
Zmniejszanie ryzyka związanego ze zrównoważonym
rozwojem i ESG za pomocą Avetta One 

Tworzenie zrównoważonych łańcuchów dostaw dla przyszłości

O sile organizacji świadczy jej sieć dostawców. Stwierdzenie to jest szczególnie 
prawdziwe, gdy gospodarka światowa idzie naprzód, a łańcuchy dostaw 
ewoluują w odpowiedzi na nią. Postęp ten niesie jednak ze sobą ogromną 
złożoność i nowe czynniki ryzyka, które organizacje muszą stale monitorować i 
ograniczać.

Rosnące zapotrzebowanie inwestorów i udziałowców na szersze ujawnianie 
informacji przez firmy i potwierdzanie działań regulacyjnych zwiększyło 
dbałość o to, w jaki sposób organizacje demonstrują swoje zaangażowanie w 
kwestie ochrony środowiska, spraw społecznych i zarządzania (Environmental, 
Social, and Governance, ESG). Wzrost zapotrzebowania na przejrzystość 
biznesu i łańcucha dostaw, pozytywne zmiany społeczne i zmniejszenie 
wpływu na środowisko są napędzane przez ustawodawstwo i naciski 
konsumentów. W takich okolicznościach brak odpowiedniej kontroli ESG może 
prowadzić do nasilenia się procesów o negatywnych skutkach zewnętrznych, 

co z kolei może powodować powstanie ryzyka dotyczącego ESG i zrównoważonego rozwoju w postaci nieetycznych 
praktyk pracy, pracy przymusowej, korupcji, niewolnictwa, kryzysu klimatycznego itp. 

Nawet do 90% śladu ESG organizacji znajduje się w jej łańcuchu dostaw. Nie jest jednak łatwo rozszyfrować, jakie 
środki zrównoważonego rozwoju są istotne dla zatrudniającego klienta i jakie cele mają sens dla każdego dostawcy.

Pomimo globalnego nacisku na 
włączenie działań środowiskowych, 
społecznych i odpowiedzialnego 
zarządzania do strategii biznesowej, 64% 
organizacji nie ma odpowiedniego 
programu zrównoważonego rozwoju.

Firmy, które spełnią kryteria ESG, będą 
mogły cieszyć się ogólną redukcją 
kosztów nawet o 10 procent.

W samej Europie 60% firm nie 
jest dostosowanych do strategii 
zrównoważonego rozwoju.

Wymogi regulacyjne w zakresie 
ESG to jedno z 5 największych 
wyzwań dla kadry zarządzającej 
łańcuchem dostaw.

Globalne dążenie do zrównoważonego rozwoju i wdrażania praktyk
w zakresie ESG – dlaczego to ma znaczenie? 

10%

64% 60%

©2022 Avetta, LLC www.avetta.com



Avetta One

W Avetta rozumiemy, że każdy łańcuch dostaw jest unikalny i wiąże się z wieloma czynnikami ryzyka. Dlatego też 
wierzymy, że wdrażanie holistycznego podejścia do systemów zgodności jest konieczne. Avetta One to idealne 
narzędzie, aby to zrealizować.

Avetta One jest największą w branży platformą do zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw (SCRM). 
Wykorzystując tę platformę, firmy mogą mierzyć i rozwiązywać problemy związane ze zgodnością z ESG, a także 
spełniać inne potrzeby związane z kwalifikacją dostawców. Platforma umożliwia:

Uzyskaj kompleksowy obraz łańcucha dostaw, aby zarządzać ryzykiem w zakresie 
ESG i zrównoważonego rozwoju oraz przeprowadzać kontrolę staranności 
dostawców na wszystkich poziomach.

Jedna platforma. Jedno rozwiązanie do kompleksowego ograniczania ryzyka 
związanego ze zrównoważonym rozwojem i ESG w łańcuchu dostaw.

Dostęp do centrum zarządzania ryzykiem
związanym z łańcuchem dostaw

Wykorzystaj dynamiczne oceny oparte na klasyfikacji dostawców i konkretnych 
wymaganiach klienta.

Uzyskiwanie dostosowanej i dynamicznej
oceny wszystkich typów dostawców

Kwalifikowanie dostawców poprzez automatycznie punktowane oceny w zakresie 
ESG w oparciu o szerokie spektrum uniwersalnych standardów, takich jak VRF/SASB 
(Value Reporting Foundation), GRI (Global Reporting Initiative) i SDG (Sustainable 
Development Goals).

Wykorzystanie zautomatyzowanej i
standaryzowanej oceny

Śledź postępy swoich dostawców w czasie, korzystając z ocen przyrostowych, i 
podejmuj sugerowane działania, aby poprawiać wyniki ESG dostawców i programy 
zrównoważonego rozwoju.

Ocena i poprawa dojrzałości ESG
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Wykorzystaj szczegółową analitykę, aby dotrzeć do obszarów problematycznych, 
podkreślić osiągnięcia i ułatwić lepszą sprawozdawczość korporacyjną oraz ciągły 
rozwój w zakresie ESG i zrównoważonego rozwoju.

Podejmowanie decyzji w oparciu o dane

Jak to robimy?

Avetta pomaga organizacjom 
dobierać dostawców pod kątem 
istotnych wymagań ESG.

Wszyscy stosowni 
dostawcy są 
prowadzeni przez 
proces rejestracji i 
zakończenia oceny.

Indeks ESG dostawców jest generowany 
z uwzględnieniem wielu standardów i 
kodeksów postępowania.

Avetta One zapewnia 
firmom i ich dostawcom 
możliwość współpracy przy 
usuwaniu luk i optymalizacji 
alokacji zasobów, 
zwiększaniu świadomości 
interesariuszy oraz 
pozyskiwaniu nowych 
dostawców z sieci.

Planowanie Wykonaj Analiza Działanie
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Dzięki współpracy z Avetta firmie łatwiej było oceniać dostawców pod kątem takich kryteriów jak ich ogólna 
polityka zrównoważonego rozwoju i zgodność z priorytetami firmy.

Historie sukcesu
LafargeHolcim 

Firma całkowicie przeszła na bezpapierową dokumentację krytycznych danych kontrahentów, odchodząc od 
wcześniejszych procesów ręcznych, które wymagały przeglądania ogromnych stosów dokumentów 
kontrahentów i ich fizycznego przechowywania.

Rassaun Services Inc.
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Built with complex supply chains in mind, Avetta organizes and keeps all
 of your supplier documentation up to date, accurate, and available at any time.

Learn More

Manage risk for any supplier
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Dowiedz się więcej

Opracowana z myślą o złożonych łańcuchach dostaw platforma Avetta pomaga w porządkowaniu i aktualizowaniu 
całej dokumentacji dostawców, która jest zawsze dostępna i zgodna ze stanem faktycznym.

Zarządzanie ryzykiem dla dowolnego dostawcy



Zeskanuj kod QR, aby umówić się na demonstrację już dziś.

Dzięki Avetta One ma się możliwość korzystania z jednej, 
ujednoliconej platformy do oceny wszystkich dostawców, 

obejmującej BHP, rentowność finansową, zrównoważony rozwój i 
ESG, kwalifikacje w zakresie różnorodności, bezpieczeństwo 

cybernetyczne, ryzyko pracownicze i odpowiedzialność.

About Avetta

Informacje o Avetta
Platforma SaaS firmy Avetta pomaga klientom zarządzać ryzykiem w łańcuchu dostaw, a ich dostaw-
com zwiększać kwalifikacje do pracy. Klientom zatrudniającym pracowników w naszej sieci oferujemy 
największą na świecie sieć zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw, umożliwiającą zarządzanie 
bezpieczeństwem dostawców, zrównoważonym rozwojem, kompetencjami pracowników i ich 
wydajnością. Przeprowadzamy prekwalifikację wykonawców i zarządzamy kompetencjami pracown-
ików w głównych branżach na całym świecie, w tym w budownictwie, energetyce, obiektach, zaawanso-
wanych technologiach, produkcji, górnictwie i telekomunikacji.

W przypadku dostawców w naszej sieci nasze usługi audytu i weryfikacji pomagają obniżyć wskaźnik 
incydentów związanych z bezpieczeństwem o 29%. W rezultacie około 50% członków znajduje dodat-
kowe możliwości pracy w ciągu pierwszego roku od przystąpienia. Ponadto nasi dostawcy otrzymują 
uprzywilejowany dostęp do Avetta Marketplace, gdzie dziesiątki partnerów oferują specjalne zniżki na 
usługi biznesowe, takie jak ubezpieczenia i wyposażenie do pracy. Avetta obsługuje ponad 500 firm i 125 
tys. dostawców w ponad 120 krajach.


