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Szanowny Panie Premierze, 

W dniu 18 lutego 2021 r. Komisja Europejska, działając na podstawie art. 258 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, podjęła decyzję1 stwierdzającą, że Polska 
uchybiła przepisom prawa unijnego poprzez nieprawidłową transpozycję decyzji ramowej 
Rady 2008/913/WSiSW z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwalczania pewnych form 
i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawnokarnych2. W opinii Komisji, 
jak wynika z komunikatu, przepisy prawa karnego nie transponują prawidłowo przepisów 
decyzji dotyczących nawoływania do nienawiści podżegającego do przemocy na tle 
rasistowskim i ksenofobicznym oraz ograniczają zakres kryminalizacji podżegania do 
nienawiści. Ponadto, zdaniem Komisji, Polska nieprawidłowo transponowała przepisy 
dotyczące kryminalizacji konkretnych form nawoływania do nienawiści, pomijając rażącą 
trywializację zbrodni międzynarodowych i Holokaustu oraz ograniczając kryminalizację 
negowania i aprobowania tych przestępstw wyłącznie do przypadków, w których 
przestępstwa te zostały popełnione przeciwko obywatelom polskim3. 

W kontekście tego stanowiska Komisji pragnę powtórnie zwrócić uwagę Pana 
Premiera na brak rządowej strategii przeciwdziałania przestępstwom z nienawiści. 
Dotychczasowe próby podjęcia działań, takie jak np. powołanie Międzyresortowego 
Zespołu do spraw przeciwdziałania propagowaniu faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych 
oraz przestępstwom nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, 
etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, okazały się 
dalece niewystarczające. Na potrzebę stworzenia kompleksowej strategii zwracałem uwagę 

1 INFR (2020)2322, Incorrect transposition of the Council framework decision 2008/913/jha by Poland.
2 Dz.Urz.UE.L.2008.328.55.
3 Informacja prasowa dostępna na stronie KE pod adresem: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/inf_21_441.    
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w wystąpieniach skierowanych do Pana Premiera z dnia 30 października 2018 r., 19 lutego 
2019 r., a także w ostatnim piśmie z dnia 30 czerwca 2020 r.4 w dwudziestą rocznicę 
przyjęcia przez Radę Unii Europejskiej dyrektywy 2000/43/WE wprowadzającej w życie 
zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne5, które 
przekazane zostało do Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania. Niestety, co 
stwierdzam z przykrością, do dziś nie uzyskałem na ww. wystąpienia żadnej 
merytorycznej odpowiedzi. 

Mając powyższe na uwadze, na postawie art. 16 ust. 1 w zw. z art. 17b pkt 3 ustawy 
z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r., poz. 627 t.j.), 
ponownie zwracam się do Pana Premiera z uprzejmą prośbą o merytoryczną analizę 
wskazanych w poprzednich wystąpieniach postulatów oraz o przedstawienie stanowiska w 
każdej z poruszonych w poszczególnych punktach kwestii. 

Ponadto, na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o Rzeczniku Praw 
Obywatelskich, proszę o odniesienie się do uchybień wskazanych w ww. decyzji Komisji 
Europejskiej, przesłanie do mojego biura kopii decyzji Komisji i udzielenie informacji, 
jakie działania zostaną podjęte przez podległe Panu Premierowi resorty w celu wyjaśnienia 
lub usunięcia wskazanych przez Komisję uchybień w transpozycji decyzji ramowej Rady 
2008/913/WSiSW.  

Z poważaniem 

Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

/-podpisano elektronicznie/

4 Zob. komunikat i korespondencję dostępną pod adresem: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-do-premiera-o-
calosciowej-strategii-przeciwdzialania-przestepstwom-z-nienawisci 
5 Dz.U.UE.L.2000.180.22.
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