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Co to jest
onz?

Jakub Płonka

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) jest organizacją międzynarodową, która 
ma charakter ogólny, czyli zajmuje się większością spraw na świecie, ma szeroki zakres 
działalności oraz ma charakter powszechny, czyli zrzesza prawie wszystkie państwa 
świata. Jej głównym celem jest utrzymanie pokoju na świecie oraz rozwój społeczny 
państw członkowskich. 

Organizacja Narodów Zjednoczonych 
(ONZ) jest organizacją międzynaro-
dową, która ma charakter ogólny, czy-
li zajmuje się większością spraw na 
świecie, ma szeroki zakres działalności 
oraz ma charakter powszechny, czy-
li zrzesza prawie wszystkie państwa 
świata. Jej głównym celem jest utrzy-
manie pokoju na świecie oraz rozwój 
społeczny państw członkowskich. 

Organizacja zrzesza 193 państwa. Os-
tatnim państwem, który dołączył był 
Sudan Południowy (2011).

Na czele ONZ stoi Sekretarz General-
ny. Od roku 2017 funkcję tę pełni Por-
tugalczyk Antonio Guterres.

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) jest organizacją międzynarodową, która 
ma charakter ogólny, czyli zajmuje się większością spraw na świecie, ma szeroki zakres 
działalności oraz ma charakter powszechny, czyli zrzesza prawie wszystkie państwa 
świata. Jej głównym celem jest utrzymanie pokoju na świecie oraz rozwój społeczny 
państw członkowskich. 

Jak powstałA onz?
Prekursorem ONZ była Liga Narodów, utworzona w roku 1919. Miała ona również za 
cel sprawowania pieczy nad bezpieczeństwem i pokojem na świecie. Jednak w wyn-
iku II wojny światowej, Liga Narodów przestała pełnić swoje funkcją, a ostatecznie  
w roku 1946 ją rozwiązano.
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Idea powstania Organizacji Narodów 
Zjednoczonych zrodziła się po II wojnie 
światowej i jej tragicznych skutkach. 
Widziano wówczas, że tylko odpow-
iednia współpraca między państwa-
mi może doprowadzić do utrzymania 
pokoju na świecie. 

W styczniu 1942 roku 26 państw pod-
pisało „Deklarację Narodów Zjednoc-
zonych”, co dało sygnał, że świat chce 
współpracować dla zachowania pokoju. 
W tej Deklaracji po raz pierwszy użyto 
terminu „Narody Zjednoczone”. Polska 
również podpisała ten dokument. 

Pierwszy projekt dotyczący ONZ został przygotowany na konferencji w Dumbarton 
Oaks w roku 1944, gdzie uzgodniono cele oraz zasady funkcjonowania organizacji,  
jak i jej wstępną strukturę.

25 kwietnia 1945 roku rozpoczęła się Konferencja w San Francisco, gdzie 50 dele-
gatów opracowało dokument o nazwie Karta Narodów Zjednoczonych, który stanowi 
podstawę funkcjonowania organizacji. Karta zawiera 111 artykułów. Dokument zos-
tał przyjęty 25 czerwca 1945 roku. Istnieje 51 członków założycieli. Artykuł 3. Karty 
Narodów Zjednoczonych stanowi, że są to państwa, które wzięły udział w konfer-
encji założycielskiej w San Francisco i ratyfikowały Kartę – 50 państw. Tym ostatnim 
państwem jest Polska, która nie mogła uczestniczyć w Konferencji ze względu na 
formowanie nowego rządu w państwie. Jednak wkład Polski w założenie nowej or-
ganizacji był na tyle duży, że dodano drugi warunek bycia państwem założycielskim 
– podpisanie Deklaracji Narodów Zjednoczonych”, co Polska zrobiła.
 
24 października 1945 Karta Narodów Zjednoczonych weszła w życie po ratyfikac-
ji jest przez stałych członków Rady Bezpieczeństwa i pozostałych sygnatariuszy.  
Dzień 24 października jest oficjalnym Dniem ONZ.

gdzie znajduje się onz?
Siedziba ONZ znajduje się w Nowym Jorku. To tam znajduje się większość głównych 
organów ONZ, jak np. Zgromadzenie Ogólne, Rada Bezpieczeństwa czy Rada Gospo-
darcza i Społeczna. Wyjątkiem jest Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, który 
ma siedzibę w Hadze. W Nowym Jorku siedzibę ma również Sekretariat organizacji, 
odpowiedzialny za koordynację pracy całego ONZ.

Gdzie jeszcze ONZ ma swoje siedziby?
Poza Nowym Jorkiem, ONZ ma swoje siedziby w:
 – Genewie (Szwajcaria) 
 – Wiedniu (Austria)
 – Nairobi (Kenia)



Jak wygląda flaga i godło 
ONZ? 
Godło ONZ przedstawia widok mapy 
świata otoczonej dwoma gałązkami 
oliwnymi na jasnoniebieskim tle. Kolor 
ten, jak i gałązki oliwne mają symbol-
izować pokój na świecie. 

W roku 1947 oficjalnie przyjęto flagę 
ONZ jako jej oficjalny emblemat.
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Jakie są języki robocze Sekretariatu ONZ?
 
Językami roboczymi Sekretariatu, których znajomość jest wymagana  
od personelu pracującego w Sekretariacie są:
 –  Angielski
 – Francuski

Oficjalnymi językami organizacji są:
 – Angielski
 – Francuski
 – Hiszpański
 – Rosyjski
 – Chiński
– Arabski –  w tym języku nie ma sporząd-
zonego autentycznego tekstu Karty 
Narodów Zjednoczonych, jednak jest on 
jednym z oficjalnych języków

JAKIE SĄ OFICJALNE JĘzyKI ONZ?

Delegat państwa, który występuje na 
forum organizacji może wypowiadać się  
w dowolnym języku, a jego wypowiedź 
będzie symultanicznie tłumaczona na 
języki oficjalne.
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Organy
ONZ

Zuzanna Bukowska

Zgromadzenie Ogólne, zwane 
również -
„Parlamentem Narodów”

Składa się z krajów członkowskich ONZ, które są reprezentowane przez kilkuosobo-
wą delegację, na której czele stoi Ambasador. 
Sesje Zgromadzenia 
Siedziba - Nowy Jork

Najważniejsza część: od września do grudnia

W każdym roku wybierany jest Przewodniczący sesji będący przedstawicielem kolej-
nego regionu geograficznego świata.

Funkcje Zgromadzenia Ogólnego:
1. wspiera współpracę międzynarodową
2. koordynuje pracę innych organów i ciał pomocniczych ONZ
3. zatwierdza budżet ONZ
4. ustala politykę administracyjną i personalną
5. służy jako forum do dyskusji
6. wyznacza standardy i przyjmuje rezolucję 
7. zwraca uwagę Rady Bezpieczeństwa na sytuacje, które mogą zagrażać bezpie-
czeństwu i pokojowi międzynarodowemu
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Przebieg:

a) debata ogólna
b) dyskusje w Komitetach Głównych

I Komitet Sprawy rozbrojenia i bezpieczeństwa 
międzynarodowego

II Komitet Sprawy ekonomiczne i finansowe

III Komitet Sprawy społeczne, kulturalne i pomoc 
humanitarna

IV Komitet Sprawy polityczne i dekolonizacja

V Komitet Sprawy administracyjne i budżetowe

VI Komitet Sprawy prawne

c) decyzje podjęte wpływają na pracę całego ONZ

Decyzje w sprawach:
Pokoju i bezpieczeństwa
Przyjmowania członków
Zatwierdzenia budżetów 
zapadają.

Większością 2/3 głosów wszystkich 
członków *

Decyzje w innych sprawach zapadają Zwykłą większością głosów *

*Każdy kraj dysponuje 1 głosem.

Zgromadzenia Ogólnego wybiera:
1. członków niestałych do Rady Bezpieczeństwa
2. członków do Rady Gospodarczej i Społecznej
3. Sekretarza Generalnego, w drodze tajnego głosowania zwykłą większością 
4. sędziów Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości



5 stałych:
 – Francja
 – Chiny
 – USA
 – Rosja
 – Wielka Brytania

Kompetencje Rady Bezpieczeństwa: 
– mandatem jest zachowanie i utrzymanie pokoju
– bada spory i sytuacje zagrażające pokojowi 
– decyduje o zastosowaniu odpowiednich środków w celu przywrócenia  
międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (sankcje ekonomiczne lub użycie siły)
– wzywa strony konfliktu do pokojowego załatwiania sporów
(w drodze rokowań, badań, pośrednictwa, pojednania, arbitrażu, rozstrzygnięcia 
sądowego, odwołania się do organizacji lub układów regionalnych albo w drodze 
innych środków pokojowych)
– postanawia, kiedy i gdzie ma powstać misja pokojowa oraz decyduje o przedłużeniu, 
zakończeniu lub wprowadzeniu zmian do mandatu misji
 – udziela rekomendacji Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ w sprawach przyjęcia nowych 
członków oraz kandydatów na Sekretarza Generalnego ONZ 
– wybiera sędziów Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości wraz ze  
Zgromadzeniem Ogólnym ONZ 

Rada Bezpieczeństwa
Na Radzie Bezpieczeństwa ciąży główna odpowiedzialność za utrzymanie pokoju  
i bezpieczeństwa na świecie. 

Członkowie

10 niestałych:
Są wybierani na 2 letnią kadencję przez Zgromadzenie Ogólne według „Zasady 
reprezentacji geograficznej” na podstawie zasług poszczególnych członków w utrzy-
maniu pokoju i bezpieczeństwa. 
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Sprawy proceduralne:
 – ustalenie porządku obrad
 – wysłanie zaproszeń dla państw członkowskich do wzięcia udziału w obradach Rady
 – przyjęcie zasad proceduralnych
 – nie pociągają za sobą wysyłania wojsk 
 – nie mają bezpośredniego znaczenia dla kluczowych problemów polityki międzynaro-
dowej

Grupa regionalna Lata parzyste Lata nieparzyste

Grupa Afrykańska 2 członków 1 członek 

Grupa Azji i Pacyfiku 1 członek 1 członek

Grupa Europy Wschodniej 1 członek -

Grupa Ameryki Łacińskiej i Karaibów 1 członek 1 członek

Grupa Europy Zachodniej i inne grupy - 2 członków

* W przypadkach, gdy stały członek jest stroną sporu będącego przedmiotem obrad 
Rady, a rozważane są środki pokojowego jego rozwiązania, członek ten nie może  
z prawa weta skorzystać. Prawa tego nie jest on natomiast pozbawiony w sytuacji, 
gdy przedmiotem głosowania jest zastosowanie środków przymusu.
Rada Bezpieczeństwa przyjęła precedensową zasadę, że nieobecność lub wstrzy-
manie się od głosu stałego członka nie czyni decyzji nieważną, to jednak nigdy zasada 
ta nie została wykorzystana przeciwko stałemu członkowi Rady.

Reforma Rady 
wymaga nowelizacji Karty Narodów Zjednoczonych. Poprawki muszą być przy-
jęte przez 2⁄3 Zgromadzenia Ogólnego, w tym przez wszystkich stałych członków  
Rady Bezpieczeństwa.

Sprawy Weto Decyzje

Proceduralne - większością zwykłą,  czyli 
większością 9 z 15 głosów 

Merytoryczne Przysługuje stałym 
członkom

większością 9 z 15 głosów zgodnie z 
jałtańską formułą *
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Rada Gospodarcza i Społeczna, 
czyli ECOSOC - 
Economic and Social Council
składa się z komisji funkcjonalnych, re-
gionalnych i stałych.

Funkcje i kompetencje
 – dyskusja na temat spraw gospodarczych, społecznych i kulturalnymi oraz praw 
człowieka. 
 – przygotowanie projektów konwencji i ustalenie wytycznych dla organów pomoc-
niczych. 
 – dokonanie przeglądu światowego i zajęcie się badaniami
 – koordynacja działalności organizacji wyspecjalizowanych i innych programów 
wchodzących w skład systemu Narodów Zjednoczonych

Współpracuje np. z
 – Bankiem Światowym
 – Międzynarodowym Funduszem Walutowym
 – Światową Organizacją Handlu

Członkostwo:
ma 54 członków wybieranych przez 
Zgromadzenie Ogólne na okres 3 lat. 

Każdy członek ma 1 głos. Decyzje są 
podejmowane zwykłą większością 
głosów.

Afryka 14 członków

Europa Zachodnia i 
inne kraje

13 członków

Azja 11 członków

Ameryka Łacińska i 
Karaiby

10 członków

Europa Wschodnia 6 członków
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Komisja do Spraw Ludności i 
Rozwoju

 – Promowanie wiedzy o trendach i zmianach 
występujących w strukturach społecznych i ich 
skutkach na poziomie międzynarodowym
 – Opracowuje zalecenia w sprawie tworzenia kra-
jowych strategii dotyczących kwestii społecznych

Komisja Nauki i Technologii 
dla Rozwoju

– Promowanie nauki i rozwoju technologicznego 
– Koordynowanie działalności ONZ w tych dz-
iedzinach

Komisja Rozwoju Społecznego – Doradzanie w zakresie promowania i wyznacza-
nia priorytetów dotyczących rozwoju społecznego 
i ekonomicznego
– Opracowuje strategie i cele promujące postęp 
społeczny
– Monitoruje wdrażanie i realizację np. – Planu 
Działania Drugiego Światowego Zgromadzenia na 
Temat Starzenia się Społeczeństw

Komisja ds. Statusu Kobiet – Pracuje na rzecz osiągnięcia równych praw dla 
kobiet
– Przeciwstawia się wszelkim przejawom dyskry-
minacji ze względu na płeć

Komisja Statystyczna – Zbieranie i porównywanie danych statystyc-
znych
– Dąży do standaryzacji terminologii i metod bad-
awczych

Komisja Środków Odurzają-
cych

– Międzynarodowa regulacja 
– Monitoruje realizację światowego planu przeci-
wko środkom odurzającym

Komisja Zrównoważonego 
Rozwoju

Monitoruje realizację zaleceń Agendy 21

Komisja ds. Zapobiegania Prz-
estępczości i Wymiaru Spraw-
iedliwości

Zajmuje się przestępczością międzynarodową

Komisje funkcjonalne
zajmują się głównie sprawami społecznymi. Rada Gospodarcza i Społeczna wybiera 
członków komisji, zaś rządy państw wyznaczają ekspertów do udziału w pracach komisji. 
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Komisja gospodarcza ds. 
Afryki

ECA

Addis 
Abeba,
Etiopia

Promowanie współpracy 54 krajów 
Afrykańskich
Wspieranie programów Unii Afrykańskiej
Podejmuje działania w sprawie przyspie-
szenia rozwoju
Ożywienie aktywności gospodarczej 

Komisja gospodarcza ds. 
Europy

ECE

Genewa,
Szwajcaria

Negocjuje normy i standardy  współpracy 
między państwami ONZ
Zajmuje się problemami związanymi  
z środowiskiem naturalnym, transportem, 
handlem, przemysłem, rolnictwem  
i budownictwem

Komisja gospodarcza ds. 
Ameryki Łacińskiej i Karai-
bów

ECLAC

Santiago,
Chile

Badanie, analiza i udzielanie pomocy  
w zakresie opracowywania rozwiązań 
regionalnych problemów gospodarczych
Wspiera zaopatrzenie w żywność, rozwój 
rolnictwa, planowanie gospodarcze  
i społeczne, rozwój przemysłowy i han-
dlowy, rozwój technologiczny, działal-
ność przedsiębiorczą, ochronę środowi-
ska naturalnego i politykę ludnościową

Komisja Gospo-
darczo-Społeczna ds. Azji i 
Pacyfiku

ESCAP

Bangkok,
Tajlandia

Wspiera rozwój ekonomiczny i społeczny
Podejmuje działania dążące do zmniej-
szenia ubóstwa i podniesienia poziomu 
życia

Komisja Gospo-
darczo-Społeczna  ds. Azji 
Zachodniej

ESCWA

Bejrut,
Liban
,

Pomaga w rekonstrukcji gospodarek
Koordynuje współpracę w takich dz-
iedzinach jak: zasoby wodne, handel 
międzynarodowy, rolnictwo, przemysł, 
rozwój gospodarczy, rozwój społeczny, 
wykorzystanie bogactw naturalnych, 
transport.

Komisje regionalne
zajmują się problemami gospodarczymi i społecznymi z 5 regionów świata. Odpowia-
dają za wymianę informacji i koordynację działań ONZ.
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Komitet ds. Programu i 
Koordynacji

Planowanie i analizowanie programów i kierunków 
działania ONZ pod kątem ich efektywności oraz usta-
lenie priorytetów działań

Komitet ds. Organizacji 
Pozarządowych

Rekomenduje organizacje pozarządowe ubiegające 
się o status konsultacyjny przy Radzie Gospodarczej  
i Społecznej oraz monitoruje ich pracę

Komitety stałe

Jest odpowiedzialna za rozpatrywanie sprawozdań dotyczących kwestii polityc-
znych, gospodarczych, społecznych i edukacji, przyjmowanie i badanie skarg ludności  
oraz przeprowadzanie okresowych wizytacji w celu dokonania postępu.

Członkowie
-Chiny
-Wielka Brytania
-Francja
-USA
-Rosja

Rada Powiernicza
powołana została do kontroli nad terytoriami powierniczymi do momentu ich usa-
modzielnienia, aby działać w interesie ich mieszkańców. Formalnie zawiesiła swoją 
działalność 1 października 1994 roku, wraz z usamodzielnieniem się Powierniczych 
Wysp Pacyfiku od USA.
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Trybunał składa się z 15 niezależnych, pochodzących z innych krajów, sędziów  
wybieranych na 9 letnią kadencję, przy czym co 3 lata zmieniana jest 1/3 składu. 

Prezes i wiceprezes Trybunału są wybierani na 3 letnią kadencję z prawem do reelek-
cji. Sędziowie nie reprezentują państwa, z którego pochodzą. Oprócz swoich podsta-
wowych obowiązków zawodowych mogą jedynie prowadzić działalność akademicką 
w formie publikacji lub wygłaszania wykładów.

 – Zgłoszenie kandydatów na sędziów przez grupy narodowe Stałego Trybunału Ar-
bitrażowego w Hadze
 – Wybór sędziów, niezależnie od siebie, przez Zgromadzenie Ogólne ONZ oraz Radę  
– Bezpieczeństwa
 – Wybór prezesa i wiceprezesa Trybunału przez sędziów

Funkcja sądowa Rozstrzygnięcie sporów między państwami zgodnie  
z prawem międzynarodowym

Funkcja doradcza Udzielenie opinii prawnych na pytania wnoszone 
przez organy oraz organizacje wyspecjalizowane 
ONZ

Sekretariat
organ wykonawczy pod przewodnictwem sekretarza generalnego, 12 podsekretarzy, 
biura i departamenty. Od 2017 roku Sekretarzem Generalnym jest António Guterres, 
z Portugalii. Od 1946 roku dziewięć osób sprawowało tę funkcję.
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Międzynarodowy Trybunał 
Sprawiedliwości
jest głównym organem sądowniczym ONZ powołanym w celu rozstrzygania sporów 
między państwami. Jego siedzibą jest Pałac Pokoju mieszczący się w Hadze. 



Funkcje Sekretariatu
 – bada ogólnoświatowe trendy w gospodarce i społeczeństwie
 – koordynuje działania związane z pomocą humanitarną
 – zajmuje się kwestiami prawa międzynarodowego, politycznego i rozbrojeniem
 – przygotowuje raporty dotyczące praw człowieka, kwestii rozwojowych, gospodar-
czych, społecznych i politycznych
 – pomaga w organizacji demokratycznych wyborów krajom które wystąpiły z taką 
prośbą
 – organizuje konferencje i tłumaczy dokumenty na oficjalne języki ONZ

Sekretarz Generalny - dyplomata, obrońca, orędownik respektowania praw 
człowieka i polepszenia życia najbiedniejszych  oraz urzędnik służby cywilnej.

Sekretarza Generalnego
 – Tłumi międzynarodowe spory  
 zapobiega ich eskalacji
 –   Angażuje się w kwestie: zrów-
noważonego rozwoju, rozwoju eko-
nomicznego i społecznego państw, 
ochrony ludności i działań humanitar-
nych, pomoc dla państw rozwijających 
się i znajdujących się w okresie trans-
formacji

wybierany przez Zgromadzenie Ogólne na podstawie rekomendacji Rady Bezpieczeń-
stwa zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym. W ostatnich latach Sekretarz 
Generalny był wybierany bez głosowania, czyli przez aklamację. Kadencja Sekretarza 
Generalnego trwa 5 lat z prawem do reelekcji. Sekretarz musi być niezależny, bez-
stronny i uczciwy.

Rada Praw Człowieka UNHRC
Organ pomocniczy Zgromadzenia Ogólnego ONZ z siedzibą w Genewie. Jego zadaniem 
jest wspieranie ochrony podstawowych wolności wszystkich ludzi bez względu na po-
chodzenie.Kieruje się zasadami powszechności, bezstronności, obiektywności, konstruk-
tywnego międzynarodowego dialogu i współpracy na rzecz ochrony praw człowieka.
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Rada Praw Człowieka ma
 – promować edukację w zakresie praw człowieka
 – służyć jako “forum do dialogów”
 – przedstawiać zalecenia Zgromadzeniu Ogólnemu w sprawie międzynarodowej 
ochrony praw człowieka
 – działać w bliskiej współpracy z rządami, organizacjami regionalnymi, krajowymi 
instytucjami zajmującymi się prawami człowieka i społeczeństwem obywatelskim
 – składać coroczne raporty Zgromadzeniu Ogólnemu

Członkowie są wybierani na 3 letnie 
kadencje w głosowaniu bezpośrednim 
i tajnym przez  2/3 członków Zgro-
madzenia Ogólnego.

Grupa Afrykańska 13 miejsc 

Grupa Azjatycka 13 miejsc

Grupa Ameryki 
Łacińskiej i Karaibów

8 miejsc

Grupa Europy  
Zachodniej i innych

7 miejsc

Grupa Europy 
Wschodniej

6 miejsc
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Agencje  
i AGENDY ONZ

Zuzanna Bukowska

W skład Systemu Narodów Zjednoczonych wchodzą

Programy i fundusze skupiają się na rozwoju, zdrowiu, pomocy humanitarnej oraz 
ochronie praw człowieka. 

Fundusz Narodów Zjednoczonych 
na Rzecz Dzieci (UNICEF)
zajmuje się opieką lekarską i pomocą 
w sytuacjach kryzysowych, oraz 
zapewnieniem elementarnego wyksz-
tałcenia dzieciom, zwłaszcza w krajach 
rozwijających się
 

Program Narodów Zjednoczonych 
do spraw Rozwoju (UNDP)
pomaga krajom rozwijającym się 
budować potencjał pozwalający na 
wdrożenie zasad zrównoważonego 
rozwoju. 

Pomaga państwom przy przeprow-
adzaniu reform i służy pomocą  
w zakresie udostępniania wiedzy, 
doświadczenia oraz innych środ-
ków niezbędnych do budowan-
ia lepszych warunków życia. UNDP 
jest największym wielostronnym 
źródłem finansowania programów 
rozwoju społeczno-gospodarczego 
państw członkowskich ONZ z zakresu 
ograniczenia ubóstwa, ochrony śro-
dowiska, tworzenia miejsc pracy czy 
promowania praw kobiet.



Zuzanna Bukowska | Agencje ONZ |  Powtórka z WOS-u |  19

 

 
Światowy Program Żywnościowy 
(WFP)
Udziela pomocy żywnościowej  
najbiedniejszym krajom. 
Prowadzi projekty dążące do zwiększe-
nia produkcji żywności

Udziela pomocy ofiarom klęsk natu-
ralnych i kryzysów humanitarnych.
Pomaga całym społecznościom jak  
i pojedynczym osobom w odbudowie 
normalnego życia

Programy i fundusze skupiają się na rozwoju, zdrowiu, pomocy humanitarnej 
oraz ochronie praw człowieka. 

pozostają odrębnymi, autonomicznymi organizacjami międzynarodowymi, koordynu-
ją jednak swoją pracę z działalnością ONZ i są z nią powiązane za pośrednictwem 
specjalnych umów, regulujących zakres wzajemnych relacji. Zajmują się problemami 
politycznymi, gospodarczymi, społecznymi czy środowiskiem naturalnym. Są to m.in.:

Międzynarodowa Organizacja Pracy 
(ILO)
zajmuje się problemami pracowniczy-
mi a szczególnie ograniczaniem pracy 
dzieci, ochroną praw pracowników, 
polepszaniem warunków pracy i życia, 
tworzeniem miejsc pracy, jak również 
opracowywaniem międzynarodowych 
standardów pracy.

Celem organizacji jest wspieranie za-
trudnienia i tworzenia nowych miejsc 
pracy, a także wzmocnienie ochrony 
praw pracowniczych, zabezpieczenia 
socjalnego i dialogu społecznego.
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Organizacja Narodów Zjednoczon-
ych ds. Oświaty, Nauki i Kultury 
(UNESCO)

ma na celu wspieranie idei pokoju  
i bezpieczeństwa przez pogłębianie 
międzynarodowej współpracy w dz-
iedzinie kultury, oświaty i nauki.

aktywizacja rządów państw oraz 
społeczności lokalnych dla idei ochro-
ny dziedzictwa kulturowego i natural-
nego, współpracy w dziedzinie nauki  
i edukacji oraz tworzenia społeczeńst-
wa informacyjnego.

Światowa Organizacja Zdrowia 
(WHO)

Jest odpowiedzialna za najważniejsze 
kwestie w ochronie zdrowia, m.in.:
 – ustala normy i standardy, np. doty-
czące składu lekarstw i jakości żywn-
ości,
 – tworzy politykę zdrowotną opartą 
na wiedzy naukowej,
 – zarządza kryzysami zdrowotnymi,
 – śledzi i ocenia tendencje zdrowotne 
na świecie.

Grupa Banku Światowego, 
Międzynarodowy Fundusz Walu-
towy (IMF)

międzynarodowa organizacja zajmu-
jąca się kwestiami stabilizacji eko-
nomicznej. Ma na celu dbanie o sta-
bilizacje na międzynarodowym rynku 
walutowym. Pełni funkcję regulacyjną, 
kredytową i konsultacyjną.
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Funkcja regulacyjna Nadzorowanie stosowanych przez kraje członkowskie 
ograniczeń walutowych i przestrzegania reguł kursowych

Funkcja kredytowa Dostarcza pomocy finansowej zadłużonym krajom, w 
zamian za zobowiązanie do dokonania reform ekonomic-
znych

Funkcja konsultacyjna Realizowanie usług konsultacyjnych i współpracy krajów 
członkowskich

Organizacja Międzynarodowego 
Lotnictwa Cywilnego (ICAO)

najważniejsza lotnicza organizacja 
międzynarodowa. Zajmuje się ustale-
niem międzynarodowych standardów 
w zakresie bezpieczeństwa, efekty-
wności i regularności komunikacji 
lotniczej. Zajmuje się promowaniem 
i rozwojem transportu powietrzne-
go. W skład organizacji wchodzą 36 
państw członkowskich.

Międzynarodowa Unia Telekomu-
nikacyjna (ITU)

najstarsza na świecie organizacja 
międzynarodowa, ustanowiona w celu 
standaryzowania oraz regulowania 
rynku telekomunikacyjnego i radioko-
munikacyjnego. Siedziba ITU znajduje 
się w Genewie.
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Organizacja Narodów Zjednoczon-
ych ds. Rozwoju Przemysłowego 
(UNIDO)

zajmuje się wspieraniem zrównoważo-
nego rozwoju przemysłowego, szc-
zególnie w krajach rozwijających się.  
Świadczy usługi doradcze w zakresie 
np. ochrony środowiska, odnawialnych 
źródeł energii i agrobiznesu.

Komisja Narodów Zjednoczonych 
ds. Międzynarodowego Prawa Han-
dlowego (UNCITRAL)

zajmuje się opracowaniem jedno-
litych przepisów i wytycznych dla 
międzynarodowego prawa handlo-
wego. Dąży również do zapewnienia 
jednolitej wykładni i stosowania pra-
wa międzynarodowego handlowego 
a także promocją stopniowej harmoni-
zacji i unifikacji prawa międzynarodo-
wego handlowego.

Międzynarodowa Agencja Energii 
Atomowej (IAEA).

zajmuje się wdrażaniem polityki 
odnośnie do przestrzeni kosmicznej. 
Wykonuje Program Zastosowań Prz-
estrzeni Kosmicznej i zarządza Rejes-
trem Obiektów Wyniesionych w kos-
mos. Zajmuje się również wsparciem 
krajów rozwijających się w celu pro-
mocji rozwoju technologii kosmic-
znych.
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Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Przestrzeni kosmicznej (UNOOSA)

została utworzona w celu opracowania międzynarodowych regulacji dotyczących 
kontroli nad środkami odurzającymi. Zajmuje się ograniczeniem podaży i popytu na 
narkotyki. Jest również odpowiedzialna za sporządzenie szczegółowych analiz tej sy-
tuacji na całym świecie.

Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Środków Odurzających i Przestępczości 
(UNODC)

została utworzona w celu opracowania międzynarodowych regulacji dotyczących 
kontroli nad środkami odurzającymi. Zajmuje się ograniczeniem podaży i popytu na 
narkotyki. Jest również odpowiedzialna za sporządzenie szczegółowych analiz tej  
sytuacji na całym świecie.
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CelE ONZ
Paweł Bonisławski

Jak każda organizacja międzynarodowa, tak i Organizacja Narodów Zjednoczonych 
ma swoje cele. W pierwszym rozdziale Karty Nardów Zjednoczonych są one jasno 
określone. Według pierwszego artykułu są to:

Utrzymywanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. W tym celu, aby zapo-
biegać zagrożeniom pokoju i je skutecznie usuwać, państwa należące do ONZ stosują 
skuteczne środki zbiorowe. ONZ ponadto ma za zadanie tłumić wszelkie akty agresji  
i inne naruszenia pokoju, łagodzić i załatwiać je pokojowymi sposobami w duchu 
sprawiedliwości i obowiązującego prawa międzynarodowego.

Rozwijanie przyjaznych stosunków pomiędzy państwami. Ważnym aspektem tego 
celu są zasady równouprawnienia i samostanowienia narodów oraz stosowanie  
odpowiednich środków dla stałego umacniania powszechnego pokoju. 

Rozwiązywanie międzynarodowych problemów w drodze konstruktywnej współpra-
cy. Problemy te mogą mieć różny charakter m.in.: społeczny, gospodarczy, kulturalny 
czy humanitarny. ONZ ma także popierać prawa człowieka i wolności, a także działać 
na rzecz ich przestrzegania i promowania niezależnie od rasy, płci, języka, narodowo-
ści czy wyznania. 

Stanowienie ośrodka uzgadniania wspólnych działań narodów, zmierzanie do  
osiągnięcia tych wspólnych celów. 

Jednym z ważnych celów ONZ jest 
także zrównoważony rozwój, co zosta-
ło nakreślone w Rezolucji Zgromadze-
nia Ogólnego z dnia 25 września 2015 
roku (tj. Agenda na Rzecz Zrównowa-
żonego Rozwoju 2030). Jak możemy 
przeczytać na oficjalnej stronie ONZ 
strategiczne płaszczyzny działania or-
ganizacji związanymi ze zrównoważo-
nym rozwojem stanowią następujące 
punkty:
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1. Koniec z ubóstwem.
2. Zero głodu.
3. Dobre zdrowie i jakość życia.
4. Dobra jakość edukacji. 
5. Równość płci.
6. Czysta woda i warunki sanitarne.
7. Czysta i dostępna energia.
8. Wzrost gospodarczy i godna praca.
9. Innowacyjność, przemysł, infras-
truktura.
10. Mniej nierówności.

11. Zrównoważone miasta i społec-
zności.
12. Odpowiedzialna konsumpcja i pro-
dukcja.
13. Działanie w dziedzinie klimatu.
14. Życie pod wodą.
15. Życie na lądzie.
16. Pokój, sprawiedliwość i silne ins-
tytucje.
17. Partnerstwa na rzecz celów.

ONZ pełni w obecnych niespokojnych czasach bardzo ważną funkcję, w szczegól-
ności kiedy mówimy o zapewnianiu światowego pokoju i bezpieczeństwa. Idee  
i cele przyświecające organizacji pozostają takie same od początku jej powstawan-
ia, już od czasu trwania II wojny światowej. Oczywiście wraz z rozwojem światowej 
społeczności i gospodarki, wychodząc naprzeciw wszelkim zmianom, w obrębie  
funkcjonowania ONZ pojawiają się.
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Członkostwo
Małgosia Stadnicka

Waszyngton, 1 stycznia 1942 roku. Przywódcy 26 państw zjeżdżają się z odległych 
zakątków świata do Stanów Zjednoczonych, by podpisać dokument, który przejdzie 
do historii jako Deklaracja Narodów Zjednoczonych. 

To w nim właśnie po raz pierwszy ofi-
cjalnie pada owo określenie - Narody 
Zjednoczone - jako wezwanie prezy-
denta Franklina D. Roosevelta do po-
wstrzymania “dzikich sił dążących do 
ujarzmienia świata”. Prezydent miał tu 
na myśli trwającą II Wojnę Światową. 
Gdy ta dobiegła końca, z nadzieją od-
budowania globalnej sceny w duchu 
współpracy i braterstwa, światowi 
przywódcy ponownie gościli w Sta-
nach. 

Konferencja w San Francisco 
1945
Podczas konferencji w San Francisco w czerwcu 1945 roku reprezentanci 50 państw 
podpisali Kartę Narodów Zjednoczonych. Ostatnim członkiem pierwotnym, który 
dołączył do ONZ, była Polska. W 1942 roku Polska nie była w stanie wysłać swojej 
reprezentacji do Stanów, by podpisać Deklarację Narodów Zjednoczonych, więc zos-
tały ustanowione oddzielne kryteria. Zgodnie z nim członkami pierwotnymi zostały 
państwa-sygnatariusze Karty Narodów Zjednoczonych, które wzięły udział w konfer-
encji w San Francisco lub podpisały Deklarację Narodów Zjednoczonych. Z powodu 
trwającej II Wojny Światowej Polska poszła drugą ścieżką, zamykając w październiku 
1945 roku listę 51 pierwotnych członków ONZ.
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W ciągu ponad 75 lat swojego istnienia ONZ stał się organizacją światową o na-
jwiększym, prawdziwie globalnym zasięgu. Jego członkami są aż 193 państwa! Na-
jnowszym krajem był Sudan Południowy, który dołączył do Organizacji w 2011 roku.

Ale to nie wszystko! ONZ uznaje dwie formy statusu obserwatora Organizacji - sta-
tus państwa-obserwatora i status obserwatora niepaństwowego. Ciekawostka: jest 
tylko jedno państwo na globie, które pomimo bycia powszechnie uznanym na arenie 
międzynarodowej nie jest członkiem ONZu, a pozostaje jedynie obserwatorem. Tym 
państwem jest Watykan. Drugim państwem-obserwatorem jest Palestyna.

Jakie wymagania ONZ stawia 
kandydatom do członkostwa? 
O przyznanie statusu członka, zgodnie z artykułem 4 Karty Narodów Zjednoczonych, 
może starać się “każde (...) państwo miłujące pokój, które przyjmie zobowiązania za-
warte w niniejszej Karcie i, zdaniem Organizacji, zdolne jest i pragnie zobowiązania 
te wykonywać”. Wynika z niej najważniejszy, choć niekoniecznie oczywisty wniosek - 
pełnoprawnym członkiem Organizacji nie może zostać organizacja międzynarodowa, 
a jedynie uznane na arenie międzynarodowej państwa.

Jaka procedura obowiązuje 
kraje spełniające kryteria? 
Pierwszy krok to złożenie do Sekretarza Generalnego wniosku wraz z formalnym 
listem, w którym kandydujące państwo akceptuje postanowienia Karty Narodów 
Zjednoczonych. Następnie wniosek trafia wówczas do Rady Bezpieczeństwa ONZ,  
w której jest poddawany głosowaniu. Jeżeli przynajmniej 9 z 15 członków Rady zagło-
suje za przyjęciem państwa do ONZ i żaden z członków stałych nie zawetuje decyzji, 
wniosek przechodzi do ostatniego etapu, którym jest debata na forum Zgromadzenia 
Ogólnego. Jeżeli państwo osiągnie przynajmniej 2/3 głosów poparcia oficjalnie staje 
się członkiem ONZ. Witamy w gronie członków ONZ.
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Ta procedura nie pozwoliła wstąpić do grona członków stałych ONZ terytoriów takich 
jak Kosowo (mimo poparcia połowy członków), Sahara Zachodnia ( jest rozpoznawal-
na na arenie międzynarodowej przez 44 państwa) i Tajwan (rozpoznawany przez 16 
państw).

Czy można wystąpić, zostać 
zawieszonym lub wręcz usu-
niętym z listy członków ONZ? 
Pewnie! Wystąpienie następuje na skutek jednostronnej deklaracji kraju członkow-
skiego. Zawiesić w prawach można również członka, przeciwko któremu Rada Bez-
pieczeństwa zastosowała środki zapobiegawcze lub środki przymusu. Odbywa się to 
przez rekomendację Rady Bezpieczeństwa i przy zgodzie 2/3 członków Zgromadzenia 
Ogólnego. Identyczna procedura obowiązuje w przypadku wydalenia z Organizacji 
członka, który uporczywie łamie postanowienia Karty - najpierw rekomendacja Rady, 
potem głosowanie na forum Zgromadzenia Ogólnego. Procedury opisane są odpow-
iednio w artykule 5 i artykule 6 Karty.
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Wojsko - czas 
konfliktóW

Michał Przygoda

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) jest organizacją międzynarodową, której 
byt prawny został wprowadzony na mocy Karty Narodów Zjednoczonych. Państwa 
Członkowskie, które przystąpiły do tej organizacji zobowiązały się do utrzymywania 
pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego (vide: art. 1 ust. 1 KNZ). Z uwagi na ten 
cel trudno mówić o wojsku w kontekście formacji zbrojnej przeznaczonej do walki.  
Z tych też względów armia ONZ nazywana jest „siłami pokojowymi”. 

Siły pokojowe ONZ powszechnie nazywane są „Błękitnymi Beretami”, „Niebieskimi 
Hełmami”. Nazwa ta wynika z wizerunku żołnierzy ONZ, którzy noszą berety lub 
hełmy w kolorze jasnoniebieskim. 

Skład Ogólnego Zgromadzenia - Ogólne Zgromadzenie składa się ze 
wszystkich członków Narodów Zjednoczonych3. Każdy członek posiada  
w Ogólnym Zgromadzeniu nie więcej niż pięciu przedstawicieli4. Każdy członek Ogól-
nego Zgromadzenia posiada jeden głos5.

Skład Rady Bezpieczeństwa - Rada Bezpieczeństwa składa się z piętnastu człon-
ków Narodów Zjednoczonych. Chińska Republika Ludowa, Republika Francuska, Fe-
deracja Rosyjska, Królestwo Zjednoczone W. Brytanii i Irlandii Północnej oraz Stany 
Zjednoczone Ameryki są stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa. 

Ogólne Zgromadzenie wybiera dziesięciu innych członków Narodów Zjed-
noczonych w charakterze niestałych członków Rady Bezpieczeństwa, przy 
czym należy zwracać w pierwszym rzędzie szczególną uwagę na sto-
pień udziału członków Narodów Zjednoczonych w dziele utrzymania mię-
dzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz w innych celach Organizacji,  
jak również na sprawiedliwy rozdział pod względem geograficznym.



Istotne uprawnienia Rady
Bezpieczeństwa 
w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego

W celu zapewnienia szybkiej i skutecznej akcji Narodów Zjednoczonych, członko-
wie tej Organizacji przekazali na Radę Bezpieczeństwa główną odpowiedzialność za 
utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa i zgodni są co do tego, że 
Rada Bezpieczeństwa wypełniając swe obowiązki, wynikające z tej odpowiedzialno-
ści, działa w ich imieniu.

Tryb powołania Sił Pokojo-
wych ONZ
Rada Bezpieczeństwa może powołać misje pokojowe, które zajmują się rozwią-
zywaniem konfliktów wewnętrznych lub między państwami. Działania ONZ mają  
na celu wprowadzenie lub nadzorowanie realizacji postanowień dotyczących prze-
rwania działań wojennych, rozdzielenia wojsk, całkowitego lub częściowego rozwią-
zania konfliktu oraz zabezpieczenie pomocy humanitarnej i odbudowy kraju po zakoń-
czeniu konfliktu.

Siły te powoływane są w trybie doraźnym przez Zgromadzenie Ogólne lub Radę Bez-
pieczeństwa ONZ, zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych. W założeniach ONZ, siły 
pokojowe stanowią – dla państw w nich uczestniczących – nieprzymusowy instru-
ment kontroli konfliktów zbrojnych.

W tak zwanych misjach utrzymania pokoju (peacekeeping missions) uczestniczy za-
równo personel mundurowy jak i cywilny. Największymi kontrybutorami personelu 
mundurowego są Afryka i Azja. Obecnie w 14 misjach pokojowych na całym świecie 
uczestniczy ponad 100 000 żołnierzy sił pokojowych ze 123 krajów. Za ich realizacją 
kryje się przekonanie, że bezstronna, posiadająca mandat ONZ i finansowana z wielu 
źródeł obecność jednostek ONZ w konflikcie przyczynia się do ogólnego zmniejsze-
nia napięcia, ochrony ludności cywilnej, poszanowania praw człowieka, zapewnienia 
pomocy humanitarnej i utrzymania pokoju. Za podstawę utrzymania pokoju uważa się 
takie zasady jak neutralność, brak użycia siły, z wyjątkiem obrony własnej, wykony-
wanie otrzymanego zadania i zgodę państwa przyjmującego.
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Deklaracja 
Praw

Człowieka
Małgosia Stadnicka

“Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw.”

To zdanie powstało, jak i samo ONZ, jako odpowiedź na tragedię II wojny światowej. 
Podczas wojny alianci (znani formalnie jako Narody Zjednoczone) uchwalili tzw. Cztery 
Wolności (ang. ‘Four Freedoms’). Zaprezentował je prezydent Franklin D. Roosevelt  
w 1941 roku, a były nimi: wolność słowa, wolność wyznania, wolność od niedostatku 
i wolność od strachu. 

Gdy wojna dobiegała końca, na konferencji założycielskiej ONZ w San Francisco 
zaproponowano utworzenie karty praw człowieka. Rada Gospodarcza i Społeczna 
powołała więc Komisję Praw Człowieka, a wynikiem pracy tejże Komisji było pow-
stanie tekstu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Deklarację zatwierdziło 10 
grudnia 1948 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 217/III A. Spośród 58 ów-
czesnych członków ONZ żaden nie zagłosował przeciw Deklaracji, a jedynie 8 krajów 
wstrzymało się od głosu (głównie kraje dawnego komunistycznego bloku wschod-
niego, ale również Arabia Saudyjska, Jugosławia i Związek Południowej Afryki).
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Czy deklaracja jest prawnie 
wiążącym dokumentem?
W dniu ustanowienia Deklaracja nie była prawnie wiążącym dokumentem, a to oznac-
za, że za jej nieprzestrzeganie nie groziły kary. Jednakże warto zauważyć, że, zgodnie  
z opinią większości prawników i zwróciwszy uwagę na szeroki szacunek, jakim dar-
zona jest Deklaracja, niektóre jej artykuły mogą być po niemal 75 latach od wejścia w 
życie uważane za prawo zwyczajowe. Co więcej, Deklaracja miała znaczący wpływ na 
treść wielu narodowych konstytucji.
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Co zawiera 30 artykułów 
tego dokumentu? 
Przede wszystkim stwierdzenie, że wszyscy ludzie są sobie równi bez względu na 
różnice rasy, koloru, płci, języka, wyznania, poglądów, narodowości, pochodzenia 
społecznego, majątku lub urodzenia. Zapewnia ona ponadto szereg podstawowych 
praw - prawo do życia, wolności, bezpieczeństwa, azylu, pracy, wypoczynku, nau-
ki, ochrony prawnej, sprawiedliwego sądu, domniemania niewinności, ubezpieczeń 
społecznych, rządzenia swoim krajem pośrednio lub bezpośrednio, a także do swo-
bodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym społeczeństwa i inne. 

Zapewnia też prawo do posiadania osobowości prawnej, obywatelstwa i własnoś-
ci. Deklaracja wymienia również wolności, które zgodnie z nią posiada każdy człow-
iek. Są to m.in. wolność od niewolnictwa, tortur i poniżania. Zgodnie z artykułem 
29 Deklaracji prawa i wolności człowieka można ograniczyć prawnie jedynie w celu 
zapewnienia uznania i poszanowania praw i wolności innych osób lub w celu za-
dośćuczynienia “wymogom moralności, porządku publicznego i powszechnego do-
brobytu demokratycznego społeczeństwa”.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka została przyjęta z entuzjazmem i do dzisiaj 
jest traktowana z wielkim szacunkiem. Po jej uchwaleniu Zgromadzenie Ogólne wez-
wało do rozpowszechniania, pokazywania, czytania i objaśniania jej tekstu na całym 
globie, przede wszystkim w placówkach oświatowych. W następstwie tego wezwa-
nia  rozpoczęto wielką akcję tłumaczenia Deklaracji, która dzisiaj widnieje w Księdze 
rekordów Guinnessa jako najczęściej tłumaczony tekst na świecie - jest dostępna w 
531 wersjach językowych!

Czy postanowienia Deklaracji 
są wszędzie respektowane?
Postanowienia Deklaracji wciąż nie są respektowane w niektórych miejscach. Kraje 
najczęściej oskarżane o łamanie praw człowieka to m.in. Korea Północna, Erytrea, Bu-
rundi, Republika Środkowej Afryki i Afganistan. W ostatnich latach z takimi zarzutami 
mierzyły się w Europie szczególnie Białoruś i Rosja. Świat pozostaje daleki od real-
izacji postanowień Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ - wciąż w wielu krajach 
praktykuje się handel ludźmi, małżeństwa z przymusu, egzekucje za wiarę…

Mimo to Powszechna Deklaracja Praw Człowieka słusznie pozostaje najważniejszym 
dokumentem dotyczącym praw człowieka, jaki istnieje, i była kamieniem milowym  
w ustanowieniu nowego porządku świata po II wojnie światowej.



Sustainable 
Development 

Goals
Kuba Mirkowski

Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 zawierająca Cele Zrównoważone-
go Rozwoju została przyjęta przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ Rezo-
lucją Zgromadzenia Ogólnego 25 września 2015 roku w Nowym Jorku.

W czerwcu 2012 r. w Rio de Janeiro odbyła się Konferencja Narodów Zjednoczon-
ych w sprawie Zrównoważonego Rozwoju – Rio+20. Państwa członkowskie podjęły  
wtedy decyzję o rozpoczęciu procesu opracowywania zestawu celów Zrównoważo-
nego Rozwoju.

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) to zbiór 17 powiązanych ze sobą globalnych 
celów, które mają na celu zaspokajanie potrzeb obecnego pokolenia bez ograniczania 
przyszłym pokoleniom możliwości zaspokojenia swoich potrzeb.
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Ludzie (People) – eliminacja ubóstwa i głodu, pełne wykorzystanie indywidualnego 
potencjału w poczuciu godności i równości oraz życie w zdrowym środowisku,
Planeta (Planet) – ochrona planety przed degradacją, m.in. poprzez zrównoważo-
ną konsumpcję i produkcję, racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi i po-
dejmowanie pilnych działań w zakresie zmian klimatu, służąca potrzebom obecnych  
i przyszłych pokoleń,
Dobrobyt (Prosperity) – zapewnienie wszystkim ludziom poprawy jakości życia 
oraz postęp gospodarczy, społeczny i technologiczny w zgodzie z naturą,
Pokój (Peace) – wspieranie pokojowych, sprawiedliwych i inkluzywnych społe-
czeństw, wolnych od lęku i przemocy,
Partnerstwo (Partnership) – działania na rzecz globalnego partnerstwa koncentru-
jącego się zwłaszcza na potrzebach osób najuboższych i najsłabszych.

Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju jest monitorowana i analizowa-
na za pomocą globalnych wskaźników, za co w Polsce odpowiedzialny jest  
Główny Urząd Statystyczny.

Agenda Zrównoważonego Rozwoju określa 17 Celów Zrównoważonego  
Rozwoju oraz związanych z nimi 169 zadań.

Są one częścią Agendy Zrównoważo-
nego Rozwoju, która skupia się na 
trzech elementach zrównoważone-
go rozwoju: wzroście gospodarczym,  
inkluzywności społecznej i ochronie 
środowiska.

Przekształcanie naszego świata: 
Agenda na Rzecz Zrównoważonego 
Rozwoju – 2030 została przyjęta przez 
wszystkie 193 państwa członkowskie 
ONZ Rezolucją Zgromadzenia Ogólne-
go 25 września 2015 roku w Nowym 
Jorku podczas sesji plenarnej Zgro-
madzenia Ogólnego ONZ na wysokim 
szczeblu.

W procesie opracowywania Celów 
Zrównoważonego Rozwoju wzięło  
udział społeczeństwo, przedstawiciele 
sektora prywatnego, parlamentarzyści 
i inne strony na całym świecie.

Cele Zrównoważonego Rozwoju naw-
iązują do Milenijnych Celów Rozwoju 
realizowanych w latach 2000-2015 
i są niejako ich kontynuacją. Jednak 
mają znacznie szerszy zasięg.



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

Cel 2: Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywia-
nie 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

Cel 7: Zapewnić wszystkim dostęp do źródeł 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

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

Cel 15: Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosyste-
mów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, po-
wstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorod-
ności biologicznej

Cel 16: Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim lu-
dziom 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 zrówno-
ważonego rozwoju
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https://www.gov.pl/web/onz/polska-w-onz 

FOTOGRAFIE ORAZ GRAFIKI:
(w kolejności pojawienia się)

https://www.un.org/styleguide/pdf/UN_brand_identity_quick_guide_2020.pdf

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ECOSOC.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_People%27s_Republic_of_
China.svg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_Kingdom_(3-5).svg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France_(1794–1815,_1830–
1974,_2020–present).svg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_States.svg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Russia.svg

https://unicef.pl

https://www.mm.undp.org/content/myanmar/en/home/presscenter/media-kit/un-
dp-logo-branding.html

https://cdn.wfp.org/guides/ui/v1.0.0/docs/iframe.html?selectedKind=%20Docu-
mentation&selectedStory=Logos

https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
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https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000191825

https://www.who.int/about/policies/publishing/logo

https://www.imf.org/en/home

https://mediacenter.imf.org/b-roll/image/imf-logo/a/ca600d4c-462d-477d-b468-
f3cfdd96a887

https://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_Międzynarodowego_Lotnictwa_Cywilne-
go

https://www.itu.int/en/Pages/logo-termsofuse.aspx

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:UNIDO_Logo.svg

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Monetary_Fund

https://www.iaea.org/about/logo-usage-guidelines

https://www.unodc.org/thinkaids/en/logos.html

https://www.unodc.org/documents/documents/hiv-aids/publications/Implement-
ing_Comprehensive_HIV_and_HCV_Programmes_with_People_Who_Inject_
Drugs_PRACTICAL_GUIDANCE_FOR_COLLABORATIVE_INTERVENTIONS2.pdf

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:United_Nations_Office_for_Outer_
Space_Affairs_Logo.svg

https://www.un.org/sustainabledevelopment/news/communications-material/

https://dam.media.un.org/CS.aspx?VP3=DamView&VBID=2AM94SWZHOKM&SM-
LS=1&RW=1179&RH=807#/DamView&VBID=2AM94SWZHYAT&PN=1&WS=-
SearchResults/ UN7904969

https://www.un.org/sustainabledevelopment/news/communications-material/
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https://www.facebook.com/una.poland/

https://www.instagram.com/una.poland/

https://www.linkedin.com/company/united-na-
tions-association-poland

@Poland_UNA

https://www.unapoland.org

n

zapraszamy
również:

https://www.facebook.com/una.poland/
https://www.instagram.com/una.poland/
https://www.linkedin.com/company/united-nations-association-poland
https://twitter.com/poland_una
https://www.unapoland.org



