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United Nations Global Compact, zainaugurowana w

2000 roku, jest wiodącą platformą na rzecz rozwoju,

implementacji oraz rozpowszechniania

odpowiedzialnej i zrównoważonej polityki

korporacyjnej. Wspierane przez dyrektorów i

prezesów firm, UN Global Compact stara się

powiązać strategiczne działania biznesu z 10

podstawowymi zasadami z zakresu praw człowieka,

praw pracowniczych, ochrony środowiska i

przeciwdziałania korupcji. Skupia ponad 12000 firm i

instytucji w 160 krajach.



Zainaugurowana w 2001 roku, jest krajową siecią United

Nations Global Compact. Naszą misją jest promocja oraz

wspieranie implementacji 10 Zasad UN Global Compact

oraz wypracowanie niezależnych, adekwatnych dla rynku

polskiego działań. Global Compact w Polsce, jako jedna ze

160 sieci lokalnych UN Global Compact ma za zadanie

współpracować z firmami, rządem oraz administracją

publiczną i wspierać partnerów w realizacji 10 zasad UN

Global Compact oraz 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Global Compact w Polsce



TEN PRINCIPLES OF THE UNITED NATIONS GLOBAL 

COMPACT

PRINCIPLE 1: Business should support and respect the protection of internationally proclaimed

human rights; and

PRINCIPLE 2: make sure that they are not complicit in human rights abuses.

PRINCIPLE 3: Business should uphold the freedom of association and the effective recognition

of the right to collective bargaining;

PRINCIPLE 4: the elimination of all forms of forced and compulsory labour;

PRINCIPLE 5: the effective abolition of child labour; and

PRINCIPLE 6: the elimination of discrimination in respect of employment and occupation.

PRINCIPLE 7: Business should support a precautionary approach to environmental challenges;

PRINCIPLE 8: undertake initiatives to promote greater environmental responsibility; and

PRINCIPLE 9: encourage the development and diffusion of environmentally friendly

technologies.

PRINCIPLE 10: Business should work against corruption in all its forms, including extortion and

bribery.

HUMAN RIGHTS | LABOUR | ENVIRONMENT | ANTI-CORRUPION



Global Compact dla Zrównoważonego Rozwoju

UN Global Compact jest największą na świecie platformą angażującą biznes w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Naszym 
zadaniem jest dostosowanie celów do potrzeb danego kraju i pomoc firmom w zrozumieniu, w jaki sposób mogą je wykorzystać do 
wypracowania najlepszych praktyk biznesowych i pozyskania nowych możliwości rozwoju.
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Dziękuję za uwagę


