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W sierpniu 2015 r. w czasie Kongresu Narodów Zjednoczonych światowi 

przywódcy przyjęli Agendę na rzecz Zrównoważonego Rozwoju do roku 

2030 zawierającą 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (17 SDGs). 

 

Przyjęte Cele wzywają do działań na rzecz dobrobytu oraz do ochrony 

planety wszystkie kraje, niezależnie od tego czy są biedne, bogate czy z 

gospodarką na średnim poziomie.  
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Cele zrównoważonego rozwoju  
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Cele zrównoważonego rozwoju 

Koniec z Ubóstwem: Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na 

całym świecie 

 

Zero Głodu: Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i 

lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo 

 

Dobre zdrowie i jakość życia: Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku 

zdrowe życie oraz promować dobrobyt 

 

Dobra jakość edukacji: Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz 

promować uczenie się przez całe życie 

 

Równość płci: Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i 

dziewcząt 

 

Czysta woda i warunki sanitarne: Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do 

wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami 

wodnymi 
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Cele zrównoważonego rozwoju 

Czysta i dostępna energia: Zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, 

zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie 

 

Wzrost gospodarczy i godna praca: Promować stabilny, zrównoważony i 

inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną 

pracę dla wszystkich ludzi 

 

Innowacyjność, przemysł, infrastruktura: Budować stabilną infrastrukturę, 

promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność 

 

Mniej nierówności: Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami 

 

Zrównoważone miasta i społeczności: Uczynić miasta i osiedla ludzkie 

bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu 

społecznemu 
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Cele zrównoważonego rozwoju 

Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja: Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i 

produkcji 

 

Działania w dziedzinie klimatu: Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom 

klimatu i ich skutkom 

 

Życie pod wodą: Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób 

zrównoważony 

 

Życie na lądzie: Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie 

ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, 

powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę 

różnorodności biologicznej 

 

Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje: Promować pokojowe i inkluzywne 

społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz 

budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające 

włączeniu społecznemu 

 

Partnerstwa na rzecz celów: Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo 

na rzecz zrównoważonego rozwoju 
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• Ludzi - aby wyeliminować ubóstwo i głód 

 

• Naszej planety - aby chronić Ziemię przed 

pogarszającym się stanem środowiska 

 

• Dobrobytu - aby zapewnić wszystkim 

ludziom godne i satysfakcjonujące życie 

 

• Pokoju na świecie - aby budować 

pokojowe, integracyjne społeczeństwa , 

wolne od strachu i przemocy 

 

• Partnerstwa – ponieważ tylko wspólny 

wysiłek wszystkich krajów przyniesie 

zamierzone rezultaty i pozwoli na 

wdrożenie celów Agendy 2030 

 

3 wymiary 

zrównoważonego rozwoju:  

 

• ekonomiczny 

• społeczny 

• środowiskowy 

 

Zrównoważony rozwój uwzględnia  

działania na rzecz: 
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Case study - Cele zrównoważonego rozwoju  

w praktyce 

 

Czy kierując procesem innowacji, Twoja organizacja…  

 

… rozważa kwestie równości płci?   

  

  

Na przykład: 

  

Zastanawiasz się czy… 

• Kobiety są częścią zespołów innowacyjnych 

• Kobiety są częścią rady zatwierdzającej innowacje 

• Kobiety są częścią paneli interesariuszy 

• Zapewniono równe wynagrodzenie 

 

Twoja innowacja… 

• Nie powiela stereotypów związanych z dyskryminacją płci 

• Negatywnie wpływa na równowagę między życiem zawodowym a prywatnym 

  

 



TAKING COOPERATION FORWARD 10 

Case study –  

odniesienie do Odpowiedzialnych Innowacji 

Cele Zrównoważonego Rozwoju skłaniają do refleksji nad uwzględnieniem 

w procesach innowacyjnych aspektów, które mogą skutecznie wpłynąć na 

zarządzanie procesem innowacyjnym w sposób odpowiedzialny.  

 

Dlaczego? 
 

Analiza przedsiębiorstwa z perspektywy Celów Zrównoważonego Rozwoju 

pozwala na dokonanie wstępnej oceny zdolności i potencjału firmy do 

projektowania, a w następnym kroku wdrażania innowacji w duchu 

odpowiedzialnych innowacji. 

Zweryfikowanie firmy pod kątem każdego z Celów Zrównoważonego 

Rozwoju na dalszym etapie pozwala na interpretacje rezultatów w 

odniesieniu do 6 kluczy koncepcji Odpowiedzialnych Innowacji (Moduł 3). 

Informacja uzyskana w wyniku analiz pozwala na przeprojektowanie 

procesu innowacji, stworzenie nowych/usunięcie/ulepszenie funkcji 

produktu/usługi.  
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Koniec Modułu 4 

przejdź do Modułu 5 

 


