
Biuletyn aktywności UNAP czerwiec 2020 - czerwiec 2021

Pandemia nie przerwała
naszych działań!



Szanowni Państwo, 

Ostatni rok, jak dla wielu z nas był trudny i nieprzewidywalny. Był to jednak również okres wytężonej pracy, 
której efektem było wiele interesujących imprez, konferencji, dziesiątki tematycznych debat dotyczących 
stosunków międzynarodowych i funkcjonowania ONZ, projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju, 
licznych publikacji, warsztatów i innych ważnych wydarzeń. Jestem pod wrażeniem w jak prosty i szybki 
sposób udało nam się w ostatnim roku przenieść naszą działalność online jednocześnie zachowująć poziom, 
jakość i efektywność prowadzonych przez nas projektów. W ostatnim roku jako prężnie działające stowarzy-
szenie, nawiązaliśmy partnerskie relacje z administracją samorządową, rządową, środowiskami akademicki-
mi, biznesowymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi. Bardzo się cieszę, że nawiązaliśmy również 
bliską współpracę z Akademią Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, efektem której było otwarcie nowej 
siedziby UNAP właśnie na kampusie AFiB Vistula. Cieszę się również z powołania Rady Programowej UNAP - 
jest to niewątpliwie ważny krok w dalszym rozwoju stowarzyszenia. 

Ale czym tak naprawdę zajmuje się UNAP? United Nations Association Poland (UNAP) - Stowarzyszenie Naro-
dów Zjednoczonych w Polsce, będące członkiem World Federation of United NAtions Associations (WFUNA) 
powstałej w 1945 r. w Nowym Jorku, realizuje projekty wspierające i upowszechniające wiedzę na temat Orga-
nizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) i roli Polski w tej organizacji. W szczególności prowadzimy programy
z zakresu zrównoważonego rozwoju i Agendy 2030, aktywności społecznej, edukacji i angażowania ludzi 
młodych oraz z zakresu praw człowieka i demokracji. Z pasją i zaangażowaniem propagujemy wartości demo-
kratyczne, dialog międzykulturowy  oraz aktywność obywatelską.
 
Rozumiejąc ogromną wagę edukacji i wymiany poglądów, w nasze programy angażujemy młodzież, zarówno 
szkół podstawowych, średnich, jak i uczelni wyższych oraz wszystkich tych, którzy chcą dzielić się z nami swoją 
wiedzą i doświadczeniem. Ponadto, wspieramy  młodych liderów społecznych i budujemy przyjazne relacje 
pomiędzy młodzieżą naszego kraju i państw trzecich.

Zapraszam do lektury niniejszego biuletynu, w którym 
podsumowujemy naszą działalność w ostatnim okresie 
tj. czerwiec 2020 - czerwiec 2021. Adam Dziedzic

Prezes Zarządu 
United Nations Association Poland

Wstęp

Nasze działania skupiamy na 5 programach:
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1Agenda 2030: Polska dla
Zrównoważonego Rozwoju

Polska 3D: Debata,
Dyplomacja, Dialog

Polska w ONZ ONZ dla MłodychPrawa Człowieka:
Aktywny Obywatel



Agenda 2030: Polska dla Zrównoważonego Rozwoju jest 
programem opierającym się na trzech filarach - edukacji, 
informacji oraz współpracy w zakresie zrównoważonego 
rozwoju. Popularyzujemy wiedzę na temat Celów Zrówno-
ważonego Rozwoju docierając do jak największej ilości grup 
społecznych oraz wiekowych. Nasze działania nakierowane 
są na decentralizację, czyli docieranie do mniejszych miejsco-
wości na terenia całej Polski oraz dywersyfikację, czyli różno-
rodną formę, która będzie przystępna dla każdego.

             luty 2020 - lipiec 2020

Kampania informacyjna #SDGsDecoded (kampania infor-
macyjna realizowana na fanpage UNAP, co tydzień był 
wrzucany jeden post na temat jednego z SDGs)
 

             24 sierpnia 2020

Podpisanie porozumienia z Miastem Legnica (pierwsze 
tego typu porozumienie, które zakładało zacieśnianie 
współpracy poprzez organizację gry miejskiej, warsztatów 
dla mieszkańców oraz panelu obywatelskiego)
 

             3 września 2020

Konkurs #PodejmijWyzwanieSDGs (konkurs fotograficzny 
dla uczniów, w którym uczestnicy mieli za zadanie uchwycić 
na zdjęciu to jak realizowane są cele zrównoważonego 
rozwoju w codziennym życiu)
 

             25 września 2020

Biuletyn #SDGsDecoded (zwieńczenie prowadzonej 
kampanii informacyjnej popularyzującej Cele Zrównoważo-
nego Rozwoju poprzez zebranie wszystkich informacji
w jeden, całościowy biuletyn)

              27 września 2020

Gra miejska “Legnica - z nią zawsze po drodze do Celów” 
(stacjonarne wydarzenie dedykowane rodzinom oraz 
młodzieży zorganizowane we współpracy z Miastem Legni-
ca w ramach podpisanego porozumienia o współpracy)
 

              8 października 2020

Przystąpienie do Partnerstwa na rzecz realizacji Celów 
Zrównoważonego Rozwoju podczas Krajowego Forum 
Interesariuszy w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii 
(dołączenie do największej polskiej platformy merytorycz-
nej debaty, wymiany doświadczeń oraz nawiązywania 
współpracy między różnymi środowiskami w celu realizacji 
celów zrównoważonego rozwoju)

Agenda 2030: Polska dla Zrównoważonego Rozwoju

Biuletyn aktywności UNAP 2020-2021

Dotychczasowe działania:

Podpisanie porozumienia z Prezydentem Legnicy



             19 października 2020

Tydzień ONZ - 5 lat Agendy 2030: Wdrażanie Celów Zrówno-
ważonego Rozwoju w Polsce (wydarzenie organizowane
z okazji 75. Rocznicy utworzenia Organizacji Narodów 
Zjednoczonych. Gośćmi wydarzenia byli Aneta Piątkowska – 
Zastępca Dyrektora, Departament Analiz Gospodarczych, 
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Maria Andrzejew-
ska – Dyrektorka Centrum Programu NZ ds. Środowiska, 
Beata Moskal-Słaniewska - Prezydent Miasta Świdnica oraz 
Kamil Wyszkowski – Prezes Global Compact Network Poland)
 

              13 grudnia 2020

Udział w konferencji “No Woman No Kraj” organizowanej 
przez AIESEC in Poland (poprowadzenie specjalnej sesji 
dotyczącej 5. Celu Zrównoważonego Rozwoju mówiącego
o równości płci)
 

             4 stycznia 2021

Konkurs „Jakie jest Twoje zrównoważone postanowienie na 
2021 rok?" (konkurs internetowy organizowany na fanpagu 
UNAPu mający na celu zachęcenie do podejmowania posta-
nowień noworocznych związanych ze zrównoważonym 
rozwojem)
 

             18 stycznia 2021

Raport “Zrównoważony rozwój miast w Polsce - od teorii do 
praktyki” (oficjalna publikacja dotycząca działań władz 
miejskich w zakresie realizacji Celu 11. Powstała we współ-
pracy z 17 miastami z całej Polski oraz pod patronatem m.in 
Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwem 
Środowiska i Klimatu oraz Ministerstwem Funduszy i Polityki 
Regionalnej)
 

             12, 14, 19, 21 stycznia 2021

Konferencja “Zrównoważony rozwój miast w Polsce - od 
teorii do praktyki” (organizacja 4 paneli dyskusyjnych 
podczas, których lokalne władze miast uczestniczące
w tworzeniu raportu przedstawiły działania wdrażane przez 
nie w myśl Celów Zrównoważonego Rozwoju w swoich 
miastach)
 

             27 stycznia 2021

Promocja raportu “Zrównoważony rozwój miast w Polsce - 
od teorii do praktyki” w HaloRadio (udział Prezesa Zarządu 
UNAP w audycji “HaloTuZiemia”, w którym przedstawione 
zostały założenia stworzonego raportu dotyczącego zrówno-
ważonego rozwoju miast)
 

             31 stycznia, 6 lutego 2021

Warsztaty na College of Europe (organizacja warsztatów 
połączonych z wykładami zaproszonych gości związanych
z ONZ oraz Celami Zrównoważonego Rozwoju, a także symu-
lacji obrad ONZ dla studentów CoE)

              5 lutego 2021

Udział w Local Conference of Youth Poland 2021 (wystąpie-
nie Prezesa Zarządu UNAP w panelu otwierającym konfe-
rencję, która dotyczyła wpływu pandemii na środowisko
i społeczeństwo)
 

             22 marca 2021

Kampania “Dbam o Wodę” na Światowy Dzień Wody” (kam-
pania informacyjna przedstawiająca najnowsze informacje 
dotyczące stanu wód na świecie połączona z deklaracjami 
członków o swoim codziennym zaangażowaniu w ochronę 
wody)

              17 kwietnia 2021

Udział w konsultacjach MRK dot. Szczytu Przywódców
w sprawie klimatu z Joe Bidenem (podczas konsultacji 
przedstawiciele UNAP zaprezentowali swoje stanowisko 
odnośnie do kwestii, które miały zostać poruszone przez 
prezydenta Andrzeja Dudę podczas Szczytu Przywódców; 
po konsultacjach zostało przygotowane oficjalne stanowi-
sko UNaP, które zostało opublikowane na fanpage’u)
 

             22 kwietnia 2021

Kampania "Za ulotkę dziękuję, bo planetę szanuję" na 
Światowy Dzień Ziemi (przygotowanie projektu naklejki na 
skrzynki pocztowe oraz publikacja posta na fanpage)
 

             13 maja 2021

Udział w “EcoWeek - Green Eyes Realize Real Lies” (przed-
stawienie przez Prezesa Zarządu UNAP założeń Agendy 
2030 oraz Celów Zrównoważonego Rozwoju)

Agenda 2030: Polska dla Zrównoważonego Rozwoju

Krajowe Forum Interesariuszy Agendy 2030
w Ministerstwie Rozwoju

22 marca - Światowy Dzień Wody

Gra miejska



              7 maja 2021

Spotkanie z nowymi członkami zespołu (spotkanie miało na 
celu integrację osób, które w ostatnim czasie dołączyły do 
zespołu programu Agenda 2030)
 

              20 maja 2021

Udział w dyskusji eksperckiej organizowanej przez V4SDG 
(Cooperation Infrastructure event - dyskusja w przedmiocie 
utworzenia infrastruktury tj. Rady, wskaźników etc. umożli-
wiających monitorowanie SDGs na poziomie Grupy 
Wyszehradzkiej)

Agenda 2030: Polska dla Zrównoważonego Rozwoju

Nasze plany:

              3 lipiec 2020, sierpień 2020, maj 2021

Spotkania z samorządowcami z Legnicy, Świdnicy, Zabrza, 
Radomia, Torunia (seria spotkań z lokalnymi władzami 
miast w całej Polsce połączone z merytoryczną rozmową na 
temat wdrażania Agendy 2030 oraz potencjalnych obsza-
rów nawiązania współpracy)

Rozwój Strefy Wiedzy na stronie internetowej UNAP (regularne tworzenie artykułów dotyczących Agendy 2030 oraz 
tematów pokrewnych)
 

Podręcznik SDGs dla “leniuchów” (biuletyn zawierający sprytne rozwiązania, jak realizować Cele Zrównoważonego 
Rozwoju w prosty, niewymagający wielkiego wysiłku sposób)
 

31 stycznia, 6 lutego 2021

Porozumienie z Miastem Świdnicą (podpisanie porozumienia o współpracy z Miastem Świdnicą, na mocy którego UNAP 
zorganizuje grę miejską dla rodzin, warsztaty dla młodzieży oraz wystawę)
 

15 października - 15 listopada 2021

Organizacja wystawy “Zrównoważony Rozwój - Odpowiedzialny Świat” w Mieście Świdnica (wystawie przedstawiającej 
dokonania Polski w ramach Agendy 2030 będzie towarzyszyć oprowadzanie po niej. Początkowo przez członków UNAP, 
później wraz z pomocą stworzonego scenariusza dla przewodników przez uczniów zaangażowanych w przedsięwzięcie)
 

18 września 2021

Organizacja drugiej edycji gry miejskiej w Legnicy oraz warsztatów dla młodzieży licealnej (kontynuacja współpracy
z partnerskim Miastem Legnica)
 

9 - 22 sierpnia 2021

Letnia Akademia Zrównoważonego Rozwoju w Oleśnicy (organizacja dwóch 5-dniowych turnusów półkolonii dla 
młodzieży w wieku 12-16 lat przeprowadzanych zgodnie z ideą nauki poprzez zabawę)
 

8 czerwca 2021

Podpisanie porozumienia z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie (na wzór podpisywanych porozumień z miasta-
mi planujemy rozpocząć współpracę z uniwersytetami. Pierwszym uniwersytetem, z którym zamierzamy podjąć współ-
pracę jest UEK, na którym zorganizowany zostanie szereg aktywności uzgodnionych pomiędzy obiema stronami)
 

Raport nt. Zrównoważonego rozwoju na uczelniach (analogiczny do raportu na temat zrównoważonego rozwoju
w miastach raport, uwzględniający implementację założeń Agendy 2030 na uczelniach)

Warsztaty SDGs dla szkół (stworzenie bazy warsztatów dopasowanych do różnych grup wiekowych, które przeprowa-
dzane byłyby w szkołach, które wyrażą taką chęć. Warsztaty te będą również ogólnodostępne na stronie internetowej, 
tak aby dydaktycy mogli je wykorzystywać według własnych potrzeb)

Karta na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (inicjatywa będąca drugim - po podpisaniu porozumienia - etapem współpra-
cy z miastami. Karta zostanie przedstawiona miastom, z którymi UNAP ma przyjemność współpracować. Podpisanie jej 
będzie równoznaczne z przekazywaniem UNAPowi corocznego sprawozdania dotyczącego implementacji Agendy 2030 
w danych miastach. UNAP na podstawie raportów będzie tworzył regularne raporty monitorujące wdrażanie Celów 
Zrównoważonego Rozwoju w polskich miastach)

Kontynuacja oraz promocja kampanii “Za ulotkę dziękuję, planetę szanuję” (wydruk stworzonych już naklejek, ich dystry-
bucja do miejsc publicznych różnego typu, kampania promocyjna oraz stworzenie naklejek odnoszących się do innych 
czynności przyczyniających się do dbania o naszą planetę)

Ogólnodostępny newsletter Agendy 2030 (stworzenie regularnie wysyłanego osobom, które zapiszą się do niego 
poprzez stronę internetową. Treści newslettera będą obejmowały zarówno wiadomości z Polski i świata dotyczące 
SDGs, jak i bieżące informacje na temat działań zespołu Agenda 2030 w UNAPie)
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Stworzyli zespół 11 aktywistów i aktywistek z 7 różnych województw. Następnie, zostali oni połączeni z 11 Mentorkami, członkinia-
mi UNA Poland, które podczas trwania kadencji programu oferują swoją pomoc merytoryczną przy realizacji założeń programu. 
Głównym jego celem jest realizacja co najmniej jednego projektu przez Ambasadora, który realizuje i promuje jeden bądź kilka 
Celów Zrównoważonego Rozwoju w lokalnych społecznościach.

Fundamentalnym hasłem dla Programu jest „edukacja, inspiracja i działanie”. Istotnym elementem jest organizacja regularnych, 
comiesięcznych warsztatów z największymi polskimi ekspertami w zakresie Agendy 2030 w Polsce. Wszystkie spotkania miały 
formę zdalną i odbywały się w grupie zamkniętej, umożliwiając uczestnikom aktywny udział i zapewniając atmosferą stymulującą 
do dyskusji. Warsztaty dotychczas prowadzili następujący eksperci:

Ponadto, cotygodniowo Ambasadorzy otrzymują newsletter, w którym przedstawiamy bieżące projekty agend ONZ, a także 
inne prospołeczne inicjatywy podejmowane przez młodzież z całego świata. Zdobywszy motywację do działanie, w oparciu
o potrzeby i problemy polskich społeczeństw, nasi ambasadorowie zrealizowali własne projekty, między innymi:

„Agenda 2030 w 5 Słowach”: seria otwartych webinarów, skierowanych do polskiej młodzieży, które odbyły się w kwietniu
i maju 2021, stworzone we współpracy 9 ambasadorów. W ramach cyklu zostały przeprowadzone rozmowy z Ambasador Króle-
stwa Niderlandów, przedstawicielkami Polskiej Akcji Humanitarnej oraz Polskiego Czerwonego Krzyża, Rzeczniczką Polskiego 
Centrum Pomocy Międzynarodowej, I Radcą Ambasady RP w Kairze oraz z działaczami Młodzieżowych Rad Miejskich;

„Popularyzacja Wiedzy o Energetyce Jądrowej”, projekt realizowany 
przez Ambasadorkę Nelę: wykłady Adresowane do uczniów szkół 
średnich w miejscowościach stanowiących potencjalne miejsca lokaliza-
cji elektrowni jądrowych. Łącznie w Warsztatach uczestniczyło 865 
uczniów ze szkół na Pomorzu oraz z rejonu Bełchatowa, z czego 99,42% 
uczestników oceniło warsztaty jako udane. Wiedzę ekspercką przekazy-
wali przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Polskiego 
Atomu, Młodzieżowej Rady Klimatycznej i Narodowego Centrum Badań 
Jądrowych;

Współpraca z ZHP Nowy Tomyśl, projekt Ambasadorki Wiktorii: 
warsztaty stacjonarne dla zuchów z Nowego Tomyśla. Ich celem było 
przedstawienie dzieciom SDGs w powiązaniu z harcerstwem oraz rozwi-
nięcie zdolności kreatywnego wdrażania Agendy 2030 w lokalnej 
społeczności.

Lidia Wojtal – Agora Energiewende, COP24, Wysokie Napięcie
Piotr Wilczyński – Polskie Towarzystwo Geopolityczne
Anna Desogus – Circular Together

Rozalia Wiśniowska – Fairtrade Poland
Agnieszka Michalska – BNP Paribas

Program „Ambasador Zrównoważonego Rozwo-
ju”, to inicjatywa stworzona skierowana do 
młodzieży z całego kraju. Poprzez jeden
z najnowszych projektów UNA Polska pragniemy 
zachęcić polskich uczniów do czynnej działalności 
lokalnej i wprowadzania zmian przyczyniających 
się do realizacji SDGs, w sposób inkluzywny
i sprawiedliwy.

W listopadzie 2020 roku ruszyła pierwsza edycja 
Programu dla uczniów szkół ponadpodstawo-
wych na terenie Polski. Po dwuetapowym proce-
sie rekrutacji, koordynatorki programu wraz
z Zarządem,

Agenda 2030: Polska dla Zrównoważonego Rozwoju

Program „Ambasador Zrównoważonego Rozwoju”

Gra miejska

Ambasadorki i Ambasador Zrównoważonego Rozwoju UNAP



Sukces pierwszej kadencji „Ambasadora Zrównoważonego Rozwoju” zainspirował koordynatorki do dalszego rozwoju programu. 
Pierwszy kwartał 2021 roku był okresem nawiązywania współpracy z instytucjami, z którymi łączymy siły, aby stworzyć edycję 
studencką. Inauguracja projektu planowana jest na początek listopada 2021 roku, a szacowana liczba Ambasadorów to między 15, 
a 25 uczniami polskich szkół wyższych. W rolę mentorów wcielą się wykładowcy uczelni i eksperci, którzy na co dzień aktywnie 
realizują Cele Zrównoważonego Rozwoju. Głównym zadaniem uczestników jest przeprowadzenie dwóch autorskich projektów 
 ciągu trwania kadencji programu, w tym co najmniej jednego o zasięgu miejskim lub wojewódzkim.

Agenda 2030: Polska dla Zrównoważonego Rozwoju



Program „Polska 3D: Debata, Dyplomacja, Dialog” koncentruje swoje 
projekty wokół trzech pojęć stanowiących podstawę dla wzmacnia-
nia społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, jak również dla silnej 
pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Ideą programu jest 
przybliżenie tematyki dyplomacji szerszemu gronu odbiorców
- zarówno młodzieży, młodym profesjonalistom, jak i wszystkim 
zainteresowanym tą tematyką. Popularyzując kwestie związane ze 
sferą dyplomacji, Program pełni rolę zarówno informacyjną, jak
i zwiększającą zaangażowanie społeczne w tej dziedzinie, jednocze-
śnie promując kulturę dialogu i tworząc przestrzeń do debaty.

Cele projektu: Popularyzacja dyplomacji kulturalnej, promocja dyplomacji poprzez 
sztukę i kulturę, które stanowią neutralną platformę dialogu i rozwoju oraz aktywizacji 
społeczeństwa. Artykuły dotyczą m.in. pojęcia dyplomacji kulturalnej, relacji dyplomacji
i sztuki na przykładzie architektury ambasad oraz malarstwa, a także języków dyplomacji. 

             11 lutego 2021

Interaktywne spotkanie z Ambasador Joanną Wronecką w ramach cyklu spotkań “Dyplomacja od kuchni”, przybliżającego działal-
ność dyplomatów oraz ścieżki kariery w dyplomacji; wystąpienie Pani Ambasador na temat działalności jako Stałej Przedstawiciel 
RP przy ONZ, sesja Q&A z uczestnikami spotkania (spotkanie prowadzone przez Prezesa Zarządu)
 

             7 kwietnia 2021

Interaktywne spotkanie z dr hab. Adamem Burakowskim, Ambasadorem RP w Indiach z dodatkową akredytacją w Bhutanie, 
Afganistanie, Sri Lance, Bangladeszu, Nepalu i Malediwach w ramach cyklu spotkań “Dyplomacja od kuchni”; wystąpienie Pana 
Ambasadora na temat charakterystyki działania w każdym z państw akredytacji oraz relacji dyplomatycznych Polska-Indie, sesja 
Q&A z uczestnikami spotkania
 

             17 kwietnia 2021

Udział w konsultacjach MRK dot. Szczytu Przywódców w sprawie klimatu z Joe Bidenem we współpracy z Programem Agenda 2030: Polska dla 
Zrównoważonego Rozwoju (po konsultacjach zostało przygotowane o�cjalne stanowisko UNAP, które zostało opublikowane na fanpage’u)

Program Polska 3D: Debata, Dyplomacja, Dialog

Dotychczasowe działania:

Cele konkursu:

Zwiększenie świadomości na temat kwestii związanych z różnorodnością kulturową i jej znaczenia w społeczeństwie 
demokratycznym

Wsparcie społeczeństwa obywatelskiego w dziedzinie różnorodności kulturowej

Wzmocnienie współpracy między organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i innymi podmiotami, w tym UNAP oraz 
Partnerami Projektu, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego
 
Promocja aktywnego uczestnictwa w obszarach związanych z różnorodnością kulturową oraz stworzenie platformy dla 
wspólnego zaangażowania działaczy, organizacji międzynarodowych, sektora publicznego oraz sektora biznesowego.
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             kwiecień 2020 - styczeń 2021

45 odcinków cyklu „Z przewodnikiem przez świat” czyli 25 minutowych wywiadów z zaproszonymi gośćmi na różnego rodzaju 
tematy z zakresu polityki międzynarodowej, zrównoważonego rozwoju, praw człowieka czy aktywności obywatelskiej. Wszystkie 
odcinki są do obejrzenia na kanale Youtube UNAP.
 

             styczeń 2021

Otwarte zgłoszenia do zespołu programowego, rekrutacja członków zespołu
 

             30 stycznia 2021

Warsztaty w College of Europe Natolin (organizacja warsztatów połączonych z wykładami zaproszonych gości związanych z ONZ 
oraz Celami Zrównoważonego Rozwoju w ramach współpracy z Programem “Agenda 2030: Polska dla Zrównoważonego Rozwoju”)
 

             luty - maj 2021

Prace organizacyjne nad projektem-konkursem “Społeczeństwo obywatelskie dla dialogu” 

W ramach konkursu UNAP nawiązał współpracę z UN Global Compact Network Poland, a  jako gość specjalny w wydarzeniach 
towarzyszących udział zadeklarowała Pani Ambasador Magdalena Marcinkowska, Stała Przedstawiciel RP przy UNESCO
w Paryżu.

              luty - maj 2021

Prace organizacyjne nad projektem “Sztuka 
dyplomacji - dyplomacja przez sztukę” 
(przygotowanie artykułów do publikacji)

Spotkanie z Marszałkiem Senatu



Program Polska 3D: Debata, Dyplomacja, Dialog

Nasze plany:

Kolejne debaty wysokiego szczebla transmitowane na żywo w ramach #UNAPDebates
 
Ogłoszenie konkursu “Społeczeństwo obywatelskie dla dialogu” (czerwiec 2021) oraz jego przeprowadzenie i ogłoszenie 
wyników (do końca roku kalendarzowego 2021 - daty do potwierdzenia w porozumieniu z UNGC)
 
Publikacja “Sztuka dyplomacji - dyplomacja przez sztukę” (czerwiec 2021)
 
Kontynuacja cyklu spotkań “Dyplomacja od kuchni”
 
Leksykon dyplomatyczny - kampania informacyjno-promocyjna w postaci serii artykułów/filmików dotyczących 
poszczególnych pojęć z zakresu dyplomacji
 
Kontynuacja promocji i aktywizacji społeczeństwa obywatelskiego - cykl spotkań/konferencja o sytuacji społeczeństwa 
obywatelskiego w Polsce oraz o tematyce wsparcia systemu ONZ dla społeczeństwa obywatelskiego. Taka konferencja 
z udziałem przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego oraz szeregu specjalistów i gości honorowych mogłaby 
zakończyć się raportem na temat aktywności obywatelskiej oraz wspólnie wypracowanymi rekomendacjami w tym 
zakresie. Rekomendacje mogłyby być skierowane przykładowo do trzech głównych grup: samego społeczeństwa 
obywatelskiego, sektora publicznego i sektora prywatnego, gdzie oś rekomendacji stanowiłoby pytanie “w jaki sposób 
możemy efektywnie promować i wspierać aktywne społeczeństwo obywatelskie?”
 
Rozwój zakładki “Strefa wiedzy” na stronie internetowej UNAP 
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              11 maja 2021

1 z 6 tematycznych debat wysokiego szczebla transmitowana na żywo w ramach #UNAPDebates - 2021 European Year of Rail - Sustainable 
transport in the age of pandemic (goście: Francois Bausch, Wicepremier Luksemburga; Kristian Schmidt, Dyrektor ds. Transportu lądowego
w Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu, Komisja Europejska; Michaela Huber, Członek Zarządu, ÖBB-Personenverkehr AG (Koleje 
Austriackie); prowadzenie ze strony UNAP - Natalia Stasik z Programu Agenda 2030: Polska dla zrównoważonego rozwoju)
 

             18 maja 2021

2 z 6  tematycznych debat wysokiego szczebla transmitowana na żywo w ramach #UNAPDebates: Global can mean local - sustainable cities and 
communities (goście: Carolina Cosse, Intendant Montevido, Urugwaj; Katharina Fegebank, Druga burmistrz Hamburga, Niemcy, Senator ds. Nauki, 
badań, równości i dzielnic; Liesbeth van Tongeren, zastępca burmistrza Hagi, Holandia, ds. Zrównoważonego rozwoju, środowiska i transformacji 
energetycznej; prowadzenie ze strony UNAP - Adam Dziedzic, Prezes Zarządu)
 

              20 maja 2021

Interaktywne spotkanie z Ministrem Radosławem Sikorskim w ramach cyklu spotkań “Dyplomacja od kuchni”; wystąpienie Pana Ministra na temat 
raportu grupy EPL w Parlamencie Europejskim pt. “Relacje UE-Chiny - w kierunku sprawiedliwego i wzajemnego partnerstwa”, sesja Q&A z uczestni-
kami spotkania
 

             27 maja 2021

3 z 6 tematycznych debat wysokiego szczebla transmitowana na żywo w ramach #UNAPDebates: Women in global a�airs - Yes we can! Strong 
female leadership in practice (goście: Dr Sabine Freizer, Przywództwo i Zarządzanie, UN Women; Wanda Nowicka, Posłanka, była wicemarszałek 
Sejmu, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu Praw Kobiet w Polsce; Samira Rafaela - eurodeputowana z Holandii, członkini Komisji Praw 

Kobiet i Równouprawnienia PE; moderacja: Małgorzata Kopka-Piątek, Dyrektorka Programu Europejskie-
go, Instytut Spraw Publicznych, współautorka raportu „Czy kobiety uratują świat? Feministyczna polityka 
zagraniczna”  wydanego przez Fundację im. Heinricha Bolla w Warszawie)



Biluetyn - Polska w ONZ

Głównym celem programu Polska w ONZ jest edukowania polskiego społeczeństwa w zakresie aktywności Polski na arenie 
międzynarodowej, w szczególności w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Treści są przygotowywane w odpowiedni 
sposób, aby czytelnik niemający specjalistycznej wiedzy na temat systemu ONZ, mógł pozyskać najbardziej aktualne informację 
dotyczące polityki międzynarodowej i dyplomacji na równi z ekspertami w tej dziedzinie. 

Stałym, głównym projektem programu Polska w ONZ jest przygotowywanie comiesięcznego newslettera, czyli podsumowania 
informacji, wydarzeń i zaangażowania Polski na arenie międzynarodowej, w szczególności w ramach ONZ.

Seria webinarów pt. Global discussions on local level (we współpracy z programem ONZ dla Młodych). Każde ze spotkań było 
poświęcone innym Celom Zrównoważonego Rozwoju w perspektywie zarówno globalnej, jak i lokalnej. W webinarach wzięło 
udział ponad 300 osób, a w ich trakcie goszczono Dyrektora Generalnego UNICEF Polska Pana Marka Krupińskiego, Ministra 
Klimatu i Środowiska Pana Adama Guibourgé-Czetwer-
tyńskiego, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji 
Panią Wandę Buk, Rzecznika Praw Obywatelskich Pana 
Adama Bodnara. W każdym ze spotkań wzięła również 
udział Pani Paloma Cuchi, przedstawicielka WHO
w Polsce

Obchody 75. rocznicy powstania Organizacji Narodów 
Zjednoczonych - Stowarzyszenie Narodów Zjednoczo-
nych w Polsce wraz z Ministerstwem Spraw Zagranicz-
nych zorganizowało Tydzień ONZ (UN week). Każdego 
dnia odbywało się inne spotkanie tematyczne z zapro-
szonymi gośćmi. Tydzień ONZ zakończył się opublikowa-
niem raportu z okazji UN75 - 75. rocznicy powstania ONZ 
i aktywności UNAP w tym zakresie.

Ponadto wśród największych projektów zorganizowanych przez program Polska w ONZ były:

Tydzień ONZ wspólnie z MSZ

Obchody 75 lecia ONZ - webinary



Biluetyn - Polska w ONZ

Wśród planowanych działań programu Polska w ONZ są:

Raport pt. Polska w ONZ – we wrześniu opublikowany zostanie raport podsumowujący działalność Polski na arenie ONZ 
w ciągu ostatnich 75 lat. Dokument zawierać będzie jedenaście artykułów przygotowanych przez członkinie i członków 
Stowarzyszenia Narodów Zjednoczonych w Polsce. Zostanie podzielony na cztery części – (I) wstęp, do napisania które-
go zostanie zaproszony Wiceminister Spraw Zagranicznych ds. ONZ i Praw Człowieka, (II) Polska w ONZ – ujęcie roli 
Polski jako członka założyciela ONZ, jej działań na rzecz realizacji postanowień Agendy 2030 i Celów Zrównoważonego 
Rozwoju oraz wyzwań, szans i możliwości rozwoju Polski na forum ONZ, (III) Polska w Radzie Praw Człowieka 2020-2022 
– omówienie znaczenia członkostwa Polski w Radzie Praw Człowieka ONZ, działań Polski na rzecz wolności słowa, 
wyznania i religii czy ochrony ludności cywilnej w konfliktach zbrojnych, (IV) podsumowanie oraz najważniejsze wnioski;

Przygotowanie serii grafik pt. Czym jest dla Ciebie ONZ?, w którą na początku zostaną zaangażowani członkowie Stowa-
rzyszenia Narodów Zjednoczonych w Polsce, a później zostanie ona skierowana do osób ze świata polityki międzynaro-
dowej i dyplomacji, w szczególności do przedstawicieli ONZ. Grafiki przedstawiające krótkie cytaty i hasła pozwolą 
dotrzeć do odbiorców niezainteresowanych wcześniej ONZ. Celem serii jest zachęcenie polskiego społeczeństwa do 
dostrzeżenia roli i znaczenia ONZ w zapewnianiu pokoju i bezpieczeństwa na świecie oraz koordynowania licznych 
procesów międzynarodowych

Comiesięczne publikowanie artykułów dotyczących zaangażowania Polski na arenie międzynarodowej na stronie 
internetowej i profilach Stowarzyszenia Narodów Zjednoczonych w Polsce w mediach społecznościowych w celu 
przekazywania szczegółowych informacji w ujęciu eksperckim. Projekt skierowany będzie do odbiorców posiadających 
podstawową wiedzę na temat polityki międzynarodowej i dyplomacji

Przygotowanie Tygodnia ONZ (UN Week) poświęconego obchodom Dnia ONZ, 24 października. To coroczne wydarzenie 
jest poświęcone promocji ideałów i misji ONZ, jej roli w dzisiejszym świecie, znaczenia dla społeczeństwa, jak również 
zwrócenie uwagi na wyzwania, z którymi mierzy się ONZ i podjęcia próby znalezienia ich rozwiązań

Kontynuacja publikacji w/w newslettera – stałego i głównego projektu programu Polska w ONZ.
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Obchody Międzynarodowego Dnia Pokoju



Prawa Człowieka: Aktywny Obywatel

Nasze plany:

Organizacja serii raportów dotyczących aktywności obywatelskiej oraz inicjatyw z całej Polski. Raport będzie publikowa-
ny w formie podcastów.

Organizacja webinaru edukacyjnego z prezesem Międzynarodowego Trybunału Karnego, prawnika oraz profesora nauk 
prawnych, Panem Piotrem Hofmańskim

Organizacja spotkania ,,Prawa Człowieka okiem młodych” z przedstawicielami grup młodzieżowych 

Organizacja quizu na platformie Instagram, z okazji Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ 
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Dotychczasowe działania:

             2020 - 2021

Kampania informacyjna #DeklaracjaNaszychPraw
 

             10 grudnia 2020

Organizacja webinaru ,,Kryzys humanitarny XXI wieku”
z gościem specjalnym Panią Aleksandrą Rutkowską,
rzeczniczką Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej
 

             10 grudnia 2020

Organizacja quizu na platformie Instagram, z wiedzy na temat Praw
Człowieka, z okazji międzynarodowego dnia praw człowieka 
 

             październik 2019 

Kampania #skradzionezabawki z okazji 30-lecia ratyfikowania Konwencji o Prawach Dziecka

             marzec 2021

stworzenie filmiku na temat Praw Kobiet

„Prawa Człowieka: Aktywny Obywatel" to program, który ma na celu szerzenie wiedzy na temat działalności Organizacji Narodów 
Zjednoczonych w zakresie ochrony praw człowieka. Wolność, równość, poszanowanie godności, rządy prawa to podstawowe 
dyrektywy związane z rozwojem praw człowieka. Kierowanie się tymi wartościami zapewni ochronę i kultywację sprawiedliwego 
traktowania należnego każdemu człowiekowi. Podstawowe prawa i wolności człowieka zawarte są w Powszechnej Deklaracji Praw 
Człowieka, która stanowi główny fundament naszego programu.

Warsztaty z UNHCR Polska


