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Wielce Szanowna Pani Minister 

Chciałbym uprzejmie zakomunikować, iż w dniu 21 października 2008 r., 
zgodnie z prośbą, przekazałem na ręce Pani Agnieszki Chłoń-Domińczak, Podsekretarz 
Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, uwagi odnośnie do projektu ustawy 
w sprawie wdrożenia niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego 
traktowania (projekt z dnia 25 września 2008 r.). Wystąpienie to, na które dotychczas 
nie otrzymałem odpowiedzi, było kontynuacją korespondencji w sprawie kolejnych 
projektów ustaw mających na celu wprowadzenie do porządku prawnego skutecznych 
mechanizmów ochrony i egzekucji przestrzegania zasady równego traktowania. 
Obowiązek ten jest tym donioślejszy, iż wymóg poszanowania zakazu dyskryminacji 
wynika nie tylko z art. 32 Konstytucji, ale także z wiążącego Rzeczpospolitą Polską 
prawa międzynarodowego i europejskiego. 

Przedstawiony projekt ustawy miał na celu wdrożenie szeregu dyrektyw Unii 
Europejskiej. Nie trzeba przypominać, że brak albo brak właściwej implementacji 
dyrektyw do prawa krajowego nie tylko naraża państwo polskie na wiążące się z tym 
konsekwencje prawne i finansowe, ale również może ograniczać zakres ochrony praw 
człowieka i obywatela. Kwestie te nie mogą nie wzbudzać zainteresowania Rzecznika 
Praw Obywatelskich stojącego na straży przestrzegania tych praw. Ponadto, 
przedmiotowy projekt ustawy zakładał nowelizację ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. 
o Rzeczniku Praw Obywatelskich, która miała na celu pożądane doprecyzowanie 
właściwości i zadań tego organu. Z drugiej strony, projekt proponował powołanie 
Generalnego Inspektora do Spraw Równego Traktowania, co spotkało się ze 
sceptyczną, nie tylko moją, oceną. 
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Wobec powyższego, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. nr 14, poz. 147 
z późn. zm.), zwracam się do Pani Minister z uprzejmą prośbą o pilne poinformowanie 
mnie o aktualnym stanie wdrożenia dyrektyw, które miały być implementowane 
w drodze przyjęcia ustawy w sprawie wdrożenia niektórych przepisów Unii 
Europejskiej w zakresie równego traktowania oraz czy podtrzymane zostaje 
zamierzenie wystąpienia z inicjatywą zmiany ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich 
w proponowanym w przedmiotowym projekcie zakresie. 

Łączę wyrazy szacunku 
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