Warszawa, 30 kwietnia 2018 r.

UWAGI GRUPY ZAGRANICA
W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU
RAPORTU Z REALIZACJI CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU W POLSCE
Informacja o konsultacjach >>>

1.
Amnesty International
Biuro Inicjatyw Międzynarodowych
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe
Centrum Stosunków Międzynarodowych
Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
Europejski Instytut na rzecz Demokracji
Forum Młodych Dyplomatów
Fundacja ADRA Polska
Fundacja Ari Ari
Fundacja CentrumCSR.PL
Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce
Fundacja Edukacja dla Demokracji
Fundacja im. Stefana Batorego
Fundacja Inicjatyw Menedżerskich
Fundacja Inna Przestrzeń
Fundacja KIABAKARI
Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego
Fundacja Koalicja Sprawiedliwego Handlu
Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie
Fundacja Otwarty Plan
Fundacja Partners Polska
Fundacja Polityki Rozwojowej
Fundacja Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio"
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Fundacja Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej
Fundacja Usłyszeć Afrykę
Fundacja Wolna Syria
Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI
Fundacja WWF Polska
Gdańska Fundacja Oświatowa
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Instytut Globalnej Odpowiedzialności
Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich
Instytut Spraw Publicznych
Instytut Studiów Strategicznych
Instytut Wschodnich Inicjatyw
Koalicja KARAT
Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Małopolskie Towarzystwo Oświatowe
Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl
Polska Akcja Humanitarna
Polska Fundacja im. Roberta Schumana
Polska Misja Medyczna
Polska Zielona Sieć
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Salezjański Wolontariat Misyjny - MŁODZI ŚWIATU
Stowarzyszenie Jeden Świat
Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, Centrum CharytatywnoWolontariackie „Solidarni”
Stowarzyszenie Willa Decjusza
Stowarzyszenie Współpracy Kobiet / NEWW
Towarzystwo Demokratyczne Wschód
Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne

Strona, której dotyczy uwaga (pole obowiązkowe):
str. 9 oraz str. 66-67
Treść uwagi (pole obowiązkowe):
Raport z realizacji Agendy 2030 powinien uwzględniać zarówno poziom
realizacji danego celu w wymiarze wewnętrznym/krajowym, jak i w
wymiarze zewnętrznym odnoszącym się do wysiłku i wkładu Polski do
polityk i działań na poziomie międzynarodowym, które przyczyniają się do
rozwoju społecznego, ekonomicznego i gospodarczego krajów rozwijających
się.
Uzasadnienie uwagi (pole obowiązkowe):
W projekcie raportu na str. 9 czytamy: „W zakresie wymiaru zewnętrznego
wdrażania Agendy 2030 koordynacja wiąże się ze ścisłą współpracą z
Ministerstwem Spraw Zagranicznych, które odpowiada za współpracę
rozwojową i zapewnienie spójności polskich priorytetów współpracy
rozwojowej z celami zrównoważonego rozwoju.”
Uważamy, że odwoływanie się wyłącznie do współpracy rozwojowej, jako
instrumentu zapewniającego realizację Agendy 2030 w wymiarze
międzynarodowym, jest niewystarczające. Takie zawężające podejście ma
swoje odzwierciedlenie w strukturze i zawartości poszczególnych rozdziałów
raportu. W opisie realizacji poszczególnych Celów brakuje informacji o
globalnych skutkach polityki krajowej czyli diagnozy stanu obecnego i
planowanych rezultatów w zakresie spójności polityki na rzecz rozwoju (PCD
- Policy Coherence for Development), które mają kluczowe znaczenie przy
realizacji Agendy 2030. Wprowadzenie narzędzi oceny (nie)spójności polityki
na rzecz rozwoju jest ujęte jako cel 17.14 i ‘zero-jedynkowy’ wskaźnik
17.14.1. Co ciekawe w zestawieniu realizacji wskaźników raportowanych
przez GUS wpisano, że takie narzędzia Polska stosuje. Natomiast w samym
projekcie raportu kwestia PCD jest potraktowana bardzo zdawkowo.
Przykład raportu, w którym raportując działania w zakresie poszczególnych
celów zrównoważonego rozwoju uwzględniono zarówno ich wymiar krajowy,
jak i globalny:
 VNR – Holandia
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/16109Netherlan
ds.pdf
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2.
Strona, której dotyczy uwaga (pole obowiązkowe):
str. 23-25
Treść uwagi (pole obowiązkowe):
Postulujemy uzupełnienie rozdziału dotyczącego SDG 1 o opis działań
na rzecz walki z ubóstwem zagranicą, w krajach rozwijających się,
szczególnie w kontekście prowadzonej przez Polskę polityki
współpracy rozwojowej (Ustawa o współpracy rozwojowej z dnia 16
września 2011 roku, Wieloletni Program Współpracy Rozwojowej na
lata 2016-2020, plany roczne współpracy rozwojowej). Taki opis
zgodnie z wytycznymi ONZ dot. opracowania krajowych VNR winien
zawierać: (1) diagnozę stanu obecnego, (2) proponowany konkretny
cel do osiągnięcia (np. odnoszący się do zakresu wsparcia dla krajów
najsłabiej rozwiniętych z listy krajów priorytetowych polskiej pomocy
rozwojowej) oraz (3) wskaźniki (dodane do wskaźników Celu 1.
umieszczonych w aneksie statystycznym do konsultowanego
dokumentu).
Uzasadnienie uwagi (pole obowiązkowe):
Opis Celu 1. nie zawiera żadnego odniesienia do celów szczegółowych
1a i 1b dotyczących koniecznych działań na rzecz walki z ubóstwem
globalnie, m.in. w krajach rozwijających się. Jest to kluczowa część
SDG 1 w odniesieniu do krajów rozwiniętych, takich jak Polska.
Treść celów szczegółowych 1.a i 1.b:
1.a. Zapewnić znaczną mobilizację środków pochodzących z różnych
źródeł, w tym ze zwiększonej współpracy rozwojowej, by zapewnić
odpowiednie i przewidywalne środki dla krajów rozwijających się, w
szczególności dla państw najmniej rozwiniętych, umożliwiających
wdrażanie programów i polityk dotyczących wyeliminowania głodu we
wszystkich jego formach.
1.b. Stworzyć ramy stabilnej polityki na poziomie krajowym,
regionalnym i międzynarodowym w oparciu o strategie rozwoju
wspierające ubogich i uwzględniające kwestię płci, by wesprzeć
szybkie inwestowanie działań dążących do eliminacji ubóstwa.
Przykład raportów krajowych, które w opisie celu 1 uwzględniły jego
wymiar globalny:
 VNR – Holandia – str. 18,
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/16109Ne
therlands.pdf
 VNR – Belgia – str. 9-10,
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/15721Be
lgium_Rev.pdf
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3.
Strona, której dotyczy uwaga (pole obowiązkowe):
str. 32-34
Treść uwagi (pole obowiązkowe):
Postulujemy uzupełnienie rozdziału dotyczącego SDG 4 o opis działań
na rzecz wzmacniania obecności edukacji na rzecz zrównoważonego
rozwoju, edukacji globalnej, edukacji dotyczącej równości płci oraz
praw człowieka w szkolnych i akademickich podstawach
programowych oraz w ramach szkolenia nauczycieli i nauczycielek.
Taki opis zgodnie z wytycznymi ONZ dot. opracowania krajowych
VNR winien zawierać: (1) diagnozę stanu obecnego, (2) proponowany
konkretny cel do osiągnięcia oraz (3) wskaźniki (dodane do
wskaźników Celu 4. umieszczonych w aneksie statystycznym do
konsultowanego dokumentu).
Uzasadnienie uwagi (pole obowiązkowe):
Opis Celu 4. nie zawiera odniesienia do celu szczegółowego 4.7:
„Do 2030 roku zapewnić, że wszyscy uczący się przyswoją wiedzę i
nabędą umiejętności potrzebne do promowania zrównoważonego
rozwoju, w tym między innymi przez edukację na rzecz
zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego stylu życia, praw
człowieka, równości płci, promowania kultury pokoju i niestosowania
przemocy, globalnego obywatelstwa oraz docenienia różnorodności
kulturowej i wkładu kultury w zrównoważony rozwój”,
oraz korespondującego z nim wskaźnika 4.7.1:
4.7.1. Stopień, w jakim (i) globalna edukacja obywatelska oraz (ii)
edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym na rzecz równości
płci i praw człowieka, są włączane na wszystkich poziomach do (a)
krajowych polityk edukacyjnych, (b) programów nauczania, (c)
kształcenia nauczycieli oraz ( d) oceny studentów.
Przykład raportu krajowego, w którym w opisie Celu 4 sprawozdano
działania z zakresu uwzględnienia edukacji na rzecz zrównoważonego
rozwoju w edukacji formalnej:
 VNR – Niemcy – str. 26,
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/10686HL
PF-Bericht_final_EN.pdf
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4.
Strona, której dotyczy uwaga (pole obowiązkowe):
str. 42-45
Treść uwagi (pole obowiązkowe):
Postulujemy uzupełnienie rozdziału dotyczącego SDG 8 o opis
podjętych działań i ich rezultatów w zakresie:
 Wkładu Polski w działania na rzecz eliminacji pracy
przymusowej, handlu ludźmi i pracy dzieci we wszystkich jej
formach, zarówno w wymiarze krajowym, jak i
międzynarodowym.
 Opracowania i wdrożenia polityk promujących zrównoważoną
turystykę, zarówno w wymiarze krajowym, jak i
międzynarodowym (m.in. w ramach polityki współpracy
rozwojowej, programów wspierających polski przemysł
turystyczny operujący w krajach rozwijających się).
 Wsparcie z zakresu Pomocy na Rzecz Rozwoju Handlu (Aid
for Trade) na rzecz krajów rozwijających się.

Uzasadnienie uwagi (pole obowiązkowe):
Opis Celu 8. nie zawiera konkretnego odniesienia do celów
szczegółowych:
8.7 Podjąć natychmiastowe i efektywne środki, by wyeliminować
przymusową pracę, współczesne formy niewolnictwa i handel ludźmi;
zakazać i wyeliminować najgorsze formy pracy dzieci, w tym
rekrutację i wykorzystywanie dzieci żołnierzy. Do 2025 roku
wyeliminować pracę dzieci we wszystkich jej formach.
8.9 Do 2030 roku opracować i wdrożyć polityki promujące
zrównoważoną turystykę, która tworzy miejsca pracy oraz promuje
lokalną kulturę i produkty.
8.a Zwiększyć wsparcie z zakresu Pomocy na Rzecz Rozwoju Handlu
(Aid for Trade) na rzecz krajów rozwijających się, w szczególności
państw najmniej rozwiniętych, w tym poprzez Wzmocniony
Zintegrowany Ramowy Program Pomocy Technicznej na Rzecz
Rozwoju Handlu dla Najsłabiej Rozwiniętych Państw (Enhanced
Integrated Framework for Trade – Related Technical Assistance to
Least Developed Countries),
oraz korespondującego z celem 8.a wskaźnika:
8.a.1 Zobowiązania w ramach Pomocy na rzecz Rozwoju Handlu (Aid
for Trade)
Przykład:
 VNR – Belgia – str.35-36
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/15721Be
lgium_Rev.pdf
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5.
Strona, której dotyczy uwaga (pole obowiązkowe):
str. 55-56
Treść uwagi (pole obowiązkowe):
Postulujemy uzupełnienie rozdziału dotyczącego SDG 12 o opis
podjętych działań i ich rezultatów w zakresie:
 Wdrażania przez przedsiębiorstwa praktyk w zakresie CSR
zgodnych z wytycznymi ONZ dot. biznesu i praw człowieka
oraz wskazanie rezultatów funkcjonowania zespołu
eksperckiego w zakresie wdrażania zasad społecznej
odpowiedzialności przedsiębiorstw.
 Wdrożenia przez przedsiębiorstwa raportowania
niefinansowego zgodnego z dyrektywą EU Non-Financial
Reporting Requirements.
 Promocji Zrównoważonych Zamówień Publicznych.
 Zapewnienia dostępu do informacji i podnoszenia
świadomości ludzi w zakresie zrównoważonego rozwoju.
 Wsparcia udzielanego krajom rozwijającym się we
wzmocnieniu ich zdolności naukowych i technologicznych
dążących do utworzenia bardziej zrównoważonych wzorców
konsumpcyjnych i produkcyjnych.
 Wdrażania narzędzi monitorujących wpływ zrównoważonego
rozwoju na zrównoważoną turystykę.
Uzasadnienie uwagi (pole obowiązkowe):
Opis Celu 12. nie zawiera konkretnego odniesienia do celów
szczegółowych:
12.6 Zachęcać przedsiębiorstwa, w szczególności te duże i
międzynarodowe, do wdrażania praktyk w zakresie zrównoważonego
rozwoju i uwzględniania informacji na ten temat w swoich cyklicznych
raportach.
12.7 Promować praktyki w zakresie zrównoważonych zamówień
publicznych, zgodne z polityką i priorytetami krajowymi.
12.8 Do 2030 roku zapewnić dostęp do istotnych informacji i podnieść
świadomość wszystkich ludzi na całym świecie w zakresie
zrównoważonego rozwoju i stylu życia w zgodzie z naturą.
12.a Wspierać kraje rozwijające się we wzmacnianiu ich zdolności
naukowych i technologicznych dążących do utworzenia bardziej
zrównoważonych wzorców konsumpcyjnych i produkcyjnych.
12.b Rozwijać i wdrażać narzędzia monitorujące wpływ
zrównoważonego rozwoju na zrównoważoną turystykę tworzącą
miejsca pracy oraz promującą lokalną kulturę i produkty.
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oraz korespondujących z nimi wskaźników:
12.8.1 Rozszerzenie edukacji w zakresie (i) globalnego obywatelstwa
(ii) zrównoważonego rozwoju (z uwzględnieniem zmian klimatycznych)
ujętych w: a) krajowych politykach edukacyjnych b) podstawach
programowych c) kształceniu nauczycieli d) ocenianiu uczniów.
12.a.1 Kwota wsparcia dla krajów rozwijających się na Badania i
Rozwój w zakresie zrównoważonej produkcji i konsumpcji (SCP) i
technologii przyjaznych środowisku.
12.b.1 Liczba strategii lub polityk wraz z planami działań dotyczących
zrównoważonej turystyki uzgodnionych z narzędziami ewaluacji i
monitoringu.
Przykład
 VNR – Belgia – str. 46-47
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/15721Be
lgium_Rev.pdf

6.
Strona, której dotyczy uwaga (pole obowiązkowe):
str. 57-59
Treść uwagi (pole obowiązkowe):
Postulujemy uzupełnienie rozdziału dotyczącego SDG 13 o określenie
planowanej do roku 2020 kwoty wsparcia finansowego przez Polskę
Zielonego Funduszu Klimatycznego ONZ.
Uzasadnienie uwagi (pole obowiązkowe):
Opis Celu 13. nie zawiera odniesienia do celu szczegółowego 13.a:
13.a Wywiązać się z zobowiązania państw rozwiniętych będących
stronami Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie
Zmian Klimatu (United Nations Framework Convention on Climate
Change) do zmobilizowania 100 miliardów USD rocznie do 2020 roku,
pochodzących z różnych źródeł, na potrzeby krajów rozwijających się
na znaczące działania mające łagodzić skutki zmian klimatycznych,
przejrzysty proces implementacji działań oraz w pełni uruchomić
Zielony Fundusz Klimatyczny (Green Climate Fund) poprzez jego jak
najszybszą kapitalizację,
oraz korespondującego z nim wskaźnika 13.a.1 (zastępczy):
13.a.1 Oficjalna Pomoc Rozwojowa na rzecz mitygacji i adaptacji do
zmian klimatu.
Warto dodać, że wg danych z 01.2018
(https://www.greenclimate.fund/documents/20182/24868/Status_of_Pl
edges.pdf/eef538d3-2987-4659-8c7c-5566ed6afd19), Polska
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zadeklarowała zaledwie 1 mln USD co stanowiło <0,001 % DNB,
najmniej z krajów DAC OECD.
Przykład raportu krajowego, w którym sprawozdano wkład do
Zielonego Funduszu Klimatycznego ONZ:
 VNR – Czechy – str. 31,
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/15717Cz
ech_Republic.pdf

7.
Strona, której dotyczy uwaga (pole obowiązkowe):
str. 66-67
Treść uwagi (pole obowiązkowe):
Postulujemy uzupełnienie rozdziału dotyczącego SDG 17 o określenie
planowanej ścieżki dojścia do roku 2030 do poziomu 0,33%
ODA/DNB czyli zobowiązania, które Polska zadeklarowała m.in.
podczas III Międzynarodowej Konferencji ONZ ws. Finansowania
Rozwoju. Szczególnie istotne byłoby określenie wzrostu środków w
ramach pomocy dwustronnej (zgodnie z rekomendacjami DAC OECD
z przeglądu partnerskiego polskiej współpracy rozwojowej z 2017 r.).

Grupa Zagranica jest stowarzyszeniem
polskich organizacji pozarządowych
zaangażowanych w międzynarodową
współpracę rozwojową, wspieranie
demokracji, pomoc humanitarną oraz
edukację globalną.
W skład Grupy wchodzą obecnie
55 organizacji – 53 członków
zwyczajnych oraz 2 organizacje
wspierające.

Uzasadnienie uwagi (pole obowiązkowe):
Opis Celu 17. nie zawiera konkretnego odniesienia do celu
szczegółowego 17.2:
17.2 W pełni wdrożyć zobowiązania krajów rozwiniętych do
przekazania oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA), w tym zobowiązanie
podjęte przez wiele krajów rozwiniętych do osiągniecia poziomu
oficjalnej pomocy rozwojowej w wysokości 0,7% dochodu narodowego
brutto (0,7% ODA/GNI) na rzecz krajów rozwijających się i 0,150,20% ODA/GNI dla krajów najmniej rozwiniętych; zachęca się
państwa-donatorów ODA do rozważenia ustanowenia celu co najmniej
0,20% ODA/GNI dla krajów najmniej rozwiniętych.
oraz korespondującego z nim wskaźnika 17.2.1:
17.2.1 Oficjalna Pomoc Rozwojowa netto w relacji do dochodu
narodowego brutto.
Przykład:
 VNR – Czechy – str. 31,
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/15717Cz
ech_Republic.pdf
 VNR – Belgia – str. 65,
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/15721Be
lgium_Rev.pdf
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