Jak polskie firmy przyczyniają się do realizacji
Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs)
Cele polskiej Wizji 2050 a SDGs

CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ONZ

Eliminacja wszelkich przejawów
ubóstwa na świecie
Eliminacja głodu, zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, rozpowszechnienie dobrych
nawyków żywieniowych oraz promocja zrównoważonego rolnictwa
Zapewnienie ochrony zdrowia wszystkim, niezależnie od wieku,
i promocja dobrej jakości życia

CELE WIZJI 2050

Nasze działania opierać o szeroką współpracę innowacyjne myślenie oraz edukację zarówno własnych pracowników jak i społeczeństwa
Prowadzić działalność biznesową
w oparciu o zaufanie i dialog
Podejmować współpracę z ośrodkami akademickimi
i szkołami w zakresie edukacji przyszłych pracowników
stwarzać pracownikom warunki
i możliwości rozwoju
Promować i wspierać wdrażanie nowych
rozwiązań technologicznych
Tworzyć infrastrukturę i prowadzić inwestycje w oparciu o dialog
oraz w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju
Podejmować działania na rzecz zmniejszenia naszego
negatywnego wpływu na środowisko
Wprowadzać rozwiązania pozwalające na zmniejszenie zużycia energii, zarówno w zakresie
wdrażania nowych rozwiązań technologicznych, optymalizacji procesów jak i edukacji
Prowadzić dialog z rządem i dzielić się swoimi doświadczeniami w kwestiach
istotnych dla przedsiębiorców i gospodarki
Podnosić poziom etyki w biznesie, w tym w relacjach
z wszystkimi grupami interesariuszy

Zapewnienie wszystkim równego dostępu do powszechnej i wystandaryzowanej
edukacji oraz możliwości uczenia się przez całe życie
Zagwarantowanie równości płci oraz wspieranie możliwości rozwoju
i aktywności kobiet oraz dziewcząt
Zagwarantowanie dostępu do wody i kanalizacji dla wszystkich oraz promocja
zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi
Zagwarantowanie powszechnego dostępu do taniej,
niezawodnej, nowoczesnej i zrównoważonej energii
Promocja trwałego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju gospodarczego oraz godnej i produktywnej pracy dla wszystkich
Budowa trwałej i wydajnej infrastruktury, wspieranie zrównoważonego przemysłu
oraz rozwijanie innowacyjności
Ograniczenie nierówności istniejących pomiędzy
krajami i wewnątrz krajów
Budowa bezpiecznych, sprzyjających włączeniu społecznemu
oraz zrównoważonych miast i osiedli
Zapewnienie zrównoważonych modeli
konsumpcji i produkcji
Natychmiastowe przeciwdziałanie zmianom
klimatycznym i ich skutkom
Zachowanie i zrównoważone gospodarowanie oceanami,
morzami oraz zasobami morskimi
Ochrona, odbudowa oraz zrównoważone korzystanie z ekosystemu; zrównoważone zarządzanie zasobami
leśnymi; walka z pustynnieniem oraz degradacją ziemi; przeciwdziałanie zagrożeniom dla bioróżnorodności
Wspieranie pokojowych i włączających wszystkich społeczeństw;
powszechne zapewnienie rządów prawa oraz skutecznych instytucji państwowych
Wzmacnianie globalnego partnerstwa
na rzecz zrównoważonego rozwoju
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