia „Dzielenie się Pięknem ze Wszystkimi
("Sharing Beauty with All”) określa długofalowe
cele zrównoważonego rozwoju Grupy,
odpowiadając 14-stu SDGs w zakresie ograniczenia
wpływu na środowisko oraz zwiększania swoich
zobowiązań społecznych. W Polsce koncentrujemy
się na działaniach z zakresu gospodarki obiegu
zamkniętego (redukcja zużycia wody – pierwszy
krok do ‘suchej fabryki’, przetwarzanie odpadów),
redukcji CO2 oraz na wspieraniu różnorodności w
środowisku naukowym (program Dla Kobiet i Nauki
od 19 lat).

GRUPA AZOTY – odpowiedzialna produkcja jest

REKOPOL ORGANIZACJA ODZYSKU
OPAKOWAŃ S.A. – "Współpraca na rzecz

jednym z filarów zrównoważonego rozwoju
Grupy. Od 2014 r. największe cztery spółki Grupy
Azoty, poddają się restrykcyjnemu audytowi
całego "cyklu życia" nawozów sztucznych
w ramach programu "Product Stewardship"
(opieka nad produktem). Certyfikat zobowiązuje
producentów nawozów do przetwarzania
i transportu surowców w sposób bezpieczny dla
zdrowia człowieka i środowiska naturalnego.

zmian w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności
producenta (ROP) w gospodarowaniu
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi" –
wypracowanie rozwiązań w zakresie zmian dla
krajowego systemu odzysku i recyklingu
opakowań (będą mogły być traktowane jako
pilotażowe, a następnie rozszerzone również na
inne schematy ROP).

STENA RECYCLING SP. Z O.O. – kluczowe
inicjatywy: Koalicja RECONOMY –
upowszechnianie idei GOZ, tworzenie platformy
współpracy, wymiany doświadczeń, wiedzy i
inspiracji między firmami; Konkurs "Stena Circular
Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu
Zamkniętego" – promowanie najlepszych
pomysłów bądź już gotowych rozwiązań
szerzących ideę GOZ.
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KRAJOWE PRIORYTETY
o
o

150

efektywne zmniejszenie koncentracji
CO2 w atmosferze;
wprowadzanie innowacyjnych
technologii wykorzystania
dostępnych źródeł energii, w tym
rozwój geotermii.

Dynamika emisji gazów cieplarnianych
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Dane: KOBIZE.

WYBRANE RZĄDOWE DZIAŁANIA I PROJEKTY STRATEGICZNE
Propozycją Polski na zmniejszanie koncentracji CO2
w atmosferze
jest
projekt
strategiczny
Leśne
Gospodarstwa Węglowe. To pilotażowy projekt
leśnych gospodarstw węglowych (LGW), który bazuje
na
dodatkowych
działaniach
związanych
z prowadzoną zrównoważoną gospodarką leśną.
W ramach realizacji części badawczej projektu m.in.
wykonano wszystkie zaplanowane prace terenowe na
24 powierzchniach badawczych zlokalizowanych na
terenie całego kraju. Ponadto przeprowadzono
pierwszą aukcję Jednostek Dwutlenku Węgla (JDW)
oraz podpisano umowy z nabywcami JDW.

W odniesieniu do Rozwoju i wykorzystania potencjału
geotermalnego w Polsce - wydano pięć pozytywnych
opinii
dotyczących
celowości
dofinansowania
przedsięwzięć
objętych
wnioskami
złożonymi
w programie priorytetowym NFOŚiGW pn. Geologia
i górnictwo, część 1. Poznanie budowy geologicznej
kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód
podziemnych.
Rozpoczęto
wykonanie
wierceń
geotermalnych,
których
wsparcie
finansowe
z NFOŚiGW uzyskało akceptację w 2017 r.

ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY

3 M POLAND SP Z O.O. – kompleksowe
Bank Ochrony Środowiska S.A. – działania w

działania na rzecz poszanowania
środowiska naturalnego oraz wzrostu
świadomości pracowników i interesariuszy
3M w Polsce: wdrażanie projektów
zmierzających do zmniejszenia ilości
zanieczyszczeń, odpadów oraz zużycia
surowców; wsparcie placówek szkolnooświatowych w zakresie edukacji
ekologicznej; doskonalenie systemu
zarządzania środowiskowego; aktualizacja
pozwoleń środowiskowych.

zakresie: działalności biznesowej i
wypracowywania wspólnie z Klientami efektów
ekologicznych finansowania inwestycji,
uwzględnienia w ramach funkcjonowania
banku zasad odpowiedzialności społecznej
i środowiskowej, uzupełniania działań
biznesowych inicjatywami dotyczącymi
społecznego zaangażowania.
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LYRECO POLSKA S.A. – zmniejszenie emisji
gazów cieplarnianych pochodzących z
działalności Lyreco Polska S.A. - m.in. rozwój
pojazdów opartych o czystą energię,
praktyki dotyczące oszczędności paliwa,
szkolenia ze zrównoważonych zamówień,
zwiększenie obrotu przez kanały
elektroniczne.

GRUPA SERVIER W POLSCE - ANPHARM PF
S.A. - redukcja zużycia energii oraz paliw
kopalnych; program Zielona Fabryka –
ograniczanie negatywnego wpływu na
środowisko; „Zero na wysypisko”; wdrażanie
innowacyjnych rozwiązań. Partnerstwo
międzybranżowe na rzecz ograniczania ilości
odpadów w ramach Koalicji 5 Frakcji.

PRACODAWCY RP - organizacja
wydarzeń gospodarczych o charakterze
cyklicznym – Eco Energy Summit (w 2018 r.
dedykowany elektromobilności) z udziałem
europejskich i krajowych liderów opinii,
przedstawicieli administracji centralnej,
samorządów, szerokiego grona specjalistów
oraz kadry kierowniczej najbardziej
znaczących firm sektora energetycznego.
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KRAJOWE PRIORYTETY
o

o

o

efektywne i zrównoważone wykorzystanie
zasobów morskich dla różnych celów
społecznych i gospodarczych, przy
jednoczesnym zapewnieniu trwałości
nieodnawialnych zasobów i procesów
przyrodniczych w perspektywie
obecnego i kolejnych pokoleń,
zapewnienie koordynacji działań
podmiotów i sposobów wykorzystania
morza, spójnego zarządzania obszarami
morskimi i nadmorskimi, w tym zasobami
Morza Bałtyckiego;
zwiększenie udziału sektora gospodarki
morskiej w PKB oraz wzrostu zatrudnienia
w gospodarce morskiej;
wzmocnienie pozycji polskich portów
morskich, zwiększenie konkurencyjności
transportu morskiego oraz zapewnienie
bezpieczeństwa morskiego.

Obroty ładunkowe w portach morskich (mln t)
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Dane: GUS.

WYBRANE RZĄDOWE DZIAŁANIA I PROJEKTY STRATEGICZNE
Plan zagospodarowania przestrzennego polskich
obszarów morskich będzie bazą dla efektywnego
wykorzystania przestrzeni morskiej przy zastosowaniu
podejścia ekosystemowego, usprawnienia procedur
dotyczących procesów inwestycyjnych w polskich
obszarach morskich, wzmocnienia pozycji polskich
portów
morskich,
zwiększenia
konkurencyjności
transportu morskiego, zapewnienia bezpieczeństwa
morskiego oraz zwiększenia udziału sektora morskiego
w PKB. Objęcie polskich obszarów morskich planami
zagospodarowania przestrzennego przyczyni się do
wprowadzenia
ładu
przestrzennego
oraz
zrównoważonego rozwoju na tych obszarach. Projekt
planu zagospodarowania przestrzennego polskich
obszarów
morskich
w
skali
1:200000,
jest
współfinansowany przez Unię Europejska ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020.

społeczno-gospodarczym kraju i podniesienie rangi
portów
morskich
w
międzynarodowej
sieci
transportowej realizowany jest Program rozwoju
polskich
portów
morskich
do
roku
2020
(z perspektywą do 2030 roku). W Programie przyjęto,
zwiększenie udziału polskich portów morskich w rynku
portów
morskich
basenu
Morza
Bałtyckiego,
mierzonego wielkością obrotu cargo (tys. ton), do
45,0%. w porównaniu z rokiem bazowym (2015) na
poziomie 38,95%.
Sukcesem w zakresie gospodarki morskiej jest
dynamiczny
rozwój
portów,
m.in.
tych
o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej
- zlokalizowanych w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie
i Świnoujściu. W 2018 r. zanotowano kolejne rekordy
przeładunków w polskich portach morskich – ponad
100 mln ton. Prowadzone obecnie inwestycje
w infrastrukturę portową oraz dostępową od strony
lądu i morza (w tym m.in. pogłębianie torów
wodnych) zwiększą ich zdolności przeładunkowe oraz
podniosą ich konkurencyjność.

W celu poprawy konkurencyjności polskich portów
morskich oraz wzrostu ich udziału w rozwoju

ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY

CZEKAMY NA DOBRE PRAKTYKI!
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KRAJOWE PRIORYTETY
o

o

ochrona i poprawa stanu jakości
środowiska poprzez ochronę
różnorodności biologicznej, w tym
obszarowych form ochrony przyrody,
system gospodarowania odpadami,
poprawę jakości i ochronę czystości
wód
modernizacja i rozbudowa oczyszczalni
i systemów kanalizacyjnych, a także
ochrona powietrza (likwidacja źródeł
emisji zanieczyszczeń lub zmniejszenie
ich oddziaływania) i ochrona gleb.

odsetek obszarów Natura 2000 objętych
planami zarządzania
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Dane: GDOŚ.

WYBRANE RZĄDOWE DZIAŁANIA I PROJEKTY STRATEGICZNE
W celu jednolitej metodologicznie identyfikacji,
charakterystyki i ocena zasobów krajobrazowych
przeprowadzone będą audyty krajobrazowe. Pozwoli
to na wyznaczenie krajobrazów priorytetowych, czyli
obszarów najbardziej cennych dla społeczeństwa
pod względem zachowania dziedzictwa naturalnego
i kulturowego Polski oraz ustalenie dla tych obszarów
oraz innych obszarów chronionych (zarówno
przyrodniczych, jak i kulturowych) rekomendacji
i wniosków w zakresie ich kształtowania i ochrony.
Audyty krajobrazowe będą stanowiły podstawę do
podejmowania działań w procesie planowania
i zagospodarowania przestrzennego najcenniejszych
krajobrazów, jak również będą zawierały przesłanki
merytoryczne do weryfikacji i kształtowania sieci
obszarów chronionych.

Ważnym obszarem działań będzie także ochrona gleb
przed degradacją, co służyć będzie zachowaniu jej
właściwych funkcji ekologicznych i gospodarczych.
W obszarze gospodarki odpadami Ustawa z 20 lipca
2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych
innych ustaw, mająca na celu m.in. zminimalizowanie
nielegalnych praktyk w gospodarce odpadami,
wprowadziła nowe uprawnienia i instrumenty kontroli
dla
Inspekcji
Środowiska.
Inspektorzy
mogą
kontrolować m.in. nieruchomości, gdzie prowadzona
jest
działalność
gospodarcza,
samochody
przewożące odpady, posługiwać się technikami
satelitarnymi, stosować drony, utrwalać dźwięk
i obraz, a także ustalać tożsamość osób. Inspekcja
może
też
wydawać
decyzje
nakazujące
natychmiastowe wstrzymanie pracy jakiejś instalacji
oraz nakładać kary do 1 mln zł.

ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY

UNEP/GRID – koordynacja Partnerstwa na rzecz
realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego
Rozwoju „RAZEM DLA ŚRODOWISKA” –
długofalowej, międzysektorowej inicjatywy dążącej
do budowy przyjaznego klimatu dla realizacji SDGs,
ze szczególnym uwzględnieniem ich
środowiskowego wymiaru.

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. – efektywne
wykorzystanie zasobów w celu osiągnięcia
pozycji zrównoważonego rozwoju; inicjatywy
prospołeczne oraz działania ograniczające
wpływ prowadzonej działalności na środowisko
naturalne i piecza nad ludzkim bezpieczeństwem.

MAŁOPOLSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO
S.A. - prowadzenie działalności wspierającej rozwój
Małopolski – obszary działań i inicjatyw: zorientowanie na
klienta i jego potrzeby; partnerstwa międzysektorowe na
rzecz zrównoważonego rozwoju; minimalizowanie
negatywnego wpływu na środowisko; bezpieczeństwo
pracy, kultura etyczna, satysfakcja i zaangażowanie
pracowników.
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KRAJOWE PRIORYTETY
o

o
o
o
o

o

zwiększenie skuteczności państwa
i instytucji służących wzrostowi oraz
włączeniu społecznemu
i gospodarczemu;
poprawa jakości stanowionego prawa
i jego stosowania;
zwiększenie efektywności funkcjonowania
instytucji publicznych;
wzmocnienie systemu strategicznego
zarządzania procesami rozwojowymi;
większe wykorzystanie technologii
informacyjno-komunikacyjnych w
zarządzaniu państwem i komunikacji
z obywatelami (w tym z przedsiębiorcami);
lepsze gospodarowanie środkami
publicznymi, w tym efektywne
wykorzystanie środków z UE.

Odsetek osób korzystających z Internetu w
kontaktach z administracją publiczną do
przekazywania wypełnionych formularzy
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Dane: GUS.

WYBRANE RZĄDOWE DZIAŁANIA I PROJEKTY STRATEGICZNE
Dla zwiększenia skuteczności państwa i instytucji
służących wzrostowi oraz włączeniu społecznemu
i gospodarczemu realizowanych jest szereg projektów.

tle
seksualnym
zawierający
dane
osobowe
identyfikujące sprawców określonych w ustawie
przestępstw na tle seksualnym oraz szczegółowe
informacje o wszystkich dotychczasowych skazaniach
takich sprawców (także za inne przestępstwa). Nowe
przepisy wprowadzają kompleksowy system ochrony
przed tego rodzaju przestępczością, zwłaszcza, gdy
może być skierowana przeciwko dzieciom.

W ramach projektu Konsolidacja i wzmocnienie
systemu
zarządzania
rozwojem
opracowano
dokument System zarządzania rozwojem Polski, który
wytycza kierunki niezbędnych zmian systemowych
i prawnych, co oznacza, że szczegółowe rozwiązania
znajdą się w odpowiednich uregulowaniach
ustawowych. Utworzono także ośrodek analitycznoprognostyczny - Centrum Analiz Strategicznych.

Podjęto prace legislacyjne w zakresie zmian
w obowiązujących przepisach prawa w kierunku
umożliwienia służbom i instytucjom zaangażowanym
w omawianym obszarze skutecznej
wymiany
informacji na temat składników majątkowych
sprawców przestępstw w ramach projektu Skuteczne
zwalczanie przestępczości związanej z podatkiem od
towarów i usług. W efekcie wprowadzono zmiany
w Kodeksie karnym i niektórych innych ustawach, co
stanowiło
transpozycję
dyrektywy
Parlamentu
Europejskiego i Rady 2014/42/UE w sprawie
zabezpieczenia i konfiskaty narzędzi służących do
popełnienia przestępstwa i korzyści pochodzących
z przestępstwa w Unii Europejskiej.

Z kolei w ramach projektu Zintegrowany system
inwestycji rozwojowych po roku 2020 zaplanowano
analizę korzystania przez Polskę ze środków na
finansowanie inwestycji rozwojowych dostępnych
w ramach źródeł krajowych i zagranicznych, a także
otoczenia prawnego i systemu instytucjonalnego
(w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 oraz
przewidywanych po roku 2020) oraz opracowanie
założeń
modelu
finansowania
inwestycji
prorozwojowych. Ponadto będą prowadzone prace
nad założeniami strategii korzystania przez Polskę ze
środków na finansowanie inwestycji rozwojowych oraz
zostanie przygotowana Strategia korzystania przez
Polskę ze środków na finansowanie inwestycji
rozwojowych,
dostępnych
w
ramach
źródeł
krajowych i zagranicznych wraz z wieloletnim planem
inwestycji rozwojowych.

Ważne znaczenie w tym zakresie odegrało skuteczne
wdrożenie projektu E-usługi w obszarze wymiaru
sprawiedliwości i sądownictwa. Cel projektu, jakim
było podniesienie dostępności i jakości e-usług
publicznych w obszarze wymiaru sprawiedliwości
i sądownictwa, został osiągnięty poprzez wdrożenie
w ramach projektu elektronicznego systemu rejestracji
rozpraw sądowych oraz systemu do wideokonferencji.

Widoczne efekty przyniosły działania w zakresie
wymiaru
sprawiedliwości.
Uruchomiono
system
teleinformatyczny Rejestru sprawców przestępstw na
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ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY

GLOBAL COMPACT NETWORK POLAND –
program „Przeciwdziałanie korupcji i szarej strefie” –
w partnerstwie z Ministerstwem Finansów oraz przy
wsparciu Ministerstwa Rozwoju – pozwolił na
stworzenie unikalnej platformy współpracy
z instytucjami państwowymi zajmującymi się
zwalczaniem szarej strefy, przemytu, praktyk
korupcyjnych oraz oszustw gospodarczych, tych
branż, które są najbardziej narażone na negatywne
odziaływanie przestępczości gospodarczej.

EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE STUDENTÓW PRAWA ELSA POLAND
– Program Praw Człowieka – projekty w jego ramach mają na celu
szerzenie wiedzy na temat praw człowieka wśród młodych adeptów
prawa oraz lokalnych społeczności; najważniejsze projekty: ELSA Day –
cykliczny projekt z zakresu praw człowieka, Kongres „Prawo dla
odpowiedzialności” – dotyczący społecznej odpowiedzialności biznesu
i wrażliwości społecznej NGOs, Maraton pisania listów z Amnesty
International, Żywa Biblioteka.

MSL GROUP SP. Z O.O. – partnerstwo na rzecz
wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego,
rozpoczęcie współpracy z organizacją
społeczeństwa obywatelskiego na rzecz
przeciwdziałania alienacji osób zarażonych
wirusem HIV.
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KRAJOWE PRIORYTETY
o

o

Priorytety geograficzne polskiej pomocy
rozwojowej obejmują kraje Partnerstwa
Wschodniego, Afryki Subsaharyjskiej,
Bliskiego Wschodu i Azji PołudniowoWschodniej.
Na okres 2016–2020 wybrano 6 głównych
obszarów tematycznych pomocy: dobre
rządzenie, demokracja i prawa
człowieka, kapitał ludzki,
przedsiębiorczość i sektor prywatny,
zrównoważone rolnictwo i rozwój
obszarów wiejskich, ochrona środowiska.

Oficjalna pomoc rozwojowa ogółem (mln
USD, ceny bieżące)
800
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Dane: Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

WYBRANE DZIAŁANIA RZĄDOWE
Od 2015 r. Polska wspiera rozwój straży pożarnej i
służb ratunkowych w 19 hrabstwach Kenii, aby lepiej
radziły
sobie
z zagrożeniami
i skutkami
klęsk
żywiołowych i katastrof spowodowanych przez
człowieka. Przeszkolonych zostało 40% kenijskich
strażaków m. in. z ratownictwa linowego, wodnego i
pierwszej pomocy. Dzięki polskiemu wsparciu w 2017 r.
w Kiambu, koło Nairobi, otworzony został Centralny
Ośrodek Kształcenia Zawodowego dla obecnych i
przyszłych kenijskich strażaków. Powstaje także
formalny krajowy program szkoleń strażackich.

handlu
ludźmi,
zapobiegania
i
zwalczania
przestępczości
zorganizowanej
(w
tym
transgranicznej) oraz szkolenia dla strażaków z zakresu
rozpoznawania i likwidowania zagrożeń w czasie
pożarów, ratownictwa chemicznego i technicznego
(w tym doposażanie służb mołdawskich w sprzęt
ratowniczy).
W Gruzji Polska pomoc jest obecna w obszarze
zarządzania
kryzysowego
(szkolenie
służb
pożarniczych,
tworzenie
struktur
ratownictwa
górskiego). Ponadto nasze wsparcie otrzymały służby
graniczne Gruzji. W Gruzji realizowane są także
projekty w zakresie budowy systemu wsparcia grup
defaworyzowanych, takich jak niepełnosprawni czy
ofiary przemocy domowej. Polska aktywnie bierze
udział w procesie tworzenia założeń edukacji
włączającej i wczesnoszkolnej. Dzięki naszej pomocy
utworzono ok. 170 placówek przedszkolnych.

W Tanzanii Polska wspiera kształcenie w dziedzinie
hodowli zwierząt na poziomie szkoły średniej i i
akademickim. Poszerzamy zaplecze dydaktyczne,
rozbudowujemy
infrastrukturę
i
wprowadzamy
nowoczesne metody nauczania w we współpracy z
ośmioma rządowymi szkołami rolniczymi (Livestock
Training Agency - LITA) podległymi Ministerstwu
Rolnictwa,
Hodowli
i Rybołówstwa
oraz
na
Uniwersytecie Rolniczym w Sokoine.

Na Ukrainie Polska wspierała m.in. dostosowanie
reformy edukacji do procesów decentralizacji
i rozwijanie edukacji biznesowej w szkołach. Aktywnie
angażowaliśmy się tam również w wspieranie
kształcenia i szkolenia zawodowego, udzielając
pomocy zarówno władzom centralnym, jak i
regionalnym i lokalnym. Polityka stypendialna jest
ważnym instrumentem polskiej pomocy rozwojowej.
Ukraińcy i Białorusini stanowili największą grupę
studentów zagranicznych w Polsce.

W Libanie kontynuowany jest program pomocy
humanitarnej dla uchodźców syryjskich. Rozpoczęty
w 2012 r. program to największa inicjatywa pomocy
humanitarnej współfinansowana przez Polską Pomoc
na Bliskim Wschodzie. Jego bezpośrednimi odbiorcami
w tym czasie było 47 tys. uchodźców z Syrii oraz
ponad 20 tys. obywateli Libanu.
W Mołdawii realizowane były projekty z zakresu
zarządzania migracjami, zapobiegania i zwalczania
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ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY

CSR CONSULTING – Kampania 17 Celów, prowadzona w
szerokim partnerstwie firm i instytucji, ma zmobilizować 500
firm w Polsce do podjęcia wspólnych działań na rzecz
realizacji Agendy 2030. W ramach Kampanii powstaje
szeroka gama inicjatyw w obszarach gdzie
zidentyfikowano kluczowe wyzwania dla Polski. Wybrane
inicjatywy: Koalicja 5 Frakcji, Zrównoważony Łańcuch
Dostaw w praktyce, Centrum Zrównoważonych
Opakowań, GOZ w praktyce. www. Kampania17celow.pl

FUNDACJA CSR RES SEVERA - Festiwal Filmów
Odpowiedzialnych "17 Celów" – krótkie filmy
dokumentalne i promocyjne z zakresu zrównoważonego
rozwoju i CSR wyprodukowane przez przedsiębiorstwa,
organizacje pozarządowe i inne koalicje
zainteresowane tą tematyką. Celem jest
upowszechnianie SDGs i pokazanie jak realizują je
polskie podmioty.

OŚRODEK INFORMACJI ONZ W WARSZAWIE współpraca z ośrodkami akademickimi, szkołami,
organizacjami młodzieżowymi, NGO, instytucjami
państwowymi, bibliotekarzami, mediami etc.; platforma
skupiająca społeczeństwo wokół SDGs www.un.org.pl.

MINISTERSTWO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
I TECHNOLOGII – powołanie Forum
Interesariuszy Agendy 2030; rozwijanie
i umacnianie Partnerstwa na rzecz realizacji
Celów Zrównoważonego Rozwoju.
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