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Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030

✓ plan działań na rzecz ludzi, naszej planety i dobrobytu

✓ zestaw powszechnych celów zorientowanych na trwałą transformację

✓ dokument przyjęty przez wszystkie kraje (193 państwa członkowskie ONZ)

✓ uwzględnia różne realia, możliwości i poziomy rozwoju sygnatariuszy

✓ kontynuacja Milenijnych Celów Rozwoju



17 celów 169 zadań

Wizja świata, w którym :

• nie ma ubóstwa, głodu, chorób i niedostatku a 
zapanuje dobrobyt fizyczny, psychiczny i społeczny

• każdy człowiek ma możliwość rozwoju
• jest sprawiedliwy i powszechny dostęp do wysokiej jakości 

edukacji, do opieki zdrowotnej i zabezpieczenia społecznego, 

• panuje powszechne poszanowanie praw 
człowieka i godności ludzkiej

• w każdym kraju ma miejsce trwały i zrównoważony 
wzrost gospodarczy sprzyjający integracji społecznej, a 
wszyscy mają możliwość godnej pracy

• obowiązują wzorce zrównoważonej 
konsumpcji i produkcji, a wykorzystanie 
wszystkich zasobów naturalnych ma charakter zrównoważony.



Adresaci Agendy

rządy i parlamenty

struktury Organizacji Narodów Zjednoczonych 

instytucje międzynarodowe

władze lokalne

mieszkańcy

struktury społeczeństwa obywatelskiego 

biznes i sektor prywatny (mikroprzedsiębiorstwa, spółdzielnie, 
międzynarodowe koncerny)

środowisko naukowe oraz akademickie
czyli wszyscy ludzie – „My narody”

Pkt. 52 i 67



Cele Zrównoważonego Rozwoju

Cel 1. Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego 
formach na całym świecie 

Cel 2. Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo 
żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować 
zrównoważone rolnictwo 

Cel 3. Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku 
zdrowe życie oraz promować dobrobyt 

Cel 4. Zapewnić wszystkim edukację wysokiej 
jakości oraz promować uczenie się przez całe życie

Cel 5. Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję 
kobiet i dziewcząt 

Cel 6. Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody 
i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną 
gospodarkę zasobami wodnymi 



Cele Zrównoważonego Rozwoju

Cel 7. Zapewnić wszystkim dostęp do stabilnej, 
zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej 
cenie 

Cel 8. Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny
wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie 
oraz godną pracę dla wszystkich ludzi 

Cel 9. Budować stabilną infrastrukturę, promować 
zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać 
innowacyjność 

Cel 10. Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami 

Cel 11. Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, 
stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu 
społecznemu 

Cel 12. Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i 
produkcji 

Cel 13. Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania 
zmianom klimatu i ich skutkom 



Cele Zrównoważonego Rozwoju

Cel 14. Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz 
wykorzystywać je w sposób zrównoważony  

Cel 15. Chronić, przywrócić oraz promować 
zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, 
zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać 
pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces 
degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności 
biologicznej 

Cel 16. Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, 
zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach 
skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające 
włączeniu społecznemu

Cel 17.  Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne 
partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju 







Dobra jakość edukacji

Cel 4, punkt 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



Miejsce Agendy w działaniach przedsiębiorstw

Uznajemy różnorodność sektora prywatnego, na który 

składają się zarówno mikroprzedsiębiorstwa, jak i spółdzielnie i 

międzynarodowe koncerny. Wzywamy wszystkie 
przedsiębiorstwa do wykorzystywania ich kreatywności i 

innowacji do rozwiązywania problemów zrównoważonego rozwoju. 
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Materiały źródłowe

• Tekst rezolucji: 
http://www.unic.un.org.pl/files/164/Agenda%202030_pl_2016_ostat
eczna.pdf

• Platforma promująca SDG: http://www.un.org.pl/

• Ministerstwo Rozwoju https://www.gov.pl/web/rozwoj/agenda-2030

http://www.unic.un.org.pl/files/164/Agenda%202030_pl_2016_ostateczna.pdf
http://www.un.org.pl/
https://www.gov.pl/web/rozwoj/agenda-2030


Deklaracja 

Zobowiązujemy się do zapewnienia wysokiej jakości 
kształcenia, sprawiedliwego i włączającego wszystkich do tego 

procesu, na wszystkich jego poziomach .... 

Wszyscy ludzie …powinni mieć możliwość nauki przez całe 
życie, aby zdobywać wiedzę i umiejętności potrzebne do 

wykorzystania szans i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. 
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