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Prawa człowieka
BEATA FARACIK

W

ostatnim czasie można zaobserwować wzrost
zainteresowania w kręgach polskiego biznesu
problematyką praw człowieka oraz próbę zrozumienia, co w praktyce oznacza zapewnienie
ich poszanowania przez ﬁrmę w jej codziennej działalności
gospodarczej. Świadomość, że poszanowanie praw człowieka
jest nie tylko moralnie właściwe, ale i korzystne ekonomicznie już kilka lat temu przebiła się do głównego nurtu dyskusji
o CSR w krajach Europy Zachodniej wraz z przyjęciem Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka. Firmy, które
w trakcie prac nad Wytycznymi poproszono o oszacowanie
kosztów, jakie ponoszą w wyniku naruszania praw człowieka różnych interesariuszy, po poznaniu szokująco wysokich
kwot przestały kwestionować znaczenie poszanowania praw
człowieka w działalności biznesowej, a wdrożyły proces tzw.
human rights due diligence, mający wyeliminować negatywne zjawiska i praktyki. Teraz powoli świadomość ta zaczyna
dojrzewać wśród ﬁrm polskich i ﬁrm działających na polskim
rynku. Gdy bowiem wokół coraz częściej pada pytanie o adekwatność podejścia opartego na CSR do wyzwań, przed jakimi
stoi biznes, gdy coraz liczniejsze są głosy, że CSR uległ wypaczeniu, spłaszczeniu, zawłaszczeniu przez działy komunikacji
i PR, prawa człowieka stanowią doskonały punkt odniesienia
dla działań organizacji, której zależy na prowadzeniu biznesu w sposób odpowiedzialny, w oparciu o konkretne wartości
oraz z poszanowaniem godności i praw przynależnych każdemu człowiekowi, a nie tylko na społecznie akceptowanym i korzystnym wizerunkowo rozdysponowywaniu wypracowanego
zysku za pośrednictwem fundacji korporacyjnej. I to niezależnie od miejsca jej funkcjonowania. Z pewnością duży wpływ
na postawy ﬁrm ma rosnąca świadomość konsumentów,
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partnerów biznesowych i inwestorów, jak i coraz liczniejsze
ustawodawstwo (np. dyrektywa UE dotycząca sprawozdawczości w zakresie informacji nieﬁnansowych czy na poziomie
krajowym np. francuska inicjatywa odnosząca się do odpowiedzialności ﬁrm matek za działania ich spółek zależnych),
którego celem jest m.in. zakotwiczenie w prawie elementów
human rigths due diligence, a którego przestrzeganie wymaga
od ﬁrm zrozumienia, czym są prawa człowieka. Trudno przestrzegać coś, czego się nie rozumie. Dlatego istotną pomocą dla ﬁrm, które będą zmuszone zmierzyć się z rosnącymi
wymaganiami i oczekiwaniem większej przejrzystości w kwestiach dotyczących praw człowieka, a tym samym zrozumieć
i wdrożyć human rights due diligence, będzie udostępnienie
w języku polskim nowych narzędzi jak np. Ramy sprawozdawczości zgodnej z Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw
człowieka. Zawierają one bowiem nie tylko praktyczne wskazówki odnośnie do identyﬁkowania praw człowieka istotnych
z punktu widzenia ﬁrmy i jej interesariuszy oraz negatywnego wpływu przez nią wywieranego, ale przede wszystkim
dostarczają biznesowi słownictwa, które umożliwia nazwanie
ich rzeczywistości, co jest pierwszym krokiem do skutecznego
zarządzania ryzykiem w obszarze praw człowieka.

Dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich
Wielu przedsiębiorców ma świadomość tego, jak istotne jest przestrzeganie standardów praw człowieka i etycznych dla
rozwoju ﬁrm. Wysokie koszty ich realizacji skłaniają jednak do stosowania półśrodków. Trendem, który powinniśmy promować, jest zapewnienie, aby pracujący na umowach cywilnoprawnych zyskali przynajmniej minimalną ochronę socjalną i nie
tylko – przed mobbingiem, dyskryminacją, nagłym zwolnieniem lub nadużywaniem nadgodzin. To duże zadanie dla ustawodawcy. Zanim jednak konieczne zmiany nastąpią, w gestii pracodawców pozostaje, by odpowiednio chronić godność każdego
zatrudnionego pracownika – niezależnie od podstawy prawnej świadczonej pracy. Pracodawcy powinni także wymagać od swoich
usługodawców (np. ﬁrmy sprzątającej czy ochroniarskiej), aby także zatrudniały pracowników w sposób należycie chroniący ich warunki pracy.
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