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2.3. „Wytyczne OECD dla pnedsiębiorstw wielonarodowych" oraz „Global 
compact" ONZ. Porównanie i próba oceny 

Pojęcie etyki biznesu wiąż..e się nierozerwalnie ze słowem „odpowiedzialność". Czym 
jest więc odpowiedzialność definiowana przez pryzmat etyki działalności gospodarczej? 
To: 

• zajmowanie się i opieka na kimś lub czymś, 
• zdolność przyznawania się do winy, 
• gotowość ponoszenia konsekwencji swojego postępowania.' 
Firma odpowiedzialna społecznie winna być zatem odpowiedzialna za i przed 

społeczeństwem. Nie ma jednakże jednolitego stanowiska ekonomistów, etyków czy 
polityków co do sposobu rozumienia terminu „społeczeństwo" w tym kontekście. Rola 
przedsiębiorstw w życiu gospodarczym i społecznym danego kraju jest wciąż przedmiotem 
intelektualnej debaty. 

Według niektórych, jedyną grupą, wobec której przedsiębiorstwo ma zobowiązania są 
jego właściciele (akcjonariusze). Zgodnie z tą opinią, to im, i nikomu więcej, firma winna 
jest lojalność, a jej jedynym celem powinna być maksymalizacja zysku i zwiększanie 
wartości firmy, a co za tym idzie, maksymalizacja dochodów jej właścicieli. Rynkowa 
działalność przedsiębiorstwa ma sama w sobie przyczyniać się do powiększenia dobrobytu 
społeczeństw poprzez zaspokajanie potrzeb konsumentów, zapewnianie miejsc pracy, 
podatki.2 Apostoł liberalizmu, Milton Friedman, biznesmenów, którzy ważą się użyć słowa 
„społeczny" nazywa bez ogródek socjalistami podkopującymi fundamenty wolnego 
społcczeństwa.3 

Taki pogląd należy uznać za skrajny. Podważa go m.in. Amartya Sen sprzeciwiając 
się stawianiu społecznej odpowiedzialności w opozycji do efektywności. Wskazując 
przykład Japonii dowodzi, że można kwitnąć gospodarczo posiadając stn1kturę 

motywacyjną niezwykle daleką od samolubności.4 Nakłady związane ze społeczną 
odpowiedzialnością nie powinny być zatem traktowane jako koszt, lecz jako inwestycję 
w długofalowy rozwój fumy. W Zielonej Księdze5 Unia Europejska twierdzi wręcz, że 
zajmuje się społeczną odpowiedzialnością biznesu, właśnie dlatego, „aby stać się 

najbardziej konkurencyjną, dynamiczną, opartą na wiedzy gospodarką na świecie, zdolną 
do zrównoważonego wzrostu gospodarczego przy zapewnieniu większej liczby lepszych 
miejsc pracy oraz większej jedności społecznej"6• Społecznie odpowiedzialne 

1 Adamus-Maiuszńska A. Spolec:ma odpowiedzialność firm w dobie globalizacji [w:] EuropeJsl<le standardy 
etyki i spolecznej odpowied7.ialności biznesu. red. Gasparski W., Warszawa 2003. 
i Baron D.P., Business and it~ environment, 5th cd., New Jersey 2006, s. 653. 
'Friedman M .. The Social Rcsponsibility of Business Is to lncrease lts Profits [w:] F. AllhofT. A. Vaidya 
(red.), Business Elhics. Volume I: Ethical Thcory, Distributive Justice and Corporate Social Rcsponsibility, 
London, Thousand Oaks, New Delhi 2005, s.247. 
4 Sen A. , Docs Business Ethics Make Economic Sense? [w:) AllhoffF., Vaidya A. (red.), Business Ethics, 
Volumc I : Ethical Theory. Distributive Justice and Corporale Social Res1xmsib1lity, London. Thousand Oaks. 
New Delhi 2005, s. 324. 
5 Green Paper: Proruoting a European Fmmcwork for Corporate Social Rcsponsibiltty. Brussels, 18.07.2001 
[COM (2002) 306 fina!]. 
6 Presidency Conclusions, Lisbon European Council. 23 and 24 March 2000, 
http://consilium.europa cu/ueDocs/cms_ Data/docs/pressData'cnlec/00100-rl .cnO.htm 
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przedsiębiorstwo ma lepszą reputację, zmotywowanych pracowmk6w, przyjazne otoczcrue 
i perspektywy na długoterminowy rozwój (w słowach P. Kotlera i Nancy Lee: /ooks good, 
feels good, does good, lasts /onge/). 

Podobne przekonanie prezentują uczestnicy Global Compact ONZ oraz twórcy 
i stosujący Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw międzynarodowych. Obie te inicjatywy 
podkreślają rolę, jaką przedsiębiorstwa, szczególnie te największe i wielonarodowe, muszą 
pełnić w świadomym kształtowaniu globalizacji. Kształtowanie to nie może polegać 
jedynie na maksymalizacji zysków, lecz na pobudzaniu rozwoju i poprawie warunków 
socjalnych na całym świecie. „Nie jest bowiem celem jedynym i ultymatywnym 
uprawiania gospodarki jej sprawność sama w sobie, lecz należyte spełnianie przez 
gospodarkę funkcji instrumentalnej, służącej pomnaż.amu dobra wspólnego 
wanośc1owanego szerzej rui tylko monetamie'.a. W konsekwencji, przedsiębiorsnva muszą 
tak formułować swoje strategie, aby uwzględnić w nich szeroko pojęte kwestie dobrobytu 
społecznego, praw człowieka, sprawiedliwość, ochrony środowiska, zrównoważonego 

rozwoju. 
Eryka biznesu obejmuje 4 odrębne poziomy analizy:9 

• poziom makro {lub systemowy) - dotyczy istoty i działania całego systemu 
gospodarczo-politycznego, 

• poziom mezo {lub pośredni) - dotyczy postępowama aktorów zbiorowych 
(instytucje krajowe, regionalne, branżowe). 

• poziom mikro (lub orgaruzaCJi) - dotyczy polityki i działania konkretnych 
przeds1ęb1orstw, 

• poziom indywidualny (lub osobisty) - dotyczy zachowania jednostek (na przykład 
dyrektora firmy). 

Dwa omawiane instrumenty promowarua etyki biznesu odnoszą się przede wszystkim 
do poziomu milcro (adresowane są do firm). Ponadto, sieć Global Compact obejmuje świat 
nauki (uczelnie), organizacje pozarządowe oraz organizacje branżowe i miasta (poziom 
mezo). Naturalnie, oba mechamzmy odnoszą się też pośrednio do poziomu osobistego -
próbują wpłynąć na postawy konkretnych osób: pracowników przedsiębiorstw i innych 
obywateli 

Charakterystyka inicjatywy Globul Compact ONZ 

Jmcjatywa Global Compact (GC) została po raz pierwszy przedstawiona przez 
Sekretarza Generalnego ONZ Kofi Annana w przemów1e01u na Światowym Forum 
Ekonomicznym w Davos 31 stycznia 1999 r. Zaapelował on wówczas do przedstawicieli 
świata biznesu na całym świecie, by poparli, przyjęli, 1 stosowah we wszystkich sferach 
ich działalności, dziewięć podstawowych zasad (w 2004 roku dodano dziesiątą; patrz 
Tabela I) z dziedziny praw człowieka, standardów pracy i środowiska naturalnego. 

Sieć GC zbudowana jest z: rdzenia, którym jest Biuro Global Compact w Nowym 
Jorku oraz sześciu agend ONZ, które w skoordynowany sposób maią promować idee 
społecznie odpowiedzialnego biznesu na całym świecie: Międzynarodowej Organizacji 

1 Kollcr P, Lee N., Corporate Social Responsib1lity: Doing the Most Good for Your Company and Your 
Cause, John Wiley & Sons 2005, s . IO. 
'Gasparski W, Europejskie standardy cryk1 1 ~polccznej odpowiedzialnośc1 biznc!liu. rl'd. Gasparski W .• 
Warszawa 2003, s. 13 
~ Epslein E.M., The corporate social pohcy process and lhe process of corporalc govcmance [w·] Clarke T. 
(red.) Cntical perspcctivcs on businc~s ami m<magemcnt, London and New York 2005, s 332. 
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Pracy, Biura Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka, Programu Narodów 
Zjednoczonych Ochrony Środowiska, Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, 
Organizacji Rozwoju Przemysłu ONZ i Biura ONZ ds. Kontroli Narkotyków 
i Zapobiegania Przestępczości. 

Przystąpienie do Global Compact jest aktem deklaratywnym i następuje poprzez 
wysłanie listu do sekretariatu GC. Zrobiło to dotychczas ok. 3300 przedsiębiorstw z ponad 
I OO krajów. 10 Przedsiębiorstwa deklarujące swoje członkostwo w O/obal Compact są 
zobowiązane do publikowania corocznego raportu o postępie we wdrażaniu dziesięciu 
zasad GC. Nie istnieją jednak żadne mechanizmy przymusu i egzekwowania tego 
obowiązku. 

Opis Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych 

Będąc świadomym bogactwa i różnorodności inicjatyw wspierających społeczną 
odpowiedzialność korporacji transnarodowych, należy przyznać, że Wytyczne OECD dla 
przedsiębiorstw wielonarodowych są jedynym zaaprobowanym na arenie 
międzynarodowej i kompletnym kodeksem tego typu uznanym i promowanym przez rządy 
tak wielu państw. 11 Zostały opracowane po raz pierwszy w 1976 r., a ich ostatni przegląd 
miał mie3sce w 2000 r. Wytyczne są zestawem zaleceń kierowanych przez rządy do 
przedsiębiorstw wielonarodowych we wszystkich głównych dziedzinach etyki biznesu. 
Obejmują one: 

• stosunki pracy, 
• prawa człowieka, 
• środowisko naturalne, 
• jawność informacji, 
• zwalczanie przekupstwa, 
• prawa konsumentów, 
• rozwój nauki i technologii, 
• ochronę konkurencji, 
• opodatkowanie. 
Wytyczne zostały przyjęte przez 30 państw członkowskich OECD oraz 9 par1stw 

nieczłonkowskich. Należy pamiętać jednak, że nie są one wiążącym aktem prawnym. Stąd 
ich słabość - wątłe sąmechanizmy egzekwowania ich przestrzegania. Były sekretarz 
generalny OECD Donald J. Johnston widzi jednak w tej słabości pewną korzyść: ponieważ 
Wytyczne nie są prawnie zobowiązującym dokumentem, mogły być wynegocjowanie 
stosunkowo szybko i określają wysokie standardy postępowania bez konieczności etycznie 
wątpliwych kompromisów. 12 Wytyczne nie zastępują obowiązujących przepisów i nie są 
wobec nich nadrzędne. Przedstawiają standardy postępowania, które należy traktować jako 
uzupełnienie obowiązującego prawa. W związku z tym, Wytyczne nie tworzą konfliktów 
jurydycznych i sprzecznych wymogów. 

Ramy instytucjonalne wdrażania wytycznych zawierają trzy kluczowe elementy: 
• Krajowe Punkty Kontaktowe 

10 Strona Global Compact ONZ, 
hup://www .unglobalcompact.orglliowToParticipate/Busi ness _Participation!index.htJnl 
11 Wytyczne OECD dla pr.r,edsiębiorstw wielonarodowych, Ministerstwo Gospodarki, Departament Strategii 
GospodarczcJ, 2000, s. 5 
12 Wytyczne OECD dla pnedsiębiorstw wielonarodowych, Ministerstwo Gospodarki, Departament Strategii 
GospodarczeJ, 2000, s. 3. 
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W kwestii wprowadzania w życie zasad zawartych w Wytycznych. dokument mówi 
jedynie o przyjęciu ich i promowaniu wśród korporacji działających na rynku danego kraju 
lub stamtąd pochodzących. Szczególnym instrumentem wdrażania Wytycznych są tzw. 
Kraje Punkty Kontaktowe (KPK), na których spoczywa odpowiedzialność za 
udostępnianie treści i informacji o Wytycznych (w języku narodowym). KPK mają być 
także swego rodzaju nieformalnym arbitrem i forum dyskusyjnym w sprawach spornych. 
Ramy funkcjonowania KPK zawarte są w załączniku proceduralnym13 do Wytycznych , 
natomiast szczegóły powoływania, struktury i działalności pozostawione są samym 
państwom. Przedstawiciele Krajowych Punktów Kontaktowych spotykają się corocznie na 
konferencji organizowanej w celu wymiany doświadczeń i złożenia sprawozdań 
Komitetowi OECD ds. Inwestycji. 

• Komitet OECD ds. Inwestycji 
Komitet jest złożony z wysokich rangą przedstawicieli resortów skarbu, gospodarki, 

handlu, przemysłu i spraw zagranicznych oraz banków centralnych. Każdego roku 
Krajowe Punkty Kontaktowe i Komitet publikują raport o krokach podjętych przez 
poszczególne państwa w celu promocji Wytycznych. Co roku, każdy raport zawiera część, 
w której opracowane jest jedno szczególnie ważne zagadnienie. W 2006 r. był to biznes 
w strefach o niskiej praworządności14 , w 2005 r. - społeczna odpowiedzialność biznesu 
w krajach rozwijających się 15, w 2004 r. - wkład biznesu w ochronę środowiska 16, 
w 2003 r. - rola biznesu w walce z korupcją11 , w 2002 r. - odpowiedzialne zarządzanie 
łańcuchem dostaw18

, a 2001 r. globalne instrumenty odpowiedzialności 
przeds1ębiorstw19• 

• komitety doradcze stowarzyszeń pracowników i pracodawców oraz organizacji 
pozarządowych 

Po stronie pracowników występuje Trade Union Advisory Committee to the OECD -
TUAC20

. Pracodawców reprezentuje Business and lndustry Advisory Committee to the 
OECD - BIAC21

• O znaczeniu Wytycznych może świadczyć również mobilizacja 
organizacji pozarządowych, które w 2003 roku utworzyły OECD Watch22 

- siatkę 60 
NGOs z 33 państw Azji, Afryki, Ameryki Łacińskiej , Europy, Ameryki Północn~j 
1 Australii, które pragną przyczyniać się do jak najszerszego przestrzegania zasad 
zawartych w Wytycznych . Organizacje te uznały je za jeden z niewielu istniejących na 
świecie mechanizmów pozwalających na nadzór nad korporacjami. OECD Watch 

13 opierającym się na Decyzji Rady w sprawie Wytycznych dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych z dn. 26-27 
czerwca 2000 [C(2000)96) 
1
' Aru1ual Report on the OECD Guidelines for Multinational Entcrpnses: 2006 Edition. Conducting business in 
weak govemance zones, OECD, Paryż 2006. 
LS Annual Report on the OECD Guidclines for Multinational Enterprises: 2005 Edition. Corporate 
responsibility in the developing world, OECD, Paryż 2005. 
16 Annual Report on the OECD Guidelines for Multinational Enterprises: 2004 Edition Encouraging the 
Contribution of Business to the Environment, OECD, Paryż 2004. 
17 Annual Report on the OECD Guidelines for Multinational Enterpriscs: 2003 Edition: Enhancing the Role of 
Business in the Fight Against Corruption. OECD. Paryż 2003. 
18 Annual Report on the OECD Guidelines for Multinational Enterprises: 2002 Edition: Focus on Responsible 
Supply Chain Management, OECD, Paryż 2002. 
19 

Annual Report on the OECD Guidclines for Multinational Entcrprises: 2001 Editio n: Global lnstrumcnts for 
Corporate Responsibility, OECD, Paryl. 2001 
20 www.tuac.org 
21 www.biac.org 
22 www.occdwatch.org 
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postrzega Wytyczne jako ważny krok na drodze do sformułowania nonn prawnie 
wiążących przedsiębiorstwa wielonarodowe. 

Cechy wspólne i różnice obu inicjatyw 

Fundamentalną cechą wspólną Globa/ Compact i Wytycznych OECD jest oczywiście 
cel: wspieranie idei społecznie odpowiedzialnego biznesu na całym sw1ecie. 
Komplementarne są też przesłanki, na jakich inicjatywy te są oparte. Wytyczne zakładają, 
że zarówno przedsiębiorstwa, jak i całe społeczeństwa potrzebują ustalonych na forum 
międzynarodowym zasad prowadzenia etycznego biznesu. Global Compact przyjmuje, że 
przedsiębiorstwom zależy na stworzeniu sprawiedliwego i zrównoważonego rynku 
światowego opartego na uniwersalnych pryncypiach. Kolejną cechą wspólną jest fakt, że 
ani zasady Global Compact ani Wytyczne OECD nie są dokumentami jurydycznymi, lecz 
opierają się na dobrowolnym ich przyjmowaniu. 

Zakres tematyczny obu mechanizmów jest bardzo zbliżony. Prezentuje go Tabela 1. 

Tabela I. Porównanie zakresu zasad Global Compact ONZ z wytycznymi OECD 

Zasady Global Compact Rozdziały Wytycznych OECD 

Prawa człowieka 

Zasada 1: Przedsiębiorstwa powinny wspierać Rozdział II: Zasady ogólne 
i przestrzegać uznanych na arenie Rozdzial Vll: Ochrona interesów konsumenta 
mi~dzynarodowej praw człowieka. 
Zasada 2: Przedsiębiorstwa nie mogą być Rozdział II: Zasady ogólne 
uwikłane w łamanie praw człowieka. 

Praca 

Zasada 3: Przedsicrbiorstwa powinny Roz.dział IV: Zatrudnienie i stosunki pracy 
przestrzegać prawa do stowarzyszania się oraz 
uznawać prawo do negocjacji zbiorowych. 
Zasada 4: Przedsiębiorstwa powinny Rozdział IV: Zatrudnienie i stosunki pracy 
wyeliminować wszelkie formy pracy 
przymusowej. 
Zasada 5: Przedsiębiorstwa powmny znieść Rozdział lV: Zatrudnienie i stosunki pracy 
pracę dzieci. 
Zasada 6: Przedsiębiorstwa powinny Rozdział IV: Zatrudnienie i stosunki pracy 
wyeliminować dyskryminację w sferze 
zatrudnienia 

Środowisko przyrodnicze 

Zasada 7: Przedsiębiorstwa powinny wspierać Rozdział V: Ochrona środowiska 
prewencyjne podejście do wyzwań 
środowiskowych. 

Zasada 8: Przedsiębiorstwa powinny Rozdział V: Ochrona środowiska 
podejmować inicjatywy promujące 
odpowiedzialność za środowisko. 
Zasada 9: Przedsiębiorstwa powi1my zachęcac Rozdział V: Ochrona środowiska 
do rozwoju i rozprzestrzeniania technologii 
przyjaznych środowisku. 

Przeciwdziałanie korupcji 
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Zasada 10: Przedsiębiorstwa powinny Rozdział VI: Zwalczanie korupcji 
przeciwdziałać wszelkim formom korupcji, 
wymuszeń i przekupstwa. 

Inne kwestie 

Rozdział Ili: Jawność informacji 
Rozdział VII : Ochrona interesów konsumcota 
Rozdział VUI: Nauka i technologia 
Rozdział IX: Ochrona konkurencji 
Rozdział X: Opodatkowanie 

Zródło: The UN Global Compact and the OECD Guidelinesfor Mu/tinational En1e1prises: Compleme111arities 
and Distinctive Contributions, OECD, Paryż 26 kwietnia 2005. s. 5. 

Omawiane mechanizmy różnią się sposobem wdrażania. Wytyczne OECD powstały 
i są promowane za pośrednictwem zainteresowanych rządów. Global Compact odwołuje 
się zaś bezpośrednio do biznesu i wspiera tworzenie przez firmy powiązań z agendami 
ONZ oraz wachlarzem społecznych interesariuszy. Niejednolite są też systemy 
1mplementacji zasad promowanych przez oba instrumenty oraz monitoringu ich wpływu 
(patrz charakterystyki obu inicjatyw). 

Globał Compact i Wytyczne OECD w Polsce 

Zarówno Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, jak i Global 
Compact ONZ są obecne i znane w Polsce. 

Inauguracja Global Compact w Polsce miała miejsce 11 kwietnia 2001 roku, kiedy 
powołano Komitet Sterujący, w którego skład wchodzą finny nli<tdzynarodowe działające 
w Polsce oraz rodzime finny polskie. Aktualnie, w bazie danych Global Compact figuruje 
19 uczestników z Polski. Jako pieiwszy, do inicjatywy przystąpił PKN Orlen, lecz od 2004 
roku nie dostarczył ani jednego rocznego raportu nt. postępu w osiąganiu celów Global 
Compact. Oprócz przedsiębiorstw i organizacji branżowych w Global Compact bierze 
udział miasto Płock Uako jedno z 14 miast świata uczestniczących w UN Globa/ Compact 
Cities Programme) z programem grantów na rozwój społeczny miasta oraz Wyższa Szkoła 
Przedsi~biorczości i Zarządzania im. Leona Koźmi11skiego w Warszawie jako jedyny 
przedstawiciel polskiego środowiska naukowego. 

Pod patronatem Global Compact oraz Federacji Odpowiedzialnego Biznesu został 
przeprowadzony pierwszy polski ranking społecznej odpowiedzialności biznesu23

. Wyniki 
ankiety przeprowadzonej wśród 300 największych spółek działających w Polsce (na 
ankiety odpowiedziało tylko 50) pokazują, że polskie finny znajdują się dopiero na 
początku drogi wiodącej ku odpowiedzialnemu biznesowi. Nagminne j est wciąż 

traktowanie społecznej odpowiedzialnośc i marginalnie, niechęć ujawniania infom1acji, 
ignorancja. Społeczna odpowiedzialność biznesu zbyt czQsto postrzegana jest jako 
jednorazowy projekt o charakterze społecznym lub charytatywnym mający na celu 
poprawę wizerunku finny, a nie jako innowacyjna, długofalowa strategia zarządzania24 . 

Polski Krajowy Punkt Kontaktowy OECD zlokalizowany jest w Polskiej Agencji 
Informacji i Inwestycji Zagranicznych, a jego głównym celem jest promowanie 
i rozpowszechnianie Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych (są one 

23 Good Company Ranking, Manager Magazin, maj 2007. 
2
• E. Oblaccwicz, Pierwszy ranking CSR w Polsce!. 
hllp://www.głobalcompact.org.płiaktuałnosci kraj .php?news= 12 7 &wid= I 
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dostępne on-line w tłumaczeniu na język polski25
) . Punkt Kontaktowy wypełnia swoje 

zadania przez szkolenia pracowników rządowych i dyplomatycznych, kontakty 
z przedsiębiorstwami, prezentacje na uczelniach oraz wydawanie materiałów związanych 
z Wytycznymi. Roczne raporty OECD z wdrażania Wytycznych odnotowują 3 zgłoszenia 
w związku z naruszeniem praw pracowniczych oraz praw kobiet przez polskie oddziały 
korporacji transnarodowych (po jednym w 2002, 2004 i 2006 rf'. Krajowy Punkt 
Kontaktowy jest zobowiązany do zapewnienia forum do dyskusji i negocjacji między 
pracodawcą a pracownikami w celu rozwiązania konfliktu. Sprawy te jednak wciąż 
znalazły rozwiązania. 

Podsumowanie 

G/obal Compact ONZ oraz Wytyczne OECD funkcjonują w otoczeniu dużej liczbf 
niezwykle różnorodnych instrumentów promocji społecznej odpowiedzialności biznesu2 • 

Nie da się udowodnić , w jakim stopniu mechanizmy te - w tym Global Compact oraz 
Wytyczne - faktycznie skłaniają świat biznesu do etycznego postępowania. Czy są one 
faktycznie efektywne w trwałym wdrażaniu zasad etycznego biznesu czy też stanowią 
wygodne narzędzia transnarodowych gigantów do aktywności PR i - często niezasłużonej 

- poprawy ich wizerunku w oczach konsumentów. Niemniej jednak, sam fakt istnienia 
takiej liczby owych mechanizmów - wytycznych, deklaracji, certyfikatów - może 
świadczyć o tym, że są one potrzebne; jeśli nie adresatom, to przynajmniej ich twórcom. 

Global Compact ONZ oraz Wytyczne OECD, z racji swojego zasięgu 

i kompleksowości, zasługują na szczególną uwagę. Ich wartość dodana w budowie 
społecznie odpowiedzialnej globalnej gospodarki może być postrzegana w dwojaki 
sposób. Po pierwsze, są inspiracją dla wielu inicjatyw biznesu związanych ze społeczną 
odpowiedzialnością. Po drugie, mogą stanowić krok na drodze ku rozwoju prawa 
międzynarodowego w obszarze odpowiedzialności przedsiębiorstw wielonar-0dowych za 
teraźniejszość i przyszłość naszej planety. 
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