
 
 

 

 

INFORMACJA PRASOWA 

Warszawa, 16 sierpnia 2022 r. 

Katastrofa ekologiczna obnaża brak dostatecznej dbałości  

o prawa człowieka w Polsce 

 

KONTEKST 

Od kilku dni, jeśli nie liczyć pierwszych doniesień z 26 lipca, żyjemy katastrofą ekologiczną na 

Odrze. Fala niosąca toksyczne substancje przesuwa się w dół rzeki, a jej szkodliwy wpływ 

niestety nie słabnie – pozostawiając za sobą tony martwych stworzeń i zniszczone ekosystemy. 

Ich odbudowa szacowana jest na kilkanaście lat – o ile to w ogóle będzie możliwe.  

Na katastrofie ucierpiał też człowiek i jego fundamentalne prawa, za których ochronę  

i poszanowanie odpowiedzialne jest zarówno państwo jak i biznes.1  

STANOWISKO 

Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu (PIHRB) stoi na stanowisku, że potrzebne jest 

bardziej skuteczne i silniejsze prawo, które zapobiegałoby takim katastrofom w przyszłości. 

Jeśli rząd planuje, jak zapewnia Premier Mateusz Morawiecki, wypracowanie mechanizmów 

zaradczych oraz odpowiedzialności prawnej, to rozwiązań nie musi szukać daleko. 

Europejska Dyrektywa w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie 

zrównoważonego rozwoju (ang.: Corporate Sustainability Due Diligence Directive - CSDDD), 

której kształt jest właśnie negocjowany przy udziale polskiego rządu, ma szansę stać się taką 

regulacją, o ile jej zapisy nie zostaną rozwodnione. 

Postulujemy zatem, by polski rząd prezentował w negocjacjach stanowisko gwarantujące, że 

w dyrektywie CSDDD znajdą się silne i bezkompromisowe zapisy.2 

 

1 O podziale odpowiedzialności pomiędzy państwo i biznes zgodnie z trzema filarami: 1.Chronić, 2.Szanować,  
3. Naprawiać od ponad 10 lat mówią „Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka”. (Standardy i wytyczne 
| Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu (pihrb.org) 
2 Stanowisko Społeczeństwa Obywatelskiego w tej sprawie: CSO_statement_CSDDD_PL.pdf (pihrb.org) 

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/dyrektywa-w-sprawie-nalezytej-starannosci
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/dyrektywa-w-sprawie-nalezytej-starannosci
https://pihrb.org/wp-content/uploads/2021/09/Wytyczne-ONZ-UNGPs-BHR-PL_web_PIHRB.pdf
https://pihrb.org/standardy-i-wytyczne/
https://pihrb.org/standardy-i-wytyczne/
https://pihrb.org/wp-content/uploads/2022/05/CSO_statement_CSDDD_PL.pdf


 
 

 

 

DLACZEGO POTRZEBNA JEST SILNA DYREKTYWA W SPRAWIE NALEŻYTEJ STARANNOŚCI 

PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (CSDDD)?3 

Katastrofa ekologiczna na Odrze to zaledwie jeden z rozlicznych przypadków łamania praw 

człowieka w Polsce, Europie i na całym świecie. Często tragedie te mają miejsce w odległych 

zakątkach łańcuchów dostaw firm. Cierpią ludzie, cierpi całe środowisko i klimat.  

Warto przypomnieć, że 28 lipca 2022 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ uznało za prawo człowieka 

także prawo do czystego, zdrowego i zrównoważonego środowiska4 podkreślając, że szkody 

wyrządzone w środowisku mają negatywne implikacje, zarówno bezpośrednie jak i pośrednie 

dla możliwości efektywnego korzystania z wszystkich praw człowieka.  

Dotychczasowe wytyczne, opierające się na dobrowolności działań biznesu w zakresie 

zrównoważonego rozwoju, nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Potrzebne są zatem silne  

i skuteczne regulacje prawne. Przyjęte przez EU Rozporządzenie w sprawie ujawniania 

informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (ang.: 

Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFRD) i Dyrektywa o sprawozdawczości 

przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (ang.: Corporate Sustainability Reporting 

Directive – CSRD) to dobry krok we właściwym kierunku – ale niewystarczający.  

„Sama transparentność to za mało. Konieczne jest podjęcie działań, które pozwolą na 

zidentyfikowanie potencjalnego lub rzeczywistego ryzyka wywołania negatywnych skutków dla 

poszanowania i realizacji praw człowieka lub środowiska naturalnego oraz podjęcie skutecznych 

działań zapobiegających jego materializacji. Niezbędnym wymogiem powinna być także 

minimalizacja negatywnego wpływu i jego zgubnych skutków” – mówi Beata Faracik, Prezeska 

PIHRB. 

Do katastrofy na Odrze mogłoby nie dojść, gdyby firmy były prawnie zobowiązane do wdrażania 

rozwiązań z zakresu należytej staranności Na przykład: 

a) firma musiałaby podjąć ocenę wpływu swojego działania na środowisko i prawa 

człowieka, a ustaliwszy potencjalne skutki (w tym przypadku katastrofalne) musiałaby 

szukać innych, bezpiecznych rozwiązań; 

 
3 Omówienie przyszłego prawa UE mającego powstrzymać nadużycia korporacji: Press-kit-pl.pdf (pihrb.org) 
4 UN General Assembly declares access to clean and healthy environment a universal human right, 
https://news.un.org/en/story/2022/07/1123482; Tekst  rezolucji jest dostępny na stronie: 
https://digitallibrary.un.org/record/3982508?ln=en 
 

https://pihrb.org/wp-content/uploads/2022/02/Press-kit-pl.pdf
https://news.un.org/en/story/2022/07/1123482
https://digitallibrary.un.org/record/3982508?ln=en


 
 

 

b) jeśli powodem katastrofy byłaby awaria, firma zobowiązana byłyby do podjęcia 

natychmiastowych działań zaradczych. Nie musielibyśmy szukać źródła skażenia, bo 

obowiązkiem firmy byłoby poinformowanie właściwych podmiotów o zaistniałej 

sytuacji. Itd.  

„Dlatego też tak ważny jest projekt Dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw 

w zakresie zrównoważonego rozwoju (ang. Corporate Sustainability Due Diligence Directive; 

CSDDD) – podkreśla Beata Faracik - „opublikowany przez Komisję Europejską w lutym 2022 r. i 

aktualnie negocjowany przez przedstawicieli Państw Członkowskich na poziomie Rady UE.”  

Jest nadzieja, że przedsiębiorstwa, które chcą funkcjonować sprawnie na rynku, na którym 

rosną oczekiwania odnośnie zrównoważonej społecznie i środowiskowo działalności, będą 

musiały w niedługim czasie – o ile jeszcze tego nie zrobiły – zrozumieć na czym polega tzw. 

należyta staranność w zakresie praw człowieka i środowiska (mHREDD), ponieważ to ona 

właśnie jest „kręgosłupem” proponowanej dyrektywy.  

*** 

Zagadnienie należytej staranności w tym zakresie zostało zdefiniowane w 2011 r. w Wytycznych 

ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka oraz opisane jako proces oparty na analizie ryzyka 

w standardzie odpowiedzialnego prowadzenia działalności biznesowej (responsible business 

conduct, RBC) jakim są  Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz 

Wytycznych OECD dot. należytej staranności. „Należyta staranność – czytamy na stronach 

Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i Krajowego Punktu Kontaktowego OECD, który 

jest w Polsce ambasadorem i strażnikiem Wytycznych OECD – „jest procesem, który 

przedsiębiorstwa powinny przeprowadzać w celu identyfikacji, zapobiegania, łagodzenia                     

i rozliczania skutków prowadzonej przez siebie działalności w łańcuchu dostaw oraz innych 

relacjach biznesowych. Skuteczna należyta staranność powinna być wspierana przez wysiłki 

mające na celu łączenie polityk i systemów zarządzania w celu reagowania na rzeczywiste                        

i potencjalne skutki prowadzonej przez siebie działalności.” 

Zgodnie z proponowaną dyrektywą CSDDD proces ten już wkrótce ma szansę być obowiązkowy. 

Wiele zależy od stanowisk poszczególnych państw członkowskich UE. Niepokojące jest to, że 

niestety niektóre z nich starają się, aby regulacje te objęły jak najmniejszą liczbę 

przedsiębiorstw. Tymczasem katastrofę ekologiczną może wywołać nawet niewielki podmiot. 

„Może zatem czas przestać chronić przedsiębiorstwa przed obowiązkami mającymi zapewnić 

ochronę praw ludzi i czyste środowisko, a zadbać o to, by ratyfikowane przez Polskę umowy z 

zakresu praw człowieka były faktycznie realizowane a gwarantowane w nich prawa 

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/wytyczne-oecd
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/wytyczne-dotyczace-nalezytej-starannosci
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/krajowy-punkt-kontaktowy-oecd


 
 

 

przestrzegane. Tylko przy odpowiednio silnych zapisach5 i egzekwowaniu kar za ich 

nieprzestrzeganie, wydarzeniom takim jak katastrofa ekologiczna na Odrze będzie można 

zapobiec”, konkluduje Beata Faracik. 

 

Więcej informacji: 

Małgorzata Szlendak 

Koordynatorka ds. komunikacji 

malgorzata.szlendak@pihrb.org 

 

Beata Faracik 

Prezeska PIHRB 

beata.faracik@pihrb.org 

Zajrzyj również na:  

www:  www.pihrb.org 
fb:  Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu | Facebook 
in: Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu (Polish Institute for Human Rights and Business): 

Company Page| LinkedIn 
tt: @PIHRB_PL 

 
 

 

 

 

 

 
5 Stanowisko społeczeństwa obywatelskiego w odniesieniu do projektu dyrektywy CSDD. 

CSO_statement_CSDDD_PL.pdf (pihrb.org) 

mailto:malgorzata.szlendak@pihrb.org
mailto:beata.faracik@pihrb.org
http://www.pihrb.org/
https://www.facebook.com/prawaczlowiekaibiznes/about/?ref=page_internal
https://www.linkedin.com/company/5229753/admin/
https://www.linkedin.com/company/5229753/admin/
https://twitter.com/home
https://pihrb.org/wp-content/uploads/2022/05/CSO_statement_CSDDD_PL.pdf

