FUNDACJA KORPORACYJNEJ ODPOWIEDZIALNO CI SPOŁECZNEJ
O WIADCZENIE KORPORACYJNEJ ODPOWIEDZIALNO CI SPOŁECZNEJ
Wierzymy, e społeczno biznesowa mo e odegra znacz c rol w poprawie warunków
ekonomicznych i społecznych na wiecie. Podpisuj c ten dokument, oficjalnie wyra aj Pa stwo
ch zostania członkiem Fundacji Korporacyjnej Odpowiedzialno ci Społecznej i wierz
Pa stwo w O wiadczenie Misji Fundacji i Zasady Biznesu. Ponadto, zobowi zuj si Pa stwo do
uczciwego i szczerego d enia do wprowadzania w ycie Zasad Biznesu w swoich codziennej
działalno ci.
O WIADCZENIE MISJI
Fundacja Korporacyjnej Odpowiedzialno ci Społecznej zach ca korporacje by były Społecznie
Odpowiedzialne i pomaga im w osi gni ciu sukcesu komercyjnego w taki sposób, który szanuje
warto ci etyczne, ludzi potrzebuj cych i ich społeczno ci, a tak e rodowisko. Zdaj c sobie
spraw , e najlepsz motywacj do uczestniczenia w dobrze społecznym jest uczestnictwo w
słu bie społecze stwu; Fundacja energicznie rozwija i wspiera działalno filantropijn .
Członkowie Fundacji spełniaj swoje obowi zki w stosunku do społecze stwa b d c cennym
nabytkiem ekonomicznym, intelektualnym i społecznym dla ka dej społeczno ci, w której
prowadz działalno biznesow .
ZASADY BIZNESU
Fundacja Korporacyjnej Odpowiedzialno ci Społecznej wierzy w poni sze Zasady Biznesu,
opracowane i dostosowane na podstawie Zasad Biznesu Okr głego Stołu z Caux. Okr gły Stół z
Caux, zało ony w 1986, jest mi dzynarodow sieci zasadniczych liderów biznesu pracuj cych
na cel rozpowszechniania kapitalizmu moralnego na całym wiecie.
Wierzymy, e biznes mo e by silnym czynnikiem pozytywnych zmian społecznych i oferujemy
poni sze zasady jako podstaw dla dialogu i działa liderów biznesu w poszukiwaniu
odpowiedzialno ci biznesowej. Czyni c tak, stwierdzamy konieczno warto ci moralnych w
podejmowaniu decyzji biznesowych. Bez nich, stabilne stosunki biznesowe i stało w wiatowej
społeczno s niemo liwe.
Zasada 1. Obowi zki wiata Biznesu
Warto ci wnoszone do społecze stwa przez biznes to bogactwo i zatrudnienie, które jest przeze
tworzone, oraz produkty sprzedawane na rynku i usługi, które zapewnia klientom za rozs dn
cen współmiern do jako ci produktów. By wytworzy takie warto ci, biznes musi zachowa
swoje zdrowie ekonomiczne i zdolno utrzymania si na rynku.
Zasada 2. Wpływ Ekonomiczny i Społeczny Działalno ci Biznesowej
Biznes zało ony w obcym kraju w celu rozwoju, produkcji oraz sprzeda y powinien tak e
sprzyja post powi społecznemu tego kraju poprzez stworzenie miejsc pracy i pomoc w
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podniesieniu siły nabywczej jego społecze stwa. Biznes powinien tak e przyczynia si do
przestrzegania praw człowieka, rozwoju edukacji, dobrobytu i o ywienia kraju, w którym działa.
Zasada 3. Zachowanie Biznesowe
Akceptuj c tajemnice handlowe, biznes powinien uzna , e szczero , otwarto ,
prawdomówno , dotrzymywanie obietnic oraz otwarto działania przyczyniaj si nie tylko do
jego własnej wiarygodno ci i trwało ci, ale tak e do łatwo ci i efektywno ci zawierania
transakcji, szczególnie na poziomie mi dzynarodowym.
Zasada 4. Poszanowanie Zasad
W celu unikni cia tar w wymianie oraz w celu promowania coraz to bardziej wolnego handlu,
równych warunków rywalizacji oraz uczciwego traktowania wszystkich stron, biznes powinien
respektowa prawa mi dzynarodowe i wewn trzne. Dodatkowo, biznes powinien by wiadomy
faktu, e niektóre zachowania, cho legalne, mog doprowadzi do niepo danych rezultatów.
Zasada 5. Wsparcie Handlu Wielostronnego
Biznes powinien wspiera wielostronne systemy handlowe i porozumienia. Powinien on
współpracowa tak, aby promowa post pow i sprawiedliw liberalizacj wymiany handlowej
oraz, respektuj c cele stawiane sobie przez wewn trzne polityki poszczególnych krajów,
zmniejszy wewn trzne bariery, które przeszkadzaj globalnemu handlowi.
Zasada 6. Poszanowanie rodowiska
Biznes powinien chroni , a gdzie jest to mo liwe, korzystnie oddziaływa na rodowisko,
promowa jego stały rozwój i przeciwdziała marnotrawstwu zasobów naturalnych.
Zasada 7. Unikanie Działa Niedozwolonych
Biznes nie powinien anga owa si ani te dopuszcza do łapówkarstwa, prania brudnych
pieni dzy oraz innych praktyk korupcyjnych. W rzeczywisto ci, biznes powinien poszukiwa
współpracy z innymi, by wyeliminowa takie działania. Nie powinien uczestniczy w handlu
broni i innymi materiałami u ywanymi przez terrorystów, w handlu narkotykami i kontaktach ze
zorganizowan przest pczo ci .
Zasada 8. Stosunek do Klientów
Wierzymy, e wszyscy klienci powinni by traktowani z nale nym im szacunkiem, niezale nie
od tego czy nabywaj towary i usługi bezpo rednio w naszej firmie, czy te nabywaj je inaczej
na rynku.
Zasada 9. Stosunek do Pracowników
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Wierzymy w poszanowanie godno ci ka dego z pracowników i powa ne traktowanie ich
interesów.
Zasada 10. Stosunek do Wła cicieli/ Inwestorów
Wierzymy, e jeste my godni zaufania, jakie inwestorzy w nas pokładaj . Dlatego te , jeste my
odpowiedzialni za profesjonalne i staranne zarz dzanie w celu zapewnienia sprawiedliwego i
konkurencyjnego zwrotu inwestycji naszych wła cicieli.
Zasada 11. Stosunek do Dostawców
Nasze stosunki z dostawcami i podwykonawcami musz by oparte na zasadzie wzajemnego
poszanowania. Dlatego te , jeste my odpowiedzialni za poszukiwanie uczciwych i opartych na
prawdzie zasad we wszelkich dziedzinach naszej działalno ci, wł czaj c w to ustalanie cen,
udzielanie licencji oraz praw do sprzeda y.
Zasada 12. Stosunek do Konkurencji
Wierzymy, e uczciwa rywalizacja ekonomiczna jest jednym z podstawowych warunków
zwi kszenia zamo no ci narodów, a ostatecznie równie , umo liwia dystrybucj produktów i
usług. Dlatego te , jeste my odpowiedzialni za promowanie zachowania konkurencyjnego, które
b dzie przynosi zysk społecze stwu i rodowisku i poka e wzajemny szacunek konkurentów.
Zasada 13. Stosunek do Społecze stwa
Wierzymy, e jako globalni obywatele korporacyjni mo emy przyczyni si do wprowadzenia
reform i przestrzegania praw człowieka obowi zuj cych w społecze stwach, w których
działamy. Dlatego te jeste my odpowiedzialni, w ramach tych społecze stw, za respektowanie
praw człowieka i instytucji demokratycznych oraz promowanie ich we wszystkich mo liwych
miejscach, a tak e za współprac z siłami społecznymi d cymi do podniesienia poziomu
zdrowotno ci, edukacji, bezpiecze stwa w miejscu pracy i dobrego stanu gospodarczego.
Jako Firma Odpowiedzialna Społecznie b dziemy wspiera działania dobroczynne Fundacji
Korporacyjnej Odpowiedzialno ci Społecznej i inne szlachetne cele przez dotacje charytatywne,
wkład w edukacj i kultur oraz dzi ki udziałowi pracowników w działalno ci charytatywnej i
społecznej.
Wnioski: Korporacyjna Odpowiedzialno Społeczna mo e i powinna rz dzi ka dym aspektem
ycia biznesowego. Nagrody, i dla korporacji i dla wolnego społecze stwa, s ogromne.

Zgadzam si z powy szym O wiadczeniem Misji i Zasadami Biznesu Fundacji Korporacyjnej
Odpowiedzialno ci Społecznej
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Podpis____________________________Nazwa Firmy________________________
Data____________________
“Organizacja musi by etycznym stworzeniem – organizmem zdolnym i do czerpania zysków i
do zmieniania wiata na lepsze miejsce do ycia”.
Robert Haas, Prezes i CEO Levi Strauss
________________________________________________________________________
Podpisany dokument prosz zwróci do:

Dr William C. Chasey
Prezes
Fundacja Korporacyjnej Odpowiedzialno ci Społecznej
(KRS # 0000 180 452)
NIP: 52 23 47 63
Regon: 015605987-00020
Al. Jerozolimskie 56C
00-803 Warszawa, Polska
Tel. kom.: (48) 605-99-1715
email: chasey@ipgate.pl
Tel.: (4822) 630-2150
Faks: (4822) 630-2151
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