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Szanowna Pani,

W odpowiedzi na wniosek (email) z dn. 06.03.2018r. (sygn.: PIHRB/112/2018/8) o udostępnienie informacji 
publicznej określonej jako cyt. „Harmonogram działań (...) wdrażania Krajowego Planu Działania (KPD) na 
rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka na lata 2017-2020", w załączeniu 
uprzejmie przekazuję skan wnioskowanego dokumentu.

Ponadto uprzejmie informuję, że Krajowy Plan Działania (KPD) na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ 
dotyczących biznesu i praw człowieka na lata 2017-2020 jest dokumentem przyjętym przez Radę 
Ministrów w maju 2017 roku. Został opracowany w celu zapewnienia realizacji przez Polskę przyjętych 
w 2011 roku Wytycznych Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczących biznesu i praw człowieka. 
Dotyczy przede wszystkim ochrony praw człowieka, w szczególności dochodzenia sprawiedliwości 
w przypadku, gdy prawa te zostaną naruszone przez działalność gospodarczą. Kwestią podnoszoną przez 
dokument, pozostającą w zakresie właściwości MSWiA, jest praca przymusowa w kontekście handlu 
ludźmi.
MSWiA zostało wskazane w KPD jako instytucja współodpowiedzialna za realizację dwóch zadań w zakresie 
tzw. filaru I Obowiązek państwa dotyczący zapewnienia ochrony praw człowieka, pkt 6. Działania 
wynikające z zaleceń Rady Europy dotyczących praw człowieka i biznesu:
• ppkt. 2: MSWiA zostało wskazane wśród innych instytucji (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych, Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania, Pełnomocnik Rządu do spraw 
społeczeństwa obywatelskiego - we współpracy z innymi właściwymi ministerstwami i innymi 
organami) jako podmiot odpowiedzialny za upowszechnienie Rekomendacji CM/Rec(2016)3 dla państw 
członkowskich dotyczącej praw człowieka i biznesu (dalej: Rekomendacja) wraz z tłumaczeniem na język 
polski m.in. wśród właściwych organów publicznych, właściwych organów kontroli państwowej, sądów, 
prokuratorów, policji, przedsiębiorców, organizacji przedsiębiorców i organizacji pracowników, 
organów dialogu społecznego, podmiotów działających na rzecz ochrony praw człowieka, pracowników 
placówek dyplomatycznych i konsularnych. Rekomendacja powinna zostać również włączona 
we właściwym zakresie do programów prowadzonych szkoleń.
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• ppkt. 3: MSWiA zostało wskazane wśród innych instytucji (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Pełnomocnik Rządu 
do spraw Równego Traktowania, Pełnomocnik Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego) jako 
podmiot odpowiedzialny za przeanalizowanie Rekomendacji w celu oceny zgodności prawa i praktyki 
stosowanej w Polsce oraz sformułowania propozycji ewentualnych działań niezbędnych do podjęcia 
w celu jej wdrożenia.

W związku z powyższym Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opracowało harmonogram 
wdrażania powyżej wskazanych działań. W dn. 04.12.2017r. został on przesłany pocztą tradycyjną do 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pełniącego rolę koordynatora prac w zakresie Krajowego Planu 
Działania w zakresie wdrożenia Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka.
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