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1. INFORMACJE OGÓLNE  

 
Nazwa:     Polski Instytut Praw Człowieka  i Biznesu  
Nazwa w jęz. angielskim: Polish Institute for Human Rights and Business (PIHRB) 
Siedziba:     Częstochowa, ul. Mireckiego 25/36, 42-208 
e-mail:    office@pihrb.org 
WWW    www.pihrb.org 
NIP:     9492197087 
REGON:    243533047 
Data wpisu do KRS:   15.04.2014 
Nr w rejestrze KRS:  0000505623 
 
Skład Zarządu Fundacji (stan na 31.12.2020) 

• Prezeska - Beata Faracik 

• Wiceprezes - Bartosz Kwiatkowski  
 
Skład Rady Fundacji:  

• Joanna Szymonek, Przewodnicząca Rady Fundacji 

• Maria Huma, Członkini Rady Fundacji 

• Stanisław Alwasiak, Członek Rady Fundacji 

• Tomasz Włodarski, Członek Rady Fundacji 
 
W roku 2020 w ramach realizowanych projektów kontynuowano współpracę z ekspertami 
zewnętrznymi oraz współpracującymi z PIHRB. Lista ekspertów współpracujących regularnie 
z PIHRB jest dostępna na stronie internetowej fundacji.  
 

2. CELE STATUTOWE FUNDACJI:  

(a) Prowadzenie działalności badawczej, naukowej i edukacyjnej w zakresie społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw i innych organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem 
praw człowieka w kontekście biznesu, w tym przygotowywanie opracowań i analiz 
pozwalających na formułowanie nowych rozwiązań oraz udostępnianie ich do 
wiadomości opinii społecznej, ośrodków opiniotwórczych oraz administracji publicznej i 
organizacjom międzynarodowym, w celu pobudzenia dyskusji nad rozwiązaniami 
wspierającymi odpowiedzialne postawy biznesu, oparte na poszanowaniu praw 
człowieka;  

(b) Prowadzenie działalności mającej na celu podniesienie wiedzy i poprawę umiejętności 
przedstawicieli różnych grup interesariuszy w obszarze społecznej odpowiedzialności 
organizacji, szczególnie praw człowieka w kontekście biznesu; 

(c) Działalność rzeczniczą na rzecz zapewnienia odpowiedzialności przedsiębiorstw za 
naruszania praw człowieka, do których doszło pod ich wpływem; 

(d) Zapewnienie przestrzeni do dialogu pomiędzy różnymi interesariuszami i 
przedsiębiorcami na temat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz 
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przestrzegania praw człowieka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i we 
wszystkich relacjach biznesowych;  

(e) Propagowanie norm, standardów i rozwiązań instytucjonalnych mających na celu 
zapewnienie przestrzegania praw człowieka w kontekście biznesu; 

(f) Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu dialog pomiędzy poszczególnymi 
grupami społecznymi w obszarze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i innych 
organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem praw człowieka w kontekście biznesu, 
między innymi poprzez stworzenie merytorycznego i bezstronnego Forum-przestrzeni do 
dyskusji; 

(g) Organizowanie i realizację programów edukacyjnych, szkoleń i warsztatów z zakresu 
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i innych organizacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem praw człowieka w kontekście biznesu; 

(h) Inicjowanie kontaktów i współpracy pomiędzy organizacjami i jednostkami zajmującymi 
się promowaniem odpowiedzialnego biznesu, społecznej odpowiedzialności organizacji i 
praw człowieka; 

(i) Organizowanie spotkań, seminariów, odczytów, debat, konferencji i innych form 
działalności oświatowej o tematyce związanej z prawami człowieka w kontekście biznesu, 
społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw, prawami człowieka; 

(j) Uczestniczenie w konferencjach i innych wydarzeniach innych organizacji w Polsce  
i zagranicą; 

(k) Aktywny udział w życiu publicznym w obszarze dotyczącym roli i odpowiedzialności 
przedsiębiorstw, między innymi poprzez udział w konsultacjach społecznych, w pracach 
ciał doradczych administracji publicznej; 

(l) Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi w 
zakresie wymienionym w celach działania Fundacji; 

(m) Opracowywanie i publikowanie materiałów edukacyjnych, publikacji; 

(n) Udostępnianie materiałów edukacyjnych osobom zainteresowanym społeczną 
odpowiedzialnością przedsiębiorstw; 

(o) Gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych na rzecz Fundacji; 

(p) Prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym w drodze wydawania 
książek, czasopism, broszur i wydawnictw specjalnych oraz zakładania i prowadzenia 
platform internetowych; 

(q) Organizowanie i finansowanie akcji oraz kampanii społecznych mających na celu 
podniesienie wiedzy na temat praw człowieka w kontekście biznesu oraz zmiany 
świadomości społecznej w tym zakresie; 

(r) Działania na rzecz umacniania społeczeństwa obywatelskiego, wolności i praw 
obywatelskich, w tym wolności słowa, prawa do zrzeszania się, wolności badań 
naukowych, w zgodzie z najwyższymi standardami etycznymi;  

(s) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.  
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3. ZREALIZOWANE DZIAŁANIA STATUTOWE 
 

3.1. Działalność badawcza i naukowa, w tym przygotowanie opracowań i analiz  
 
W okresie sprawozdawczym fundacja Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu (dalej: PIHRB) 
realizowała badania w ramach następujących projektów:   

• Valuing Respect Project  

Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu wraz z The Centre for Human Rights Uniwersytetu w 
Pretorii w Afryce Południowej oraz ASEAN CSR Network jest jednym z partnerów regionalnych 
projektu  “The Valuing Respect Project: Developing Better Ways to Measure Business Respect 
for Human Rights”. Projekt który rozpoczął się 29 stycznia 2018 roku, był w 2020 r. 
kontynuowany, choć ze względu na pandemię COVID19 w znacznie bardziej okrojonym 
zakresie.  Więcej informacji na temat projektu jest dostępnych na stronie www.pihrb.org w 
zakładce Projekty (The Valuing Respect Project: Developing Better Ways to Measure Business 
Respect for Human Rights). W ramach projektu PIHRB opublikował w 2019 r. raport z badań 
nad raportami niefinansowymi 107 spółek giełdowych notowanych na GPW pod kątem 
raportowania w obszarze praw człowieka, zorganizował konsultacje eksperckie dla 
interesariuszy z różnych krajów Europy Środkowo-Wschodniej w Warszawie w październiku 
2019 oraz Business Model Red Flags Tool mini-konsultacje (grudzień 2019). Raport z tych 
konsultacji opublikowano w 2020. We współpracy z Shift przeprowadzono także pilotażowe 
przetestowanie i wdrożenie w firmie z branży odzieżowej jednego z wypracowanych w 
projekcie narzędzi – Indicator Design Tool.  

• W pierwszej połowie roku na zlecenie Parlamentu Europejskiego, prezeska PIHRB, Beata 
Faracik opracowała we współpracy z prof. Markusem Krajweskim analizę pt. „Substantive 
Elements of Potential Legislation on Human Rights Due Diligence” (w:) Human Rights Due 
Diligence Legislation – Options for the EU, European Parliament Policy Department, PE 
603.495, June 2020 Publikacja jest dostępna na stronie: 
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/DROI/DV/20
20/06-22/DGEXPObriefingHumanRightsDueDiligence_EN.pdf#page=6  
Analiza była następnie przedmiotem prezentacji na połączonej sesji kilku komisji Parlamentu 
Europejskiego w czerwcu 2020 r.  

• W marcu 2020 r. opublikowano poprzedzony badaniami raport PIHRB Report Series 1/2020 
pt. “Podstawowa analiza obecnej sytuacji w Polsce dotyczącej dostępu do środków zaradczych 
w sprawach nadużyć związanych z działalnością przedsiębiorstw” pod red. Bartosza 
Kwiatkowskiego. Publikacja jest dostępna na stronie PIHRB: https://pihrb.org/wp-
content/uploads/2021/09/PIHRB-Raport_dot.barier_w_A2R-1-2020-final.pdf  

• W ramach projektu finansowanego z programu Aktywni Obywatele-Program Krajowy 
finansowanego z funduszy EOG, pt. „Prawa człowiek i biznes – dialog społeczny post-COVID19” 
wystąpiono z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej do wszystkich ministerstw 
odnośnie działań dot. realizacji 1. Krajowego Planu Działań dot. biznesu i praw człowieka, oraz 
poddano jej analizie, na podstawie której następnie opracowano wnioski i rekomendacje 
zawarte w opracowaniu skierowanym do administracji rządowej  w ramach konsultacji 2. KPD. 
Działania te stanowiły także w 2021 r. podstawę do opracowania raportu podsumowująćego 
1 KPD, oraz opracowania szeregu artykułów. Strona projektu: 
https://pihrb.org/dialogspoleczny/  

https://www.shiftproject.org/resources/collaborations/valuing-respect/
https://www.shiftproject.org/resources/collaborations/valuing-respect/
http://www.pihrb.org/
https://link.freshmail.mx/c/f8e7aqbto7/h7clnuw1h7
https://link.freshmail.mx/c/f8e7aqbto7/h7clnuw1h7
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/DROI/DV/2020/06-22/DGEXPObriefingHumanRightsDueDiligence_EN.pdf#page=6
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/DROI/DV/2020/06-22/DGEXPObriefingHumanRightsDueDiligence_EN.pdf#page=6
https://pihrb.org/wp-content/uploads/2021/09/PIHRB-Raport_dot.barier_w_A2R-1-2020-final.pdf
https://pihrb.org/wp-content/uploads/2021/09/PIHRB-Raport_dot.barier_w_A2R-1-2020-final.pdf
https://pihrb.org/dialogspoleczny/
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• Analizy prawne przygotowane przez Beatę Faracik, PIHRB oraz Claire M. O’Brien, DIHR na 
zlecenie The European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United 
Nations (HEUNI) dot. kilku obszarów prawa i ich wpływu na zapobieganie I przeciwdziałanie 
pracy przymusowej. Analizy stanowiły podstawę opracowania publikacji:    

Anni Lietonen, Anniina Jokinen, Anna-Greta Pekkarinen, Normative Framework Guide - 
Responsibility of Businesses Concerning Human Rights, Labour Exploitation and Human 
Trafficking, Helsinki 2020 

Ponadto ekspertki konsultowały także treść drugiej publikacji autorstwa Anni Lietonen, 
Anniina Jokinen, Natalia Ollus, “Navigating through your supply chain. Toolkit for prevention 
of labour exploitation and trafficking”, Helsinki 2020, w której także wykorzystano część 
danych z analizy.  

 

3.2. Działalność edukacyjna i szkoleniowa 

• W 2020 r. PIHRB nie organizował otwartych szkoleń, jednak jego eksperci angażowali się w 
szkolenia realizowane na zlecenia konkretnych organizacji w ramach działalności odpłatnej 
statutowej. 

• W maju 2020 r. – PIHRB objął po raz drugi patronat merytoryczny nad ELSA Poland Right2Be 
Forum, w ramach którego PIHRB zorganizował cykl wykładów oraz warszty półdniowe online 
dla studentów w oparciu o case study wprowadzający w problematykę praw człowieka i 
biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem różnych etapów i narzędzi przydatnych na nich a z 
zakresu należytej staranności w obszarze praw człowieka. Warsztat wspierało 5 mentorów z 
NGO, związków zawodowych, firm i uczelni, których perspektywa i prezentacje wzbogaciły 
merytorycznie warsztat. Finałowy tydzień projektu obejmował:  

o 4 jednogodzinne webinary: 
o  „Biznes i Prawa Człowieka” (Beata Faracik, PIHRB) 
o  „Przeciwdziałanie dyskryminacji, zarządzanie różnorodnością 

czy inkluzja?”(Dominika Sadowska, Strefa Różnorodności, ekspertka zewnętrzna 
PIHRB) 

o ”Związki zawodowe i dyskryminacja na tym tle” (Norbert Kusiak, Ogólnopolskie 
Porozumienie Związków Zawodowych), 

o ”Migranci – od dyskryminacji po pracę przymusową” (Irena Dawid-Olczyk, 
Fundacja La Strada) 

o Panel dyskusyjny „Czy biznes stoi na straży różnorodności?” z udziałem – 
• dr. hab. Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich, 
• dr Anny Cybulko, Rzeczniczki ds. pracowniczych i studenckich na UW), 
• Małgorzaty Petru, Ekspertki ds. Zarządzania Karierą BNP Paribas Bank Polska, 
• r.pr. Karolina Kędziora, Prezeski PTPA, 
• Miłosza Marchlewicza, Menedżera promocji, komunikacji i projektów w Forum 

Odpowiedzialnego Biznesu koordynatora Karty Różnorodności w Polsce 
• Dominiki Sadowskiej, założycielki i ekspertki Strefy Różnorodności, 
moderowany przez  Beatę Faracik, Prezeskę Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu. 
Nagranie panelu jest dostępne na stronie: 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=711673582940042&ref=watch_permalink 
(cz.1) oraz https://www.facebook.com/ELSAPoland/videos/336755763953857/ (cz.2). 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=711673582940042&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/ELSAPoland/videos/336755763953857/?__tn__=R
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o 3 godzinny, interaktywny warsztat dla niemal 60 studentek i studentów prawa, którzy 
stosując przy tym w praktyce wiedzę zdobytą podczas wcześniejszych wydarzeń, 
pod okiem mentorek i mentorów, w oparciu o cykl procesu należytej staranności 
w obszarze praw człowieka starali się znaleźć odpowiedzi na pytania do złożonego 
i bardzo wielowymiarowego case study i wypracować rekomendacje działań, jakie 
abstrakcyjna firma X powinna podjąć, by odpowiednio zareagować na naruszenia praw 
człowieka do jakich już doszło, ograniczyć ryzyko wystąpienia takich sytuacji 
w przyszłości ale i wskazać w jaki sposób efektywność tych działań mogłaby być 
monitorowana. Zorganizowanie 7 równoległych grup roboczych byłoby niemożliwe 
gdyby nie zaangażowanie wyjątkowych mentorek i mentorów: 

• Irena Dawid-Olczyk – Fundacja La Strada 

• Beata Faracik – Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu 

• adw. Emi Barabasz – Barabasz Dębska Adwokacii 

• Dariusz Gosk – Fundacja Aktywizacja 

• Norbert Kusiak – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych 

• Dominika Sadowska – Strefa Różnorodności 

• dr Agata Rudnicka-Reichel – Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki, 
Więcej informacji na temat wydarzenia jest dostępnych na stronie: Right2B FORUM 

 

• W czerwcu 2020 r. we współpracy z firmą konsultingową Divercity+ rozpoczęto nieodpłatny, 
kontynuowany także w 2021 r. cykl regularnych (co 3-4 tygodnie) spotkań z 
przedstawicielami wybranych przedsiębiorstw – w ramach tzw. D&I Roundtable - w celu 
przybliżenia im różnych aspektów zarządzania różnorodonością w celu wypracowania 
kultury włączającej w firmach a jednocześnie stworzenia bezpiecznej przestrzeni dla peer-to-
peer learning. Więcej w części dot. współpracy z biznesem.  

• W ramach współpracy z administracją publiczną i przedstawicielami biznesu 
przeprowadzono także warsztat online „Identyfikacja i zapobieganie pracy przymusowej – 
narzędzia dla firm”, 28 października 2020, 10.30-14.00 

• Webinar z udziałem Rzecznika Praw Obywatelskich, przedstawicielki MFFIPR 
oraz wiceprezesa PIHRB pt. „Razem przeciwko łamaniu praw człowieka. Krajowy Plan 
Działania dot. Biznesu i Praw Człowieka – co dalej?” (2 lipca 2020 r.), poświęcony m.in. 
efektywności wdrażenia aktualnego Krajowego Planu Działań dot. Biznesu i Praw Człowieka 
(dalej KPD) i tego jakie kwestie powinny zostać ujęte w 2. KPD na 2021-2024. Webinar był 
też okazją do oficjalnej prezentacji raportu PIHRB Report Series 1/2020 „Podstawowa 
analiza obecnej sytuacji w Polsce dotyczącej dostępu do środków zaradczych w sprawach 
nadużyć związanych z działalnością przedsiębiorstw.” 

 
PIHRB był także współorganizatorem m.in. następujących wydarzeń: 

• Seminarium pt. „Zrównoważone zamówienia publiczne jako element społecznej 
odpowiedzialności uniwersytetów” zorganizowane przez Instytut Wydawniczy „Książka 
i Prasa” we współpracy z IGO i „Le Monde Diplomatique edycja polska” wraz 
ze współorganizatorami – PIHRB, UP im. KEN w Krakowie i Electronics Watch (18 
czerwca 2020)  

• Warsztat „Identyfikacja i zapobieganie pracy przymusowej – narzędzia dla firm” 
zorganizowany we współpracy przez MFFIPR, Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu 

https://right2b.elsa.org.pl/
https://pihrb.org/warsztat-online-identyfikacja-i-zapobieganie-pracy-przymusowej-narzedzia-dla-firm-28-pazdziernika-2020-10-30-14-00/
https://pihrb.org/warsztat-online-identyfikacja-i-zapobieganie-pracy-przymusowej-narzedzia-dla-firm-28-pazdziernika-2020-10-30-14-00/
http://m.in/
https://link.freshmail.mx/c/d7z5o2w941/h7clnuw1h7
https://link.freshmail.mx/c/d7z5o2w941/h7clnuw1h7
https://link.freshmail.mx/c/d7z5o2w941/h7clnuw1h7
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oraz Grupę Roboczą ds. relacji z osobami świadczącymi pracę. Nagranie jest dostępne 
na YouTube (Warszawa, 28.10.2020) 

• Sesji dotyczącej praw człowieka w biznesie w Europie Środkowo-Wschodniej w ramach 
Forum ONZ nt. Biznesu i Praw Człowieka. Sesję współorganizowaliśmy z UN OHCHR 
oraz Uniwersytetem im. J. Mądrego w Charkowie (ONZ, Genewa, 18.11.2020). 

 
 
3.3. Prezentacje i wystąpienia na konferencjach, spotkaniach i wydarzeniach w Polsce i za 

granicą.  

Mimo pandemii, a może i dzięki spopularyzowaniu w niej pracy online, przedstawiciele PIHRB 
brali udział i wnosili swój wkład w szereg konferencji i seminariów, tak w Polsce jak i za granicą. 
Wybrane wydarzenia:  

• UN Forum on Business and Human Rights 2020, 16-18 listopada 2020 r. 

PIHRB współorganizował wraz z Grupą Roboczą ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka oraz 
Uniwersytetem im. J. Mądrego w Charkowie sesję regionalną podczas UN Forum on BHR pt. 
“Business and Human Rights in Central and Eastern Europe: Rebuilding trust for new social 
contract”. Szczegółowe informacje na temat sesji są dostępne na stronie: 
https://2020unforumbhr.sched.com/event/fD4b/business-and-human-rights-in-central-
and-eastern-europe-rebuilding-trust-for-new-social-contract?linkback=grid 

o Nagranie sesji w języku angielskim - https://media.un.org/en/asset/k1p/k1py4saczl 
o Transkrypcja sesji w języku rosyjskim - 

https://static.sched.com/hosted_files/2020unforumbhr/c7/CEE session_2020_FINAL 
Rus revised.pdf 

• First Regional Forum on Business and Human Rights in Eastern Europe and Central Asia 
„Making Human Rights Priority for Business” (listopad 2020)   
Ekspertki PIHRB uczestniczyły w dyskusjach w ramach organizowanego przez UNDP oraz 
Grupę Roboczą ONZ dot. Biznesu i praw człowieka w dniach 23-25 listopada 2020 r. I. 
Forum Regionalnym nt. Biznesu I praw człowieka w Europie Wschodniej i Azji Centralnej.  

o Session IV – Gender Lens to the UNGPs in Eastern Europe and Central Asia 
(25.11.2020) – panelistka – Joanna Szymonek, współzałożycielka i Przewodnicząca 
Rady Fundacji 

o Side event: Migration and Forced Labour: Building an Effective Response in the EE & 
CA Region (25.11.2020) – panelistka – Beata Faracik, Prezeska PIHRB 

Więcej informacji na stronie: https://pihrb.org/pihrb-na-1st-regional-forum-on-business-
and-human-rights-in-eastern-europe-and-central-asia/  

• W ramach 6th Global Business and Human Rights Conference, (Monterey, Meksyk, 
4.09.2020) udział w dyskusji Conference Roundtable, zorganizowanej przez Uniwersytet 
Monterrey w Meksyku oraz the Global Business and Human Rights Scholars Association. 
Przedmiotem dyskusji były w pierwszej kolejności kluczowe wyzwania w obszarz BHR 
na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki poszczególnych regionów, które 
reprezentowali zaproszeni światowej klasy eksperci. Pełny program konferencji jest 
dostępny na stronie https://pihrb.org/wp-content/uploads/2020/09/BR2R-2020-
Conference-Program-public.docx. 
 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Forum/Pages/2020ForumBHR.aspx
https://2020unforumbhr.sched.com/event/fD4b/business-and-human-rights-in-central-and-eastern-europe-rebuilding-trust-for-new-social-contract?linkback=grid
https://2020unforumbhr.sched.com/event/fD4b/business-and-human-rights-in-central-and-eastern-europe-rebuilding-trust-for-new-social-contract?linkback=grid
https://2020unforumbhr.sched.com/event/fD4b/business-and-human-rights-in-central-and-eastern-europe-rebuilding-trust-for-new-social-contract?linkback=grid
https://2020unforumbhr.sched.com/event/fD4b/business-and-human-rights-in-central-and-eastern-europe-rebuilding-trust-for-new-social-contract?linkback=grid
https://media.un.org/en/asset/k1p/k1py4saczl
https://static.sched.com/hosted_files/2020unforumbhr/c7/CEE%20session_2020_FINAL%20Rus%20revised.pdf
https://pihrb.org/pihrb-na-1st-regional-forum-on-business-and-human-rights-in-eastern-europe-and-central-asia/
https://pihrb.org/pihrb-na-1st-regional-forum-on-business-and-human-rights-in-eastern-europe-and-central-asia/
https://pihrb.org/wp-content/uploads/2020/09/BR2R-2020-Conference-Program-public.docx
https://pihrb.org/wp-content/uploads/2020/09/BR2R-2020-Conference-Program-public.docx
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• PIHRB po raz kolejny na zasadach parntera wydarznia wspierał IV Kharkiv International 
Legal Forum – Business and Human Rights Forum organizowany przez Uniwersytet im. J. 
Mądrego w Charkowie wraz z partnerami m.in. PIHRB, Charków, (Ukraina, 23-24 września 
2020). Spotkanie to stopniowo zyskuje  które zyskało już status regionalnego wydarzenia. 
PIHRB zaprezentoał m.in. narzędzia wspierające biznes m.in. poradnik dot. pracy 
przymusowej i jej przeciwdziałania.  
 

• Beata Faracik, Prezeska PIHRB wraz z Dominiką Sadowską, CEO Divercity+ zaprezentowały 
podczas  World Human Rights Cities Forum 2020 w Gwangju Metropolitan City, Korea 
Południowa artykuł pt. „Redefined VUCA as the urban response to the post-COVID 
paradigm” (Gwangju, Korea Południowa, 8.10.2020). Artykuł jest dostępny na stronie: 
https://pihrb.org/wp-content/uploads/2021/07/The10th-WHRCF_Human-Rights-Paper-
Series-I-Sadowska-Faracik-VUCA.pdf  

 

• Udział wiceprezesa PIHRB, Bartosza Kwiatkowskiego w konferencji organizowanej 
przez Polski Krajowy Punkt Kontaktowy OECD ds. odpowiedzialnego biznesu 3 grudnia 2020 
r. z okazji 20-lecia zapewniania przez Sieć KPK OECD dostępu do środków zaradczych w 
charakterze panelisty w panelu dyskusyjnym dedykowanym oczekiwaniom interesariuszy 
wobec KPK OECD w Polsce i poza nią. 

• Udział prezeski PIHRB, Beaty Faracik w debacie tematycznej prowadzonej w języku 
angielskim podczas Festiwalu Watchdocs poświęconej problematyce katastrofy 
ekologicznej w nawiązaniu do filmów Madsa Ellesøe „Kampania przeciw klimatowi” 
i Wernera Boote „Zielone kłamstwa”. W dyskusji wzięli udział także Ryan Kaminski – Global 
Public Policy Lead, World Benchmarking Alliance, Jan Kisielewski – analityk komunikacji 
biznesowej i trendów kulturowych a moderowała Anna Tatarska – dziennikarka filmowa 
i kulturalna. Transmisja rozmowy jest dostępna na profilu festiwalu na FB: 
https://fb.watch/2m51N85MKR/ Więcej na stronie https://watchdocs.pl/watch-
docs/2020/program/2020-12-13/-dyskusja-amerykanska-korporacje-propaganda,20566159  

 

3.4. Współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi, ośrodkami akademickimi oraz 
organizacjami pozarządowymi. 

3.4.1. Współpraca z administracją rządową i samorządową i organizacjami międzynarodowymi  

 

• Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw oraz 
Grupa robocza ds. relacji z osobami świadczącymi pracę.  
Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu kontynuował członkostwo w Zespole ds. 
Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (zarządzenie 
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 10 maja 2018 r. dot.  Zespołu ds. Zrównoważonego 
Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (Zespół ds. ZR i CSR), który jako 
organ pomocniczy wspiera Ministra Inwestycji i Rozwoju w działaniach na rzecz 
odpowiedzialnego prowadzenia biznesu) a także koordynację GR. ds. relacji z osobami 
świadczącymi pracę, powołanej w ramach Zespołu, której celem jest zwiększenie 
świadomości i podnoszenie standardów przestrzegania praw człowieka w 
przedsiębiorstwach ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania pracy przymusowej w 
łańcuchu dostaw. W ramach tej działalności PIHRB poprowadził kilknaście kilkugodzinnych 

https://pihrb.org/wp-content/uploads/2021/07/The10th-WHRCF_Human-Rights-Paper-Series-I-Sadowska-Faracik-VUCA.pdf
https://pihrb.org/wp-content/uploads/2021/07/The10th-WHRCF_Human-Rights-Paper-Series-I-Sadowska-Faracik-VUCA.pdf
https://watchdocs.pl/watch-docs/2020/filmy/kampania-przeciw-klimatowi,7798
https://watchdocs.pl/watch-docs/2020/filmy/kampania-przeciw-klimatowi,7798
https://watchdocs.pl/watch-docs/2020/filmy/zielone-klamstwa,7798
https://watchdocs.pl/watch-docs/2020/program/2020-12-13/-dyskusja-amerykanska-korporacje-propaganda,20566159
https://watchdocs.pl/watch-docs/2020/program/2020-12-13/-dyskusja-amerykanska-korporacje-propaganda,20566159
http://www.miir.gov.pl/strony/zadania/wsparcie-przedsiebiorczosci/spoleczna-odpowiedzialnosc-przedsiebiorstw-csr/zespol-ds-zrownowazonego-rozwoju-i-spolecznej-odpowiedzialnosci/
http://www.miir.gov.pl/strony/zadania/wsparcie-przedsiebiorczosci/spoleczna-odpowiedzialnosc-przedsiebiorstw-csr/zespol-ds-zrownowazonego-rozwoju-i-spolecznej-odpowiedzialnosci/
http://www.miir.gov.pl/strony/zadania/wsparcie-przedsiebiorczosci/spoleczna-odpowiedzialnosc-przedsiebiorstw-csr/zespol-ds-zrownowazonego-rozwoju-i-spolecznej-odpowiedzialnosci/
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spotkań merytorycznych dedykowanych pracom nad poradnikiem a także spotkania 
tematyczne poświęcone konkretnym zdiagnozowanym problemom jak np. „outsourcing”.  
 

W 2020 r. zakończono prace nad poradnikiem dla biznesu – zawierającym konkretne 
narzędzia – wypracowanym w w szerokim gronie interesariuszy w ramach Grupy Roboczej 
ds. relacji z osobami świadczącymi pracę przy MFFIPR:  

• Beata Faracik (red.) et al., „Praca przymusowa. Poradnik: jak ją rozpoznać i jej 
przeciwdziałać”, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, wrzesień 2020 

 

We współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej zorgnizowano także w dniu 
28 października 2020 r.  4-godzinny webinar pt. ” Warsztat - Identyfikacja i zapobieganie 
pracy przymusowej, narzędzia dla firm” prezentujący wszystkie narzędzia (dostęny na 
stronie https://www.youtube.com/watch?v=AnNNol_VbVg) a także krótsze spotkanie-
konsultacje w trakcie targów CSR w dniu 8 października 2020 r., których celem było 
zaprezentowanie poradnika i omówienie jak należy go efektywnie stosować.  
Więcej informacji na temat pracy PIHRB w obszarze przeciwdziałania pracy przymusowej 
znajduje się na stronie www.pihrb.org  

 

• W grudniu 2020 r. eksperci PIHRB przeprowadzili warsztaty dla pracowników centrali 
OBWE w Wiedniu oraz pracowników z biur regionalnych na temat przeciwdziałania 
handlowi ludźmi i pracy przymusowej poprzez odpowiedzialne zamówienia publiczne 
oraz opracowali we współpracy z zewnętrznymi ekspertami – Agatą Rudnicką-Reichel I 
Zrinką Percic dodatkowy moduł szkoleniowy. 

 
 

3.4.2.  Współpraca z ośrodkami akademickimi  

• PIHRB kontynuował współpracę z Yaroslav Mudryi National Law University w Charkowie 
(Ukraina). Prezeska PIHRB wystąpiła z prezentacją Key note w czasie 4. International Legal 
Forum / Business and Human Rights Roundtable (wrzesień 2020) 

• Ekspertka a zarazem prezeska zarządu PIHRB, Beata Faracik, kontynuowala członkowstwo w 
sieci akademickiej BHRight koordynowanej przez Copenhagen Business School, której celem 
jest promowanie nauczania i badań w obszarze biznesu i praw człowieka. Szczegółowe 
informacje nt. sieci BHRight są dostępne na stronie: 
http://www.cbs.dk/en/research/departments-and-centres/department-of-management-
society-and-communication/the-bhright-initiative. Rozwijano także współpracę z Teaching 
Forum on Business and Human Rights oraz Global Business and Human Rights Scholars 
Association.  

• Prezeska PIHRB, Beata Faracik, została także członkiem Rady Biznesu przy Akademii 
Finansów i Biznesu wchodzącej w skład Grupy Vistula.  

 

3.4.3. Współpraca ze środowiskiem biznesowym  

• W ramach Valuing Respect Project w listopadzie 2020 przeprowadzono proces pilotażowy 
jednego z narzędzi tj. Indicator Design Tool we współpracy z jedną z firm retailowych.  

• Diversity and Inclusion Roundtable  

https://link.freshmail.mx/c/vh65zgr0ta/h7clnuw1h7
https://link.freshmail.mx/c/vh65zgr0ta/h7clnuw1h7
https://www.youtube.com/watch?v=AnNNol_VbVg
http://www.pihrb.org/
http://www.cbs.dk/en/research/departments-and-centres/department-of-management-society-and-communication/the-bhright-initiative
http://www.cbs.dk/en/research/departments-and-centres/department-of-management-society-and-communication/the-bhright-initiative
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W czerwcu 2020 r. we współpracy z firmą konsultingową Divercity+ rozpoczęto nieodpłatny, 
kontynuowany także w 2021 r. cykl regularnych (co 3-4 tygodnie) spotkań z 
przedstawicielami wybranych przedsiębiorstw – w ramach tzw. D&I Roundtable - w celu 
przybliżenia im różnych aspektów zarządzania różnorodonością w celu wypracowania 
kultury włączającej w firmach a jednocześnie stworzenia bezpiecznej przestrzeni dla peer-to-
peer learning. W ramach prac grupy rozpoczęto także prace nad rekomendacjami dla 
biznesu, którymi grupa chciała się podzielić z firmami, nie uczestniczącymi w spotkaniach. 
Więcej w części dot. współpracy z biznesem. Dodatkowo jesienią 2020 r. pozyskano grant z 
Ambasady Królestwa Niderlandów, dzięki któremu możliwe było zapewnienie wsparcia 
merytorycznego i nadanie nadanie materiałowi kształtu publikacji książkowej.  

• Wybrane aspekty zarządzania różnorodnością i dlaczego „to się opłaci” zostały także 
zaprezentowane w styczniu 2020 r. w artykule nt. różnorodności w czasopiśmie „Personel & 
Zarządzanie” – więcej informacji na stronie https://pihrb.org/pihrb-w-personel-zarzadzanie/  

• Współpraca z binesem miała także miejsce w ramach prac Grupy Roboczej ds. relacji z 
osobami świadczącymi pracę.  

3.4.4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi  

• PIHRB jest członkiem i regularnie współpracuje z European Coalition for Corporate Justice, w 
skład której wchodzą organizacje pozarządowe z większości krajów Unii Europejskiej.  

• PIHRB kontynuował działania koordynacyjne Koalicji CSR Watch Polska oraz udostępniał na 
swojej stronie internetowej przestrzeń w ramach dedykowanej Koalicji podstrony 
(www.pihrb.org/koalicja). W ramach działań, reprezentuje także Koalicję w kontaktach z 
OECD Watch, której Koalicja jest organizacją członkowską, oraz pośrednio w ECCJ.  

• Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu wraz z The Centre for Human Rights Uniwersytetu 
w Pretorii w Afryce Południowej oraz ASEAN CSR Network kontynuował współpracę w 
ramach projektu  “The Valuing Respect Project: Developing Better Ways to Measure 
Business Respect for Human Rights”. Efektem jest m.in. analiza nt. jakości raportowania 
niefinansowego w obszarze praw człowieka przez firmy w Polsce dostępna w zakładce Strefa 
Wiedzy na stronie www.pihrb.org.  

• PIHRB współpracował także z NGOs, szczególnie Koalicją CSR Watch Polska, nad 
rekomendacjami dla poszczególnych ministerstw odnośnie działań jakie należy uwzględnić 
w projekcie 2 KPD.  

• Przyczyniliśmy się do powstania Central & Eastern European Business & Human Rights 
Association (https://pihrb.org/ceebhra/), które mamy nadzieję, zapoczątkuje silną 
współpracę i peer-to-peer learning w regionie. 

 

3.5. Współpraca i członkostwo w Koalicjach oraz współpraca programowa 
 

W 2020 r. Prezeska PIHRB wraz z dwoma innymi ekspertami zainicjowała utworzenie Central and 
Eastern Europe Business and Human Rights Association, którego celem jest wspieranie rozwoju 
ekspertów w tym obszarze na terenie krajów byłego bloku sowieckiego.  

W 2020 r. PIHRB kontynuował swoją współpracę z organizacjami pozarządowymi w kraju i na 
świecie, w tym z: 

https://pihrb.org/pihrb-w-personel-zarzadzanie/
http://www.pihrb.org/koalicja)
https://www.shiftproject.org/resources/collaborations/valuing-respect/
https://www.shiftproject.org/resources/collaborations/valuing-respect/
http://www.pihrb.org/
https://pihrb.sharepoint.com/sites/PolskiInstytutPrawCzowiekaiBiznesu/Shared%20Documents/General/Sprawozdania/Central%20&%20Eastern%20European%20Business%20&%20Human%20Rights%20Association%20(https:/pihrb.org/ceebhra/),
https://pihrb.sharepoint.com/sites/PolskiInstytutPrawCzowiekaiBiznesu/Shared%20Documents/General/Sprawozdania/Central%20&%20Eastern%20European%20Business%20&%20Human%20Rights%20Association%20(https:/pihrb.org/ceebhra/),
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• Koalicja CSR Watch Polska – PIHRB wspiera Koalicję kontynuując koordynację jej działań, w 
tym opracowywanie stanowisk, apeli oraz wymianę informacji, w tym w ramach sieci OECD 
Watch, czy działań związanych z zapewnieniem wpływu NGOs na kształt Krajowego Planu 
Działań w obszarze biznesu i praw człowieka. PIHRB miał przyjemność koordynować prace 
Koalicji CSR Watch Polska nad uwagami do projektu Krajowego Planu Działań wdrażającego 
Wytyczne ONZ dot. biznesu i praw człowieka, który został przekazany Ministerstwu Spraw 
Zagranicznych, które jest resortem wiodącym w tym temacie. Informacje nt. koalicji są 
dostępne na stronie www.pihrb.org/koalicja  

• European Coalition for Corporate Justice – koalicja organizacji pozarządowych z większości 
krajów Unii Europejskiej działających na rzecz zwiększenia odpowiedzialności firm za 
naruszenia praw człowieka.  

• OECD Watch Network – koalicja organizacji pozarządowych, których celem jest zwiększenie 
stopnia poszanowania Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz 
wywieranie nacisku na przedsiębiorstwa poprzez składanie skarg na naruszenia Wytycznych 
OECD przez przedsiębiorstwa. PIHRB jako koordynator Koalicji CSR Watch Polska, która jest 
członkiem sieci OECD Network, zapewnia przepływ informacji z centrali do członków Koalicji 
CSR Watch Polska. Dodatkowo PIHRB komunikował z centralą OECD Watch prawników, 
którzy chcieli skorzystać z tej procedury w innych krajach.   

• Koalicja na Rzecz Równych Szans – PIHRB aktywnie wspierał prace koalicji oraz poparł 
stanowisk i apeli opracowywanych w jej ramach. Szczegółowe informacje na temat Koalicji 
są dostępne na stronie: http://ptpa.org.pl/koalicja-rownych-szans/ .  

• Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych – PIHRB kontynuował członkostwo.  

• UN Global Compact – PIHRB kontynuował promowanie 10 zasad UNGC poprzez włączanie 
informacji o nich do programu organizowanych przez siebie wydarzeń. Oprócz tego Polski 
Instytut Praw Człowieka i Biznesu (PIHRB), będąc sygnatariuszem inicjatywy Sekretarza 
Generalnego ONZ – UN Global Compact, w kolejnym już UN Global Compact Communication 
on Engagment złożonym w końcu maja br. przedstawił działania jakie podejmuje na rzecz 
realizacji 10 zasad UN Global Compact (UNGC) zarówno w ramach zarządzania fundacją jak i 
skierowanych do aktorów zewnętrznych. PIHRB dołączył do UNGC w maju 2014 r. i złożył 
swoje pierwsze Communication on Engagment w maju 2016 r.  W 2020 r. złożył trzeci 
Communication on Engagement, które zawiera wybrane inicjatywy i działania PIHRB w 
okresie objętym raportem.  

• Asia Europe People’s Forum Network – współpraca w ramach tej sieci w 2016 r. polegała 
głównie na wymianie informacji.  

 

3.6. Działania rzecznicze oraz podnoszące świadomość społeczną w zakresie przestrzegania 
praw człowieka. 

 

• Wystąpienie do Ministerstwa Sportu w zw. z trudną sytuacją sektora sportowego 
wywołaną pandemią (marzec 2021) 

W związku z trudną sytuacją sektora sportowego wywołaną pandemią Covid-19 Sekcja Praw 
Człowieka w Sporcie przy Polskim Instytucie Praw Człowieka i Biznesu, w porozumieniu z 
Polskim Związkiem Piłkarzy, Związkiem Zawodowym Koszykarzy i Stowarzyszeniem 

http://www.pihrb.org/koalicja
http://ptpa.org.pl/koalicja-rownych-szans/
http://www.unglobalcompact.org/participant/37771-Polski-Instytut-Praw-Czlowieka-i-Biznesu-Polish-Institute-for-Human-Rights-and-Business-
https://www.unglobalcompact.org/system/attachments/cop_2018/463922/original/PIHRB-127-2018-23_Communication_on_engagement_2016-2018.pdf?1527463153
https://www.unglobalcompact.org/system/attachments/cop_2018/463922/original/PIHRB-127-2018-23_Communication_on_engagement_2016-2018.pdf?1527463153
https://www.unglobalcompact.org/system/attachments/cop_2016/288421/original/COE_2014-2016.pdf?1464350654


12 
 

Zawodników Hokeja na Lodzie wystąpiły do Ministerstwa Sportu z propozycją pilnego 
zorganizowania wideo-obrad z udziałem wszystkim interesariuszy rynku sportowego – 
klubów i federacji, a także organizacji zawodniczych, przedstawicieli środowiska 
trenerskiego, sędziowskiego, a także sponsorów i przedsiębiorców inwestujących w sport. 
Celem obrad miało być: określenie głównych problemów, jakie dla sektora sportowego 
stwarza obecna sytuacja; oraz wypracowanie w gronie wszystkich interesariuszy postulatów, 
dobrych praktyk i modelowych rozwiązań tych problemów. Niestety MS ustosunkowało się 
negatywnie do tej propozycji. Więcej na stronie: https://pihrb.org/sektor-sportowy-wobec-
pandemii-covid-19/  

• Wniosek do RPO o podjęcie działań w sprawie naruszeń praw zawodowych sportowców 
przez kluby i związki sportowe (kwiecień 2021) 

Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu w porozumieniu z Polskim Związkiem Piłkarzy (PZP), 
Stowarzyszeniem Zawodników Hokeja na Lodzie (SZHL) oraz Związkiem Zawodowym 
Koszykarzy (ZZK), zwrócił się w dniu 16 kwietnia br. do Rzecznika Praw Obywatelskich 
o podjęcie działań w sprawie naruszeń podstawowych praw zawodowych sportowców 
przez kluby i związki sportowe. Zawiadomienia o naruszeniach praw zawodowych 
sportowców trafiały do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich już na długo przed pandemią, 
m.in. zgłaszane przez SZHL. Jednak w ostatnim czasie, jak sygnalizuje PZP oraz ZZK, liczba, 
skala i waga tych naruszeń znacznie wzrosła ze względu na sytuację w sektorze sportowym 
wywołaną pandemią COVID-19. 

 
• Prezentacja raportu pt. „Substantive Elements of Potential Legislation on Human Rights 

Due Diligence” opracowanego przez prezeskę PIHRB, B. Faracik oraz Prof. Markusa 
Krajewskiego z FAU podczas połączonej sesji 3 Komisji Parlamentu Europejskiego (DROI, 
JUST, INTA). (22.06.2020 – Bruksela/online). Analiza i prezentacja miały za zadanie 
wesprzeć PE w pracach nad rezolucją dot. należytej staranności w obszarze praw człowieka 
i biznesu.  
 Agenda sesji PE. Nagranie z sesji można obejrzeć na: EP Live 
 

• Wspólne oświadczenie Koalicji na rzecz Równych Szans, Koalicji CSR Watch Polska, Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu i innych organizacji (2 czerwca 2020 r.) 
Kilkadziesiąt organizacji społecznych w oświadczeniu wyraziło oburzenie postawieniem 
zarzutów kierowniczce ds. zarządzania zasobami ludzkimi sieci IKEA w związku 
z wypowiedzeniem umowy o pracę pracownikowi, który zamieścił w intranecie firmy wpisu 
zawierającego cytat ze Starego Testamentu o potrzebie karania śmiercią osób 
homoseksualnych oraz odmówił jego usunięcia. Organizacje stoją na stanowisku, 
że pracodawca zrealizował ciążące na nim obowiązki w zakresie przeciwdziałania 
dyskryminacji w miejscu pracy – „brak reakcji stanowiłby przyzwolenie i niebezpieczny 
wyłom w systemie ochrony praw człowieka pracownic i pracowników, ich poczuciu 
bezpieczeństwa i godności, byłby naruszeniem wewnętrznych norm i reguł obowiązujących 
w Grupie IKEA, zasad współżycia społecznego, jak również stanowiłby podstawę 
odpowiedzialności prawnej pracodawcy. Obowiązek moralny i prawny reagowania 
na dyskryminację i nawoływanie do przemocy wobec drugiego człowieka spoczywa 
na wszystkich nas, a na pracodawcy w szczególności” – czytamy w oświadczeniu. 
Organizacje obawiają się tzw. „efektu mrożącego” – prowadzenie postępowania karnego 
wobec osoby realizującej obowiązki pracodawcy w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji 

https://pihrb.org/sektor-sportowy-wobec-pandemii-covid-19/
https://pihrb.org/sektor-sportowy-wobec-pandemii-covid-19/
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/DROI/DV/2020/06-22/DGEXPObriefingHumanRightsDueDiligence_EN.pdf#page=6
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/DROI/DV/2020/06-22/DGEXPObriefingHumanRightsDueDiligence_EN.pdf#page=6
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/en/agenda/202006/DROI
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming
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może zniechęcać innych pracodawców do podejmowania skutecznych działań na rzecz 
realizacji zasady równego traktowania w miejscu pracy. 

 

• Wnioski o udostępnienie informacji publicznej – w listopadzie i grudniu 2020 r. PIHRB 
zwrócił się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej odnośnie stanu realizacij 
Krajowego Planu Działań ds. biznesu i praw człowieka do kilkunastu ministerstw, a także 
opracował rekomendacje dla kilku ministerstw dot. kwestii jakie w opinii PIHRB należy 
uwzględnić w 2 Krajowym Planie Działań dot. biznesu i praw człowieka na lata 2021-2024. 
Wszystkie pisma można pobrać ze strony PIHRB projektu „Prawa człowieka i biznes – dialog 
społeczny post-COVID19”.  

• W 2020 r. odbyły się także bilateralne rozmowy prezeski PIHRB z przedstawicielem 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych dedykowane problematyce wdrażania Krajowego Planu 
Działań dot. biznesu i praw człowieka.  

• W 2020 r. PIHRB kontynuował rozpoczętą w 2018 r. koordynację prac Grupy Roboczej ds. 
Osób Świadczących Pracę działającej w ramach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i 
CSR przy Ministrze ds. Funduszy i Rozwoju Regionalnego, która wymaga szeregu działań oraz 
ciągłego podnoszenia świadomości nowych uczestników prac w zakresie praw człowieka w 
kontekście biznesu, a szczególnie w kontekście zagrożenia pracą przymusową.  

 
3.7. Działalność publicystyczna i informacyjna 
 
W 2020 r. PIHRB zarówno opublikował badania jak i prowadził wstępne prace nad publikacjami 
przeznaczonymi do publikacji w 2021 r.  
 
Czasopisma naukowe, publikacje tematyczne, raporty, policy papers:  

• Markus Krajewski, Beata Faracik, „Substantive Elements of Potential Legislation on 
Human Rights Due Diligence” (w:) Human Rights Due Diligence Legislation – Options for 
the EU, European Parliament Policy Department, PE 603.495, June 2020 
(https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/DROI/D
V/2020/06-22/DGEXPObriefingHumanRightsDueDiligence_EN.pdf#page=6)  

 

• Bartosz Kwiatkowski (red.)– Podstawowa analiza obecnej sytuacji w Polsce dotyczącej 
dostępu do środków zaradczych w sprawach nadużyć związanych z działalnością 
przedsiębiorstw – PIHRB Report Series 1/2020 (https://pihrb.org/wp-
content/uploads/2021/09/PIHRB-Raport_dot.barier_w_A2R-1-2020-final.pdf)  

• Beata Faracik (red.) et al., „Praca przymusowa. Poradnik: jak ją rozpoznać i jej 
przeciwdziałać”, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, wrzesień 2020 

• B. Faracik, „Całość jest większa niż suma jej części”, [w]: „Personel i Zarządzanie”, 
Nr 2/2020, więcej informacji na stronie https://pihrb.org/pihrb-w-personel-zarzadzanie/  

• J.Szymonek, Personel Plus nr 5(154)/2020, Kultura integrity w cieniu COVID-19 (Opinia) 

• J. Szymonek, Personel Plus nr 4 (149)/2020, Dlaczego programy etyczne nie działają? 
(Opinia) 

https://link.freshmail.mx/c/f8e7aqbto7/h7clnuw1h7
https://link.freshmail.mx/c/f8e7aqbto7/h7clnuw1h7
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/DROI/DV/2020/06-22/DGEXPObriefingHumanRightsDueDiligence_EN.pdf#page=6
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/DROI/DV/2020/06-22/DGEXPObriefingHumanRightsDueDiligence_EN.pdf#page=6
https://link.freshmail.mx/c/3hja4cvqnk/h7clnuw1h7
https://link.freshmail.mx/c/3hja4cvqnk/h7clnuw1h7
https://link.freshmail.mx/c/3hja4cvqnk/h7clnuw1h7
https://pihrb.org/wp-content/uploads/2021/09/PIHRB-Raport_dot.barier_w_A2R-1-2020-final.pdf
https://pihrb.org/wp-content/uploads/2021/09/PIHRB-Raport_dot.barier_w_A2R-1-2020-final.pdf
https://link.freshmail.mx/c/vh65zgr0ta/h7clnuw1h7
https://link.freshmail.mx/c/vh65zgr0ta/h7clnuw1h7
https://pihrb.org/wp-content/uploads/2021/09/p02-2020_24-30_Temat-numeru-2_Faracik_Calosc-Full-article.pdf
https://pihrb.org/pihrb-w-personel-zarzadzanie/
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• B.Faracik, „Należyta staranność: jeszcze dobrowolna, wkrótce obowiązkowa?” [w:] Biznes 
Odpowiedzialny w Polsce. Raport Rzeczpospolitej, 20 marca 2020 r. 

• B. Faracik and Ch. Patz, „Krok ważny, ale niewystarczający. Dyrektywa o raportowaniu 
niefinansowym z punktu widzenia praw człowieka”, Portal Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu – odpowiedzialnybiznes.pl, 6 marca 2020 r. 

• D. Sadowska (Divercity+, PIHRB) I Beata Faracik (PIHRB). „Redefined VUCA as the Urban 
Response to the Post-COVID Paradigm”, The World Human Rights Cities Forum Paper 
Series 1, 2020 (https://pihrb.org/pihrb-w-korei-czyli-o-vuca-i-miescie-slow-kilka/)  

Wkład w publikacje:  

• Beata Faracik i Claire Methven O’Brien, Analiza prawna i autorstwo sekcji Posting of 
Workers and Enforcement Directive; Employers’ Sanctions Directive; The European 
Union General Data Protection Regulations and Annex 1. Examples of contractual 
clauses to mitigate labour exploitation and trafficking for the purpose of labour 
exploitation, [w:] ”Normative Framework Guide – Responsibility of Businesses 
Concerning Human Rights, Labour Exploitation and Human Trafficking”, Anni Lietonen, 
Anniina Jokinen i Anna-Greta Pekkarinen (red.), HEUNI, 2020 
(https://heuni.fi/publications, https://heuni.fi/-/report-series-94 )  

 

Media społecznościowe:  

• Bieżącą działalność informacyjną oraz popularyzacyjną w odniesieniu do problematyki 
praw człowieka i biznesu prowadzono głównie za pośrednictwem: 
o  profilu PIHRB na portalu  społecznościowym Facebook 

(https://www.facebook.com/prawaczlowiekaibiznes/) oraz,  
o profilu PIHRB na portalu LinkedIn 

(https://www.linkedin.com/company/5229753/admin/updates/).    
 

4. PROJEKTY 

• Valuing Respect Project – patrz punkt 3.1.  
 

• „Prawa człowieka i biznes – dialog społeczny post-COVID19” 
Projekt ten, finansowany z Aktywni Obywatele – Program Regionalny, finansowanego z 
funduszy EOG, jest realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem Islandii (Háskóli Íslands), a 
w szczególności prof. Jón Ólafssonem, kierownikiem projektu Democratic Constitutional 
Design oraz prof. Salvör Nordal, Rzeczniczką Praw Dziecka Islandii. Projekt jest realizowany 
w okresie listopada 2020 – luty 2022.  
Krótki opis projetu:   
Kryzys ekonomiczny spowodowany COVID-19 uwypukla nieadekwatność istniejących 
regulacji prawnych do obowiązku zapewnienia ochrony praw człowieka przez Państwo, w 
tym w zakresie  regulacji dot. odpowiedzialności przedsiębiorstw za poszanowanie praw 
człowieka zgodnie z Wytycznymi ONZ dot. biznesu i praw człowieka (2011). Projekt 
odpowiada na problem jakim jest brak odpowiednich do sytuacji kryzysu form i zakresu 
dialogu społecznego w sytuacji kryzysowej przy głębokiej polaryzacji społecznej.  

https://www.rp.pl/Biznes-odpowiedzialny-w-Polsce/303209954-Nalezyta-starannosc-jeszcze-dobrowolna-wkrotce-obowiazkowa.html
http://www.whrcf.org/bbs/board.php?bo_table=p4_06_2020&wr_id=376
http://www.whrcf.org/bbs/board.php?bo_table=p4_06_2020&wr_id=376
https://pihrb.org/pihrb-w-korei-czyli-o-vuca-i-miescie-slow-kilka/
https://heuni.fi/-/report-series-94
https://heuni.fi/-/report-series-94
https://heuni.fi/-/report-series-94
https://heuni.fi/-/report-series-94
https://heuni.fi/-/report-series-94
https://heuni.fi/-/report-series-94
https://heuni.fi/-/report-series-94
https://heuni.fi/publications
https://heuni.fi/-/report-series-94
https://www.facebook.com/prawaczlowiekaibiznes/
https://www.linkedin.com/company/5229753/admin/updates/
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Skuteczny dialog społeczno-obywatelski powinien być istotą dobrze funkcjonującego 
państwa, w którym obywatele różnych grup mają nie tylko poczucie, że ich głos jest słyszany, 
ale że ma także wpływ na działania administracji 
państwowej. Przy obecnej polaryzacji społeczeństwa, idea 
dialogu nabiera jeszcze większego znaczenia.    
Korzystając z doświadczeń islandzkiego procesu konstytucyjnego, który miał na celu 
wynegocjowanie ‘nowej umowy społecznej’ i  odbudowanie zaufania do Państwa po kryzysie 
2008, zainicjujemy wypracowanie nowego modelu - poszerzonego - dialogu społecznego 
uwzględniającego elementy deliberatywne i  uwzględniającego ograniczenia wynikające z 
pandemii COVID-19, który przetestujemy wypracowując i konsultując online oraz w 3 
miastach rekomendacje dot. II Krajowego Planu Działań dot. Biznesu i Praw Człowieka. 
Szczegółowe informacje na temat projektu są dostępne na jego stronie:  
https://pihrb.org/dialogspoleczny/  
 

• D&I Roundtable – patrz punkt 3.2. i 3.4.3.  
 

• Weryfikacja warunków pracy: przemysł elektroniki (działalność odpłatna statutowa – 
Electronics Watch).   
W 2020 r. PIHRB kontynuował rozpoczętą w 2019 r. współpracę z Electronics Watch i 
weryfikację warunków pracy w fabryce elektroniki, w tym przypadku w charakterze 
Electronics Watch Monitoring Partner. Przedmiotem prowadzonych projektów była 
weryfikacja warunków pracy i przestrzegania praw człowieka w miejscy pracy w ramach 
realizacji inwestycji w zrównoważonym łańcuchu dostaw. Tego typy badania pozwalają 
inwestorom na sprawdzenie czy ich potencjalni partnerzy biznesowi spełniają standardy 
zrównoważonego rozwoju oraz czy inwestycje, które mają być dofinansowane nie będą 
przyczyniały się do naruszeń praw człowieka, a także umożliwiają badanym podmiotom 
wprowadzanie usprawnień w tym zakresie i zwiększenie swojej wiarygodności jako 
dostawcy.  

 

 

5. UCHWAŁY ZARZĄDU I RADY FUNDACJI  

a) Uchwała Zarządu z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania 
finansowego za rok 2019 r. w celu przedłożenia go Radzie Fundacji.  

b) Uchwała Zarządu z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego 
(merytorycznego) z działalności fundacji za 2019 r.  

c) Uchwała Rady Fundacji Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu z dnia 30 marca 2020 r. w 
sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. 

d) Uchwała Rady Fundacji Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu z dnia 18. Września 2020 r. 
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania rocznego (merytorycznego) za 2019 
r. oraz przyjęcia absolutorium dla Zarządu 

  

https://pihrb.org/dialogspoleczny/
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6.   INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

W 2020 r. Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu: 
a) nie posiadał statusu organizacji pożytku publicznego i nie uzyskał jednocześnie z tego 

tytułu żadnych przychodów 
b) nie prowadził działalności gospodarczej i nie uzyskał jednocześnie z tego tytułu żadnych 

przychodów 
c) nie udzielał żadnych pożyczek pieniężnych  
d) nie posiadał środków na lokatach bankowych  
e) nie nabył żadnych nieruchomości  
f) nie posiadał żadnych akcji i obligacji czy udziałów w spółkach 
g) nie nabył żadnych środków trwałych  
h) kwoty ulokowane na rachunku bankowym w banku mBank S.A.: stan na 31 grudnia 2020r. 

na rachunku bankowym prowadzonym w PLN:   83871,83 PLN.  
 

Przychody PIHRB z działalności statutowej wyniosły w 2020 roku łącznie 73116,68PLN, w tym:   
a) spadek: 0,00PLN 
b) darowizny pieniężne: 200,00PLN 
c) darowizny rzeczowe:0,00PLN 
d) dotacje z środków publicznych –  0.00 PLN, w tym budżetu państwa: 0.00 PLN oraz dotacje 

z budżetu jednostek samorządu terytorialnego 0.00 PLN 
e) dotacje inne: 7566,35PLN 
f) składki członkowskie: 0,00PLN 
g) przychody z działalności statutowej: 64639,41PLN 
h) Inne przychody: 710,92PLN 
 
Formą płatności wszystkich przychodów był przelew.  

 
Koszty poniesione przez fundację PIHRB w 2020 r. wynosiły łącznie  69059,97PLN, w tym:  

Zakup materiałów: 1082,97PLN 
Zakup usług: 50204,79PLN 
Podatki i opłaty: 56,00 PLN 
Wynagrodzenia: 13270,00PLN 
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 2337,59PLN 
Pozostałe koszty: 2108,62PLN 
Koszty finansowe:0,00PLN  
W tym:  

a) Koszty realizacji zadań statutowych: 

- Projekt NL D&I: 2700,00PLN 

- Aktywni Obywatele: 1600,00PLN 
 

b) Koszty statutowe – działalność odpłatna:  

- Valuing Respect Project: 29663,36 PLN  

- Electronics Watch-D: 31067,54PLN 

- A2R Incee Somo:10,06 PLN 
 

c) Koszty ogólne - administracyjne: 4019,01PLN 
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Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów statystycznych:   Aktywa  84042,70PLN oraz Zobowiązania  32300PLN. 
 
Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu zawarł w 2020 r. 1 umów o dzieło w ramach 
realizowanych projektów, na łączną kwotę wynagrodzeń  1800,00PLN oraz  2 umowy zlecenia na 
łączną kwotę  wynagrodzeń  11470,00 PLN. Fundacja nie zatrudniała nikogo na podstawie umowy 
o pracę.  
 
Fundacja nie wypłacała w 2020 r. nagród, premii ani innych świadczeń.  

Członkowie Zarządu oraz Rady pełnią swoje funkcje społecznie i, podobnie jak w poprzednich 
latach, nie otrzymali w 2020 r. z tytułu pełnienia swoich funkcji żadnego wynagrodzenia.  
 
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Statut przewiduje możliwość podjęcia 
działalności gospodarczej jeśli Zarząd i Rada Fundacji uznają to za konieczne. Z tego powodu 
wymóg wyodrębnienia liczby osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej nie 
dotyczy fundacji.  

Fundacja złożyła deklarację CIT-8 wraz z CIT8/0 (dot. dochodów/przychodów wolnych od 
podatku, przeznaczonych na cele statutowe i inne cele wymienione w art. 17 ust. 1 pkt. 4d, 4g-
4u,5a, 26, 37, 42, 43, 45, 46) - wskazując przychody oraz dochody zwolnione z podatku 
dochodowego do osób prawnych i CITD (dot. otrzymanych darowizn) . Fundacja zwolniona była 
z podatku dochodowego od osób prawnych.  

Złożono również deklarację roczną PIT-4R wskazującą na rozliczenie podatku dochodowego od 
osób fizycznych - ogólna kwota to  732,00PLN - zapłacona we właściwych terminach 
podatkowych. Fundacja nie posiada zobowiązań podatkowych.  

W 2020 r. nie były przeprowadzone kontrole zewnętrzne. W ramach realizowanych projektów 
prowadzona jest dodatkowa sprawozdawczość wymagana przez grantodawców.  

W 2020 r. Fundacja PIHRB nie udzieliła żadnych pożyczek, nie nabyła żadnych akcji ani obligacji, 
nie nabyła żadnych nieruchomości ani żadnych innych środków trwałych.  

Na koniec 2020 r. Fundacja nie miała aktywów trwałych ani zobowiązań. Stan aktywów 
obrotowych pozostający do dyspozycji Fundacji z przeznaczeniem na działalność statutową w 
roku następnym wynosił  84042,70PLN z czego w kasie pozostawało  170,87PLN, zaś na rachunku 
bankowym  83871,83PLN.   

W 2020 r. fundacja Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu nie prowadziła działalności zleconej 
przez podmioty państwowe i samorządowe.  

Fundacja nie jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 1075, 1499 i 
2215)  

Fundacja nie przyjęła ani nie dokonała w 2019 r. płatności w gotówce o wartości równej lub 
przekraczającej równowartość 10 000 Euro, bez względu na to czy płatność jest przeprowadzana 
jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane, wraz ze 
wskazaniem daty i kwoty operacji.   
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ZAŁĄCZNIKI  

1. Uchwała Zarządu z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania 
finansowego za rok 2019 r. w celu przedłożenia go Radzie Fundacji.  

2. Uchwała Zarządu z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego 
(merytorycznego) z działalności fundacji za 2019 r.  

3. Uchwała Rady Fundacji Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu z dnia 30 marca 2020 r. 
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. 

4. Uchwała Rady Fundacji Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu z dnia 18. Września 2020 
r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania rocznego (merytorycznego) za 
2019 r. oraz przyjęcia absolutorium dla Zarządu 

 



 
 

 

 

 

 

Uchwała Zarządu 

z dnia 2 marca 2020 r.   

w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania finansowego za 2019 r.  

w celu przedłożenia go Radzie Fundacji  

 

 

Zarząd Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu, zwanego dalej Fundacją, w dniu 2 marca 
2020 r. po zapoznaniu się ze sporządzonym na zlecenie Zarządu przez księgową Agnieszkę 
Jagiełło sprawozdaniem finansowym za rok 2019, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, 
przyjmuje go i postanawia o przedłożeniu go Radzie Fundacji z wnioskiem o zatwierdzenie go 
przez Radę Fundacji.  

 

Podpisy członków Zarządu:  

 
Beata Faracik       Bartosz Kwiatkowski 

Prezeska Zarządu       Wiceprezes Zarządu  

  

beata
Stempel



 
 

 

 

Kraków, 30 marca 2020 r.  

 

 

 

Uchwała Rady Fundacji Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu 

z dnia  30 marca 2020 r.   

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.  

 

1. Rada Fundacji, po zapoznaniu się z przedłożonym przez Zarząd Fundacji sprawozdaniem 

finansowym i działając na podstawie § 11 Statutu Fundacji Polski Instytut Praw Człowieka i 

Biznesu jednogłośnie zdecydowała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za okres 

                1 stycznia - 31 grudnia 2019 roku.  

2. Rada Fundacji przyjęła do wiadomości informację Zarządu Fundacji o zysku w wysokości 

38539,89 zł odnotowanego w 2019 r. 

3. Zatwierdzone Sprawozdanie Finansowe stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

 

Podpisy członków Rady Fundacji :  
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