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B IURO  

R ZE C ZN IK A  PRAW  O B YWATE LSK ICH  

Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich 

ds. Równego Traktowania 

Sylwia Spurek 

 XI.816.17.2016.KWŻ 

W nawiązaniu do pisma Pana Pełnomocnika z dnia 4 lipca 

(ozn.: BPRT.ZAPL.0411.1.2.2016.MC) oraz z dnia 25 lipca br. 

(ozn.: BPRT.ZAPL.18.4.2016.MC), bardzo dziękuję za przekazane informacje m.in. 

dotyczące ewaluacji oraz stanu prac nad nowym Krajowym Programem Działań na Rzecz 

Równego Traktowania. 

W piśmie z dnia 4 lipca Pan Pełnomocnik poinformował Rzecznika Praw 

Obywatelskich, iż drugie półrocze 2016 r. przeznaczone jest na końcową ewaluację oraz 

wypracowanie rekomendacji do kolejnej edycji Krajowego Programu. Ponadto 

w piśmie z dnia 25 lipca, wskazał Pan na zarządzenie nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 

13 kwietnia 2015 r. w sprawie Zespołu Monitorującego Krajowy Program Działań na rzecz 

Równego Traktowania (Dz. U. poz. 362, z późn. zm.). W ramach zadań Zespołu 

zaplanowano, zgodnie z przekazanymi przez Pana informacjami, przeprowadzenie 

ewaluacji realizacji Krajowego Programu, a dokonanie wstępnej ewaluacji Krajowego 

Programu i jego podsumowanie zaplanowane jest na wrześniowe posiedzenie Zespołu. 

W piśmie stwierdził Pan, że podjęta zostanie „próba odpowiedzi na pytanie, czy Krajowy 

Program w takim lub w innym kształcie powinien być kontynuowany w kolejnych 

latach”. Pragnę jednak zwrócić uwagę, że opracowywanie Krajowego Programu Działań na 

Rzecz Równego Traktowania stanowi obowiązek Pełnomocnika, wynikający bezpośrednio 

z art. 22 ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego 

traktowania (Dz. U. Nr 254, poz. 1700, z późn. zm., dalej: ustawa o równym traktowaniu). 

Ponadto, zgodnie z art. 23 ustawy o równym traktowaniu, na Pełnomocniku spoczywa 

zadanie przedkładania Radzie Ministrów w terminie do dnia 31 marca każdego roku 
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sprawozdania za poprzedni rok kalendarzowy, którego istotny element stanowi raport 

z realizacji Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania.  

 Mając na względzie powyższe, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy 

z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1648, 

z późn. zm.), zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie do wiadomości Rzecznika 

sprawozdania, o którym mowa w art. 23 ustawy o równym traktowaniu, dotyczącego 

działalności Pana Pełnomocnika za rok 2015. Ponadto będę wdzięczna za poinformowanie 

Rzecznika o stanie prac nad ewaluacją Krajowego Programu Działań na Rzecz 

Równego Traktowania na lata 2013-2016 oraz za przekazanie harmonogramu prac nad 

nowym Krajowym Programem, a także informacji o planowanych ewentualnie 

zamierzeniach w zakresie nowelizacji ustawy o równym traktowaniu w celu uchylenia 

obowiązku, o którym mowa w art. 22 ustawy. 
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