DEKLARACJA PROGRAMOWA KOALICJI CSR WATCH POLSKA
Powstanie nieformalnej, ogólnopolskiej, niezależnej Koalicji CSR Watch Polska, odpowiada na potrzebę
utworzenia w Polsce platformy organizacji społeczeństwa obywatelskiego, która stanowiłaby partnera do
dialogu z administracją publiczną, organizacjami reprezentującymi przedsiębiorców i pracodawców, związkami
zawodowymi i innymi instytucjami, oraz organizacjami międzynarodowymi działającymi na rzecz
odpowiedzialnego biznesu. Koalicja zamierza także podejmować w stosunku do administracji publicznej i
przedsiębiorstw działania monitorujące i kontrolne pod kątem przestrzegania praw człowieka w kontekście
prowadzenia działalności gospodarczej oraz działań na rzecz zapewnienia odpowiednich ram prawnych i
polityki państwa w tym zakresie. Koalicja działa od czerwca 2014 r.
DEKLARACJA KOALICJI CSR WATCH POLSKA
1.

2.

Koalicja CSR Watch Polska (dalej: Koalicja) to nieformalna platforma organizacji społeczeństwa
obywatelskiego, działających na rzecz ochrony i poprawy przestrzegania praw człowieka i zasad
zrównoważonego rozwoju w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności
zawartych w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz w międzynarodowych standardach i umowach
dotyczących praw człowieka.
Koalicja CSR Watch Polska działa na rzecz poprawy przestrzegania praw człowieka w kontekście
prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z duchem Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka i
Wytycznych OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych, dąży do zmiany paradygmatu w tym zakresie
poprzez wpływ na otoczenie prawne i standardy działania, kształtowanie etycznych postaw
przedsiębiorstw oraz wspieranie promocji odpowiedzialnych postaw konsumenckich i idei Sprawiedliwego
Handlu. Koalicja jest także uważnym i krytycznym obserwatorem aktywności przedsiębiorstw działających
w Polsce, polskich przedsiębiorstw działających za granicami państwa; oraz funkcjonowania Krajowego
Punktu Kontaktowego OECD i innych instytucji, i organów państwowych odpowiedzialnych za
zapewnienie przestrzegania praw człowieka w tym obszarze tematycznym. Koalicja działa poprzez:









podnoszenie świadomości społeczeństwa w obszarze praw człowieka w kontekście biznesu, m.in.
poprzez publikowanie wypracowanych wspólnie stanowisk, kampanie społeczne oraz działania o
charakterze edukacyjnym;
prowadzenie merytorycznego dialogu z władzami odpowiedzialnymi za opracowanie, wdrażanie i
stosowanie ustawodawstwa w zakresie w jakim dotyczy ono odpowiedzialnego i szanującego prawa
człowieka biznesu, m.in. poprzez działania rzecznicze, udział w ciałach roboczych, członkostwo w
platformach wielostronnych, czy działania prawne;
oddziaływanie na firmy by przestrzegały w swojej działalności praw człowieka i opierały swoją
działalność na zasadach zrównoważonego rozwoju;
krytyczną obserwację aktywności przedsiębiorstw wielonarodowych w Polsce i poza jej granicami, a
gdzie to zasadne podejmowanie działań skutkujących zgłoszeniem do Krajowego Punktu
Kontaktowego OECD zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia Wytycznych OECD dla Przedsiębiorstw
Wielonarodowych lub/i wspieranie podmiotów, które takie zgłoszenie wniosły;
aktywny udział w kształtowaniu polityk na poziomie międzyanrodowym, poprzez aktywne włączenie
polskich organizacji pozarządowych w działania międzynarodowych sieci organizacji pozarządowych, w
tym zostanie członkiem tychże organizacji.

Ponadto, Koalicja dzięki koordynacji działań jej członków, wymianę doświadczeń, wzajemne uczenie się i
podnoszenie kompetencji, jak również realizację wspólnych projektów i wspieranie się, przyczynia się do
zwiększenia efektywności działań poszczególnych organizacji w obszarze praw człowieka w kontekście

prowadzonej działalności gospodarczej, i umożliwia realizację zadań mających na celu osiągnięcie zmian
systemowych.
3.

Koalicja jako całość oraz członkowie Koalicji kierują się w swoich działaniach zasadami poszanowania praw
człowieka, w tym praw pracowniczych oraz zasadami równości i niedyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn,
wyznaczonymi przez standardy krajowe i międzynarodowe. Członkowie Koalicji dokładają też starań aby
prowadzić swoją działalność w sposób zrównoważony i minimalizować swój negatywny wpływ na
otoczenie, i środowisko naturalne. Członkowie Koalicji zobowiązują się także do przestrzegania Kodeksu
ws. obrazów i przesłań dotyczących krajów Południa.

4.

Szczegółowe zasady funkcjonowania Koalicji są zawarte w osobnym dokumencie stanowiącym załącznik
do niniejszej Deklaracji.
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Załącznik do Deklaracji Programowej
ZASADY FUNKCJONOWANIA KOALICJI CSR WATCH POLSKA
1. CZŁONKOSTWO W KOALICJI CSR WATCH POLSKA
a. Członkowie Koalicji. Aby zostać członkiem Koalicji należy przesłać drogą mailową na adres email koordynatora koalicji zgłoszenie chęci wstąpienia do Koalicji oraz podpisaną deklarację
członkowską i Deklarację Programową Koalicji. Koordynator Koalicji powiadamia o zgłoszeniu
wszystkie podmioty należące do Koalicji. Organizacja uzyskuje status członka Koalicji, jeśli w
ciągu 30 dni od wysłania zawiadomienia koordynator Koalicji nie otrzyma sprzeciwu w tym
zakresie od któregokolwiek podmiotu należącego do Koalicji ani sam go nie wniesie. Brak uwag
oznacza zgodę na przystąpienie nowej organizacji do Koalicji. Jeśli istnieją różnice zdań, decyzja
zapada większością 2/3 głosów wszystkich aktualnych członków Koalicji.
b. Członkowie-obserwatorzy. Organizacje, które z różnych względów nie chcą lub nie mogą zostać
członkiem Koalicji, a którym bliskie są jej cele, mogą zostać członkami obserwatorami Koalicji i
uczestniczyć w jej spotkaniach, a także przyłączać się do jej stanowisk i działań; nie mają
jednak prawa głosu. Aby zostać członkiem obserwatorem należy zgłosić taką chęć
koordynatorowi Koalicji. Koordynator Koalicji powiadamia o zgłoszeniu wszystkie podmioty
należące do Koalicji. Członkostwo zostaje przyznane, jeśli w ciągu 30 dni od wysłania
zawiadomienia Koordynator Koalicji nie otrzyma sprzeciwu w tym zakresie od któregokolwiek
podmiotu należącego do Koalicji, ani sam go nie wniesie. Brak uwag oznacza zgodę na
przystąpienie nowej organizacji do Koalicji. Jeśli istnieją różnice zdań, decyzja zapada
większością 2/3 głosów wszystkich aktualnych członków Koalicji.
c. Usunięcie z Koalicji członka Koalicji lub członka-obserwatora może nastąpić na skutek rażącego
naruszenia zasad funkcjonowania Koalicji, niewywiązywania się z zobowiązań przedstawionych
w Deklaracji przystąpienia do Koalicji, nie angażowania się aktywnie w działania Koalicji przez
okres 12 miesięcy. Decyzja o usunięciu z Koalicji następuje na zasadzie konsensusu, a w razie
niemożliwości jego osiągnięcia, większością 2/3 głosów przy kworum 2/3 członków Koalicji. W
głosowaniu w tej sprawie nie uczestniczy podmiot, którego ono dotyczy.
2. ZOBOWIĄZANIA CZŁONKÓW KOALICJI. Członkowie Koalicji zobowiązują się do aktywnego uczestnictwa
w planowaniu i realizacji działań Koalicji, a w szczególności:









wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za reprezentowanie organizacji w Koalicji oraz jej zastępcy;
regularnego kontaktu e-maillowego/telefonicznego z organizacją koordynującą i innymi członkami
Koalicji;
aktywnego udziału w spotkaniach Koalicji (m.in. wkład w planowanie działań Koalicji –
uzgadnianie wspólnego kalendarza działań, ustalanie stanowiska prezentowanego na forum
krajowym i międzynarodowym, dyskusję i podejmowanie decyzji w bieżących kwestiach, etc);
Występowanie z inicjatywą oraz angażowanie się w realizację działań Koalicji w miarę możliwości i
na zasadach ustalonych z członkami Koalicji, w tym podejmowanie się roli lidera w konkretnych
działaniach;
informowania organizacji koordynującej i członków Koalicji o działaniach organizacji związanych z
działalnością Koalicji;
wspierania finansowania działań Koalicji, w tym poprzez angażowanie się w zdobywanie funduszy
na potrzeby działalności Koalicji, uwzględnianie potrzeb Koalicji w planowanych projektach
grantowych oraz wykorzystywanie posiadanych środków i działalności w ramach własnych
projektów, etc;
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udziału w grupach roboczych;
wzajemnego wspieranie w podejmowanych działaniach.

3. PRZEWODNICTWO KOALICJI. Rozdziela się funkcję koordynatora Koalicji i organizacji przewodniczącej
Koalicji. Wybór organizacji przewodniczącej Koalicji ma miejsce raz do roku (patrz pkt 8).
Przewodniczący Koalicji jest wybierany na roczną kadencję, przy czym dąży się do zachowania
równowagi pomiędzy dążeniem do zapewnienia pełnej rotacyjności a gotowością i potencjałem
logistyczno-administracyjnym poszczególnych organizacji do podjęcia się tych obowiązków. W
wyjątkowych przypadkach, dopuszcza się ponowny wybór tej samej organizacji na jedną kolejną
kadencję. Do obowiązków członka Koalicji będącego Przewodniczącym Koalicji należy przede
wszystkim
a. Współpraca z Koordynatorem Koalicji, oraz monitorowanie i nadzorowanie jego pracy;
b. Działania związane z przygotowywaniem agend spotkań i biężącą działalnością Koalicji, w tym
opracowywaniem jej stanowisk;
c. Reprezentowanie Koalicji w kontaktach z mediami i innymi podmiotami zewnętrznymi;
d. Podjemowanie działań związanych z pozyskiwaniem środków finansowych na działalność
Koalicji;
e. Przygotowywanie we współpracy z koordynatorem Koalicji sprawozdań rocznych z działalności
Koalicji.
4. ZOBOWIĄZANIA KOORDYNATORA KOALICJI. Do zadań Koordynatora Koalicji należy m.in.:




prowadzenie sekretariatu Koalicji, w tym pełnienie funkcji administracyjno-koordynacyjnych,
informowanie członków Koalicji o sprawach i inicjatywach wchodzących pod względem
merytorycznym w zakres zainteresowania Koalicji, działaniach podejmowanych przez
międzynarodowe organizacje pozarządowe i możliwości włączenia się w nie oraz koordynacja tych
działań;
identyfikowanie źródeł finansowania oraz we współpracy z organizacją przewodniczącą Koalicji
podejmowanie działań na rzecz pozyskania funduszy na działalność Koalicji, a także opiniowanie w
porozumieniu z organizacją przewodniczącą Koalicji propozycji członków Koalicji wpisania działań
związanych z funkcjonowaniem Koalicji we wnioski projektowe, celem pozyskania funduszy na
funkcjonowanie Koalicji.



reprezentowanie Koalicji w porozumieniu z organizacją przewodniczącą Koalicji w kontaktach z
mediami i innymi podmiotami zewnętrznymi;



koordynowanie spotkań Koalicji przy wsparciu organizacji przewodniczącego Koalicji;



koordynowanie realizacji działań uzgodnionych przez Koalicję;



opracowywanie we współpracy z grupami roboczymi projektów stanowisk Koalicji;



przyjmowanie deklaracji członkowskich i informowanie o nich pozostałych członków Koalicji;



pośredniczenie w kontaktach Koalicji z centralą OECD Watch i z innymi sieciami organizacji
pozarządowych na poziomie międzynarodowym, m.in. utrzymywanie stałego kontaktu, wymiana
informacji, organizacja reprezentacji na spotkania, etc.



opracowywanie w porozumieniu z organizacją przewodniczącą Koalicji corocznego sprawozdania z
działań Koalicji, w tym monitoringu aktywności członków Koalicji.
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5. PODEJMOWANIE DECYZJI.
a. W odniesieniu do decyzji i stanowisk o charakterze merytorycznym Koalicja podejmuje swoje
decyzje jednomyślnie.
b. W sprawach o charakterze administracyjno-organizacyjnym także dąży się do wypracowania
wspólnego stanowiska, ale gdy nie jest to możliwe, wówczas decyzje są podejmowane
większością 2/3 głosów przy kworum 50% członków Koalicji, i mogą być podejmowane w
drodze głosowania zarówno osobistego na spotkaniach Koalicji, jak i w drodze głosowania
pisemnego za pośrednictwem komunikacji elektronicznej. Nie zgłoszenie uwag lub sprzeciwu
w terminie wskazanym na ich zgłoszenie jest traktowane jako milcząca zgoda na rozwiązanie
przedstawione przez koordynatora Koalicji.
c. Wyjątek stanowią decyzje dotyczące zmiany treści Deklaracji Programowej (bez niniejszego
załącznika do niej, z wyłączeniem niniejszego zapisu), które dla swojej ważności wymagają
zarówno 2/3 większości głosów przy kworum 2/3 członków Koalicji oraz zgody wszystkich
początkowych sygnatariuszy deklaracji programowej Koalicji.
d. Każda organizacja dysponuje w głosowaniu jednym głosem. W głosowaniu organizację
członkowską reprezentuje osoba wskazana przez daną organizację w jej zgłoszeniu jako jej
przedstawiciel w Koalicji. W przypadku głosowania za pośrednictwem maila za ważny uznaje
się głos zawarty w wiadomości email wysłanej z konta email przedstawiciela organizacji w
Koalicji wskazanego w deklaracji członkowskiej stanowiącej załącznik do niniejszego
dokumentu lub jego zastępcy wskazanego w w/w deklaracji członkowskiej.
6. PRAWO INICJATYWY. Każda organizacja członkowska ma prawo zainicjować podjęcie przez Koalicję
konkretnych działań (m.in. opracowania stanowiska, zorganizowanie konferencji, koordynacja działań
związanych z konkretną sprawą). Jeśli realizacja danej inicjatywy wymaga środków finansowych do jej
realizacji, organizacja inicjująca dane działanie jest obowiązana zapewnić jej finansowanie lub wskazać
potencjalne źródło jej finansowania. Jeśli takie środki nie są dostępne lub możliwe do wskazania w
chwili zainicjowania danego działania, organizacja występująca z inicjatywą, jest zobowiązana do
koordynowania procesu pozyskiwania środków finansowych, przy wsparciu Koordynatora Koalicji.
7. KOMUNIKACJA W RAMACH KOALICJI.
a. Członkowie Koalicji pozostają w stałym kontakcie poprzez pocztę elektroniczną i inne środki
komunikacji elektronicznej (np. Skype, telekonferencje). Organizowane są także regularne
spotkania (patrz pkt. 8).
b. Wiadomości są rozsyłane na adresy osób wskazanych przez organizacje członkowskie jako ich
przedstawiciele w Koalicji oraz jako zastępcy przedstawicieli. Na członkach Koalicji spoczywa
obowiązek zadbania o to, aby aktualne dane ich przedstawicieli i ich zastępców były
przekazane Koordynatorowi Koalicji.
c. W ramach Koalicji mogą funkcjonować tematyczne i zadaniowe grupy robocze, których rolą
będzie m.in. wkład w wypracowywanie wspólnych stanowisk, konsultowanie projektów ustaw
w obszarze wchodzącym w ich zakres zainteresowań i rekomendowanie działań jakie Koalicja
może podjąć, itd.
8. SPOTKANIA KOORDYNACYJNE KOALICJI odbywają się w miarę możliwości raz na kwartał, nie rzadziej
jednak niż 2 razy do roku. Spotkania koordynacyjne obejmują m.in.:
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a. omówienie i koordynację bieżących działań Koalicji, a raz do roku (maj-czerwiec), omówienie
planu działań na następny rok oraz wybór Przewodniczącego Koalicji.
b. przegląd działań organizacji członkowskich i zidentyfikowanie w jaki sposób Koalicja lub jej
poszczególni członkowie mogą wesprzeć ich realizację;
c. warsztaty mające na celu podniesienie kompetencji członków Koalicji. Do udziału w
warsztatach mogą zostać zaproszeni eksperci oraz członkowie organizacji pozarządowych nie
będących członkami Koalicji.
9. NAZWA I LOGO KOALICJI mogą być używane wyłącznie w odniesieniu do wspólnych działań Koalicji.
Każdy z członków Koalicji może ponadto zamieścić w swoich materiałach i na stronie internetowej
informację o przynależności do Koalicji.
10. REPREZENTACJA. Koalicja na zewnątrz jest reprezentowana przez Koordynatora Koalicji oraz
organizację przewodniczącą Koalicji w danym okresie. Dodatkowo, w poszczególnych kwestiach
merytorycznych będą każdorazowo wskazywane osoby i/lub organizacje właściwe do kontaktu w
danym obszarze. Dane kontaktowe osób właściwych do kontaktu w danej sprawie będą zamieszczane
każdorazowo na upublicznianych dokumentach wypracowanych przez Koalicję.
11. Dąży się do minimalizowania kosztów funkcjonowania Koalicji, a także do pozyskania środków na jej
działania, koordynację, koszty związane z udziałem członków Koalicji w spotkaniach. Działania w tym
zakresie są podejmowane zarówno przez koordynatora Koalicji jak i wszystkich członków Koalicji.
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