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„United Nations Global Compact” jest globalną inicjatywą Sekretarza Generalnego ONZ, będącą 

integralną częścią Systemu ONZ, działającą w ponad 70 krajach, w tym również w Polsce – pod nazwą 

„UN Global Compact Network Poland”, która zrzesza, reprezentuje oraz działa na rzecz polskich 

podmiotów gospodarczych i innych podmiotów oraz instytucji, które są członkami i współtworzą 

United Nations Global Compact. Po raz pierwszy ideę Global Compact przedstawił Sekretarz 

Generalny Narodów Zjednoczonych Kofi Annan na światowym Forum Ekonomicznym 31 stycznia 

1999 roku. Rozpoczęcie realizacji programu Global Compact zostało ogłoszone uroczyście 26 lipca 

2000 roku w głównej siedzibie Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Sformalizowana struktura 

United Nations Global Compact powstała we współpracy ze wszystkimi interesariuszami w ramach 

Zgromadzenia Ogólnego ONZ i została formalnie przyjęta w dniu 12 sierpnia 2005 roku przez 

Sekretarza Generalnego ONZ Kofiego Annana.  

 

Szczególna rola United Nations Global Compact oraz zadania lokalnych sieci United Nations Global 

Compact zostały uszczegółowione w następujących rezolucjach Zgromadzenia Ogólnego ONZ:  
- rezolucja z dn. 24 stycznia 2002 r., nr. A/RES/56/76, pn. Towards global partnerships 

- rezolucja z dn. 19 lutego 2004 r., nr A/RES/58/129, pn. Towards global partnerships 

- rezolucja z dn. 29 kwietnia 2005 r., nr. A/RES/59/288, pn. Procurement reform 

- rezolucja z dn. 11 marca 2008 r., nr. A/RES/62/211, pn. Towards global partnerships 

- rezolucja z dn. 24 października 2005 r., nr. A/RES/50/1, pn. 2005 World Summit Outcome 

- rezolucja z dn. 16 marca 2006 r., nr. A/RES/60/207, pn. Preventing and combating corrupt practices and transfer of 

assets of illicit origin and returning such assets, in particular to the countries of origin, consistent with the United Nations 

Convention against Corruption 

- rezolucja z dn. 29 marca 2006 r., nr. A/RES/60/215, pn. Towards global partnerships 

- rezolucja z dn. 25 marca 2010 r., nr. A/RES/64/223, pn. Towards global partnerships 

- rezolucja z dn. 28 marca 2012 r., nr. A/RES/66/223, pn. Towards global partnerships 

- rezolucja z dn. 20 grudnia 2013 r., nr. A/RES/68/234, pn. Towards global partnerships: a principle-based approach to 

enhanced cooperation between the United Nations and all relevant partners 

- rezolucja z dn. 16 listopada 2021 r., nr. A/C.2/76/L.13/Rev.1 pn. Towards global partnerships. 

 

Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją nr A/RES/70/224 z dnia 22 grudnia 2015 r. nadało United 

Nations Global Compact mandat do promowania odpowiedzialnych praktyk biznesowych i wartości 

ONZ pośród społeczności biznesowej i całego systemu ONZ. 

 

W 2005 roku doprecyzowane zostały instytucjonalne ramy współpracy z rządami poszczególnych 

krajów poprzez stworzenie United Nations Global Compact Government Group – Rady Rządowej 

United Nations Global Compact, a także United Nations Global Compact Local Networks Advisory 

Group (UN Global Compact LNAG) jako struktury pomocniczej dla relacji pomiędzy sieciami 

krajowymi United Nations Global Compact na całym świecie. Na mocy Uchwały Rady Ministrów RP 

w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Rządowej Grupy United Nations Global 

Compact podjętej w dniu 29 listopada 2018 r. (nr ID207 – niepubl.) Polska, jako pierwszy kraj 

z Europy Środkowo-Wschodniej, przystąpiła do Rady Rządowej United Nations Global Compact –

dniu 19 lipca 2019 r. Minister Inwestycji i Rozwoju RP oraz Dyrektor Wykonawcza United Nations 

Global Compact podpisali stosowne porozumienie.  

 

United Nations Global Compact prowadzi w ramach systemu ONZ inicjatywy i działania zmierzające 

do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ („Sustainable Development Goals”) przyjętych 

w dniu 25 września 2015 r. rezolucją nr A/RES/70/1 Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów 

Zjednoczonych pn. Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju 

(uchwaloną jednomyślnie, w tym również głosami polskiej delegacji).   



Zasada zrównoważonego rozwoju (wyrażona w rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 

A/RES/70/1) jest zapisana również w art. 5 Konstytucji RP, a jej rozwinięcie znajduje się  

w ustawie z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2006 Nr 227 poz. 

1658).  

 

W dniu 14 lutego 2017 r. Rada Ministrów RP przyjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii na 

rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (M.P. 2017 poz. 260). Wdrażanie Strategii na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju jest koordynowane przez Radę Ministrów RP oraz ministra 

właściwego ds. rozwoju regionalnego oraz nadzorowane przez Komitet Koordynacyjny ds. 

Polityki Rozwoju (organ opiniodawczo-doradczy Prezesa Rady Ministrów, powołany na 

podstawie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju).  

 

United Nations Global Compact dąży do wypełnienia wyzwań wynikających z 17 Celów 

Zrównoważonego Rozwoju ONZ, w szczególności w oparciu o przyjętą przez Sekretarza 

Generalnego ONZ strategię globalną United Nations Global Compact koncentruje się na Celu nr 

1 (No poverty), Celu nr 2 (No hunger), Celu nr 4 (Quality Education), Celu nr 5 (Gender Equality), 

Celu nr 6 (Clean water and sanitation), Celu nr 8 (Decent work and economic growth), Celu nr 

13 (Climate Action), Celu nr 14 (Life below water), Celu nr 15 (Life on land), Celu nr 16 (Peace, 

Justice and Strong Institutions) oraz Celu nr 17 (Partneship for the Goals), wspierając pozostałe 

Agendy i Programy ONZ we wdrażaniu pozostałych Celów na obszarze Polski, w szczególności 

tych Agend i Programów ONZ, które nie są w Polsce reprezentowane.  

 

W dniu 24 lutego 2022 roku Federacja Rosyjska, łamiąc podstawowe normy prawa 

międzynarodowego, rozpoczęła działania zbrojne przeciwko Ukrainie z lądu, wody i powietrza. 

Bezpośrednimi ofiarami rosyjskiej agresji są mieszkańcy Ukrainy, którym grozi katastrofa 

humanitarna. Organizacja Narodów Zjednoczonych, zgodnie z odpowiednimi rezolucjami 

Zgromadzenia Ogólnego w pełni wspiera suwerenność, niezależność i integralność terytorialną 

Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową. Program „United Legals 

for Ukraine”, polegający na wsparciu podmiotów biznesowych w pomocy humanitarnej  

i odbudowie zniszczeń wynikających z agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, stanowi realizacje 

celów United Nations Global Compact. 

 

UN Global Compact Poland w ramach realizacji swoich głównych celów statutowych promuje  

i wdraża idee, polityki i strategię globalną United Nations Global Compact, uzgodnione w ramach 

Systemu ONZ, w tym stanowiące podstawę działania United Nations Global Compact 10 Zasad, 

które przystępująca do Programu „United Legals for Ukraine”, Strona zobowiązuje się 

przestrzegać:  
1. przestrzegać i wspierać ochronę międzynarodowo uznanych praw człowieka; 

2. eliminować wszelkie przypadki łamania praw człowieka przez Stronę; 

3. popierać wolność zrzeszania się i w praktyce uznawać prawo do zbiorowych negocjacji; 

4. wspierać eliminacje wszelkich form niewolnictwa i pracy przymusowej; 

5. przyczyniać się do faktycznego zniesienia pracy dzieci; 

6. przeciwdziałać dyskryminacji w sferze zatrudnienia; 

7. wspierać zapobiegawcze podejście do problemów środowiska naturalnego; 

8. podejmować inicjatywy propagujące większą odpowiedzialność środowiskową; 

9. wspierać rozwój i upowszechnianie technologii przyjaznych środowisku; 

10. przeciwdziałać korupcji we wszystkich jej formach, w tym łapówkarstwu i wymuszeniom.  

 


