
                                                Badania antydyskryminacyjne prowadzone w BRPO w latach 2011-2017 

   
 

1 
 

 Temat badania Cel badania Rok 

 

Koszt 

realizacji 

(zł brutto) 

Wykonawca Partnerzy 

merytoryczni 

Publikacja 

1. Wybory dla 

wszystkich 

Poznanie barier i motywacji 

uczestnictwa w wyborach 

osób z niepełnosprawnością, 

a także poznanie opinii na 

temat udogodnień i dostępu 

do informacji.  

2011 19 926 TNS OBOP dr Jarosław Zbieranek 

(ISP, Centrum Studiów 

Wyborczych UMK) 

"Gwarancje korzystania z 

czynnego prawa wyborczego przez 

osoby starsze i osoby z 

niepełnosprawnościami. Analiza i 

zalecenia" Biuro Rzecznika Praw 

Obywatelskich, Zasada równego 

traktowania - prawo i praktyka, 

Warszawa, wrzesień 2012; 

"Dostępność infrastruktury 

publicznej dla osób z 

niepełnosprawnością. Analiza i 

zalecenia", Biuro Rzecznika Praw 

Obywatelskich, Zasada równego 

traktowania - prawo i praktyka, 

Warszawa 2011 

2 Osoby starsze 

w oczach 

młodzieży, 

młodzież w 

oczach osób 

starszych  

Określenie co myślą o sobie 

nawzajem "młodzi" i "starsi" 

- jakie jest wzajemne 

postrzeganie obu grup, 

zrozumienie potrzeb w 

różnym wieku, jak wygląda 

kontakt międzypokoleniowy 

i jakie można dostrzec 

bariery, jaki jest pożądany 

wzór kontaktu 

międzypokoleniowego  

2012 39 850  Dom Badawczy 

Maison 

Towarzystwo Inicjatyw 

Twórczych ę 

"Dialog międzypokoleniowy. 

Między ideą a praktyką" Zasada 

Równego Traktowania Prawo i 

praktyka nr 10, Warszawa 2013 
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3 Wiedza lekarzy 

w trakcie 

specjalizacji w 

zakresie 

równego 

traktowania 

osób 

nieheteroseksu

alnych w 

praktyce 

lekarskiej 

Identyfikacja wśród lekarzy 

w trakcie specjalizacji 

wiedzy dotyczącej leczenia 

osób homoseksualnych i 

biseksualnych, 

podstawowych stereotypów z 

tym związanych, postaw 

lekarzy wobec osób 

nieheteroseksualnych, 

wiedzy dotyczącej potrzeb 

osób nieheteroseksualnych. 

Próba ukazania wpływu 

wiedzy i postaw lekarzy na 

konkretne decyzje lekarskie i 

zachowania względem 

pacjentów 

nieheteroseksualnych. 

2012 18 327  Biostat Kampania przeciw 

homofobii, Agata 

Urbanik ISS UW 

 „Równe traktowanie pacjentów – 

osoby nieheteroseksualne w opiece 

zdrowotnej. Zasada Równego 

Traktowania. Prawo i Praktyka nr 

14, Warszawa 2014 r.  

4 Przemoc wobec 

kobiet z 

niepełnospraw

nościami i 

kobiet 

starszych 

Scharakteryzowanie 

zjawiska przemocy 

względem kobiet, ocena 

stanu wiedzy członków 

zespołów 

interdyscyplinarnych 

działających w gminach na 

temat środków prawnych, z 

któym mogą korzystać ofiary 

przemocy oraz ocena 

skuteczności pracy zespołów 

interdyscyplinarnych. 

2012 49 000   Biostat Agata Olszewska z 

Niebieskiej Linii 

"Przeciwdziałanie przemocy 

wobec kobiet, w tym kobiet 

starszych i kobiet z 

niepełnosprawnościami. Analiza i 

zalecenia", Biuro Rzecznika Praw 

Obywatelskich, Zasada równego 

traktowania - prawo i praktyka, 

Warszawa, lipiec 2013r.  
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5 Osoby starsze 

na rynku usług 

finansowych 

Identyfikacja sytuacji 

niejasnych i mogących 

wprowadzić osoby starsze w 

błąd, występujących podczas 

realizacji usług finansowych, 

a także wskazanie metod 

minimalizujących zaistniałe 

ryzyko popełnienia błędu 

przez osoby starsze. 

2012 58 425  TNS Polska dr Paweł Kubicki (SGH) "Osoby starsze na rynku usług 

finansowych. Analiza i zalecenia", 

Biuro Rzecznika Praw 

Obywatelskich, Zasada równego 

traktowania - prawo i praktyka 

Warszawa, lipiec 2013 

6 Dzieci i 

młodzież 

transpłciowa w 

systemie 

edukacji 

Eksploracja sytuacji dzieci i 

młodzieży transpłciowej w 

systemie edukacji w 

kontekście równego 

traktowania oznaczającego 

zapobieganie możliwym 

niepożądanym zjawiskom 

dot. traktowania dzieci i 

młodzieży transpłciowej. 

-  brak ofert 

w 

przetargu.  

 Badanie nie 

zostało 

zrealizowane 

Fundacja Trans-Fuzja,                        

dr Roman Grzejszczak 

(Akademia Pedagogiki 

Specjalnej) 

-  

7 Równe 

traktowanie w 

percepcji osób 

nieheteroseksu

alnych w 

obszarze opieki 

zdrowotnej 

Pogłębienie wiedzy w 

temacie równego traktowania 

osób LGB w kontaktach ze 

służba zdrowia. Zebranie 

zróżnicowanych 

doświadczeń badanych w 

tym temacie. 

Zindentyfikowanie 

najważniejszych problemów 

oraz szczegółowych 

obszarów wymagających 

uwagi ze strony administracji 

publicznej.  

2013 97 170  Laboratorium 

Badań 

Społecznych 

Monika Probosz 

(Laboratorium Badania 

Komunikacji Społecznej)                         

Agata Urbanik (Fundacja 

Pole Dialogu)                                            

dr Jacek Bieliński 

(Collegium Civitas) 

(recenzja) 

"Równe traktowanie pacjentów - 

osoby nieheteroseksualne w opiece 

zdrowotnej. Analiza i zalecenia", 

Biuro Rzecznika Praw 

Obywatelskich, Zasada równego 

traktowania - prawo i praktyka 

Warszawa, 2014 
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8 Wiedza 

urzędników o 

obowiązkach 

wynikających z 

ustawy o 

języku 

migowym i 

innych 

środkach 

komunikowani

a się 

Sprawdzenie wiedzy 

urzędników o obowiązkach 

nałożonych na organy 

administracji publicznej 

ustawą z dnia 19 sierpnia 

2011 r. o języku migowym i 

innych środkach 

komunikacji. Osobami 

uprawnionymi do 

skorzystania z udogodnień 

przewidzianych ustawą są 

osoby głuche i osoby 

głuchoniewidome. Osobie 

głuchej powinien być 

zapewniony tłumacz 

polskiego języka migowego 

albo systemu językowo-

migowego - zależnie od jej 

potrzeb, a osobie 

głuchoniewidomej tłumacz 

wybranego systemu 

komunikacji z osobą 

głuchoniewidomą. Badanie 

ma na celu sprawdzenie 

wiedzy urzędników na temat 

wskazanego obowiązku.  

2013 34 440  AGERON 

Polska 

dr Jacek Bieliński 

(Collegium Civitas) 

(recenzja) 

"Obsługa osób głuchych i 

głuchoniemych w urzędach 

administracji publicznej. Analiza i 

zalecenia" Biuro Rzecznika Praw 

Obywatelskich, Zasada równego 

traktowania - prawo i praktyka 

Warszawa, 2014 

9 Równe 

traktowanie 

osób 

chorujących 

psychicznie na 

rynku pracy 

Określenie, w jaki sposób 

przebiega rehabilitacja i 

aktywizacja społeczno-

zawodowa osób chorujących 

psychicznie, a także 

wyłonienie najlepszych 

praktyk w tym zakresie na 

terenie Polski, ze 

szczególnym 

2013 79 950  Laboratorium 

Badań 

Społecznych 

dr Hubert Kaszyński 

(UJ)                  dr Jacek 

Bieliński (Collegium 

Civitas) (recenzja) 

"Wsparcie osób chorujących 

psychicznie na rynku pracy. 

Analiza i zalecenia", Biuro 

Rzecznika Praw Obywatelskich, 

Zasada równego traktowania - 

prawo i praktyka Warszawa, 2014 
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uwzględnieniem powrotu i 

wejścia na rynek pracy.  

10 Dostęp do 

edukacji 

akademickiej 

dla osób 

niepełnospraw

nych 

Ukazanie funkcjonowania 

niepełnosprawnych 

studentów na uczelniach, z 

uwzględnieniem 

wyróżnionych czterech 

typów niepełnosprawności 

(dysfunkcji wzroku, 

dysfunkcji słuchu, 

niepełnosprawności 

ruchowej oraz choroby 

psychicznej).Wypracowanie 

standardów działania uczelni 

wyższych na rzecz włączenia 

studentów z 

niepełnosprawnością 

ruchową, wzroku, słuchu 

oraz z zaburzeniami 

psychicznymi. 

2014 80 146,80  BlueHill & 

Quality Watch 

dr Marta Sałkowska 

Collegium Civitas, dr 

Paweł Kubicki, Instytut 

Badań Edukacyjnych 

(recenzja)  

"Dostępność edukacji 

akademickiej dla studentów z 

niepełnosprawnościami. Analiza i 

zalecenia", Biuro Rzecznika Praw 

Obywatelskich, Zasada równego 

traktowania - prawo i praktyka, 

Warszawa, 2015. 

11 Godzenie ról 

rodzinnych i 

zawodowych. 

Równe 

traktowanie 

młodych 

rodziców na 

rynku pracy 

Celem głównym badania jest 

wskazanie na czynniki 

ograniczające aktywizację 

zawodową kobiet-młodych 

matek oraz czynniki 

ograniczające realizację 

prawa mężczyzn-młodych 

ojców do zaangażowania w 

życie rodzinne związane z 

trudnościami w godzeniu ról 

zawodowych i rodzinnych. 

Czynniki będą 

identyfikowane na poziomie 

praktyk organizacji, 

indywidualnych strategii 

2014 90 206,20  Era Ewaluacji dr Ewa Giermanowska, 

dr Mariola Racław z 

Instytutu Stosowanych 

Nauk Społecznych UW; 

dr Małgorzata Skrzek-

Lubasińska, Akademia 

Leona Koźmińskiego 

(recenzja) 

 Godzenie ról rodzinnych i 

zawodowych. Równe Traktowanie 

rodziców na rynku pracy. Zasada 

Równego Traktowania. Prawo i 

praktyka nr 18, Warszawa 2015 
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rodziców oraz na poziomie 

tworzonej i realizowanej 

polityki społecznej, przy 

uwzględnieniu opinii 

związków zawodowych i 

organizacji pracodawców. 

12 Dostępność 

lekcji religii 

mniejszościowy

ch oraz lekcji 

etyki w ramach 

systemu 

edukacji 

szkolnej 

Diagnoza sytuacji w dostępie 

do lekcji religii 

mniejszościowych 

Kościołów i związków 

wyznaniowych w ramach 

systemu oświatowego i poza 

nim. Diagnoza sytuacji w 

dostępie do lekcji etyki 

poprzez analizę perspektywy 

dyrektorów szkół oraz 

historii nadesłanych przez 

osoby, których dotyczy 

sytuacja zabiegania o lekcje 

etyki w szkołach. 

2014 40 000,00  Infondo prof. Wojciech Pawlik, 

Instytut Stosowanych 

Nauk Społecznych UW, 

prof. Irena Borowik, 

Instytut Socjologii UJ 

(recenzja) 

 Dostępność lekcji religii wyznań 

mniejszościowych i lekcji etyki w 

ramach systemu edukacji szkolnej. 

Zasada Równego Traktowania 

Prawo i Praktyka nr 17, Warszawa 

2015 

13 Dostępność 

wymiaru 

sprawiedliwośc

i dla osób z 

niepełnospraw

nościami.  

Badanie ma na celu 

dostarczenie wiedzy na temat 

mechanizmów i barier 

skutkujących nierównym 

traktowaniem osób ze 

względu na 

niepełnosprawność w 

wymiarze sprawiedliwości 

oraz zidentyfikowanie, w 

jakim stopniu Polska 

implementowała standardy 

określone w art. 13 

Konwencji Praw Osób z 

Niepełnosprawnościami.  

2015 119 700,00  Era Ewaluacji dr. hab. Jolanta 

Arcimowicz, ISNS UW, 

dr Anna  Krajewska 

ISNS UW, dr Jacek 

Bieliński, Collegium 

Civitas (recenzja) 

Dostęp osób z 

niepełnosprawnościami do 

wymiaru sprawiedliwości. Zasada 

równego traktowania prawo i 

praktyka. nr serii 21, 

Warszawa2016 r.  
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14 Dyskryminacja 

osób 

transpłciowych 

w 

zatrudnieniu. 

Głównym celem badania jest 

sprawdzenie, czy i w jakim 

zakresie osoby transpłciowe 

stykają się z dyskryminacją 

w zatrudnieniu, czyli w 

obszarze poszukiwania, 

uzyskania i utrzymania 

pracy, a także rozwoju 

zawodowego. Zebrane dane 

pozwolą ocenić na ile w 

praktyce działa mechanizm 

ochrony obywateli przed 

dyskryminacją na rynku 

pracy w szczególnym 

przypadku osób 

transpłciowych oraz czy 

potrzebne są jakieś 

szczegółowe rozwiązania 

prawne zapobiegające 

dyskryminacji w tym 

obszarze.  

2015 35 000,00  IQS  dr Anna Domaradzka, 

ISS UW, dr Jacek 

Bieliński, Collegium 

Civitas (recenzja)  

"Równe traktowanie w 

zatrudnieniu bez względu na 

tożsamość płciową. Zasada 

równego traktowania. Prawo o 

praktyka nr 19, Warszawa 2016 r.  

 j.w. Omnibus - postrzeganie osób 

transpłciowych  

2015 12 054,00  TNS Polska j.w. j.w. 

15 Jakość 

wsparcia 

środowiskoweg

o dla osób 

potrzebujących 

pomocy w 

czynnościach 

życia 

codziennego. 

Głównym celem badania jest 

okreslenie zakresu 

istniejącego w gminach 

środowiskowego wsparcia 

niesamodzielnych osób 

starszych. Podjęcie badań 

dotyczących województwa 

dolnośląskiego pozwoli na 

przyjrzenie się 

mechanizmom mającym 

wpływ na realizację w 

praktyce podstawowych 

2015 42 681,00  PBS prof. Barbara Szatur-

Jaworska, prof. Piotr 

Błędowski, dr. Zofia 

Szweda-Lewandowska, 

prof. Maria Zrałek 

Dostępność wsparcia 

środowiskowego dla osób 

starszych w perspektywie 

przedstawicieli gmin województwa 

dolnośląskiego. Zasada równego 

traktowania prawo i praktyka nr 

20, Warszawa 2016 r.  
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zasad prowadzenia polityki 

społecznej względem osób 

starszych w danej 

społeczności lokalnej. 

Zasady te, czyli ogólne 

dyrektywy i normy działania, 

zostały ujęte w 

Międzynarodowym planie 

działań w sprawie starzenia 

się (tzw. Plan Madrycki z 

2002 r.).  

16 Asystent 

Osobisty osoby 

z 

niepełnospraw

nością  

Głównym celem jest 

zbadanie skali 

zapotrzebowania na usługi 

asystenta osobistego oraz 

dookreślenie ich profilu 

2016 54.495, 00  Magdalena 

Bielińska - 

Badania 

społeczne 

   Asystent osobisty osoby z 

niepełnosprawnością, analiza i 

zalecenia, nr serii 22, Warszawa 

2017 r.   

17 Przestępstwa 

motywowane 

uprzedzeniami 

wobec 

wybranych 

grup 

społecznych  

Głównym celem badania jest 

test narzędzia badawczego 

do szacowania skali 

występowania przestępstw 

motywowanych 

uprzedzeniami oraz zbadanie 

skutków pschicznych 

doświadczenia tego rodzaju 

przestępstw w porównaniu 

do przestępstw 

pozbawionych tej motywacji.  

2016 PBS – 

 78 105;  

 

CBU  

- 6 000 

PBS Sp. z o. o. - 

badanie 

terenowe; 

przygotowanie 

narzędzia i 

analiza danych - 

Centrum Badań 

nad 

Uprzedzeniami 

UW 

prof. Beata 

Gruszczyńska, dr Marek 

Marczewski Instytut 

Wymiaru 

Sprawiedliwości 

Przestępstwa motywowane 

uprzedzeniami. Analiza i 

zalecenia, nr serii 23, Warszawa 

2017 r. 
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18 Świadomość 

prawna w 

zakresie 

równego 

traktowania  

Poznanie ogólnych poglądów 

dot. występowania zjawisk 

związanych z dyskryminacją 

i wiedzy na temat ochrony 

prawnej przed dyskryminacją 

2015

, 

2016 

w 2015 r. - 

12 054    

 w 2016 r. - 

18 327  

Kantar Public 

(dawniej TNS 

Polska ) 

--- Ulotka i plakat „Masz prawo do 

równego traktowania”. 

2016/2017 r.  

19 Równe 

traktowanie ze 

względu na 

wyznanie na 

rynku pracy 

W realizacji. 

Identyfikacja zachowań 

dyskryminacyjnych ze 

względu na wyznanie na 

rynku pracy i zebranie 

propozycji wdrożenia 

rozwiązań 

antydyskryminacyjnych w 

tym zakresie. 

2017 69 372 zł Instytut 

Stosowanych 

Nauk 

Społecznych 

UW 

--  

20 Molestowanie, 

w tym 

molestowanie 

seksualne 

studentów i 

studentek 

uczelni 

wyższych 

W realizacji. 

Oszacowanie skali 

występowania zjawiska i 

próba określenia możliwych 

sposobów usprawnienia 

procedur prewencji i 

wsparcia studentów i 

studentek w tym zakresie 

2017 72 000 zł PBS Sp. Z o.o.  Konsultacje – prof. 

Janina Czapska, 

Kierownik Katedry 

Socjologii Prawa UJ 

 

 

Oprac. Anna Chabiera, Paula Nowek, Zespół ds. Równego Traktowania, BRPO 

Aktualizacja: 20 grudnia 2017 r.  


