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2.3. ,,Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych'' oraz ,,Global 
compact'' ONZ. Porównanie i próba oceny 

• 

Pojęcie etyki biznesu wiąże się nierozerwalnie ze słowem ,,odpowiedzialność''. Czym 
jest więc odpowiedzialność definiowana przez pryzmat etyki działalności gospodarczej? 
To: 

• zajmowanie się i opieka na kimś lub czymś, 
= zdolność przyznawania się do winy, 
• goto\:vość ponoszenia konsekwencji swojego postępowania. 1 

t 

Fi11na odpowiedzialna społecznie winna być zatem odpowiedzialna za i przed 
społeczeństwem. Nie ma jednakże jednolitego stanowiska ekonomistów, etyków czy 
polityków co do sposobu rozumienia terminu ,,społeczeństwo'' w tym kontekście. Rola 
przedsiębiorstw w życiu gospodarczym i społecznym danego kraju jest wciąż przedmioten1 
intelektualnej debaty. . 

Według niektórych, jedyną grupą, wobec której przedsiębiorstwo ma zobowiązania są 
jego właściciele (akcjonariusze). Zgodnie z tą opinią, to im, i nikomu więcej , fmna winna 
jest lojalność, a jej jedynym celem powinna być maksymalizacja zysku i zwiększanie 
wartości firmy, a co za tym idzie, maksymalizacja dochodów jej właścicieli. Rynkowa 
działalność przedsiębiorstwa ma sama w sobie przyczyniać się do powiększenia dobrobytu 
społeczeństw poprzez zaspokajanie potrzeb konsumentów, zapewnianie miejsc pracy, 
podatki.2 Apostoł liberalizmu, Milton Friedman, biznesmenów, którzy ważą się użyć słowa 
,,społeczny'' nazywa bez ogródek socjalistami podkopującymi fundamenty wolnego 
społeczeństwa. 3 

Taki pogląd należy uznać za skrajny. Podważa go m.in. Amartya Sen sprzeciwiając 
się stawianiu społecznej odpowiedzialności w opozycji do efe ości. Wskazując 

przykład Japonii dowodzi, że można kwitnąć gospodarczo posiadając strukturę 

motywacyjną niezwykle daleką od samolubności.4 Nakłady związane ze społeczną 
odpowiedzialnością nie powinny być zatem traktowane jako koszt, lecz jako inwestycję 
w długofalowy rozwój frr1ny. W Zielonej Księdze5 Unia Europejska twierdzi wręcz, że 
zajmuje się społeczną odpowiedzialnością biznesu, właśnie dlatego, ,,aby stać się 
najbardziej konkurencyjną, dynamiczną, opartą na wiedzy gospodarką na świecie, zdolną 
do zrównoważonego wzrostu gospodarczego przy zapewnieniu większej liczby lepszych 
miejsc pracy oraz większej jedności społecznej''6 • Społecznie odpowiedzialne 

-
1 Adamus-Matuszńska A, Społeczna odpowiedzialność fir111 w dobie globalizacji [w:] Europejskie standardy 
etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, r~. Gasparski W., Warszawa 2003. 
2 Baron D.P., Business and its environment, 5th' ed., New Jersey 2006, s. 653. 
3 Friedman rvt., The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits [w:] F. Allhoff, A. Vaidya 
(red.), Business Ethics, Volu1ne l: Ethical Theory, Distributive Justice and Corporate Social Responsibility, 
London, Thousand Oaks, New Delhi 2005, s.247. 
4 Sen A., Does Business Ethics Make Economic Sense? [w:] AllhoffF., Vaidya A. (red.), Business Ethics, 
Volume I : Ethical Theory, Distributive Justice and Corporate Social Responsibiłity, London, Thousand Oaks, 
Ne\v Delhi 2005, s. 324. 
< 
J Green Paper: Promoting a European Fiamework for Corporate Social Responsibility, Brussels, 18.07.2001 
[COM (2002) 306 finał]. 
6 Presidency Conclusions, Lisbon European Council, 23 and 24 March 2000, 
htL;i ://consiłium.europa.eu/ueDocs/cms _ Data/docs/pressData/en/ec/00100-r l .enO.htm 
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.~ pcrucresiaJą iOlę, jal<~l: przeJ"ts1ęb1orstwa. szczegou11e te r1ajv11ę ze 1 w1e1onaro owe, muszą 
- pełnić w Ś\viadomy:n kształtowaniu globalizacji. Kształtowanie to nie może polegać 
.. jedynie na mak1;yu1alizacji zysków, iecz na pobudzaniu rozwoju i poprawie warl1nk6\v 

,,i'1ie jest bowiem celem jedynym i ultymatywnym 
:uprawiarJa gospodarki jej sprawność sama \V sobie, lecz należyte spełnianie przez 
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gospodarkę f~nkcji instrumentalnej, służącej pomnażaniu dobra wspólnego 
·- wartuścio'vvanego szerzej niż tyiko monetarnie''8• W konsekwencji, przedsiębiorstwa muszą 

tąk fom1uło\vać swoje st..rategie, aby uwzględnić w nich szeroko pojęte kwestie dobrobytu 
·-
- społecznego, praw czło\vieka, sprawiedliwość, ochrony środowiska, zrównoważonego 

• 
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Etyka biz11esu obejmuje 4 odrębne poziomy analizy:9 

poziom makro (lub systemowy) - dotyczy istoty i działania całego systemu 
gospodarczo-politycznego, 

• 

PUZIOID „ mezo 

... • „ • ..,...__.,..........,.,..„ ............ --~.._ __ 
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\lUD 
, „ ., 

posrear...ij 

. . . ' organ1zac1 I J „ , 

dotyczy postępowania a_lctorów zbiorowych 

- dotyczy polityki • 
1 działania konkretnych 

poziom indywidualny (·lub osobistv·; - <lot vczv zachov1ania J. ednostek (na .... nrzykJarl 
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Dwa omawiane instn1menty promowania etyki biLJ.1esu odnoszą się przede wszys&...iu1 
- ' . , I' 1 " ,... ' ,..... „ . • , r"'I/ b / C b • • r • - do poziomu nu.Kro \anreso'\vane są ao rirtnj. ronaato, siec u- o a ompact o eJIDUJe sw1at 

·-~~ nauki (ucz.eiriie), organizacje pozarządowe oraz organizacje branżowe i miasta (poziom 
mezo). r~atlrralnie, oba mechanizmy odnoszą się też pośrednio do poziomu osobistego -
próbują \\pł]'Iląć na postawy konkretnych osób: pracowników przedsiębiorst\v i innych 

-

-

ob\'\Vateli. „ 
• -

-
Charakterystyka inicjatywy Global Co111pact ONZ 

= 

Ir....icjatywa Global Conipact (GC) została po raz pierwszy przedstawiona przez -- ·--

:= .~ --St:kretarza Generalnego ONZ Kofi Annana w przemówieniu na Światowym Forum 
;;;;;;... -
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Ekonon1icznym w Davos 31 stycznia 1999 r. Zaapelował on wówczas do przedstawicieli 
świata biznesu na całym świecie, by poparli, przyjęli, i stosowali we wszystkich sferach 
ich działalności, dziewięć podstawowych zasad (w 2004 roku dodano dziesiątą; patrz 
Tabela 1) z dziedziny praw człowieka, standardów pracy i środowiska naturalnego. 

Sieć GC zbudowana jest z: rdzenia, którym jest Biuro Global Compact w Nowym 
Jorku oraz sześciu agend ONZ, które w skoordynowany sposób mają promować idee 
społecz11ie odpowiedzialnego biz11esu na całym świecie: Międzynarodowej Organjzacji 

7 Kotler P ,1 Lee N., Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Y our Company and Y our 
Cause, john V/iley & Sons 2005, s. 1 O. 
8 Gasparski \T./., Europejskie standardy etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, red. Gasparski W . , 
u,·,1,,, „8..,,,. ~.,,,. -'i ri n 'l ~ 1 3 

4o1.A .tJ.U YY C4 L.- V V J • .."> • 
• 

~ 
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" Epstein E.l\1., Tl1e corporate social policy process and the process of corporate govemance [w:] Clarke T. 
(red.) Criticai perspectives on business and management, London and New York 2005i s . 332. 
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vvJ."~łanie listu do sekretariar..i GC. Zrobiło to dotychczas ok. 3300 przedsiębiorstw z ponad 
iOO krajów. 10 Przedsiębiorstwa deklarujące swoje członkostwo w Global Compact są 
zobo"•1iąza.t1e do publilc:o\vania corocznego raportu o postępie we wdrażaniu dziesięciu 
7.asad GC. t~ie istnie„ią jertn'1k żadne mechaniztny prZ}'lnusu i egzekwowania tego 

• . 1 ,,....., .... ,.....„ •• „,..,... ,... „ 
'••''•\N an ' ·"-'i . - - - •• - ™C -- • 

Opis \rłyfycznych OECD dla przedsiębiorstw ''ielonarodowych 

Będąc świadomym bogact"wa i iÓżnorodności inicjatyw wspierających społeczną 
odpowiedzialność koi·poracji transnarodowych, należy prZ'Jznać, że Wytyczne OECD dla 

1?rzedf9ięhior.'\Prv "'r1.Jielonarodowych są jedynym zaaprobowanym na arenie 
międzynarodc\vej i kompletnym kodeksem tego typu uznanym i promowanym przez rządy 
tak \11ielu państw. 11 Zostały opracowane po raz pierwszy w 1976 r., a ich ostatni przegląd 
miał miejsce w 2000 r. Wytyczne są zestawem zaleceń kierowanych przez rządy do 
przedsiębiorstw wielonarodowych we wszystkich głównych dziedzinach etyki biznesu. 
Obeimuia one: 

J J '" 
1 • 

• stosuilKl pracy, 

• 
-„ 

prawa człowieka, 
środowisko naturalne, 
• ,, • .c=: .. 
Jawnosc 1n.&.ormacJ1, 
'.6walczan1e przekupstwa, 

. t , • prawa konsumen ow, 
• rozwój nauki i technologii, 
• ochronę konkurencji, 
• opodatkowanie. 

Wytyczne zostały przyjęte przez 30 państw członkowskich OECD oraz 9 państ\v 
nieczłonkowskich. Należy pamiętać jednak, że nie są one wiążącym aktem prawnym. Stąd 
ich słabość - \vątłe są mechanizmy egzekwowania ich przestrzegania. Były sekretarz 
generalny OECD Donald J. Johnston widzi jednak w tej słabości pewną korzyść: ponieważ 
Wyt),cz11e nie są prawnie zobowiązującym dokumentem, mogły być wynegocjowanie 
stos1111kowo szybko i określają wysokie standardy postępowania bez konieczności etycznie 

I'°\ 

wątplivvrych kompromisó\v. I L Wytyczne nie ·zastępują obowiązujących przepisów i nie są 
\.VObec nich nadrzędne. Przedstawiają standardy postępowania, które należy traktować jako 
iiru.pełnienie obowiązującego prawa. W związku z tym, Wytyczne nie tworzą konfliktów 
. . . . h , .,,_, .,.. ... „,...,„.,.~.,..n • ..:.-... z 0 cznyc """"T~"gow JtL)''J)\.-L..l.lJ'-' .! ~ł'.l v J. yv Jl..ll.V • 

Ramv inshrtucionalne \Vdra7ania ' 17\Tt-lrcznvch zawiera1ą trzy kluczowe elementy: 
el "' .., ••J"J „ - „ 

łO C''--~-- r , ·1 ~L ... l "'om""'act ONZ 
0t!V!ln '-' t.Jt•a• '-"' - l' , 

http:iiwww.unglobaicompact.org/HowToParticipate/Business_Participation/index.html 
11 W)'t'Jczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, Ministerstwo Gospodarki, Departai11ent Strategji 
,;""..,.",1 '>„"'7~; i{)(){) s 5 
'-IV.>uvuc.&tvL.vl • .l:.vvv. , • • „ .i • 

!l Wytyczne OECD dia przedsiębiorstw wielonarodowycł1, fv1inisterstwo Gospodarki, Departament Strategii 
l~ncnn~~rt""7Pi '){){){) C 1 
""'Vi.')IJV'""&.4.&...,,4.JVJ• ._vvv, v • ..,, • . -
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VI bvestii wprowadzania w życie zasad zawartych w Wytycznych, dokument mówi 
jedynie o prz)'_jęciu ich i promowaniu wśród korporacji działających na rynku danego kraju 
lub stamtąd pochodzących. Szczególnym instrumentem wdrażania Wytycznych są tzw. 
Krąje Pur~:ry Konta~:towe (KPK), na których spoczywa odpowiedzialność za 
udostępnianie treści i info1·macji o Wytycznych (w języku narodowym). KPK mają być 
także swego rodzaju nieformalnym arbitrem i forum dyskusyjnym w sprawach spornych. 
Ramy funkcjonowania KPK zawarte są w załączniku proceduralnym13 do Wytycznych, 
natomiast szczegóły powoływania, struktury i działalności pozostawione są samym 
państwom. Przedstawiciele Krajowych Punktów Kontaktowych spotykają się coroczr1ie na 
konferencji organizowanej w celu wymiany doświadczeń i złożenia sprawozdań 

Komitetowi OECD ds. Inwestycji. 
• Komitet OECD ds. Inwestycji 
Komitet jest złożony z wysokich rangą przedstawicieli resortów skarbu, gospodarki, 

handlu, przemysłu i spraw zagranicznych oraz banków centralnych. Każdego roku 
Krajowe Punkty Kontaktowe i Komitet publikują raport o krokach podjętych przez 
poszczególne państwa w celu promocji Wytycznych. Co roku, każdy raport zawiera część , 

w której opracowane jest jedno szczególnie ważne zagadnienie. W 2006 r. był to biznes 
w strefach o niskiej praworządności14, w 2005 r. - społeczna odpowiedzialność biznesu 

. w krajach rozwijających się15 , w 2004 r. - wkład biznesu w ochronę środowiska 16, 
w 2003 r. - rola biznesu w walce z korupcją17, w 2002 r. - odpowiedzialne zarządzanie 
łańcuchem dostaw18

, a 2001 r. - globalne instrumenty odpowiedzialności 
przedsiębiorstw19 • 

• komitety doradcze stowarzyszeń pracowników i pracodawców oraz organizacji 
pozarządo\:vych 

Po stronie pracowników występuje Trade Union Advisory Committee to the OECD -
"'" 'i'U.cA~CL.v_ Pracodawców reprezentuje Business and Industry Advisory Committee to the 

ńr"'„T"' ~TA „2) l'ł. • w 1,., • , • d , , • • bili• • v.c._v - .oLaA.~ . u z11aczemu ytycznyc,„ moze sw1a czyc rown1ez mo z.ac~1a 

orgru-llzacji pozarządowych, które w 2003 roku utworzyły OECD Watch22 
- siatkę 60 

NGOs z 33 państw Azji, Afryki, Ameryki Łacińskiej, Europy, Ameryki Północnej 
i .l.\ustralii, które pragną przyczyniać się do jak najszerszego przestrzegania zasad 
zawartych w Wytycznych. Organizacje te uznały je za jeden z niewielu istniejących na 
świecie mechanizmów pozwalających na nadzór nad korporacjami. OECD Watch 

13 opierającym się na Decyzji Rady w sprawie Wytycznych dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych z dn. 26-27 
czerwca 2000 [C(2000)96] 
14 Annual Report on the OECD Guidelines for Multinational Enterprises: 2006 Edition. Conducting business in 
weak govemance zones, OECD, Paryż 2006. 
15 Annual Report on the OECD Guidelines for Multinational Enterprises: 2005 Edition. Corporate 
responsibility in the developing world, OECD, Paryż 2005. 
16 Annual Report on the OECD Guidelines for Multinational Enterprises: 2004 Edition Encouraging the 
Contribution of Business to the Environment, OECD, Paryż 2004. · 
17 Annual Report on the OECD Guidelines for Multinational Enterprises: 2003 Edition: Enhancing the Role of 
Business in the Fight Against Corruption, OECD, Paryż 2003. 
18 Annual Report on the OECD Guidelines for Multinational Enterprises: 2002 Edition: Focus on Responsible 
Supp]y Chain Management, OECD, Paryż 2002. 
19 Annual Report on the OECD Guidelines for Multinational Enterprises: 2001 Edition: Global Instruments for 
Corporate Responsibility, OECD, Paryż 2001. 
20 www.tuac.org 
21 www.biac.org 
22 www.oecdwatch.org 
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postrzega ~v_;lf:vczne jako ważny krok na drodze do stormułowania norm prawnie 

Cecł1y wspóh1e i różnice obu inicjatyw 

Fundame11talną cechą wspólną Global Compact i Wytycznych OECD jest oczywiście 
cei: wspieranie idei społecznie odpowiedzialnego biznesu na całym świecie. 
Komplementarne są też przesłanki, na jak.ich inicjatywy te są oparte. Wytyczne zakładają, 
że zarówno przedsiębiorstwa, jak i całe społeczeństwa potrzebują ustalonych na forum 
międzynarodowym zasad prowadzenia etycznego biznesu. Global Compact przyjmuje, że 
przedsiębiorstwo1n zależy na stworzeniu sprawiedliwego i zrównoważonego rynku 
światowego opartego na uniwersalnych pryncypiach. Kolejną cechą wspólną jest fakt, że 
ani zasady Global Compact ani Wytyczne OECD nie są dokumentami jurydycznymi, lecz 
opierają się na dobrowolnym ich przyjmowaniu. 

Zakres tematyczny obu n1echaniz1nów jest bardzo zbliżony. Prezentuje go Tabela 1. 

Tabela 1. Porównanie zakresu zasad Global Compact ONZ z wytycznymi OECD 

Zasady Global Conipact Rozdziały Wytycznych OECD 
. 

Prawa człowieka 

i Zasada 1: Prze.dsiębiorstwa powinny wspierać 
I 

Rozdział II: Zasady ogólne 
' i przestrzegać uznanych na arenie Rozdział VII: Ochrona interesów konsumenta 
międzynarodowej praw człowieka. 
Zasada 2: Przedsiębiorstwa nie mogą być Rozdział II: Zasady ogólne 
uwikłane w łamanie praw człowieka. 

Praca 

Zasada 3: Przedsiębiorstwa powinny Rozdział IV: Zatrudnienie i stosunki pracy 
przestrzegać prawa do stowarzyszania się oraz 
uznawać prawo do negocjacji zbiorowych. 

Zasada 4: Przedsiębiorstwa powinny Rozdział IV: Zatrudnienie i stosunki pracy 
wyeliminować wszelkie for1ny pracy 

• 

J1L.. r-u1usowe . 
Zasada 5: Przedsiębiorstwa powinny znieść Rozdział IV: Zatrudnienie i stosunki pracy 

• • • 
I .,....._,._,..ę (1--• "',..... 
' }l! !1\.- , UL..!~!. 

,,..,, „ ,,,,.~ ,.,. . . 
Lasaoa o: rrzeas1ęo1orstwa poWlnny Rozdział IV: Zatrudnienie i stosunki pracy 
wyeliminować dyskryminację w sferze 

, zatrudnienia 
„ 
Srodo\visko przyrodnicze ... 

Zasada 7: Przedsiębiorstwa powinny wspierać Rozdział V: Ochrona środowiska 
prewencyjne podejście do wyzwań 
ś1·odowiskowych. 

Zasada 8: Przedsiębiorstwa powinny Rozdział V: Ochrona środowiska 
podejmować inicjatywy promujące 
od DOwiedzialność za środowisko. 
Zasada 9: Przedsiębiorstwa powinny zachęcać Rozdział V: Ochrona środowiska 
do rozwoju i rozprzestrzeniania technologii 
Jł L.. ,.· azn'tch środowisku. 

• 

Przeciwdziałanie korupcji 
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I Zasada 10: Przedsiębiorstwa powinny Rozdział VI: Zwalczanie korupcji 
j przeciwdziałać wszelkim formom korupcji, 
I ; ' 1 ! \vymus:len 1 przet<upstwa. 
I 
I ,.,.. ; .. 
I l,,.no T'IJ'll10~F10 
: I li 11'- ft 'f 'f '-'.:. ia.a"' 

! 
Jln7fł. - T,- .i • ,, . .C •• I .„" ... -z1ał _ił: ... awnosc 1n1ormacJ1 

I Rozdział Vii: Ocl11·ona interesów konsumenta 
1 Rozdział VIII: Nauka i tecł111ologia 
Rozdział IX: Ochrona konkurencji 

f Rozdział X: Opodatkowanie 
Zródło: The uW Global Cor11pact and the OECD Guidelines for Multinatio11al Enterprises: Complementat·ities 
a,~d Distincti11e Contributions, OECD, Paryż 26 kwietnia 2005, s. 5. 

Omawiane mechanizmy różnią się sposobem wdrażania. Wytyczne OECD powstały 
i są promowane za pośrednict\vem zainteresowanych rządów. Global Compact odwołuje 
się zaś bezpośrednio do biznesu i wspiera tworzenie przez fmny powiązań z agendami 
ONZ oraz wachlarzem społecznych interesariuszy. Niejednolite są też systemy 
implementacji zasad promowanych przez Joba instrumenty oraz monitoringu ich wpływu 
(patrz charakterystyki obu inicjatyw). 

Głobal Compact i Wytyczne OECD w Polsce 

-,„_;..„ .......... r.. TA"/,,h „?' - /""\r.C'D JTn .......... ze,.1";eJ-.in ·hw 
~!!!'-'""il"-' „„ .Y"Y'"".wne vr; aiu p1 w„„„ ... u„vrs„ wielonarodowych, jak i Global 

, """"'!,.....,.A ..... ,..;")-;. V')l,TZ Sa obecne ~ ' •d• ~-,... ... .,, ... Dol~,..0 "-'u!!!>}-'!../...,_ " .L ... ... • 1 z! 1(:!.!.1 ti w J. .l ~"""' • 

Inauguracja Global Compact w Polsce miała miejsce 11 bvietnia 2001 roku, kiedy 
powołano Komitet Sterujący, w którego skład wchodzą firmy międzynarodowe działające 
w Polsce oraz rodzime firmy polskie. Aktualnie, w bazie danych Global Compact figuruje 
19 uczestni.ków z Polski. Jako pierwszy, do inicjatywy przystąpił PI<N Orlen, lecz od 2004 
roktt nie dostarczył ani jednego rocznego raportu nt. postępu w osiąganiu celów Global 
Compact. Oprócz przedsiębiorstw i organizacji branżowych w Global Compact bierze 
udział miasto Płock (jako jedno z 14 miast świata uczestniczących w UN Global Compact 
Cities Programme) z programem grantów na rozwój społeczny miasta oraz Wyższa Szkoła 
Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie jako jedyny 
przedstawiciel polskiego środowiska naukowego. 

Pod patronatem Global Compact oraz Federacji Odpowiedzialnego Biznesu został 
przeprowadzony pierwszy polski ranking społecznej odpowiedzialności biznesu23

• Wyniki 
• 

an..1ciet'f przeprowadzonej wśród 300 największych spółek działających w Polsce (na 
aclrJet'; odpowiedziało tylko 50) pokav.iją, że polskie firmy znajdują się dopiero na 
początkt1 drogi wiodącej ku odpowiedzialnemu biznesowi. Nagminne jest wciąż 

traktowanie społecznej odpowiedzialności marginalnie, niechęć ujawniania infom1acji, 
ignorancja. Społeczna odpowiedzialność biznesu zbyt często postrzegana jest jako 
jednorazowy projekt o charakterze społecznym lub charytatywnym mający na celu 
poprawę wizerunku fmny, a nie jako innowacyjna, długofalowa strategia zarządzania24 • 

Polski Krajowy Punkt Kontaktowy OECD zlokalizowany jest w Polskiej Agencji 
Informacji i Inwestycji Zagranicznych, a jego głównym celem jest promowanie 
i rozpowszechnianie Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych (są one 

23 Geod Co111pany Ranking, Manager Magazin, maj 2007. 
24 E. Oblacewicz, Pierwszy ranking CSR w Polsce!, 
hllp://www.g1obałco1npact.0rg.pl/aktualnosci_kraj.php?news=l27&wid=l 
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dostępne on-line w tłumaczeniu na język polski25
). Punkt Kontaktowy wypełnia swoje 

zadania przez szkolenia p1-aco\vnikó\v rządowych i dyplomatycznych, · kontakty 
z przedsiębiorstwami, prezentacje na uczelniach oraz wydawanie materiałów związanych 
z Wytycznymi. Roczne raporty OECD z wdrażania Wytycznych odnotowują 3 zgłoszenia 
""' Z\viązku z naruszeniem praw pracowniczych oraz pra\v kobiet przez polskie oddziały 
ko1poracji trru:1snarodo\vych {po jednym w 2002, 2004 i 2006 r.)26

• Krajowy Punkt 
Kontaktowy jest zobowiązany do zapewnienia forum do dyskusji i negocjacji między 
pracoda„wcal. a pracowni_kami w celt1 rozwiązania konflikn.i. Sprawy te jednak wciąż 

Podsumowa11ie 

Giobal Compact ONZ oraz Wytyczne OECD funkcjonują w otoczeniu dużej liczby 
niezwykle różnorodnych instrumentów promocji społecznej odpowie·dzialności biznesu27

• 

Nie da się udowodnić, w jakim stopniu mechanizmy te - w tym Global Compact oraz 
W,vtyczne - faktycznie skłaniają świat biznesu do etycznego postępowania. Czy są one 
faktycznie efektywne. w trwałym wdrażaniu zasad etycznego biznesu czy też stanowią 
wygodne narzędzia transnarodowych gigantów do aktywności PR i - często niezasłużonej 

- poprawy ich wizerunku w oczach konsumentów. Niemniej jednak, sam fakt istnienia 
takiej liczby owych mechanizmów - wytycznych, deklaracji, certyfikatów - może 

świadczyć o tym, że są one po~rzebne; jeśli nie adresatom, to przynajmniej ich twórcom. 
Global Compact ONZ oraz Wytyczne OECD, z racji swojego zasięgu 

i kompleksowości, zasługują na szczególną uwagę. Ich wartość dodana w budowie 
społecznie odpowiedzialnej globalnej gospodarki może być postrzegana w dwojaki 
sposób. Po pierwsze, są inspiracją dla wielu inicjatyw biznesu związanych ze społeczną 
odpowiedzialnością. Po drugie, mogą stanowić krok na drodze ku rozwoju prawa 
rriiędzynarodo\:vego w obszarze odpowiedzialności przedsiębiorstw wielonar-0dowych za 
teraźrJ.ejszość i przyszłość naszej planety. 
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