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Warszawa, dnia 5 sierpnia 2022 r. 
MINISTERSTWO 

Rodziny i Polityki Społecznej 

Anna Schmidt 

Sekretarz Stanu 

Pełnomocnik Rządu 

ds. Równego Traktowania 

BRT-I.070.2.4.2022.BC 

Pan 

Marcin Wiącek 
Rzecznik Praw Obywatelskich 

Dotyczy: przyjęcia Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania 2022-2030 

Szanowny Panie Rzeczniku, 

Odpowiadając na pismo XI.070.8.2020.ASZ z dnia 17 maja 2022 r., zawierające prośbę 

o poinformowanie o stanie prac nad Krajowym Programem Działań na Rzecz Równego

Traktowania na lata 2022-2030, w tym wskazanie planowanego terminu przyjęcia Programu przez 

Radę Ministrów, uprzejmie informuję, co następuje. 

Dnia 24 maja br. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 113 w sprawie ustanowienia Krajowego 

Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030. Treść Programu została 

opublikowana w dniu 5 lipca 2022 r. w Monitorze Polskim pod pozycją 640. 

Długość prac nad Programem wynikała z przekrojowego charakteru dokumentu oraz zgłaszania 

licznych —często rozbieżnych — uwag przez kolejne podmioty uczestniczące w uzgodnieniach 

i konsultacjach projektu. W szczególności, prace na poziomie Stałego Komitetu Rady Ministrów 

trwały od 17 grudnia 2021 r. do  28 kwietnia 2022 r. 
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Prace nad Programem obejmowały również prowadzenie dialogu nieformalnego z Komisją 

Europejską, w efekcie którego projekt został zaktualizowany oraz przekazany do dodatkowych 

konsultacji publicznych, trwających od 9 do 19 listopada 2021 r.  

Projekt opiniowany był ponadto przez Radę Dialogu Społecznego, Komisję Wspólną Rządu 

i Samorządu Terytorialnego oraz Komisję Wspólną Rządu i Mniejszości Narodowych.  

Obok konsultacji publicznych, organizowanych na podstawie uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 

29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.), 

pomiędzy 4 lipca a 19 listopada 2020 r. prowadzone były za pośrednictwem formularza 

internetowego, umieszczonego na stronie internetowej Pełnomocnika Rządu ds. Równego 

Traktowania konsultacje „Zgłoś pomysł”. Wykazały one duże zainteresowanie projektem wśród 

obywateli i ich organizacji. W ramach konsultacji „Zgłoś pomysł” wpłynęło 1150 formularzy. Wśród 

korespondencji wyodrębniono 289 uwag merytorycznych, które odnosiły się do edukacji 

antydyskryminacyjnej (89) i problematyki zw. z pieczą i alienacją rodzicielską (83). Ponadto, uwagi 

dotyczyły także zmian w prawie antydyskryminacyjnym (38), mowy nienawiści (18) oraz kampanii 

medialnej dotyczącej antydyskryminacji (7). Większość uwag obywateli i ich organizacji została 

uwzględniona w ostatecznej treści uchwały Rady Ministrów.  

Proszę przyjąć podziękowanie za cenne uwagi przekazane przez Pana Profesora oraz przez 

poprzedniego Rzecznika Praw Obywatelskich. Potwierdziły one m.in. celowość wyodrębnienia w 

programie nowych priorytetów, tj. budowania świadomości, gromadzenia danych i badań oraz 

koordynacji, nieobecnych w pierwszej edycji Programu na lata 2013–2016. Zaplanowana w 

Programie ewaluacja przepisów dotyczących równego traktowania, w szczególności ustawy z dnia 

3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego 

traktowania (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2156) prowadzona będzie 

z uwzględnieniem zarówno przepisów Unii Europejskiej uchwalonych od 2010 r., jak i dyrektyw oraz 

innych dokumentów, nad którymi prace nie zostały jeszcze zakończone.  

Wyrażam przekonanie, że analiza opublikowanej w Monitorze Polskim treści Programu otworzy 

nowe pola współpracy przy realizacji zadań Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania oraz 

Rzecznika Praw Obywatelskich. Zapraszam Pana do dialogu nt.  kierunku potrzebnych zmian 

prawnych, a także działań na rzecz zwiększenia świadomości społecznej oraz pełniejszej realizacji 

zasady równego traktowania w Polsce. 
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Z poważaniem 

Anna Schmidt 

Sekretarz Stanu 

Pełnomocnik Rządu 

do Spraw Równego Traktowania 

   /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
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