
   
 

 
 

 

Warszawa, 16 sierpnia 2019 r.  

 

Beata Faracik   

Koordynatorka Koalicji CSR Watch Polska                                    
Prezeska Zarządu PIHRB 

E: beata.faracik@pihrb.org 

Sygn: PIHRB / 146 / 2019 / 8  

 

 

 

Szanowna Pani  

Ewa Pawlak-Lewandowska 

Dyrektor Departamentu Turystyki  

Ministerstwo Sportu i Turystyki 
Senatorska 12, 00-089 Warszawa 

 

 

Szanowna Pani Dyrektor,  

w imieniu Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu, Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz 
organizacji członkowskich Koalicji CSR Watch Polska, pragnę uprzejmie podziękować za 
spotkanie w dniu 1 sierpnia 2019 r. oraz otwartą i konstruktywną rozmowę na temat 
zwiększenia ochrony dzieci w kontekście turystyki.  

W sytuacji gdy większość działań administracji publicznej jest skierowana na karanie 
przestępców, każde działanie prewencyjne jest na wagę złota. Dlatego doceniamy wolę i 
Państwa działania mające na celu poszerzenie kręgu podmiotów mających możliwość 
wydawania regulaminów porządkowych wiążących wszystkie osoby przebywające na terenie 
obiektu – w celu zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa – tak by objęła ona wszystkie 
obiekty, o których jest mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Mamy nadzieję, że zgodnie 
z przedstawionymi przez Państwa planami, nowelizacja ustawy zostanie przyjęta jeszcze przed 
wyborami.  

Bardzo pozytywnie oceniamy także przedstawione przez Państwa systemowe podejście do 
problemu, obejmujące zarówno wspomniane przez Państwa uwzględnienie odpowiednich 
informacji na temat posiadania przez dany obiekt polityki ochrony dzieci w planowanym 
centralnym systemie rejestracji obiektów świadczących usługi noclegowe, kampanię 
informacyjną obejmującą zarówno kwestie planowanych zmian w prawie jak i przepisy prawa 
karnego oraz działania mające na celu podniesienie świadomości sektora m.in. poprzez 
organizację wydarzeń we współpracy ze stowarzyszeniami branżowymi.  
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Ponieważ nadal podtrzymujemy nasze stanowisko odnośnie potrzeby wprowadzenia 
zobowiązania  - a nie jedynie możliwości - opracowywania regulaminów porządkowych 
zawierających zapisy dot. ochrony dzieci oraz odpowiedniego szkolenia personelu, cieszymy 
się z przekazanej podczas spotkania informacji, że – choć w dalszej perspektywie czasowej – 
to jednak Ministerstwo Sportu i Turystyki planuje uwzględnienie zapisów zobowiązujących do 
wprowadzania regulaminów porządkowych, czy polityk ochrony dzieci przez podmioty 
świadczące usługi noclegowe, na etapie prac nad bardziej kompleksową nowelizacją ustawy 
regulującej funkcjonowanie sektora turystycznego.  

Dziękując za spotkanie, pragniemy także podkreślić naszą otwartość i gotowość włączenia się 
w działania mające na celu podniesienie świadomości aktualnie obowiązujących przepisów i 
promowanie dobrych praktyk.  

 

Z wyrazami szacunku, 

   

  

 
 

Beata Faracik  
Koordynatorka Koalicji CSR Watch Polska   
Prezeska Zarządu PIHRB        

 

Koalicja CSR Watch Polska to nieformalna platforma organizacji społeczeństwa obywatelskiego, działających na 
rzecz ochrony i poprawy przestrzegania praw człowieka i zasad zrównoważonego rozwoju w kontekście 
prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności zawartych w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz w 

międzynarodowych standardach i umowach dotyczących praw człowieka.  
Koalicja działa na rzecz poprawy odpowiedzialności biznesu za poszanowanie praw człowieka zgodnie z duchem 
Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka i Wytycznych OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych, dąży 
do zmiany paradygmatu w tym zakresie poprzez wpływ na otoczenie prawne i standardy działania, kształtowanie 
etycznych postaw przedsiębiorstw oraz wspieranie promocji odpowiedzialnych postaw konsumenckich i idei 
Sprawiedliwego Handlu.  
Koalicję CSR Watch Polska tworzą:  

1. Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu (koordynacja; kontakt: office@pihrb.org) 
2. Amnesty International Polska  
3. Clean Clothes Polska  
4. Fundacja Frank Bold  
5. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej: Fundacja Dzieci Niczyje) 
6. Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu”- Fairtrade Polska 
7. Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie  
8. Fundacja Inna Przestrzeń  
9. Koalicja Karat  
10. Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła  
11. Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu  
12. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego 

13. Helsińska Fundacja Praw Człowieka (członek-obserwator) 

 
 
Maria Keller-Hamela  
Wiceprezeska Zarządu 
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 

http://www.fairtrade.org.pl/

