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Rzecznik Praw Obywatelskich, zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r.
o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U.
Nr 254, poz. 1700, z późn. zm.), wykonuje zadania dotyczące realizacji zasady równego
traktowania jako organ niezależny. W zakresie tych zadań pozostaje monitorowanie równego
traktowania wszystkich osób.
Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 grudnia 2013 r.

Krajowy Program Działań

na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2016” (dalej: Program) jest kluczowym dokumentem
określającym konkretne działania z zakresu równego traktowania i niedyskryminacji oraz podmioty
odpowiedzialne za ich realizację. Jednym z podstawowych obszarów działania określonych w
Programie jest przeciwdziałanie przemocy

i zwiększenie

ochrony osób

doświadczających

przemocy. Niektóre ze wskazanych w tym obszarze celów, tj. podniesienie poziomu wiedzy na
temat zjawiska przemocy wobec osób o innym niż polskie pochodzeniu etnicznym lub narodowym
(3.2) oraz podniesienie poziomu wiedzy na temat zjawiska przemocy wobec osób LGBT (3.3), mają
zostać osiągnięte poprzez działania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Uwzględniając powyższe, a także mając na uwadze wyjaśnienia przedstawione w piśmie
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 sierpnia 2014 r. (ozn.: BMP-0790-4-3/2014/PS), zwracam
się z uprzejmą prośbą o przekazanie danych liczbowych dotyczących prowadzonego przez Zespół
do Spraw Ochrony Praw Człowieka monitoringu przestępstw z nienawiści oraz opracowanej w
oparciu o te dane, gromadzone od 2013 r., charakterystyki zjawiska, w odniesieniu do celów
szczegółowych 3.2 i 3.3 Programu. Uprzejmie proszę ponadto o poinformowanie, czy prowadzone

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

l ei. centr. (+48 22) 55 17 700
Infolinia obywatelska 800 676 676
biurorzecznika(2brpo.gov.pl
w\vw.rDo.sov.Dl

czynności dały podstawy do sformułowania postulatów w zakresie zmian organizacyjnych lub
legislacyjnych, mających na celu podniesienie poziomu ochrony prawnej grup narażonych na
dyskryminację (cel szczegółowy 3.4 Programu).
Nawiązując też do uprzedniej korespondencji - wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich
z dnia 22 lipca 2014 r. - uprzejmie proszę o powiadomienie, czy podjęte zostały dalsze prace
w kierunku

utworzenia

rasistowskim,

systemu

ksenofobicznym,

zintegrowanego
homofobicznym,

monitoringu
czy

też

incydentów

innych

o

zdarzeń

charakterze
o

podłożu

dyskryminacyjnym. Postulat utworzenia takiego systemu Rzecznik Praw Obywatelskich podnosi
już od kilku lat (zob.

np. zalecenia w: „Przeciwdziałanie przemocy motywowanej

rasą,

pochodzeniem etnicznym i narodowością. Analiza i zalecenia”, Biuletyn RPO. Źródła 2012, nr 4).
Niezwykle cenny projekt pn. ..Mapa Uprzedzeń: Repozytorium danych sondażowych”, realizowany
obecnie w ramach prac Rady do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii
i związanej z nimi Nietolerancji przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, będzie narzędziem
gromadzenia i analizy

danych z

i społecznych

najczęstszymi

będących

badań postaw względem
obiektami

grup etnicznych, narodowych

dyskryminacji

i

nienawiści.

Będzie

ono

z pewnością stanowić istotne ułatwienie w zakresie monitorowania i wczesnej prewencji zachowań
o charakterze dyskryminacyjnym oraz przestępstw z nienawiści. Nadal jednak brakować będzie
bazy informacyjnej o zdarzeniach, które miały ju ż miejsce i zostały zgłoszone różnym podmiotom,
w szczególności właściwym organom państwowym.
Ponadto,

będę

wdzięczny

za

przedstawienie

wniosków

Ministerstwa

Spraw

Wewnętrznych z przeprowadzonej w 2014 r. kampanii informacyjnej pod nazwą „Rasizm.
Walczę nie milczę” („Racism. Say it to fight it”), skierowanej do obywateli państw trzecich
przebywających na terenie Rzeczypospolitej

Polskiej, zrealizowanej w ramach projektu

„Imigranci wobec przestępstw z nienawiści - czyli jak skutecznie dochodzić swoich praw”.
Przede wszystkim, czy doświadczenia z tego projektu wskazują na potrzebę intensyfikacji
określonych działań

i kierunków

interwencji

w omawianym

obszarze przeciwdziałania

przemocy, a jeśli tak, to proszę o ich określenie.
Wobec powyższego, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz art. 17b pkt 1
ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2014 r., poz. 1648),
zwracam się do Pani Minister z uprzejmą prośbą o ustosunkowanie się do wskazanych
w niniejszym piśmie zagadnień.
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