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Jako Rzecznik Praw Obywatelskich, stojąc na straży wolności i praw człowieka 

i obywatela, zobowiązana jestem między innymi do monitorowania stanu przestrzegania 

zasady równego traktowania i zakazu dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny, w tym 

w szczególności ze względu na niepełnosprawność. Zgromadzone dane stanowić będą 

podstawę sformułowania przeze mnie - jako niezależny organ do spraw równości -

stosownej informacji, kierowanej do Parlamentu i opinii publicznej, o której mowa w art. 19 

ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, 

poz. 147 ze zm., dalej jako: ustawa o RPO), zawierającej wnioski oraz rekomendacje 

dotyczące działań, które należy podjąć w celu zapewnienia w Rzeczypospolitej Polskiej 

przestrzegania zasady równego traktowania. 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, ze zm.) 

powierzyła Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych szereg 

szczegółowych zadań, w tym m.in.: realizację działań zmierzających do ograniczenia 

skutków niepełnosprawności i barier, utrudniających osobom niepełnosprawnym 

funkcjonowanie w społeczeństwie, inicjowanie kontroli dotyczącej działań na rzecz 

realizacji praw osób niepełnosprawnych, a także opracowywanie projektów programów 

rządowych dotyczących rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych. 
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W związku z powyższym oraz w nawiązaniu do dzisiejszej rozmowy z Panem 

Ministrem podczas uroczystości podpisania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

ustawy o języku migowym, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy o RPO, 

zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji 

o działaniach zrealizowanych w okresie mijającej kadencji, w szczególności 

w przywołanym powyżej obszarze. 

Ufam, że przedstawione informacje pozwolą w pełni poznać i ocenić prowadzoną 

przez odpowiednie organy administracji rządowej działania na rzecz przestrzegania zasady 

równego traktowania. W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, stojącego również na 

straży realizacji zasady równego traktowania, zagadnienia te są niezwykle istotne i powinny 

należeć do priorytetów polskiego rządu. Liczę też, że podstawowym celem podejmowanych 

w tym zakresie działań jest zapewnienie obywatelom efektywnych mechanizmów 

ochronnych. Jednocześnie uprzejmie informuję, że podobne zapytania skierowałam do 

Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania oraz Pełnomocnika Prezesa Rady 

Ministrów ds. Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu. 


