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Przeciwdziałanie przemocy i zwiększenie ochrony osób doświadczających przemocy 
stanowi jeden z podstawowych obszarów działania określonych w przyjętym przez Radę 
Ministrów w dniu 10 grudnia 2013 r. „Krajowym Programie Działań na Rzecz Równego 
Traktowania na lata 2013-2016” (dalej: Program), W Programie wymienione zostały konkretne 
działania z zakresu równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji oraz zostały 
wskazane podmioty odpowiedzialne i współpracujące przy ich realizacji. Rzecznik Praw 
Obywatelskich jako konstytucyjny organ ochrony praw i wolności obywatelskich oraz 
jednocześnie jako niezależny organ do spraw równego traktowania uznaje, że określone 
w Programie cele i działania należą do priorytetowych aktywności właściwych organów 
publicznych na rzecz urzeczywistniania zasady równości i niedyskryminacji bez względu 
na płeć, pochodzenie rasowe, etniczne, narodowość, religię, niepełnosprawność, wiek czy 
orientację seksualną. Niezbędna zatem staje się właściwa realizacja wyznaczonych zadań.

Przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wielokrotnie brali udział 
w posiedzeniach Rady do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii 
i związanej z nimi Nietolerancji, która została utworzona w 2013 r. przy Ministerstwie 
Administracji i Cyfryzacji. W ramach prac Rady uzgodniono m. in. utworzenie systemu 
zintegrowanego monitoringu incydentów o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, 
homofobicznym, czy też innych zdarzeń o podłożu dyskryminacyjnym. Według planów Rady, 
chcąc zgłosić napaść nie tylko na tle rasistowskim, ksenofobicznym, homofobicznym, bądź też 
ze względu na niepełnosprawność, płeć czy wiek, platforma byłaby także dostępna poprzez 
internetowe strony organizacji pozarządowych działających na rzecz grup narażonych na 
dyskryminację. System miał być elektroniczną platformą, która stanowić powinna źródło 
aktualnych informacji o zdarzeniach, ułatwić komunikację miedzy podmiotami włączonymi do
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systemu, umożliwić tworzenie zestawień statystycznych oraz raportów oraz przyczynić się do 
skutecznego reagowania odpowiednich władz publicznych. Przy tworzeniu systemu Rada 
współpracować miała z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych tak, aby 
system obejmował wyłącznie informacje niezbędne i nie stwarzał zagrożeń dla prawa do 
prywatności osób uczestniczących w raportowanych zdarzeniach. Projekt pilotażowy 
planowany był na rok 2014. Jak wynika ze sprawozdania z realizacji zadań Rady za rok 2013 
MAiC pozyskał na ten cel dofinansowanie z Funduszy Norweskich. Dodatkowo powołano 
zespół, złożony m.in. z przedstawicieli Policji, MSW, MAiC i organizacji pozarządowych, 
który miał opracować projekt platformy.

W mojej ocenie taka platforma, jako pierwsze tego rodzaju systemowe działanie 
umożliwiające monitoring przestępstw z nienawiści nie tylko na tle rasowym 
i narodowościowym, w znacznym stopniu przyczyniłaby się do zwiększenia wiedzy na 
temat skali zjawiska, a co za tym idzie do właściwego reagowania na przypadki 
dyskryminacji.

Niestety, z dostępnych publikacji prasowych wynika, że projekt miał zostać zamknięty, 
a zarezerwowane pieniądze przekazano do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na działającą 
już tam platformę zgłoszeniową „Report Racism”, gdzie można zgłaszać wyłącznie napaści na 
tle rasowym i narodowościowym.

Mając powyższe na uwadze, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz art. 17b 
pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, 
poz. 147 ze zm.), zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o ustosunkowanie się do 
powyższych informacji oraz o powiadomienie, w jaki sposób zostanie zrealizowany cel 
szczegółowy 3.3 z obszaru „Przeciwdziałanie przemocy, w tym przemocy w rodzinie, 
i zwiększenie ochrony osób doświadczających przemocy” Programu, który zobowiązuje MSW 
od 2013 r. do prowadzenia monitoringu przestępstw z nienawiści popełnianych z powodu 
orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej oraz analizy uzyskanych informacji w celu 
opracowania charakterystyki zjawiska. Będę także wdzięczna za przekazanie informacji 
o metodologii realizacji celu szczegółowego 3.2 wskazanego wyżej obszaru Programu. Wydaje 
się bowiem, że bez prawidłowej realizacji celów odnoszących się do podniesienia poziomu 
wiedzy na temat zjawiska przemocy, cel 3.4. w postaci podniesienia poziomu ochrony prawnej 
grup narażonych na dyskryminację będzie trudniejszy do osiągnięcia.
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