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Celem niniejszego Sprawozdania jest aktualizacja materiałów zawartych w 
poprzednim Sprawozdaniu oraz informacji przedstawionych podczas jego obrony na 
posiedzeniu Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej w dniach 5 i 6 sierpnia 2009 r.  
Niniejsze Sprawozdanie przedstawia stan prawny i praktyki w zakresie realizacji przez 
Rzeczpospolitą Polską postanowień Konwencji w okresie od sierpnia 2009 r. do grudnia 2011 
r., z uwzględnieniem zmian, jakie zaszły w ustawodawstwie polskim w odniesieniu do 
poprzedniego Sprawozdania. Dokument ten został sporządzony zgodnie  
z wytycznymi Guidelines for the CERD-specific document to be submitted by States Parties 
under Article 9, paragraph 1, of the Convention (CERD/C/2007/1). Uzupełnieniem 
niniejszego Sprawozdania jest Core Document.   

 

Wykaz skrótów  

ABW  Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
CBŚ  Centralne Biuro Śledcze 

MKiDN  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego 
MS – Ministerstwo Sprawiedliwości 
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ETPC – Europejski Trybunał Praw Człowieka 
GUS – Główny Urząd Statystyczny 
HFPC – Helsińska Fundacja Praw Człowieka  
KCIK  Krajowego Centrum Interwencyjno-
Konsultacyjne 
KGP – Komenda Główna Policji 
KSP  Komenda Stołeczna Policji  
KWP – Komenda Wojewódzka Policji 
K.k. – Kodeks karny 
K.k.w. – Kodeks karny wykonawczy 
K.p.k – Kodeks postępowania karnego  
KRRiT – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 
MEN – Ministerstwo Edukacji Narodowej 
 
 

MSWiA – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 
Administracji1  
ODIHR - OBWE  Biuro Instytucji 
Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji 
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 
PIP – Państwowa Inspekcja Pracy  
PG – Prokuratura Generalna 
RP – Rzeczpospolita Polska 
RPD – Rzecznik Praw Dziecka  
RPO – Rzecznik Praw Obywatelskich   
SWI  System Wczesnej Interwencji 
SG – Straż Graniczna 
SW – Służba Więzienna 

 

Informacja o realizacji zaleceń Komitetu do spraw Likwidacji Dyskryminacji Rasowej 
wystosowanych po rozpatrzeniu przez Komitet ostatniego Sprawozdania  Polski 

 
Komitet zaleca, aby Państwo-Strona, biorąc pod uwagę Zalecenie ogólne nr 27 (2000)  
w sprawie dyskryminacji Romów: 

(a) zwiększyło wysiłki na rzecz pełnej integracji Romów ze społeczeństwem 
polskim i zwalczania dyskryminacji wobec Romów poprzez poprawę zakresu 
korzystania z praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, w szczególności w 
zakresie edukacji, zatrudnienia i mieszkalnictwa; 
(b) opracowało i wdrożyło programy likwidacji ubóstwa mające na celu 
zwalczanie ubóstwa wśród Romów i innych ekonomicznie marginalizowanych grup 
społecznych; oraz 
(c) zapewniło dostęp do aktualnych informacji i danych statystycznych 
dotyczących średniej długości życia i poziomu biedy w Państwie-Stronie, z podziałem 
na regiony i grupy etniczne. 

 

1. Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym nakłada 
na organy władzy publicznej obowiązek podejmowania odpowiednich środków służących 
ochronie, zachowaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości oraz zachowaniu  
i rozwojowi języka regionalnego. Zgodnie z ww. ustawą Romowie stanowią jedną  
z mniejszości etnicznych. Oznacza to, że zgodnie ze wspomnianą ustawą korzystają  
z ustawowych środków przeznaczonych na podtrzymanie tożsamości kulturowej mniejszości. 
Należy również wskazać, że przepisy ustawy zwiększyły możliwość oddziaływania 
przedstawicieli mniejszości, w tym również romskiej, na sprawy, które ich dotyczą. Od 2008r. 
w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych funkcjonuje stały 
zespół roboczy - Zespół do Spraw Romskich. W omawianym okresie odbyło się 10 posiedzeń 
Zespołu.  

 
1 W listopadzie 2011 r. w miejsce Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji utworzono Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Biorąc pod uwagę okres sprawozdawczy 
oraz fakt, że większość działań opisywanych w Sprawozdaniu dotyczy działalności MSWiA w dokumencie 
używana jest nazwa MSWiA. 



 
2.W strukturach terenowej administracji rządowej w 15 z 16 województw (z wyjątkiem 

województwa świętokrzyskiego) powołano pełnomocników wojewodów ds. mniejszości 
narodowych i etnicznych, którzy na poziomie regionalnym koordynują realizację polityki 
państwa na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, ze szczególnym uwzględnieniem 
roboczej współpracy z lokalnymi organizacjami mniejszości narodowych lub etnicznych, w 
tym romskich.  

3. Głównym elementem wpierania społeczności romskiej w Polsce jest Program na rzecz 
społeczności romskiej w Polsce na lata 2004-2013, z możliwością kontynuacji w latach 
następnych. W ramach Programu prowadzone są działania na rzecz poprawy sytuacji Romów 
m.in. w dziedzinie edukacji, zatrudnienia i mieszkalnictwa. Działania prowadzone w zakresie 
poprawy warunków mieszkaniowych w okresie 2009-2010 polegały na budowie nowych 
lokali mieszkalnych, remontach oraz na doprowadzeniu mediów do  ponad 1200 mieszkań 
romskich (średnio nieco ponad 600 mieszkań rocznie; dane za 2011 r. nie są jeszcze dostępne, 
ale można sądzić, że liczba ta jest podobna). Dynamika tych działań ma charakter rosnący – w 
porównaniu z początkiem działań (2004 r.) liczba lokali objętych programem poprawy 
warunków mieszkaniowych wzrosła trzykrotnie. 

4. Liczba osób ze społeczności romskiej objętych szkoleniami zawodowymi lub 
szkoleniami podnoszącymi kwalifikacje zawodowe w latach 2009-2010 wyniosła 269 osób, a 
74 osoby zostały objęte zatrudnieniem w ramach subsydiowanych miejsc pracy (dane za 
2011r. nie są jeszcze dostępne). Ważnym uzupełnieniem działań w tej dziedzinie było 
organizowanie szkoleń podnoszących i zmieniających kwalifikacje zawodowe oraz 
poradnictwa zawodowego, realizowanych głównie w ramach finansowanego ze środków Unii   
Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) tzw. „komponentu romskiego” PO KL 
(informacje na temat tego Programu zostały umieszczone w punkcie 7). 

5. Działania na rzecz poprawy sytuacji społeczności Romskiej w dziedzinie edukacji 
zostały omówione w punktach 12-25. 

6.W związku z przypadającym na 2013 r. zakończeniem realizacji Programu na rzecz 
społeczności romskiej w Polsce, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, w 
kompetencjach którego leżała realizacja Programu, w roku 2011 zlecił niezależnej organizacji 
pozarządowej jego ewaluację, z której wnioski posłużą do opracowania nowej strategii 
integracji społeczności romskiej w Polsce na kolejne lata. W celu uzyskania informacji o 
wymiernych efektach realizacji Programu MSWiA na bieżąco monitorowało jego wdrażanie, 
konsultowało kierunki polityki integracyjnej wobec mniejszości romskiej z Zespołem ds. 
Romskich Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, a także - w celu 
wymiany doświadczeń i tzw. „dobrych praktyk” – współpracowało z organizacjami i 
instytucjami o charakterze międzynarodowym (ODIHR-OBWE, Komisja Europejska, Rada 
Europy i in.). Dodatkowo, MSWiA prowadziło szerokie działania informacyjne na temat 
dostępnych form pomocy dla społeczności romskiej oraz działania zmierzające do aktywizacji 
romskich organizacji pozarządowych. 

7. W ramach tzw. „komponentu romskiego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PO 
KL (2007-2013), działania 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej do 
końca 2011 r. wsparciem objęto 2842 osoby ze społeczności romskiej. Jednocześnie, w 
ramach Poddziałania 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej (projekty konkursowe) w 
trakcie realizacji jest 48 umów na łączną kwotę ponad 39 mln zł (ok. 9,2 mln EURO). 
Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL projekty te obejmują działania z 
zakresu zatrudnienia, edukacji, integracji społecznej i zdrowia, które przyczyniają się do 
zwiększenia aktywności społeczno-zawodowej społeczności romskiej. Zadania prowadzone w 



ramach Programu na rzecz społeczności Romskiej oraz „komponentu romskiego” PO KL 
mają charakter komplementarny i stanowią ważny element działań Rządu RP, 
podejmowanych na rzecz przeciwdziałania marginalizacji społecznej mniejszości romskiej w 
Polsce oraz zwalczenia ubóstwa i problemu dziedziczenia biedy.  

8. Warto podkreślić, że ograniczanie ubóstwa społeczności romskiej jest procesem 
długofalowym i jego skutki będą widoczne w dłuższej perspektywie czasowej. Nieodzownym 
elementem poprawy sytuacji ekonomicznej Romów jest zwiększenie poziomu wykształcenia 
tej grupy, z uwzględnieniem szkolnictwa zawodowego. Jest to proces długotrwały i - poza 
środkami finansowymi i odpowiednimi inwestycjami - wymaga dalszego zaangażowania ze 
strony administracji publicznej, społeczności lokalnych, oraz - co szczególnie istotne - 
samych zainteresowanych. Obok programów opisanych powyżej, społeczność romska objęta 
jest również innymi programami mającymi na celu przeciwdziałanie zjawisku ubóstwa (np. 
Strategia Polityki Społecznej na lata 2007-2013, Program wieloletni Pomoc państwa w 
zakresie dożywiania, Krajowy Program Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna na 
lata 2008-2010). W ocenie Rządu RP stosowane obecnie rozwiązania pozwalają na uznanie, 
że opracowywanie i wdrażanie nowych programów likwidacji ubóstwa wśród społeczności 
romskiej nie jest konieczne.  

9. Dane na temat przeciętnego trwania życia opracowywane są przez GUS corocznie wg 
płci, regionów, województw i podregionów. Z uwagi na fakt, że na karcie zgonu brak jest 
informacji o narodowości lub pochodzeniu etnicznym nie jest możliwe obliczanie wskaźnika 
przeciętnego dalszego trwania życia według tej cechy.  

10. GUS prowadzi również badania reprezentacyjne, na podstawie których obliczany jest 
odsetek ludności żyjącej poniżej poszczególnych granic ubóstwa (tzw. ustawowej, relatywnej 
oraz minimum egzystencji). Ze względu na dość niski odsetek Romów (oraz innych 
mniejszości narodowych i etnicznych) w ogólnej liczbie ludności Polski nie jest możliwe 
uzyskanie precyzyjnych wyników dla poszczególnych grup w tego typu badaniach. Natomiast 
corocznie są publikowane dane dotyczące poziomu biedy w podziale na regiony.   

11. Aktualne dane dotyczące charakterystyki demograficznej oraz społeczno-
ekonomicznej ludności Polski, w tym sytuacji grup narodowościowych i etnicznych na rynku 
pracy, będą możliwe do uzyskania na podstawie wyników kolejnego spisu ludności, 
przeprowadzonego w 2011 r. (przewidywany termin upowszechnienia wyników z tego 
zakresu to IV kwartał 2012 r.). W 2013 r. planowana jest realizacja badania pospisowego na 
temat tożsamości narodowej mieszkańców Polski. W badaniu przewiduje się podjęcie takich 
zagadnień, jak: złożone tożsamości narodowe w powiązaniu z pochodzeniem (wielorakie 
identyfikacje narodowościowe, pochodzenie etniczne, narodowość rodziców itp.). 

 
Komitet zaleca, aby Państwo-Strona, biorąc pod uwagę Zalecenie ogólne nr 27 (2000)  
w sprawie dyskryminacji Romów: 

(a) podjęło niezbędne działania w celu wyeliminowania niskiego poziomu uczestnictwa 
dzieci romskich, przykładając dostatecznie dużą wagę do każdego z czynników 
mających wpływ na tę sytuację;  

(b) opracowało i wdrożyło strategię na rzecz poprawy dostępu do powszechnej 
edukacji dla dzieci romskich; 

(c) zwiększyło dostępności do kształcenia dwujęzycznego; oraz 
(d) zapewniło odpowiednie formy i programy kształcenia dla członków społeczności 

romskiej spoza wieku szkolnego, w celu poprawy w tej grupie społecznej ogólnego 
poziomu alfabetyzacji dorosłych. 
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12. W latach 2009 - 2011 kontynuowane było wspomaganie edukacji uczniów romskich  
poprzez realizację modułu edukacyjnego w ramach rządowego Programu na rzecz 
społeczności romskiej w Polsce na lata 2004-2013. W tym celu z budżetu resortu oświaty 
przekazano: 

- w 2009 r. łączną kwotę 700.000 zł (ok. 166 500 EURO) na dofinansowanie 97 zadań 
edukacyjnych zgłoszonych przez 81 podmiotów;  
- w 2010 r. łączną kwotę 700.000 zł na dofinansowanie 99 zadań edukacyjnych zgłoszonych 
przez 85 podmiotów;  
- w 2011 r. łączną kwotę 700.000 zł na dofinansowanie 78 zadań edukacyjnych zgłoszonych 
przez 67 podmiotów. 

Podmiotami realizującymi zadania są przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego, 
prowadzące szkoły, w których uczniowie romscy realizują obowiązek szkolny i obowiązek 
nauki, a także stowarzyszenia romskie i organizacje pozarządowe działające na rzecz 
społeczności romskiej. Środki finansowe, przekazywane w trybie dotacji, przeznaczone są 
głównie na wyposażenie uczniów romskich w podręczniki i przybory szkolne oraz stroje 
sportowe, odzież i obuwie, co ma szczególne znaczenie w przypadku uczniów romskich 
pochodzących z rodzin, które utrzymują się z zasiłków socjalnych. W ramach zadań 
edukacyjnych dofinansowuje się także organizację kolonii i półkolonii letnich, zimowisk, 
obozów harcerskich, wycieczek turystyczno-krajoznawczych, zajęć sportowych i 
rekreacyjnych. Uzupełnieniem działań podejmowanych w dziedzinie edukacji jest pomoc 
materialna. Dotyczy ona głównie dofinansowania umożliwiającego systematyczne 
korzystanie przez dzieci romskie z wychowania przedszkolnego. W tym zakresie należy 
wymienić zaopatrzenie dzieci szczególnie potrzebujących pomocy materialnej w podręczniki, 
przybory szkolne, pomoce dydaktyczne, a także ich ubezpieczenie od następstw 
nieszczęśliwych wypadków. 

13. Ważnym elementem działań podejmowanych w celu integracji mniejszości romskiej 
oraz przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu tej grupy jest prowadzenie świetlic 
środowiskowych. Świetlice, skupiające zarówno młodych Romów, jak i dzieci oraz młodzież 
nie-romską, proponują szeroką ofertę dodatkowych zajęć kulturalnych, muzycznych, 
sportowych oraz językowych. W latach 2009-2011 dofinansowano działalność ponad 50 
świetlic środowiskowych na terenie całego kraju kwotą ok. 4,5 mln zł. (ok. 1 mln EURO). 
Warto przy tym zaznaczyć, że dzieci romskie uczęszczają także do świetlic szkolnych, 
finansowanych  ze środków samorządowych. 

14. Instrumentem wykorzystywanym do zwiększenia udziału dzieci romskich w systemie 
edukacji stało się wprowadzenie, początkowo w ramach Programu na rzecz społeczności 
romskiej w Polsce, instytucji asystenta edukacji romskiej. Ze względu na dużą efektywność 
i skuteczność  tego rozwiązania, zawód asystenta edukacji romskiej wprowadzono na stałe do 
polskiego systemu oświaty. Jednocześnie wprowadzono zwiększone finansowanie 
dodatkowych potrzeb edukacyjnych uczniów pochodzenia romskiego o 150 %  na jednego 
ucznia w stosunku do uczniów większościowych. To rozwiązanie pozwala na stałe, 
niezależne od środków Programu, finansowanie działalności asystenta, a także nauczyciela 
wspomagającego edukację dzieci romskich oraz finansowanie dodatkowych zadań 
edukacyjnych dla uczniów romskich (wyrównawczych, zajęć z zakresu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej np. zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, terapii 
logopedycznej, itp.). W okresie sprawozdawczym liczba asystentów utrzymywała się na 
poziomie ok. 100 osób, podobnie kształtowała się liczba nauczycieli wspomagających 
edukację uczniów romskich. Rozwiązanie to przyczyniło się do postrzegania przez Romów 
szkoły jako instytucji bardziej otwartej na potrzeby społeczności romskiej i bardziej 
przyjaznej wobec tej społeczności.  
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15. Ponadto, realizując zadania edukacyjne w ramach Programu, Minister Spraw 
Wewnętrznych i Administracji powierzył organizacjom pozarządowym realizację systemu 
stypendialnego dla studentów romskich oraz uczniów szczególnie uzdolnionych. W latach 
2009-2011 wsparciem stypendialnym objęto grupę ok. 70 studentów (rocznie) oraz w sumie 
ok. 70 uczniów szczególnie uzdolnionych. System stypendialny dla uczniów pochodzenia 
romskiego na poziomie szkół ponadpodstawowych, który wszedł w życie w roku szkolnym 
2010/2011, objął grupę 55 uczniów.  

16. Monitoring siedmioletniego okresu wdrażania Programu na rzecz społeczności 
romskiej w Polsce wykazuje, że zwiększyła się liczba dzieci realizujących obowiązek szkolny 
(w niektórych województwach wszystkie dzieci objęte tym obowiązkiem uczęszczają do 
szkoły), poprawiła się frekwencja oraz wyniki nauczania uczniów romskich. 

17. Istotnym problemem, sygnalizowanym zarówno przez instytucje międzynarodowe na 
poziomie europejskim, jak i romskie organizacje pozarządowe, jest problem nadreprezentacji 
uczniów pochodzenia romskiego w systemie szkolnictwa specjalnego. W związku z tym, w 
2010 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wystąpił do wojewodów z prośbą o 
przekazanie informacji o liczbie uczniów pochodzenia romskiego kierowanych na podstawie 
orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych do przedszkoli i szkół specjalnych. Z 
przekazanych danych wynika, że średnio 16,8% uczniów pochodzenia romskiego 
zgłoszonych w roku 2010 do Systemu Informacji Oświatowych (jako uczniów, dla których 
placówki oświatowe podejmują dodatkowe zadania edukacyjne) zostało skierowanych na 
podstawie orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych do klas, oddziałów lub szkół 
(przedszkoli) specjalnych.  

18. W odniesieniu do kwestii związanych z kierowaniem uczniów romskich do szkół 
specjalnych wyjaśnić należy, że zgodnie z ustawą o systemie oświaty, polski system oświaty 
zapewnia każdemu dziecku uczęszczającemu do przedszkola, szkoły lub placówki, wsparcie 
w rozwoju i pomoc psychologiczno-pedagogiczną stosownie do jego potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych, w tym organizację kształcenia specjalnego, wyłącznie na wniosek 
rodziców/opiekunów prawnych. Cele te w odniesieniu do dzieci i młodzieży ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, realizowane są m.in. poprzez: 

- dostosowanie treści, metod i  organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych 
uczniów; 
- możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy 
dydaktycznej; 
-  umożliwienie pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież 
niepełnosprawną, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz 
predyspozycjami; 
- opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi, tj. umożliwianie im realizowania 
zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć 
rewalidacyjnych. 
 

19. Należy przy tym podkreślić, że określenie specjalnych potrzeb edukacyjnych jest 
bardzo szerokie. Wśród uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którym w 
szczególności należy udzielić w przedszkolu, szkole lub placówce pomocy psychologiczno-
pedagogicznej wyróżnia się zarówno uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych 
społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, jak i uczniów, których potrzeby 
wsparcia wynikają z zaniedbań środowiskowych, związanych z sytuacją bytową ucznia i jego 
rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi lub wynikają z 
trudności adaptacyjnych, związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska 
edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. Jeśli diagnoza 
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potwierdzi występowanie u dziecka dysfunkcji wymagającej specjalnej organizacji nauki i 
metod pracy, organizowane jest kształcenie specjalne. Podstawą do objęcia dziecka 
kształceniem specjalnym jest wówczas orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 
wydawane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną na wniosek rodziców 
(opiekunów prawnych). Nikt nie może nakłonić rodzica do złożenia takiego wniosku wbrew 
jego woli. Wszystkie czynności poradnia psychologiczno-pedagogiczna podejmuje na 
wniosek i za zgodą rodzica/prawnego opiekuna. Orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydaje się na rok szkolny, etap edukacyjny lub okres nauki w danej szkole. W 
każdej chwili rodzic może złożyć wniosek o uchylenie tego orzeczenia lub wydanie nowego. 
Orzeczenie wydaje się wnioskodawcy/rodzicowi, który sam podejmuje decyzję, czy 
przedstawi je w szkole w celu zapewnienia kształcenia specjalnego. Od orzeczenia 
przysługuje wnioskodawcy prawo złożenia odwołania. Kształcenie specjalne zapewnia 
jednostka samorządu terytorialnego, do której zadań należy prowadzenie przedszkola lub 
szkoły danego typu (ogólnodostępne, integracyjne, specjalne), którą wskazał rodzic 
dziecka/opiekun prawny. Z przedstawionych powyżej regulacji prawnych wynika, że decyzje 
dotyczące wszelkich podejmowanych wobec dziecka działań dotyczących kształcenia i 
wychowania w systemie oświaty, należą do jego rodzica/opiekuna prawnego. Tym samym 
umieszczenie dziecka w szkole specjalnej odbywa się na wniosek jego rodzica/opiekuna 
prawnego.   

20. W celu zbadania problematyki orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów 
romskich przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, MEN podjęło następujące 
działania: 

- w 2010 r. MEN przeprowadziło sondaż w 16 poradniach psychologiczno-pedagogicznych z 
15 województw, które wydają dla dzieci romskich orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego. Pominięto poradnie z woj. wielkopolskiego, gdyż z tego województwa nie 
wpłynęły żadne wnioski do MEN, za pośrednictwem MSWiA, o finansowanie realizacji 
modułu edukacyjnego rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 
2010r. W objętych sondażem poradniach w roku szkolnym 2009/2010 wydano ogółem 2541 
orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, z tego 23 dotyczyły dzieci romskich (co stanowi 
0,9%). Z informacji uzyskanych od 16 dyrektorów poradni wynikało, że asystent edukacji 
romskiej rzadko towarzyszy rodzicom dziecka romskiego w trakcie przeprowadzanych 
wywiadów z rodzicami i uczniami, poprzedzających badania psychologiczno-pedagogiczne, 
ponieważ z reguły zarówno rodzice, jak i dzieci nie mają problemów z komunikacją werbalną 
ze specjalistami poradni w trakcie przeprowadzanych badań;  

- w 2011 r. MEN zorganizowało pięć regionalnych spotkań konsultacyjno-informacyjnych z 
przedstawicielami wszystkich poradni psychologiczno-pedagogicznych w ramach projektu 
Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W 
trakcie tych spotkań szczegółowo omówiono wszystkie kwestie związane z wydawaniem 
przez poradnie orzeczeń dla dzieci romskich. W szczególności zwracano uwagę na 
konieczność stosowania w badaniach dzieci romskich testów niewerbalnych i wolnych 
kulturowo, uwzględniających stopień opanowania języka polskiego. 

21. W celu podniesienia efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi oraz udzielania im pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w 2010 roku 
przygotowano nowe regulacje prawne. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w 
sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach wśród podmiotów, które uprawnione są do 
zainicjowania udzielania  pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu lub szkole i 
placówce, wskazano - obok nauczyciela, wychowawcy grup wychowawczych, specjalisty 
prowadzącego zajęcia z uczniem, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 
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specjalistycznej rodzica, jak i samego ucznia - asystenta edukacji romskiej lub nauczyciela 
wspomagającego edukację uczniów romskich. Wprowadzona ww. przepisami nowa formuła 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej zapewnia wczesne rozpoznanie potrzeb dziecka w 
szkole/placówce oświatowej i udzielenie tej pomocy jak najwcześniej i najbliżej środowiska 
wychowania i nauczania dziecka. Asystent edukacji romskiej jest jednym z podmiotów, które 
dostrzegając potrzeby dziecka mogą wnioskować o objęcie go pomocą psychologiczno-
pedagogiczną. Zespół nauczycieli i specjalistów planuje zarówno formy i sposoby udzielania 
tej pomocy dziecku, jak i działania wspierające rodziców ucznia. Każde dziecko romskie, 
które - z uwagi na jego indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne wymaga pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej - powinno być stosownie do potrzeb objęte pomocą w swojej 
szkole lub placówce.  

22. W 2009 r. MEN wspólnie z MSWiA przyjęło strategię likwidowania tzw. klas 
romskich. Założono, że od roku szkolnego 2009/2010 w Polsce nie będzie naboru do żadnej z 
funkcjonujących wówczas pięciu klas romskich, natomiast uczniowie z tych klas, 
kontynuujący naukę, otrzymają pomoc edukacyjną stosownie do swoich potrzeb (np. w 
formie zajęć wyrównawczych). W roku szkolnym 2009/2010 klasy romskie funkcjonowały 
jeszcze w dwóch szkołach podstawowych (w Maszkowicach i w Ełku). Uczyli się w nich 
uczniowie, którzy ze względu na wiek powinni kształcić się na wyższych etapach 
edukacyjnych i tacy, wobec których orzeczono obniżenie wymagań edukacyjnych, a także 
uczniowie o dużych zaniedbaniach edukacyjnych, którzy nie otrzymali promocji do następnej 
klasy z powodu braku postępów lub niskiego poziomu frekwencji. Od roku szkolnego 
2010/2011 nie funkcjonują  tzw. „klasy romskie”. 

23. W 2011 r. MEN, wspólnie z MSWiA oraz Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Równego 
Traktowania, przy współudziale Punktu Kontaktowego ds. Romów i Sinti przy ODIHR-
OBWE w Warszawie, podjęło działania w celu opracowania i wydania Broszurki dla 
romskich rodziców. Broszurka ma służyć jako praktyczny przewodnik, przedstawiający 
rodzicom romskim znaczenie wczesnej edukacji dla rozwoju ich dzieci i ich sukcesów w 
późniejszym procesie kształcenia. Broszurka ma za zadanie podnieść świadomość 
społeczności romskiej w kwestiach związanych z prawem do edukacji oraz 
odpowiedzialności rodziców romskich za korzystanie przez ich dzieci z tego prawa (w 
szczególności za realizowanie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki). Grupa robocza, 
złożona z przedstawicieli instytucji rządowych oraz przedstawicieli społeczności romskiej 
wytypowanych przez Zespół ds. Romskich Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości 
Narodowych i Etnicznych prowadzi przygotowania do opracowania broszury. Przewidywany 
termin wydania publikacji to 2012 r. 

24. Polski porządek prawny umożliwia wprowadzenie polsko-romskiego nauczania 
dwujęzycznego. Jednakże, mimo zachęty ze strony administracji rządowej, mniejszość 
romska nie skorzystała z tej możliwości. Jednym z najistotniejszych powodów jest niechęć 
środowiska  romskiego do jakiejkolwiek formy upowszechniania swojego języka, mającego w 
tej kulturze status tabuiczny, co skutkuje zarówno brakiem podstaw programowych, jak i 
nauczycieli pochodzenia romskiego, którzy mogliby prowadzić naukę tego języka. 
Innym powodem jest wielość dialektów romskich funkcjonujących w Polsce oraz brak 
zestandaryzowanej pisowni tego języka. Dostrzegając jednak zagrożenia dla rozwoju języka 
oraz podtrzymania tożsamości kulturowej w dłuższej perspektywie czasowej, Rząd RP 
dofinansowuje projekty związane z publikacją wydawnictw w języku romskim (elementarz w 
dwóch wersjach dialektalnych dla dzieci romskich, komiksy, bajki, gry planszowe etc.). Stale 
z budżetu państwa finansowane są 3 gazety, publikowane częściowo w języku romskim, 
wydawane przez organizacje romskie. Podobne projekty wydawnicze finansowane są także w 
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ramach tzw. „komponentu romskiego” PO KL ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego.  

25. Obok działań edukacyjnych, skierowanych do dzieci i młodzieży romskiej, zarówno w 
ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce, jak i w ramach „komponentu 
romskiego” PO KL, prowadzone są kursy nauki czytania i pisania oraz nauki języka 
polskiego dla osób dorosłych. Jedna z romskich organizacji pozarządowych prowadzi szkołę 
podstawową dla osób dorosłych narodowości romskiej. Także w ramach Programu istnieje 
możliwość sfinansowania opłat za kształcenie ustawiczne lub zwrotu kosztów dojazdu do 
placówki oświatowej dla osób uczących się w szkołach dla dorosłych.  

26. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach wspierania kultury mniejszości 
narodowych i etnicznych udzielił dotacji na projekty infrastrukturalne ukierunkowane na 
społeczność romską, które  umożliwiły m.in. przygotowanie dokumentacji technicznej 
Centrum Kultury i Edukacji Romów w Radomiu i digitalizację archiwum Romskiego 
Instytutu Historycznego. W ramach promocji różnorodności kulturowej i upowszechniania 
wiedzy o mniejszości romskiej  dotację otrzymało  czasopismo pt. Dialog - Pheniben, 
wychodzące w wersji elektronicznej i drukowanej. Polski Instytut Sztuki Filmowej 
dofinansował filmy fabularne podejmujące tematykę związaną z Romami, np. film Papusza i 
Puri Daj, dotyczący historii Romów w Polsce w XX wieku, zwłaszcza w okresie II wojny 
światowej, a także filmy dokumentalne,  takie jak Crulic - droga na drugą stronę. 

 
Komitet zaleca, aby Państwo-Strona zwiększyło wysiłki w celu rozwiązania problemu 
nienawiści na tle rasowym poprzez zapewnienie sytuacji, w której wszystkie takie przypadki 
będą dokładnie badane, a sprawcy będą osądzeni, oraz poprzez dalsze podnoszenie 
świadomości problemu dyskryminacji etnicznej i nietolerancji wśród władz lokalnych i ogółu 
społeczeństwa. 

 
27. Policja realizuje szereg działań, które nakierowane są na podnoszenie świadomości 

funkcjonariuszy Policji na rzecz rozwiązania problemu dyskryminacji na tle etnicznym oraz 
antysemityzmu. Działania te mają wymiar głównie regionalny, lecz część z nich 
koordynowana jest z poziomu KGP, poprzez realizację formalnie zatwierdzonych kierunków 
działań pełnomocników ds. ochrony praw człowieka na lata 2010 – 2012. W ramach działania 
Wzmacnianie postaw i zachowań tolerancyjnych m.in. zorganizowano ogólnopolskie 
warsztaty poświęcone problematyce tolerancji oraz walki z wszelkimi rodzajami uprzedzeń w 
aspekcie przygotowań do EURO 2012; zorganizowano liczne spotkania robocze w celu 
dokonania przeglądu programów szkoleń zawodowych pod kątem problematyki ochrony 
praw człowieka oraz wypracowania metodyki nauczania tych zagadnień, a także 
przygotowania nowych projektów antydyskryminacyjnych dla Policji; kontynuowano 
realizację w jednostkach terenowych Policji warsztatów uwrażliwiających policjantów na 
problematykę różnorodności, tolerancji i działań antydyskryminacyjnych (przy współpracy z 
MSWiA, ODIHR-OBWE oraz HFPC); opracowano i wydano w ramach współpracy z 
MSWiA, KGP i ODIHR-OBWE poradnik edukacyjny na temat walki z przestępstwami z 
nienawiści oraz zapobiegania im, a także broszury informacyjne, które przekazano 
przeszkolonym funkcjonariuszom z jednostek terenowych Policji; na bieżąco gromadzono i 
przetwarzano do celów szkoleniowych informacje na temat zdarzeń, zjawisk i przestępstw 
związanych z dyskryminacją oraz niewłaściwymi działaniami Policji oraz organizowano 
spotkania z kadrą kierowniczą i funkcjonariuszami ukierunkowane na omawianie bieżących 
przykładów nieprofesjonalnych zachowań policjantów w służbie oraz poza nią.  
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28. Istotnym działaniem była i jest systemowa realizacja szkoleń kaskadowych w ramach 
doskonalenia zawodowego dla policjantów, których program opracowany został  przez 
specjalny zespół. Szkolenia prowadzone są w ramach realizacji Programu zwalczania 
przestępstw na tle nienawiści dla funkcjonariuszy organów ochrony porządku publicznego 
koordynowanego przez MSWiA i wdrażanego w Policji we współpracy z ODIHR-OBWE. 
Szkolenia te, pod nazwą Kurs specjalistyczny w zakresie przeciwdziałania i zwalczania 
przestępstw z nienawiści, obejmują problematykę rozpoznawania przestępstw z nienawiści, 
prawidłowego prowadzenia procesu wykrywczego i gromadzenia dowodów w ramach 
realizowanych postępowań przygotowawczych, odpowiedniego reagowania na tego typu 
przestępstwa oraz przeciwdziałania takim zdarzeniom. W okresie sprawozdawczym na 
poziomie centralnym przeszkolono 115 funkcjonariuszy – trenerów, zaś na poziomie 
lokalnym - ponad 38 tysięcy funkcjonariuszy. 

29. Dla funkcjonariuszy SG prowadzone były szkolenia, mające na celu podnoszenie ich 
świadomości w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji rasowej. W okresie od sierpnia 
2011r. do grudnia 2011 r. przeprowadzono szkolenia na temat: Relacje zawodowe a 
poszanowanie godności człowieka; Stereotypy i uprzedzenia - etyka zawodowa; Świadomość 
różnic kulturowych w kontekście prowadzenia kontroli granicznej; Styl i życie. Kulturowe 
konteksty zachowań cudzoziemców oraz Komunikacja międzykulturowa oraz kulturowe 
konteksty zachowań cudzoziemców. 

30. W celu zapewnienia zgodnego z prawem zachowania funkcjonariuszy w Policji i SG 
przyjęto procedurę, w ramach  której monitorowane są wszelkie zdarzenia nadzwyczajne oraz 
skargi zawierające m.in. aspekty naruszenia zakazu dyskryminacji. Więcej informacji na 
temat funkcjonowania tego mechanizmu zostało zawartych w pkt 113 niniejszego 
Sprawozdania. 

31. W ośrodkach detencyjnych zasada tolerancji i niedyskryminacji realizowana jest w 
ramach obowiązujących regulacji prawnych i przyjętych procedur. Zasady i warunki pobytu 
cudzoziemców w strzeżonych ośrodkach i aresztach w celu wydalenia określa rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków, jakim powinny 
odpowiadać strzeżone ośrodki i areszty w celu wydalenia oraz regulaminu organizacyjno-
porządkowego pobytu cudzoziemców w strzeżony ośrodku i areszcie w celu wydalenia oraz 
regulaminy organizacyjno-porządkowe. Dbałość o przestrzeganie obowiązujących regulacji 
prawnych oraz zapewnienie warunków bytowych, takich jak: udostępnianie miejsca do 
praktykowania własnej religii, dostosowanie menu żywieniowego do wymogów religii i 
kultury, uczestnictwo w zajęciach dydaktyczno-oświatowych, pozwala na realizację zasady 
tolerancji i niedyskryminacji.  

32. Zagadnienia związane z problematyką zwalczania wszelkich form dyskryminacji oraz 
przestrzegania praw człowieka zawarte są zarówno w programie nauczania kursu 
przygotowawczego funkcjonariuszy SW, jak i w programach wszystkich specjalizacji szkół 
SW: podoficerskiej, chorążych i oficerskiej. Realizowane one są zarówno bezpośrednio, tj. 
poprzez omawianie działań na rzecz: przeciwdziałania dyskryminacji, ochrony praw 
migrantów, uchodźców oraz mniejszości narodowych i etnicznych, jak i pośrednio, tj. przy 
okazji omawiania treści poświęconych ochronie praw człowieka, z położeniem szczególnego 
nacisku na ochronę praw osób przebywających w jednostkach penitencjarnych. Jednocześnie 
należy wspomnieć, że w jednostkach penitencjarnych prowadzona jest wobec więźniów 
różnorodna działalność profilaktyczna, indywidualna i grupowa, organizowana w ramach 
programów profilaktyki zachowań agresywnych, treningów zastępowania agresji oraz 
poradnictwa indywidualnego. Ma ona na celu utrzymanie stabilnej atmosfery wśród 
osadzonych, w tym zwłaszcza redukcję zachowań agresywnych i autoagresywnych (także 
czasami wynikających z nietolerancji wobec osób innej rasy, narodowości, czy grupy 

 10



etnicznej). Sposób traktowania osób pozbawionych wolności oraz regulacje w zakresie 
prowadzenia oddziaływań penitencjarnych zawarte w K.k.w. oraz przepisach szczegółowych 
wydanych na jego podstawie i standardach europejskich są stałym elementem szkoleń 
realizowanych dla funkcjonariuszy i pracowników SW. Szkolenie te mają na celu 
upowszechnienie wiedzy  dotyczącej praw osadzonych, zakazu dyskryminacji ze względu na 
pochodzenie etniczne, narodowość, wyznanie, płeć czy orientację seksualną. Kadra 
penitencjarna realizuje w zakładach karnych i aresztach śledczych programy grupowe 
adresowane do określonych grup skazanych, promujące postawy tolerancji, uczące skazanych 
nieagresywnego rozwiązywania konfliktów i poszanowania praw innych osób. Wobec 
osadzonych naruszających normy społeczne w wyżej wymienionym zakresie wyciągane są 
konsekwencje dyscyplinarne.  

33. W Polsce Prokuratura z uwagą traktuje wszystkie przypadki przestępstw popełnianych 
z nienawiści wobec przedstawicieli grup wyodrębnionych ze względu na przynależność 
rasową, etniczną, narodową, wyznaniową lub ze względu na bezwyznaniowość. W 
prokuraturach apelacyjnych powołano konsultantów ds. rasizmu, którymi są prokuratorzy 
doświadczeni w zakresie prowadzenia tego rodzaju postępowań, a ich zadaniem jest 
udzielanie pomocy innym prokuratorom, co pozwoli na ujednolicenie praktyki i 
wyeliminowanie typowych błędów popełnianych w takich postępowaniach. Ponadto, 
konsultant ds. rasizmu funkcjonujący w PG odpowiada za współpracę z innymi służbami i 
instytucjami działającymi w sferze zwalczania przestępstw rasistowskich.  

34. Wszystkie postępowania karne dotyczące przestępstw z nienawiści – niezależnie od 
grupy pokrzywdzonych – objęte są monitoringiem. Raz na pół roku Departament 
Postępowania Przygotowawczego PG przygotowuje specjalne sprawozdanie, zawierające 
analizę postępowań przygotowawczych prowadzonych w całym kraju. Prokuratorzy 
apelacyjni i okręgowi w ramach nadzoru służbowego zostali zobligowani do badania spraw, 
które zostały zakończone wydaniem postanowień o umorzeniu postępowania 
przygotowawczego lub o odmowie ich wszczęcia. Badanie ma na celu ustalenie, czy zasadnie 
wydano tego rodzaju decyzje. Oprócz tego PG przygotowała w listopadzie 2011 r. wskazówki 
metodyczne dla prokuratorów prowadzących lub nadzorujących postępowania karne w 
sprawach dotyczących przestępstw motywowanych nienawiścią. Wskazówki te zawierają 
sugestie i zalecenia odnoszące się do sposobu gromadzenia i poszukiwania dowodów, 
identyfikacji sprawców, a także zawierają uwagi na temat oceny niektórych zachowań w 
kategoriach karno – prawnych. Mają one zastosowanie do wszelkich form popełniania 
przestępstw, w tym szerzenia nienawiści za pośrednictwem Internetu, publicznych znieważeń 
(zwłaszcza na obiektach sportowych), profanacji obiektów sakralnych, naruszenia 
nietykalności cielesnej, kierowania gróźb, czy niszczenia mienia. Z danych statystycznych za 
rok 2010 wynika, że niemal wszystkie udokumentowane przypadki przestępstw w sprawach 
zakończonych przez prokuratorów skierowaniem aktu oskarżenia do sądu spotykają się z 
właściwą reakcją karną w postaci wyroków sądowych. W okresie tym zapadły wyroki w 30 
sprawach wobec 37 osób, z czego 35 osób skazano, a tylko 2 uniewinniono. 

35. Ponadto, przypadki przestępstw na tle nienawiści monitorowane były przez Zespół 
Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii (od grudnia 2011 r. Zespół ds. Ochrony Praw 
Człowieka) w MSWiA. Więcej informacji na temat działalności Zespołu zawarto w pkt 37, 46 
i 95 Sprawozdania.  
 
Komitet wzywa Państwo-Stronę do działania mającego na celu uwrażliwienie społeczeństwa 
w zakresie problemów związanych z antysemityzmem i zintensyfikowania wysiłków w celu 
zapobiegania i karania takich czynów i dostarczenia, w następnym raporcie okresowym, 
informacji na temat wszelkich działań podejmowanych w tym zakresie. 
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36. Realizując zalecenie Komisarza Praw Człowieka Rady Europy, zawarte w 
Memorandum skierowanym do Rządu RP w 2007 r., dotyczącym Ochrony zabytków i 
cmentarzy mniejszości z szacunku dla nich i w celu ochrony wspólnego dziedzictwa, w Policji 
zrealizowano lokalne plany działań na lata 2008-2009, ukierunkowane na szczególną ochronę 
zabytków i cmentarzy mniejszości. Koordynatorami realizacji tych działań byli pełnomocnicy 
komendantów wojewódzkich oraz Komendanta Stołecznego Policji ds. ochrony praw 
człowieka. Do podstawowych form i metod działania należały: warsztaty  dla policjantów i 
pracowników Policji (w które zaangażowani byli również przedstawiciele organizacji 
pozarządowych), szkolenia i konferencje tematyczne organizowane przez podmioty 
zewnętrzne, opracowywanie materiałów edukacyjnych (broszur, ulotek, poradników), 
prowadzone wspólnie z organizacjami pozarządowymi działania informacyjno-edukacyjne 
kierowane do mieszkańców oraz spotkania informacyjne dla osób opiekujących się 
cmentarzami i studentów. Tematykę antydyskryminacyjną oraz dotyczącą znaczenia ochrony 
miejsc pamięci, zabytków i cmentarzy uwzględniono w szkoleniach i spotkaniach z 
młodzieżą szkolną, prowadzonych przez policjantów zajmujących się prewencją kryminalną. 
Działania te przełożyły się na większe zaangażowanie Policji w walce aktami wandalizmu i 
profanacji na cmentarzach. Przez cały czas prowadzona jest też współpraca z 
administratorami cmentarzy, celem eliminowania zdarzeń związanych z dewastacją 
pomników i cmentarzy mniejszości. Realizowana jest współpraca z kościołami i związkami 
wyznaniowymi (obejmująca w szczególności ochronę obiektów sakralnych), a także z 
Wojewódzkimi Konserwatorami Zabytków oraz Narodowym Instytutem Dziedzictwa. 

37. MSWiA podejmowało działania mające na celu monitorowanie zdarzeń o charakterze 
antysemickim. W okresie od sierpnia 2009 r. do grudnia 2011 r. Zespół Monitorowania 
Rasizmu i Ksenofobii (od grudnia 2011r.  Zespół do Spraw Ochrony Praw Człowieka) 
Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków MSWiA zarejestrował 70 spraw o charakterze 
antysemickim, z czego dotychczas w 6 sprawach zapadły wyroki (w tym 2 nieprawomocne). 

38. We wrześniu  w 2011 r. w KWP w Białymstoku powołano grupę operacyjno-śledczą 
w sprawie zniszczeń mienia, propagowania haseł antysemickich i ustroju faszystowskiego, 
która monitoruje na bieżąco wszystkie postępowania przygotowawcze w tym zakresie na 
terenie województwa podlaskiego. Ponadto, kierownicy jednostek Policji garnizonu 
podlaskiego zostali zobowiązaniu do wzmożenia nadzoru nad miejscami o szczególnym 
charakterze ze względu na uwarunkowania historyczne lub wyznaniowe, w tym cmentarze 
żydowskie. Sporządzono także wspólnie z innymi instytucjami wykaz miejsc o szczególnym 
znaczeniu dla dziedzictwa historycznego. 

39. W grudniu 2011 została wydana przez KWP w Szczecinie publikacja pt. Policja w 
walce o zabytki. Publikacja ta stanowi kompendium wiedzy na temat przepisów prawa 
odnoszących się do przestępczości przeciwko zabytkom, w tym dewastacji cmentarzy i 
grobów masowych. Książka ta będzie rozsyłana do wszystkich jednostek Policji na terenie 
województwa, szkół policyjnych oraz instytucji zajmujących się ochroną zabytków.  

40. W ramach projektu polskiej SW Tikkun – naprawa na rzecz zachowania wybranych 
elementów dziedzictwa żydowskiego, osadzeni w zakładach karnych brali udział w renowacji 
i porządkowaniu cmentarzy żydowskich. Projekt powstał w celu zachowania wybranych 
zabytków dziedzictwa żydowskiego w Polsce. Do projektu przystąpiło 55 jednostek 
penitencjarnych. Prowadzony był w dwóch etapach. Pierwszym z nich, realizowanym do 
końca kwietnia 2010 r., były działania edukacyjne prowadzone dla kadry SW i osadzonych, 
przybliżające tematykę historii współistnienia Żydów i Polaków na terenach dawnej 
Rzeczypospolitej. Wykłady prowadzone były przez przedstawicieli instytucji i organizacji 
żydowskich, w tym przez Naczelnego Rabina Polski, przedstawicieli Fundacji Ochrony 
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Dziedzictwa Żydowskiego i pracowników Żydowskiego Instytutu Historycznego. Drugim 
etapem realizowanym w okresie kwiecień-wrzesień 2010 r. było porządkowanie - przez 
osadzonych (wolontariuszy) oraz kadrę SW - cmentarzy żydowskich. 
 

41. Rząd RP podjął szereg działań o charakterze edukacyjnym, mających na celu 
uwrażliwienie społeczeństwa na przeciwdziałanie czynom o charakterze antysemickim.  W 
okresie sprawozdawczym MEN prowadziło działania edukacyjne skierowane do środowisk 
oświatowych, w tym dyrektorów szkół, nauczycieli i uczniów, w zakresie przeciwdziałania 
antysemityzmowi, rasizmowi i przejawom nietolerancji, a także w zakresie nauczania o 
historii i kulturze Żydów, w tym o Holokauście. Poniżej przykłady kilku z nich: 

- wizyty studyjne, seminaria i kursy szkoleniowe dla nauczycieli historii i przedmiotów 
humanistycznych, organizowane przez publiczne placówki doskonalenia nauczycieli (w 
tym Ośrodek Rozwoju Edukacji, jednostka podległa MEN) oraz Instytut Yad Vashem, we 
współpracy z Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście 
Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu; 

- program BLIŻEJ SIEBIE – Historia i kultura dwóch narodów, realizowany przez 
Ośrodek Rozwoju Edukacji, Yad Vashem i Instytut Polski w Tel-Awiwie przy wsparciu 
MEN, który pozwolił na zbudowanie ogólnopolskiej struktury przeszkolonych (w Yad 
Vashem) koordynatorów regionalnych i nauczycieli, którzy w terenie inicjują i realizują 
własne projekty szkolne, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, władzami 
lokalnymi, przyjmują grupy młodzieży izraelskiej, a także wyjeżdżają z młodzieżą polską 
do Izraela; 

- ogólnopolski konkurs na pracę pisemną dla uczniów gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych organizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy ze 
Stowarzyszeniem „Dzieci Holokaustu” w Polsce; 

- ogólnopolskie konkursy: Na wspólnej ziemi - dla uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjów oraz Historia i kultura Żydów w Polsce - dla młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych, organizowane przez Fundację Shalom przy wsparciu finansowym 
Ministerstwa Edukacji Narodowej; 

- europejskie seminaria i warsztaty organizowane przez MEN we współpracy z Radą 
Europy; 

- Europejski Pakiet Edukacyjny dla nauczycieli przygotowujących się do wizyt z uczniami 
w Miejscu Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau pt. Wizyta w Auschwitz. Pakiet został 
wydany w 2010 r.; 

- program edukacyjny pn. Marsz Żywych, organizowany corocznie w Oświęcimiu od 
1988r., w Dniu Pamięci Ofiar Zagłady, obchodzonym według kalendarza hebrajskiego, 
którego celem jest przekazanie młodym ludziom wiedzy o tragedii Holokaustu. W 2010 r. 
w Marszu Żywych wzięło udział ok. 8.500 osób wielu narodowości i wyznań,  
z przeszło 60 krajów i regionów, w tym z Izraela, USA, Kanady, Australii, Południowej 
Afryki, Ameryki Południowej, Francji, Niemiec, Belgii, Węgier, Czech i Słowacji. Z 
Polski uczestniczyło w Ceremonii ok. 1500 uczniów i studentów. W 2011 r. w Marszu 
Żywych wzięło udział ok. 6.000 młodych Żydów z całego świata oraz około 1.000 
Polaków; 

- projekty, realizowane w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych 
Polsko-izraelska współpraca szkół i wymiana młodzieży, które mają na celu m.in.: 
budowanie dialogu międzykulturowego pomiędzy młodymi Izraelczykami i Polakami; 
poszanowanie tożsamości narodowej i kulturowej; wzajemne przezwyciężanie barier, 
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stereotypów i uprzedzeń zakorzenionych w mentalności i kulturze; przeciwdziałanie 
dyskryminacji, rasizmowi i antysemityzmowi oraz nauczanie o dziedzictwie Żydów 
polskich, z uwzględnieniem historii Zagłady oraz martyrologii Polaków. W 2010 r. 
zrealizowano 7 projektów, w 2011 r. – 8;  

- działania Pełnomocnika Ministra Edukacji Narodowej ds. kontaktów polsko-żydowskich 
oraz Zespołu opiniodawczo-doradczego ds. nauczania o Holokauście. Zespół powstał w 
celu zapewnienia w polskim systemie oświaty realizacji nauczania o Holokauście oraz 
dalszego rozwoju dobrych praktyk w tym zakresie, wypracowanych  
w ostatnich latach. Pracami Zespołu kieruje Pełnomocnik Ministra Edukacji Narodowej 
do spraw kontaktów polsko-żydowskich. W skład Zespołu wchodzą osoby wyróżniające 
się szczególną wiedzą, aktywnością i doświadczeniem w działalności na rzecz edukacji o 
Holokauście. Jednym z głównych zadań Zespołu było opracowanie tzw. zeszytu zaleceń 
poprzez zebranie już istniejących, jak również wypracowanie nowych wskazówek 
dotyczących treści, które powinny być przekazywane uczniom w zakresie wiedzy o 
Holokauście. Na potrzeby prac Zespołu w MEN wypracowano szereg propozycji działań 
w zakresie wspierania i promowania w Polsce edukacji o Holokauście, dotyczących m.in.: 
programów i podręczników, przygotowania nauczycieli, wizyt w miejscach pamięci oraz 
zasobów internetowych. 

 
Komitet zaleca, aby Państwo-Strona rozpoczęło uwrażliwiającą i uświadamiającą kampanię 
przeciwko rasizmowi w sporcie i podjęło dodatkowe kroki w celu zaradzenia tym zjawiskom, 
między innymi, poprzez zwiększenie wysiłków w celu ich zbadania i ukarania osób w nie 
zaangażowanych.  
 

42. Na podstawie zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w 2008 r. została powołana Rada 
Bezpieczeństwa Imprez Sportowych (Rada BIS), m.in. w związku z art. 2 Europejskiej 
Konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w 
szczególności meczów piłki nożnej, jako organ opiniodawczo-doradczy Prezesa Rady 
Ministrów. Do zadań Rady należy m.in.: opracowywanie programów profilaktycznych 
mających na celu poprawę bezpieczeństwa imprez sportowych oraz ocena ich realizacji; 
inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa imprez 
sportowych; analizowanie i ocena działań podejmowanych przez służby i instytucje w 
zakresie dotyczącym bezpieczeństwa imprez sportowych; koordynowanie przedsięwzięć 
mających na celu zapobieganie aktom przemocy w związku z imprezami sportowymi oraz 
koordynowanie i monitorowanie przedsięwzięć mających na celu zapobieganie zjawiskom 
dyskryminacji, ze szczególnym uwzględnieniem dyskryminacji rasowej w związku z 
imprezami sportowymi. W działania Rady włączono także przedstawicieli stowarzyszeń 
kibiców, którzy aktywnie uczestniczą w pracach Stałej Grupy Eksperckiej. Stała Grupa 
Ekspercka odpowiedzialna jest m.in. za analizę prawa i sytuacji, w których stosowane są 
symbole zakazane na polskich stadionach. 

43. Rada BIS włączyła się w program realizowany przez Spółkę PL.2012 Kibice Razem. 
Podstawowym celem tego programu jest stworzenie lokalnych ośrodków prowadzących 
długoterminową pracę pedagogiczno-edukacyjną w środowisku kibiców piłkarskich (tzw. fan-
coaching). Projekt Kibice Razem zakłada stworzenie ośrodków pracy z kibicami klubów 
Ekstraklasy na terenie Miast-Gospodarzy EURO 2012. Będą to lokalne miejsca spotkań dla 
kibiców prowadzone przez dwóch pracowników. Ich zadaniem będzie utrzymywanie 
bieżącego kontaktu ze środowiskiem kibiców, koordynacja i wspieranie inicjatyw 
kibicowskich przy współpracy z lokalnym Stowarzyszeniem Kibiców, współpraca z 
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podmiotami zewnętrznymi (miasto, Policja, szkoły, lokalna prasa, klub) oraz praca medialna 
(miesięcznik dla kibiców, strona internetowa projektu). 

44. MSWiA uczestniczyło w programie Jestem fair, realizowanym wspólnie z 
Uniwersytetem Łódzkim, Urzędem Miasta w Łodzi i Ministerstwem Sportu i Turystyki. Ideą 
projektu jest wykorzystanie idei fair play, jako edukacyjnego elementu zwalczania rasizmu, 
ksenofobii i antysemityzmu. Program realizowany jest w ramach Rady BIS oraz w ramach 
rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem 
bezpieczniej. Pilotaż programu został zakończony opracowaniem i wydaniem Raportu z 
badań w ramach projektu pilotażowego„JESTEM FAIR” pt. Zasady fair play jako wartość 
wychowawcza w edukacji szkolnej i w przeciwdziałaniu chuligaństwu na stadionach. Program 
spotkał się z ogromnym zainteresowaniem uczniów, a także nauczycieli. W związku z 
powyższym Urząd Miasta Łodzi i Uniwersytet Łódzki postanowiły prowadzić projekt Jestem 
Fair na większą skalę. Program od lutego do września 2011 r. był  realizowany w klasach 
pierwszych wszystkich łódzkich gimnazjów. Edycję programu zakończono 
przeprowadzeniem badań ewaluacyjnych, które mają służyć opracowaniu i wydaniu Raportu. 
Bardzo ważne, że inicjatywę tę wsparły dwa największe łódzkie kluby piłkarskie: Łódzki 
Klub Sportowy i RTS Widzew, które zobowiązały się zorganizować spotkania zawodników 
obu ekip z młodzieżą gimnazjalną. Program jest doskonałym przykładem na efektywne 
partnerstwa lokalne. Partnerami projektu są także Polski Komitet Olimpijski, Łódzki Klub 
Sportowy, RTS  Widzew, Komenda Miejska Policji w Łodzi, Straż Miejska w Łodzi, 
Stowarzyszenie „Nigdy Więcej”, Stowarzyszenie „Czerwona Kartka Rasizmowi”, Centrum 
Zajęć Pozalekcyjnych Nr 1 w Łodzi, TVP Łódź, TV TOYA, Portal Internetowy „Dzieci w 
Łodzi”.  

45. W ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych 
zachowań Razem bezpieczniej promowane są także działania lokalne na rzecz bezpieczeństwa 
imprez sportowych, ukierunkowane na kreowanie właściwych postaw uczestnika imprez 
masowych czy też propagowanie właściwego modelu kibica, poprzez realizację 
następujących inicjatyw: kolejne edycje konkursu dla jednostek samorządu terytorialnego na 
projekt dotyczący bezpieczeństwa imprez sportowych oraz informacyjno-edukacyjne 
kampanie społeczne, których celem  jest promowanie tolerancji, poszanowania różnic, 
wskazywanie dojrzałych postaw alternatywnych wobec innych, szacunek wobec 
współzawodnictwa oraz poczucie tożsamości narodowej przy otwarciu na inność. Odbiorcami 
kampanii są dzieci i młodzież. 

46. MSWiA podejmowało także działania mające na celu weryfikację informacji o 
incydentach o charakterze rasistowskim w sporcie. W ramach monitoringu prowadzonego 
przez Zespół Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii (od grudnia 2011 r.  Zespół ds. Ochrony 
Praw Człowieka) Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków MSWiA w okresie od sierpnia 
2009 r. do grudnia 2011 r. Zespół zarejestrował 52 sprawy z zakresu rasizmu w sporcie, z 
czego dotychczas w 5 sprawach zapadły wyroki (w tym 2 nieprawomocne). 

47. Zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym organizowane są szkolenia dla 
funkcjonariuszy Policji, na których omawiane są zagadnienia związane z symboliką  o 
charakterze rasistowskim, dyskryminującym i szownistycznym, używaną przez 
pseudokibiców oraz zachowania stanowiące naruszenie praw człowieka i/lub porządku 
publicznego na stadionach.   

48. Ponadto, w celu usprawnienia i skoordynowania działań na rzecz zwalczania i 
zapobiegania rasizmowi w sporcie w niektórych komendach Policji (np. w Komendzie 
Stołecznej Policji i w KWP we Wrocławiu) powołano Wydziały ds. Zwalczania 
Przestępczości Pseudokibiców, które zajmują się szeroko rozumianym rozpoznaniem 
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środowiska pseudokibiców, zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości stadionowej – w 
tym czynów rasistowskich, ustalaniem i zatrzymywaniem sprawców ww. czynów oraz 
nawiązywaniem współpracy i wymianą informacji z przedstawicielami klubów sportowych 
oraz stowarzyszeń kibiców. Działania funkcjonariuszy wspomnianych wydziałów już 
przeniosły pierwsze efekty. Przykładowo, od początku swojej działalności, tj. od kwietnia 
2011 r. policjanci z Wydziału w KWP we Wrocławiu zatrzymali ponad 20 osób, z których 
część otrzymała zarzuty za szerzenie nienawiści na tle rasistowskim i antysemickim;  
zatrzymano m.in. osobę, która podczas meczu pomiędzy Śląskiem Wrocław i Widzewem 
Łódź wystukiwała na bębnie rytm i wykrzykiwała wulgarne okrzyki i hasła znieważające 
ludność pochodzenia żydowskiego i drużynę przyjezdną, które były następnie  powtarzane 
przez tłum kibiców. Zatrzymanemu przedstawiono zarzuty z art. 256 § 1 K.k. i art. 257 § 1 
K.k., a prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru 
policyjnego oraz zakazu wstępu na mecze piłki nożnej. Sprawa rozpatrywana jest przed 
sądem karnym we Wrocławiu.  

49. Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania we współpracy z Ministerstwem 
Sportu i Turystyki, MSWiA, Polskim Komitetem Olimpijskim oraz Stowarzyszeniem „Nigdy 
Więcej” dwukrotnie (w 2009 i 2010 roku) zorganizowała konferencje Nie – dla rasizmu w 
sporcie. Ich uczestnikami byli przedstawiciele wszystkich dużych związków sportowych 
działających w Polsce, sportowcy, urzędnicy i dziennikarze. Pierwsza konferencja, która 
miała miejsce w październiku 2009 r., zakończyła się podpisaniem deklaracji Nie – dla 
rasizmu w sporcie. Deklaracja (podpisana przez przedstawicieli rządu oraz 44 z 68 
zarejestrowanych w Polsce związków sportowych) odwołuje się między innymi do zaleceń 
Europejskiej Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji w sprawie zwalczania rasizmu w 
sporcie i stanowi publiczne potwierdzenie zaangażowania organizatorów sportu zawodowego 
w budowanie poprzez sport otwartego, tolerancyjnego społeczeństwa, wolnego od rasizmu i 
ksenofobii. W czasie drugiej konferencji, która odbyła się w grudniu 2010 r., dokonano 
przeglądu działań, których celem było wyeliminowanie rasizmu ze sportu. Zaprezentowano 
również dobre praktyki w tym zakresie, a także wręczono nagrody przyznane w konkursie 
zorganizowanym przez Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania we współpracy 
z Komisją Europejską dla dziennikarzy sportowych mediów elektronicznych i drukowanych 
na prace związane ze zwalczaniem rasizmu w sporcie, promujące przesłanie sportu „fair 
play”, wolnego od rasizmu i mowy nienawiści. 

50. W związku z powtarzającymi się podczas imprez sportowych incydentami o 
charakterze rasistowskim, RPO zwrócił się do związków sportowych z postulatem, aby 
ścigały w trybie dyscyplinarnym tego typu zachowania. Rzecznik otrzymymał jednakże 
informację, że w statutach i regulaminach związków brak jest przepisów pozwalających na 
wszczynanie postępowań dyscyplinarnych w tych sprawach. Minister Sportu i Turystyki 
podjął odpowiednie działania nadzorczo-kontrolne.  W ramach realizacji przekazanych przez 
Ministra Sportu i Turystyki zaleceń, jak również zobowiązań wynikających z deklaracji Nie – 
dla rasizmu w sporcie, poszczególne związki sportowe podejmują odpowiednie działania w 
zakresie zapobiegania negatywnym zjawiskom w sporcie, zwłaszcza dyskryminacji ze 
względu na pochodzenie rasowe czy etniczne. W ramach tych działań niektóre związki 
wprowadzają odpowiednie zapisy do regulacji wewnętrznych. RPO na bieżąco monitoruje 
wdrażanie tych postanowień i inne działania antydyskryminacyjne związków sportowych. 

51. Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansowało wydanie poradnika Jak walczyć z 
rasizmem, który został opracowany przez Stowarzyszenie „Nigdy Więcej”. Poradnik ten 
zawiera zbiór najlepszych praktyk na rzecz walki z rasizmem w sporcie, dodatkowo jest 
wsparty rekomendacjami Rady Europy i innych kluczowych instytucji, które włączają się w 
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zwalczanie rasizmu w sporcie. Poradnik był rozprowadzany podczas szkoleń realizowanych 
m.in. dla trenerów, instruktorów oraz stewardów stadionowych.  

Komitet wzywa Państwo-Stronę do przyspieszenia procedur przyjęcia prawa penalizującego 
propagowanie nienawiści rasowej i dyskryminacji rasowej i rozpowszechniania rasistowskich 
materiałów i ideologii, i do podjęcia zdecydowanych kroków w celu ścigania i karania 
sprawców.  

52. Polskie prawo surowo penalizuje propagowanie nienawiści na tle rasowym i 
dyskryminację rasową oraz rozpowszechnianie rasistowskich materiałów. W okresie 
sprawozdawczym miały miejsce dwie nowelizacje Kodeksu karnego w zakresie regulacji 
odnoszących się do przestępstw motywowanych uprzedzeniami, w tym przestępstw 
popełnianych na tle pochodzenia rasowego, etnicznego, narodowego. Zmieniony został 
przepis art. 256 Kodeksu karnego. Dodano do niego § 2, w którym spenalizowano działania 
polegające na produkowaniu, utrwalaniu, sprawdzaniu, nabywaniu, przechowywaniu, 
posiadaniu, prezentowaniu, przewożeniu oraz przesyłaniu druków i nagrań lub innych 
przedmiotów zawierających treści nawołujące do publicznego propagowania faszystowskiego 
lub innego totalitarnego ustroju państwa lub nawołujące do nienawiści na tle różnic 
narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na 
bezwyznaniowość, podjęte w celu rozpowszechniania tych materiałów. Sprawca podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Ponadto, zgodnie 
z § 4, w razie skazania za przestępstwo określone w § 2 sąd orzeka przepadek przedmiotów, o 
których mowa w § 2, chociażby nie stanowiły własności sprawcy. Zmiany te stanowią 
odpowiedź m.in. na zauważoną praktykę prowadzenia przez Internet sprzedaży przedmiotów 
(np. filmów, nagrań, gadżetów) zawierających treści nawołujące do nienawiści. Obrót 
przedmiotami propagującymi ustrój faszystowski lub inny ustrój totalitarny lub mającymi 
charakter nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, 
wyznaniowych oraz ze względu na bezwyznaniowość nie jest zabroniony w ramach 
działalności artystycznej, edukacyjnej, kolekcjonerskiej lub naukowej.  

53. W dniu 8 września 2010 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu karnego, która 
zmieniła treść przepisu art. 119 K.k. Pozostał w mocy §1 tego artykułu, przewidujący 
odpowiedzialność karną za stosowanie przemocy fizycznej lub groźby bezprawnej wobec 
grupy ludności lub osoby, opartej na motywach dyskryminacyjnych. Uchylono natomiast 
dotychczasowy § 2 art. 119 K.k. (publiczne nawoływanie do zachowań określonych w art.119 
§ 1 K.k.), a jego treść przeniesiono do nowego art. 126a K.k.  Ponadto, dodano do Kodeksu 
karnego art. 118a, który odnosi się do zamachów przeciwko grupie ludności oraz jej 
prześladowania z powodów politycznych, rasowych, narodowych, etnicznych, kulturowych, 
wyznaniowych lub z powodu bezwyznaniowości, światopoglądu lub płci. Zgodnie z art. 126a 
K.k. zabronione jest publiczne nawoływanie do popełnienia czynu określonego w art. 118 
(ludobójstwo, biologiczne wyniszczenie grupy ludności), art. 118a i 119§1 K.k. oraz 
publiczne pochwalanie popełnienia takich czynów. Dodany również wspominaną nowelizacją 
art. 126b K.k., mówi z kolei o odpowiedzialności karnej tego, kto nie dopełniając obowiązku 
należytej kontroli dopuszcza do popełnienia czynów określonych m. in. w art. 118, 118a, 
119§1 i 126a K.k.  przez osobę pozostającą pod jego faktyczną władzą lub kontrolą.  

54. Statystyki dotyczące liczby wyroków skazujących, zapadłych w sprawach o 
popełnienie przestępstw z artykułów 118, 119, 126a i 126b, 256 i 257 K.k. oraz postanowień 
o warunkowym umorzeniu postępowania zawarto w tabeli nr 5, stanowiącej załącznik nr 4 do 
niniejszego Sprawozdania. 
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Komitet wnioskuje, aby Państwo-Strona przedstawiło, w następnym raporcie okresowym, 
uaktualnione dane statystyczne oraz informacje na temat występujących przypadków handlu 
ludźmi, jak również wpływu środków podjętych w celu jego zwalczania. 
 

55. Dane statystyczne dotyczące zidentyfikowania przez organy ścigania lub 
prokuraturę ofiar handlu ludźmi i ich zakwalifikowania do Programu wsparcia i ochrony 
ofiar/świadka handlu ludźmi2 w latach 2009-2011 kształtują się następująco: w 2009 r. – 22 
osoby, w tym obywatele: Bułgarii – 12, Ukrainy – 3, Białorusi -1, Chin – 1, Nigerii – 1, 
Rumunii – 1, Turcji – 1, Ugandy – 1, Wietnamu – 1; w 2010 r. – 34 osoby, w tym obywatele: 
Bułgarii – 10, Bangladeszu – 7, Rumunii – 7, Nepalu – 5, Ukrainy – 3, Białorusi – 1, 
Wietnamu – 1; w 2011 r. – 25 osób, w tym obywatele: Rumunii – 12, Bułgarii – 7, Ukrainy – 
2, Kamerunu – 1, Kenii – 1, Rosji – 1, Sri Lanki – 1.  

56. Poniżej przedstawiono dane statystyczne o postępowaniach przygotowawczych 
dotyczących przestępstwa handlu ludźmi.  

Tabela. Wyniki postępowań przygotowawczych 
Rok Liczba 

zakończonych 
postępowań 

Liczba spraw 
zakończonych 
aktem oskarżenia 

Liczba spraw 
zakończonych 
umorzeniem lub 
zawieszeniem 

Liczba 
oskarżonych 

Liczba 
pokrzywdzonych 

20093 109 39 70 79 611 
20104 117 40 77 78 323 
Ogółem 226 79 147 157 934 

 

57. W 2010 r. w stosunku do 2009 r. wzrosła liczba wszczętych postępowań 
przygotowawczych dotyczących przestępstwa handlu ludźmi (odpowiednio 74 sprawy w 
2009 r. i 93 sprawy w 2010 r.). W latach 2009-2010 wszczęto łącznie 167 postępowań 
przygotowawczych, przy czym zaledwie 78 z nich (46,7%) nadano kwalifikację prawną z 
artykułów penalizujących przestępstwo handlu ludźmi. Pozostałym sprawom nadano 
kwalifikację z art. 204 § 3 k.k., tj. nakłanianie małoletniego do uprawiania prostytucji lub 
ułatwianie mu uprawiania prostytucji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz czerpanie 
korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez małoletniego (31 postępowań) i art. 203 
k.k., tj. doprowadzenie innej osoby do uprawiania prostytucji (58 postępowań).  

58. Liczba zakończonych postępowań przygotowawczych była na zbliżonych poziomie 
(109 postępowań w 2009 r. i 117 postępowań w 2010 r.); łącznie prokuratury zakończyły 
prowadzenie 226 postępowań. W obu latach podobna była też liczba spraw zakończonych 
wniesieniem aktu oskarżenia (odpowiednio 39 i 40 spraw rocznie). Blisko 35% 
prowadzonych postępowań zakończono skierowaniem do sądu aktu oskarżenia, ok. 36% 
umorzono. Podobnie jak w roku poprzedzającym, największą liczbę postanowień o 
umorzeniu śledztwa wydano w 2010 r. na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 K.p.k., tj. w wyniku 
stwierdzenia, iż czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających 
podejrzenie jego popełnienia. Jednocześnie w 2010 r. wydano 28 postanowień o zawieszeniu 
                                                 
2 Statystykę oparto na analizie danych osób zgłoszonych do Programu wsparcia i ochrony ofiar/świadka handlu 
ludźmi (zleconego przez MSWiA). 
3 Dane za 2009 r. dotyczą przestępstwa handlu ludźmi, tj. przestępstw z art. 253 § 1 K.k. i art. 204 § 4 K.k. oraz 
dodatkowo przestępstw z art. 204 § 3 K.k. i art. 203 K.k.; 
4 Analogicznie dane za 2010 r. dotyczą przestępstwa handlu ludźmi, tj. przestępstw z art. 253 § 1 K.k.,  
art. 204 § 4 K.k. i z art. 189 a (w związku z nowelizacją Kodeksu karnego, która weszła w życie dnia 8 września 
2010 r.) oraz dodatkowo przestępstw z art. 204 § 3 K.k. i art. 203 K.k. 
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śledztwa (w 2009 r. – 14 postanowień). W 2010 r. oskarżono 78 osób, z czego blisko 80% 
stanowili obywatele Polski; natomiast pozostali oskarżeni to głównie obywatele Bułgarii i 
Ukrainy. Łącznie w latach 2009-2010 oskarżono 157 osób.  

59. W 2009 r. sądy skazały za popełnienie przestępstwa handlu ludźmi 19 osób, przy 
czym czyny te były kwalifikowane z dwóch artykułów, tj. z art. 253 § 1 k.k. (handel ludźmi) i 
art. 204 § 4 k.k. (zwabienie lub uprowadzenie innej osoby w celu uprawiania przez nią 
prostytucji za granicą). W 2010 r. sądy skazały za popełnienie przestępstwa handlu ludźmi 20 
osób, przy czym czyny te były kwalifikowane z trzech artykułów, tj. z art. 253 § 1 k.k. i nowe 
189a k.k. (handel ludźmi) oraz obowiązującego do czasu nowelizacji art. 204 § 4 k.k. 
(zwabienie lub uprowadzenie innej osoby w celu uprawiania przez nią prostytucji za granicą). 
Łącznie w latach 2009-2010 sądy skazały 39 osób za popełnienie przestępstwa handlu 
ludźmi.  

60. W stosunku do roku poprzedniego, w 2010 r. za pokrzywdzonych przestępstwem 
handlu ludźmi uznano mniej osób (611 osób w 2009 r. i 323 osoby w 2010 r.). Niemniej dane 
te, w odniesieniu do lat 2007-2008, wykazują tendencję rosnącą (zwłaszcza biorąc pod uwagę 
zmianę sposobu zbierania danych, tj. rezygnację od 2009 z uwzględniania czynów z art. 204 § 
1 i 2 k.k.). Łącznie w latach 2009-2010 ustalono 934 pokrzywdzonych, z czego nadal 
zdecydowaną większość (77,3%) stanowili obywatele RP (772 osoby). Pozostali 
pokrzywdzeni (22,7%) to cudzoziemcy (212 osób). W roku 2010 zaobserwowano spadek 
liczby małoletnich pokrzywdzonych przestępstwem handlu ludźmi (66 osób w 2009 r. i 32 
osób w 2010 r.).  

61. Dominującym zjawiskiem pozostaje zatem wewnątrzkrajowy handel ludźmi. Biorąc 
pod uwagę wszystkie wszczęte w 2010 r. postępowania, to aż 78 z nich dotyczyło 
wykorzystania kobiet (także cudzoziemek) w celach prostytucji lub innych usług o 
charakterze seksualnym. W Polsce ofiarami tego procederu były w 2010 r. głównie 
obywatelki Ukrainy, Bułgarii i Białorusi, w ostatnich latach identyfikowano także obywatelki 
państw afrykańskich i Ameryki Łacińskiej. Polki były identyfikowane jako ofiary handlu 
ludźmi w celach wykorzystania seksualnego zarówno w Polsce, jak i za granicą, głównie we 
Włoszech, Niemczech i Holandii. W dalszym ciągu obserwowana jest także tendencja 
związana z wykorzystywaniem polskich obywateli do prac przymusowych lub w celu 
popełniania przestępstw w krajach Europy Zachodniej. W Polsce ofiarami tego procederu 
stają się głównie obywatele krajów sąsiadujących z Polską oraz obywatele krajów 
azjatyckich. 

62. W celu lepszej identyfikacji zjawiska i zwiększenia efektywności działań na rzecz  
zwalczania handlu ludźmi wprowadzono odpowiednie zmiany legislacyjne oraz powołano 
szereg struktur zajmujących się tym problemem, m.in. w ramach Policji i SG, prokuratury, 
urzędów wojewódzkich oraz PIP. Powyższe działania i instrumenty prawne wpłynęły na 
większą wykrywalność przestępstw. 

63. Od września 2010 r. obowiązuje, wprowadzona do polskiego Kodeksu karnego, 
definicja handlu ludźmi, która opiera się na definicji zawartej w art. 3 Protokołu o 
zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i 
dziećmi, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej 
przestępczości zorganizowanej. Posługiwano się także definicjami zawartymi w decyzji 
ramowej Rady Unii Europejskiej w sprawie zwalczania handlu ludźmi oraz w Konwencji 
Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi. Przepisy polskiej ustawy o 
cudzoziemcach przewidują instytucję czasu do namysłu dla ofiar (reflection period), które 
decydują się na współpracę z organami ścigania i są gotowe złożyć zeznania obciążające 
sprawców przestępstw handlu ludźmi.  
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64. W ramach KGP działa Centralny Zespół do Walki z Handlem Ludźmi (od 2011 r. w 
strukturach CBŚ), do którego zadań należy: koordynacja i nadzór nad działalnością 
koordynatorów i zespołów w komendach wojewódzkich i KSP, prowadzenie działań 
prewencyjnych, udział w organizowaniu międzynarodowych operacji, organizacja współpracy 
z podmiotami pozapolicyjnymi. W każdym województwie oraz w KSP istnieją etatowe 
Wojewódzkie Zespoły do Walki z Handlem Ludźmi, działające w ramach Wydziałów 
Kryminalnych. Do zadań koordynatorów w zespołach wojewódzkich należy identyfikacja 
ofiar handlu ludźmi i wspieranie w tym zakresie jednostek podległych oraz prowadzenie 
czynności operacyjnych i śledczych pod kątem ujawnienia przestępstwa handlu ludźmi. Z 
uwagi na włączenie Centralnego Zespołu w struktury CBŚ specjalizującego się w zwalczaniu 
przestępczości zorganizowanej oraz fakt, że jednostki regionalne CBŚ prowadziły w praktyce 
sprawy w zakresie zwalczania handlu ludźmi, w 2011 r. powołano również koordynatorów ds. 
handlu ludźmi w zarządach CBŚ. Tym samym wzmocniono struktury regionalne powołane do 
ścigania przestępstwa handlu ludźmi.  

65. Obok działającego od 2008 r. Zespołu do spraw stałego monitoringu i koordynacji 
działań SG w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępstwa handlu ludźmi, do którego 
zadań należy: bieżący monitoring i analiza przypadków handlu ludźmi ujawnionych przez 
SG; współpraca z MSWiA, Policją i innymi organami administracji państwowej oraz 
organizacjami pozarządowymi w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępstwa handlu 
ludźmi, w 2009 r. w Komendzie Głównej SG powołano Sekcję do spraw Nielegalnej Migracji 
i Handlu Ludźmi. Komórce tej powierzono obowiązki w zakresie koordynacji i nadzoru nad 
działaniami podejmowanymi przez Oddziały SG w zakresie przeciwdziałania i zwalczania 
handlu ludźmi. Ponadto, zarówno w Komendzie Głównej SG, jak i w oddziałach SG, istnieją 
nieetatowi koordynatorzy i zastępcy koordynatorów ds. zwalczania przestępstwa handlu 
ludźmi. Koordynatorzy są funkcjonariuszami z pionu operacyjno-śledczego. Do ich zadań 
należy m.in. koordynacja działań pomiędzy jednostkami i komórkami organizacyjnymi SG, 
SG a Policją oraz koordynacja działań w ramach Programu wsparcia i ochrony ofiary/świadka 
handlu ludźmi, w tym również współpracy z organizacjami pozarządowymi realizującymi 
zadania związane z ochroną ofiar. Istotne jest również zaangażowanie w tę problematykę 
funkcjonariuszy pionu ds. cudzoziemców, którzy dokonują kontroli legalności pobytu 
cudzoziemców. Należy podkreślić, że ich współpraca z inspekcją pracy w ramach 
porozumienia, o którym mowa w pkt 67 Sprawozdania, ma istotne znaczenie dla możliwej 
identyfikacji ofiar handlu ludźmi do pracy przymusowej. 

66. W przypadku ujawnienia osoby mogącej być ofiarą handlu ludźmi funkcjonariusze 
SG i Policji postępują zgodnie z tzw. Algorytmem postępowania w przypadku ujawnienia 
ofiary handlu ludźmi. Algorytm systematyzuje postępowanie dotyczące ofiary/świadka handlu 
ludźmi w procesie identyfikacji i udzielanej pomocy na terytorium RP, przy jednoczesnym 
podjęciu działań zmierzających do osiągnięcia celów postępowania karnego. W czasie 
podejmowania czynności służbowych wobec ofiary handlu ludźmi funkcjonariusz 
zobowiązany jest kierować się ideą minimalizowania wtórnej wiktymizacji ofiary, której 
traumatyczne przeżycia są niejednokrotnie tak silne, że stanowią istotną barierę dla 
aktywnego jej udziału w procesie karnym i w kontaktach ze służbami mundurowymi. Obecnie 
trwają prace, których celem jest opracowanie nowego Algorytmu postępowania 
funkcjonariuszy w przypadku ujawnienia ofiary handlu ludźmi, w tym ofiary małoletniej. 

67. W 2008 r. zostało podpisane porozumienie między Komendantem Głównym SG a 
Głównym Inspektorem Pracy, które umożliwia podejmowanie wspólnych kontroli przez 
funkcjonariuszy SG i inspektorów pracy oraz wymianę informacji o naruszeniu przepisów 
dotyczących cudzoziemców, w tym o przypadkach nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców. 
Dzięki porozumieniu przypadki handlu ludźmi zidentyfikowane przez inspektorów pracy są 
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przedmiotem śledztw prowadzonych pod nadzorem prokuratora przez specjalistyczne 
jednostki SG. Kolejnym istotnym krokiem służącym zapobieganiu handlowi ludźmi do pracy 
przymusowej i przypadkom łamania praw pracowniczych wobec cudzoziemców było 
wprowadzenie systemu rozpatrywania skarg przez organy PIP. Należy również podkreślić 
fakt utworzenia w I kwartale 2009 r. w każdym okręgowym inspektoracie pracy sekcji ds. 
kontroli legalności zatrudnienia, w tym cudzoziemców. Łącznie w tych komórkach pracuje 
ok. 150 osób, które są sukcesywnie szkolone w zakresie identyfikacji przypadków handlu 
ludźmi.  

68. W prokuraturach apelacyjnych zostali wyznaczeni prokuratorzy pełniący rolę 
konsultantów do spraw handlu ludźmi. Ich zadaniem jest udzielanie niezbędnych konsultacji 
prokuratorom prowadzącym sprawę, bądź - w sytuacji gdy sprawa jest szczególnie 
skomplikowana – jej prowadzenie. Stanowisko konsultanta do spraw handlu ludźmi 
utworzono także w PG. 

69. W ramach dążenia do usprawnienia koordynacji działań służb pomocy społecznej 
ustanowiono krajową sieć konsultantów wojewódzkich do spraw wsparcia udzielanego 
ofiarom handlu ludźmi. Tworzą ją przeszkoleni pracownicy urzędów wojewódzkich, 
odpowiedzialni za kontakt i współpracę z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej 
na terenie danego województwa, jak również z innymi instytucjami zajmującymi się pomocą 
ofiarom handlu ludźmi. Zmiana ustawy o pomocy społecznej w 2010 r. wprowadziła nowe 
zadanie wojewody, polegające na koordynowaniu, w ramach systemu pomocy społecznej, 
działań w zakresie zapobiegania handlowi ludźmi oraz wsparcia udzielanego ofiarom handlu 
ludźmi (art. 22 pkt 15 ustawy o pomocy społecznej).  

70. Od kwietnia 2009 r. w ramach zadania publicznego, polegającego na powołaniu i 
prowadzeniu Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla polskich i 
cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi (KCIK), przewidzianego w Krajowym Planie Działań 
Przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2009-2010, bezpośrednim wsparciem objęto również 
obywateli RP. We wcześniejszym okresie w ramach ww. zadania publicznego, 
finansowanego z budżetu państwa, a ogłaszanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji, możliwe było zapewnienie wsparcia jedynie ofiarom cudzoziemskim 
(odmiennie rzecz się miała w odniesieniu do wsparcia ofiar w ramach pomocy społecznej). 
Zadanie dotyczące powołania i prowadzenia KCIK w latach 2009-2011 zostało zlecone 
organizacji pozarządowej – Fundacji La Strada, wyłonionej w drodze otwartych konkursów 
ofert.  

71. Szczególną formą pomocy, zapewnianą przez KCIK jest pomoc udzielana 
cudzoziemcom w ramach Programu wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi. 
Program jest uruchamiany wówczas, gdy cudzoziemiec (w wyniku samodzielnego zgłoszenia 
lub też na skutek identyfikacji przez organy ścigania) nawiąże kontakt z organami ścigania, a 
następnie w wyniku przeprowadzonej z nim rozmowy zaistnieje przypuszczenie, że jest on 
ofiarą handlu ludźmi. Warunkiem objęcia cudzoziemca Programem jest zerwanie przez 
pokrzywdzonego wszelkich kontaktów ze sprawcami. Cudzoziemiec nie ma obowiązku 
złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, gdyż Program przewiduje możliwość 
objęcia pokrzywdzonego „czasem do namysłu” w celu podjęcia przez niego decyzji o 
współpracy z organami ścigania. Co niezwykle istotne, Program może być uruchomiony 
wyłącznie przez przedstawiciela organu ścigania (funkcjonariusza Policji i SG) oraz 
prokuratora. Jeżeli cudzoziemiec wyrazi wolę uczestnictwa w Programie, jest niezwłocznie 
kontaktowany z przedstawicielem organizacji realizującej Program, którego zadaniem jest 
dokonanie rozeznania sytuacji cudzoziemca i w zależności  potrzeb pokrzywdzonego 
zapewnienie mu pomocy. Pokrzywdzony jest umieszczany w bezpiecznym ośrodku pod 
opieką przeszkolonego pracownika socjalnego. W ramach Programu cudzoziemcowi 
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zapewnia się bezpieczne schronienie, wyżywienie, opiekę medyczną, wsparcie 
psychologiczne, konsultacje prawne, pomoc tłumacza, w razie potrzeby transport na terenie 
kraju oraz zapewniana jest asysta pracownika organizacji w kontaktach z organami ścigania i 
wymiarem sprawiedliwości podczas składania zeznań oraz w trakcie procesu sądowego. 

72. Ponadto, jedynie w ramach KCIK możliwe jest udzielenie wsparcia również 
domniemanym ofiarom handlu ludźmi. Fakt ten ma szczególnie znaczenie w sytuacji 
konieczności zapewnienia pomocy cudzoziemcom, wobec których dopuszczono się łamania 
praw pracowniczych, ponieważ przestępstwa o tym charakterze mogą, lecz nie muszą mieć 
związku z handlem ludźmi. Zatem w sytuacji, gdy dana osoba nie została zidentyfikowana 
przez organy ścigania jako pokrzywdzona przestępstwem handlu ludźmi, natomiast jest nią w 
opinii organizacji pozarządowej realizującej zadanie, może wówczas zostać objęta pomocą 
KCIK. Jednak zakres udzielanej pomocy nie jest identyczny z zakresem pomocy udzielanej 
cudzoziemcom w ramach Programu wsparcia.  

73. Obywatele RP będący ofiarami handlu ludźmi mogą zgłaszać się do KCIK po 
pomoc w trakcie pobytu za granicą oraz po powrocie do kraju. Należy jednak podkreślić, że w 
ramach swoich działań KCIK nie może pokrywać kosztów powrotu obywateli RP do Polski. 
KCIK prowadzi zarówno działania o charakterze interwencyjnym, mające na celu udzielenie 
bezpośredniego wsparcia i ochrony osobom pokrzywdzonym, jak i działania prewencyjne 
skierowane do instytucji państwowych, samorządowych, organizacji pozarządowych oraz 
osób planujących wyjazd zagranicę w celach nieturystycznych.  

74. W ramach usług oferowanych przez KCIK, które realizuje zadania polegające na 
wspieraniu i identyfikacji ofiar handlu ludźmi, asystowaniu ofierze podczas kontaktu z 
organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, wsparciu psychologicznym, zapewnieniu 
pomocy tłumacza, konsultacji prawnych, transportu ofiary na terenie kraju (dyspozycyjność 
przez 24 h/dobę), w okresie od kwietnia do grudnia 2009 r. udzielono wsparcia 193 ofiarom 
handlu ludźmi, tj.: 77 obywatelom RP i 116 cudzoziemcom, w 2010 r. 253 ofiarom handlu 
ludźmi, tj.: 83 obywatelom RP i 170 cudzoziemcom, zaś w 2011 r. 133 ofiarom handlu 
ludźmi, tj.: 81 obywatelom RP i 52 cudzoziemcom. 

75. Od grudnia 2010 r. w SG funkcjonuje stopniowy System szkolenia funkcjonariuszy 
Straży Granicznej z zakresu handlu ludźmi (od poziomu podstawowego do poziomu 
eksperckiego). Poziom I obejmuje wszystkich nowo przyjętych funkcjonariuszy, a także 
już pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych i dotyczy podstawowych informacji 
z zakresu zwalczania i zapobiegania handlu ludźmi. Celem szkolenia realizowanego w 
ramach poziomu II jest pogłębienie wiedzy nabytej podczas szkolenia podstawowego. 
Szkolenie to skierowane jest przede wszystkim do funkcjonariuszy pionu operacyjno-
śledczego, pionu ds. cudzoziemców, jak i tych funkcjonariuszy, którzy mają bezpośredni 
kontakt ze społeczeństwem (np. patrole, dokonujący odprawy granicznej, grupy mobilne). 
Poziom III szkolenia pozwala na przygotowanie funkcjonariuszy do realizacji zadań 
związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem handlu ludźmi, identyfikacją ofiar oraz 
zorganizowaniem wsparcia pomocy ofierze. Poziom IV skierowany jest do tzw. 
koordynatorów ds. zapobiegania i zwalczania handlu ludźmi (czyli do najlepiej merytorycznie 
przygotowanych i przeszkolonych funkcjonariuszy SG, wyznaczonych w poszczególnych jej 
jednostkach organizacyjnych).  

76. Od 1 lutego 2011 r., na mocy art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy, cudzoziemcy, będący ofiarami handlu ludźmi, mogą podejmować 
pracę na terytorium Polski bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę, pod warunkiem 
uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, udzielonego na podstawie art. 53 
ust. 1 pkt 15 ustawy o cudzoziemcach. Osoby te powinny spełniać łącznie następujące 
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warunki: przebywać na terytorium RP, podjąć współpracę z organem właściwym do 
prowadzenia postępowania w sprawie zwalczania handlu ludźmi i zerwać kontakty z osobami 
podejrzanymi o popełnienie czynów zabronionych związanych z handlem ludźmi. 
 
Komitet ponawia swoje zalecenie zawarte w poprzednich uwagach końcowych, że Państwo-
Strona winno zwracać szczególną uwagę na rolę mediów w dziele poprawy poziomu edukacji 
w zakresie praw człowieka. Domaga się również tego, by Państwo-Strona przekazało, w 
swoim następnym raporcie, informacje na temat działań podejmowanych w tym zakresie.  

77. Rząd RP dostrzega  szczególną rolę mediów w działaniach na rzecz poprawy 
poziomu edukacji i świadomości społeczeństwa w zakresie praw człowieka. Telewizja Polska 
we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu ds. Równego Traktowania realizowała cykliczne 
audycje pt. Jesteśmy różni, jesteśmy równi, prezentowane raz w tygodniu. Poprzez prezentacje 
reportaży o konkretnych ludziach - przedstawicielach mniejszości, i ich problemach i 
sukcesach informowano o grupach mniejszościowych zamieszkujących Polskę, 
przełamywano stereotypy, a także promowano równe traktowanie i różnorodność. W okresie 
od kwietnia do listopada 2011 r. wyemitowano 28 odcinków audycji  – 20 z nich 
prezentowało sylwetki i środowiska przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, a 
także  różnych wyznań oraz cudzoziemców, w tym uchodźców.  

78. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie we współpracy z Polskim Radiem Lublin 
realizuje programu profilaktyczny Patrol - Prawa Człowieka. Do chwili obecnej zrealizowano 
11 audycji radiowych dotyczących praw człowieka. Każda audycja składa się z dwóch części. 
Pierwsza część to przygotowanie materiału – udział w patrolu prewencyjnym. Druga część to 
komentarz do przedstawianej sytuacji, podczas udziału w programie na żywo. Materiały 
zebrane w trakcie audycji stanowią także materiał dydaktyczny. Na ich podstawie omawiane 
są konkretne działania policjantów oraz trudności związane z zachowaniem standardów 
ochrony praw człowieka w kontekście tych działań. 

79. Policja inspirowała media do podejmowania problematyki antydyskryminacyjnej w 
zakresie edukacyjnym. Na przykład w związku ze szkoleniem Przeciwdziałanie i zwalczanie 
przestępstw z nienawiści w Komendzie Miejskiej Policji w Krośnie, w którym wziął udział 
tamtejszy asystent edukacji romskiej, przedstawiciel Policji udzielił wspólnego z nim 
wywiadu dla Polskiego Radia Rzeszów na temat sytuacji Romów na Podkarpaciu.  

80. Dodatkowe informacje na temat roli mediów i dostępu do informacji zostały zawarte 
w pkt 189 – 193 niniejszego Sprawozdania, dotyczących wykonania postanowień Artykułu 7 
Konwencji. 

 
Komitet zaleca, aby Państwo-Strona uwzględniało Deklarację Durbańską i Program 
Działania przyjęte we wrześniu 2001 r. na Światowej konferencji przeciwko rasizmowi, 
dyskryminacji rasowej, ksenofobii i nietolerancji, a także dokument końcowy konferencji 
przeglądowej ustaleń podjętych w Durbanie, odbytej w Genewie w kwietniu 2009 r., w dziele 
wprowadzania postanowień Konwencji do krajowego porządku prawnego.  

 

81. W związku z realizacją Deklaracji Durbańskiej i Programu Działania, przyjętych 
we wrześniu 2001 r. na konferencji w Durbanie, Polska opracowała Krajowy program 
przeciwdziałania dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji 2004-
2009. W maju 2010 r. zostało przyjęte przez Radę Ministrów Sprawozdanie z realizacji 
programu. Zgodnie z rekomendacjami zawartymi w Sprawozdaniu, w celu stworzenia 
szerokiej płaszczyzny koordynacji działań organów administracji rządowej w zakresie walki z 
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rasizmem, ksenofobią oraz związaną z tymi zjawiskami dyskryminacją i nietolerancją, w 
lutym 2011 r. powołana została Rada ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, 
Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji, której przewodniczy Pełnomocnik Rządu ds. 
Równego Traktowania. Rada jest organem pomocniczym Rady Ministrów, powstałym na 
mocy zarządzenia Prezesa Rady Ministrów nr 9 z dnia 28 lutego 2011 r. Prace Rady polegają 
przede wszystkim na planowaniu, koordynacji i ocenie działań organów administracji 
rządowej oraz zapewnieniu ich współdziałania z organami samorządu terytorialnego i innymi 
podmiotami w zakresie walki z rasizmem, ksenofobią i nietolerancją. W skład Rady wchodzą 
przedstawiciele administracji rządowej i instytucji publicznych. Rada stanowi instytucjonalną 
kontynuację Zespołu Monitorującego Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji 
Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji, który odpowiadał za wdrażanie 
Krajowego programu przeciwdziałania dyskryminacji rasowej (...), zakończonego w czerwcu 
2009 r. W czerwcu 2011 r Rada ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i 
związanej z nimi Nietolerancji rozpoczęła prace nad przygotowaniem rządowego planu 
działań w zakresie przeciwdziałania i zwalczania dyskryminacji rasowej, ksenofobii i 
związanej z nimi nietolerancji, który ma być przedstawiany raz na dwa lata Radzie Ministrów. 
Zapewnieniu stałego mechanizmu konsultacji społecznych działań podejmowanych przez 
Radę, służyć ma Rada Konsultacyjna powoływana przez Pełnomocnika Rządu ds. Równego 
Traktowania. W skład Rady Konsultacyjnej wchodzą osoby aktywnie działające na rzecz 
zwalczania dyskryminacji rasowej, ksenofobii i nietolerancji lub reprezentujących grupy i 
środowiska zagrożone dyskryminacją z powodu rasy, narodowości lub pochodzenia 
etnicznego. 

 

Komitet zaleca, aby Państwo-Strona nadal konsultowało się i rozszerzało swój dialog z 
działającymi w ramach społeczeństwa obywatelskiego organizacjami wskazującymi 
aktywność w dziedzinie ochrony praw człowieka, w szczególności w zakresie zwalczania 
dyskryminacji rasowej, w związku z przygotowywaniem następnego raportu okresowego. 

82. Rząd RP na co dzień współpracuje z organizacjami pozarządowymi, również w 
zakresie implementacji niniejszej Konwencji. W ramach tej współpracy przekazuje 
organizacjom pozarządowym projekty Sprawozdań do konsultacji, a przedstawione do nich 
uwagi organizacji są analizowane przez Rząd RP.   

 
Komitet zaleca, aby raporty Państwa-Strony mogły być powszechnie udostępniane 
społeczeństwu w chwili ich składania, a uwagi Komisji w odniesieniu do tych raportów były w 
podobny sposób przekazywane do publicznej wiadomości w urzędowych i innych powszechnie 
używanych językach, adekwatnie do potrzeb.  
 

83. XV i XVI sprawozdanie okresowe RP z realizacji postanowień Międzynarodowej 
Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej i protokoły z 
posiedzeń Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej poświęconych rozpatrzeniu tego 
sprawozdania -  umieszczone są – w językach polskim i angielskim - na stronie internetowej 
MS (www.ms.gov.pl) w zakładce Prawa człowieka. Sprawozdania RP. ONZ i prawa 
człowieka. Znajduje się tam również  publikacja MS pt. Realizacja przez Polskę postanowień 
Międzynarodowej Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej. XV 
i XVI sprawozdanie okresowe. Natomiast XVII, XVIII i XIX sprawozdanie okresowe RP z 
realizacji postanowień Międzynarodowej Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form 
dyskryminacji rasowej oraz dokumenty związane z ich  rozpatrzeniem przez Komitet ds. 
Likwidacji Dyskryminacji Rasowej są dostępne na stronie internetowej MSW 
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(www.msw.gov.pl) i Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania 
(www.rownetraktowanie.gov.pl). 

Cześć szczegółowa zawierająca informacje odnośnie realizacji postanowień 
artykułów 1-7 Konwencji 

 
Artykuł 1 

84. Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów 
Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Ustawa ta określa obszary i sposoby 
przeciwdziałania naruszeniom zasady równego traktowania ze względu na płeć, rasę, 
pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek 
lub orientację seksualną. Artykuł 3 ustawy wprowadza m.in. definicje dyskryminacji 
bezpośredniej, dyskryminacji pośredniej, nierównego traktowania oraz zasady równego 
traktowania (ww. definicje zostały przedstawione w załączniku nr 1).  

Artykuł 2 

85. Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego 
traktowania określa środki prawne ochrony zasady równego traktowania oraz organy 
odpowiedzialne za realizację tej zasady. Dodatkowe informacje na temat ustawy zostały 
zawarte w pkt 135 i 138 – 140. 

86. Szczegółowe informacje dotyczące zakazu dyskryminacji rasowej w polskim 
ustawodawstwie wewnętrznym, w tym w Konstytucji RP, Kodeksie karnym, Kodeksie pracy i 
ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych (…) zostały zawarte w poprzednim 
Sprawozdaniu w pkt 69-74.  

87. W omawianym okresie sprawozdawczym zostały podjęte także kroki o charakterze 
instytucjonalnym, mające na celu zwiększenie efektywności działań podejmowanych na rzecz 
zapobiegania i zwalczania dyskryminacji  oraz promowania i przestrzegania praw człowieka.  

88. Wykonywanie zadań dotyczących realizacji zasady równego traktowania – zgodnie z 
ustawą o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania 
powierzone zostało Rzecznikowi Praw Obywatelskich (jako organowi niezależnemu) oraz 
Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Równego Traktowania, do którego należy realizowanie 
polityki rządu w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji, w 
szczególności ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, 
światopogląd, wiek, niepełnosprawność oraz orientację seksualną. Do zadań Pełnomocnika 
należy w szczególności: opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie 
równego traktowania; przeprowadzanie analizy i oceny istniejących rozwiązań prawnych; 
podejmowanie działań eliminujących lub ograniczających skutki naruszania zasady równego 
traktowania; dokonywanie analiz i ocen sytuacji prawnej i społecznej w zakresie równego 
traktowania oraz inicjowanie, realizowanie, koordynowanie lub monitorowanie działań 
zmierzających do zapewnienia równego traktowania; promowanie, upowszechnianie i 
propagowanie problematyki równego traktowania; opracowywanie Krajowego Programu 
Działań na rzecz Równego Traktowania i przedkładanie sprawozdań z jego realizacji. 
Szczegółowe informacje na temat działań Pełnomocnika w załączniku nr 1.  

89. Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania podejmował działania na podstawie 
skarg lub informacji ze strony obywateli, organizacji pozarządowych lub mediów. Niektóre 
sprawy Pełnomocnik podejmował do prowadzenia (sugerując na przykład zmiany prawa lub 
zaniechanie działań o charakterze dyskryminacyjnym), w innych wskazywał wnioskodawcy 
przysługujące mu środki prawne lub możliwości działania. Część spraw Pełnomocnik 
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przekazywał do rozpatrzenia organom, do których kompetencji należy podjęcie działań lub 
udzielenie informacji. Liczba skarg związanych z dyskryminacją ze względu na rasę, 
narodowość lub pochodzenie etniczne wynosi około 30 rocznie. 

90. Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego 
traktowania, nowelizując ustawę o Rzeczniku Praw Obywatelskich, nakłada na ten organ 
specyficzne zadania związane z realizacją zasady równego traktowania. Należą do nich: 
analizowanie, monitorowanie i wspieranie równego traktowania wszystkich osób; 
prowadzenie niezależnych badań dotyczących dyskryminacji, opracowywanie i wydawanie 
niezależnych sprawozdań i wydawanie zaleceń odnośnie do problemów związanych z 
dyskryminacją oraz wykonywanie dodatkowych obowiązków informacyjnych, polegających 
na corocznym informowaniu Sejmu i Senatu o swojej działalności oraz o stanie 
przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela, w tym przekazywaniu: informacji o 
prowadzonej działalności w obszarze równego traktowania oraz jej wynikach; informacji o 
przestrzeganiu zasady równego traktowania w Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowanej w 
szczególności na podstawie prowadzonych przez Rzecznika niezależnych badań; wniosków 
oraz rekomendacji dotyczących działań, które należy podjąć w celu zapewnienia 
przestrzegania zasady równego traktowania. Dodatkowe informacje na temat zadań RPO 
zostały zawarte w załączniku nr 2. 

91. RPO w latach 2009 – 2011 rozpatrzył 143 sprawy, w których skarżący podnosili 
zarzut dyskryminacji ze względu na narodowość lub rasę. Rzecznik podjął do prowadzenia 98 
spraw, z tego 9 spraw w formie wystąpienia generalnego. Działania RPO dotyczyły w 
szczególności: zwalczania dyskryminacji wobec Romów, zwalczania dyskryminacji w sporcie 
oraz podejmowania zdecydowanych kroków w celu ścigania i karania sprawców przestępstw 
popełnianych na tle nienawiści rasowej. 

92. W grudniu 2009 r. w MS powołano Departament Praw Człowieka. Departament 
opracowuje i rozpowszechnia  publikacje dotyczące wywiązywania się przez Polskę z 
zobowiązań, w tym sprawozdawczych, wynikających z umów międzynarodowych z zakresu 
praw człowieka, których Polska jest stroną. Publikacje dotyczą realizacji przez Polskę 
postanowień Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, 
nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania oraz Międzynarodowego Paktu Praw 
Obywatelskich i Politycznych. Zawierają one m.in. tekst sprawozdania, protokoły z posiedzeń 
Komitetu Przeciwko Torturom ONZ i Komitetu Praw Człowieka ONZ, zalecenia tych 
Komitetów oraz informacje na temat możliwości wnoszenia do nich skarg, właściwej 
procedury oraz wzorów skarg. Publikacje dostępne są na stronach internetowych MS oraz są 
rozsyłane m.in. do najważniejszych bibliotek publicznych, ośrodków uniwersyteckich, 
organizacji pozarządowych, sądów i prokuratur, bibliotek zakładów karnych. Ponadto, na 
stronie internetowej MS zamieszczone jest opracowanie dotyczące możliwości i zasad 
składania przez jednostki zawiadomień dotyczących naruszeń praw człowieka do ciał 
traktatowych ONZ pt. Jak korzystać z procedur skargowych w traktatowym systemie ochrony 
praw człowieka ONZ? Informator dla ofiar naruszeń. Zawiera ono teoretyczne i praktyczne 
informacje na temat działań, jakie jednostka powinna podjąć w celu złożenia skargi do ciał 
traktatowych ONZ, na temat praktyki i orzecznictwa tych komitetów, wzory skarg oraz 
odpowiednie przepisy poszczególnych traktatów ochrony praw człowieka ONZ.  

93. Departament Praw Człowieka analizuje międzynarodowe standardy praw człowieka, 
również  pod kątem koniecznych zmian legislacyjnych, a z drugiej strony promuje te 
standardy. Departament upowszechnia wiedzę dotyczącą wyroków ETPCz poprzez 
tłumaczenie ich na język polski, umieszczanie na stronie internetowej Ministerstwa 
Sprawiedliwości oraz przekazywanie do sądów. Celem, który ma być w ten sposób 
osiągnięty, jest zgromadzenie w jednym miejscu, na jednej stronie internetowej, wszelkich 
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informacji dotyczących standardów konwencyjnych, których rozpropagowanie powinno 
przyczynić się do usprawnienia funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, w szczególności 
sądów, wyeliminowania w przyszłości naruszeń Konwencji, jak również ogólnego 
podniesienia świadomości społeczeństwa w zakresie obowiązujących standardów 
przestrzegania praw człowieka. W grudniu 2011 r. Departament Praw Człowieka wydał 
publikację pt. Standardy ochrony praw człowieka w prawie Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka zawierająca analizę wiodących spraw polskich przed Trybunałem Praw Człowieka. 

94. Propagowanie stosownej wiedzy obejmuje również opracowywanie w przystępnej 
formie informacji o standardach wynikających z orzecznictwa Trybunału w Strasburgu,  
przeznaczonych zwłaszcza dla praktyków – sędziów i prokuratorów, rozpowszechnianych za 
pośrednictwem strony internetowej MS. O efektywności tych działań świadczy malejąca 
liczba wyroków wydawanych przez ETPC w sprawach przeciwko Polsce stwierdzających 
naruszenie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. I tak – w 2008 r. 
Trybunał stwierdził naruszenie postanowień Konwencji praw człowieka i podstawowych 
wolności w 129 wyrokach, w 2009 r. w 123 wyrokach, w 2010 r. w 87 wyrokach, a w 2011 r. 
(stan na 20 grudnia 2011 r.) już tylko w 52 wyrokach. 

95. Na bazie istniejącego od 2004 r. w strukturze MSWiA Zespołu Monitorowania 
Rasizmu i Ksenofobii w grudniu 2011 r. powstał Zespół do Spraw Ochrony Praw Człowieka, 
Zakres działania Zespołu obejmuje w szczególności: prowadzenie monitoringu spraw 
związanych z przestępstwami z nienawiści, a także podejmowanie działań mających na celu 
przeciwdziałanie tego rodzaju zjawiskom; współpracę z organami i jednostkami podległymi 
lub nadzorowanymi przez Ministra, innymi organami administracji publicznej, instytucjami 
oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony praw człowieka i przeciwdziałania 
przestępstwom na tle nienawiści; uczestnictwo w pracach krajowych i międzynarodowych 
instytucji zajmujących się ochroną praw człowieka oraz zwalczaniem i przeciwdziałaniem 
przestępstwom z nienawiści; monitorowanie, a w uzasadnionych przypadkach również 
koordynowanie, realizacji w szczególności w Policji i SG programów szkoleniowych w 
zakresie problematyki ochrony praw człowieka oraz przygotowywanie, a następnie 
aktualizowanie dla tych podmiotów materiałów dydaktycznych w zakresie ochrony praw 
człowieka; prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad wykonywaniem przez 
Policję i SG działań wynikających z wyroków ETPC; prowadzenie spraw związanych z 
nadzorem Ministra nad Policją i SG w zakresie przekazywania Niezależnej Instytucji 
Badającej Niewłaściwe Zachowania Policji skarg i informacji pozaskargowych na te służby; 
podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia należytego poziomu ochrony praw 
człowieka podczas realizacji zadań przez urzędy obsługujące organy i kierowników jednostek 
organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym Policji i SG. 
Powyższe działania Zespół podejmuje w ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi 
aktywnymi w sferze ochrony praw człowieka, w tym przeciwdziałania i zwalczania rasizmu, 
antysemityzmu, dyskryminacji rasowej i ksenofobii. Ponadto Zespół współpracuje z 
instytucjami krajowymi (w szczególności z Policją i Prokuraturą) i międzynarodowymi 
organizacjami aktywnymi w sferze ochrony praw człowieka. 

96. W 2011 r. rozpoczęto wdrażanie projektu Równe Traktowanie Standardem Dobrego 
Rządzenia, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Biuro 
Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania we współpracy ze Szkołą Główną Handlową 
i Uniwersytetem Jagiellońskim. Celem projektu jest przygotowanie administracji rządowej na 
wszystkich poziomach do tworzenia i monitorowania prawa oraz opracowywania i wdrażania 
strategii uwzględniających zasadę równości. Do końca 2011 r. w ramach projektu utworzono 
ogólnopolską sieć 51 Koordynatorów do spraw Równego Traktowania we wszystkich 
ministerstwach, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, urzędach wojewódzkich i wybranych 
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instytucjach publicznych. Uniwersytet Jagielloński przeprowadził badania grup 
dyskryminowanych, na podstawie których tworzone będą strategiczne rekomendacje dla 
Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania. Przeprowadzono również 
społeczną kampanię informacyjną Widzisz? Reaguj! oraz uruchomiono portal projektu 
www.siecrownosci.gov.pl. 

Artykuł 4 

97. Informacje na temat nowelizacji Kodeksu karnego zostały zawarte w pkt 52 - 53 
niniejszego Sprawozdania oraz załączniku nr 3 . 

98. Rasistowskie pobudki popełnienia przestępstwa sąd ma obowiązek uwzględnić w 
ramach szczegółowych dyrektyw wymiaru kary, o których mowa w art. 53§ 2 Kodeksu 
karnego, a które wyraźnie wskazują motywacje działania lub zaniechania sprawcy, jako jedną 
z okoliczności wpływających na wymiar kary. O obciążającym charakterze tego rodzaju 
pobudek niewątpliwie świadczy fakt, że rasistowski motyw popełnienia przestępstwa stanowi 
wręcz element znamion niektórych typów przestępstw określonych w części szczególnej 
Kodeksu karnego (art. 119 § 1 K.k. i art. 257 K.k.). 

99. Skala przestępstw popełnianych z nienawiści w  świetle badań akt spraw karnych 
zakończonych w 2010 r. i pierwszej połowie 2011 r. została przedstawiona poniżej.  
W 2010 r. jednostki organizacyjne prokuratury w całym kraju zakończyły 163 postępowania 
karne, z czego 30 (przeciwko 38 osobom) zostało zakończonych skierowaniem aktu 
oskarżenia do sądu, 72 – umorzeniem, a 54 – odmową wszczęcia postępowania 
przygotowawczego. Poza tym, 6 spraw zawieszono. W zdecydowanej większości 
przypadków przyczyną umorzenia postępowań było niewykrycie sprawców (38) i 
stwierdzenie braku ustawowych znamion czynu zabronionego (23). Żadna ze spraw nie 
została umorzona z uwagi na znikomą szkodliwość społeczną czynu. Większość tych decyzji 
dotyczyła znieważeń publicznych za pośrednictwem Internetu lub poprzez umieszczanie 
napisów na murach i elewacjach budynków. W przypadku pozostałych czynów postępowania 
kończyły się raczej skierowaniem aktu oskarżenia do sądu. Z zestawienia tych danych wynika 
wprost, że w przypadku znieważeń prokuratorzy mają trudności z interpretacją zachowania w 
kategoriach karno – prawnych lub  w ustaleniu sprawców przestępstwa. Te problemy nie 
występują już w przypadku innych czynów, takich jak: pobicie, uszkodzenie ciała, naruszenie 
nietykalności cielesnej czy skierowanie groźby. Na koniec pierwszej połowy 2011 r. 
odnotowano 109 zakończonych postępowań przygotowawczych, z czego 11 (przeciwko 16 
osobom) – zakończonych skierowaniem aktu oskarżenia do sądu, 53 – zakończonych 
umorzeniem, jedna – warunkowym umorzeniem i 36 – odmową wszczęcia postępowania 
przygotowawczego. Podobnie jak w 2010 r., najczęstszą przyczyną umorzeń (w 29 
przypadkach) było niewykrycie sprawców. W 12 przypadkach postępowanie umorzono z 
uwagi na brak ustawowych znamion czynu zabronionego, w 10 przypadkach – z uwagi na 
brak dostatecznych dowodów zaistnienia przestępstwa, i po jednym przypadku – z uwagi na 
przedawnienie oraz na znikomą szkodliwość społeczną czynu.5 

100. Na podstawie tych danych można wyprowadzić wniosek, że największy problem dla 
organów ścigania stanowi niewykrywalność sprawców przestępstw i kłopoty z oceną 
zachowania sprawców w kategoriach karno – prawnych. Sprawcy przestępstw 
motywowanych nienawiścią najczęściej popełniali je poprzez Internet (w 42 przypadkach w 
2010 r. i w 45 przypadkach w pierwszej połowie 2011 r.) W dalszej kolejności swój wrogi 
stosunek wobec innych grup wyrażali poprzez umieszczenie napisów na murach i 

                                                 
5 Na podstawie badań przeprowadzonych w Departamencie Postępowania Przygotowawczego Prokuratury 
Generalnej przez prokurator E. Petrynę. 
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elewacjach budynków (w 17 przypadkach w 2010 r. i w 16 przypadkach w pierwszej 
połowie 2011 r.). 

101. Znamiona przestępstw motywowanych nienawiścią zawierały również zachowania 
kibiców piłkarskich na stadionach (w 6 przypadkach w 2010 r. i w 5 przypadkach w 
pierwszej połowie 2011 r.) oraz publikacje książkowe i wydawnictwa muzyczne (w 3 
przypadkach w 2010 r. i w 4 przypadkach w pierwszej połowie 2011 r.). Jedną ze spraw  
dotyczących przestępstw popełnionych w formie publikacji, książek i utworów muzycznych 
prowadziła Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, która w dniu 16 września 2010 r. skierowała 
do sądu akt oskarżenia przeciwko osobie prowadzącej stronę internetową, na której znajdował 
się sklep internetowy oferujący sprzedaż płyt CD i kaset magnetofonowych, zawierających 
utwory muzyczne propagujące faszyzm oraz sprzedaż koszulek i breloczków z symbolami 
nazistowskimi. Oprócz tego podejrzany zredagował 13 numerów periodyku o nazwie  Odłam 
Skiny, w którym prezentowane były teksty nawołujące do nienawiści na tle rasowym, różnic 
narodowościowych, etnicznych i wyznaniowych. 

102. Stosunkowo dużą liczbę spraw stanowią postępowania dotyczące propagowania 
ustroju faszystowskiego. W 2010 r. odnotowano 37 zakończonych postępowań 
przygotowawczych w tej kategorii przestępstw, z czego 6 zakończono skierowaniem aktu 
oskarżenia do sądu, 19 – umorzono, a w 12 przypadkach odmówiono wszczęcia postępowania 
przygotowawczego. W pierwszej połowie 2011 r. zakończono 22 sprawy dotyczące 
propagowania ustroju faszystowskiego, z czego 2 sprawy skierowaniem aktu oskarżenia do 
sądu, 14 – umorzeniem i 6 – odmową wszczęcia postępowania przygotowawczego. Jedna ze 
spraw w tej kategorii przestępstw, zakończona przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie 
skierowaniem aktu oskarżenia do sądu, dotyczyła osoby, która jako użytkownik 
internetowego serwisu społecznego utworzyła pod określonym adresem profil i za jego 
pośrednictwem zamieściła hymn III Rzeszy oraz przemówienia i zdjęcia Adolfa Hitlera. 

103. Najwięcej spośród spraw zakończonych w 2010 r. i w pierwszej połowie 2011 r. 
dotyczyło przestępstw popełnionych na podłożu antysemickim (42 – w 2010 r. i 27 – w 
pierwszej połowie 2011 r.) i rasistowskim (16 – w 2010 r. i 14 w pierwszej połowie 2011 r.). 
Stosunkowo dużo spraw zakończonych w tym okresie dotyczyło przestępstw popełnionych z 
nienawiści do społeczności romskiej (14 – w 2010 r. i 8 - w pierwszej połowie 2011 r.). 
Sukcesem zakończyła się sprawa nadzorowana przez Prokuraturę Rejonową dla Wrocławia 
Stare Miasto, dotycząca rozlepienia na przystankach autobusowych MPK ulotek z hasłami o 
treści  „Dbajmy o bezpieczeństwo naszego kontynentu, o jego jednolitość rasową. Biała 
Europa, nie muzułmańska”. ABW dokonała zatrzymania sprawców tego czynu, u których 
podczas przeszukania miejsc zamieszkania znaleziono ulotki tej samej treści, sprzęt do 
powielania ulotek oraz materiał w formie elektronicznej. Przeciwko trzem osobom został 
skierowany do sądu akt oskarżenia. 

104. Wśród prowadzonych postępowań odnotowano również sprawy, w których doszło 
do znieważenia prochów ludzkich i miejsca spoczynku zmarłych na cmentarzu żydowskim. 
Przykładem takiego postępowania była sprawa prowadzona przez Prokuraturę Rejonową w 
Ząbkowicach, zakończona skierowaniem aktu oskarżenia do sądu przeciwko 3 osobom, które 
umieściły na portalu internetowym film z imprezy alkoholowej urządzonej w kaplicy 
cmentarnej. 

105. W przypadku spraw związanych z zachowaniem kibiców piłkarskich podczas 
rozgrywanych meczów niezwykle trudno jest zindywidualizować odpowiedzialność 
poszczególnych kibiców skandujących pod adresem innych osób obraźliwe hasła na 
wypełnionym po brzegi stadionie (nawet w przypadku posiadania materiału filmowego). Po 
drugie, nawet w przypadku identyfikacji sprawców tych czynów, oceniający musi odnieść się 
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do treści wypowiadanych słów, mając na uwadze grupę osób, pod adresem której są one 
kierowane. Adresatem haseł bowiem są kibice innego klubu, a nie inna grupa etniczna czy 
wyznaniowa. Tych problemów raczej nie ma, jeżeli mamy do czynienia z rozwinięciem 
transparentów prezentujących treść obraźliwą wobec określonej grupy etnicznej, narodowej 
lub wyznaniowej. Przykładem takiej sprawy było postępowanie prowadzone przez 
Prokuraturę Rejonową w Rzeszowie, która skierowała akt oskarżenia przeciwko kibicom, 
podejrzanym o prezentowanie transparentu z napisem o treści: „Śmierć garbatym nosom” 
oraz transparentu przedstawiającego karykaturalną twarz mężczyzny narodowości 
żydowskiej. 

106. Z analizy spraw zakończonych w 2010 r. i w pierwszej połowie 2011 r. wynika, że 
wśród przestępstw motywowanych uprzedzeniami i nienawiścią, najwięcej jest znieważeń i 
czynów nawołujących do nienawiści (110 – w 2010 r. i 67 – w pierwszej połowie 2011 r.). 
Uszkodzenia mienia (w szczególności w postaci wypisywania haseł na murach i elewacjach 
budynków) miały miejsce w 10 przypadkach w 2010 r. i w 8 przypadkach w pierwszej 
połowie 2011 r. Małą liczbę stanowią przestępstwa przeciwko zdrowiu (uszkodzenia ciała i 
pobicia). W 2010 r. odnotowano 3 przypadki pobicia przedstawicieli społeczności romskiej 
oraz 2 przypadki spowodowania uszkodzenia ciała na szkodę obywatela jednego z krajów 
afrykańskich oraz obywatela Bułgarii. W pierwszej połowie 2011 r. zarejestrowano 3 
przypadki pobicia (obywatela społeczności romskiej, obywatela czarnoskórego oraz 
obywatela jednego z krajów arabskich). Odnotowano natomiast nieco więcej przypadków 
naruszenia nietykalności cielesnej: w 2010 r. przedmiotem zakończonych postępowań było 10 
takich przypadków (6 – wobec osób czarnoskórych i po jednym – wobec przedstawiciela 
społeczności romskiej, obywatela Ukrainy, przedstawiciela narodowości żydowskiej i 
pokrzywdzonego z jednego z krajów arabskich); w pierwszej połowie 2011 r. - w 
zakończonych postępowaniach - zarejestrowano 4 przypadki naruszenia nietykalności 
cielesnej, których ofiarami byli: dwie osoby czarnoskóre, jeden przedstawiciel społeczności 
romskiej i jeden obywatel Chile. 

107. Oprócz tego przedmiotem zakończonych postępowań były przestępstwa polegające 
na kierowaniu gróźb. W 2010 r. zarejestrowano 9 takich przestępstw (8 – wobec 
przedstawicieli społeczności romskiej i 1 – wobec obywatela jednego z krajów 
muzułmańskich), natomiast w pierwszej połowie w 2011 r. – 10 przestępstw. 

108. W 2010 r. odnotowano ponadto 4 przypadki, a w pierwszej połowie 2011 r. 3 
przypadki znieważenia miejsc spoczynku (głównie dewastacji grobów na cmentarzach, 
poprzez namalowanie swastyk i innych symboli faszystowskich). 

109. W załączniku nr 4 (tabele nr 1-4), przedstawiono dane statystyczne dotyczące 
przestępczości stwierdzone według wyniku postępowania opracowane przez Policję oraz 
liczby zarejestrowanych przestępstw w sprawach zakończonych w 2010 r., przygotowane 
przez PG. 

110. MS opracowuje dane statystyczne z zakresu działania sądownictwa, dotyczące 
różnych form dyskryminacji, nietolerancji i ksenofobii, działając w oparciu o ustawę o 
statystyce publicznej i wydawanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a także w oparciu 
o ustawę o ochronie danych osobowych. Dane o ofiarach przestępstw - w związku ze 
wszelkimi przejawami dyskryminacji - mogą być zbierane w statystyce publicznej wyłącznie 
na zasadzie dobrowolności. Należy podkreślić, że dostęp do informacji - zagregowanych i 
podlegających rygorom wyżej wskazanych ustaw - jest pełny i nieograniczony. Dane są 
udostępnianie na wniosek osób, organizacji i instytucji, a także publikowane na stronie 
internetowej MS. Dane na temat prawomocnie skazanych osób dorosłych i warunkowych 
umorzeń postępowań (w latach 2009 – 2010) oraz osób osądzonych w I instancji (w 2011 r.)  
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na podstawie wybranych artykułów Kodeksu karnego zamieszczono w załączniku nr 4 (tabela 
nr 5).  

111. Przykłady orzeczeń sądów polskich wydanych w sprawach o przestępstwa na tle 
rasistowskim zostały zawarte w załączniku nr 5. 
 

 
Artykuł 5 

Prawo do równego traktowania przed sądami i wszystkimi innymi organami wymiaru 
sprawiedliwości 

 

112. Informacje na temat aktów prawnych dotyczących prawa do równego dostępu do 
sądów i innych organów administracji sądowej, przedstawione zostały w poprzednim 
Sprawozdaniu. Żaden z przedstawionych tam aktów prawnych nie daje podstaw do 
różnicowania osób ze względu na rasę, kolor skóry, urodzenie bądź pochodzenie narodowe 
lub etniczne. Wszystkie akty prawne muszą być zgodne z Konstytucją RP, w tym z jej art. 32 
stanowiącym, iż wszyscy są wobec prawa równi i mają prawo do równego traktowania przez 
władze publiczne oraz zakazującym dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym lub 
gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. 

Prawo do osobistego bezpieczeństwa i do ochrony przez państwo przed przemocą 
lub naruszeniem nietykalności cielesnej 

 

113. Zgodnie z zaleceniem Komisarza Praw Człowieka Rady Europy dotyczącym 
utworzenia niezależnego organu badającego niewłaściwe zachowania Policji, sformułowanym 
dla Rządu RP w Memorandum z 2007 r., a także przyjętym przez Radę Ministrów 
Programem realizacji zaleceń Komisarza Praw Człowieka Rady Europy, w MSWiA podjęto 
działania mające na celu realizację wspomnianego zalecenia. Po analizie obowiązujących 
przepisów ustalono, że najwłaściwszym rozwiązaniem będzie usytuowanie takiego organu 
przy RPO. Aktualnie obowiązujące przepisy ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich 
zawierają bowiem rozwiązania umożliwiające badanie skarg obywateli na zachowanie 
funkcjonariuszy Policji oraz innych służb. Również umocowanie konstytucyjne w pełni 
predysponuje RPO do pełnienia roli niezależnego organu rozpatrującego skargi na działalność 
Policji i innych służb. W związku z powyższym został wypracowany system przekazywania 
RPO informacji o skargach, jak również o zdarzeniach, z udziałem Policji i SG, dotyczących 
spraw, w których z reguły zapadają wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 
Informacje te są przekazywane przez Policję i SG od stycznia 2010 r. Ponadto, w związku z 
nadzorem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nad Policją i SG, w strukturze 
MSWiA wyznaczono jednostkę (Zespoł ds. Ochrony Praw Człowieka), która nadzoruje 
funkcjonowanie mechanizmu związanego z przekazywaniem Niezależnej Instytucji Badającej 
Niewłaściwe Zachowania Policji i SG skarg i informacji pozaskargowych na te służby. Z 
informacji MSWiA wynika, że wypracowana procedura przekazywania informacji 
skargowych RPO jest właściwa, funkcjonuje w sposób prawidłowy i jest przestrzegana. W 
2010 r. przekazano RPO 85 skarg i 104 informacje pozaskargowe. RPO podjął działania w 19 
sprawach. W 2011 r. wpłynęło do Rzecznika 38 skarg i 116 informacji pozaskargowych. 
Postępowanie wyjaśniające Rzecznik podjął w 26 sprawach.  

114. Dialog pomiędzy Policją a grupami ofiar lub potencjalnych ofiar dyskryminacji 
rasowej lub na tle etnicznym jest zapewniony między innymi dzięki funkcjonowaniu w Policji 

 31



pełnomocników ds. ochrony praw człowieka, którzy pełnią funkcję tzw. oficerów 
kontaktowych. 

115. Policja podczas zatrzymania oraz innych czynności policyjnych ma obowiązek 
traktowania każdej osoby według tych samych standardów i z poszanowaniem godności i 
praw człowieka. Nie odnotowano przypadków profilowania etnicznego, rozumianego jako 
zatrzymania związane wyłącznie z cechami takimi jak rasa oraz pochodzenie etniczne, itp. 
Żaden z funkcjonariuszy Policji nie pozostaje bezkarny za popełnienie przestępstwa. Zgodnie 
z art. 5 § 1 K.p.k – policjanta - jako oskarżonego - uważa się za niewinnego, dopóki wina jego 
nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem. Postępowanie 
wyjaśniające/dyscyplinarne prowadzone jest wobec policjantów w oparciu o przepisy ustawy 
o Policji.  

116. Dokonano także zmian w systemie naboru do Policji, zaczęto bardziej szczegółowo 
oceniać kandydatów pod kątem ich hipotetycznych reakcji w kontakcie z drugim człowiekiem 
w kontekście praw człowieka i etyki zawodowej.   

117. Wywieranie przemocą lub groźbą karalną wpływu na świadka, biegłego, tłumacza, 
oskarżyciela lub oskarżonego jest zachowaniem spenalizowanym przepisem art. 245 K.k. i 
zagrożonym karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Stosowanie przemocy przez 
funkcjonariusza publicznego w celu uzyskania określonych zeznań, wyjaśnień, informacji lub 
oświadczenia, lub znęcanie się w inny sposób, stanowi przestępstwo określone art. 246 K.k. 
zagrożone karą pozbawienia wolności od roku do lat 10. Znęcanie się fizyczne lub psychiczne 
nad osobą prawnie pozbawioną wolności jest opisane w art. 247 § 1 K.k. i podlega karze 
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5; tej samej karze podlega funkcjonariusz 
publiczny, który wbrew obowiązkowi dopuszcza do popełnienia takiego czynu (art. 247 § 3 
K.k.). Przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego określone w art. 231 § 1 
K.k. zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w 
przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z 
oskarżenia publicznego policjant jest zwalniany ze służby. Rozumiejąc wagę problematyki 
zatrzymania osoby, KGP systematycznie kieruje wytyczne w tym obszarze do jednostek 
terenowych Policji. I tak, np. zwrócono uwagę policjantom na potrzebę bezwzględnego 
przestrzegania obowiązujących norm prawnych dotyczących zatrzymania osoby oraz 
właściwego dokumentowania tej czynności (omówiono zasady prawidłowego sporządzania 
protokołu zatrzymania), z sugestią ujęcia tego tematu w lokalnym doskonaleniu zawodowym 
w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji oraz opracowano modyfikację 
obowiązującego druku protokołu zatrzymania osoby ze szczególnym uwzględnieniem 
podstaw prawnych tzw. zatrzymania procesowego. Jednocześnie kolejny raz zwrócono uwagę  
na wymienione w tym protokole uprawnienia osoby zatrzymanej, wynikające z przepisów 
prawa. 

118. Liczba przebywających w polskich więzieniach cudzoziemców w 2011r. wynosiła  
0,7% populacji osób pozbawionych wolności. Wśród osadzonych obcokrajowców aż 50% 
wywodziła się z krajów powstałych po rozpadzie Związku Radzieckiego. Zgodnie 
z podstawowymi standardami prawa nie rozróżnia się osadzonych z uwagi na rasę, 
pochodzenie etniczne czy orientację seksualną. Podczas trwania izolacji uwzględnia się 
potrzebę obcokrajowca do przezwyciężania trudności w komunikowaniu się oraz 
występującej niekiedy odmienności kulturowej czy religijnej. 

119. Wobec skazanych cudzoziemców odbywających karę pozbawienia wolności mają 
zastosowanie te same przepisy prawa, co wobec odbywających karę obywateli polskich z 
wyjątkiem, o którym mowa w przepisie art. 105 § 2 K.k.w., zgodnie z którym skazany 
cudzoziemiec może prowadzić korespondencję z właściwym urzędem konsularnym, a w razie 
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braku takiego urzędu – z właściwym przedstawicielstwem dyplomatycznym, oraz korzystać z 
widzeń z urzędnikiem konsularnym lub wykonującym funkcje konsularne pracownikiem 
przedstawicielstwa dyplomatycznego. Od maja 2009 r. osadzeni cudzoziemcy przyjmowani 
do jednostki penitencjarnej  są niezwłocznie informowani o prawie powiadomienia urzędów 
konsularnych lub placówek dyplomatycznych, a także osoby najbliższej albo innej osoby, 
stowarzyszenia, organizacji lub instytucji, a także obrońcy o miejscu swojego pobytu 
listownie lub za pośrednictwem samoinkasującego aparatu telefonicznego. Powyższa 
informacja została opracowana w wersji pisemnej, w języku angielskim, francuskim, 
hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim oraz rumuńskim. Ponadto, osadzeni cudzoziemcy są 
informowani przy przyjęciu do jednostki penitencjarnej  o prawie do złożenia wniosku o 
nadanie statusu uchodźcy oraz obowiązującej w tym zakresie procedurze.  

120. W 2010 r. został opracowany przez Centralny Zarząd SW we współpracy z  
Centralnym Ośrodkiem Szkolenia SW w Kaliszu informator o podstawowych prawach i 
obowiązkach skazanych i tymczasowo aresztowanych cudzoziemców. Zawiera on również 
informacje dotyczące organizacji codziennego życia w więzieniu i jest dostępny na stronie 
internetowej Centralnego Zarządu SW (www.sw.gov.pl) w następujących wersjach 
językowych: angielskiej, niemieckiej, francuskiej, arabskiej, bułgarskiej oraz rumuńskiej. 
Kadra penitencjarna, w zależności od potrzeb, ma w każdej chwili możliwość wydrukowania 
i dostarczenia osadzonemu wersji pisemnej ww. informatora. 

121. W dniu 29 maja 2008 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu 
cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw, 
która w sposób istotny zmodyfikowała model procedury uchodźczej. Na skutek nowelizacji 
katalog uwzględnianych w postępowaniu uchodźczym dodatkowych form ochrony został 
rozszerzony o ochronę uzupełniającą (międzynarodowa forma ochrony). Ochrona 
uzupełniająca jest udzielana osobom, które nie spełniają warunków do nadania statusu 
uchodźcy, lecz które w przypadku powrotu do kraju pochodzenia mogą być narażone na 
rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy rozumianej jako orzeczenie kary śmierci lub 
wykonanie egzekucji, tortury, nieludzkie lub poniżające traktowanie albo karanie, poważne i 
zindywidualizowane zagrożenie dla życia lub zdrowia wynikające z powszechnego 
stosowania przemocy wobec ludności cywilnej w sytuacji międzynarodowego lub 
wewnętrznego konfliktu zbrojnego.  

122. Zmianie uległy również przepisy dotyczące przesłanek udzielania cudzoziemcowi 
zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP. Zgodnie z obecnym brzmieniem tego przepisu 
(art. 97 ust. 1) cudzoziemcowi udziela się zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP, jeżeli 
jego wydalenie: (1) mogłoby nastąpić jedynie do kraju, w którym zagrożone byłoby jego 
prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego, w którym mógłby zostać poddany 
torturom albo nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu lub być zmuszony do 
pracy lub pozbawiony prawa do rzetelnego procesu sądowego albo być ukarany bez podstawy 
prawnej w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności; (1a) 
naruszałoby prawo do życia rodzinnego w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka 
(…) lub naruszałoby prawa dziecka określone w Konwencji o prawach dziecka, w stopniu 
istotnie zagrażającym jego rozwojowi psychofizycznemu; (2) jest niewykonalne z przyczyn 
niezależnych od organu wykonującego decyzję o wydaleniu i od cudzoziemca. Zgodnie z art. 
97 ust. 1a, przepisu ust. 1 pkt 1a nie stosuje się w przypadku, gdy dalszy pobyt cudzoziemca 
na terytorium RP stanowi zagrożenie obronności lub bezpieczeństwa państwa albo 
bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zgodnie natomiast z art. 97 ust. 2 cudzoziemcowi 
można udzielić zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP, jeżeli jego wydalenie mogłoby 
nastąpić jedynie do kraju, do którego wydanie cudzoziemca jest niedopuszczalne na 
podstawie orzeczenia sądu o niedopuszczalności wydania cudzoziemca albo na podstawie 
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rozstrzygnięcia Ministra Sprawiedliwości o odmowie jego wydania, uwzględniając 
przyczynę, z powodu której odmówiono wydania cudzoziemca, oraz interes RP. 

Prawa polityczne 

123. W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, która zastąpiła 
dotychczasowe ordynacje wyborcze, zostały utrzymane zarówno regulacje odnoszące się do 
kwestii praw wyborczych (na ich posiadanie nie ma wpływu pochodzenie narodowe bądź 
etniczne – art. 10 i 11 Kodeksu wyborczego), jak również zachowano korzystne rozwiązania 
prawne dla przedstawicieli mniejszości narodowych. W podziale mandatów w okręgach 
wyborczych w wyborach do Sejmu RP, komitety wyborcze utworzone przez wyborców 
zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych mogą korzystać ze 
zwolnienia list tych komitetów z konieczności uzyskania co najmniej 5% ważnie oddanych 
głosów w skali kraju – art. 197 § 1 Kodeksu wyborczego. W wyniku wyborów 
parlamentarnych przeprowadzonych w październiku 2011 r. w Sejmie RP zasiada jeden poseł 
wybrany z listy komitetu wyborczego mniejszości niemieckiej. Ponadto, w Sejmie zasiada 
jeden poseł reprezentujący mniejszości ukraińską i jeden reprezentujący mniejszość 
białoruską (obaj zostali wybrani z list ogólnokrajowych partii politycznych), a  do Senatu 
został wybrany jeden senator wywodzący się z mniejszości ormiańskiej. 

Inne prawa obywatelskie 

124. Zasady związane z realizacją prawa do swobodnego poruszania się zostały 
omówione szczegółowo w poprzednim Sprawozdaniu w pkt 118-122. 

125. Dzięki nowelizacji ustawy o cudzoziemcach, wprowadzonej ustawą o zmianie 
ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie w dniu 1 
stycznia 2009 r., w katalogu podmiotów wymienionych w art. 54 ustawy o cudzoziemcach 
dodano pkt 3a. Zgodnie z pkt 3a zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, o którym 
mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, udziela się członkowi rodziny cudzoziemca zamieszkującego na 
terytorium RP w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej. 

126. Z punktu widzenia prawa swobodnego poruszania się istotny jest zakaz 
zatrzymywania osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy. Ustawodawca przewidział 
jednakże sytuacje, w których zastosowanie tego typu środków jest dopuszczalne. Art. 87 – 89 
ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej regulują 
kwestie zatrzymania oraz umieszczenia w strzeżonym ośrodku lub zastosowania aresztu  w 
celu wydalenia cudzoziemców ubiegających się  nadanie statusu uchodźcy. Na ich podstawie 
można pozbawić wolności cudzoziemca o nieustalonej tożsamości, osobę nadużywającą 
postępowanie uchodźcze, cudzoziemca stwarzającego zagrożenie dla bezpieczeństwa, 
zdrowia, życia lub wolności innych osób albo obronności lub bezpieczeństwa państwa czy 
bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zatrzymanie jest środkiem fakultatywnym w 
przypadku osób, które nielegalnie przekroczyły lub usiłowały przekroczyć granicę i wjechały 
na terytorium RP lub na nim przebywają bez zezwolenia oraz w przypadku cudzoziemców 
przebywających w ośrodku, których zachowanie zagraża bezpieczeństwu, zdrowiu lub życiu 
współmieszkańców lub pracowników tegoż ośrodka.  

 Zgodnie z ustawą o cudzoziemcach (art. 101 i nast.) cudzoziemiec, wobec którego 
zachodzą okoliczności uzasadniające wydanie decyzji o wydaleniu albo który uchyla się od 
wykonywania obowiązków określonych w decyzji o wydaleniu, może być zatrzymany na 
czas nie dłuższy niż 48 godzin. Zatrzymania cudzoziemca dokonuje Straż Graniczna lub 
Policja, które występują do sądu z wnioskiem o umieszczenie cudzoziemca w strzeżonym 
ośrodku lub areszcie w celu wydalenia lub do wojewody z wnioskiem o wydanie decyzji o 
wydaleniu cudzoziemca z terytorium RP. Umieszczenie w ośrodku strzeżonym możliwe jest 
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jedynie w przypadku wystąpienie jednej z enumeratywnie wyliczonych w ustawie przesłanek. 
Zatrzymanego cudzoziemca zwalnia się, jeżeli w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania nie 
został przekazany do dyspozycji sądu oraz w sytuacji, jeżeli w ciągu 24 godzin od chwili 
przekazania do dyspozycji sądu nie doręczono mu postanowienia o umieszczeniu 
w strzeżonym ośrodku albo o zastosowaniu aresztu w celu wydalenia. W 2011 roku na 
podstawie ustawy o cudzoziemcach zatrzymano 3666 osób, 711 umieszczono w ośrodku 
strzeżonym dla cudzoziemców, a 44 w areszcie strzeżonym dla cudzoziemców.   

127. Cudzoziemcy mają również zapewnione prawo do powrotu do własnego kraju, co 
jest realizowane poprzez organizację dobrowolnych powrotów we współpracy z 
Międzynarodową Organizacją do Spraw Migracji.  

128. Zasady i warunki nabycia przez cudzoziemców obywatelstwa polskiego regulują 
przepisy ustawy o obywatelstwie polskim. Zgodnie z art. 8 przywołanej wyżej ustawy, każdy 
cudzoziemiec może zwrócić się z wnioskiem o nadanie obywatelstwa polskiego przez 
Prezydenta RP. Osoba zamieszkała za granicą składa wniosek za pośrednictwem konsula 
Rzeczypospolitej Polskiej właściwego dla jej miejsca zamieszkania. Natomiast osoba 
zamieszkała na terytorium RP – za pośrednictwem właściwego wojewody. Nadanie 
obywatelstwa polskiego, zgodnie z art. 137 Konstytucji RP, leży w wyłącznej kompetencji 
Prezydenta RP. Prezydent może również uzależnić nadanie obywatelstwa polskiego od 
złożenia dowodu utraty lub zwolnienia z obywatelstwa obcego. Każda sprawa rozpatrywana 
jest indywidualnie. Po zakończeniu procedury nadania obywatelstwa polskiego cudzoziemiec 
otrzymuje zaświadczenie z Kancelarii Prezydenta RP o nadaniu (bądź odmowie nadania) 
obywatelstwa polskiego, bądź też przyrzeczenie nadania obywatelstwa polskiego pod 
warunkiem utraty obywatelstwa obcego. 

129. W odniesieniu do cudzoziemców – współmałżonków obywateli polskich 
(pozostających w związku małżeńskim co najmniej 3 lata), zamieszkujących w Polsce na 
podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego 
Wspólnot Europejskich lub posiadających prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej 
oraz bezpaństwowców zamieszkujących w RP co najmniej 5 lat na podstawie zezwolenia na 
osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich – 
o nabyciu obywatelstwa polskiego może zadecydować wojewoda właściwy ze względu na 
miejsce zamieszkania cudzoziemca w Polsce, wydając – na wniosek zainteresowanego – 
decyzję administracyjną. Należy także wspomnieć, że w przypadku dziecka rodziców, z 
których jedno jest obywatelem polskim, drugie zaś obywatelem innego państwa – któremu 
rodzice wybrali obywatelstwo państwa obcego, dziecko to po ukończeniu szesnastu lat a 
przed upływem sześciu miesięcy od dnia osiągnięcia pełnoletniości może złożyć 
oświadczenie o nabyciu obywatelstwa polskiego. W tych przypadkach przebieg procedury 
regulowany jest przepisami K.p.a. Wydawana jest decyzja, od której służy odwołanie. 
Decyzje te podlegają kontroli sądów administracyjnych. 

130. Problematyka prawa do zawierania małżeństwa oraz prawa do wyboru małżonka              
w swym zasadniczym zrębie znajduje normatywne odzwierciedlenie w Konstytucji RP, 
ustawie Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego. Z 
perspektywy uprawnienia do zawierania małżeństwa i wyboru małżonka istotne jest 
zaakcentowanie że zdolność prawna do zawarcia małżeństwa, w krajowym porządku 
prawnym określona w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, w żadnym przypadku nie jest 
zróżnicowana ze względu na rasę, narodowość lub wyznanie.  

131. Katalog dokumentów koniecznych do zawarcia związku małżeńskiego został 
zawarty w art. 54 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego. W sytuacji kiedy cudzoziemiec 
zamierza wstąpić w związek małżeński, oprócz dokumentów wymienionych w art. 54, ustawa 
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wymaga zasadniczo złożenia dokumentu stwierdzającego, że zgodnie z prawem kraju, 
którego jest obywatelem, posiada zdolność prawną do zawarcia małżeństwa (art. 56 Prawa o 
aktach stanu cywilnego). 

132. Wybór nazwiska stanowi suwerenne prawo nupturientów, o którym stanowi art. 25 
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W odniesieniu do cudzoziemca ma zastosowanie art. 15 
ust. 2 in fine ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe, z którego 
wynika, że wybór nazwiska przy zawarciu małżeństwa podlega prawu ojczystemu każdego z 
małżonków. 

Prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne 

133. Kodeks pracy wprowadza zakaz dyskryminacji pośredniej i bezpośredniej w 
zatrudnieniu m.in. ze względu na rasę, religię, wyznanie, narodowość i pochodzenie etniczne. 
Natomiast w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w art. 2a zawarta 
została ogólna zasada, że przepisy te chronią przestrzeganie zasady równego traktowania w 
dostępie i korzystaniu z usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy bez względu na 
płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Zasada ta została uszczegółowiona w ww. 
ustawie poprzez wprowadzenie zakazu dyskryminacji ze względu m.in. na rasę, narodowość, 
pochodzenie etniczne w zakresie: ustalania kryteriów wydawania zezwoleń na pracę 
cudzoziemców (art. 10 ust. 5); zasad działalności agencji zatrudnienia (art. 19 ust. c); 
prowadzenia pośrednictwa pracy (art. 36 ust. 4 pkt 3); przyjmowania ofert pracy zgłaszanych 
przez pracodawców (art. 36 ust. 5e); poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej (art. 
38 ust. 2 pkt 3); kierowania i korzystania ze szkoleń (art. 40 ust. 2 d, art. 40 ust. 6).  

134. Powyższe zakazy mają zastosowanie erga omnes, bowiem ustawa o promocji 
zatrudnienia (...) jest adresowana zarówno do pracodawców, jak i do bezrobotnych i 
poszukujących pracy, a także do podmiotów realizujących tę ustawę, w tym przede 
wszystkim do publicznych służb zatrudnienia. Ustawa o promocji zatrudnienia (…) zawiera 
również przepisy karne dotyczące postępowania w przypadku naruszenia zakazu 
dyskryminacji.  W myśl tych przepisów kto prowadząc agencję zatrudnienia, nie przestrzega 
zasady zakazu dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, 
pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie 
lub ze względu na przynależność związkową lub też, jeśli z powyższych powodów odmówi 
zatrudnienia kandydata na wolnym miejscu zatrudnienia lub miejscu przygotowania 
zawodowego, podlega karze grzywny nie niższej niż 3 000 zł. Wyżej wymienione ustawy 
zostały także w szczegółowy sposób omówione w poprzednim Sprawozdaniu w pkt 132-140 i 
144 - 148. 

135. Ponadto, należy zauważyć, że art. 8 ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii 
Europejskiej w zakresie równego traktowania zakazuje nierównego traktowania osób 
fizycznych m.in. ze względu rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię i wyznanie w 
zakresie: podejmowania kształcenia zawodowego, w tym dokształcania, doskonalenia, 
przekwalifikowania zawodowego oraz praktyk zawodowych; warunków podejmowania i 
wykonywania działalności gospodarczej lub zawodowej, w tym w szczególności w ramach 
stosunku pracy albo pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej; przystępowania i działania 
w związkach zawodowych, organizacjach pracodawców oraz samorządach zawodowych, a 
także korzystania z uprawnień przysługujących członkom tych organizacji oraz dostępu i 
warunków korzystania z instrumentów rynku pracy i usług rynku pracy określonych w 
ustawie o promocji zatrudnienia (…) oferowanych przez instytucje rynku pracy oraz 
instrumentów rynku pracy i usług rynku pracy oferowanych przez inne podmioty działające 
na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich i przeciwdziałania bezrobociu. 
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136. Istnieją kategorie cudzoziemców mające ustawowo zagwarantowane prawo 
podejmowania zatrudnienia w Polsce, bez obowiązku uzyskiwania zezwoleń na pracę. Należą 
do nich między innymi osoby, które na terytorium RP uzyskały ochronę międzynarodową lub 
krajową. Wspomnieć ponadto należy, że od dnia 29 maja 2008 r. z tego przywileju mogą 
korzystać także osoby ubiegające się o nadanie statusu uchodźcy, w przypadku, gdy 
postępowanie administracyjne w I instancji jest przewlekłe (trwa dłużej niż 6 miesięcy), a 
cudzoziemiec nie ponosi za to winy. 

137. Liczba wydanych cudzoziemcom zezwoleń na pracę wyniosła: w 2009 r. – 29 340 
zezwoleń, w 2010 r. – 37 121 zezwoleń oraz w 2011 r. – 40 808 zezwoleń. 

138. Zakaz nierównego traktowania osób fizycznych m.in. ze względu na rasę, 
pochodzenie etniczne lub narodowość w zakresie dostępu i warunków korzystania z 
zabezpieczenia społecznego, usług, w tym usług mieszkaniowych, rzeczy oraz nabywania 
praw lub energii, jeżeli są one oferowane publicznie został wprowadzony na podstawie art. 6 
ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. 

139. Zakaz ten w zakresie opieki zdrowotnej oraz oświaty i szkolnictwa wyższego został 
wprowadzony na podstawie art. 7 ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii 
Europejskiej w zakresie równego traktowania. 

140. Ponadto, ww. ustawa zakazuje zachęcania do nierównego traktowania lub 
nakazywania nierównego traktowania, m.in. w zakresie zatrudnienia i rynku pracy, 
zabezpieczenia społecznego, usług, w tym usług mieszkaniowych, rzeczy i nabywania praw 
lub energii, jeżeli są one oferowane publicznie, opieki zdrowotnej oraz oświaty i szkolnictwa 
wyższego. 

141. W wyniku nowelizacji ustawy o systemie oświaty od stycznia 2010 r. zmienione 
zostały przepisy (art. 94a) dotyczące edukacji uczniów niebędących obywatelami polskimi, 
m.in. osoby objęte ochroną międzynarodową mogą korzystać na takich samych warunkach 
jak obywatele polscy z nauki w publicznych szkołach policealnych, publicznych szkołach 
artystycznych, publicznych zakładach kształcenia nauczycieli i publicznych placówkach. 

142. W czerwcu 2010 r. RPD zwrócił uwagę na konieczność dostosowania warunków 
zdawania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów z gorszą znajomością języka 
polskiego. Powyższy problem został uregulowany w rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i 
sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, umożliwiając małoletnim cudzoziemcom 
przystąpienie do egzaminu w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb 
edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.  

143. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie 
przyjmowania cudzoziemców do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia 
nauczycieli i placówek oraz organizacji dla cudzoziemców dodatkowej nauki języka polskiego 
dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia określono 
m.in. zasady korzystania z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego. Obok 
cudzoziemców podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, którzy nie 
znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, 
uprawnienie to uzyskały również osoby posiadające obywatelstwo polskie. Ponadto, w 
rozporządzeniu określono sposób organizowania dodatkowych zajęć wyrównawczych dla 
cudzoziemców i obywateli polskich nieznających języka polskiego albo znających go na 
poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki. Dodatkowe zajęcia organizowane są 
przez organy prowadzące szkoły. Łączna liczba zajęć, z których mogą skorzystać uprawnione 
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osoby, wynosi 5 godzin tygodniowo, z czego dodatkowa bezpłatna nauka języka polskiego 
prowadzona jest w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo. Nowe regulacje mają na celu 
m. in. ułatwienie cudzoziemcom nauki w polskim systemie, i tym samym zapobieganie ich 
wykluczeniu oraz dyskryminacji.    

144. Na podstawie ww. rozporządzenia zagraniczna placówka dyplomatyczna lub 
konsularna albo stowarzyszenie kulturalno-oświatowe danej narodowości mogą organizować 
w szkole naukę języka i kultury kraju pochodzenia cudzoziemców w wymiarze do 5 godzin 
tygodniowo. Aby można było prowadzić tego rodzaju zajęcia, konieczne jest zgłoszenie się 
grupy 7 uczniów - w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum, lub 14 uczniów - w 
szkołach artystycznych. 

145. W celu poprawy sytuacji dzieci cudzoziemskich, realizujących obowiązek szkolny, 
Urząd do Spraw Cudzoziemców we współpracy z MEN oraz Biurem RPO podjął działania, 
które zaowocowały zmianami w prawie oświatowym. Wprowadzono możliwość zatrudnienia 
w szkołach, do których uczęszczają dzieci cudzoziemskie, nauczyciela asystenta, 
pochodzącego z tej samej co dzieci grupy etnicznej (kwestie te reguluje art. 94a  pkt 4a.  
ustawy o systemie oświaty), a także otrzymania subwencji na zorganizowanie dodatkowych 
zajęć z zakresu nauki języka polskiego w szkołach. Środki finansowe na pokrycie kosztów 
związanych z prowadzeniem dodatkowych zajęć dla uczniów cudzoziemców oraz 
zatrudnienia osoby asystenta są uwzględniane w subwencji oświatowej zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części 
oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.  

146. W latach 2009-2011 w MEN zrealizowano zadanie publiczne pn. Wspieranie 
inicjatyw edukacyjnych realizowanych na rzecz uchodźców, mniejszości 
narodowych/etnicznych mieszkających w Polsce, służących kultywowaniu języka, tradycji i 
kultury kraju pochodzenia lub nauczania języka polskiego. Celem projektu było wyłonienie 
najlepszych ofert wnioskodawców, którzy zrealizują projekty na rzecz uchodźców, 
mniejszości narodowych/etnicznych mieszkających w Polsce, służące kultywowaniu języka, 
tradycji i kultury kraju pochodzenia lub nauczaniu języka polskiego, w tym wspieraniu 
poczucia tożsamości narodowej/etnicznej, szczególnie w: nauczaniu języka kraju 
pochodzenia; podtrzymywaniu kultury, zwyczajów, obrzędów grup narodowych/etnicznych; 
integracji ze środowiskiem lokalnym; wynikające z umów/porozumień/programów 
wykonawczych o współpracy dwustronnej RP z innymi państwami; realizowane zgodnie z 
celami polityki europejskiej dotyczącej migrantów we współpracy ze szkołami. W 2009 r. na 
realizację ww. zadania przyznano kwotę 100 tys. zł. (6 projektów),  w 2010 r. przyznano 
kwotę 150 tys. zł. (9 projektów), natomiast w roku 2011 r. przyznano 150 tys. zł. (10 
projektów).  

147. W ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, do której wprowadzono zasadnicze 
zmiany ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, 
ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 
oraz o zmianie niektórych innych ustaw, jest mowa o podejmowaniu i odbywania studiów, 
studiów doktoranckich oraz innych form kształcenia, a także  uczestniczenia w badaniach 
naukowych i pracach rozwojowych przez cudzoziemców. Kształcenie i uczestniczenie w 
badaniach naukowych cudzoziemców odbywa się na zasadach obowiązujących obywateli 
polskich określonych w niniejszej ustawie. 

148. Ponadto, zarządzeniem nr 14/2011 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
15 lutego 2011 r. powołany został Zespół do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich, w skład 
którego wchodzi 11 nauczycieli akademickich, m.in. etycy, prawnicy i socjolog. Zadaniem 
Zespołu jest formułowanie opinii i wniosków w sprawach skierowanych przez Ministra, m.in. 
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dotyczących dyskryminacji z powodów rasowych. Od marca do chwili obecnej nie wpłynęła 
do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego żadna skarga dotycząca dyskryminacji rasowej. 
Opinia Zespołu  ma być przesyłana do wnioskodawcy lub osoby skarżącej,  może być też o 
sprawie  informowany rektor szkoły wyższej. 

149. Zgodnie z ustawą prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy 
międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje: osobom posiadającym obywatelstwo 
polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium RP; cudzoziemcom 
mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium RP: a) na podstawie 
zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot 
Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z 
okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy o cudzoziemcach lub w związku z 
uzyskaniem w RP statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, b) na podstawie zgody na 
pobyt tolerowany - w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku 
celowego; mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium RP obywatelom 
państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub 
Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin, posiadającym prawo pobytu lub prawo 
stałego pobytu na terytorium RP. Jak wynika z ww. przepisu, prawo do świadczeń z pomocy 
społecznej uzależnione jest od kryteriów obiektywnie (nawet pośrednio) niezależnych od 
czynników takich jak pochodzenie rasowe czy etniczne. Przepisy prawa określające 
przesłanki do udzielenia pomocy społecznej w określonej formie są jasne, jednoznaczne i 
umożliwiają zainteresowanym podmiotom precyzyjne zrozumienie ich praw i obowiązków. 
Jednocześnie, biorąc pod uwagę treść art. 25 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej mówiącego,  
m. in. o tym, że ustalanie uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej nie może być zlecane 
przez organy administracji rządowej i samorządowej, można w sposób oczywisty stwierdzić, 
że o prawie do tych świadczeń decyduje zawsze władza publiczna. W tym względzie 
gwarancją niedyskryminacji będzie art. 32 Konstytucji RP, mówiący m. in. o obowiązku 
równego traktowania wszystkich podmiotów przez władze publiczne oraz art. 77 Konstytucji 
RP, definiujący prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została wyrządzona podmiotowi przez 
niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej.  

150. Cudzoziemcy ubiegający się o nadanie statusu  uchodźcy, korzystający z pomocy 
socjalnej, mają również zapewniony dostęp  do takiego samego zakresu opieki zdrowotnej jak 
osoby objęte powszechnym  ubezpieczeniem zdrowotnym (z wyłączeniem leczenia 
uzdrowiskowego albo  rehabilitacji uzdrowiskowej), w związku z tym obecna infrastruktura  
ośrodków zawiera gabinety medyczne, w których dostępna jest podstawowa  opieka 
zdrowotna oraz pomoc psychologa. Zakres oraz zasady udzielania  opieki zdrowotnej 
cudzoziemcom ubiegającym sie o nadanie statusu  uchodźcy, którzy korzystają z pomocy 
socjalnej, reguluje art. 73 oraz  art. 74 ustawy z o udzielaniu cudzoziemcom  ochrony na 
terytorium RP.  

151. Liczba stowarzyszeń grupujących osoby należące do mniejszości narodowych i 
etnicznych oraz posługujące się językiem regionalnym pozostaje na zbliżonym poziomie. 
Jedynie w przypadku mniejszości romskiej w omawianym okresie dało się zaobserwować 
skokowy wzrost liczby stowarzyszeń. Obecnie ich liczba wynosi około 80. Wszystkie 
mniejszości narodowe i etniczne dysponują przynajmniej jednym stowarzyszeniem 
grupującym osoby należące do mniejszości. Szerzej na temat prawa do równego udziału w 
działalności kulturalnej w pkt 182 – 188 niniejszego Sprawozdania, dotyczących wykonania 
postanowień Art. 7 Konwencji. 

Artykuł 6 
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152. W odniesieniu do spraw, w których podniesiony jest zarzut naruszenia zasady 
równego traktowania lub zakazu dyskryminacji zastosowanie mają przepisy Konstytucji RP 
oraz ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, określające kompetencje RPO. Zgodnie z art. 
80 Konstytucji RP każdy ma prawo wystąpienia do Rzecznika z wnioskiem o pomoc w 
ochronie swoich wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej. W 
konsekwencji, art. 11 ust. 2 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich precyzuje, że „w 
zakresie realizacji zasady równego traktowania między podmiotami prywatnymi Rzecznik 
może podjąć działania, o których mowa w ust. 1 pkt 2”, tj. po zapoznaniu się z wnioskiem, 
może poprzestać na wskazaniu wnioskodawcy przysługujących mu środków działania. 
Jednakże w zakresie sporów horyzontalnych (takich, w których stroną nie jest organ władzy 
publicznej) istnieje możliwość pośredniego działania Rzecznika w niektórych sprawach, np. 
w przypadku skargi uprawdopodabniającej dyskryminację pracownika Rzecznik, poza 
poinformowaniem o przysługujących środkach prawnych, może skierować wniosek do PIP z 
prośbą o przeprowadzenie odpowiednich czynności kontrolnych.  

153. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej 
w zakresie równego traktowania każdy, wobec kogo zasada równego traktowania została 
naruszona, ma prawo do odszkodowania. W sprawach naruszenia zasady równego 
traktowania stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. W ustawie o wdrożeniu niektórych 
przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania wprowadzono także zasady 
dotyczące ciężaru dowodu, korzystne dla potencjalnych ofiar dyskryminacji. Zgodnie z art. 14 
ust. 2-3 ustawy podmiot, który zarzuca naruszenie zasady równego traktowania, powinien 
uprawdopodobnić fakt jej naruszenia. W przypadku uprawdopodobnienia naruszenia zasady 
równego traktowania podmiot, któremu zarzucono naruszenie zasady równego traktowania, 
jest obowiązany wykazać, że nie dopuścił się jej naruszenia 

154. Dochodzenie roszczeń na podstawie ww. ustawy nie pozbawia prawa do 
dochodzenia roszczeń na podstawie przepisów innych ustaw. Skorzystanie z uprawnień 
przysługujących z tytułu naruszenia zasady równego traktowania nie może być podstawą 
niekorzystnego traktowania, a także nie może powodować jakichkolwiek negatywnych 
konsekwencji wobec osoby, która z nich skorzystała oraz osób, które udzieliły w 
jakiejkolwiek formie wsparcia korzystającemu z takich uprawnień. 

155. Informacje na temat kompetencji RPO oraz Pełnomocnika Rządu ds. Równego 
Traktowania w zakresie rozpatrywania skarg indywidualnych wraz z danymi statystycznymi 
zostały przedstawione w pkt  88 - 91 i 152 niniejszego Sprawozdania. 

156. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej w przypadku 
naruszenia zasady niedyskryminacji w stosunkach pracy zostały przedstawione w poprzednim 
Sprawozdaniu w pkt 170-176. Należy jednakże zauważyć, że na podstawie nowelizacji 
Kodeksu pracy z 2008 r. skorzystanie przez pracownika z uprawnień przysługujących z tytułu 
naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie tylko nie może stanowić 
przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy lub jego 
rozwiązanie bez wypowiedzenia, ale także nie może być podstawą jakichkolwiek 
negatywnych konsekwencji wobec pracownika. Ochroną tą objęty został także pracownik, 
który udzielił w jakiejkolwiek formie wsparcia pracownikowi korzystającemu z ww. 
uprawnień. 

157. Departament Praw Człowieka MS w ramach swoich kompetencji koncentruje się na 
wspieraniu ofiar przestępstw. We współpracy z innymi podmiotami, opracowuje m.in. 
dokumenty o charakterze informacyjnym kierowane do różnych kategorii pokrzywdzonych, 
celem wyposażenia ich w wiedzę o przysługujących im prawach. 
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158. Ułatwiane dialogu pomiędzy Policją a grupami ofiar odbywa się na bieżąco dzięki 
pełnomocnikom ds. ochrony praw człowieka oraz szeroko rozwiniętej działalności 
prewencyjnej, ukierunkowanej także (w aspekcie wiktymologicznym) na potencjalne ofiary 
aktów przemocy rasowej. 

159. Polska złożyła deklarację - zgodnie z art. 14 ust. 1 Konwencji w sprawie likwidacji 
wszelkich form dyskryminacji rasowej - o uznaniu kompetencji Komitetu ds. Likwidacji 
Dyskryminacji Rasowej w kwestii skarg składanych przez obywateli na naruszenie 
Konwencji.  

 

 

 

Artykuł 7 

Edukacja 

160. Począwszy od 1 września 2009 r., w polskim systemie oświaty obowiązuje nowa 
podstawa programowa określona w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  
z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Reforma programowa jest wdrażana 
stopniowo. W roku szkolnym 2010/2011 nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego 
stosowana była w przedszkolach, klasach I-III szkoły podstawowej i w gimnazjum, a od 1 
września 2012 r. zacznie obowiązywać na II i IV etapie edukacyjnym. W nowej podstawie 
programowej zostały precyzyjnie określone cele kształcenia i wychowania. Ich realizacja ma 
przygotować młodych ludzi do sprawnego, odpowiedzialnego i aktywnego funkcjonowania 
we współczesnym świecie. Kładzie ona nacisk na rozwój indywidualny i społeczny uczniów,  
w tym kształtowanie postaw społecznej, obywatelskiej, uczciwości, odpowiedzialności, 
poczucia własnej wartości oraz postawy szacunku dla innych ludzi. W nowej podstawie 
programowej zwraca się szczególną uwagę na rozwijanie  i wzmacnianie postawy 
poszanowania dla innych kultur i tradycji, ponadto zaleca się podejmowanie odpowiednich 
kroków w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji, dzięki czemu uczeń będzie potrafił 
samodzielnie budować poprawne relacje społeczne. Treści nauczania ukierunkowane na 
zwalczanie uprzedzeń prowadzących do dyskryminacji rasowej uwzględnia się na każdym 
etapie edukacyjnym w zakresie odpowiadającym wiekowi, doświadczeniom oraz 
możliwościom poznawczym uczniów. Zostały one zawarte w podstawie programowej Języka 
polskiego, Języka obcego nowożytnego, Historii i społeczeństwa (szkoła podstawowa), 
Historii, Etyki, Wiedzy o społeczeństwie, Filozofii, Wychowania do życia w rodzinie (gimnazja 
i szkoły ponadgimnazjalne) oraz przedmiotu uzupełniającego - Historia i społeczeństwo 
(szkoły ponadgimnazjalne). 

161. Zagadnienia dotyczące praw człowieka realizowane są w szczególności  ramach 
zajęć Wiedza o społeczeństwie. Na III etapie edukacyjnym uczniowie zdobywają wiedzę o 
podstawowych prawidłowościach, regułach i instytucjach życia publicznego, ponadto 
rozwijają swoje umiejętności obywatelskie i społeczne. Dowiadują się o znaczeniu 
konstytucji jako najwyższego aktu prawnego w RP oraz omawiają podstawowe prawa i 
wolności w niej zawarte. Uczeń, który wybierze zakres podstawowy Wiedzy o społeczeństwie, 
będzie potrafił m.in. znaleźć i wykorzystać informacje na temat sposobu, w jaki prawo 
reguluje życie obywateli oraz korzystać z procedur oraz możliwości, jakie stwarzają 
obywatelom instytucje życia publicznego. Zapozna się również ze sposobami ochrony praw i 
wolności. Będzie potrafił rozpoznać przejawy rasizmu, szowinizmu, antysemityzmu i 

 41



ksenofobii. Zostanie przygotowany do prawidłowego reagowania w sytuacji naruszania praw 
człowieka w wybranej dziedzinie.   

162. Podstawa programowa Wiedzy o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym dla IV 
etapu edukacyjnego umożliwia omówienie z uczniami zagadnień o charakterze społecznym, 
politycznym i prawnym w sposób pogłębiony. Uczeń zapoznaje się z prawami człowieka w 
codziennym życiu oraz mechanizmami ochrony praw człowieka w Polsce, Europie i na 
świecie.  

163. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów 
wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego 
podręczników podręcznik dopuszcza do użytku szkolnego minister właściwy do spraw 
oświaty i wychowania. Warunkiem dopuszczenia do użytku szkolnego podręcznika jest 
uzyskanie trzech pozytywnych opinii (dwóch merytoryczno - dydaktycznych i jednej opinii 
językowej) sporządzonych przez rzeczoznawców. Podręcznik przeznaczony do kształcenia 
ogólnego zawiera treści zgodne z przepisami prawa, w tym z treściami podstawy 
programowej kształcenia ogólnego oraz ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi. 
Podręcznik do nauczania historii i geografii uwzględnia ponadto zalecenia dwustronnych 
komisji podręcznikowych oraz innych komisji i zespołów do spraw podręczników, 
działających na podstawie międzypaństwowych umów dotyczących współpracy w zakresie 
edukacji lub komitetów narodowych UNESCO. 

164. W związku z wprowadzeniem nowej podstawy programowej oraz nowych 
podręczników, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania zwróciła się z prośbą do 
Ministra Edukacji Narodowej o przekazanie zespołowi ekspertów pracującemu nad 
przygotowaniem nowych podręczników zlecenia analizy tych podręczników pod kątem 
równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, 
pochodzenie etniczne, narodowość, religię lub wyznanie, poglądy polityczne, wiek, orientację 
seksualną, stan cywilny i rodzinny. W odpowiedzi Minister Edukacji Narodowej wystąpiła do 
wszystkich rzeczoznawców, podkreślając konieczność analizy treści znajdujących się w 
podręcznikach pod kątem równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji. Analiza 
prowadzona jest na bieżąco przez każdego rzeczoznawcę opiniującego dany podręcznik,  
w ramach procedury dopuszczenia podręczników do użytku szkolnego. Ponadto, 
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, we współpracy z Ministrem Edukacji 
Narodowej, organizowała w latach 2009-2011 międzyresortowe spotkania, których celem 
było przedstawienie problematyki kształcenia dzieci o innym pochodzeniu etnicznym lub 
kulturowym oraz sformułowanie rekomendacji działań w tym zakresie, które pozwoliłyby na 
przeciwdziałanie dyskryminacji i izolacji takich dzieci w szkole, a jednocześnie ułatwiłyby 
ich efektywne kształcenie. W ramach prac zespołu przedstawiciele Ośrodka Rozwoju 
Edukacji z Pracowni Edukacji Obywatelskiej i Europejskiej przedstawili wyniki raportu 
Dzieci obcokrajowców w polskich placówkach oświatowych – perspektywa szkoły. 
Uczestnikom spotkania zaprezentowany został również raport końcowy Wielokulturowość a 
edukacja uczniów ze specjalnymi potrzebami, podsumowujący wnioski wypływające z 
analizy dotyczącej zagadnienia edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami i 
wielokulturowości, przygotowany przez przedstawicieli MEN. 

165. We wrześniu 2011 r. RPO wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 
realizacji w szkołach programów edukacyjnych poświęconych przeciwdziałaniu rasizmowi. 
Wobec doniesień o kolejnych przypadkach incydentów o charakterze rasistowskim oraz 
ksenofobicznym Rzecznik wskazał na potrzebę zintensyfikowania działań przeciwko 
rasizmowi i ksenofobii w Polsce oraz dużą rolę edukacji dzieci i młodzieży w tym procesie. 
Celem realizacji programów edukacyjnych powinno być przede wszystkim ukazanie uczniom 
różnorodności kulturowej, zapobieganie powstawaniu i utrwalaniu krzywdzących 
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stereotypów, kształtowanie postawy otwartości i szacunku dla drugiego człowieka niezależnie 
od jego pochodzenia, wyznania i światopoglądu. Wiele organizacji pozarządowych oraz 
samorządów podejmuje działania zmierzające do popularyzowania idei tolerancji wśród 
uczniów, jednak prowadzone przez nie lekcje, warsztaty oraz programy trafiają wyłącznie do 
wąskiej grupy dzieci i młodzieży. Nie stanowią zatem kompleksowego rozwiązania 
problemu. Minister Edukacji Narodowej odpowiadając RPO podkreśliła, że w nowej 
podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 
poszczególnych typach szkół uwzględnione zostały treści dotyczące równego korzystania ze 
wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz popierania poszanowania 
godności człowieka, jak również odpowiednio silnie zostały zaakcentowane kwestie 
dotyczące przeciwdziałania rasizmowi. Jednocześnie Minister Edukacji Narodowej 
poinformowała, że o ewentualnych zmianach w podstawie programowej można mówić w 
perspektywie 2015 r. Minister Edukacji Narodowej przedstawiła również przykłady 
konkretnych działań w zakresie edukacji o prawach człowieka oraz przeciwdziałania 
dyskryminacji i rasizmowi, adresowanych do uczniów i nauczycieli. Oto przykłady 
niektórych z nich:  

- w kwietniu 2010 r. odbyła się konferencja Edukacja na rzecz praw człowieka w pracy 
z dziećmi, której celem było zainicjowanie dyskusji na temat działań podejmowanych 
przez placówki oświatowe na rzecz szacunku dla prawa oraz kształtowania postaw 
odpowiedzialności obywatelskiej. Konferencja była okazją do inauguracji regionalnych 
szkoleń przygotowujących nauczycieli do pracy z dziećmi w obszarze praw człowieka, 
tolerancji, przeciwdziałania dyskryminacji i rasizmowi w oparciu o polskojęzyczną 
wersję pakietu edukacyjnego Rady Europy Kompasik - Edukacja na rzecz praw 
człowieka w pracy z dziećmi. Kompasik (...) zawiera wskazania, jak przekazać w 
przystępny sposób wiedzę o prawach człowieka i rozmawiać na takie tematy jak 
godność osoby ludzkiej, szacunek do samego siebie i wobec innych, wolność, równość, 
tolerancja, solidarność. Tematyka zajęć koncentruje się wokół problematyki związanej 
m.in. z demokracją, dyskryminacją, równością płci, środowiskiem rodziny i opieki 
zastępczej, edukacją, zdrowiem i dobrym samopoczuciem oraz ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym;  

- w maju 2011 r. odbyła się konferencja Edukacja dla równości - równość w edukacji, 
zorganizowana przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej. Konferencja była 
poświęcona dyskusji nad metodami i narzędziami wzmacniania perspektywy 
antydyskryminacyjnej w polskiej edukacji. Jej celem było zidentyfikowanie możliwości 
wprowadzania rozwiązań systemowych, na poziomie lokalnym, regionalnym i 
ogólnopolskim przyczyniających się do zwiększenia obecności edukacji 
antydyskryminacyjnej w ramach kształcenia formalnego;  

- na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji umieszczono publikacje: Antydyskryminacja. 
Pakiet Edukacyjny, Prawa człowieka. Poradnik nauczyciela;  

- corocznie w Polsce odbywa się Letnia Akademia Demokracja w szkole, która jest 
poświęcona edukacji międzykulturowej, edukacji o prawach człowieka i edukacji 
obywatelskiej. W Letniej Akademii uczestniczą 3-osobowe zespoły w składzie: 
dyrektor, nauczyciel oraz przedstawiciel organizacji pozarządowej lub stowarzyszenia 
rodziców, które z daną szkołą współpracują. Zespoły te pochodzą z państw objętych 
programem Partnerstwo Wschodnie (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, 
Mołdawia) oraz z Danii, Finlandii, Niemiec, Norwegii, Rosji i Szwecji. Letnia 
Akademia jest wspólnym projektem MEN, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Rady Europy i 
Europejskiego Centrum Wergeland. Celem Letniej Akademii jest upowszechnianie 
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materiałów  edukacyjnych Rady Europy z zakresu edukacji międzykulturowej, edukacji 
obywatelskiej i edukacji o prawach człowieka; 

- w ramach bieżącej współpracy MEN z Punktem Kontaktowym ds. UNESCO, 
realizowane są warsztaty edukacji międzykulturowej W kręgu kultury islamu dla 
uczniów  
i nauczycieli polskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli z krajów 
regionu Morza Bałtyckiego.  

Informacje na temat działań edukacyjnych zostały także zawarte w pkt 41 Sprawozdania. 

166. Dzieci cudzoziemskie w wieku szkolnym - w sprawie których toczy sie 
postępowanie o nadanie statusu uchodźcy mają dostęp do przedszkoli, szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz otrzymują wyprawkę szkolną 
w postaci podręczników, materiałów szkolnych oraz niezbędnych pomocy 
dydaktycznych. Jednocześnie w konsekwencji podjętych przez Urząd do Spraw 
Cudzoziemców prac nad nowelizacją ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dzieci korzystające ze świadczeń poza ośrodkiem, 
które miały dotychczas zapewniony wyłącznie dostęp do edukacji, będą otrzymywały 
również wyprawkę szkolną.   

167. Prawo do edukacji cudzoziemców zostało także omówione w pkt 141-148 
niniejszego Sprawozdania, natomiast informacje o edukacji dzieci ze społeczności romskiej w  
pkt  12-25. 

168. Ponadto, w kontekście edukacji dzieci należących do mniejszości narodowych i 
etnicznych należy zwrócić uwagę na Strategie, opracowane w celu rozwiązania problemów 
oświaty dla poszczególnych mniejszości narodowych i etnicznych.  

169. W październiku 2011 r. odbyła się konferencja poświęcona dziesięcioleciu 
funkcjonowania Strategii rozwoju oświaty mniejszości litewskiej w Polsce, która została 
przyjęta w 2002 r. Dokument opracowany wspólnie przez administrację rządową i 
samorządową oraz organizacje mniejszości litewskiej w Polsce opisuje problemy oświaty 
mniejszości litewskiej w Polsce i wskazuje propozycje ich rozwiązania. W ramach 
monitorowania Strategii odbyło się pięć spotkań, a ich celem było podsumowanie realizacji 
zaleceń zawartych w dokumencie oraz wypracowanie działań, umożliwiających 
skuteczniejsze wprowadzanie ich w życie. W wyniku realizacji Strategii w roku 2010 oddano 
do użytku budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących z Litewskim Językiem Nauczania w 
Puńsku, którego budowa dotowana była ze środków ministra właściwego do spraw wyznań 
religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych. Zdecydowana większość problemów 
zapisanych w Strategii rozwiązana została w latach wcześniejszych i obecnie widoczne są 
efekty podjętych wówczas działań (m. in. znaczące zwiększenie środków budżetowych 
przeznaczonych na nauczanie języka i w języku ojczystym mniejszości, zmiany legislacyjne 
dotyczące zadań edukacyjnych mających na celu zachowanie tożsamości kulturowej 
mniejszości).  

170. W kwietniu 2011 r. w Opolu odbyło się spotkanie w ramach monitorowania 
realizacji Strategii rozwoju oświaty mniejszości niemieckiej w Polsce, która została przyjęta  
w grudniu 2006 r. Jego celem była analiza realizacji zaleceń dotyczących: struktury oświaty 
mniejszości niemieckiej w Polsce, systemu zarządzania i finansowania oświaty, treści 
nauczania, nauczycieli języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej (doradztwo 
metodyczne).  

171. W czerwcu 2011 r. została przyjęta Strategia rozwoju oświaty mniejszości 
ukraińskiej w Polsce. Dokument ten ma na celu dokonanie analizy sytuacji oświaty 
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mniejszości ukraińskiej w Polsce oraz wypracowanie rozwiązań umożliwiających właściwą 
realizację działań służących podtrzymywaniu poczucia tożsamości narodowej uczniów 
należących do mniejszości ukraińskiej. Propozycje działań i rozwiązań wynikające z zaleceń 
Strategii obejmują: rozpoznanie potrzeb w zakresie doradztwa metodycznego, określenie 
kompetencji i zasad współpracy z organizacjami mniejszości ukraińskiej, marszałków jako 
organ prowadzący szkoły mniejszości ukraińskiej, program Polsko-Ukraińska Wymiana 
Młodzieży.  

172. Dane dotyczące nauczania języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz 
języka regionalnego w szkołach podstawowych i w zespołach międzyszkolnych dla dzieci                        
i młodzieży zostały przedstawione w załączniku nr 6. 

173. Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych (…) przewiduje możliwość 
używania przed organami gmin, obok języka urzędowego, języków mniejszości narodowych i 
etnicznych oraz języka regionalnego jako języków pomocniczych oraz możliwość 
wprowadzenia na terenie gminy dodatkowych tradycyjnych nazw ulic, miejscowości i 
obiektów fizjograficznych w językach mniejszości narodowych i etnicznych oraz w języku 
regionalnym (dodatkowe informacje na ten temat zostały zawarte w pkt 64 poprzedniego 
Sprawozdania). Zgodnie z ustawą wprowadzenie języka pomocniczego jest możliwe w 51 
gminach na terenie całej Polski, w tym w województwie podlaskim w 13, opolskim w 27, 
pomorskim w 10 oraz śląskim w 1. Według stanu na dzień 5 marca 2012 r. do Urzędowego 
Rejestru Gmin, w których używany jest język pomocniczy wpisano 30 gmin, w tym sześć 
gmin województwa podlaskiego (w jednej językiem pomocniczym jest język litewski, w 
pięciu pozostałych – białoruski), dwie gminy województwa pomorskiego (w których 
językiem pomocniczym jest język kaszubski) oraz dwadzieścia dwie gminy województwa 
opolskiego z językiem pomocniczym niemieckim. Ponadto, do Rejestru Gmin wpisano 42 
gminy, w tym 25 gmin województwa opolskiego (dodatkowe nazwy w języku niemieckim), 
11 gmin województwa pomorskiego (dodatkowe nazwy w języku kaszubskim), 2 gminy 
województwa śląskiego (dodatkowe nazwy w języku niemieckim), 2 gminy województwa 
podlaskiego (w jednej wprowadzono dodatkowe nazwy w języku litewskim, w drugiej – w 
języku białoruskim) oraz 2 gminy województwa małopolskiego (dodatkowe nazwy w języku 
łemkowskim). 

174. Środki przekazane w latach 2009-2011 na wymianę tablic informacyjnych, 
wynikającą z ustalenia dodatkowych nazw miejscowości w języku mniejszości lub w języku 
regionalnym: 2009 r. - 537.446,55 zł (ok. 128 tys. EURO), 2010 r. - 662.058,27 zł (ok. 157 
tys. EURO), 2011 r. - 1.097.677,37 zł (ok. 262 tys. EURO).   

175. W okresie sprawozdawczym podjęto wiele działań na rzecz podnoszenia wiedzy i 
świadomości funkcjonariuszy porządku publicznego w zakresie respektowania i ochrony 
praw człowieka bez względu na rasę czy pochodzenie etniczne. Poniżej przedstawiono 
niektóre z nich. 

176. W okresie sprawozdawczym realizowany był w ramach Policji Program zwalczania 
przestępstw na tle nienawiści dla funkcjonariuszy organów ochrony porządku publicznego, 
który został przedstawiony w pkt 28 Sprawozdania.  

177. W trakcie zajęć programowych na wszystkich etapach szkolenia dla policjantów 
omawiania jest problematyka antydyskryminacyjna (kurs podstawowy, kursy specjalistyczne i 
szkolenie dla absolwentów szkół wyższych oraz w ramach kierunku „bezpieczeństwo 
wewnętrzne” – w ramach przedmiotu prawa człowieka i etyka funkcjonariuszy służb 
państwowych dla policjantów i studentów cywilnych). Każdorazowo poruszana jest 
problematyka przeciwdziałania przestępstwom z nienawiści. Zajęcia te są nie tylko lekcjami 
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teoretycznymi, lecz realizowane są również w formie interaktywnej, w oparciu o podręcznik 
antydyskryminacyjny dla policjantów. 

178. W 2010 r. Policja rozpoczęła także budowanie i wdrażanie Systemu Wczesnej 
Interwencji, którego celem jest kształtowanie standardów i odpowiedzialności zawodowej w 
organizacji. SWI jest proaktywnym systemem wielokierunkowych działań, mających na celu 
eliminowanie i zapobieganie negatywnym zjawiskom w Policji, w tym złemu traktowaniu 
osób pozbawionych wolności. W ramach SWI tworzone są mechanizmy wzmacniające kadrę 
kierowniczą – odpowiedzialną za kształtowanie standardów w podległych im jednostkach – 
poprzez wyposażenie jej w odpowiednią informację, wiedzę i umiejętności. Pozwolą one 
identyfikować sygnały o niepożądanych zachowaniach podległych policjantów i reagować na 
nie odpowiednio wcześniej. Proaktywnym narzędziem przeciwdziałania nieprawidłowościom 
jest również tworzony elektroniczny Newsletter SWI. Oparty jest on na zasadach biuletynów 
Lessons Learned, który zawiera opisy przypadków (case-study) niepożądanych zachowań 
policjantów oraz orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Aktualnie SWI jest 
tworzone w pięciu komendach wojewódzkich policji. Decyzją Komendanta Głównego Policji 
od stycznia 2011 r. rozpoczął się proces stopniowego włączania do SWI KSP i pozostałych 
komend wojewódzkich Policji. Przygotowano również warsztat dla kadry kierowniczej 
średniego szczebla zarządzania pn. Prawa człowieka w zarządzaniu Policją (proces 
edukacyjny na szeroką skalę rozpoczęty został z dniem 1 czerwca 2011 r.). Specjalnie 
wyłoniona grupa ekspercka składająca się z pełnomocników ds. ochrony praw człowieka 
jednostek terenowych Policji oraz szkół policyjnych, a także eksperta w dziedzinie dydaktyki 
opartej na pracy na postawach ludzi z Biura Kadr i Szkolenia KGP, pod kierunkiem 
pełnomocnika KGP ds. ochrony praw człowieka, opracowała przewodnik dla nauczycieli 
policyjnych pn. Służyć i chronić – wskazówki do procesu kształtowania pożądanych  postaw i 
zachowań  w toku szkolenia zawodowego podstawowego.  

179. W 2010 r. w ramach SG został opracowany program kursu doskonalącego pt.  
Przeciwdziałanie torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu. 
Kurs ten skierowany jest do funkcjonariuszy pełniących służbę w pionie ds. cudzoziemców, 
doprowadzających osoby do izb zatrzymań, sądów, strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców 
itp., czyli osób mających bezpośredni kontakt służbowy z osobą już pozbawioną wolności. 
Ponadto, jest przeznaczony dla funkcjonariuszy pełniących służbę w ośrodkach dla 
cudzoziemców i aresztach w celu wydalenia, jak również wykonujących czynności 
operacyjno – rozpoznawcze i dochodzeniowo – śledcze, a także związane z kontrolą 
graniczną. Celem realizacji przedmiotowego kursu jest m.in. omówienie praw i wolności, 
które przysługują każdemu człowiekowi bez względu na rasę, płeć, język, wyznanie, 
przekonania polityczne, pochodzenie narodowe i społeczne itp. oraz zapobieganie 
uprzedzeniom prowadzących do dyskryminacji rasowej. W 2011 r., w ramach szkoleń 
realizowanych przez Centralny Ośrodek Szkolenia SG w Koszalinie nt. rozwiązywania 
konfliktów międzykulturowych oraz wybranych zagadnień w zakresie ochrony praw 
człowieka, w obszarze dotyczącym dyskryminacji rasowej przeszkolono 211 słuchaczy. 

180. Przedstawiciele Urzędu do Spraw Cudzoziemców uczestniczą w szkoleniach 
mających na celu podniesienie ich kompetencji w pracy z cudzoziemcami oraz w spotkaniach 
związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji cudzoziemców, a także są członkami 
zespołów eksperckich, np. Rady do Spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, 
Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji. 

181. Prokuratura Generalna w 2011 r. opracowała wskazówki metodyczne dla 
prokuratorów prowadzących lub nadzorujących postępowania w sprawach przestępstw 
motywowanych uprzedzeniami i nienawiścią. 
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Kultura i Informacja 

182. Jednym z ważniejszych działań podejmowanych przez resort kultury na rzecz 
realizacji głównych celów Konwencji w dziedzinie kultury jest wprowadzenie odpowiednich 
zapisów w projekcie Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego (SRKS), której koordynatorem 
jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. SRKS jest jedną z 9-ciu horyzontalnych 
strategii rozwoju kraju, powstających w odpowiedzi na kluczowe wyzwania rozwojowe, 
zidentyfikowane w Raporcie Polska 2030. Projekt ten w znaczący sposób podkreśla kwestie 
przeciwdziałania dyskryminacji, wzmacniania otwartości i tolerancji. Zagadnienie 
równouprawnienia i inicjowania działań zapobiegających dyskryminacji jest perspektywą 
przyjmowaną zarówno w celach operacyjnych Strategii, jak i poszczególnych priorytetach. W 
realizacji wszystkich celów, priorytetów i kierunków działań SRKS uwzględniane są zasady 
horyzontalne zapisane w Strategii, w tym: upowszechnienie otwartości, tolerancji i szacunku 
dla innych ludzi jako zasad współżycia społecznego; zwalczanie wszelkiej dyskryminacji ze 
względu na płeć, wiek, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy 
genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub inne poglądy, 
przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną oraz wyrównywanie szans grup i środowisk wykluczonych społecznie 
lub zagrożonych społeczną marginalizacją. 

183. W związku z celem 4 SRKS: Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału 
kulturowego Strategii, projektowane są działania służące wspieraniu dialogu 
międzykulturowego, a także wspieraniu tożsamości kulturowej na poziomie lokalnym, 
regionalnym i krajowym. Przyjęcie SRKS jako dokumentu horyzontalnego, obowiązującego 
do roku 2020, wyznaczy ścieżkę realizacji kluczowych zadań związanym z rozwojem 
kapitału społecznego i umożliwi skuteczną walkę z różnymi typami dyskryminacji i 
wykluczenia oraz wzmocni spójność społeczną zapewniając  lepsze warunki dla procesu 
integracji wielu grup społecznych. 

184. MKiDN, działając w duchu wspierania i promowania różnorodności kulturowej, 
udziela także wsparcia finansowego projektom kulturalnym realizowanym przez mniejszości 
narodowe i etniczne. Pomoc finansowa jest dostępna w ramach specjalnych programów 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które są dostępne dla ogółu instytucji kultury 
typu non – profit, posiadających osobowość prawną. Zgodnie z praktyką, w ramach 
programów rocznych  Edukacja Kulturalna i Rozwój infrastruktury kultury przyznawane są 
dotacje na różnego rodzaju działania o charakterze kulturalnym, obejmujące swoim zakresem 
upowszechnianie kultury przedmiotowych środowisk. Drugim źródłem dofinansowania jest 
Rządowy Program Wieloletni KULTURA+, ustanowiony na lata 2011-2015. Jego celem jest 
poprawa dostępu do kultury oraz uczestnictwa w życiu kulturalnym poprzez modernizację i 
budowę infrastruktury bibliotecznej oraz digitalizację zasobów polskich muzeów, bibliotek i 
archiwów. Dofinansowanie dotyczy zasobów kultury i dziedzictwa narodowego, z 
uwzględnieniem  mniejszości narodowych i etnicznych.  

185. W ramach programów Ministra oraz Programu Kultura+ wspierane są liczne 
projekty proponowane przez organizacje reprezentujące mniejszości, takie jak m.in. Fundacja 
Shalom, Żydowski Instytut Historyczny, Związek Ukraińców w Polsce, Fundacja Ormiańska 
KZKO, Stowarzyszenie Romów w Polsce oraz związki wyznaniowe i inne organizacje 
pozarządowe zajmujące się sprawami uchodźców i emigrantów. Charakter projektów 
kulturalnych, które są dotowane jest zróżnicowany. W większości są to  festiwale 
folklorystyczne, koncerty, wystawy artystyczne,  przeglądy filmów, konferencje, a także 
projekty edukacyjne, prezentacje i przeglądy poświecone upowszechnianiu wiedzy o kulturze 
i religii mniejszości narodowych, uchodźców oraz emigrantów mieszkających w Polsce. W 
latach 2009-2011 MKiDN wsparło również przedsięwzięcia infrastrukturalne, których celem 
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jest stworzenie korzystnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, związanej z 
ochroną i popularyzacją kultury przedmiotowych środowisk, takie jak utworzenie Cyfrowego 
Archiwum Polskich Ormian, digitalizacja archiwum Romskiego Instytutu Historycznego, 
utworzenie Centralnej Bazy Judaików, zakup wyposażenia dla Fundacji Shalom, adaptacja 
budynku na potrzeby Centrum Kultury Ukraińskiej w Żelichowie. Ogółem w latach 2009-
2011 MKiDN przeznaczyło na ww. projekty kwotę ok. 1 mln 650 tys. zł (ok. 393 tys. EURO).
 Informacje na temat wsparcia projektów kulturalnych dla społeczności romskiej zostały 
zawarte także w pkt 26 niniejszego Sprawozdania. 

186. Uzupełnieniem powyższych działań jest stałe wsparcie Polskiego Instytutu Sztuki 
Filmowej, który  w analogicznym okresie dofinansował 29 produkcji filmowych odnoszących 
się do tematyki mniejszości etnicznych i narodowych, a także migrantów i uchodźców. 
Instytut w ramach upowszechniania kultury filmowej zasilił finansowo szereg festiwali 
związanych z kulturą mniejszości, takich jak m.in. VI Międzynarodowy Festiwal Filmowy 
Żydowskie Motywy, Międzynarodowy Festiwal Kultur Kaukazu „Transkaukazja”, Festiwal 
Nostalgia 2009.  

187. Także Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielał corocznie dotacji na 
realizację zadań służących podtrzymaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości 
narodowych i etnicznych oraz zachowaniu i rozwojowi języka regionalnego. Wydatki na 
dotacje w latach 2009-2011 kształtowały się następująco: 2009 - 13.130.000 zł (ok. 3 167 000 
EURO), 2010 - 13.013.000 zł (ok. 3 098 000 EURO) i 2011 - 13.662.000 zł (3 253 000 
EURO). Z dotacji Ministra finansowane było wydawanie prasy dla mniejszości narodowych i 
etnicznych oraz w języku regionalnym. Dzięki dotacjom rocznie odbywało się ponad 100 
festiwali, koncertów, festynów i przeglądów twórczości, konkursów poetyckich, 
recytatorskich i piosenkarskich itp. Z dotacji Ministra dofinansowana była również całoroczna 
działalność amatorskich zespołów artystycznych mniejszości. Ponadto, dotacje przekazywane 
były m.in. na prowadzenie bibliotek, archiwów, ośrodków kultury i izb pamięci. Niezwykle 
istotnym aspektem było wspieranie działań skierowanych do dzieci i młodzieży - świetlic 
językowych, teatrzyków dla dzieci oraz warsztatów artystycznych i obozów wędrownych dla 
dzieci i młodzieży. Ze środków Ministra każdego roku finansowana była również realizacja 
kilku inwestycji o kluczowym znaczeniu dla podtrzymania i rozwoju tożsamości kulturowej 
mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowania i rozwoju języka regionalnego. 
Ponadto, corocznie dotacjami podmiotowymi przekazywanymi z budżetu Ministra wspiera się 
działalność statutową organizacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności 
posługującej się językiem regionalnym. 

188. Nowymi formami działalności stowarzyszeń grupujących osoby należące do 
mniejszości narodowych i etnicznych oraz posługujące się językiem regionalnym są projekty 
realizowane w Internecie oraz rozwijająca się w ostatnim okresie działalność medialna, 
polegająca na przygotowywaniu i nadawaniu na falach nadawców niepublicznych audycji 
radiowych i telewizyjnych w językach mniejszości, dofinansowanych z budżetu państwa. 

189. Konstytucja RP w art. 54 ust. 1 dotyczącym wolności słowa i prasy, uznaje wolność 
wyrażania poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, za podstawową 
wartość demokracji. Zasady te w odniesieniu do mniejszości narodowych i etnicznych 
realizowane są na podstawie ustawy o radiofonii i telewizji, a zwłaszcza w oparciu o definicję 
misji publicznej, wprowadzoną w kwietniu 2004 r. ustawą o zmianie ustawy o radiofonii i 
telewizji. Publiczna radiofonia i telewizja realizuje swoją misję, oferując, na zasadach 
określonych w ustawie, całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom, zróżnicowane 
programy i inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i 
sportu, cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem, niezależnością oraz 
innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu.  
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190. Informacje na temat zadań publicznej radiofonii i telewizji wprowadzonych ustawą 
o mniejszościach narodowych i etnicznych (…) zostały przedstawione w poprzednim 
Sprawozdaniu w pkt 196-198.  

191. Zgodnie z art. 213 ust. 1 Konstytucji RP na straży wolności słowa, prawa do 
informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji stoi KRRiT. Jako organ ochrony 
prawa KRRiT przede wszystkim kontroluje i ocenia programy emitowane przez nadawców z 
punktu widzenia podstawowych i społecznie akceptowanych wartości. Zgodnie z art. 18 
ustawy o radiofonii i telewizji, audycje nie mogą propagować działań sprzecznych z 
moralnością i dobrem społecznym oraz powinny one szanować uczucia religijne odbiorców, 
w szczególności nie mogą zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub 
narodowość. Nadawca, który w ocenie Rady naruszył powyższy przepis podlega karze 
pieniężnej na zasadach określonych w ustawie. W okresie sprawozdawczym do KRRiT 
wpłynęły dwie skargi dotyczące treści dyskryminujących ze względu na rasę. Obie dotyczyły 
audycji radiowej pt. Poranny WF nadawanej w programie Eska Rock. Pierwsza skarga 
odnosiła się do audycji nadanej w maju 2011 roku – postępowanie zakończyło się nałożeniem 
na nadawcę kary pieniężnej w wysokości 50 000 zł. Druga skarga dotyczyła odcinka 
wyemitowanego 6 października 2011 roku – 20 grudnia 2011 roku KRRiT podjęła uchwałę w 
sprawie nałożenia na nadawcę programu Eska Rock kolejnej kary finansowej (decyzja o 
nałożeniu kary finansowej w wysokości 50 000 zł została przez Przewodniczącego KRRiT 
wydana w marcu 2012 roku, a więc już po okresie, który obejmuje Sprawozdanie CERD). 

192. Podstawowym sposobem monitorowania programu, sprawdzającym realizację 
przepisów ustawowych, jest analiza nagrań poemisyjnych dostarczonych przez nadawcę. 
Analiza wszystkich audycji wykonywana jest na próbie pochodzącej co najmniej z jednego 
tygodnia (monitoring planowy). Poddaje się jej wszystkie słowne elementy programu, tj. 
poszczególne audycje oraz zapowiedzi pod kątem treści dyskryminujących. Jest to więc 
procedura kosztowna i czasochłonna, wymagająca zaangażowania wielu specjalistów. 
Kontrole takie z konieczności prowadzone są wyrywkowo. Ponadto, postępowania 
prowadzone w trybie skarg i wniosków są dobrym narzędziem na eliminowanie treści 
dyskryminujących. W latach ubiegłych media nie zostały objęte monitoringiem pod kątem 
treści dyskryminujących z uwagi na ograniczone środki finansowe oraz fakt, iż 
dotychczasowe analizy nie wykazywały takich zagrożeń (wpłynęła tylko jedna skarga w tym 
zakresie opisana powyżej). 

193. KRRiT w ramach swoich możliwości finansowych i organizacyjnych jest otwarta na 
współpracę z wszelkimi instytucjami, organizacjami i osobami, które zainteresowane są 
przypadkami naruszenia prawa w zakresie treści dyskryminujących ze względu na 
narodowość zarówno w mediach publicznych jak i w koncesjonowanych. Zwiększenie w 
przyszłości budżetu KRRiT pozwoliłoby na szersze monitorowanie tej problematyki. 
Ponadto, w wieloletniej Strategii działania KRRiT przyjętej w 2011 r., zaplanowano 
stworzenie w strukturze Biura KRRiT samodzielnego stanowiska rzecznika wolności słowa, 
którego działalność w praktyce polegać będzie na monitorowaniu i przeciwdziałaniu łamaniu 
praw człowieka.   

194. Respondentom biorącym udział w badaniach prowadzonych przez GUS zadawano 
pytania na temat dyskryminacji rasowej. W badaniu spójności społecznej, zrealizowanym w 
lutym i marcu 2011 r., respondentów pytano o to, czy ich zdaniem powodem wykluczenia 
społecznego w Polsce są m.in. inny kolor skóry bądź dyskryminacja ze względu na 
przynależność narodowościową lub etniczną. Ze wstępnych wyników badania wynika, że 
przynależność do innej rasy, narodowości lub grupy etnicznej jest uważana za powód 
gorszego traktowania (dyskryminowania) w Polsce przez 39,2% badanych, 43,6% uważa, że 
tak nie jest, natomiast 17,2% - uznało, że trudno powiedzieć. Pełna analiza wyników tego 
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badania ukarze się w 2012 r. Ponadto, do badania stowarzyszeń narodowościowych za 2012 r. 
wprowadzono pytanie o liczbę osób należących do danej mniejszości, które zgłosiły 
stowarzyszeniu fakt doświadczania dyskryminacji (nierównego traktowania) ze względu na 
swoją narodowość lub pochodzenie etniczne. Wyniki z ww. badań mogą być pomocne przy 
opracowywaniu planów działań w dziedzinie informacji w celu zwalczania przesądów 
prowadzących do dyskryminacji rasowej. 
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