
RZECZPOSPOLITA POLSKA 
Rzecznik Praw Obywatelskich 

Irena LIPOWICZ 

RPO-666658/I/12/RG 

00-090 Warszawa 

Al. Solidarności 77 
Tel. centr. 22 551 77 00 

Fax 22 827 64 53 

Pan 
Maciej Żywno 
Wojewoda Podlaski 

Podlaski Urząd Wojewódzki 
w Białymstoku 
ul. Mickiewicza 3 
15 - 213 Białystok 

Z ogromną satysfakcją przyjęłam wiadomość powołania Zespołu do spraw 

przeciwdziałania aktom ksenofobii i rasizmowi w województwie podlaskim. 

Na wstępie, należy podkreślić, iż ustawa z dnia 3 grudnia 2010 roku o wdrożeniu 

niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. Nr 254, 

poz. 1700 ze zm.), implementująca antydyskryminacyjne przepisy unijne, powierzyła 

Rzecznikowi Praw Obywatelskich, jako organowi niezależnemu, wykonywanie zadań 

dotyczących realizacji zasady równego traktowania. Poszanowanie praw mniejszości jest 

jednym z podstawowych standardów demokratycznego państwa prawnego. Dlatego też 

przeciwdziałanie rasizmowi, ksenofobii oraz związanej z nimi nietolerancji Rzecznik Praw 

Obywatelskich zalicza do priorytetowych kierunków swojej aktywności. 

W ostatnim czasie coraz częstsze i coraz bardziej brutalne akty ksenofobii, 

antysemityzmu i rasizmu mają miejsce na Podlasiu i w jego okolicach. W ciągu ostatnich 

kilku miesięcy doszło do trzech podpaleń drzwi mieszkań cudzoziemców oraz kilku pobić 

na tle narodowościowym. 

W przedstawionym przez Pana Wojewodę projekcie mowa jest o potrzebie 

długotrwałego, konsekwentnego i stałego działania w oparciu o zespół ludzi, który będzie 

podejmował działania na rzecz przeciwdziałania aktom przemocy. 
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Każda inicjatywa, która wzmacnia działania podejmowane na rzecz walki 

z przestępczością o podłożu narodowościowym zasługuje na aprobatę. Cieszę się, iż powstał 

Zespół, który będzie koordynował działania wszystkich służb i organów administracji 

rządowej w zakresie przeciwdziałania aktom rasizmu w województwie podlaskim. 

Zjawisko rasizmu w świetle szeregu badań oraz podejmowanych przez 

demokratyczne państwo środków, które zmierzają do przeciwdziałania temu narastającemu 

problemowi, nadal utrzymuje się w Polsce. Przybliżając to zagadnienie, należy podkreślić, 

że zjawisko rasizmu jest pogwałceniem podstawowych praw poszczególnych jednostek 

i grup, a także stanowi poważne zagrożenie dla porządku publicznego. Naświetlenie 

zjawiska rasizmu i związanej z nimi nietolerancji i ksenofobii w naszym kraju i pokazanie 

pewnych kierunków, w których należy podejmować działania, by zmienić obecną sytuację, 

ma ogromne znaczenie dla stabilnego funkcjonowania społeczeństwa i poszanowania 

podstawowych praw i wolności każdego człowieka i obywatela. 

W obliczu rosnącej wielokulturowości i utrzymujących się stereotypowych ocenach 

różnych grup ludności, pojawia się szereg wyzwań zarówno dla rządzących, jak i całego 

społeczeństwa polskiego. Organy państwowe powinny kreować i realizować taką politykę 

społeczną która zapewni wszystkim mieszkańcom kraju, niezależnie od ich narodowości 

czy pochodzenie etnicznego, przestrzeganie praw człowieka, w tym ochronę przed 

przemocą. 

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

o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) uprzejmie 

proszę Pana Wojewodę o wskazanie, jakie działania planowane są w na terenie Podlasia 

i w jego okolicach we wskazanym wyżej obszarze. 


