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• Ludzie - jesteśmy zdeterminowani do wyeliminowania ubóstwa i głodu; 

• Nasza planeta - chcemy chronić Ziemię przed pogarszającym się stanem środowiska; 

• Dobrobyt - chcemy zapewnić wszystkim ludziom godne i satysfakcjonujące życie; 

• Pokój na świecie - budujemy pokojowe, jak i inkluzywne 

   społeczeństwa, wolne od strachu i przemocy. 

 



    

MAMY TYLKO JEDNĄ 

 PLANETĘ! 

Musimy dbać o planetę 

dlatego, żeby młodszemu 

pokoleniu nic nie brakło. 

   



Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych. 

Na naszej planecie mamy wystarczającą ilość wody, by każdy człowiek na świecie miał dostęp do 

czystej wody. 

Ponad 80% nieoczyszczonych ścieków powstałych w wyniku działalności człowieka ma ujście do 

rzek lub morza. 



Zapewnić wszystkim dostęp do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej 

cenie. 

Energia jest konieczna do wykonywania pracy, zapewnienia bezpieczeństwa, walki ze zmianami 

    klimatycznymi, produkcji żywności czy wysiłków zwiększających krajowe dochody. 

3 miliardy ludzi jest zależne od węgla, drewna i węgla drzewnego oraz odpadów pochodzenia 

zwierzęcego, które wykorzystywane są do gotowania i ogrzewania. 

Energia jest główną przyczyną zmian klimatycznych, stanowiąc około 60% światowej emisji 

gazów cieplarnianych. 

Ograniczenie węgla w produkcji energii jest kluczowym 

     celem długoterminowym polityki klimatycznej. 



Chronić morza i oceany oraz wykorzystywać ich zasoby w zrównoważony sposób. 

Oceany – ich temperatura, skład chemiczny, prądy i życie w nich panujące napędzają światowe 

ekosystemy, bez których życie człowieka na Ziemi byłoby niemożliwe. 

Woda deszczowa, woda pitna, pogoda i klimat, linie brzegowe, sporo naszej żywności, a nawet tlen, 

którym oddychamy, są zależne od mórz, które działają jak o regulator. 



Zarządzać lasami w sposób zrównoważony, zwalczać pustynnienie, zatrzymać i odwrócić proces degradacji 

gleby, powstrzymać utratę bioróżnorodności. 

Lasy pokrywają 30% powierzchni Ziemi. Zapewniają bezpieczeństwo żywnościowe i schronienie dla 

różnych form życia, odgrywają również kluczową rolę w zwalczaniu zmian  

klimatycznych i ochronie bioróżnorodności. 

Co roku tracimy 13 milionów hektarów lasów.  

Wylesianie i pustynnienie w wyniku działalności człowieka i zmian klimatu to najważniejsze wyzwanie dla 

zrównoważonego rozwoju. 

 



Podjąć pilne działania zwalczające zmiany klimatyczne i ich skutki. 

Obecne zmiany klimatyczne są odczuwane w każdym kraju na wszystkich 

kontynentach. Emisja gazów cieplarnianych, powstałych w wyniku 

działań człowieka ciągle rośnie i napędza zmiany klimatu. 

Średnia temperatura globu w obecnym stuleciu  

zwiększy się o ponad 3°C. 



 
Wybrane zadania: 

• Wzmocnić zdolności adaptacyjne i odporność na zagrożenia klimatyczne i katastrofy naturalne we 

wszystkich krajach. 

• Włączyć działania na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym do krajowych polityk, 

strategii i planów. 

• Zwiększyć poziom edukacji oraz potencjał ludzki i instytucjonalny, podnieść poziom świadomości 

na temat łagodzenia zmian klimatycznych, adaptacji i skutków zmian klimatycznych oraz 

systemów wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami. 

 



  Jak pomóc planecie? 

• Segregacja śmieci; 

• Przetwarzanie własnych ubrań na inne rzeczy; 

• Oszczędzanie wody; 

• Oszczędzanie prądu; 

• Podlewać rośliny deszczówką; 

• Sadzić drzewa; 

• Dbać żeby nikt na świecie nie doznał głodu ani biedy; 

• Pomagać innym w potrzebie. 



• Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.  

• Handel uprawnieniami do emisji.  

• Ochrona klimatu na świecie.  

• Dostosowanie się do zmian klimatu.  

• Emisje z transportu.  

• Emisje pochodzące z rolnictwa i lasów.  

• Technologie niskoemisyjne.  

• Fluorowane gazy cieplarniane. 



  Jak pomóc planecie? 

• Zamienić palenie w piecu węglem na ogrzewanie 

gazowe; 

• Unikanie produktów zawiniętych w reklamówki plastikowe; 

• Zbierać śmieci z lasu; 

• Zakładać na dach panele słoneczne, żeby był prąd; 

• Brać udział w kampaniach o planecie. 



     KONIEC 
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