
 

 

POLSKI INSTYTUT PRAW CZŁOWIEKA I BIZNESU 
 

  

 

  

Częstochowa, 9 maja 2014 r.  

 

Sygn.: PIHRB / 2014 / 1  

 

 

Dot.: Koalicja CSOs na rzecz odpowiedzialnego biznesu.  

 

Szanowni Państwo,  

 

W imieniu fundacji Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu (PIHRB), Fundacji Kupuj 

Odpowiedzialnie, Clean Clothes Campaign Polska oraz Fundacji Frank Bold (wcześniej: 

Ekologiczny Serwis Prawny), mam przyjemność zaprosić Państwa Organizację do dołączenia do 

nieformalnej koalicji organizacji społeczeństwa obywatelskiego na rzecz odpowiedzialnego 

biznesu.  

 

W naszej ocenie, mimo że wiele organizacji w Polsce odnosi się w swojej działalności do 

problematyki praw człowieka w kontekście biznesu i wypracowała w tym obszarze unikalną 

ekspertyzę, ograniczony poziom interakcji pomiędzy organizacjami, i niewystarczająca 

koordynacja skutkują niższą efektywnością działań niż byłaby możliwa, gdyby miała wsparcie 

innych organizacji o zbliżonym profilu.  

Aby to zmienić, chcemy aby koalicja, początkowo nieformalna, zrzeszała organizacje z terenu 
całej Polski, którym bliskie są działania na rzecz poprawy przestrzegania praw człowieka w 
kontekście biznesu zgodnie z duchem Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka, 
przyczynianie się do tworzenia sprzyjającego zmianie paradygmatu w tym zakresie poprzez 
wpływ na otoczenie prawne, promowanie odpowiedzialnych postaw  konsumenckich oraz idei 
sprawiedliwego handlu.  

Mamy nadzieję, że koalicja poprzez: 

 koordynację działań i wypracowywanie wspólnych stanowisk w kwestiach z zakresu 
praw człowieka i biznesu (np. sprawozdawanie danych pozafinansowych, 
odpowiedzialne zamówienia publiczne, system ochrony sygnalistów); 

 wymianę doświadczeń, wzajemne uczenie się i podnoszenie kompetencji (np. w ramach 
networkingowo-koordynacyjnych spotkań kwartalnych połączonych z warsztatami 
tematycznymi);  

 wspólne działania rzecznicze adresowane zarówno do podmiotów administracji 
publicznej jak i biznesu, m.in.:  



o działania rzecznicze skierowane m.in. do KPRM, wybranych ministerstw i 

Parlamentu, dot.  wypracowania przez Rząd RP systemowej odpowiedzi w 

postaci Krajowego Planu Wdrażania Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw 

Człowieka na braki w zakresie przestrzegania praw człowieka i standardów 

międzynarodowych w kontekście biznesu w Polsce; 

o działania na rzecz utworzenia Komitetu Sterującego Krajowego Punktu 

Kontaktowego OECD i doprowadzenie do zmiany modelu funkcjonowania KPK 

OECD w Polsce, na bardziej niezależny i wiarygodny.    

o działania na rzecz wdrożenia regulacji Unii Europejskiej ws. raportowania danych 
pozafinansowych;  

 aktywne włączenie polskich organizacji pozarządowych w dyskusje i działania 

międzynarodowych sieci organizacji pozarządowych, takich jak European Coalition for 

Corporate Justice czy OECD Watch, w tym zostanie członkiem tychże organizacji; 

 wspólne projekty (np. wypracowanie społecznej propozycji Krajowego Planu Wdrażania 
Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka);  

 wspieranie się w ramach dostępnych zasobów;  
 

przyczyni się nie tylko do zwiększenia efektywności działań poszczególnych organizacji, ale  
i pozwoli na realizację zadań mających na celu osiągnięcie zmian systemowych, zbyt dużych na 
barki pojedynczych organizacji.  
 
Jeżeli powyższa inicjatywa wydaje się Państwu interesująca, uprzejmie prosimy o zgłoszenie do 

dnia 30 maja 2014 r. na adres office@pihrb.org (podając w tytule wiadomości: ‘KOALICJA 

CSO’ <nazwa organizacji>) chęci przystąpienia do Koalicji, wraz ze wskazaniem danych 

kontaktowych osoby reprezentującej Państwa organizację w kwestiach dot. koalicji.  

Organizacje, które wyrażą zainteresowanie przystąpieniem do  koalicji, zostaną zaproszone do 

udziału w spotkaniu zapoznawczo-organizacyjnym. Chcemy bowiem, aby na bazie niniejszej 

inicjatywy i przy zachowaniu w/w kluczowych obszarów działań i celów, szczegołowe kwestie 

dot. kształtu i zasad funkcjonownia koalicji zostały wypracowane przez wszystkie organizacje  

mające ją tworzyć.  

 

Mamy nadzieję, że inicjatywa Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu, Fundacji Kupuj 

Odpowiedzialnie, Clean Clothes Campaign Polska oraz Fundacji Frank Bold spotka się  

z zainteresowaniem i przychylnym przyjęciem ze strony Państwa Organizacji, i już wkrótce 

będziemy mieli okazję bliżej współpracować na rzecz poprawy przestrzegania praw człowieka w 

kontekście biznesu i stosunków zatrudnienia.  

 

Z poważaniem,  

 
Beata Faracik  

Prezes Zarządu  

Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu  

 

mailto:office@pihrb.org


Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu (Polish Institute for Human rights and Business, w skrócie 

PIHRB) jest apolityczną i niezależną fundacją non-profit działającą na rzecz zwiększenia stopnia 

poszanowania praw człowieka i stosowania zasad zrównoważonego rozwoju w kontekście 

odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, poprzez oddziaływanie na codzienną praktykę funkcjonowania 

przedsiębiorstw i innych organizacji, a także politykę państwa i ustawodawstwo. Działania Instytutu, w 

tym m.in. badania naukowe, działalność edukacyjno-szkoleniowa i popularyzatorska, a także współpraca 

z przedstawicielami wszystkich sektorów, mają na celu przyczynić się do zmiany paradygmatu 

dotyczącego relacji praw człowieka i biznesu, oraz odpowiedzialności przedsiębiorstw i innych organizacji 

za naruszenia praw człowieka, a szczególnie roli biznesu w społeczeństwie.  

PIHRB powstał w marcu 2014 r. z inicjatywy jego dwóch fundatorek, Beaty Faracik i Joanny Szymonek, 

prekursorek działań na rzecz implementacji w Polsce Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka.  

Kontakt: office@pihrb.org | biuro@pihrb.org     |   Strona www: www.pihrb.org 

KRS: 0000505623  |   NIP: 9492197087  

* * *  

Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie jest ogólnopolską organizacją prowadzącą działalność na rzecz 

zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji oraz 

przestrzegania praw człowieka i zasad ochrony środowiska w biznesie. Działamy od 2002 r. – przez wiele 

lat jako program tematyczny Polskiej Zielonej Sieci, a obecnie jako odrębna fundacja. FKO realizuje 

projekty informacyjne, edukacyjne i kampanijne, prowadzi badania i działania rzecznicze, angażuje się w 

dialog z firmami w celu poprawy przestrzegania praw człowieka i standardów ochrony środowiska w 

biznesie. FKO współpracuje z organizacjami pozarządowymi i związkami zawodowymi w Polsce i na 

poziomie międzynarodowym.  

Kontakt: info@ekonsument.pl     |   Strona www: www.ekonsument.pl 

KRS:   0000496918  |   NIP: 6762472999 

* * *  

Clean Clothes Campaign Polska jest nieformalną koalicją organizacji pozarządowych działających na 

rzecz poprawy warunków pracy w globalnym przemyśle odzieżowym. W skład Clean Clothes Polska 

wchodzą obecnie: Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, Koalicja KARAT, Polska Akcja Humanitarna, Ośrodek 

Działań Ekologicznych „Źródła”. Clean Clothes Polska działa od grudnia 2009 r. jako krajowa platforma 

międzynarodowej sieci Clean Clothes Campaign, która opiera się w swoich działaniach na ścisłej 

współpracy 17 platform krajowych w Europie oraz współpracuje z siecią ponad 200 partnerów z krajów 

producenckich. Domaga się od firm odzieżowych, by wzięły odpowiedzialność za warunki pracy w ich 

łańcuchach produkcji, a konsumentów zachęca by wspierali te żądania zarówno odpowiedzialnymi 

zakupami jak i udziałem w kampaniach. Więcej na www.cleanclothes.pl   

* * *  

Fundacja Frank Bold (wcześniej: Ekologiczny Serwis Prawny) to polski oddział organizacji zrzeszającej 

międzynarodowy zespół prawników, która od 1995 roku pomaga obywatelom i firmom. Doradza osobom 

aktywnie działającym na rzecz swojego otoczenia, angażuje studentów oraz rozwiązuje problemy 

prawne. Fundacja świadczy pomoc prawną w sprawach dotyczących ochrony środowiska, korupcji oraz 

nieprawidłowego bądź niezgodnego z prawem postępowania władz. 

Kontakt: info@frankbold.pl |  Strona www: www.frankbold.pl  

KRS: 000043453 | NIP:  6772371484  
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