
OPIS SPRAWY
W jaki sposób zasada równego 

traktowania została naruszona?
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Podmiot, który dopuścił się dyskryminacji 
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Czy i jakie działania zostały już podjęte? 

(np. pozew do sądu, zgłoszenie Policji, 

innym organom - jakim?) 
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data        podpis

NIERÓWNE TRAKTOWANIE JEST 
ZAKAZANE m.in. W ZAKRESIE:

 spraw związanych z zatrudnieniem, np.: 

nawiązywaniem stosunku pracy, niekorzystnym 

ukształtowaniem wynagrodzenia, pominięciem 

przy awansowaniu czy kierowaniu na szkolenia 

 dostępu i warunków korzystania 

z instrumentów i usług rynku pracy, takich jak 

pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, 

pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, 

fi nansowanie kosztów transportu do miejsca 

pracy itp. 

 podejmowania kształcenia zawodowego

 warunków podejmowania i wykonywania 

działalności gospodarczej lub zawodowej

 działania w związkach zawodowych, 

organizacjach pracodawców i samorządach 

zawodowych

 zabezpieczenia społecznego

 opieki zdrowotnej

 oświaty i szkolnictwa wyższego

 usług oferowanych publicznie

JAK DZIAŁA RZECZNIK?

 sprawdza fakty opisane przez osobę 

skarżącą

 może zwrócić się też z wnioskiem 

o zbadanie sprawy do innego organu 

kontrolnego jeśli stwierdzi naruszenie zasady 

równego traktowania

 występuje do właściwych instytucji 

o usunięcie naruszenia i następnie monitoruje 

realizację wydanych zaleceń

 może zażądać wszczęcia postępowania, 

a także wziąć udział w każdym toczącym 

się już postępowaniu cywilnym lub 

administracyjnym

 może zażądać wszczęcia postępowania 

przygotowawczego w sprawach o przestępstwa 

ścigane z urzędu

 w sprawach pomiędzy podmiotami 

prywatnymi może wskazać przysługujące 

danej osobie środki działania 

 nie posiada inicjatywy ustawodawczej, ale 

może zwrócić się do właściwych organów o jej 

podjęcie bądź o wydanie lub zmianę aktów 

prawnych

JAKO

NIEZALEŻNY ORGAN
DO SPRAW 

RÓWNEGO TRAKTOWANIA

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

CZYM JEST NIERÓWNE TRAKTOWANIE g
JAK RZECZNIK MOŻE POMÓC g

BIURO RZECZNIKA PRAW 
OBYWATELSKICH

Aleja Solidarności 77, 00 – 090 Warszawa
tel. + 48 22 55 17 760; + 48 22 55 17 811
biurorzecznika@brpo.gov.pl
www.rpo.gov.pl

PEŁNOMOCNICY TERENOWI 

80 – 748 Gdańsk, ul. Chmielna 54/57 

tel.+ 48 58 76 47 302

40 – 032 Katowice, ul. Jagiellońska 25

tel. +48 32 72 86 800

50 – 056 Wrocław, ul Wierzbowa 5

tel. +48 71 34 69 115

PUNKTY PRZYJĘĆ 
INTERESANTÓW

Częstochowa, ul Śląska 11/13 

Urząd Miasta 

ostatni czwartek miesiąca 10.00 - 15.00 

Kraków, ul. Basztowa 22 

Małopolski Urząd Wojewódzki

poniedziałek 13.00-16.00

Lublin, ul. Spokojna 4 

Lubelski Urząd Wojewódzki 

ostatni piątek miesiąca 10.00 - 15.00

Olsztyn, Plac J. Bema 5

Starostwo Powiatowe

druga środa miesiąca 12.00 - 16.00 

Wałbrzych, Al. Wyzwolenia 24

Starostwo Powiatowe 

trzeci piątek miesiąca 10.00 - 14.00 



PROSZĘ ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE:

  Jestem ofi arą dyskryminacji   

  Jestem świadkiem dyskryminacji

DOTYCZY DYSKRYMINACJI ZE WZGLĘDU NA:

  płeć

  rasę

  pochodzenie etniczne

  narodowość

  religię, wyznanie

  światopogląd

  wiek

  niepełnosprawność

  orientację seksualną

  tożsamość płciową

  inne.…………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………..

.………………………………………………………

„Wszyscy są wobec prawa równi. 
Wszyscy mają prawo do równego 
traktowania przez władze publiczne. 
Nikt nie może być dyskryminowany 
w życiu politycznym, społecznym lub 
gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”

Art. 32 Konstytucji RP

Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu 

niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie 

równego traktowania określa obszary i sposoby 

przeciwdziałania naruszeniom zasady równego 

traktowania. Powierza także Rzecznikowi Praw 

Obywatelskich dodatkowe zadania w tym 

zakresie 

CZYM JEST NIERÓWNE 
TRAKTOWANIE?

 DYSKRYMINACJA BEZPOŚREDNIA

czyli sytuacja, kiedy dana osoba była, jest lub 

byłaby traktowana mniej korzystnie niż inna osoba 

w porównywalnej sytuacji, w szczególności ze 

względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, 

narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, wiek, 

niepełnosprawność lub orientację seksualną

Przykłady: pracodawca odmawia zatrudnienia 

pracownika ze względu na jego pochodzenie 

etniczne lub narodowe, mimo że posiada 

równorzędne lub wyższe kwalifi kacje zawodowe; 

odmowa zapisania do szkoły dziecka przewlekle 

chorego na cukrzycę; zatrudnianie wyłącznie 

mężczyzn na kierownicze stanowiska 

 DYSKRYMINACJA POŚREDNIA

czyli sytuacja, kiedy dane postanowienie, 

decyzja lub kryterium pozornie równe dla 

wszystkich powoduje, że warunki stają się 

niekorzystne dla danej osoby ze względu na 

jej cechę taką jak płeć, rasa, pochodzenie 

etniczne, narodowość, religia, wyznanie, 

światopogląd, wiek, niepełnosprawność lub 

orientacja seksualna

Przykłady: pracodawca umieszcza w ofercie 

pracy informację, że „buduje młody i prężny 

zespół”, co wyklucza z założenia osoby starsze, 

które chciałyby ubiegać się o dane stanowisko 

pracy; brak niezbędnych ułatwień dla osoby 

niepełnosprawnej w miejscu pracy

 MOLESTOWANIE

czyli naruszenie godności osoby lub stworzenie 

wokół niej wrogiej lub poniżającej atmosfery

Przykłady: personel szpitala w obraźliwy 

i uwłaczający sposób odnosi się do danej osoby 

ze względu na jej rasę; umieszczanie żartów 

z osób o niepolskim pochodzeniu etnicznym na 

tablicy ogłoszeń w miejscu pracy

 MOLESTOWANIE SEKSUALNE

 ZACHĘCANIE DO WYMIENIONYCH 
WYŻEJ DZIAŁAŃ LUB ICH NAKAZYWANIE

KAŻDY MOŻE ZWRÓCIĆ SIĘ 
O POMOC DO RZECZNIKA 
PRAW OBYWATELSKICH

W OBRONIE SWOICH PRAW NARUSZONYCH
PRZEZ ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ

WNIOSEK DO RZECZNIKA JEST PROSTY 
NIE PODLEGA OPŁATOM

 należy podać imię i nazwisko, adres do 

korespondencji; dokładnie opisać, czego 

dotyczy sprawa; dołączyć dokumenty (kopie 

lub odpisy)

 wniosek można kierować drogą pocztową, 

składać osobiście w Biurze RPO w formie 

pisemnej lub ustnie, a także na formularzu 

elektronicznym za pośrednictwem strony 

internetowej www.rpo.gov.pl

 osoba skarżąca może zastrzec swoje dane 

osobowe do wyłącznej wiadomości Rzecznika, 

jeśli ich ujawnienie nie jest niezbędne dla 

wyjaśnienia sprawy

RZECZNIK PRAW 
OBYWATELSKICH

 stoi na straży realizacji zasady równego 

traktowania

 pomaga ofi arom dyskryminacji

 analizuje, monitoruje i wspiera równe 

traktowanie wszystkich osób

 prowadzi niezależne badania dotyczące 

dyskryminacji

 opracowuje i wydaje niezależne 

sprawozdania i zalecenia dotyczące 

problemów związanych z dyskryminacją

 współdziała ze stowarzyszeniami, ruchami 

obywatelskimi, innymi dobrowolnymi 

zrzeszeniami i fundacjami w zakresie równego 

traktowania

KAŻDY, WOBEC KOGO ZASADA 

RÓWNEGO TRAKTOWANIA 

ZOSTAŁA NARUSZONA, MOŻE 

ŻĄDAĆ ODSZKODOWANIA 

NA DRODZE POSTĘPOWANIA 

SĄDOWEGO

WNIOSEK DO RZECZNIKA 
PRAW OBYWATELSKICH

…………......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.….......................................................

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej wniosek

…………………………………………………..

…………………………………………………..

………………………………………….........

.....................................................................…..

Adres korespondencyjny

……………………………………………………

Liczba załączników (kopie dokumentów, odpisy)




