Biznes, CSR i prawa człowieka
Gdańsk, 6 lipca 2016 r.

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
CSR – co to jest?
społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
(corportate social responsibility, CSR)
odpowiedzialność przedsiębiorstw
za ich wpływ na społeczeństwo
Przedsiębiorstwo jest m.in. częścią społeczeństwa, stąd:
 Wpływ na środowisko = odpowiedzialność za środowisko
 Wpływ na pracowników firmy = odpowiedzialność za relacje
z pracownikami, dbanie o kulturę organizacyjną firmy
 Odpowiedzialne relacje w łańcuchu dostaw: z dostawcami,
podwykonawcami, klientami, konsumentami, innymi firmami
 Angażowanie się firmy na rzecz społeczności lokalnej
 Dialog z interesariuszami
 Komunikowanie o swoich działaniach = raporty społeczne, raporty
zintegrowane
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Nowy trend 2016 – dokumenty UE, OECD, ONZ, MOP  CSR/RBC
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Raporty społeczne
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Standardy CSR
Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych
zbiór zasad i standardów z różnych obszarów: od praw człowieka, praw pracowniczych i bezpieczeństwa
pracy, przez kwestie dostępu do informacji, opodatkowanie, ochronę środowiska i należytej staranności
w działalności firm.

Wytyczne Global Reporting Initiative (GRI)
najbardziej popularne wytyczne w zakresie raportowania społecznego. Zawierają ogólne zasady
raportowania oraz szczegółowe zalecenia odnośnie zawartości raportu. Najnowszy standard = GRI G.4.

Norma ISO 26000
wskazuje narzędzia wdrażania koncepcji CSR o charakterze uniwersalnym, jakie mogą być zastosowane
w wielu typach organizacji – publicznych, prywatnych i non profit – niezależnie od ich wielkości i lokalizacji.

Norma SA8000
międzynarodowa norma dot. przedsiębiorstw dowolnej branży. Formułuje osiem szczegółowych warunków
w odniesieniu do poszanowania praw człowieka i praw pracowniczych.

Standardy serii AA1000
dotyczą interesariuszy i wspomagają organizację w procesach zarządzania, w tym: AA1000APS,
Zasady Odpowiedzialności, AA1000AS, Weryfikacja, AA1000SES, Zaangażowanie Interesariuszy.

Wytyczne ONZ dot. biznesu i praw człowieka
mają zastosowanie do wszystkich przedsiębiorstw bez względu na ich wielkość, branżę, kontekst
działalności, własność i strukturę. Trzy filary: I. Państwa mają obowiązek chronić prawa człowieka, II. Biznes
powinien respektować prawa człowieka III. Ofiary naruszęń praw człowieka przez biznes powinny mieć
dostęp do skutecznych środków zaradczych.
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Partnerstwo na rzecz tłumaczenia GRI G4

-

Ministerstwo Rozwoju
Deloitte
Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Krajowa Izba Biegłych Rewidentów
Grupa LOTOS
Provident Polska

28 czerwca 2016 r. – konferencja
w Ministerstwie Rozwoju,
ogłoszenie polskiej wersji
językowej GRI G4
9

Konferencja
Raportowanie niefinansowe w Polsce
28 czerwca 2016 r.
godz. 10.00-13.30

GRI G4 po polsku

Standard GRI G4 dostępny na stronie MR:
http://www.mr.gov.pl/strony/zadania/wsparcieprzedsiebiorczosci/spoleczna-odpowiedzialnoscprzedsiebiorstw-csr/raportowanie-spoleczne/

Wybrane raporty zgłoszone do Konkursu
Raporty Społeczne w latach 2010-105
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Konkurs Raporty Społeczne

Raporty społeczne a prawa człowieka

 GRI G4 – 12 wskaźników dot. praw człowieka
 Wytyczne ONZ ds. biznesu i praw człowieka (2011)
 Wytyczne OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych
(1976/2011)

 Czym są prawa człowieka?
 Jak prawa człowieka trafiły do biznesu?
 Czy biznes musi przestrzegać praw człowieka?

Prawa człowieka?
•
•
•
•

Godność
Demokracja
Ograniczone rządy większości
Relacja JEDNOSTKA – PAŃSTWO

• Prawo
• Wolność
• Zakaz
Prawa
- materialne
- proceduralne

•
•
•
•

indywidualne
powszechne
przyrodzone
niezbywalne

I generacja
prawo do życia, prawa i wolności polityczne
II generacja
prawa społeczne, gospodarcze i kulturalne
III generacja
prawa kolektywne, czyli uprawnienia przysługujące
zbiorowościom i narodom, w tym: prawo do pokoju,
do rozwoju, do czystego środowiska

Biznes i prawa człowieka w ramach systemu ONZ

prof. John Ruggie
ekspert w dziedzinie
praw człowieka
i spraw międzynarodowych
Uniwersytetu Harvarda

w 2005 r. został mianowany
Specjalnym Przedstawicielem
Sekretarza Generalnego ONZ
ds. biznesu i praw człowieka.

Wytyczne dot. biznesu i praw człowieka
przyjęte przez ONZ w 2011 r.
31 zasad podzielonych na 3 grupy (filary):
I.
Obowiązek państw chronić prawa
człowieka (10 zasad)
II.
Odpowiedzialność biznesu w
zakresie przestrzegania praw
człowieka – co oznacza, że biznes
powinien działać z należytą
najwyższą starannością (due
diligence), by zapobiegać
naruszeniom PCz, ale też wskazywać
korzyści jakie wynikają z ich
zaangażowania na rzecz
poszanowania PCz (14 zasad)
III. Zapewnienie ofiarom naruszeń PCz
skutecznych środków zaradczych,
sądowych i pozasądowych (7 zasad)
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Wytyczne ONZ dot. biznesu i praw człowieka

 2011 r. Rada Praw Człowieka ONZ przyjęła Wytyczne ONZ
ds. biznesu i praw człowieka
 tzw. soft law, czyli miękkie prawo, zalecenia…
 normatywnie Wytyczne nie tworzą nowych zobowiązań
międzynarodowych – wyjaśniają to,
co wynika z obowiązujących już standardów
 mają zastosowanie do wszystkich przedsiębiorstw bez
względu na ich wielkość, branżę, kontekst działalności,
własność i strukturę
 nie ma jednego sposobu wdrażania Wytycznych, który byłby
właściwy dla wszystkich
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GRI G4 – wskaźniki dot. praw człowieka

GRI G4
wskaźniki dot. praw człowieka
ćwiczenie

Dyrektywa 2014/95/EU
ws. ujawniania informacji niefinansowych

do 6 grudnia 2016 r. kraje członkowskie UE mają czas
na transpozycję Dyrektywy 2014/95/EU do prawa krajowego
(w PL organem implementującym jest Ministerstwo Finansów)

od 2017 r. pierwsze sprawozdania obejmujące 2016 rok
UE – ok. 6 000 spółek

PL – ok. 250–300 spółek
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Dyrektywa 2014/95/EU
ws. ujawniania informacji niefinansowych
1.

Wymóg ujawniania w sprawozdaniu z działalności (dodatkowe oświadczenie na
temat informacji niefinansowych) istotnych informacji dotyczących co najmniej
kwestii:
 środowiskowych
 spraw społecznych i pracowniczych
 poszanowania praw człowieka
 przeciwdziałania korupcji i łapownictwu
2. Zakres ujawnień – krótki opis modelu biznesowego jednostki, opisu polityki
prowadzonej w danym zakresie, jej rezultatów oraz ryzyk
3. Raportowanie według wybranych przez spółki zasad (własnych, krajowych,
unijnych lub międzynarodowych);
4. Podmioty objęte regulacją - jednostki zainteresowania publicznego spełniające
następujące kryteria:
 średnioroczne zatrudnienie powyżej 500 osób
 suma bilansowa powyżej 20 mln EUR
lub przychody netto powyżej 40 mln EUR
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Rola administracji publicznej

Administracja rządowa w Polsce przyjmuje funkcję pośrednika
między biznesem a społeczeństwem w dialogu nt. odpowiedzialności
biznesu za kwestie społeczne i środowiskowe.
Podejście Komisji Europejskiej do CSR opiera się na założeniu,
że to same przedsiębiorstwa powinny przyczyniać się do rozwoju
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.
Organy publiczne zgodnie ze strategią KE dot. CSR powinny
odgrywać rolę pomocniczą, poprzez połączenie dobrowolnych
rozwiązań strategicznych oraz, w razie potrzeby, uzupełniających
regulacji, aby promować przejrzystość, tworzyć zachęty dla
odpowiedzialnej postawy przedsiębiorstw.
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Działania administracji publicznej na rzecz
wdrażania zasad CSR
1998 r.

Powołanie KPK OECD (MSP, MG, PAIiIZ)

2004 r.

Pierwsze działania na rzecz powołania Zespołu do spraw
CSR w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

2009-2013

Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw
– organ pomocniczy Prezesa Rady Ministrów

2014-2015

Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw
– organ pomocniczy Ministra Gospodarki

Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności
Przedsiębiorstw (2014-2015)
Ministerstwa

Instytucje
centralne

(11 resortów
14 przedst.)

KWRiST

(8 przedst.)

(1 przedst.)
łącznie
46 członków

Org. Pracodawców
Org. branżowe
Związki Zawodowe
(10 przedst.)

Organizacje
Międzynarodowe
(2 przedst.)

Organizacje
społeczne
(7 przedst.)

Instytucje
naukowe
(3 przedst.)
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Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności
Przedsiębiorstw (2014-2015)
Spotkania Zespołu (4 razy w roku)
Wypracowanie rekomendacji, przyjęcie rezultatów prac grup
roboczych, dyskusje
Grupy Robocze:
GR ds. wdrażania zasad CSR
GR ds. monitorowania trendów CSR
GR ds. edukacji i upowszechniania CSR
GR ds. zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Rezultaty pracy Grup Roboczych(2015)
1)

2)
3)
4)

Rekomendacje przekazane Ministrowi Finansów dot. implementacji do
polskiego prawa dyrektywy 2014/95/UE w zakresie ujawniania danych
pozafinansowych
Utworzenie partnerstwa na rzecz tłumaczenia na język polski standardu
raportowania społecznego GRI G4
Projekty dot. wdrażania CSR na poziomie regionalnym oraz edukacji w zakresie
CSR (szkoły średnie, uczelnie, NGOs, media)
Wśród tematów dyskutowanych podczas posiedzeń grup roboczych Zespołu:
̶
circural economy
̶
EMAS
̶
cele zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development Goals,
SDG’s)
̶
odpowiedzialne prowadzenie biznesu
w łańcuchach dostaw w sektorach: tekstylno-odzieżowym, rolnospożywczym i przemyśle wydobywczym.
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Odpowiedzialne prowadzenie biznesu
– działania administracji

•
•
•
•
•

podejście sektorowe
dialog społeczny
CSR w spółkach SP
CSR dla MŚP
ujawnianie danych
pozafinansowych
• GRI G4
• SDG’s

• elastyczny
i horyzontalny
model wdrażania
• ujawnianie
potencjału każdego
z filarów POR

Krajowy Plan
Działań na
rzecz
CSR/RBC

Krajowy Plan
Wdrażania
Wytycznych ONZ
dot. biznesu
i praw człowieka

Aspekty CSR/RBC
w Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego
Rozwoju

• mapa stanu prawnego
• 3 filary Wytycznych ONZ
dot. biznesu i praw
człowieka
• due diligence
• monitoring/ewaluacja

Zespół ds. CSR
Grupy Robocze • platforma do wymiany
doświadczeń i dobrych
KPK OECD
praktyk
• dialog społeczny
Współpraca
• rekomendacje i projekty
z interesariuszami
• CSR/RBC
NGOs, związki zawodowe, org.
• KPK OECD
branżowe, pracodawcy, itd.

•
•

współpraca oparta na zaufaniu
Program współpracy MR z
NGOs

jacqueline.kacprzak@mr.gov.pl
tel. 22 273 84 99

