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ELSA PO L A N D
W L IC Z B A C H

O ELSA

44
kraje Europy

15
Grup Lokalnych 

w Polsce

24
wydziały prawa

1200
zrzeszonych studentów 
i młodych prawników

38 
lat doświadczenia

Nasza filozofia

Największym, niezależnym, niepolitycznym
stowarzyszeniem non-profit zrzeszającym studentów
i absolwentów kierunków prawniczych i administracyjnych.

Kreujemy prawników nowej generacji, których wyróżniają:

Wizją ELSA jest:  “Sprawiedliwy świat, w którym szanuje się 
godność ludzką i różnorodność kulturową”.

Kim jesteśmy?

wrażliwość społeczna i otwartość na różnorodność

nieustanne dążenie do samorozwoju i rozwoju swojego 
otoczenia

postawa liderska

orientacja na współpracę międzynarodową

znajomość rynku

Swoją działalność opieramy na trzech filarach:

NAUKOWYM

SPOŁECZNYM

MIĘDZYNARODOWYM



RIG H T 2B FO R U M

Celem projektu było stworzenie ogólnopolskiej pla\ormy
do dyskusji między młodymi ludźmi wchodzącymi na rynek pracy
na temat poszanowania praw człowieka w biznesie. Wszystko to
zaś 2 make business turn right!

50 studentów prawa zrzeszonych w Europejskim
Stowarzyszeniu Studentów Prawa ELSA Poland
wzięło udział w projekcie Right2B Forum w pełni
poświęconemu problematyce odpowiedzialnego
postępowania biznesu.

Dlaczego?

Jak?

Panel otwierający “Wyzwania odpowiedzialnego biznesu 
w XXI wieku”

CEL: wskazanie uczestnikom globalnych problemów z zakresu
przestrzegania praw człowieka w biznesie

6 – godzinne warsztaty “Biznes i prawa człowieka”

CEL: przedstawienie problematyki za pomocą studium
przypadku (link do programu)

Podsumowanie projektu

CEL: zebranie informacji i wypracowanie rozwiązań na rzecz
poprawy zdiagnozowanych problemów

Z kim?

§ dr Adam Bodnar (Rzecznik Praw Obywatelskich)
§ Joanna Brodzik (aktorka, Fundacja “Opiekun Serca”)
§ Beata Faracik (Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu)
§ Irena Dawid-Olczyk (La Strada. Fundacja Przeciwko Handlowi 

Ludźmi i Niewolnictwu)
§ Anna Siejda (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju)
§ Mirosław Kachniewski (SEG)
§ Norbert Kusiak (OPZZ)
§ Karolina Parkitna (CRIST S.A.)
§ dr Agata Rudnicka Reichel (Uniwersytet Łódzki)
§ Magdalena Soboń-Stasiak (ArcelorMijal Poland)

https://drive.google.com/file/d/17DZboNKnjic8smrLnGOHLMF__sDMPi5T/view?usp=sharing


54% studentów 
pracowało 
bez umowy

35% pracowników 
doświadczyło 
dyskryminacji

w 1/3 MŚP doszło 
do wypadków 

przy pracy

Jak wynika ze sprawozdania Głównego Inspektora Pracy, w 2017
roku przeprowadzone zostało 23,6 tys. kontroli, w trakcie których
przebadano zatrudnienie 176 tys. osób. Nielegalne zatrudnienie
ujawniono podczas 5,6 tys. kontroli (13,8 tys. pracowników),
co stanowi niemal ¼ wszystkich inspekcji. 2,6 tys. osób
wykonywało pracę bez potwierdzenia na piśmie rodzaju
i warunków umowy o pracę, natomiast 12,8 tys. osób nie
zgłoszono do ubezpieczenia społecznego. Nie lepiej ma się
sytuacja polskich studentów wchodzących na rynek pracy.
Spośród studentów prawa, którzy wzięli udział w Badaniu
“Studenci prawa w Polsce 2019” aż 54% przyznało, że w ramach
odbywanych praktyk nie otrzymali oni żadnej umowy, a kolejne
10,6% zostało zatrudnione w oparciu o umowy wolontariackie
(w roku 2018 odpowiednio: 33,9% oraz 20,6%).

NIELEGALNE FORMY ZATRUDNIENIA

NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW BHP

Zgodnie z raportem z 2017 roku, w co trzecim badanym małym
lub średnim przedsiębiorstwie, na przestrzeni ostatnich dwóch lat
doszło do wypadku przy pracy. Większość pracodawców ma
poczucie, że praca w ich zakładzie wiąże się z potencjalnym
ryzykiem dla życia bądź zdrowia. Z drugiej jednak strony, aż 35%
pracodawców sektora MŚP uważa, że praca w ich
przedsiębiorstwach nie wiąże się z żadnym ryzykiem dla życia
i zdrowia pracowników. Dodatkowo tylko 60% z pracodawców
odpowiedziało, że w ich zakładach pracy zapewniane są regularne
szkolenia BHP.

NIERÓWNE TRAKTOWANIE W PRACY

Badania firmy ADP zajmującej się zarządzaniem zasobami
ludzkimi zatytułowane “Okiem europejskich pracowników 2018”
wskazują, że 35% polskich pracowników doświadczyło
dyskryminacji w miejscu pracy. Nierówne traktowanie dotykało
badanych przede wszystkim ze względu na wiek (11%) i płeć
(10%). Z gospodarczego punktu widzenia szczególnie
niepokojące jest drugie zjawisko. Dane wskazują, że statystycznie
4 na 10 kobiet w Polsce nie pracuje. Gdyby zaszła ich skuteczna
aktywizacja polskie PKB mogłoby wzrosnąć nawet o 180 mld
złotych.

PROBLEMY ZDIAGNOZOWANE 
PRZEZ UCZESTNIKÓW PROJEKTU



Badania Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu w ramach
międzynarodowego projektu Valuing Respect Project
przeprowadzone na 107 spółkach giełdowych w 2017 roku
ukazują poważne trudności w analizowaniu wpływu działalności
spółek na poszanowanie praw człowieka. Zaledwie co dziesiąta
analizowana firma posiadała odrębną politykę praw człowieka.
Autorzy zwracają uwagę na brak informacji o efektach
i skuteczności działań, brak skali porównawczej oraz opisowy
charakter prezentacji danych, stosowany nierzadko w celu
zatuszowania małej skali podejmowanych czynności, podczas
gdy w wielu takich przypadkach możliwe byłoby zastosowanie
wskaźników liczbowych

Na skutek implementacji w 2017 roku unijnej dyrektywy
2014/95/UE ok. 300 największych polskich spółek objętych
zostało obowiązkiem raportowania niefinansowego. Choć jest to
niewątpliwie duży krok w celu zwiększania poszanowania praw
człowieka w biznesie, to nie może uciec uwadze fakt, że w 2016
roku to sektor MŚP stanowił 99,8% wszystkich przedsiębiorstw
w Polsce. Niestety, eksperci wskazują, że dla większości małych
i średnich przedsiębiorstw poszanowanie praw człowieka
w praktyce to wciąż terra incognita.

MOBBING

POKAZOWY CHARAKTER RAPORTOWANIA

FAKULTATYWNOŚĆ RAPORTOWANIA PRZEZ MŚP

Definicję mobbingu, jako działania polegającego na uporczywym
i długotrwałym nękaniu pracownika, zawiera kodeks pracy. Dane
statystyczne Państwowej Inspekcji Pracy zaprzeczają, jakoby
w Polsce istniał problem z mobbingiem, uznając w 2015 roku
za uzasadnione jedynie 81 z 1198 skarg pracowników. Jednak
badania pokazują dużo bardziej ponury obraz polskiego rynku
pracy. W raporcie CBOSu z 2014 roku wynika, że co szósty
pracownik doświadczył szykan w miejscu pracy, zaś ZUS podaje,
że w 2016 roku Polacy wzięli 9,5 miliona dni wolnych od pracy
z powodu zaburzeń psychicznych. Jednocześnie pracownicy nie
dysponują skutecznymi środkami egzekucji swoich praw - w 2015
roku z 241 wyroków przed sądami rejonowymi, tylko 28 zostało
uwzględnionych w całości lub w części.

co szósty 
pracownik 

doświadczył 
szykanowania

tylko 300 spółek 
raportuje dane 
niefinansowe

jedynie 10% firm 
posiada politykę 
praw człowieka



Na chwilę obecną oficjalna klasyfikacja zawodów i specjalności
na potrzeby rynku nie zawiera zawodu specjalistki/ty ds.
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Zmiana w tym
zakresie nastąpi w 2020 roku. W związku z powyższym brak jest
aktualnych danych w przedmiocie zatrudnienia w tym obszarze.
Ostatnie badania przeprowadzone w 2011 roku dla PARP
wykazały, że jedynie niespełna 2% podmiotów posiada osobny
dział dedykowany CSR. Co więcej, brak specjalistów rejestrują
również polskie uczelnie wyższe, na których brakuje kierunków
dedykowanych społecznej odpowiedzialności biznesu na skutek
niedoboru wykładowców.

NIEŚWIADOMOŚĆ OPŁACALNOŚCI CSRu

BRAK SPECJALISTÓW

Społeczna odpowiedzialność biznesu stopniowo przestaje być
wizerunkowym narzędziem w rękach sektora prywatnego, staje się
zaś realnym oczekiwaniem społeczeństwa wobec przedsiębiorstw.
76% osób, które wzięły udział w badaniu Edelman Trust
Barometer, uważa, że biznes powinien pozytywnie wpływać na
problemy społeczne. CSR odgrywa także coraz większą rolę w
sprzedaży i zatrudnieniu. Według tego samego badania 67% ludzi
jest skłonnych spróbować produktów, które cieszą się dobrą
reputacją. Wyraźnie na tym tle wyróżniają się Millenialsi - 73% z
nich jest w stanie zapłacić więcej za produkt wytworzony
odpowiedzialnie. Jednocześnie, wciąż istnieje potrzeba
edukowania na temat CSRu - wg badań PARP w 2011 roku tylko ⅓
przedsiębiorców z MŚP znała pojęcie CSR.

w 2011 tylko 1/3 
MŚP znała pojęcie 

CSR

w 2011 niespełna 
2% firm posiadało 
osobny dział CSR

Źródła
Lista publikacji wykorzystanych przy przygotowaniu powyższego
opracowania znajduje się pod niniejszym linkiem – link do źródeł.

https://docs.google.com/document/d/1AmoFYSVkLztU1OBWYyxyTKwxEcheOSWFVcvL2M5EV1k/edit
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Partner ELSA Poland

Sponsorzy Strategiczni ELSA Poland

Partnerzy Naukowi ELSA Poland

Sponsor Wspierający
ELSA Poland

Partner Pro Bono
ELSA Poland

Patron Programu Praw 
Człowieka ELSA Poland

KO N TA K T
Hubert Smoliński
Koordynator projektu
tel: 693 392 693
e-mail: hubert.smolinski@elsa.org.pl


