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„Digitalizacja i zrównoważony rozwój 

to zagadnienia, które uważane są 

za najważniejsze globalne trendy biznesowe 

ostatnich kilku lat”

Źródło: M. Wade, Corporate Responsibility in the Digital Era, MIT Sloan 
Management Review, https://sloanreview.mit.edu/article/corporate-responsibility-
in-the-digital-era



Agenda 2030

„Wspólny plan dla pokoju 

i dobrobytu dla ludzi oraz 

planety, teraz i w przyszłości”

• 17 Celów

• 169 Wskaźników

• 193 krajów członkowskich 

ONZ



Agenda 2030: czego potrzeba

1. Współpracy

2. Współdziałania wszystkich krajów

3. Innowacji i nowych technologii

4. Zaangażowania biznesu



Biznes a 
nowe 
technologie

Źródło: Nowoczesne technologie w przedsiębiorstwach przed, w trakcie i po pandemii, Polski 

Instytut Ekonomiczny



Biznes i nowe 
technologie –
wpływ na otoczenie

Źródło: Zrównoważony ślad cyfrowy. 
Odpowiedzialność przyszłości, FOB i SGH, 2021



Redefinicja biznesu: kontrybucja do SDGs w oparciu o nowe technologie

ZRÓWNOWAŻONE MODELE 
BIZNESOWE

TWORZENIE WARTOŚCI

• nowe produkty lub usługi, które wspierają 

rozwiązywanie problemów społecznych lub 

środowiskowych, z których rozwiązaniem 

sobie dotychczas nie poradziliśmy.  Mogą 

to być zarówno aplikacje, czy cyfrowe usługi 

jak i produkty, których działanie oparte jest na 

nowych technologiach lub nowym 

zastosowaniu znanych technologii.

• Nowe rozwiązania, stanowiące alternatywę 

dla tych obecnie stosowanych, które są 

zasobochłonne, szkodliwe dla środowiska, lub 

w innych sposób niezrównoważone. 



Philips: Light as a service

• Philips instaluje, utrzymuje i zarządza oświetleniem, co ogranicza 

wydatki i inwestycje klientów.

• Model usługi light as a service (LaaS) pozwala na modernizację i 

wdrażanie systemu oświetleniowego na koszt producenta i płacenie za 

korzystanie z infrastruktury na zasadach abonamentu. Dzięki temu firmy 

otrzymują usługę i nie muszą przejmować się dodatkowymi kosztami 

utrzymania.

• Usługa light as a service umożliwia ograniczenie zużycia energii, jak i 

zmniejsza wydatki firm i klientów na światło. Inteligentne systemy 

kontroli pozwalają na skuteczne zarządzanie oświetlenie, co redukuje 

zużycia energii aż o 80%. Ponadto, skutkuje to niższymi wydatkami na 

oświetlenie: według raportów firmy Philips dzięki usłudze konsumenci 

mogą zapłacić aż 60% mniej za oświetlenie.
Źródło: https://www.lighting.philips.pl/edukacja/nowoczesne-oswietlenie/okiem-

eksperta/lass-light-as-a-service



Food Rescue US

• Aplikacja która łączy:

• sprzedawców, którzy mogą zarejestrować dostępną świeżą żywność

• wolontariuszy, którzy mogą odebrać i dostarczyć żywność

• Organizacje pozarządowe, które informują o swoich potrzebach

Food Rescue US: https://foodrescue.us/

Źródło: Food Rescue US, Impact report 2020

https://foodrescue.us/


Hypereye

• Linia skanerów przemysłowych HyperEye, wspierająca 

odpowiedzialną produkcję branży spożywczej.

• Skanery HyperEye, wspierają technologicznie środowiska 

przetwórcze w wykrywaniu wad żywności – np. pleśni. Dzięki takim 

rozwiązaniom minimalizowane są straty i równoważona produkcja 

żywności już na etapie jej wytwarzania. 

Źródło: https://scanway.pl/hypereye/czym-jest-hypereye/



Footprint Chronicles

• Proces produkcji i dostawy krok po 

kroku

• Wpływ produktu: wykorzystanie 

zasobów, emisje, wytwarzane 

odpady

• Informacje o łańcuchu wartości, 

np. fabryki, w których uszyto 

produkt

Źródło: Patagonia, archiwum



Dane i technologia na rzecz integracji społecznej

• Polska aplikacja Asisto dedykowana jest osobom z 

niedowidzącym - dzięki algorytmom sztucznej inteligencji 

aplikacja precyzyjnie lokalizuje i identyfikuje produkty na półkach 

sklepowych

• Aplikacja uczy się rozpoznawać charakterystyczne cechy 

produktu na podstawie dostarczonych zdjęć.

Asisto jest dostępne w Google Play

Źródło: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shopingassistant&hl=pl&gl=US
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Intuicyjne rozwiązanie, które pozwala gromadzić dane i generuje 

gotowe sprawozdanie niefinansowe. 

Prosty system zbierania danych klientów, który pomaga wypełniać 

zobowiązana z zakresu sprawozdawczości oraz analiz w zakresie 

zrównoważonego rozwoju zgodnie z regulacjami UE.

Nasze narzędzia wspierające raportowanie kwestii zrównoważonego 

rozwoju zgodnie z regulacjami UE i międzynarodowymi standardami:

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Aleksandra Stanek-Kowalczyk

T: +48 573 298 368

M: astanekkowalczyk@sapere.site

https://www.sapere.site/sreport
http://www.sapere.site/
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