Zasady odpowiedzialnego biznesu obowiązujące w Grupie BNP Paribas
Misja
BNP Paribas Bank Polska S.A. jako część Grupy BNP Paribas zobowiązał się zmieniać świat,
pomagając klientom w realizacji ich projektów oraz wspierając zrównoważony i sprawiedliwy
rozwój. Za naszym zobowiązaniem kryje się stanowcza deklaracja przestrzegania zasad
społecznej odpowiedzialności biznesu, etyki, różnorodności, integracji społecznej oraz
promowania Praw człowieka z jednoczesnym poszanowaniem lokalnego prawa i kultury, w
krajach, w których prowadzimy działalność.
Aby zrealizować te ambicje Grupa BNP Paribas kieruje się poszanowaniem Praw człowieka
oraz zasadami ochrony środowiska w procesach zarządczych, operacyjnych oraz we
współpracy z głównymi interesariuszami.
Zobowiązania, pozycja i polityki grupowe
Grupa BNP Paribas chce pozytywnie wpływać na swoich interesariuszy. W celu pogłębiania
swojego zaangażowania w życie społeczne zdefiniowała dwie zasady postępowania:
 Promowanie przestrzegania Praw człowieka;
 Ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu zgodnie z Porozumieniem
Paryskim.
Grupa BNP Paribas przestrzega zasad, które określają sposób prowadzenia działalności
biznesowej:
 10 Zasad Inicjatywy ONZ United Nations Global Compact,
 Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (Sustainable Developent Goals),
 Główne wytyczne ONZ dotyczące biznesu i Praw człowieka,
 Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw międzynarodowych,
 Standardy Praw człowieka zgodnie z definicją zawartą w Międzynarodowej Karcie
Praw człowieka,
 Główne standardy pracy określone przez Międzynarodową Organizację Pracy.
Oprócz wyżej wymienionych publicznych zobowiązań Grupa BNP Paribas posiada własne,
globalne polityki, system zarządzania ryzykiem społecznym, środowiskowym oraz związany z
ładem korporacyjnym, który przyczynia się do rozwiązania wielu aktualnych problemów.
Obejmują one:
 Grupowy Kodeks postępowania BNP Paribas,
 Deklaracja BNP Paribas w sprawie Praw człowieka,
 Deklaracja Środowiskowa BNP Paribas,
 Opracowanie wytycznych finansowych i inwestycyjnych, w tym polityk i kryteriów
dotyczących znaczących ryzyk ESG (Environmental, Social and Governance),
 Przestrzeganie zasad Equator Principles w odniesieniu do głównych projektów
infrastrukturalnych i przemysłowych.
Oczekiwania Grupy BNP Paribas wobec klientów
Grupa BNP Paribas dąży do promowania swoich zobowiązań w relacjach biznesowych.
Zgodnie z zasadami i politykami, BNP Paribas pragnie angażować się we współpracę z
klientami, których praktyki biznesowe wykazują wysoki poziom zarządzania i
odpowiedzialności w odniesieniu do Praw człowieka, fundamentalnych swobód oraz
poszanowania środowiska naturalnego.
Żaden kraj, rodzaj działalności ani człowiek nie może w dłuższej perspektywie wygrywać w
świecie, który przegrywa. Jak BNP Paribas głęboko wierzymy, że wspólny rozwój można
osiągnąć tylko poprzez trwały i sprawiedliwy wzrost.
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