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Szanowna Pani Przewodnicząca!

Jako Rzecznik Praw Obywatelskich, pełniąc także – na podstawie art. 18 ustawy z 
dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie 
równego traktowania (Dz. U. z 2016 r. poz. 1219, t.j.) – funkcję niezależnego organu do 
spraw równego traktowania, wiele uwagi poświęcam temu, by wszyscy obywatele, w tym 
przedstawiciele grup mniejszościowych, mogli korzystać w Polsce z pełni swych praw 
podstawowych, w poczuciu bezpieczeństwa i poszanowania godności. Moim priorytetem 
jest przeciwdziałanie dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny oraz zapewnienie, aby 
zasada równego traktowania była w Polsce realizowana przez wszystkie organy władzy 
publicznej. W czasie całej swej kadencji na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich 
dawałem wyraz przekonaniu, że jako podmioty władzy publicznej najbliższe lokalnym 
społecznościom, organy samorządu terytorialnego zajmują szczególne miejsce w systemie 
realizacji powyższej zasady.

Z uznaniem przyjąłem informację o podjęciu przez Radę Miasta Szczecin uchwały z 
dnia 24 listopada 2020 r. nr XXIII/11/20  – stanowiska Rady Miasta Szczecin nr 11/20 
„Szczecin – miasto wolne od dyskryminacji”. Przyjęcie wymienionej uchwały odebrałem 
jako ważny krok w kierunku realizacji zasady równego traktowania każdego i każdej w 
życiu wspólnoty samorządowej. W szczególności, jej przyjęcie jest zgodne z charakterem 
moich postulatów, których wdrożenie rekomendowałem polskim samorządom terytorialnym 
między innymi w korespondencji skierowanej do Prezesa Związku Miast Polskich z dnia 7 
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stycznia 2021 r.1. W liście tym wezwałem reprezentantów i reprezentantki wspólnot 
samorządowych do zaangażowania w czynną realizację zasady równego traktowania, w tym 
przyjmowania lokalnych polityk antydyskryminacyjnych, których powstawanie w kolejnych 
miastach obserwuję z satysfakcją. Jak wskazywałem ponadto w moim liście, formułowane 
w nich cele nie powinny pozostać pustymi obietnicami, lecz powinny przewidywać 
praktyczne, osiągalne i mierzalne środki ich realizacji, a także zapewniać odpowiedni 
budżet oraz możliwie szerokie konsultacje społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem 
udziału organizacji reprezentujących mniejszości, których dana strategia ma dotyczyć.

Przyjmowanie lokalnych polityk antydyskryminacyjnych zostało ponadto 
zarekomendowane przez Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy. W rezolucji nr 
296 (2010) o roli władz lokalnych i regionalnych w ramach realizacji praw człowieka 
Kongres wezwał m.in. do uwzględniania perspektywy praw człowieka we wszelkich 
działaniach organów publicznych, prowadzenia działań edukacyjnych i 
antydyskryminacyjnych szkoleń dla regionalnych urzędników i urzędniczek, zapewnienia 
równego traktowania w ramach wszelkich lokalnych usług publicznych, kontrolowania 
działań podmiotów prywatnych pod kątem zgodności z prawami człowieka, a także do 
przeznaczania odpowiedniego budżetu na realizację powyższych celów.

Dlatego z dużym zaskoczeniem i niepokojem przyjąłem informację o rozstrzygnięciu 
nadzorczym Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 stycznia 2021 r., znak P-
1.4131.372.2020.EM, którym Wojewoda stwierdził nieważność wyżej wskazanego 
stanowiska Rady Miasta Szczecin. W związku z tym, na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 
ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 627, 
t.j.), zwracam się do Pani Przewodniczącej z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy wskazane 
rozstrzygnięcie Wojewody Zachodniopomorskiego zostało zaskarżone do sądu 
administracyjnego. W razie odpowiedzi pozytywnej, uprzejmie proszę o przesłanie kopii 
odpowiedniego środka zaskarżenia. W razie odpowiedzi przeczącej, proszę o informację, z 
jakich powodów władze samorządowe nie skorzystały z przysługującej im możliwości 
działania. Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich proszę o 
udzielenie odpowiedzi na ww. pytania w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego 
pisma. 

Z poważaniem

Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

/-podpisano elektronicznie/

1 https://www.rpo.gov.pl/pl/content/nowy-raport-rady-europy-rola-wladz-lokalnych-sytuacja-praw-osob-lgbt-polsce 
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