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Uprzejmie dziękuję za przesłane w dniu 16 maja 2016 r. „Sprawozdanie końcowe 
z realizacji zadań Rady do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, 
Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji” (ozn.: BM-WOP.002.3.2016) oraz 
stanowisko z dnia 20 maja 2016 r. (ozn.: BM-WOP.073.2.2016) w sprawie zniesienia tej 
Rady z dniem 1 czerwca 2016 r., na mocy zarządzenia Prezes Rady Ministrów z dnia 
27 kwietnia 2016 r. 

Uwzględniając zastrzeżenia co do skuteczności działań Rady warto podkreślić, 
że sama koncepcja Rady i założenia obszarów jej działania (monitorowanie, reagowanie, 
świadczenie) zasługują na uznanie i dalsze twórcze wykorzystanie. Ponadto należy 
odnotować istotne projekty, których wdrażanie na tym forum zapoczątkowano, i które warto 
kontynuować – jak w szczególności prace nad repozytorium raportów i danych 
statystycznych związanych z mową nienawiści oraz zestawieniem definicji terminów i 
symboli związanych z mową i przestępstwami nienawiści, z uwzględnieniem 
dotychczasowego dorobku orzeczniczego. W odniesieniu do pierwszego z wymienionych 
projektów chciałbym wyrazić nadzieję na dalsze zaangażowanie podległego Pani Minister 
resortu, ponieważ jego wdrożenie wymagałoby przygotowania narzędzia informatycznego. 
Wiedzą, w jaki sposób powinno być ono skonstruowane, aby zapewnić oczekiwaną 
funkcjonalność dysponują bowiem pracownicy Ministerstwa Cyfryzacji.  

Pani Minister w swojej odpowiedzi podkreśliła, że obowiązkiem państwa 
i organów władzy publicznej jest przeciwdziałanie ksenofobii, walka z rasizmem, 
nietolerancją oraz dyskryminacją. Ufam, że – przy uwzględnieniu doświadczeń 
związanych z funkcjonowaniem Rady – przyjęte zostaną rozwiązania prawne 
i organizacyjne, które umożliwią efektywną realizację wymienionych zadań. W mojej 
ocenie mechanizm koordynacji działań, podejmowanych przez różne organy i instytucje, 
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jest bowiem niezbędny, aby zapewnić możliwie kompleksową reakcję na negatywne 
zjawiska i promowanie pozytywnych wzorców.

Podzielam opinię Pani Minister, że szczególną rolę w tym zakresie może wypełniać 
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania (obecnie Pełnomocnik Rządu ds. 
Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania), jako organ odpowiedzialny za 
realizowanie polityki rządu w zakresie równego traktowania. Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 
r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania 
(Dz. U. Nr 254, poz. 1700 ze zm.) wskazuje bowiem szereg zadań Pełnomocnika, które 
powinny być wykonywane we współpracy z różnymi podmiotami: organami publicznymi 
i organizacjami społecznymi. Pełnomocnik, wyposażony w odpowiednie zasoby finansowe 
i organizacyjne, z powodzeniem mógłby zatem przejąć funkcje uprzednio przypisane 
Radzie. W związku z powyższym pozwoliłem sobie skierować w tej sprawie wystąpienie do 
Pana Wojciecha Kaczmarczyka, Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego 
i Równego Traktowania, którego kopię przesyłam uprzejmie w załączeniu.

Liczę na naszą dobrą współpracę, również w zakresie równego traktowania 
i przeciwdziałania dyskryminacji.
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