Uprzejmie dziękuję za poinformowanie pismem z dnia 5 czerwca 2009 r. (ozn.:
BPRT-4420-21(l)/09/BB) o podjęciu prac

nad przygotowaniem

informacji

Rządu

w sprawie polityki na rzecz równouprawnienia i przeciwdziałania dyskryminacji ze
względu na płeć - działaniach podjętych w ramach realizacji Krajowego Programu
Działań na Rzecz Kobiet w ramach II etapu wdrożeniowego, ustanowionego na lata
2003-2005, oraz wszelkich innych działaniach na rzecz polityki równouprawnienia
w latach 2005-2009, realizowanych przez władze i urzędy centralnej

i terenowej

administracji rządowej we współpracy z partnerami społecznymi.
Jako Rzecznik praw Obywatelskich zdaję sobie sprawę, że zasada równego
traktowania, bez dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny (art. 32 Konstytucji), w tym
ze względu na płeć, wciąż w niektórych obszarach nie jest przestrzegana - tak w sferze
regulacyjnej, jak praktycznej. Nierzadko także rzeczywistość potwierdza niestety, iż
równość de iure nie zapewnia równości de facto.
Chciałbym podkreślić, że mój głęboki niepokój wywołują nazbyt przedłużające
się

prace

Europejskiej

nad
w

projektem

zakresie

ustawy

równego

w sprawie

traktowania

(o

wdrożenia
równym

niektórych

traktowaniu);

przepisów
ustawy,

Unii
która

mogłaby stanowić podstawę funkcjonowania sprawnego mechanizmu ochrony zasady
równego traktowania oraz dawać obywatelom nowe, skuteczne narzędzia, pomocne w
egzekwowaniu

poszanowania

zasady

niedyskryminacji.

Konieczność

ustalenia

odpowiednich mechanizmów wynika z prawa wspólnotowego. Opóźnienia w dokonaniu
prawidłowej

implementacji

dyrektyw już

skutkują

wszczęciem

przeciwko

Polsce

przewidzianych w takich sytuacjach procedur, kończących się złożeniem przez Komisję
Europejską skargi do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

2
Zgodnie z Konstytucją RP wszyscy są równi wobec prawa i wszyscy mają prawo
do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany
wżyciu

politycznym,

społecznym

i

gospodarczym

(art.

32).

Ogólne

normy

konstytucyjne powinny jednak zostać uszczegółowione w przepisach ustawowych.
Jednostki powinny bowiem mieć możliwość dokładnego zrozumienia tego, jakie
przysługują im prawa i jak są one określone, by w razie potrzeby móc powoływać się na
nie przed sądami.
Wobec powyższego pozwolę sobie wyrazić nadzieję, że podejmowane przez
Rząd

starania przyniosą

oczekiwane

rezultaty.

Przygotowywany

materiał

będzie

również niezwykle interesujący z perspektywy Rzecznika Praw Obywatelskich. Dlatego
też będę niezmiernie wdzięczny za jego przesłanie. Jednocześnie pragnę zwrócić
uwagę, że wybrane działania Rzecznika w objętym zainteresowaniem obszarze znajdują
odzwierciedlenie w corocznej Informacji o działalności Rzecznika Praw

Obywatelskich

oraz o stanie przestrzegania praw i wolności człowieka i obywatela, którą pozwalam
sobie przesłać w załączeniu.

