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ROLA I MIEJSCE AGENDY NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2030 W 

SZKOLNICTWIE WYŻSZYM 

 

25 września 2015 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło 

Rezolucję 70/1 Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. 

Plan ten zakłada realizację 17. Celów Zrównoważonego Rozwoju i określa 169 szczegółowych 

zadań do wykonania, które jasno wskazują co należy zrobić, by każdy człowiek mógł korzystać 

z osiągnięć wypracowanych przez ludzkość. Wyznaczone cele mają być realizowane przez 

wszystkich interesariuszy: rządy państw, świat nauki, społeczeństwo obywatelskie i zwykłych 

ludzi, w tym przedstawicieli biznesu. Po 4 latach od przyjęcia wspomnianego dokumentu należy 

zastanowić się, jakie jest jego miejsce w szkolnictwie wyższym i co my jako nauczyciele 

akademiccy możemy zrobić, aby wpisać się w realizacje przyjętego planu. 

 

ROLE AND PLACE OF AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 2030 IN HIGHER 

EDUCATION 

 



 

 

On September 25, 2015, the United Nations General Assembly adopted Resolution 70/1 We 

are transforming our world: Agenda for sustainable development 2030. This plan assumes the 

implementation of 17. Sustainable Development Goals and indicates 169 detailed tasks to be 

performed, which clearly define what should be done for each human being could benefit from 

the achievements of humanity. The goals set are to be implemented by all stakeholders: 

governments, science people, civil society and ordinary people, including business 

representatives. Four years after the adoption of the said document, one should think about its 

place in higher education and what we, as academic teachers, can do to enter into the 

implementation of the adopted plan. 
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