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Cel 1: Wyeliminować ubóstwo we wszystkich 
jego formach na całym świecie
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Brak przychodów

Systemy ochrony socjalnej

Niedożywienie

Prawie miliard ludzi żyje 

za mniej niż 1,25 USD dziennie

Głód

Wykluczenie społeczne

Prawo do własności



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

Rolnictwo

800 milionów 

głodujących

Praca

Migracje

Bezpieczeństwo 

żywnościowe

Odżywianie



Cel 3: Zapewnić wszystkim ludziom w każdym 
wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt
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Średnia długość 

życia

Ponad 6 milionów dzieci 

umiera przed ukończeniem 

piątego roku życia

HIV/AIDS

Planowanie 

rodziny

Ochrona 

zdrowia

Śmiertelność 

dzieci i matek

Choroby



Cel 4: Zapewnić wszystkim edukację wysokiej 
jakości oraz promować uczenie się przez całe życie 
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Równy dostęp do edukacji 

na wszystkich poziomach

Polepszenie 

życia

Zwiększyć 

liczbę 

nauczycieli Zwiększyć 

liczbę placówek 

edukacyjnych

103 mln młodych 

ludzi nie potrafi pisać, 

czytać i liczyć



Cel 5: Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję 
kobiet i dziewcząt
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Równy dostęp do 

edukacji, opieki 

zdrowotnej i 

godziwej pracy

Prawa 

własności

Udział w 

procesie 

decyzyjnym Nieodpłatna 

praca

Pokój i 

dobrobyt

Przemoc i 

dyskryminacja

Prawa 

kobiet



Cel 6: Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i 
warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną 
gospodarkę zasobami wodnymi
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40% światowej populacji 

ma ograniczony dostęp 

do wody

Bezpieczeństwo 

żywnościowe

Choroby

Głód i 

niedożywienie

Edukacja



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

pracy

Produkcja 

żywności

Zmiany 

klimatyczne

Dostęp do 

technologii

Bezpieczeństwo

Szansa na 

lepszą 

przyszłość



Cel 8: Promować silny, zrównoważony i inkluzywny
wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie 
oraz godną pracę dla wszystkich ludzi
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Produktywne 

zatrudnienie dla 

młodychGodziwe 

miejsca pracy

Jakość 

życia

Praca nie 

chroni przed 

ubóstwem

Do 2030 r. potrzebnych 

będzie 470 mln miejsc 

pracy dla młodych

Polityki 

społeczne, 

inwestycje



Cel 9: Budować stabilną infrastrukturę, promować 
zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać 
innowacyjność
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Inwestycje w 

transport, energię, 

nowe technologie

Dobre 

zdrowie, 

edukacja

Rozwój małych i 

średnich 

przedsiębiorstw

Dostęp do pracy i 

usług finansowych



Cel 10: Zmniejszyć nierówności w krajach i 
między krajami
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Równe 

szanse dla 

każdego

Pomoc 

rozwojowa

Inkluzywny

postęp 

gospodarczy

1% ludzi posiada 40% 

światowego majątku. 

Biedniejsza połowa światowej 

populacji posiada łącznie 1% 

światowego majątku.

Nierównomiernie 

rozłożony 

dochód

Polityki i system 

prawny, ochrona 

socjalna



Cel 11: Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, 
stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi 
włączeniu społecznemu
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Połowa populacji 

świata mieszka w 

miastach

Transport, 

budownictwo, 

infrastruktura

Prawie 

miliard ludzi 

mieszka w 

slumsach

Zanieczyszczenie

Grupy wrażliwe 

(niepełnosprawni, 

dzieci)

Bezpieczeństwo



Cel 12: Zapewnić wzorce zrównoważonej 
konsumpcji i produkcji
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Recykling

Wyrzucamy 1/3 

całej światowej 

żywności

Jeśli nie zmienimy 

obecnego stylu życia, to 

w 2050 roku będziemy 

potrzebować zasobów 

trzech planet takich jak 

Ziemia

5 miliardów 

ludzi ma 

nadwagę albo 

jest otyła

Oszczędzanie 

energii i 

zasobów 

naturalnych
Podniesienie 

świadomości



Cel 13: Podjąć pilne działania w celu 
przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom
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Wyższe temperatury = 

niższe zbiory żywności

Wysokie koszty 

zmian 

klimatycznych

Ocieplenie - dwukrotna 

wielkość Hiszpanii, tyle 

pokrywy lodowej topnieje w 

każdej dekadzie.

Zagrożenie 

dla życia 

ludzkiego

Zmiana 

wzorców 

pogodowych

Zmiany 

klimatyczne nie 

znają granic 

państwowych



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

zarządzanie 

zasobami 

morskimi

Oceany 

pochłaniają 

jedną trzecią 

CO2

Oceany stanowią 

99% przestrzeni 

do życia na Ziemi

Zanieczyszczenie 

mórz

Napędzają 

światowe 

ekosystemy

Kwestia państw 

wyspiarskich



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 
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Bioróżnorodność

Lasy pokrywają 

30% powierzchni 

Ziemi
Wylesianie, 

susze, 

pustynnienie

Ochrona i 

odtwarzanie 

ekosystemów

Ochrona 

ginących 

gatunków Zrównoważone 

zarządzanie 

lasami



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
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Korupcja, 

przestępczość, 

terroryzm

Podstawowe 

wolności, 

legislacja

Rządy 

prawa

Handel ludźmi, 

przemoc

Odpowiedzialne i 

przejrzyste 

instytucje

Proces 

podejmowania 

decyzji



Cel 17: Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne
partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju
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Budowa potencjału 

krajów rozwijających 

się

Sprawiedliwy 

system handlowy

Rozwój i 

transfer 

technologiiOficjalna pomoc 

rozwojowa dla 

krajów 

rozwijających się

Partnerstwa publiczne i 

publiczno-prywatne z 

udziałem społeczeństwa 

obywatelskiego
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Więcej o Celach 

na stronie 

Ośrodka Informacji ONZ  

www.unic.org.pl

oraz
www.facebook.com/UnicPoland

Twitter.com/UNICWarsaw

http://www.unic.org.pl/
http://www.facebook.com/UnicPoland
http://www.twitter.com/UNICWarsaw
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