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Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Działając na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia 

świat. Łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes.

WSPÓŁPRACA

szacunek

WIEDZA

rozwój

ODWAGA

otwartość, 

innowacyjność, 

zaangażowanie

SPÓJNOŚĆ

konsekwencja, 

niezależność, 

etyka



Organizacja ekspercka

19-letnie doświadczenie

Działalność międzysektorowa

Edukacja i promocja w zakresie CSR

Forum Odpowiedzialnego Biznesu



Cele Zrównoważonego Rozwoju

Dla kogo i po co?



Dlaczego Cele Zrównoważonego Rozwoju?

This Agenda is a plan of action for people, planet 
and prosperity. It also seeks to strengthen 
universal peace in larger freedom. We recognize 
that eradicating poverty in all its forms and 
dimensions, including extreme poverty, is the 
greatest global challenge and an indispensable 
requirement for sustainable development.

Transforming our world: the 2030 Agenda 
for Sustainable Development



Dla kogo Cele Zrównoważonego Rozwoju?

• państwa 

• sektor prywatny

• organizacje pozarządowe

• media

• każdy z nas



Dlaczego realizacja SDG jest ważna dla 
krajów rozwiniętych? 

• większa odpowiedzialność

• większe możliwości działania

• przenoszenie szkodliwych działań do krajów 
rozwijających się

• rozwiązywanie własnych problemów 



Cele Zrównoważonego Rozwoju – rola NGO

• wpływanie na samorządy i lokalne wspólnoty

• aktywizacja firm dla realizacji Celów

• wdrażanie własnych projektów 

• edukowanie na temat zrównoważonego rozwoju



Cele Zrównoważonego Rozwoju

Czego dotyczą Cele?



Źródło grafiki: https://globalna.ceo.org.pl/aktualnosci/tydzien-
edukacji-globalnej-2017





Źródło: SDG-tracker.org

Cele Zrównoważonego Rozwoju 
z poszczególnymi celami szczegółowymi



People Planet Prosperity Peace & 
Justice

Partnership



Gdzie znaleźć więcej informacji?

Platforma informacyjna o SDG na portalu Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu:  
www.odpowiedzialnybiznes.pl/sdgs

Platforma Cele Zrównoważonego Rozwoju, prowadzona 
przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie: 
www.un.org.pl

Sustainable Development Solutions Network (SDSN): 
www.unsdsn.org

http://www.odpowiedzialnybiznes.pl/sdgs
http://www.un.org.pl/
http://www.unsdsn.org/


Cele Zrównoważonego Rozwoju

W praktyce



Realizacja Celów

Analiza 
oddziaływania

• Jakie są moje obszary oddziaływania? 

• W jaki sposób moje działania przyczyniają się do 
realizacji Celów? 

Wybór Celu

• Który Cel jest dla mnie najważniejszy?

• Na jakim zadaniu się skupiam? 

Realizacja

• Jakie podejmuję działania?

• Jak mierzę ich efektywność?



Dlaczego warto?

• to uniwersalne, zrozumiałe narzędzie do analizy swojego 

wpływu, planowania działań i ich komunikowania

• są inspiracja do nowych aktywności

• pozwalają umiejscowić się w globalnej mapie działań na 

rzecz zrównoważonego rozwoju



Źródło: T. Goban-Klas, Media i komunikowania masowe. Teorie i analizy prasy, radia, 
telewizji i internetu, Warszawa 1999, s. 57.

Rys. 1 Model analizy aktu komunikowania Herolda Lasswella

KTO? Analiza 
nadawcy

CO? Analiza 
treści

JAKIM 
MEDIUM?

DO KOGO? 
Analiza 

audytorium

Z JAKIM 
SKUTKIEM? 

Analiza efektów

CO? Analiza 
treści





KAWIARENKA UKRAIŃSKA
Dobra praktyka pochodzi z Raportu 
„Odpowiedzialny biznes w Polsce 
2017. Dobre praktyki”



Fot. media.ingbank.pl

Certyfikat prostej polszczyzny za stronę 
www.ing.pl



Usługi tłumacza języka migowego 
w sklepach Carrefour

Fot. Carrefour_Raport_Roczny_2017

Dobra praktyka pochodzi z Raportu 
„Odpowiedzialny biznes w Polsce 
2016. Dobre praktyki”



„Po prostu po polsku”

Fot. media.santander.pl

• warsztaty z prostej komunikacji dla 
poszczególnych departamentów 
banku; 

• poradnia językowa – każdy 
z pracowników może zadać pytanie 
językoznawcy z zakresu języka 
polskiego; 

• blog bazujący na wewnętrznych 
pismach i zwrotach, który w 
zabawny i przystępny sposób 
pokazuje popełniane przez 
pracowników banku błędy.

Dobra praktyka pochodzi z Raportu 
„Odpowiedzialny biznes w Polsce 
2016. Dobre praktyki”



Fot. kampaniespoleczne.pl

Praktyka długoletnia 
w Raporcie 
„Odpowiedzialny 
biznes w Polsce 2018. 
Dobre praktyki”



Komunikacja wizualna



„czas tekstolatrii, adoracji tekstów, którego 
apogeum przypada na wiek dziewiętnasty, okres 
dominacji linearności, myślenia historycznego 
opartego na kodach literowych, alfabetycznych, 
tekstach, kończy się. Tekstolatrię zastąpiła 
ikonolatria, czyli ponowoczesny kult obrazów, dziś 
przede wszystkim obrazów cyfrowych 
stanowiących esencję przełomu digitalnego 
w technokulturze”*

Vilém Flusser
czeski filozof

*P. Zawojski (red.), Ku filozofii fotografii / Vilém Flusser, Warszawa 2015, s. 23-24.



Fot. odpowiedzialnybiznes.pl



Fot. odpowiedzialnybiznes.pl

„Nawet tonę plastiku i tworzyw sztucznych można odzyskać po właściwym 
przetworzeniu 5 samochodów”



Źródło: IAB Polska, Raport: WWW+TV=Razem lepiej, https://iab.org.pl/, kwiecień 2019.



Prosto o pieniądzach

Źródło: YouTube.com

Dobra praktyka pochodzi z Raportu 
„Odpowiedzialny biznes w Polsce 
2018. Dobre praktyki”



Broszury informacyjne i animacje opracowane przez 
ekspertów Grupy Roboczej ds. Konsumenckich w ramach 
Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej 
Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, którego pracom 
przewodniczy Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju

Odnoszą się do 5 obszarów:

• zakupy i konsumpcja

• zdrowie

• życie w domu

• transport

• finanse





Dlaczego prosty język?



Kampania „Daj się oświecić” 
– PGE Polska Grupa Energetyczna

Kampania podkreśla 
konieczność zapoznania się 
z treścią podpisywanych 
umów

Dobra praktyka pochodzi z Raportu 
„Odpowiedzialny biznes w Polsce 
2016. Dobre praktyki”



INFORMATION OVERLOAD

syndrom zmęczenia informacją

kokofonia komunikatów

mulitiscreening

kultura natychmiastowości

deficyt uwagi

FOMO, czyli Fear of Missing Out



PODSUMOWANIE – Prosty język 

• element działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, a także 
wspieranie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju

• walka z nierównościami społecznymi

• przeciwdziałanie nadużyciom 

• usprawnieniu pracy administracji oraz jakości obsługi klientów

• oszczędność pracy pracowników

• zyskująca na znaczeniu komunikacja audiowizualna

• budowa wiarygodności i zaufania 

• poprawa skuteczności komunikacji w dobie natłoku informacji 





Zapraszam do kontaktu:
Forum Odpowiedzialnego Biznesu
agnieszka.siarkiewicz@fob.org.pl

Dziękuję za uwagę!


