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Cele Zrównoważonego Rozwoju – 
plan działań na rzecz ludzi i planety 

Nr 2/2015

WSTĘP

W dniach 25–27 września 2015 roku w Nowym Jorku 

podczas Szczytu Zrównoważonego Rozwoju zostały przyjęte 

nowe Cele Zrównoważonego Rozwoju dla 
świata (Sustainable Development Goals). Cele są bardzo 

ambitne i nie można przejść obok nich obojętnie, gdyż 

dotyczą fundamentalnych zagadnień takich jak zapewnienie 

pokoju na świecie czy zdecydowana walka z biedą. 

Jak przekonuje Ban Ki-moon, Sekretarz Generalny ONZ, 

„Ta Agenda dotyczy wszystkich ludów, nikogo nie pomijając. 

Jest planem działań na rzecz eliminacji ubóstwa we 

wszystkich jego formach na całym świecie, nieodwracalnie 

i raz na zawsze. Dąży do zapewnienia pokoju i dobrobytu 

oraz do powstania partnerstw, a sedno Agendy stanowią 

1 http://www.unic.un.org.pl/strony-2011-2015/agenda-na-rzecz-zrownowazonego-rozwoju-2030-i-cele-zrownowazonego-rozwoju/2850#sthash.bolVGpT1.dpuf

ludzie i nasza planeta. Zintegrowane, powiązane ze sobą 

i niepodzielne siedemnaście Celów Zrównoważonego 

Rozwoju to cele dla wszystkich ludów. Obrazują one 

skalę, powszechność i ludzkie ambicje wyrażone w nowej 

Agendzie”1.

Na drodze konsultacji zostało wyznaczonych 17 głównych 
celów podzielonych na 169 bardziej 
szczegółowych zadań. Nad celami pracowała Otwarta 

Grupa Robocza ds. Celów Zrównoważonego Rozwoju, która 

została powołana podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro 

w 2012 roku. W skład Grupy weszło 30 przedstawicieli pięciu 

regionów ONZ.  W wyznaczanie celów i zadań włączeni zostali 

również przedstawiciele biznesu.

http://www.unic.un.org.pl/strony-2011-2015/agenda-na-rzecz-zrownowazonego-rozwoju-2030-i-cele-zrownowazonego-rozwoju/2850#sthash.bolVGpT1.dpuf
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• Pragniemy świata, w którym każdy kraj cieszy się 
trwałym, włączającym i zrównoważonym rozwojem 
ekonomicznym, zapewniając wszystkim przyzwoite 
warunki pracy. Świata, w którym są zrównoważone 
modele konsumpcji i produkcji, w którym 
w zrównoważony sposób korzysta się ze wszystkich 
naturalnych zasobów – od powietrza do lądu, od 
rzek, jezior, wód podziemnych do oceanów i mórz. 
Świata, w którym demokracja, dobre zarządzanie 
oraz dobre prawo, jak również dostępne środowisko 
na poziomie krajowym i międzynarodowym są 
podstawą zrównoważonego rozwoju, trwałego 
i włączającego wzrostu ekonomicznego, rozwoju 
społecznego, ochrony środowiska naturalnego oraz 
likwidacji biedy i głodu. Świata, w którym rozwój 
i zastosowane technologie sprzyjają klimatowi, dbają 
o bioróżnorodność i są trwałe. Świata, w którym 
człowiek żyje w harmonii z naturą, w którym chroni 
dziką przyrodę i wszystkie gatunki.

• Pragniemy świata z powszechnym poszanowaniem 
praw człowieka i ludzkiej godności, praworządnego, 
sprawiedliwego, bez dyskryminacji, w którym 
szanuje się wszystkie rasy, mniejszości etniczne 
i różnorodność kulturową, w którym każdy będzie 
miał równe szanse do pełnego rozwoju swojego 
potencjału i udziału we wspólnym dobrobycie. 
Pragniemy świata, który inwestuje w swoje dzieci, 
w którym każde dziecko dorasta wolne od przemocy 
i wyzysku. Świata, w którym każda kobieta 
i dziewczynka cieszy się równością, nie napotykając 
na bariery prawne, społeczne i ekonomiczne.  

Cele Zrównoważonego Rozwoju będą realizowane przez 
kolejne piętnaście lat, począwszy od 1 stycznia 2016 roku. 
Ich osiągnięcie nie jest możliwe bez zaangażowania biznesu.

Zrównoważone Cele Rozwojowe zostały zdefi niowane po to, 
aby zrealizować określoną wizję świata. Chociaż wizja ta brzmi 
bardzo ambitnie i górnolotnie, to bez niej trudno zrozumieć 
dlaczego właśnie takie, a nie inne cele zostały wyznaczone. 
Autorzy dokumentu „Przekształcanie naszego świata: agenda 
na rzecz zrównoważonego rozwoju – 2030” („Transforming Our 
World. The 2030 Agenda for Sustainabe Development”) wizję  
świata w roku 2030 sformułowali w następujący sposób:

• Pragniemy świata wolnego od biedy, głodu, 
chorób i niedostatków, gdzie każde życie może się 
rozwijać. Pragniemy świata wolnego od strachu 
i przemocy. Świata bez analfabetyzmu. Świata 
z równym i powszechnym dostępem do edukacji 
na każdym poziomie, opieki zdrowotnej i pomocy 
społecznej, w którym zabezpieczony będzie fi zyczny, 
psychiczny i społeczny dobrobyt. Świata, w którym 
realizowane są prawa człowieka do pitnej wody 
i higienicznych warunków życia, do wystarczającej 
ilości, bezpiecznej, niedrogiej i pożywnej żywności. 
Pragniemy świata, w którym siedliska ludzkie są 
bezpieczne, przyjazne dla życia oraz zrównoważone, 
w którym wszyscy mają dostęp do taniej, 
niezawodnej i zrównoważonej energii.
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99 fi rm, które zobowiązały się m.in. do edukacji społeczeństwa 
i współpracy z nim oraz jego reprezentantami, opartej na 
dialogu i zaufaniu; zapewniania godnych warunków pracy; 
promocji innowacyjności; ochrony środowiska; rozwijania 
etycznych norm postępowania w biznesie. Łącznie jest to 
obecnie  10 celów.

Większość z nich pokrywa się z globalnymi Celami 
Zrównoważonego Rozwoju. Warto jednak zauważyć, że 
w pierwszej kolejności odpowiedzialność za ich realizację 
spoczywa na rządach państw. Partnerstwo z biznesem może 
jednak zdecydowanie wesprzeć i przyśpieszyć eliminowanie 
wielu wyzwań na drodze zrównoważonego rozwoju. 
Zmniejszanie ubóstwa w Polsce, wprowadzenie modeli bardziej 
zrównoważonej energii, konsumpcji i produkcji nie może 
odbywać się bez udziału biznesu, który tej odpowiedzialności 
również pośrednio jest adresatem. Wizja 2050 potwierdza 
świadomość polskich władz i polskiego biznesu w zakresie 
rozwijania takich międzysektorowych partnerstw.

Kamil Wyszkowski      
– Dyrektor Generalny Inicjatywy 
Sekretarza Generalnego ONZ Global 
Compact

Co przyjęcie SDGs oznacza 
dla polskiego biznesu?

SDG jest nowym, globalnym 
mechanizmem mierzenia 
i monitorowania rozwoju. Miałem 

przyjemność brać udział w pracach nad SDG od samego 
początku, czyli od konferencji w Rio de Janeiro w czerwcu 
2012 roku (United Nations Conference on Sustainable 
Development – RIO+20). Niespełna dwa lata później w lipcu 
2014 została powołana przez Zgromadzenie Ogólne NZ 
specjalna grupa robocza (Open Working Group on Sustainable 
Development Goals) mająca jeden konkretny cel – opracować 
SDG. Udało się. Mamy 17 celów i 169 konkretnych celów 
szczegółowych do osiągniecia. Jeśli ludzkości się to uda, to 
nie tylko planeta Ziemia będzie w lepszej kondycji niż dziś, 
ale także podniesiemy jakość życia ziemian. Jak jest to ważne 
pisali w październiku 2014 roku w Global Compact Yearbook 
dla Polski prof. Jeff rey Sachs, prof. Muhammad Yunus, Simona 
Marinescu, czy Kalman Mizsei. Jesteśmy na ostatniej prostej 
i albo będziemu zmierzać do katastrofy, albo opamiętamy się 
i zaczniemy dbać o nasz współny dom. 

Żeby zaplanować i mądrze wdrożyć SDG potrzebne jest 
współdziałanie przede wszystkim na poziomie krajowym 
i lokalnym. Rolą United Nations Global Compact jest 
koordynacja prac biznesu, nauki i administracji w celu możliwie 
pełnego wdrożeniem SDG w Polsce. Wyzwań stojących przed 
Polską jest bardzo dużo. Będziemy o tym pisać w ogłoszonym 
29 października 2015 Global Compact Yearbook dla Polski, 
gdzie zarysujemy listę priorytetów dla biznesu i pozostałych 
wspierających nas interesariuszy. Do najważniejszych należy 
poprawa jakości powietrza i walka ze smogiem, poprawa jakości 

wody i zwiększenie powierzchni lasów, właściwa gospodarka 
odpadami, przeciwdziałanie szarej i czarnej strefi e, działania 
na rzecz innowacji służących zrównoważonemu rozwojowi, czy 
pełne wdrożenie wytycznych ONZ dotyczących praw człowieka 
w biznesie poprzez wdrożenie przez biznes opracowywanego 
przez Global Compact w Polsce standardu zarządzania etyką 
w przedsiębiorstwach i instytucjach. 

Wierzę, że UN Sustainable Development Summit przyniesie 
pozytywną zmianę, a szczyt klimatyczny w Paryżu (COP 
21) wzmocni SDG o plan działań na rzecz poprawy jakości 
środowiska naturalnego na ziemi. Mimo wszystko jestem 
optymistą i wierzę, że wspólnie z biznesem uda nam się zmienić 
świat na lepsze!

Marzena Strzelczak     
– Dyrektorka Generalna, 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Forum Odpowiedzialnego Biznesu 
jest partnerem w projekcie 
„Wizja zrównoważonego rozwoju 
dla polskiego biznesu 2050”, 
realizowanym przez Ministerstwo 
Gospodarki i fi rmę doradczą Deloitte. 
To swoista platforma współpracy 

sektora publicznego i prywatnego. Współpracy koniecznej 
dla realizacji – wcześniej – Celów Milenijnych, a obecnie 
Zrównoważonych Celów Rozwoju (SDG).

Każde z państw będzie miało do odegrania inną rolę w zakresie 
wdrażania SDG, a poszczególne fi rmy będą i powinny wybierać 
jako priorytety swojego działania te cele, które najbardziej 
odpowiadają ich specyfi ce i są adekwatne do ich działalności 
biznesowej. Przyjęcie Wizji 2050 już w 2011 roku buduje w tym 
zakresie przestrzeń dla wsparcia ich realizacji w Polsce; koalicji 
czy partnerstw sektorowych i międzysektorych, dzięki którym 
ich osiągnięcie może być łatwiejsze. Sygnatariuszami Wizji jest 

KOMENTARZE I OPINIE

http://odpowiedzialnybiznes.pl/wizja-zrownowazonego-rozwoju-dla-polskiego-biznesu-2050/
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Cel Rezultat na rok 2015

Cel 1. 
Wyeliminować skrajne 

ubóstwo i głód

W 1990 roku za mniej niż 1,25 dolara dolara dziennie żyła ponad połowa mieszkańców krajów 
rozwijających się.  Liczba ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie w krajach rozwijających się zmalała o 1 miliard.

Cel 2. 
Zapewnić powszechne 
nauczanie na poziomie 

podstawowym

91% dzieci w krajach rozwijających się było zapisanych do szkoły.

Cel 3. 
Promować równość 

płci i awans społeczny 
kobiet

Dla krajów rozwijających się został osiągnięty cel eliminacji nierówności w dostępie do edukacji.

Cel 4. 
Ograniczyć 

umieralność dzieci

Globalnie w latach 1990–2015 umieralność dzieci spadła o połowę: z 90 do 43 zgonów na 1000 urodzeń.
Między 2000 a 2013 r. szczepionki przeciwko odrze pozwoliły zapobiec śmierci około 15,6 mln dzieci.
Nadal codziennie umiera 16 tys. dzieci, głównie z przyczyn, którym można zapobiec.

Cel 5. 
Poprawić opiekę 
zdrowotną nad 

matkami

Od 1990 roku umieralność matek spadła globalnie o 45%.
W 2014 globalnie 70% porodów odbyło się w asyście wykwalifi kowanego personelu medycznego. 
W 1990 było to 59%.

Cel 6. 
Ograniczyć 

rozprzestrzenianie się 
HIV/AIDS, malarii 
i innych chorób

Między 2000 a 2013 rokiem nowe zakażenia HIV spadły o 40%.
Między 2000 a 2013 rokiem profi laktyka, diagnoza i leczenie gruźlicy pozwoliły uratować 
37 mln osób.

Cel 7. 
Stosować 

zrównoważone 
metody 

gospodarowania 
zasobami naturalnymi

W 2015 roku 91% ludności świata ma dostęp do dobrego źródła wody pitnej. 
W 1990 taki dostęp miało 76% ludzi.

Cel 8. 
Stworzyć globalne 

partnerskie 
porozumienie 

na rzecz rozwoju

Pomoc rozwojowa wzrosła o 66% między rokiem 2000 a 2014, sięgając 135 miliardów dolarów.
Dostęp do internetu wzrósł z 6% w roku 2000 do 43% w 2015 czyli ponad 3 miliardy ludzi korzysta 
z internetu.

MILENIJNE CELE ROZWOJU - PODSUMOWANIECzy stawianie Celów Zrównoważonego 
Rozwoju ma sens?
Chociaż Cele Zrównoważonego Rozwoju brzmią dla wielu 
górnolotnie i abstrakcyjnie, to warto sobie uświadomić, że 
odnoszą się one do najważniejszych problemów globalnych 
dotyczących spraw fundamentalnych.

Stawianie celów nie powinno dziwić, zwłaszcza biznesu. 
Realizując jakikolwiek projekt biznesowy stawiamy sobie 
cele, a później do nich dążymy. Bez wyznaczenia celu nie ma 
efektywnego biznesu, nie osiągniemy sukcesu jeśli wcześniej 
go nie zdefi niujemy.

Czy stawianie celów zrównoważonego rozwoju dla świata 
ma sens? Odpowiadając na to pytanie warto sięgnąć po 
metodę znaną biznesowi, czyli zwięzłą analizę historyczną.  
W roku 2000 podczas szczytu ONZ przywódcy z całego świata 
przyjęli osiem Milenijnych Celów Rozwoju. Rok 2015 to czas 
podsumowań. A rezultaty, zgodnie z raportem ONZ „Millenium 
Development Goals report 2015”, są następujące:

ZESTAWIENIE NA PODSTAWIE OPRACOWANIA PRZYGOTOWANEGO PRZEZ GRUPĘ ZAGRANICA W LIPCU 2015 ORAZ RAPORTU ONZ „MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS REPORT 2015”.
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Cel Wybrane wskaźniki, zadania oraz dobre przykłady

CEL 1: 
WYELIMINOWAĆ 
UBÓSTWO 
WE WSZYSTKICH JEGO 
FORMACH NA CAŁYM 
ŚWIECIE 

Wybrane wskaźniki:
• do 2030 roku wyeliminowanie skrajnego ubóstwa dla 

wszystkich ludzi na całym świecie, obecnie mierzonego 
jako ludzi żyjących za mniej niż $ 1,25 dziennie

• do 2030 roku zmniejszenie o co najmniej połowę liczby 
mężczyzn, kobiet i dzieci żyjących w ubóstwie we wszystkich 
jego wymiarach

• wdrożenie odpowiednich, krajowych systemów zabezpiecze-
nia socjalnego 

• do 2030 roku zapewnienie, że wszyscy mężczyźni i kobiety, 
zwłaszcza ubodzy, mają równe prawa do zasobów gospo-
darczych, a także dostęp do podstawowych usług, własności 
gruntów i innych form własności, dziedziczenia, zasobów 
naturalnych, odpowiednich nowych technologii i usług 
fi nansowych, w tym mikrofi nansowania

• do 2030 roku zbudowanie systemu wsparcia ubogich i osób 
w trudnej sytuacji oraz zmniejszenie narażenia na wstrząsy 
gospodarcze, społeczne i środowiskowe, zwłaszcza te będą-
ce skutkiem katastrof naturalnych

14% ludności w krajach rozwijających się żyje nadal w skrajnym ubóstwie – 
to jest wciąż 800 milionów ludzi. 
Źródło: raport ONZ „Millenium Development Goals report 2015”

CEL 2: 
WYELIMINOWAĆ 
GŁÓD, OSIĄGNĄĆ 
BEZPIECZEŃSTWO 
ŻYWNOŚCIOWE 
I ZAPEWNIĆ LEPSZE 
ODŻYWIANIE,
PROMOWAĆ 
ZRÓWNOWAŻONE 
ROLNICTWO 

Wybrane wskaźniki:
• do 2030 roku wyeliminowanie głodu i zapewnienie dla 

wszystkich ludzi, zwłaszcza ubogich i osób w trudnej 
sytuacji, w tym dzieci, dostępu do bezpiecznej, pożywnej 
i wystarczającej dawki żywności przez cały rok

• do 2030 roku wyeliminowanie wszelkich form niedożywie-
nia, w tym osiągnięcie, do roku 2025, międzynarodowo 
uzgodnionych celów dotyczących zatrzymania wzrostu 
śmiertelności dzieci poniżej 5 roku życia, a także zaspokoje-
nie potrzeb żywieniowych dorastających dziewcząt, kobiet 
w ciąży i karmiących oraz osób starszych

• do 2030 roku podwojenie wydajności produkcji rolnej i do-
chodów drobnych producentów żywności, w szczególności 
kobiet, ludności tubylczej, gospodarstw rodzinnych, pasterzy 
i rybaków. Zapewnienie bezpiecznego i sprawiedliwego do-
stępu do ziemi, do innych zasobów produkcyjnych i surow-
ców, do wiedzy, usług fi nansowych, rynków oraz dostępu 
do pozarolniczego zatrudnienia

• do roku 2030 zapewnienie zrównoważonych systemów pro-
dukcji żywności i wdrożenie elastycznych praktyk rolniczych, 
które zwiększają wydajność pracy i produkcji, które poma-
gają utrzymać ekosystemy, które wzmacniają zdolność do 
adaptacji do zmian klimatu, ekstremalnych warunków 
pogodowych, susz, powodzi i innych klęsk. Stopniowe 
poprawianie jakości gleby do roku 2020 utrzymanie różno-
rodności genetycznej nasion, roślin uprawnych, zwierząt 
hodowlanych, związanych z nimi dzikich gatunków, w tym 
poprzez solidnie zarządzane i zdywersyfi kowane banki 
nasion i roślin na szczeblu krajowym, regionalnym i między-
narodowym, oraz promowanie dostępu i sprawiedliwego 
podział korzyści wynikających z wykorzystywania zasobów 
genetycznych oraz związanej z nimi wiedzy tradycyjnej

Paweł Jezierski     
– Kierownik ds. 
Komunikacji, Unilever

Firma Unilever 
realizując już od kilku 
lat  ambitne cele Planu  
„Życie w Sposób 
Zrównoważony” 
swoimi działaniami 
nawiązuje także do 

Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Razem 
z wieloma partnerami pracujemy nad tym, aby 
cele te przyniosły realne efekty. Mamy wiele 
przykładów pokazujących jak nasze marki 

wspierają konkretny cel ONZ i realizujemy 
przy tej okazji dużą kampanię informacyjną 
a pracowników, aby pokazać wysiłki fi rmy 
i naszą rolę we wspieraniu zrównoważonego 
rozwoju. Dla przykładu, cel 2 mówiący m.in. 
o wyeliminowaniu głodu i promowaniu 
zrównoważonego rolnictwa jest wpisany m.in. 
w działania marek Knorr oraz Lipton.

Marka Knorr globalnie zobowiązała się do 
poprawy warunków życia dzieci i ich wspólnot, 

poprzez przekazanie 1 mln pożywnych 
posiłków dla dzieci w wieku szkolnym na 
całym świecie we współpracy z World Food 
Programme. Knorr stawia także na surowce 
rolne ze zrównoważonego rolnictwa i realizuje 
to m.in. w  ramach promowania gospodarstw 
zrównoważonych Knorr (tzw. Knorr Landmark 
Farms). W skali lokalnej, w Polsce, marka Knorr 
przekazała w tym roku już ponad 10 ton swoich 
produktów do Banków Żywności. 

Natomiast celem marki Lipton jest pozyskiwanie 
całej herbaty z upraw certyfi kowanych przez 
Rainforest Alliance już w 2015 roku. 

Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju 
ONZ oraz  własnych ambicji związanych 
z naszym Planem „Życie w Sposób 
Zrównoważony” zapewni po prostu lepszą 
przyszłość dla całego świata. 

wspierają konkretny cel ONZ i realizujemy poprz
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CEL 3: 
ZAPEWNIĆ ŻYCIE 
W ZDROWIU ORAZ 
PROMOWAĆ DOBROBYT 
DLA WSZYSTKICH LUDZI 
W KAŻDYM WIEKU

Wybrane wskaźniki:
• do roku 2030 zmniejszenie globalnego współczynnika umie-

ralności matek do mniej niż 70 na 100 000 żywych urodzeń
• do 2030 roku ograniczenie zgonów noworodków i dzieci 

poniżej 5 roku życia, do poziomu 12 na 1000 żywych uro-
dzeń noworodków oraz 25 na 1000 żywych urodzeń dzieci 
do 5 roku życia 

• do 2030 roku zwalczenie epidemii AIDS, gruźlicy, malarii 
i chorób tropikalnych, a także zmniejszenie przypadków 
zapalenia wątroby, chorób przenoszonych przez wodę 
i innych chorób zakaźnych

• do 2030 roku zmniejszenie o jedną trzecią przedwczesnej 
umieralności z powodu chorób niezakaźnych poprzez 
zapobieganie, leczenie i promocję zdrowia psychicznego 
i dobrego samopoczucia

• do roku 2020 zmniejszenie o połowę liczby zgonów 
i obrażeń będących skutkiem wypadków drogowych

CEL 4: 
ZAPEWNIĆ INKLUZYJNĄ 
I JAKOŚCIOWO DOBRĄ 
EDUKACJĘ ORAZ 
STWORZYĆ WSZYSTKIM 
LUDZIOM MOŻLIWOŚĆ 
UCZENIA SIĘ PRZEZ 
CAŁE ŻYCIE 

Wybrane wskaźniki:
• do 2030 roku zapewnienie, że wszystkie dziewczęta i chłopcy 

mają wolny, równy dostęp do dobrej jakości kształcenia na 
poziomie podstawowym i średnim, który pozwala na realiza-
cję odpowiednich i skutecznych efektów kształcenia

• do 2030 roku zapewnienie dla wszystkich dziewcząt i chłop-
ców dostępu do wysokiej jakości wczesnego rozwoju, opieki 
i edukacji przedszkolnej, tak aby były gotowe do nauki 
w szkole podstawowej

• do 2030 roku zapewnienie równego dostępu dla wszystkich 
kobiet i mężczyzn do tanich i dobrej jakości szkół  technicz-
nych, zawodowych oraz wyższych

• do 2030 roku znaczne zwiększenie liczby młodzieży i doro-
słych, którzy mają odpowiednie umiejętności, w tym umie-
jętności techniczne i zawodowe, pozwalające na znalezienie 
zatrudniania w godnych warunkach bądź podjęcie własnej 
działalności gospodarczej

• budowanie i modernizacja obiektów edukacyjnych tak, 
aby były przystosowane do dzieci z  niepełnosprawnościami. 
Zapewnienie dla wszystkich bezpiecznych, wolnych od prze-
mocy i efektywnych warunków uczenia się 

Ponad 750 milionów osób dorosłych na świecie to analfabeci, aż dwie trzecie 
z nich to kobiety. 250 milionów dzieci w młodszym wieku szkolnym nie 
opanowało podstaw pisania i czytania, podczas gdy 124 miliony dzieci 
i młodzieży w ogóle nie uczęszcza do szkoły.
Źródło: www.unic.un.org.pl/sg-na-temat-dni/miedzynarodowy-dzien-alfabetyzacji-przeslanie-sekretarza-

generalnego-onz-8-wrzesnia-2015-r/2856#sthash.S69hq9RI.dpuf

CEL 5: 
OSIĄGNĄĆ RÓWNOŚĆ 
PŁCI I WZMOCNIĆ 
POZYCJĘ KOBIET 
I DZIEWCZĄT 

Wybrane wskaźniki:
• zakończenie wszelkich form dyskryminacji wobec wszystkich 

kobiet i dziewcząt na całym świecie
• wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec wszystkich 

kobiet i dziewcząt w sferze publicznej i prywatnej, 
w tym handlu ludźmi i wykorzystywania seksualnego, 
a także innych rodzajów nadużyć 

• wyeliminowanie wszystkich szkodliwych praktyk, takich jak 
wczesne i przymusowe małżeństwa czy okaleczanie żeńskich 
narządów płciowych

• uznanie wartości niepłatnych prac związanych z pracami 
domowymi oraz promowanie wspólnej odpowiedzialności 
w gospodarstwie domowym i obowiązkach rodzinnych 

• zapewnienie pełnego i efektywnego udziału kobiet w dostę-
pie do stanowisk kierowniczych na wszystkich poziomach 
podejmowania decyzji w życiu politycznym, gospodarczym 
i publicznym

Kobiety stanowią 40 proc. wśród kierowników i wyższych urzędników, 34 proc. 
wśród przedsiębiorców, 32 proc. wśród ministrów i 24 proc. wśród posłów.
Źródło: www.wyborcza.pl/1,91446,16994198,Eksperci__zrownowazony_udzial_kobiet_i_mezczyzn_w.html; 

Dane za 2014 rok

CEL 6: 
ZAPEWNIĆ 
DOSTĘPNOŚĆ WODY 
DLA WSZYSTKICH LUDZI 
ORAZ ZRÓWNOWAŻONE 
ZARZĄDZANIE WODĄ 
I INFRASTRUKTURĄ 
SANITARNĄ 

Wybrane wskaźniki:
• do 2030 roku zapewnienie wszystkim powszechnego 

i równego dostępu do bezpiecznej i taniej wody pitnej
• do 2030 roku zapewnienie dostępu dla wszystkich do odpo-

wiednich warunków sanitarnych i higienicznych, zwracając 
szczególną uwagę na potrzeby kobiet i dziewcząt oraz osób 
w trudnej sytuacji

• do 2030 roku poprawienie jakości wody poprzez zmniej-
szenie zanieczyszczenia, eliminując wysypiska i minimali-
zując wydzielanie niebezpiecznych substancji chemicznych. 
Zmniejszenie o połowę odsetka nieoczyszczonych ścieków 
oraz znaczne zwiększenie poziomu ponownego wykorzysta-
nia wody i jej recyklingu

• do 2030 roku wdrożenie zintegrowanych systemów zarzą-
dzania zasobami wodnymi na wszystkich szczeblach, w tym 
poprzez współpracę transgraniczną

• wsparcie i wzmocnienie udziału społeczności lokalnych 
w poprawie gospodarki wodno-sanitarnej

Co trzecia osoba na świecie nie ma dostępu do sanitariatów.
Źródło: raport ONZ „Millenium Development Goals report 2015”

http://www.unic.un.org.pl/sg-na-temat-dni/miedzynarodowy-dzien-alfabetyzacji-przeslanie-sekretarza-generalnego-onz-8-wrzesnia-2015-r/2856#sthas
http://www.unic.un.org.pl/sg-na-temat-dni/miedzynarodowy-dzien-alfabetyzacji-przeslanie-sekretarza-generalnego-onz-8-wrzesnia-2015-r/2856#sthas
http://www.unic.un.org.pl/sg-na-temat-dni/miedzynarodowy-dzien-alfabetyzacji-przeslanie-sekretarza-generalnego-onz-8-wrzesnia-2015-r/2856#sthas
http://www.wyborcza.pl/1,91446,16994198
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CEL 7: 
ZAPEWNIĆ 
WSZYSTKIM DOSTĘP 
DO STABILNEJ, 
ZRÓWNOWAŻONEJ 
I NOWOCZESNEJ 
ENERGII PO 
PRZYSTĘPNEJ CENIE 

Wybrane wskaźniki:
• do 2030 roku zapewnienie powszechnego dostępu 

do niedrogich, niezawodnych i nowoczesnych usług 
energetycznych

• do 2030 roku znaczne zwiększenie udziału energii 
odnawialnej w ogólnym koszyku energetycznym

• do 2030 roku podwojenie globalnego wskaźnika poprawy 
efektywności energetycznej

• do 2030 roku wzmocnienie współpracy międzynarodowej 
w celu ułatwienia dostępu do czystej energii i nowych tech-
nologii, w tym dostępu do energii odnawialnej, poprawy 
efektywności energetycznej i zaawansowanych i czystych 
technologii dla paliw kopalnych, a także wspieranie inwe-
stycji w infrastrukturę energetyczną i czyste technologie 
energetyczne

• do 2030 roku rozbudowanie infrastruktury i modernizacja 
technologii dostarczania nowoczesnych i zrównoważonych 
usług energetycznych dla wszystkich krajów rozwijających się, 
w szczególności dla krajów najmniej rozwiniętych, małych 
państw wyspiarskich i śródlądowych 

CEL 8: 
PROMOWAĆ  
TRWAŁY, INKLUZYJNY 
I ZRÓWNOWAŻONY 
WZROST 
GOSPODARCZY, 
PEŁNE I PRODUKTYWNE 
ZATRUDNIENIE ORAZ 
GODNĄ PRACĘ DLA 
WSZYSTKICH LUDZI 

Wybrane wskaźniki:
• utrzymanie wzrostu gospodarczego na poziomie uwzględ-

niającym warunki krajowe,  a w szczególności zapewnienie 
co najmniej 7 procentowego wzrostu rocznie w krajach 
najsłabiej rozwiniętych

• osiągnięcie wyższego poziomu wydajności ekonomicznej 
poprzez dywersyfi kację, modernizację technologiczną 
i innowacje, w tym poprzez skoncentrowanie się na obsza-
rach, dzięki którym generowana jest wartość dodana oraz 
tych wymagających dużego zaangażowania pracy ludzi 

• promowanie polityk prorozwojowych, które wspierają roz-
wój produkcji, tworzenie wysokiej jakości nowych miejsc pra-
cy, pobudzanie przedsiębiorczości, kreatywności i innowacyj-
ności; promowanie polityk, które zachęcają do zakładania 
i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsię-
biorstw, zwłaszcza poprzez dostęp do usług fi nansowych

• stopniowe poprawianie do 2030 roku wydajności zasobów 
globalnej konsumpcji i produkcji oraz dążenie do oddzielenia 
wzrostu gospodarczego od degradacji środowiska naturalne-
go, zgodnie z ramami 10-letniego programu zrównoważonej 
konsumpcji i produkcji, głównie w krajach rozwiniętych 

• do 2030 roku osiągnięcie pełnego i produktywnego zatrud-
nienia i godnej pracy dla wszystkich kobiet i mężczyzn, w tym 
dla ludzi młodych i osób niepełnosprawnych. Zapewnienie rów-
nego wynagrodzenia za pracę o jednakowej wartości

Grupa PGE przyczynia się do wypełnienia 
celów na rzecz zrównoważonego 
rozwoju poprzez m.in. konsekwentną 
redukcję zanieczyszczeń emitowanych 
przez elektrownie konwencjonalne. 
W ciągu ostatnich lat elektrownie GK PGE 
ograniczyły już emisje SO₂ o 80%, emisje 
NOx o 40% i emisje pyłów o 97%. W planach 
inwestycyjnych uwzględnione zostały także 
zadania, których efektem będzie m.in. 
ograniczenie szkodliwego działania hałasu 
na otoczenie, ochrona wód i gruntów.

Grupa PGE jest największym producentem 
zielonej energii w Polsce, posiada ok. 8,5% 
udział, w rynku OZE pod względem mocy 
zainstalowanej i stale go powiększa. 
W 2014 roku PGE Energia Odnawialna, 
spółka z Grupy PGE, oddała do użytku 
Farmę Wiatrową Wojciechowo składającą 
się z 14 turbin o łącznej mocy zainstalowanej 
28 MW. We wrześniu 2015  roku nastąpiło 
ofi cjalne otwarcie kolejnej elektrowni 
wiatrowej – Karwice o mocy 40 MW 
zlokalizowanej w gminie Malechowo 
w województwie zachodniopomorskim.  
Tylko w roku 2015 na inwestycje w aktywa 

wytwarzające energię z wiatru Grupa PGE 
przeznaczy w sumie 1 mld zł. Łącznie, do
końca 2015 roku PGE Energia Odnawialna 
uruchomi jeszcze trzy kolejne farmy 
wiatrowe – Resko II o mocy 76 MW, 
Lotnisko o mocy 90 MW i Kisielice II 
o mocy 12 MW. Po ich uruchomieniu łączna 
moc zainstalowana w lądowej energetyce 
wiatrowej osiągnie 529 MW.

Intensywnie rozwijając odnawialne 
źródła energii Grupa Kapitałowa PGE  
konsekwentnie dąży do stopniowej 
dywersyfi kacji źródeł wytwarzania. 
Oprócz inwestycji w farmy wiatrowe, 
prowadzone są również prace nad 
uruchomieniem pierwszej w portfelu 
wytwórczym Grupy elektrowni 
fotowoltaicznej.

W skład Grupy Kapitałowej PGE 
wchodzi również 36 elektrowni wodnych 
(32 elektrowni przepływowych o łącznej 
mocy 97 MW oraz 4 elektrownie szczytowo – 
pompowe o łącznej mocy 1509 MW).

CASE STUDY

Pod koniec 2014 r. w 28 krajach Unii bezrobotnych było ponad 5 mln młodych 
ludzi w wieku poniżej 25 lat.
Źródło: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4102_pl.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4102_pl.htm
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CEL 9: 
BUDOWAĆ 
INFRASTRUKTURĘ 
ODPORNĄ NA SKUTKI 
KATASTROF, 
PROMOWAĆ 
INKLUZYJNĄ 
I ZRÓWNOWAŻONĄ 
INDUSTRIALIZACJĘ 
ORAZ WSPIERAĆ 
INNOWACJE 

Wybrane wskaźniki:
• rozwijanie dobrej jakościowo, niezawodnej, trwałej infra-

struktury, w tym infrastruktury regionalnej i transgranicznej, 
wspierającej wzrost gospodarczy i dobrobyt ludzi

• promowanie zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu spo-
łecznemu industrializacji, a do 2030 roku znaczne zwiększe-
nie udziału przemysłu w zatrudnieniu i produkcie krajowym 
brutto, z uwzględnieniem warunków krajowych 

• zwiększenie dostępu dla małych przedsiębiorstw przemysło-
wych i innych, w szczególności w krajach rozwijających się, 
do usług fi nansowych, w tym dostępnych kredytów, oraz ich 
integracja z łańcuchami dostaw i rynkami

• do 2030 roku zmodernizowanie infrastruktury i przemysłu, 
aby były zrównoważone, efektywniejsze w wykorzystaniu 
zasobów. Rozwijanie technologii i procesów przemysłowych 
przyjaznych dla środowiska

• Rozwijanie badań naukowych, wzmocnienie możliwości 
technologicznych sektorów przemysłowych we wszystkich 
krajach, w szczególności w krajach rozwijających się. 
Promowanie innowacyjności a do 2030 roku zwiększenie 
liczby pracowników badawczo-rozwojowych oraz publicz-
nych i prywatnych wydatków na badania i rozwój

CEL 10: 
ZMNIEJSZYĆ 
NIERÓWNOŚCI 
W OBRĘBIE PAŃSTWA 
I MIĘDZY PAŃSTWAMI 

Wybrane wskaźniki:
• do 2030 roku stopniowe osiągnięcie i utrzymanie wzrostu 

przychodów 40 procent najbiedniejszej części populacji  
w tempie wyższym niż średnie krajowe

• do 2030 roku wzmocnienie i promowanie integracji społecz-
nej, gospodarczej i politycznej wszystkich, bez względu na 
wiek, płeć, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, 
religię, status ekonomiczny lub jakikolwiek inny czynnik

• zapewnienie równych szans i zmniejszenie nierówności, 
w tym poprzez eliminację dyskryminujących przepisów, 
polityk i praktyk oraz promowanie odpowiedniego ustawo-
dawstwa, polityk i działań w tym zakresie

• przyjęcie polityk, zwłaszcza fi skalnych, wynagradzania 
i opieki społecznej,  które pozwolą na stopniowe osiągnięcie 
większej równości 

• do roku 2030 zmniejszenie do mniej niż 3 procent kosztów 
transakcji przekazów pieniężnych realizowanych przez emi-
grantów i wyeliminowanie rodzajów przekazów pieniężnych 
z kosztami wyższymi niż 5 procent

Emigranci na świecie wysyłają do swoich rodzin niemal 600 mld dol. rocznie. 
To dla wielu państw fundament funkcjonowania gospodarki.
Źródło: P. Maciejewicz, Płyną pieniądze z saksów. Dla wielu państw to bardzo ważny dochód, wyborcza.biz, 17.06.2015, 
http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,18134931,Plyna_pieniadze_z_saksow__Dla_wielu_panstw_to_bardzo.html

CEL 11: 
ZROBIĆ WSZYSTKO, 
BY MIASTA 
I LUDZKIE OSIEDLA 
BYŁY INKLUZYJNE, 
BEZPIECZNE, ODPORNE 
NA SKUTKI KATASTROF 
I ZRÓWNOWAŻONE 

Wybrane wskaźniki:
• do 2030 roku zapewnienie wszystkim dostępu do odpowied-

nich, bezpiecznych i tanich mieszkań, a także zapewnienie 
podstawowych usług i świadczeń w slumsach

• do 2030 roku zapewnienie wszystkim dostępu do bezpiecz-
nego, niedrogiego i zrównoważonego transportu, poprawę 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, głównie poprzez rozwój 
transportu publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem 
potrzeb osób w trudnej sytuacji, kobiet, dzieci, osób niepeł-
nosprawnych i starszych

• wzmocnienie wysiłków w celu ochrony i zachowania dzie-
dzictwa kulturowego i naturalnego na świecie

• do 2030 roku znaczące zmniejszenie liczby ofi ar śmiertelnych 
i liczby osób ponoszących bezpośrednie straty ekonomicz-
ne w stosunku do globalnego produktu krajowego brutto 
spowodowanych przez katastrofy, w tym katastrofy związane 
z wodą. Położenie szczególnego nacisku na ochronę ubogich 
i ludzi szczególnie narażonych

• do 2030 roku zmniejszenie negatywnego wpływu na poziom 
środowiska mieszkańców miast, zwracając szczególną uwagę 
na jakość powietrza, jakość usług komunalnych i gospodarki 
odpadami

W pierwszej połowie 2015 roku w sumie ponad 13 tys. osób zginęło 
w następstwie klęsk żywiołowych - ekstremalnych zjawisk pogodowych 
i trzęsień ziemi. Łącznie poniesione straty w pierwszym półroczu 2015 wyniosły 
50 mld USD (31,7 mld euro).
Źródło: http://krolowa-superstar.blog.pl/2015/07/15/wysoka-liczba-ofi ar-katastrof-naturalnych-w-pierwszej-

polowie-2015-r/; na podstawie danych fi rmy Munich Re

CEL 12: 
ZAPEWNIĆ 
ZRÓWNOWAŻONĄ 
KONSUMPCJĘ 
I ZRÓWNOWAŻONE 
WZORCE PRODUKCYJNE 

Wybrane wskaźniki:
• do 2030 roku wdrożenie modeli zrównoważonego zarządza-

nia i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych
• do 2030 roku zmniejszenie o połowę odpadów żywnościo-

wych na poziomie detalicznym i konsumenckim oraz zmniej-
szenie strat żywności w produkcji i łańcuchu produkcji, 
w tym straty po zbiorach

• zachęcanie przedsiębiorstw, zwłaszcza dużych, międzynaro-
dowych fi rm, do działania w sposób zrównoważony oraz do 
włączenia informacji na temat zrównoważonego rozwoju do 
swojej sprawozdawczości

• promowanie zrównoważonych zamówień publicznych, 
zgodnych z politykami i priorytetami krajowymi

• opracowanie i wdrożenie narzędzi do monitorowania efek-
tów zrównoważonego rozwoju dla zrównoważonej turystyki, 
dzięki której powstają miejsca pracy i promowana jest lokal-
na kultura i produkty 

http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,18134931
http://krolowa-superstar.blog.pl/2015/07/15/wysoka-liczba-ofi
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CEL 13: 
PODJĄĆ PILNE 
DZIAŁANIA 
ZWALCZAJĄCE ZMIANY 
KLIMATYCZNE I ICH 
SKUTKI 

Wybrane wskaźniki:
• podniesienie zdolności adaptacyjnych wszystkich krajów do 

zagrożeń związanych z klimatem i klęskami żywiołowymi 
• wprowadzenie do krajowych polityk, strategii i planów 

wskaźników zrównoważonego rozwoju
• podniesienie poziomu edukacji, świadomości oraz potencja-

łu instytucjonalnego w celu zmniejszenia zmian klimatycz-
nych, adaptacji do tych zmian oraz wczesnego ostrzegania 
przed ich skutkami

• realizacja zobowiązania podjętego przez kraje rozwinięte 
w Konwencji Ramowej  ONZ dotyczącej zmian klimatu, 
w wyniku której zostanie przeznaczone łącznie 100 miliar-
dów $ rocznie do roku 2020 na rzecz zaspokojenia potrzeb 
krajów rozwijających się, wynikających ze zmian klimatycz-
nych

• promowanie mechanizmów podnoszących zdolności krajów 
najsłabiej rozwiniętych i małych państw wyspiarskich do 
efektywnego planowania i zarządzania związanego ze zmia-
nami klimatu. Objęcie szczególną troską kobiet, młodzieży, 
społeczności lokalnych oraz grup marginalizowanych

Zmiany klimatyczne oznaczają zmiany w klimacie spowodowane pośrednio 
lub bezpośrednio działalnością człowieka, która zmienia skład atmosfery 
ziemskiej i która jest odróżniana od naturalnej zmienności klimatu obserwowanej 
w porównywalnych okresach.

CEL 14: 
CHRONIĆ OCEANY 
I MORZA ORAZ 
WYKORZYSTYWAĆ 
ICH ZASOBY 
W ZRÓWNOWAŻONY 
SPOSÓB 

Wybrane wskaźniki:
• do 2025 roku zapobieganie i znaczące zredukowanie wszel-

kiego rodzaju zanieczyszczenia środowiska morskiego
• do 2020 roku doprowadzenie do zrównoważonego sposobu 

zarządzania i ochrony ekosystemów morskich 
• zminimalizowanie i zlikwidowanie skutków zakwaszenia 

oceanów, w szczególności poprzez zwiększenie współpracy 
naukowej na wszystkich poziomach

• do 2020 roku skuteczne uregulowanie połowów i zakończe-
nie szkodliwych praktyk związanych z nadmierną eksploata-
cją łowisk, w szczególności wyeliminowanie nielegalnych, 
niezgłaszanych i nieuregulowanych połowów. Wdrożenie 
systemów zarządzania łowiskami w oparciu o dane nauko-
we, w celu przywrócenia zasobów ryb do stanu równowagi 
w jak najkrótszym możliwym czasie

• do 2020 roku zabezpieczenie i odnowienie co najmniej dzie-
sięciu procent obszarów przybrzeżnych i morskich, zgodnie 
z prawem krajowym i międzynarodowym, w oparciu o naj-
lepsze dostępne informacje naukowe

Szacuje się, że do roku 2050 liczba ludzi na świecie wzrośnie do 12 miliardów. 
Około 60% ludzi będzie zamieszkiwało tereny nadmorskie.
Źródło: www.greenpeace.org/poland/pl/co-robimy/morza-i-oceany/zanieczyszczenie/

CEL 15: 
CHRONIĆ, PRZYWRÓCIĆ 
I PROMOWAĆ 
ZRÓWNOWAŻONE 
WYKORZYSTYWANIA 
EKOSYSTEMÓW 
LĄDOWYCH, 
GOSPODAROWAĆ 
LASAMI 
W SPOSÓB 
ZRÓWNOWAŻONY, 
ZWALCZAĆ 
PUSTYNNIENIE, 
ZATRZYMAĆ 
I ODWRÓCIĆ PROCES 
DEGRADACJI GLEBY, 
POWSTRZYMAĆ STRATY 
W BIORÓŻNORODNOŚCI 

Wybrane wskaźniki:
• do 2020 roku zapewnienie ochrony, rekultywacji i zrówno-

ważonego wykorzystania lądowych i śródlądowych ekosyste-
mów słodkowodnych i ich otoczenia, w szczególności lasów, 
bagien i gór, zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi 
z umów międzynarodowych

• do 2020 roku wypromowanie wdrażania zrównoważonego 
zarządzania wszelkimi rodzajami lasów, powstrzymanie wy-
lesiania, odnowienie lasów zdegradowanych oraz znaczne 
zwiększenie zalesiania w skali globalnej

• do 2030 roku zapewnienie ochrony ekosystemów górskich, 
w tym ich różnorodności biologicznej, w celu zwiększenia 
ich udziału w zapewnieniu zrównoważonego rozwoju

• podjęcie pilnych działań, aby zakończyć kłusownictwo i han-
del chronionymi gatunkami fl ory i fauny. Skierowanie tych 
działań zarówno w stronę popytową jak i podażową

• zapewnienie i znaczące zwiększenie środków fi nansowych 
w celu ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorod-
ności biologicznej i ekosystemów

Każdego roku na świecie ubywa 12-15 mln hektarów lasów. W ciągu minuty znika 
las naturalny o powierzchni równej 36 boiskom do piłki nożnej. Co roku ubywa 
ok. 27 000 km2 lasów w Amazonii - to tyle co powierzchnia Belgii.
Źródło: http://sos.wwf.pl/problemy?id=10

http://www.greenpeace.org/poland/pl/co-robimy/morza-i-oceany/zanieczyszczenie/
http://sos.wwf.pl/problemy?id=10
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CEL 16: 
PROMOWAĆ ISTNIENIE 
POKOJOWYCH 
I INKLUZYJNYCH 
SPOŁECZEŃSTW, 
CO UMOŻLIWI 
ZRÓWNOWAŻONY 
ROZWÓJ; ZAPEWNIĆ 
WSZYSTKIM LUDZIOM 
DOSTĘP DO WYMIARU 
SPRAWIEDLIWOŚCI; 
BUDOWAĆ EFEKTYWNE, 
ODPOWIEDZIALNE 
I INKLUZYJNE 
INSTYTUCJE NA 
WSZYSTKICH 
SZCZEBLACH 

Wybrane wskaźniki:
• znaczne ograniczenie wszelkich form przemocy i związanej 

z nimi umieralności
• zakończenie nadużyć, wykorzystywania, handlu, tortur

i wszelkich form przemocy wobec dzieci
• znaczne zmniejszenie korupcji i przekupstwa we wszystkich 

postaciach
• rozszerzenie i wzmocnienie udziału krajów rozwijających się 

w instytucjach globalnego zarządzania
• zapewnienie dostępu do informacji publicznej oraz ochrona 

podstawowych wolności, zgodnie z przepisami prawa krajo-
wego oraz umów międzynarodowych

Najmniej skorumpowanymi krajami na świecie są Dania i Nowa Zelandia. 
Najwyższy poziom korupcji jest w Korei Północnej, Somalii, Sudanie 
i Afganistanie. Na 175 badanych państw przez Transparency International 
w 2014 roku Polska znalazła się na 35 miejscu.
Źródło: www.transparency.org/cpi2014

CEL 17: 
WZMOCNIĆ 
MECHANIZMY 
POWSTAWANIA 
GLOBALNYCH 
PARTNERSTW ORAZ 
OŻYWIĆ JUŻ ISTNIEJĄCE 
PARTNERSTWA2  

Wybrane wskaźniki:
• wsparcie krajów rozwijających się w utrzymaniu stabilności 

związanej ze zobowiązaniami wynikającymi z zadłużenia 
długoterminowego poprzez koordynację polityk mających 
na celu wspieranie fi nansowania dłużnego, redukcję zadłu-
żenia i restrukturyzację zadłużenia

• opracowanie i wdrożenie systemów promocji inwestycji 
w krajach najsłabiej rozwiniętych

• promowanie rozwoju, upowszechnianie i transfer na 
korzystnych warunkach technologii przyjaznych środowisku 
do krajów rozwijających się

• znaczne zwiększenie eksportu krajów rozwijających się, 
w szczególności podwojenie udziału krajów najsłabiej rozwi-
niętych w światowym eksporcie do 2020 roku

• zapewnienie realizacji bezcłowego i bezkontyngentowego 
dostępu do rynku wszystkich krajów najmniej rozwiniętych, 
zgodnie z postanowieniami Światowej Organizacji Handlu

Światowi przywódcy zobowiązali się przekazać do Zielonego Funduszu 
Klimatycznego 100 mld dolarów do roku 2020. Fundusz ma wspierać inwestycje 
na rzecz klimatu w krajach rozwijających się.

2 Tłumaczenie zaczerpnięte z: http://www.unic.un.org.pl/strony-2011-2015/agenda-na-rzecz-zrownowazonego-rozwoju-2030-i-cele-zrownowazonego-rozwoju/2850

http://www.transparency.org/cpi2014
http://www.unic.un.org.pl/strony-2011-2015/agenda-na-rzecz-zrownowazonego-rozwoju-2030-i-cele-zrownowazonego-rozwoju/2850
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Peter Bakker, 
– President & CEO WBCSD

Bardzo budujący jest fakt, że po raz 
pierwszy biznes został tak mocno 
zaangażowany do aktywnego 
udziału w kształtowaniu agendy na 
rzecz zrównoważonego rozwoju. 
Kontynuacja tego zaangażowania 
będzie kluczem do osiągnięcia 
Celów Zrównoważonego Rozwoju. 

Jesteśmy świadomi, że długoterminowa stabilność gospodarcza 
i społeczna są niezbędnym warunkiem dla rozwoju biznesu. 
Biznes nie osiągnie sukcesu w społeczeństwie, które upada. 
Cele Zrównoważonego Rozwoju wskazują połączenie między 
strategią biznesową a globalnymi priorytetami, obejmując 
szeroki wachlarz zagadnień związanych ze zrównoważonym 
rozwojem, takich jak: zmiany klimatyczne, degradacja 
środowiska naturalnego, zdrowie, edukacja i zwalczanie 
ubóstwa. Będą one szeroko oddziaływały na globalne programy 
związane z rozwojem społeczeństw do 2030 roku. Prywatne 
i publiczne środki zostaną przekierowane na realizację tych 
priorytetów. Dlatego Cele Zrównoważonego Rozwoju mogą 
pomóc przedsiębiorcom w identyfi kacji nowych rynków 
i szans biznesowych. Na całym świecie Cele Zrównoważonego 
Rozwoju wyznaczą nowe ramy dla Twojej fi rmy, dzięki którym 
będą mogły być zrealizowane globalne cele zrównoważonego 
rozwoju. Zaangażowanie Twojego przedsiębiorstwa pozwoli na 
osiągnięcie wielu korzyści począwszy od dostępu do nowych 
rynków i uzyskaniu znacznych zachęt fi nansowych związanych 
z efektywnym wykorzystywaniem zasobów, po zwiększenie 
zaangażowania interesariuszy czy zmniejszenie narażenia na 
rosnące ryzyka prawne i reputacyjne. 

Przyłącz się do realizacji Celów 
Zrównoważonego Rozwoju 
i powiedz o tym światu
ONZ przygotowało specjalną platformę, na której organizacje 
i fi rmy mogą zgłosić inicjatywy wspierające realizację 
Celów Zrównoważonego Rozwoju. We wrześniu 2015 roku 
na platformie znajdowało się już prawie 1750 inicjatyw 
z całego świata, które są źródłem inspiracji.

ZACHĘCAMY WSZYSTKIE FIRMY DZIAŁAJĄCE W POLSCE 
DO ZGŁASZANIA SWOICH INICJATYW. 

To proste:
1. Przyłącz się lub stwórz międzysektorowe partnerstwo 

realizujące wybrany Cel lub Cele 

2. Wejdź na 
https://sustainabledevelopment.un.org/partnerships

3. Wypełnij formularz i pochwal się światu swoimi 
osiągnięciami

Cele Zrównoważonego Rozwoju 
i szanse dla biznesu
Wyróżniającym elementem procesu defi niowania Celów 
Zrównoważonego Rozwoju było zaangażowanie biznesu 
i towarzysząca mu świadomość, że bez biznesu tych 
ambitnych celów nie uda się osiągnąć. Szczególna rolę 
w tym przedsięwzięciu odegrała Światowa Rada Biznesu 
na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (World Business Council 
for Sustainable Development, WBCSD).

Organizacja WBCSD, wspólnie z Global Compact i Global 
Reporting Initiative, przygotowała przewodnik dla fi rm SDG 
Compass, w którym znajdują się wyjaśnienia jaki wpływ 
Cele Zrównoważonego Rozwoju będą miały na biznes. 
Znajduje się w nim również opis szans i ryzyk związanych 
z Celami. Przewodnik dostępny jest na stronie internetowej 
www.sdgcompass.org

SZANSE DLA BIZNESU WEDŁUG SDG COMPASS:

• Szybko rozwijający się rynek dla nowych technologii 
zwiększających efektywność energetyczną, poprawę 
gospodarki wodnej i zmniejszenie wpływu na środowisko.

• Inwestycje w sektory takie jak zrównoważony transport, 
energia odnawialna, magazynowanie energii, zielone 
budownictwo, technologie informacyjne i komunikacyjne 
(ICT), czyli w te, które już dynamicznie się rozwijają.

• Olbrzymie i w znacznej mierze nie wykorzystane rynki 
dla produktów i usług, które mogą podnieść standard 
życia czterech miliardów ludzi obecnie żyjących 
w ubóstwie. Rozwój rynków dla niedrogich świadczeń 
związanych z opieką zdrowotną, edukacją, zrównoważoną 
energią, fi nansami oraz technologiami informacyjno-
komunikacyjnymi.

• Działania zmierzające do zwiększenia równouprawnienia 
i podniesienia statusu społecznego kobiet i dziewcząt, które 
będą skutkowały odblokowaniem nowego, wielkiego rynku, 
zwłaszcza w Indiach i Chinach. 

https://sustainabledevelopment.un.org/partnerships
http://www.sdgcompass.org
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INSPIRACJE:

Więcej informacji na temat samych Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz ich znaczenia dla biznesu można znaleźć w poniższych źródłach:

— https://sustainabledevelopment.un.org/

— https://sustainabledevelopment.un.org/partnerships

— www.sdgcompass.org

— www.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda.html

— www.sustainabledevelopment2015.org/

— www.unglobalcompact.org/what-is-gc/our-work/sustainable-development/background

— www.un.org.pl/rozwoj/mdg/

— www.un.org/millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf/MDG%202015%20rev%20%28July%201%29.pdf

OPRACOWANIE ANALIZY: 
dr Robert Sroka 

WSPÓŁPRACA: 
Marcin Grzybek, 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Analizy tematyczne Forum Odpowiedzialnego Biznesu 
to cyklicznie wydawane dokumenty, których celem jest dostarczenie 
podstawowych informacji na wybrany temat w zwięzłej i przystępnej 
formie oraz przedstawienie różnych punktów widzenia, które pojawiają się 
w dyskursie publicznym. Analiza wskazuje również, dlaczego dany temat 
może być istotny dla przedsiębiorstw oraz na jakie aspekty powinny one 
zwrócić uwagę w kontekście realizacji ich strategii CSR.

KONTAKT:
Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu,
e-mail: biuro@fob.org.pl,
tel. 22 627 18 71

www.odpowiedzialnybiznes.pl

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najstarszą i największą 
organizacja pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej 
odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. 

Forum to organizacja typu think-and-do-tank, będąca rzecznikiem 
prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny, czyli biorący pod uwagę 
wpływ przedsiębiorstwa na środowisko i społeczeństwo. 

https://sustainabledevelopment.un.org/
https://sustainabledevelopment.un.org/partnerships
http://www.sdgcompass.org
http://www.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda.html
http://www.sustainabledevelopment2015.org/
http://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/our-work/sustainable-development/background
http://www.un.org.pl/rozwoj/mdg/
http://www.un.org/millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf/MDG%202015%20rev%20%28July%201%29.pdf
mailto:biuro@fob.org.pl
http://www.odpowiedzialnybiznes.pl
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