
   
 

 
 

Warszawa, 28 lutego 2022 r. 

Beata Faracik                               
Prezeska Zarządu 
Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu 
E: beata.faracik@pihrb.org 
Sygn.: PIHRB /2022/7 
 

Szanowny Pan 
Jacek Sasin 
Wiceprezes Rady Ministrów 
Minister Aktywów Państwowych 

Dot.: Drugi Krajowy Plan Działania na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw 
człowieka na lata 2021-2024 – wniosek o udzielenie informacji publicznej nt. harmonogramu 

wdrażania  

Szanowny Panie Premierze, 

w związku z przyjęciem w dniu 8 października 2021 r. Drugiego Krajowego Planu Działania na rzecz 
wdrażania Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka („drugi KDP”) i na podstawie art. 2 ust. 1 
i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j. t. Dz. U.  
z 2016 r. poz. 1764 ze zm.), działając w imieniu Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu, 
zwracam się do Pana, jako do organu nadzorującego i kontrolującego działy administracji 
rządowej: gospodarka złożami kopalin, aktywa państwowe oraz łączność, wskazanego w 2. KPD,  z 
wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej na temat harmonogramu wdrażania drugiego 
KPD w obszarach objętych właściwością Ministra Aktywów Państwowych. 

Jednocześnie, na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o udostępnienie mi 
powyższych informacji poprzez przesłanie informacji pocztą elektroniczną na podany powyżej 
adres tj. beata.faracik@pihrb.org oraz adres Instytutu tj. office@pihrb.org 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku 
przez Ministerstwo w związku z postępowaniem z zakresu dostępu do informacji publicznej. 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

 

Beata Faracik 

 
Do wiadomości: p. Zbigniew Rau, Minister Spraw Zagranicznych 

 

mailto:beata.faracik@pihrb.org
mailto:beata.faracik@pihrb.org
mailto:office@pihrb.org


   
 

 
 

Warszawa, 28 lutego 2022 r. 

Beata Faracik                               
Prezeska Zarządu 
Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu 
E: beata.faracik@pihrb.org 
Sygn.: PIHRB /2022/5 
 

Szanowny Pan 
Mateusz Morawiecki 
Prezes Rady Ministrów, minister cyfryzacji, 
wykonujący obowiązki ministra finansów 

Dot.: Drugi Krajowy Plan Działania na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw 
człowieka na lata 2021-2024 – wniosek o udzielenie informacji publicznej nt. harmonogramu 

wdrażania  

Szanowny Panie Premierze, 

w związku z przyjęciem w dniu 8 października 2021 r. Drugiego Krajowego Planu Działania na rzecz 
wdrażania Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka („drugi KDP”) i na podstawie art. 2 ust. 1 
i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j. t. Dz. U.  
z 2020 r. poz. 2176, z 2021 r. poz. 1598, 1641), działając w imieniu Polskiego Instytutu Praw 
Człowieka i Biznesu – niezależnego centrum eksperckiego, którego misją jest krzewienie zasad 
poszanowania praw człowieka w kontekście biznesu oraz Koalicji CSR Watch Polska, zwracam się 
do Pana, jako do organu nadzorującego i kontrolującego działy administracji rządowej: budżet 
państwa, finanse publiczne oraz instytucje finansowe, z wnioskiem  
o udostępnienie informacji publicznej na temat harmonogramu wdrażania drugiego KPD  
w obszarach objętych właściwością Ministra Finansów. 

Jednocześnie, na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o udostępnienie mi 
powyższych informacji poprzez przesłanie informacji pocztą elektroniczną na podany powyżej 
adres tj. beata.faracik@pihrb.org oraz adres Instytutu tj. office@pihrb.org 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku 
przez Ministerstwo w związku z postępowaniem z zakresu dostępu do informacji publicznej. 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

 

Beata Faracik 

 
Do wiadomości: p. Zbigniew Rau, Minister Spraw Zagranicznych 

 

mailto:beata.faracik@pihrb.org
mailto:beata.faracik@pihrb.org
mailto:office@pihrb.org


   
 

 
 

Warszawa, 28 lutego 2022 r. 

Beata Faracik                               
Prezeska Zarządu 
Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu 
E: beata.faracik@pihrb.org 
Sygn.: PIHRB /2022/6 
 

Szanowny Pan 
Grzegorz Puda 
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej 

Dot.: Drugi Krajowy Plan Działania na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw 
człowieka na lata 2021-2024 – wniosek o udzielenie informacji publicznej nt. harmonogramu 
wdrażania  

Szanowny Panie Ministrze, 

w związku z przyjęciem w dniu 8 października 2021 r. Drugiego Krajowego Planu Działania na rzecz 
wdrażania Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka („drugi KDP”) i na podstawie art. 2 ust. 1 
i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j. t. Dz. U.  
z 2020 r. poz. 2176, z 2021 r. poz. 1598, 1641), działając w imieniu Polskiego Instytutu Praw 
Człowieka i Biznesu – niezależnego centrum eksperckiego, którego misją jest krzewienie zasad 
poszanowania praw człowieka w kontekście biznesu oraz Koalicji CSR Watch Polska, zwracam się 
do Pana, jako do organu nadzorującego i kontrolującego działy administracji rządowej: rozwój 
regionalny, z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej na temat harmonogramu 
wdrażania drugiego KPD w obszarach objętych właściwością Ministra Funduszy  

i Polityki Regionalnej. 

Jednocześnie, na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o udostępnienie mi 
powyższych informacji poprzez przesłanie informacji pocztą elektroniczną na podany powyżej 
adres tj. beata.faracik@pihrb.org oraz adres Instytutu tj. office@pihrb.org 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku 

przez Ministerstwo w związku z postępowaniem z zakresu dostępu do informacji publicznej. 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

 

Beata Faracik 

 
Do wiadomości: p. Zbigniew Rau, Minister Spraw Zagranicznych 
 

 

mailto:beata.faracik@pihrb.org
mailto:beata.faracik@pihrb.org
mailto:office@pihrb.org


   
 

 
 

Warszawa, 28 lutego 2022 r. 

Beata Faracik                               
Prezeska Zarządu 
Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu 
E: beata.faracik@pihrb.org 
Sygn.: PIHRB /2022/1 
 

Szanowny Pan 
Piotr Gliński 
Wiceprezes Rady Ministrów 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego 

Dot.: Drugi Krajowy Plan Działania na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw 
człowieka na lata 2021-2024 – wniosek o udzielenie informacji publicznej nt. harmonogramu 
wdrażania  

Szanowny Panie Premierze, 

w związku z przyjęciem w dniu 8 października 2021 r. Drugiego Krajowego Planu Działania na rzecz 
wdrażania Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka („drugi KDP”) i na podstawie art. 2 ust. 1 
i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j. t. Dz. U.  
z 2020 r. poz. 2176, z 2021 r. poz. 1598, 1641), działając w imieniu Polskiego Instytutu Praw 
Człowieka i Biznesu – niezależnego centrum eksperckiego, którego misją jest krzewienie zasad 
poszanowania praw człowieka w kontekście biznesu oraz Koalicji CSR Watch Polska, zwracam się 
do Pana, jako do organu nadzorującego i kontrolującego działy administracji rządowej: kultura  
i ochrona dziedzictwa narodowego, z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej na temat 
harmonogramu wdrażania drugiego KPD w obszarach objętych właściwością Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. 

Jednocześnie, na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o udostępnienie mi 
powyższych informacji poprzez przesłanie informacji pocztą elektroniczną na podany powyżej 

adres tj. beata.faracik@pihrb.org oraz adres Instytutu tj. office@pihrb.org 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku 
przez Ministerstwo w związku z postępowaniem z zakresu dostępu do informacji publicznej. 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

 

Beata Faracik 

 
Do wiadomości: p. Zbigniew Rau, Minister Spraw Zagranicznych 

mailto:beata.faracik@pihrb.org
mailto:beata.faracik@pihrb.org
mailto:office@pihrb.org


   
 

 
 

Warszawa, 28 lutego 2022 r. 

Beata Faracik                               
Prezeska Zarządu 
Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu 
E: beata.faracik@pihrb.org 
Sygn.: PIHRB /2022/8 
 

Szanowny Pan 
Mariusz Błaszczak 
Minister Obrony Narodowej 

Dot.: Drugi Krajowy Plan Działania na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw 
człowieka na lata 2021-2024 – wniosek o udzielenie informacji publicznej nt. harmonogramu 
wdrażania  

Szanowny Panie Ministrze, 

w związku z przyjęciem w dniu 8 października 2021 r. Drugiego Krajowego Planu Działania na rzecz 
wdrażania Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka („drugi KDP”) i na podstawie art. 2 ust. 1 
i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j. t. Dz. U.  
z 2020 r. poz. 2176, z 2021 r. poz. 1598, 1641), działając w imieniu Polskiego Instytutu Praw 
Człowieka i Biznesu – niezależnego centrum eksperckiego, którego misją jest krzewienie zasad 
poszanowania praw człowieka w kontekście biznesu oraz Koalicji CSR Watch Polska, zwracam się 
do Pana, jako do organu nadzorującego i kontrolującego działy administracji rządowej: obrona 
narodowa, z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej na temat harmonogramu wdrażania 
drugiego KPD w obszarach objętych właściwością Ministra Obrony Narodowej. 

Jednocześnie, na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o udostępnienie mi 
powyższych informacji poprzez przesłanie informacji pocztą elektroniczną na podany powyżej 
adres tj. beata.faracik@pihrb.org oraz adres Instytutu tj. office@pihrb.org 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku 
przez Ministerstwo w związku z postępowaniem z zakresu dostępu do informacji publicznej. 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

 

Beata Faracik 

 
Do wiadomości: p. Zbigniew Rau, Minister Spraw Zagranicznych 

 

mailto:beata.faracik@pihrb.org
mailto:beata.faracik@pihrb.org
mailto:office@pihrb.org


   
 

 
 

Warszawa, 28 lutego 2022 r. 

Beata Faracik                               
Prezeska Zarządu 
Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu 
E: beata.faracik@pihrb.org 
Sygn.: PIHRB /2022/4 
 

Szanowna Pani 
Marlena Maląg 
Minister Rodziny i Polityki Społecznej 

Dot.: Drugi Krajowy Plan Działania na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw 
człowieka na lata 2021-2024 – wniosek o udzielenie informacji publicznej nt. harmonogramu 
wdrażania  

Szanowna Pani Minister, 

w związku z przyjęciem w dniu 8 października 2021 r. Drugiego Krajowego Planu Działania na rzecz 
wdrażania Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka („drugi KDP”) i na podstawie art. 2 ust. 1 
i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j. t. Dz. U.  
z 2020 r. poz. 2176, z 2021 r. poz. 1598, 1641), działając w imieniu Polskiego Instytutu Praw 
Człowieka i Biznesu – niezależnego centrum eksperckiego, którego misją jest krzewienie zasad 
poszanowania praw człowieka w kontekście biznesu oraz Koalicji CSR Watch Polska, zwracam się 
do Pani, jako do organu nadzorującego i kontrolującego działy administracji rządowej: 
zabezpieczenie społeczne, rodzina, praca, z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej na 
temat harmonogramu wdrażania drugiego KPD w obszarach objętych właściwością Ministra 

Rodziny i Polityki Społecznej. 

Jednocześnie, na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o udostępnienie mi 
powyższych informacji poprzez przesłanie informacji pocztą elektroniczną na podany powyżej 
adres tj. beata.faracik@pihrb.org oraz adres Instytutu tj. office@pihrb.org 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku 

przez Ministerstwo w związku z postępowaniem z zakresu dostępu do informacji publicznej. 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

 

Beata Faracik 

 
Do wiadomości: p. Zbigniew Rau, Minister Spraw Zagranicznych 
 

mailto:beata.faracik@pihrb.org
mailto:beata.faracik@pihrb.org
mailto:office@pihrb.org


   
 

 
 

Warszawa, 28 lutego 2022 r. 

Beata Faracik                               
Prezeska Zarządu 
Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu 
E: beata.faracik@pihrb.org 
Sygn.: PIHRB /2022/2 
 

Szanowny Pan 
Henryk Kowalczyk 
Wiceprezes Rady Ministrów 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

 

Dot.: Drugi Krajowy Plan Działania na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw 
człowieka na lata 2021-2024 – wniosek o udzielenie informacji publicznej nt. harmonogramu 
wdrażania  

Szanowny Panie Premierze, 

w związku z przyjęciem w dniu 8 października 2021 r. Drugiego Krajowego Planu Działania na rzecz 
wdrażania Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka („drugi KDP”) i na podstawie art. 2 ust. 1 
i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j. t. Dz. U.  
z 2020 r. poz. 2176, z 2021 r. poz. 1598, 1641), działając w imieniu Polskiego Instytutu Praw 
Człowieka i Biznesu – niezależnego centrum eksperckiego, którego misją jest krzewienie zasad 
poszanowania praw człowieka w kontekście biznesu oraz Koalicji CSR Watch Polska, zwracam się 
do Pana, jako do organu nadzorującego i kontrolującego działy administracji rządowej: rolnictwo, 
rozwój wsi, rynki rolne, z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej na temat 
harmonogramu wdrażania drugiego KPD w obszarach objętych właściwością Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi. 

Jednocześnie, na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o udostępnienie mi 
powyższych informacji poprzez przesłanie informacji pocztą elektroniczną na podany powyżej 

adres tj. beata.faracik@pihrb.org oraz adres Instytutu tj. office@pihrb.org 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku 
przez Ministerstwo w związku z postępowaniem z zakresu dostępu do informacji publicznej. 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

 

Beata Faracik 

 
Do wiadomości: p. Zbigniew Rau, Minister Spraw Zagranicznych 

mailto:beata.faracik@pihrb.org
mailto:beata.faracik@pihrb.org
mailto:office@pihrb.org


   
 

 
 

Warszawa, 28 lutego 2022 r. 

Beata Faracik                               
Prezeska Zarządu 
Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu 
E: beata.faracik@pihrb.org 
Sygn.: PIHRB /2022/3 
 

Szanowny Pan 
Piotr Nowak 
Minister Rozwoju i Technologii 

Dot.: Drugi Krajowy Plan Działania na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw 
człowieka na lata 2021-2024 – wniosek o udzielenie informacji publicznej nt. harmonogramu 
wdrażania  

Szanowny Panie Ministrze, 

w związku z przyjęciem w dniu 8 października 2021 r. Drugiego Krajowego Planu Działania na rzecz 
wdrażania Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka („drugi KDP”) i na podstawie art. 2 ust. 1 
i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j. t. Dz. U.  
z 2020 r. poz. 2176, z 2021 r. poz. 1598, 1641), działając w imieniu Polskiego Instytutu Praw 
Człowieka i Biznesu – niezależnego centrum eksperckiego, którego misją jest krzewienie zasad 
poszanowania praw człowieka w kontekście biznesu oraz Koalicji CSR Watch Polska, zwracam się 
do Pana, jako do organu nadzorującego i kontrolującego działy administracji rządowej: 
gospodarka, budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo,  z 
wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej na temat harmonogramu wdrażania drugiego 
KPD w obszarach objętych właściwością Ministra Rozwoju  
i Technologii. 

Jednocześnie, na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o udostępnienie mi 
powyższych informacji poprzez przesłanie informacji pocztą elektroniczną na podany powyżej 
adres tj. beata.faracik@pihrb.org oraz adres Instytutu tj. office@pihrb.org 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku 
przez Ministerstwo w związku z postępowaniem z zakresu dostępu do informacji publicznej. 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

 

Beata Faracik 

 
Do wiadomości: p. Zbigniew Rau, Minister Spraw Zagranicznych 

mailto:beata.faracik@pihrb.org
mailto:beata.faracik@pihrb.org
mailto:office@pihrb.org


   
 

 
 

Warszawa, 28 lutego 2022 r. 

Beata Faracik                               
Prezeska Zarządu 
Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu 
E: beata.faracik@pihrb.org 
Sygn.: PIHRB /2022/9 
 

Szanowny Pan 
Zbigniew Ziobro 
Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny 

Dot.: Drugi Krajowy Plan Działania na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw 
człowieka na lata 2021-2024 – wniosek o udzielenie informacji publicznej nt. harmonogramu 
wdrażania  

Szanowny Panie Ministrze, 

w związku z przyjęciem w dniu 8 października 2021 r. Drugiego Krajowego Planu Działania na rzecz 
wdrażania Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka („drugi KDP”) i na podstawie art. 2 ust. 1 
i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j. t. Dz. U.  
z 2020 r. poz. 2176, z 2021 r. poz. 1598, 1641) działając w imieniu Polskiego Instytutu Praw 
Człowieka i Biznesu – niezależnego centrum eksperckiego, którego misją jest krzewienie zasad 
poszanowania praw człowieka w kontekście biznesu oraz Koalicji CSR Watch Polska, zwracam się 
do Pana, jako do organu nadzorującego i kontrolującego działy administracji rządowej: 
sprawiedliwość, wskazanego w 2. KPD,  z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej na 
temat harmonogramu wdrażania drugiego KPD w obszarach objętych właściwością Ministra 

Sprawiedliwości. 

Jednocześnie, na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o udostępnienie mi 
powyższych informacji poprzez przesłanie informacji pocztą elektroniczną na podany powyżej 
adres tj. beata.faracik@pihrb.org oraz adres Instytutu tj. office@pihrb.org 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku 

przez Ministerstwo w związku z postępowaniem z zakresu dostępu do informacji publicznej. 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

 

Beata Faracik 

 
Do wiadomości: p. Zbigniew Rau, Minister Spraw Zagranicznych 
 

 

mailto:beata.faracik@pihrb.org
mailto:beata.faracik@pihrb.org
mailto:office@pihrb.org


   
 

 
 

Warszawa, 28 lutego 2022 r. 

Beata Faracik                               
Prezeska Zarządu 
Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu 
E: beata.faracik@pihrb.org 
Sygn.: PIHRB /2022/11 
 

Szanowny Pan 
Kamil Bortniczuk 
Minister Sportu i Turystyki 

 
Dot.: Drugi Krajowy Plan Działania na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw 
człowieka na lata 2021-2024 – wniosek o udzielenie informacji publicznej nt. harmonogramu 
wdrażania  

Szanowny Panie Ministrze, 

w związku z przyjęciem w dniu 8 października 2021 r. Drugiego Krajowego Planu Działania na rzecz 
wdrażania Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka („drugi KDP”) i na podstawie art. 2 ust. 1 
i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j. t. Dz. U.  
z 2020 r. poz. 2176, z 2021 r. poz. 1598, 1641), działając w imieniu Polskiego Instytutu Praw 
Człowieka i Biznesu – niezależnego centrum eksperckiego, którego misją jest krzewienie zasad 
poszanowania praw człowieka w kontekście biznesu oraz Koalicji CSR Watch Polska, zwracam się 
do Pana, jako do organu nadzorującego i kontrolującego działy administracji rządowej: kultura  
i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna, z wnioskiem  
o udostępnienie informacji publicznej na temat harmonogramu wdrażania drugiego KPD  

w obszarach objętych właściwością Ministra Sportu i Turystyki. 

Jednocześnie, na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o udostępnienie mi 
powyższych informacji poprzez przesłanie informacji pocztą elektroniczną na podany powyżej 
adres tj. beata.faracik@pihrb.org oraz adres Instytutu tj. office@pihrb.org 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku 
przez Ministerstwo w związku z postępowaniem z zakresu dostępu do informacji publicznej. 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

 

Beata Faracik 

 
Do wiadomości: p. Zbigniew Rau, Minister Spraw Zagranicznych 
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Warszawa, 28 lutego 2022 r. 

Beata Faracik                               
Prezeska Zarządu 
Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu 
E: beata.faracik@pihrb.org 
Sygn.: PIHRB /2022/10 
 

Szanowny Pan 
Mariusz Kamiński 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 

 
Dot.: Drugi Krajowy Plan Działania na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw 
człowieka na lata 2021-2024 – wniosek o udzielenie informacji publicznej nt. harmonogramu 
wdrażania  

Szanowny Panie Ministrze, 

w związku z przyjęciem w dniu 8 października 2021 r. Drugiego Krajowego Planu Działania na rzecz 
wdrażania Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka („drugi KDP”) i na podstawie art. 2 ust. 1 
i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j. t. Dz. U.  
z 2020 r. poz. 2176, z 2021 r. poz. 1598, 1641), działając w imieniu Polskiego Instytutu Praw 
Człowieka i Biznesu – niezależnego centrum eksperckiego, którego misją jest krzewienie zasad 
poszanowania praw człowieka w kontekście biznesu oraz Koalicji CSR Watch Polska, zwracam się 
do Pana, jako do organu nadzorującego i kontrolującego działy administracji rządowej: 
administracja publiczna, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe  
i etniczne, wskazanego w 2. KPD drugiego KPD w obszarach objętych właściwością Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji. 

Jednocześnie, na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o udostępnienie mi 
powyższych informacji poprzez przesłanie informacji pocztą elektroniczną na podany powyżej 
adres tj. beata.faracik@pihrb.org oraz adres Instytutu tj. office@pihrb.org 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku 
przez Ministerstwo w związku z postępowaniem z zakresu dostępu do informacji publicznej. 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

 

Beata Faracik 

 
Do wiadomości: p. Zbigniew Rau, Minister Spraw Zagranicznych 
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Warszawa, 28 lutego 2022 r. 

Beata Faracik                               
Prezeska Zarządu 
Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu 
E: beata.faracik@pihrb.org 
Sygn.: PIHRB /2022/15 
 

Szanowny Pan 
Zbigniew Rau 
Minister Spraw Zagranicznych 

 
Dot.: Drugi Krajowy Plan Działania na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw 
człowieka na lata 2021-2024 – wniosek o udzielenie informacji publicznej nt. harmonogramu 
wdrażania  

Szanowny Panie Ministrze, 

w związku z przyjęciem w dniu 8 października 2021 r. Drugiego Krajowego Planu Działania na rzecz 
wdrażania Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka („drugi KDP”) i na podstawie art. 2 ust. 1 
i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j. t. Dz. U.  
z 2020 r. poz. 2176, z 2021 r. poz. 1598, 1641), działając w imieniu Polskiego Instytutu Praw 
Człowieka i Biznesu – niezależnego centrum eksperckiego, którego misją jest krzewienie zasad 
poszanowania praw człowieka w kontekście biznesu oraz Koalicji CSR Watch Polska, zwracam się 
do Pana, jako do organu nadzorującego i kontrolującego działy administracji rządowej: sprawy 
zagraniczne oraz organu nadzorującego i kontrolującego przygotowanie oraz wdrażanie w 2. KPD,  
z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej na temat harmonogramu wdrażania drugiego 

KPD w obszarach objętych właściwością Ministra Spraw Zagranicznych. 

Jednocześnie przekazuję, że zwróciliśmy się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej na 
temat harmonogramu wdrażania drugiego KPD również do pozostałych Ministerstw i centralnych 
organów administracji wskazanych w 2. KPD.   

Na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o udostępnienie mi powyższych informacji 
poprzez przesłanie informacji pocztą elektroniczną na podany powyżej adres tj. 

beata.faracik@pihrb.org oraz adres Instytutu tj. office@pihrb.org 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku 

przez Ministerstwo w związku z postępowaniem z zakresu dostępu do informacji publicznej. 

Z wyrazami szacunku, 

 

 

Beata Faracik 
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Warszawa, 28 lutego 2022 r. 

Beata Faracik                               
Prezeska Zarządu 
Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu 
E: beata.faracik@pihrb.org 
Sygn.: PIHRB /2022/13 
 

Szanowna Pani 
Katarzyna Łażewska-Hrycko 
Główny Inspektor Pracy 
Państwowa Inspekcja Pracy 

 
Dot.: Drugi Krajowy Plan Działania na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw 
człowieka na lata 2021-2024 – wniosek o udzielenie informacji publicznej nt. harmonogramu 
wdrażania  

Szanowna Pani Inspektor, 

w związku z przyjęciem w dniu 8 października 2021 r. Drugiego Krajowego Planu Działania na rzecz 
wdrażania Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka („drugi KDP”) i na podstawie art. 2 ust. 1 
i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j. t. Dz. U.  
z 2020 r. poz. 2176, z 2021 r. poz. 1598, 1641), działając w imieniu Polskiego Instytutu Praw 
Człowieka i Biznesu – niezależnego centrum eksperckiego, którego misją jest krzewienie zasad 
poszanowania praw człowieka w kontekście biznesu oraz Koalicji CSR Watch Polska, zwracam się 
do Pani, jako do organu nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów 
i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i 
innej pracy zarobkowej, z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej na temat 
harmonogramu wdrażania drugiego KPD w obszarach objętych właściwością Inspekcji. 

Jednocześnie, na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o udostępnienie mi 
powyższych informacji poprzez przesłanie informacji pocztą elektroniczną na podany powyżej 
adres tj. beata.faracik@pihrb.org oraz adres Instytutu tj. office@pihrb.org 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku 

przez Inspekcję w związku z postępowaniem z zakresu dostępu do informacji publicznej. 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

 

Beata Faracik 

 
Do wiadomości: p. Zbigniew Rau, Minister Spraw Zagranicznych 
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Warszawa, 28 lutego 2022 r. 

Beata Faracik                               
Prezeska Zarządu 
Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu 
E: beata.faracik@pihrb.org 
Sygn.: PIHRB /2022/14 
 

Szanowny Pan 
Tomasz Chróstny 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  

 
Dot.: Drugi Krajowy Plan Działania na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw 
człowieka na lata 2021-2024 – wniosek o udzielenie informacji publicznej nt. harmonogramu 
wdrażania  

Szanowny Panie Prezesie, 

w związku z przyjęciem w dniu 8 października 2021 r. Drugiego Krajowego Planu Działania na rzecz 
wdrażania Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka („drugi KDP”) i na podstawie art. 2 ust. 1 
i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j. t. Dz. U.  
z 2020 r. poz. 2176, z 2021 r. poz. 1598, 1641), działając w imieniu Polskiego Instytutu Praw 
Człowieka i Biznesu – niezależnego centrum eksperckiego, którego misją jest krzewienie zasad 
poszanowania praw człowieka w kontekście biznesu oraz Koalicji CSR Watch Polska, zwracam się 
do Pana, jako do centralnego organu administracji państwowej, odpowiedzialnego za 
kształtowanie polityki antymonopolowej i polityki ochrony konsumentów oraz opiniowanie 
projektów pomocy publicznej, z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej na temat 

harmonogramu wdrażania drugiego KPD w obszarach objętych właściwością Urzędu. 

Jednocześnie, na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o udostępnienie mi 
powyższych informacji poprzez przesłanie informacji pocztą elektroniczną na podany powyżej 
adres tj. beata.faracik@pihrb.org oraz adres Instytutu tj. office@pihrb.org 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku 
przez Urząd w związku z postępowaniem z zakresu dostępu do informacji publicznej. 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

 

Beata Faracik 

 
Do wiadomości: p. Zbigniew Rau, Minister Spraw Zagranicznych 
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Warszawa, 28 lutego 2022 r. 

Beata Faracik                               
Prezeska Zarządu 
Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu 
E: beata.faracik@pihrb.org 
Sygn.: PIHRB /2022/12 
 

Szanowny Pan 
Hubert Nowak 
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 

 
Dot.: Drugi Krajowy Plan Działania na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw 
człowieka na lata 2021-2024 – wniosek o udzielenie informacji publicznej nt. harmonogramu 
wdrażania  

Szanowny Panie Prezesie, 

w związku z przyjęciem w dniu 8 października 2021 r. Drugiego Krajowego Planu Działania na rzecz 
wdrażania Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka („drugi KDP”) i na podstawie art. 2 ust. 1 
i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j. t. Dz. U.  
z 2020 r. poz. 2176, z 2021 r. poz. 1598, 1641), działając w imieniu Polskiego Instytutu Praw 
Człowieka i Biznesu – niezależnego centrum eksperckiego, którego misją jest krzewienie zasad 
poszanowania praw człowieka w kontekście biznesu oraz Koalicji CSR Watch Polska, zwracam się 
do Pana, jako do centralnego organu administracji rządowej właściwego w sprawach zamówień 
publicznych, z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej na temat harmonogramu 
wdrażania drugiego KPD w obszarach objętych właściwością Urzędu. 

Jednocześnie, na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o udostępnienie mi 
powyższych informacji poprzez przesłanie informacji pocztą elektroniczną na podany powyżej 
adres tj. beata.faracik@pihrb.org oraz adres Instytutu tj. office@pihrb.org 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku 

przez Urząd w związku z postępowaniem z zakresu dostępu do informacji publicznej. 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

 

Beata Faracik 

 
Do wiadomości: p. Zbigniew Rau, Minister Spraw Zagranicznych 
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