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Szanowny Panie Rzeczniku, 

 

W odpowiedzi na Pana pismo z 13 stycznia br. (znak: XI.801.9.2020.ASZ), 
dotyczącym funkcjonowania Ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych 
przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz.U. z 2020 r. poz. 2156, tj.; 
dalej jako: „ustawa o równym traktowaniu”), uprzejmie przekazuję następujące informacje: 

W piśmie porusza Pan szereg zagadnień, które pozostają równie ważne 
dla Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania: zapewnienie odpowiedniego 
zakresu i środków ochrony przed dyskryminacją, podniesienie świadomości społecznej 
w zakresie dyskryminacji i mechanizmu ochrony prawnej, zapewnienie skutecznej ochrony 
instytucjonalnej przed dyskryminacją. 

Zapewniam Pana, iż zgodnie z założeniami poczynionymi w projekcie Krajowego 
Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2021-2030 (dalej: „Krajowy 
Program”) wszystkie te zagadnienia stanowią priorytety kierunkowe rządu.  

W ramach planowanych konsultacji, związanych z koniecznością weryfikacji 
obecnego kształtu zapisów „ustawy o równym traktowaniu”, chciałabym zaprosić do dyskusji 
szerokie grono podmiotów m.in. przedstawicieli ministerstw, urzędów centralnych, instytucji 
naukowych i badawczych, organizacji pozarządowych, partnerów społecznych 
oraz przedstawicieli Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Pogłębiona analiza pozwoli 
wypracować rozwiązania, które dostosują polskie prawodawstwo do aktualnych potrzeb życia 
społecznego.  



 

 

 

Należy jednak mieć na uwadze, że realizacja konstytucyjnych zasad równości wobec 
prawa i zakazu dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym nie może 
ograniczać się do jednej ustawy. Z tego względu przeprowadzone zostaną również analizy 
ustawodawstwa o charakterze anty-dyskryminacyjnym, aby zapewnić egzekwowanie zasady 
równego traktowania na wszystkich płaszczyznach życia publicznego.  

Zgodnie z konstytucyjnym trójpodziałem władzy, zadanie zapewnienia skutecznej 
ochrony tych praw spoczywa również na niezależnych sądach. Dlatego też w projekcie 
Krajowego Programu zawarto konieczność corocznego sporządzenia analiz orzeczeń 
dotyczących problematyki równego traktowania. Pozwolą one na monitorowanie 
skuteczności przepisów i opracowywanie ewentualnych rozwiązań legislacyjnych.   

Znaczącym priorytetem dla urzędu Pełnomocnika pozostaje również podnoszenie 
świadomości społecznej w zakresie równego traktowania, dlatego Krajowy Program zawiera 
szereg działań dążących do realizacji tego celu.  

  
  
  

 

Z wyrazami szacunku, 
 

Anna Schmidt 
Sekretarz Stanu 

Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania 
/podpisano certyfikatem kwalifikowanym/   

 

 


