
WYTYCZNE NA SKRÓTY 

Rozdział  O czym mówi? 

I. Pojęcia i 
zasady 

Wytyczne dotyczą przedsiębiorstw wielonarodowych we wszystkich obszarach ich działania.  

Firmy powinny przestrzegać prawa krajowego, a gdy jest ono sprzeczne z Wytycznymi - 

szukać sposobu na jak najszersze ich respektowanie bez łamania prawa krajowego. 

II. Polityka 
ogólna        

Firmy powinny mieć wkład:  

� w trwały i zrównoważony rozwój,  

� respektować prawa człowieka,  

� powstrzymywać się od niewłaściwego zaangażowania w działalność polityczną,  

� nie podejmować działań odwetowych wobec pracowników zgłaszających 

praktyki sprzeczne z prawem, Wytycznymi lub polityką przedsiębiorstwa.  

Wytyczne nie mogą być łamane także w łańcuchach dostaw i relacjach handlowych. 

Jeśli się to zdarzy - firmy powinny reagować. Aby eliminować negatywne skutki mogą 

wywierać nacisk na partnerów.  

Firmy powinny współpracować z interesariuszami i brać ich opinie pod uwagę przy 

planowaniu i w procesach decyzyjnych wpływających na społeczności lokalne.   

III. 
Udostępnianie 
informacji   

Firmy powinny udostępniać rzetelne informacje dotyczące: 

� swojej działalności,  

� struktury,  

� sytuacji finansowej,  

� wyników,  

� własności,  

� nadzoru i pracowników 

oraz powinny utrzymywać wysoki standard raportów finansowych i nie-finansowych. 

IV. Prawa 
człowieka 

 

Firmy powinny respektować prawa człowieka (unikać łamania i przyczyniania do tego) 

w ramach działalności swojej i partnerów oraz reagować na takie przypadki, gdy zaistnieją, 

także przez wywieranie nacisku na partnerów, tak aby i oni reagowali na takie zdarzenia.  

Firmy powinny mieć własną politykę praw człowieka, monitorować ją i mieć własne 

mechanizmy eliminowania negatywnych skutków swojej działalności.      

V. Zatrudnienie 
i stosunki 
przemysłowe  

Przedsiębiorstwa powinny: 

� respektować prawa związkowe,  

� prawo do rokowań zbiorowych,  

� działać na rzecz skutecznej eliminacji pracy przymusowej i pracy dzieci, 

� szanować prawo do niedyskryminacji w zatrudnieniu i miejscu pracy.  

Przedsiębiorstwa powinny udostępniać informacje: 

� przedstawicielom pracowników, konieczne do negocjacji warunków 

zatrudnienia, 

� umożliwiające im uzyskanie pełnego i prawdziwego obrazu wyników 
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działalności jednostki lub całego przedsiębiorstwa, 

� restrukturyzacji lub likwidacji. 

i nie szantażować przeniesieniem działalności w odpowiedzi na negocjacje warunków 

zatrudnienia lub zorganizowanie przez pracowników związku zawodowego. 

Korporacje powinny: 

� oferować najwyższe możliwe wynagrodzenie (co najmniej wystarczające na 

podstawowe potrzeby pracowników i ich rodzin),  

� zapewnić przestrzeganie BHP. 

VI. Środowisko 
naturalne 

Przedsiębiorstwa powinny: 

� opracować system zarządzania zbieraniem i oceną informacji o wpływie 

na środowisko naturalne i bezpieczeństwo, 

� powinny we właściwym czasie przekazywać informacje opinii publicznej 

i pracownikom o możliwym wpływie ich działalności na środowisko naturalne. 

Przedsiębiorstwa powinny informować i konsultować się z lokalnymi społecznościami oraz 

umożliwiać właściwe szkolenia dla pracowników w zakresie bhp i ochrony środowiska. 

VII. Zwalczanie 
korupcji, 
namawiania do 
niej i wymuszeń  

Firmy – samodzielnie ani przez pośredników - nie powinny proponować dawać lub żądać 

łapówek w relacjach z urzędnikami publicznymi lub partnerami.  

Firmy powinny zabronić płacenia łapówek i dopilnować, aby wszelkie datki na cele polityczne 

były w pełni zgodne z publicznymi wymogami transparentności i zgłaszane zarządowi. 

VIII. Interesy 
konsumenta 

Firmy powinny: 

� spełniać wszystkie prawnie wymagane standardy zdrowia i bezpieczeństwa,  

� dostarczać konsumentom informacji, do podejmowania świadomych decyzji,  

� zapewnić dostęp do pozasądowych mechanizmów rozwiązywania sporów 

� nie angażować się w jakiekolwiek zwodnicze, wprowadzające w błąd, 

oszukańcze lub nieuczciwe praktyki.  

Przedsiębiorstwa powinny współpracować z organami państwowymi w celu zapobiegania 

poważnym zagrożeniom dla zdrowia i bezpieczeństwa publicznego lub środowiska. 

IX. Nauka 
i technologia 

Firmy powinny przyjąć praktyki wspierające transfer technologiczny w sposób korzystny dla 

trwałego rozwoju i tam, gdzie to możliwe rozwinąć współpracę z lokalnymi instytucjami B+R. 

X. Konkurencja Przedsiębiorstwa powinny: 

• prowadzić swoją działalność w sposób zgodny z regulacjami prawa konkurencji 

• powstrzymać się od ustalania cen, ustawiania przetargów i manipulacji rynkowych. 

XI. 
Opodatkowanie 

Firmy powinny terminowo opłacać należności podatkowe zgodnie z literą i duchem prawa 

podatkowego i regulacji obowiązujących w kraju w którym prowadzona jest działalność.  

Powinny przekazać władzom informacje do poprawnego określenia wysokości podatków 

i unikać przerzucania zysków/ strat za granicą dla zmniejszenia obciążeń podatkowych. 



 


