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Koalicja Rzeczników Etyki

3M Poland, Agencja Rozwoju Przemysłu, Agencja Rynku Rolnego, Akademia 
Antykorupcyjna, Akademia im. Leona Koźmińskiego, Auchan, Bank BGŻ, 
Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Millennium, Bank Zachodni WBK, 
BASF, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Black Red White, Business 
Center Club, Carlsberg, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Coach Associate 
Certified Coach ICF, CoachWise, Hogan Assessment, Crido Taxand, DB 
Schenker, Deloitte, Diageo, EDF Polska, Ergo Hestia, EY, FM Bank PBP, 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Fundacja Grupy PKP, Fundacja im. 
Stefana Batorego, Fundacja Polski Instytut Dyrektorów, Fundacja Zaradni, 
Giełda Papierów Wartościowych, Global Engagement Services, Grupa ANG, 
Grupa Lotos, Grupa PKP, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Henkel, 
Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Komisja 
Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich, Kompania Piwowarska, 
Konfederacja Lewiatan, Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, Kulczyk 
Foundation, Linia Etyki, Narodowy Bank Polski, Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej, Nowy Styl Group, Orange, OPZZ 
Inicjatywa Pracownicza, PCC Exol, PFRON, PGE, Philip Morris Poland, 
PKN Orlen, PKP Cargo, PKP Energetyka, PKP Intercity, PKP Intercity, 
PKP LHS, PKP PLK, PKP SKM w Trójmieście, Play, Polpharma, Provident 
Polska, RWE, Sanofi, SDZ Legal, SGB-Bank, Skanska, SPE Global Solutions, 
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, T-MOBILE Polska, Totalizator 
Sportowy, Unilever, Uniwersytet SWPS, WARS, Wienerberger, Wolf Theiss.  
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Głównym narzędziem wypracowanym przez koalicję 200 
rzeczników i praktyków programów etycznych stał 
się Standard Programu Etycznego. Jest to zbiór wartości i 
narzędzi podstawowych, które firma powinna zaadaptować 
do swojej strategii, aby rozpocząć proces tworzenia 
programu etycznego. 

Dokument stanowi samoregulację biznesową w ramach II 
filaru Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka (UN 
Guiding Principles on Human Rights in Business).

Działania związane ze stworzeniem Standardu oraz praca 
na rzecz etycznego prowadzenia biznesu została doceniona 
przy okazji sprawozdania Rządu RP z realizacji SDG na 
Forum ONZ i w dokumencie Raportu (Voluntary National 
Report):

NARZĘDZIE

W ramach Programu pracujemy z biznesem 
w tworzeniu i rozwijaniu efektywnych 
programów etycznych. 

Dobre praktyki, ‘case studies’  i gotowe 
narzędzia dla programów tworzymy z 
ekspertami firm i instytucji partnerskich, 
promując standardy i najlepsze rozwiązania 
za granicą. 

SAMOREGULACJA

STANDARD BIZNESOWY



Standard Minimum Programu Etycznego 
spotkał się również z dużym zainteresowaniem 
międzynarodowym. 

W 2018 Standard został już przetłumaczony na język 
ukraiński dla zaadaptowania z firmami w partnerstwie 
z GC Network Ukraine z którymi planowane jest 
wydarzenie w Kijowie i Lwowie dla ekspertów i 
firm z Programu. 

Podobnie z partnerami instytucjonalnymi 
i biznesowymi planowane jest w tym roku 
wypracowanie Standardu dla MŚP w Egipcie. 

PROCES

INTERNACJONALIZACJA

Firma aktywnie tworząca lub rozwijająca swój program 
zarządzania obszarem etyki podpisuje Deklarację i staje 
się Rzecznikiem Standardu Etyki. Grono to obecnie liczy 
ponad 60 firm. 

FIRMA - RZECZNIK STANDARDU



PLAN 2019

Konferencja “Ring the Bell for Gender 
Equality” na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie jest 
pierwszym tegorocznym wydarzeniem 
w ramach Programu „Standard Etyki w 
Polsce”. 

Odbywa się ono na Giełdach Papierów 
Wartościowych całego światu i jest 
częścią międzynarodowej inicjatywy, 
stworzonej przez United Nations Global 
Compact, UN Women, the Sustainable 
Stock Exchanges Initiative, International 
Finance Corporation, the World Federation 
of Exchanges, oraz Women in ETFs. W 
zeszłym roku 65 Giełd dołączyło do 
inicjatywy, a Polska edycja zgromadziła 
razem ok. 100 osób.

Publikacja „CEOs for Ethics”, idea 
stworzenia której pojawiała się podczas 
jednoimiennego spotkania, będzie 
zaprezentowana podczas konferencji „Ring 
the Bell for Gender Equality”. Publikacja 
stanowi zbiór najlepszych praktyk firm 
implementujących zasady etyczne.  
 

W zeszłym roku podczas XXVIII Forum 
Ekonomicznego w Krynicy został zaprezentowany 
raport “System Zgłaszania Nieprawidłowości. 
Założenia do ustawy o ochronie 
sygnalistów”, pracy nad którym trwały ok. 2 lat. 

GCNP od wielu lat jest partnerem Forum oraz 
uczestnikiem paneli dyskusyjnych.
Także Program „Standard Etyki w Polsce” jest 
obecny podczas Europejskiego Forum Nowych 
Idei. 

Są to jedni z największych konferencji w Europie, 
które co roku zbierają do dyskusji najlepszych 
ekspertów krajowych i międzynarodowych wraz z 
przedstawicielami biznesu, organizacji i rządów. 

Ring the Bell on GPW

Forum w Krynicy, Forum w Sopocie



PLAN 2019 
(CD.) Razem z UN Global Compact z 

Turcji i Egiptu jako GCNP będziemy 
współorganizować międzynarodowy szczyt 
CEO Roundtable – wydarzenie odbędzie się 
w Stambule i zgromadzi razem CEOs regionu 
oraz międzynarodowych ekspertów.

30 sierpnia 2018 r. na poziomie krajowym 
zorganizowaliśmy spotkanie „CEOs for 
Ethics” wzorem inicjatywy CEO Roundtable. 
Spotkanie zostało uznane międzynarodowo 
oraz informacja o nim pojawiła się w 
raporcie UN Global Compact, który został 
zaprezentowany podczas UN Forum on 
Business and Human Rights – coroczny 
Forum odbywającym się w Genewie i 
zrzeszającym ok. 2000 przedstawicieli 
instytucji międzynarodowych, rządów, 
organizacji społecznych i biznesu.  

W 2019 roku podczas niniejszego Forum 
GCNP planuje zaprezentować roczny 
raport programu „Standard Etyki w 
Polsce” który będzie zawierać „case studies”, 
rekomendacje ekspertów oraz najlepsze 
narzędzia firm partnerskich.

24 października będziemy odchodzić 
Światowy Dzień ONZ. Z powodu tej 
uroczystej okazji Global Compact Network 
Poland organizuje GCNP’s General 
Assembly. Ceremonia będzie podzielona na 
dwie części: zamknięte przyjęcie siedzące 
oraz konferencja, podczas której zostaną 
nagrodzone organizacje, działające na rzecz 
zrównoważonego rozwoju. 

CEO Roundtable - Stambuł 2019

UN HR Forum - Genewa 2019

Raport roczny SEP

UN Day



PLAN W 
SZCZEGÓŁACH

I kw. 2019 – Implementacja Standardu 
Programu Etycznego (wypracowanego przez 
koalicję partnerów biznesowych i ekspertów 
GCNP przy wsparciu polskich partnerów 
instytucjonalnych) z przedstawicielami 
ukraińskich firm przez Global Compact 
Network Ukraine.

I kw. 2019 GCNP wraz z partnerami i 
ekspertami prowadzi prace nad powołaniem 
Stowarzyszenia Zawodowego Rzeczników 
Etyki. 

II kw. 2019 – Implementacja Standardu 
Programu Etycznego wśród przedstawicieli 
egipskich firm przez Global Compact Network 
Egypt – fokus na MŚP.  

08.III.2019 – Konferencja GCNP i Giełdy 
Papierów Wartościowych „Ring the Bell for 
Gender Equality”. 

Lider Programu będzie miał możliwość 
uczestniczyć w panelu dyskusyjnym o 
zabezpieczaniu prawa kobiet w organizacjach. 

Partner Programu będzie miał przestrzeń w 
ramach zaprezentowania najlepszych praktyk:
* tekst wyeksponowany wraz z 
logotypem i nazwą firmy w przestrzeni 
wystawienniczej; 
* zbiór dobrych praktyk wydany w 
okolicznościowym opracowaniu. Prezentacja 
publikacji odbędzie się podczas konferencji 
„Ring the Bell for Gender Equality”.

08.IV.2019 - Gala “Great Place to Work”. 

GCNP jest partnerem strategicznym “Great Place 
to Work”. Wypracowaną częścią ceremonii jest 
wręczenie okolicznościowych wyróżnień dla firm 
posiadających oraz implementujących standardy 
etyczne. 

VI. 2019, Stambuł – CEO Roundtable. 

GCNP jest współorganizatorem wydarzenia, 
które będzie odbywać się w Stambule, razem 
z przedstawicielami sieci lokalnych UN Global 
Compact Egiptu i Turcji. Spotkanie zgromadzi 
międzynarodowych ekspertów oraz najwyższych 
przedstawicieli biznesu w regionie.
 
IV-VII.2019 – Wydanie rocznego raportu 
Programu „Standard Etyki w Polsce”

Raport będzie zawierać „case studies”, 
rekomendacje ekspertów oraz najlepsze 
narzędzia firm partnerskich dot. implementacji 
zasad Standardu Etycznego.

24.X.2019 - UN Day – GCNP’s General 
Assembly.
Wydarzenie stanowi element obchodów 
Światowego Dnia ONZ. Spotkanie podzielone na 
dwie części: 
* zamknięte spotkanie Liderów 
Programu oraz Prezesów firm członkowskich UN 
Global Compact w Polsce;
* konferencja wraz z panelem 
dyskusyjnym i wręczeniem wyróżnień dla firm 
działających na rzecz zrównoważonego rozwoju; 
dedykowana dla Liderów Programu, Ekspertów 
Programu oraz Członków UN Global Compact.

XI.2019, Genewa - Prezentacja rocznego 
raportu programu „Biznes i prawa człowieka – 
Standard Etyki w Polsce” podczas UN Forum on 
Business and Human Rights.

Coroczne Forum odbywające się w Genewie i 

zrzeszające ok. 2000 przedstawicieli instytucji 
międzynarodowych, rządów, organizacji 
społecznych i biznesu, :

* GCNP jako przygotowujący debatę 
tematyczną dot. Europy Środkowo-Wschodniej 
w ramach Forum;
* Partner Programu otrzymuje 
możliwość udziału w Forum razem z Polską 
reprezentacją;
* Podczas Forum prezentacja raportu 
przez przedstawiciela GCNP. 

O Programie „Standard Etyki w Polsce” 
będziemy mówić na wydarzeniach, partnerem 
których jest Global Compact Network Poland:

IX.2019 – Europejskie Forum Nowych Idei 
w Sopocie – konferencja, podczas której 
przedstawiciele biznesu, mówcy, liderzy i 
decydenci oraz autorytety ze świata kultury i 
nauki dyskutują o globalnych trendach, nowych 
ideach oraz przyszłości Europy. 

X.2019 – Forum Ekonomiczne w Krynicy-
Zdrój – największa konferencja w Europie 
Środkowo-Wschodniej, organizowana przez 
Fundację Instytutu Studiów Wschodnich.



Przez 5 lat działania Programu zgromadzony został 
znaczący zasób informacji, narzędzi oraz najlepszych 
praktyk.

Uruchomiony został również specjalnie dedykowany 
portal wiedzy STANDARDETYKI.ORG, który zbiera 
gromadzone w Programie narzędzia i materiały 
edukacyjne. Do najważniejszych zasobów tworzonych 
wspólnie z Partnerami należą:

• W ramach Global Compact Academy 
– spotkania z ekspertami, opracowania tematyczne i 
wypowiedzi w formie nagrań, materiały edukacyjne

• Raporty, publikacje, opracowania tematyczne 
wydawane w formie drukowanej, dostępne w formie 
elektronicznej.

• Baza wiedzy dotycząca Standardu 
Programu Etycznego, wraz z jego dokumentem w 
wersjach językowych oraz przykładami implementacji.

• Baza ekspertów współtworzących portal

• Efekt prac grup tematycznych. 
 

DALSZY PLAN

W Programie działa Koalicja Rzeczników 
Etyki zrzeszająca blisko 200 osób 
reprezentujących firmy i organizacji, 
które aktywnie implementują i promują 
postawy etyczne. W ramach Koalicji 
tworzone są grupy robocze, które pracują 
nad konkretnymi narzędziami w zakresie 
wybranego przez Komitet Sterujący 
Programu zagadnieniami. 

2015 roku stworzyła została platforma 
„Spytaj Rzecznika”, dzięki której każda 
osoba może zadać pytanie związane z etyką 
oraz otrzymać odpowiedź od najlepszych 
specjalistów w tej dziedzinie. Stworzona 
tak sieć ekspertów i praktyków z obszaru 
etyki w firmie przeradzać się będzie w 
2019 Stowarzyszenie Zawodowe 
Rzeczników Etyki.

Stowarzyszenie Rzeczników Etyki STANDARDETYKI.ORG


