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Jako Rzecznik Praw Obywatelskich i niezależny organ ds. równe go traktowania 

w piśmie do Pani Pełnomocnik z dnia 28 maja 2012 r. przekazałam ''swójC^w^gi 

dotyczące brzmienia oraż funkcjonowania w praktyce przepisów ustawy ■■ z dnia 

3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie 

równego traktowania (Dz. U. Nr 254, poz. 1700, dalej: ustawa o równym’traktowaniu). 

W tym kontekście wskazałam na niedostatki oraz niedoskonałości przepisów ustawy

o równym traktowaniu, wymagające interwencji ustawodawcy, Niestety, 

uzasadnione mogą być obawy, te  ofiary dyskryminacji otrzymały narzędzie o dość 

niskim stopniu efektywności, czego mogą dowodzić dane Ministerstwa 

Sprawiedliwości dotyczące spraw sądowych,, w których podstawą roszczenia były 

przepisy tej ustawy (w załączeniu).

W odpowiedzi z dnia 12 września 2012 r. (ozu.: BPRT .4410-10(2)12/MC), 

podzielając opinię, co do słuszności postulatów zmian w ustawie o równym taktowaniu, 

Pani Pełnomocnik wskazała, iź zakończenie swoich prac nad projektem nowelizacji tej 

ustawy przewiduje na koniec pierwszego kwartału 2013 r.
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Z. pisma tego wynikało ponadto, iż Pani Pełnomocnik zwróciła się do 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych z prośbą, o konsultacje z właściwymi resortami 

w celu wypracowania stanowiska w sprawie ratyfikacji dwunastego protokołu 

dodatkowego do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, 

zakazującego wszel ki ej dyslcryminacj i.

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 13 ust. 1 piet 2 ustawy z dnia 

15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14,( ppz. 147, ze 

zm.), zwracam się do Pani Pełnomocnik z uprzejmą prośbą o «dzielępj# rma c ji

0 aktualnym stanie prac Rady Ministrów nad nowelizacją ustany - o _ równym 

traktowani« oraz wynikach konsultacji międzyresortowych w przedmiocie 

przygotowania ratyfikacji Protokołu irr 12 do Europejskiej Konwencji Praw 

Człowieka.

Będę także wdzięczna za powiadomienie o przewidywanym. '.-sposobie

1 harmonogramie realizacji działań na rzecz osiągnięcia celu 1.1., tj, moruloj o w ani e 

wdrażania rozwiązań prawnych zgodnych z prawem wtórnym Unii Europejskiej oraz 

orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zapewniających pełną

i .równą ochronę wszystkim grupom narażonym na dyskryminację* w 'Polityka 

antydysbyminacyjna Krajowego Programu Działań na rzecz Równego ;F;g:iktowania na

łata 2013-2016.

Zał.: Dane statystyczne Ministerstwa Sprawiedliwości


