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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 płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, 

wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. 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.), zawierającej wnioski oraz rekomendacje dotyczące 

działań, które należy podjąć w celu zapewnienia w Rzeczypospolitej Polskiej 

przestrzegania zasady równego traktowania. 

Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii 

Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. Nr 254, poz. 1700), która weszła 

w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., powierzyła Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Równego 

Traktowania realizowanie polityki rządu w zakresie zasady równego traktowania 

i przeciwdziałania dyskryminacji, wskazując w art. 21 tej ustawy szereg zadań 

szczegółowych. Podobne zadania wyznaczone zostały uprzednio Pełnomocnikowi na 

mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie 

Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania (Dz. U. nr 75, poz. 450 ze zm.). 
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W związku z powyższym, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy 

o Rzeczniku Praw Obywatelskich, zwracam się do Pani Pełnomocnik z uprzejmą prośbą 

o przedstawienie informacji o działaniach zrealizowanych w okresie mijającej kadencji, 

a w szczególności o: 

1. opracowanych projektach aktów prawnych w zakresie zasady równego traktowania oraz 

przekazanie wykazu tego rodzaju projektów aktów prawnych przedłożonych 

Pełnomocnikowi do zaopiniowania; 

2. przeprowadzonych analizach i ocenie rozwiązań prawnych pod kątem respektowania 

zasady równego traktowania - w odniesieniu do jakich aktów prawnych tego rodzaju 

analiza została przeprowadzona, czy Pełnomocnik występował do właściwych organów 

z wnioskami o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie równego traktowania -

jakich aktów prawnych tego rodzaju wnioski dotyczyły oraz czy uzyskano oczekiwany 

rezultat; 

3. podejmowanych przez Pełnomocnika działaniach zmierzających do eliminacji lub 

ograniczenia skutków powstałych w wyniku naruszenia zasady równego traktowania -

w odniesieniu do jakich zagadnień i jakie działania były podejmowane; 

4. zakresie analiz mających na celu dokonanie oceny sytuacji prawnej i społecznej 

w odniesieniu do przestrzegania zasady równego traktowania, w tym przeciwdziałania 

dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, 

narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, wiek, niepełnosprawność oraz orientację 

seksualną; 

5. działaniach zmierzających do zapewnienia równego traktowania, a także do ochrony 

przed dyskryminacją jakie Pełnomocnik zainicjował, realizował, koordynował lub 

monitorował; 

6. wnioskach, jakie Pełnomocnik sformułował w oparciu o wyniki prowadzonego 

monitoringu sytuacji w zakresie przestrzegania zasady równego traktowania; 

7. zrealizowanych działaniach w zakresie promowania, upowszechniania i propagowania 

problematyki równego traktowania (tzw. kampanie świadomościowe); 

8. wskazanie z jakimi krajowymi organizacjami społecznymi, w tym ze związkami 

zawodowymi i organizacjami pracodawców, Pełnomocnik podjął współpracę oraz w 

jakiej formule i zakresie; 
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9. wskazanie w jakim zakresie prowadzona jest współpraca w sprawach związanych z 

równym traktowaniem oraz przeciwdziałaniem dyskryminacji z innymi państwami, 

organizacjami oraz instytucjami międzynarodowymi i zagranicznymi; 

10. wskazanie w opracowaniu jakich sprawozdań i raportów z realizacji wiążących 

Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych dotyczących zasady równego 

traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji Pełnomocnik brał udział; 

11. wskazanie czy Pełnomocnik przedstawiał opinie w sprawie możliwości przystąpienia 

przez Rzeczpospolitą Polską do umów międzynarodowych dotyczących zasady równego 

traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji - jakich dokumentów dotyczyły tego 

rodzaju opinie; 

12. wskazanie czy Pełnomocnik wnosił, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, opracowane 

przez siebie projekty dokumentów rządowych, wynikające z zakresu jego działania, 

w tym programy na rzecz zasady równego traktowania oraz przeciwdziałania 

dyskryminacji, do rozpatrzenia przez Radę Ministrów oraz czy Pełnomocnik inicjował, 

realizował, koordynował lub monitorował programy na rzecz zasady równego 

traktowania oraz przeciwdziałania naruszeniom zasady równego traktowania; 

13. wskazanie czy Pełnomocnik przystąpił do programów lub projektów 

współfinansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), 

dotyczących równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji, a także czy 

realizował te programy lub projekty -jakie. 

W świetle art. 22 ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w 

zakresie równego traktowania Pełnomocnik opracowuje i przedkłada Radzie Ministrów 

Krajowy Program Działań na rzecz Równego Traktowania, określający cele i priorytety 

działań na rzecz równego traktowania, w szczególności w zakresie: 

1. podnoszenia świadomości społecznej w zakresie równego traktowania, w tym na temat 

przyczyn i skutków naruszenia zasady równego traktowania; 

2. przeciwdziałania naruszeniom zasady równego traktowania; 

3. współpracy z partnerami społecznymi, organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami w zakresie równego traktowania. 
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W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o powiadomienie, na jakim 

etapie znajdują się obecnie prace mające na celu przyjęcie tego rodzaju Programu Działań 

(pierwsze sprawozdanie z jego realizacji powinno być przedłożone Radzie Ministrów do 

dnia 31 marca 2013 r.). 

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. Osób Niepełnosprawnych oraz Pełnomocnika Prezesa Rady 

Ministrów ds. Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu. 


