
 

 

 

INFORMACJA PRASOWA 

Niepokojące luki w nowej dyrektywie unijnej dotyczącej zrównoważonych łańcuchów dostaw 
kwestionują jej skuteczność 

 

Bruksela 23 lutego 2022, (Warszawa 25 lutego 2022) – Opublikowany w dniu 23 lutego 2022 
przez Komisję Europejską projekt dyrektywy Komisji Europejskiej mającej zminimalizować 
szkodliwy wpływ  przedsiębiorstw na pracowników, lokalne społeczności oraz środowisko 
naturalne to punkt zwrotny w walce z bezkarnością korporacji, jednak zawiera wiele 
niedociągnięć i odstępstw, ostrzega European Coalition for Corporate Justice 1 

Dyrektorka ECCJ, Claudia Saller powiedziała: “Na firmy wywiera się coraz większy nacisk, by 
zaczęły poważnie traktować swoje zobowiązania wobec społeczeństwa i środowiska. Jednak 
wiele z nich chowa się za skomplikowanymi łańcuchami dostaw, unikając odpowiedzialności  
i uchylając się przed trudnymi pytaniami. Projekt Komisji jest pierwszą unijną inicjatywą tego typu 
i sam w sobie stanowi przełom, ale jego potencjał nie został wykorzystany.”    

Projekt ustawodawczy po raz pierwszy ma zobligować unijne przedsiębiorstwa zatrudniające 
ponad 500 pracowników i osiągające obroty powyżej 150 mln € do zapobiegania nadużyciom w 
sferze praw człowieka i środowiska w całym łańcuchu dostaw,  dzięki procesowi “należytej 
staranności” (due diligence). W sektorach, w których ryzyko naruszeń jest wyższe, na przykład w 
rolnictwie czy w branży odzieżowej, nowe prawo ma obowiązywać firmy zatrudniające powyżej 
250 pracowników i o obrotach ponad 40 mln €, a małe i średnie przedsiębiorstwa są wyłączone. 
Wymaganiami są również objęte firmy nieunijne, działające na jednolitym rynku, których obroty 
przekraczają określone w dyrektywie progi. 

Wspomniane ograniczenie oznacza, że proponowane przepisy dotyczą jedynie poniżej 0,2% firm 
działających w UE. Tak drastyczne  ograniczenie zasięgu wskazuje, że projekt świadomie ignoruje 
wiele podmiotów wyrządzających szkody, bo liczba  pracowników i roczne przychody nie są 

 
1 ECCJ (ang.) – Europejska koalicja na rzecz sprawiedliwości w biznesie. Polskim członkiem ECCJ jest Koalicja CSR 
Watch Polska, w skład której wchodzą m.in.: Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie i Fundacja Frank Bold. Koalicja CSR 
Watch Polska jest koordynowana przez Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu 



rzetelnymi przesłankami do oceny wpływu danej firmy na życie pracowników i społeczności na 
całym świecie.  

Zgodnie z nowym prawem, przedsiębiorstwa mogą być pociągane do odpowiedzialności za 
szkody wyrządzone zarówno w kraju macierzystym, jak i zagranicą przez spółki zależne, 
podwykonawców i dostawców, a ofiary nadużyć będą miały możliwość składania pozwów w 
sądach UE. To ważny krok w kierunku stworzenia odpowiednich mechanizmów naprawczych dla 
osób dotkniętych szkodliwymi działaniami korporacji.     

Jednak niebezpieczna luka prawna może postawić pod znakiem zapytania skuteczność 
proponowanych przepisów poza pierwszym poziomem łańcucha dostaw, utrudniając ofiarom 
pociągnięcie firm do odpowiedzialności. Z tekstu projektu wynika, że firmy mogłyby wypełnić 
swoje zobowiązania poprzez  wprowadzenie odpowiednich klauzul do umów zawieranych z 
dostawcami i w ten sposób przerzucić obowiązek przeprowadzenia weryfikacji na inne podmioty. 
Korporacje nie powinny mieć możliwości przenoszenia odpowiedzialności lub unikania 
konsekwencji poprzez uczestnictwo w dobrowolnych inicjatywach branżowych.  

Projekt przepisów nie eliminuje też poważnych przeszkód prawnych w sprawach o charakterze 
transgranicznym, takich jak: wysokie koszty postępowań, krótkie terminy, ograniczony dostęp do 
materiałów dowodowych, ograniczony status prawny oraz nieproporcjonalnie duży ciężar 
dowodu.  

Dyrektorka ECCJ, Claudia Saller, podkreśliła: “Projekt przedstawiony przez Komisję stanowi 
obietnicę nowej ścieżki dochodzenia sprawiedliwości i zadośćuczynienia dla ofiar nadużyć, 
straumatyzowanych i skrzywdzonych pracowników oraz społeczności. Jednak propozycja ta nie 
rozwiązuje problemu poważnych przeszkód prawnych, które czynią postępowania kosztownymi, 
wydłużają je i komplikują. To dlatego przyszłe przepisy muszą być opracowywane z myślą o 
interesach ofiar. Jeżeli prawo nie ułatwi ofiarom nadużyć pociągania korporacji do 
odpowiedzialności, to prawdopodobnie niewiele się zmieni. A brak odpowiedzialności będzie 
prowadził do utrwalania najbardziej dotkliwych problemów współczesnego świata, takich jak: 
praca dzieci, zanieczyszczenia i niszczenie środowiska naturalnego.”  

Proponowana dyrektywa zawiera inne ważne elementy, jak na przykład ustanowienie nowych 
instytucji nadzoru w krajach członkowskich UE, które mogłyby wydawać nakazy i nakładać 
odstraszające sankcje.  Firmy ubiegające się zamówienia publiczne publicznych firmy będą 
musiały udowodnić, że nie ciążą na nich sankcje związane z naruszeniem „należytej staranności”.  

Komisja chce, aby przedsiębiorstwa przyjęły plan transformacji klimatycznej zgodnie z celem 1,5 
stopnia przewidzianym w paryskim porozumieniu klimatycznym. We wniosku nie przewidziano 



jednak żadnych konkretnych konsekwencji za naruszenie obowiązku klimatycznego, co grozi jego 
nieskutecznością.  

Osoby zarządzające przedsiębiorstwami będą musiały uwzględniać przy podejmowaniu decyzji 
kwestie praw człowieka, środowiska i klimatu oraz nadzorować działania z zakresu ‘należytej 
staranności’. Inne zasady ładu korporacyjnego, których wprowadzenie uprzednio rozważała 
Komisja, zostały zaniechane pod wpływem silnego lobby biznesowego.  

Dyrektorka ECCJ, Claudia Saller powiedziała: “Ponad pół miliona obywateli oraz 700 ugrupowań 
społeczeństwa obywatelskiego i związków zawodowych wezwało UE do przygotowania 
dyrektywy, która na zawsze wyeliminowałaby pracę przymusową, pożary w fabrykach i wycieki 
ropy z koszyków zakupowych konsumentów. Wydaje się, że Komisja usłyszała te nawoływania, 
ale tylko jednym uchem. To mógłby być punkt zwrotny w walce z bezkarnością korporacji, ale to 
wymagałoby usunięcia poważnych luk w prawie.”  

W nadchodzących miesiącach i latach propozycję Komisji czekają poprawki, zatwierdzenie przez 
Parlament Europejski oraz rządy państw.   W szeregu państw europejskich toczą się  równolegle 
procesy ustawodawcze, które być może wyeliminują braki projektu Komisji.   

 

 

Kontakt: 
 
ECCJ 
Claudia Saller, Dyrektorka ECCJ: claudia.saller@corporatejustice.org  (Udziela wywiadów w j. angielskim, 
niemieckim oraz francuskim w Brukseli) 
Iva Petkovic, Dyrektorka ds. komunikacji ECCJ: iva.petkovic@corporatejustice.org 
 
PIHRB 
Beata Faracik, Prezeska PIHRB: beata.faracik@pihrb.org 
Małgorzata  Szlendak, koordynatorka ds. komunikacji: malgorzata.szlendak@pihrb.org 
 
 

mailto:claudia.saller@corporatejustice.org
mailto:iva.petkovic@corporatejustice.org
mailto:beata.faracik@pihrb.org
mailto:malgorzata.szlendak@pihrb.org

