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Uwarunkowania, rola i znaczenie 

zrównoważonego rozwoju w biznesie



Zrównoważony rozwój 
(sustainable development)

jest postrzegany jako wiodący 
nurt rozwoju społeczno-

gospodarczego i ekologicznego 
na szczeblu międzynarodowym 
zarówno w ujęciu makro-, jak 

i mikroekonomicznym.



Obecne modele gospodarowania 

generują coraz poważniejsze 

problemy ekologiczne i społeczne, co 

powoduje większe naciski na 

korporacje i rządy w celu przejścia na 

zrównoważony rozwój, który ma 

odzwierciedlenie w przemianach 

technologicznych, ekonomicznych, 

społecznych i politycznych. 



Potrzeba zmiany obecnego modelu rozwoju gospodarczego na

bardziej zrównoważony została uznana za jeden z obszarów

priorytetowych nie tylko przez Organizację Narodów

Zjednoczonych (ONZ), lecz także przez Organizację ds.

Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Unię

Europejską (UE).

Zrównoważony rozwój jest koncepcją, która zyskuje coraz

większe znaczenie jako nowy trend rozwoju społeczno-

gospodarczego na całym świecie.



Zintensyfikowane działania na szczeblu międzynarodowym mają obecnie odzwierciedlenie także w nowych

Celach Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals - SDGs) wyznaczonych na szczeblu

ONZ w ramach nowej agendy rozwojowej przyjętej w 2015 r. z perspektywą do 2030 r. United Nations.



Zrównoważony rozwój 
z biznesowego punktu 

widzenia oznacza realizację 

„strategii biznesowych i 
działań, które zaspokajają 

obecne potrzeby 
przedsiębiorstwa i jego 

interesariuszy, jednocześnie 
chroniąc, utrzymując i 

wzmacniając zasoby ludzkie 
i naturalne, które będą 

potrzebne 
w przyszłości”.



przewagi konkurencyjnej



Przedsiębiorczość ekologiczna 

jako nowy trend w przedsiębiorczości 

w kontekście zrównoważonego rozwoju



Przedsiębiorczość ekologiczna jest ogólnie definiowana w 

literaturze przedmiotu jako aktywność przedsiębiorcza 

przynosząca korzyści dla środowiska naturalnego. 

York i Venkataraman (2010, s. 456) wskazują, że 

przedsiębiorczość ekologiczna dotyczy nie tylko tworzenia 

nowych produktów i usług, lecz także zmniejszenia 

negatywnego wpływu przedsiębiorstw na środowisko. 

Przedsiębiorczość ekologiczna 



regulacje 
prawne

ekologiczne 
wartości 

konsumentów

strategiczny 
rozwój firmy

proekologiczne 
bodźce rynku

Determinanty 
przedsiębiorczości 

ekologicznej



Etapy rozwoju przedsiębiorczości ekologicznej

zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska/ zrównoważonego 
rozwoju

proaktywność środowiskowa

innowacyjność ekologiczna



Innowacje ekologiczne  



Przedsiębiorczość ekologiczna jest ściśle 
związana z innowacjami ekologicznymi, które 

mogą mieć odzwierciedlenie 
w różnych zmianach w technologii, produktach, 

strukturze organizacyjnej 
i zarządzaniu organizacją, ograniczających 
negatywny wpływ na środowisko naturalne. 

Według OECD innowacje ekologiczne są 
definiowane jako nowy lub istotnie ulepszony 
produkt (wyrób lub usługa), proces, metoda 

marketingowa lub organizacyjna, które przynoszą 
korzyści dla środowiska w porównaniu z 

rozwiązaniami alternatywnymi. 

Innowacje ekologiczne



Polska na tle krajów UE według rankingu Eco-innovation Scoreboard w 2019 r.

Źródło: Eco-innovation Scoreboard ranking and eco-innovation index composites for Poland, https://ec.europa.eu/environment/ecoap/poland_en

https://ec.europa.eu/environment/ecoap/poland_en


Główne komponenty indeksu ekoinnowacji dla Polski w 2019 r. 

według rankingu Eco-innovation Scoreboard

Źródło: Eco-innovation at the heart of European policies, https://ec.europa.eu/environment/ecoap/poland_en

https://ec.europa.eu/environment/ecoap/poland_en


Coraz większe znaczenie 
innowacji ekologicznych 
w procesie budowania 

konkurencyjności 
przedsiębiorstw

powoduje, że 
przedsiębiorstwa nie 

ograniczają się jedynie do 
zwiększenia swojej 

efektywności 
środowiskowej, ale dążą 

do poszukiwania nowych 
rozwiązań, co jest istotą 

przedsiębiorczości 
ekologicznej 

i zrównoważonej.



Ekotrendy a innowacje ekologiczne w biznesie 



Rodzaje ekologicznych innowacji

Ekoinnowacje
produktowe

Ekoinnowacje
procesowe

Ekoinnowacje
marketingowe

Ekoinnowacje
organizacyjne

Rodzaje 
ekoinnowacji



Ekologiczne innowacje produktowe

Formy realizacji Przykłady

 rozwój i wdrażanie ekologicznych 

(nowych lub zasadniczo 

zmienionych) produktów 

konsumpcyjnych lub usług

 wykorzystanie nowych surowców 

i innych półproduktów 

 stosowanie ecodesign jako 

nowoczesnej metody projektowania  

 przedłużenie długości życia dóbr

 redukcja wielkości substancji toksycznych

 zmniejszenie emisji w wyniku 

użytkowania i zużycia produktu

 poprawa technicznych właściwości 

produktów



Kokoworld jako przykład 
ekoinnowacji produktowej

Źródło: https://www.kokoworld.pl/ 

„TWORZYMY MODĘ, KTÓRA SZANUJE LUDZI 
I ŚRODOWISKO”

• Kokoworld jako pierwsza w Polsce tworzy modę
odpowiedzialną

• Kokoworld jest pierwszą marką modową
Fairtrade w Polsce

• Kokoworld do produkcji ubrań wykorzystuje
zrównoważone materiały, w tym: bawełnę
Fairtrade, bawełnę organiczną, tencel, czy
wiskozę Ecovero



LPP jako przykład 
ekoinnowacji produktowej

Źródło: https://www.lppsa.com/

W 2019 r. wszystkie marki LPP wprowadziły do sprzedaży
zielone kolekcje sygnowane jako

ECO AWARE.

Reserved Mohito House Sinsay Cropp

% udziału kolekcji 
Eco Aware 16,65% 7,93% 3,36% 1,68% 0,62%

Cel 1: W 2021 r. kolekcje sygnowane ECO AWARE mają stanowić 25% odzieży wyprodukowanej przez LPP.

Cel 2: Do 2023 roku 100% fabryk jeansów objętych zostanie programem Eco Aware Production.

Cel 3: W 2023 roku system zbiórki używanej odzieży, która następnie przekazywana jest osobom w trudnej
sytuacji życiowej, będzie działał we wszystkich sklepach.



Ekologiczne innowacje procesowe

Formy realizacji Przykłady

 rozwój i wdrażanie przyjaznych dla 

środowiska metod produkcji

 rozwój i zastosowanie nowoczesnych 

technologii mających na celu redukcję 

surowców przy tej samej wielkości 

produkcji lub substytucję szkodliwych dla 

środowiska surowców 

 zastosowanie zintegrowanych 

technologii

 prewencja lub redukcja emisji

 recykling zintegrowany z procesem 

produkcji

 oczyszczanie ścieków

 optymalizacja, substytucja 

poszczególnych komponentów procesu 

produkcji oraz integracja nowych 

komponentów procesu produkcji

 stosowanie inteligentnych technik 

pomiaru



Dalkia jako przykład 
ekoinnowacji procesowej 

Źródło: https://dalkiapolska.com/

• Dalkia, spółka zależna grupy EDF, jest jednym
z liderów usług energetycznych od 1937 r.

• Dalkia Polska świadczy usługi energetyczne, 
od zarządzania i optymalizację sieci grzewczych 
i chłodzących, wykorzystywanie lokalnych zasobów 
energetycznych po usługi efektywności energetycznej 
budynków i instalacji przemysłowych

• Działalność firmy wpisuje się w strategię walki
o czyste powietrze.

• Spółka wykorzystuje innowacyjne systemy IT i IoT
do zarządzania efektywnością energetyczną
w budynkach, takie jak system Virtual Energy
Management System (VEMS).

• Dzięki systemowi Virtual Energy Management System, 
wprowadzony w 490 salach kinowych możliwe jest 
zarządzanie efektywnością energetyczną, które 
pozwala oszczędzić energię na podstawie ilości 
osób.



Fairphone jako przykład 
ekoinnowacji procesowej

Źródło: https://www.fairphone.com/en/

reduce

recyclereuse
• Fairphone to smartphone produkowany przez 

holenderskie przedsiębiorstwo społeczne Fairphone

• celem jest zbudowanie sprawiedliwego oraz 
przejrzystego rynku smartfonów, a także 
promowanie zasady 3R

• brak stosowania  surowców mineralnych 
pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami 
zbrojnymi, godziwe warunki pracy

• Fairphone prowadzi również program recyklingu 
starych i zużytych smartfonów (Fairphone
Recycling program), podkreślając tym samym 
znaczenie efektywnego wykorzystania zasobów. 

• W 2020 r. przedsiębiorstwo poddało recyklingowi aż 
17 tys. telefonów w ramach tego programu. 

• Fairphone został nagrodzony wieloma 
certyfikatami, w tym: EcoVadis gold medal, 
Fairtrade gold integrated, czy B-Corporation 
certified.



Ekologiczne innowacje marketingowe

Formy realizacji Przykłady

 wdrażanie przyjaznych dla środowiska metod 

marketingowych wiążących się ze znaczącymi 

zmianami 

 w konstrukcji produktu lub w opakowaniu, 

 dystrybucji, 

 promocji lub 

 strategii cenowej

 zmiany formy i wyglądu produktów bez zmiany 

ich cech funkcjonalnych czy użytkowych 

 zmiany w opakowaniu, np. takich produktów jak 

artykuły żywnościowe, napoje i środki czystości

 wprowadzenie znaczących zmian w formie, 

wyglądzie lub składzie produktów (np. 

wprowadzenie bioproduktów dla zdobycia 

nowego segmentu klientów, wprowadzenie 

ekomebli z ziemniaka)

 wprowadzenie nowych kanałów sprzedaży m.in. 

poprzez sieć punktów wyspecjalizowanych 

w sprzedaży zdrowej żywności lub franczyz 

sklepów typu convenience, np. Organic Farma 

Zdrowia, Żółty Cesarz, BioPiekarnia Ziarno, 

sklepy firmowe Produktów Benedyktyńskich)



Polskie marki kosmetyczne 
jako przykład 

ekoinnowacji marketingowej



Ekologiczne innowacje organizacyjne

Formy realizacji Przykłady

 proekologiczna reorganizacja całego 

przedsiębiorstwa w wyniku nowych 

struktur, uregulowań itp. 

 optymalizacja struktury organizacyjnej i 

procesowej danego przedsiębiorstwa 

 zmiany w strategii oraz w kulturze 

organizacyjnej  przedsiębiorstwa

 nowe systemy i koncepcje zarządzania 

(jak ISO 14001, EMAS)

 nowe możliwości zbytu/rynki 

zaopatrzenia

 nowoczesne koncepcje analizy, oceny i 

komunikacji 

 utworzenie działu ds. ryzyka 

środowiskowego



• Certyfikat EKO INNOWACJI - przyznawany przez magazyn 

EKOdostawcy, promuje nowatorskie pomysły w branży produktów 

ekologicznych

• promuje firmy, które mają już ugruntowaną pozycję na rynku, ale wyznaczają 

nowe trendy, są unikalne i wyjątkowe. Pod uwagę brane są także właściwości 

prozdrowotne, smak i wygląd opakowania.

• Startupy pozytywnego wpływu to nowe zjawisko 

na rynku polskiej przedsiębiorczości. 

• Poprzez zastosowanie nowoczesnej technologii przyczyniają się do 

rozwiązywania w ramach swojej podstawowej działalności 

rynkowej najważniejszych wyzwań społecznych i ekologicznych.

• Efekty działalności startupów odpowiedzialnych społecznie i 

ekologicznie są prezentowane w raportach opracowanych przez 

Kozminski Business Hub. 

Certyfikat EKO INNOWACJI  jako 
przykład ekoinnowacji organizacyjnej



Wyzwania ekologiczne w kontekście 

zrównoważonego rozwoju w Polsce 



Źródło: Badanie świadomości zachowań ekologicznych mieszkańców Polski. Raport z badania trackingowego, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Warszawa 2020, https://www.gov.pl/web/klimat/badania-swiadomosci-ekologicznej

Największe wyzwania dla Polski a problemy środowiska naturalnego

Proszę wymienić trzy dziedziny, w których Pana(i) zdaniem nasz kraj ma najwięcej problemów do 
rozwiązania

https://www.gov.pl/web/klimat/badania-swiadomosci-ekologicznej


Źródło: Badanie świadomości zachowań ekologicznych mieszkańców Polski. Raport z badania trackingowego, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Warszawa 2020

Największe wyzwania dla Polski a problemy środowiska naturalnego

Proszę podać trzy Pana(i) zdaniem największe problemy środowiska naturalnego w Polsce



Źródło: Badanie świadomości zachowań ekologicznych mieszkańców Polski. Raport z badania trackingowego, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Warszawa 2020, s. 35

Ocena stanu środowiska w Polsce

Proszę wskazać dwa najważniejsze powody, dla których warto chronić środowisko



Źródło: Badanie świadomości zachowań ekologicznych mieszkańców Polski. Raport z badania trackingowego, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Warszawa 2020, s. 37

Ocena stanu środowiska w Polsce

Od czego w największym stopniu zależy stan środowiska? Proszę podać co najwyżej trzy odpowiedzi.  



Podsumowanie

 Perspektywa zrównoważonego rozwoju zwiększa świadomość wzajemnych zależności pomiędzy środowiskiem, 

społeczeństwem i gospodarką.

 Przedsiębiorczość odgrywa istotną rolę we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju, ponieważ pozwala na poszukiwanie 

nowych rozwiązań w celu sprostania problemom społecznym i ekologicznym.

 Innowacyjne przedsiębiorstwa, które uwzględniają w swoich działaniach perspektywę ekologiczną tworzą nowe produkty 

lub usługi i kreują proekologiczne rozwiązania, odkrywając nisze rynkowe i wykorzystując nowe modele biznesowe 

przyjazne dla środowiska. 

 Konsumenci mają coraz większą świadomość ekologiczną, co oznacza, że często wybierają produkty zużywające mniej 

energii, zapakowane w mniejszą ilość dającego się ponownie wykorzystać materiału, itp. 

 Istotną rolę w tym kontekście odgrywa również czynnik finansowy, np. mniejsze zużycie surowców na jednostkę produktu 

oznacza tańsze produkty dla klienta, bądź większą marżę dla producenta.

 Potrzeba zrównoważonego rozwoju coraz bardziej wpływa na współczesne zarządzanie organizacjami, a szczególnie ich 

innowacyjność i konkurencyjność.
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