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Zespół do spraw Równego Traktowania
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Szanowni Państwo!

Działając z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich, na podstawie art. 1 ust. 1 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 
1764, z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek o informację publiczną z dnia 18 stycznia 
2018 r., odnosząc się do poszczególnych pozycji pisma, proszę przyjąć następujące 
wyjaśnienia.

Ad 1. – 3.

Dane statystyczne dotyczące przemocy, gromadzone w Biurze Rzecznika Praw 
Obywatelskich, nie zawierają informacji o płci lub wieku ofiary oraz sprawcy. Od 2016 r. 
w nowych sprawach określana jest płeć wnioskodawcy – to oznacza, że przedstawione niżej 
statystyki ilustrują jedynie płeć osoby, która zwróciła się ze sprawą do Biura Rzecznika 
Praw Obywatelskich, nie zawsze oznacza ona płeć osoby pokrzywdzonej przemocą, do 
Biura zwracają się też bowiem osoby będące świadkami tego rodzaju przemocy czy 
przedstawiciele organizacji pozarządowych.

W 2017 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęły 204 sprawy, w których 
poruszony został problem przemocy, w tym w części dotyczących przemocy ze względu na 
płeć wnioskodawcy.

Problematyka praw ofiar przestępstw (214 – 214.7) 103 sprawy

Kobiety 64 sprawy

Mężczyźni 23 sprawy

Inne 16 spraw

Warszawa, 

Pani Katarzyna Batko-Tołuć
Pan Szymon Osowski
Sieć Obywatelska Watchdog 
Polska
biurosowp@siecobywatelska.pl 
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Problematyka przemocy w rodzinie (509.6) 12 spraw

Kobiety 9 spraw

Mężczyźni 3 sprawy

Inne 0 spraw

Problematyka przemoc z obszaru dyskryminacji (6.2) 47 spraw

Kobiety 7 spraw

Mężczyźni 5 spraw

Inne 35 spraw

Problematyka przeciwdziałania przemocy (1112.3) 42 sprawy

Kobiety 24 sprawy

Mężczyźni 15 spraw

Inne 3 sprawy

Ad 4. – 6.
Raporty Rzecznika Praw Obywatelskich, w tym dotyczące dyskryminacji ze względu 

na płeć, a zatem także dyskryminacji mężczyzn, dostępne są w wersji elektronicznej na 
stronie www.rpo.gov.pl w dziale Publikacje – Zasada równego traktowania. Raporty RPO. 
Prawo i praktyka1. 

Informacje o działaniach Rzecznika na rzecz równouprawnienia płci oraz 
w sprawach dotyczących dyskryminacji ze względu na płeć, podejmowanych w kolejnych 
latach, omawiane są w Informacji rocznej RPO, także opublikowanej na stronie 
internetowej Biura: Informacji o działalności RPO w obszarze Równego Traktowania2, 
Informacji rocznej o działalności RPO3. 

Biuro RPO udostępnia ponadto wyszukiwarkę wystąpień generalnych 
http://www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl/, która umożliwia wyszukiwanie także słów 
występujących w treści dokumentu. Informacje o podejmowanych przez RPO działaniach 
opublikowane na stronie internetowej Biura możliwe są do wyszukania także według 
obszarów tematycznych (np. „dyskryminacja ze względu na płeć”). 

1 https://www.rpo.gov.pl/pl/content/zasada-rownego-traktowania-prawo-i-praktyka-raporty-rpo
2 https://www.rpo.gov.pl/pl/content/informacja-o-dzia%C5%82alno%C5%9Bci-rpo-w-obszarze-r%C3%B3wnego-
traktowania
3 https://www.rpo.gov.pl/pl/content/informacja-o-dzia%C5%82alno%C5%9Bci-rpo-w-obszarze-r%C3%B3wnego-
traktowania

http://www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl/
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Ad 7.

Raport z badania społecznego „Rynek pracy a równe traktowanie ze względu na 
wyznanie” przesyłam uprzejmie w załączeniu. Jednocześnie proszę o uwzględnienie, że na 
podstawie raportów z badań społecznych Rzecznik Praw Obywatelskich sporządza własne 
raporty w serii Zasada równego traktowania. Prawo i praktyka. Raport Rzecznika z 
wykorzystaniem załączonych wyników badania zostanie sporządzony w roku 2018. Dopiero 
też na tym etapie Rzecznik chciałby szeroko upowszechniać wyniki przeprowadzonych na 
jego zlecenie badań. 

Ad 8.

„Szkolenie prawne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” 
przeprowadzone przez Kancelarię Adwokacką Grzegorza Wrony miało formę wykładu. 
Umowa swoim zakresem nie obejmowała przygotowania materiałów szkoleniowych.

Ad 9.

Wyniki badania w szkołach (Katowice, Warszawa, Toruń, Kostrzyń n/Odrą), 
w związku z projektem badawczym „Różnić się nie znaczy nienawidzić się. Mniej wrogości 
poprzez wiedzę o prawach człowieka i dialog” dostępne są na stronie internetowej Biura 
RPO4. Zachęcam także do zapoznania się z komunikatem na temat tego badania5. 

Ad 10.

Ekspertyzę przekazuję uprzejmie w załączeniu.

Ad 11.

Raport z badania „Świadomość prawna w zakresie równego traktowania. Edycja II” 
dostępny jest na stronie internetowej Biura6. W załączeniu przekazuję narzędzie badawcze.

Ad 12.

W załączeniu uprzejmie przekazuję ocenę okoliczności zdarzeń ujętych w 500 
rekordach uzyskanych w ramach badania „Przestępstwa motywowane uprzedzeniami wobec 
wybranych grup społecznych” i opis stosowanych kryteriów autorstwa Teresy Gardockiej, 
Dariusza Jagiełło, Piotra Godzisza i Katarzyny Słubik. 

Szkolenia z zakresu antydyskryminacji i antymobbingu, zrealizowane przez Karolinę 
Kędziorę oraz Krzysztofa Śmiszka, zostały przeprowadzone w oparciu o załączone 
programy.

4 https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Raport_z_badan_RPO_Roznic_sie_nie_znaczy_nienawidzic.pdf
5 https://www.rpo.gov.pl/pl/content/roznic-sie-nie-oznacza-nienawidzic-sie-mniej-wrogosci-poprzez-wiedze-o-
prawach-czlowieka-i-dialog
6 https://www.rpo.gov.pl/pl/content/jaka-jest-swiadomosc-polakow-w-zakresie-rownego-traktowania-rzecznik-
przedstawia-dane
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W załączeniu przekazuję także narzędzie badawcze i raport autorstwa Pauliny 
Górskiej i Mikołaja Winiewskiego. Raport Rzecznika wydany na podstawie wyników 
badania społecznego i raportu autorstwa Pauliny Górskiej i Mikołaja Winiewskiego 
dostępny jest na stronie internetowej Biura RPO7.

Ad 13.

Informacje o kontrolach prowadzonych w Biurze RPO przez Najwyższą Izbę 
Kontroli dostępne są na stronach NIK-u8. Informacje o kontrolach prowadzonych przez 
RPO dostępne są we wskazanej wyżej Informacji rocznej opublikowanej na stronie 
internetowej Biura. 

Z poważaniem,

Magdalena Kuruś
Zastępczyni Dyrektorki

Zespołu ds. Równego Traktowania
/-podpisano elektronicznie-/

W załączeniu:

1. Raport z badania społecznego przeprowadzonego przez Uniwersytet Warszawski Wydział SNSiR 
„Rynek pracy a równe traktowanie ze względu na wyznanie” (Ad 7).

2. Ekspertyza dotycząca uzasadnienia negatywnego stanowiska RP w sprawie wniosku Komisji 
Europejskiej z dnia 4 lipca 2008 r. dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wprowadzenia w życie 
zasady równego traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek 
lub orientacje seksualną (COM2008(426)), przyjętego przez Komitet ds. Europejskich w dniu 8 lipca 
2016 r., sporządzona przez Annę Zawidzka-Łojek (Ad 10).

3. Narzędzie badawcze „Świadomość prawna w zakresie równego traktowania. Edycja II” dostępny jest na 
stronie internetowej Biura” (Ad 11).

4. Ocenę okoliczności zdarzeń ujętych w 500 rekordach uzyskanych w ramach badania „Przestępstwa 
motywowane uprzedzeniami wobec wybranych grup społecznych” autorstwa Teresy Gardockiej, 
Dariusza Jagiełło, Piotra Godzisza i Katarzyny Słubik (Ad 12).

5. Opis stosowanych kryteriów autorstwa Teresy Gardockiej, Dariusza Jagiełło, Piotra Godzisza 
i Katarzyny Słubik (Ad 12).

6. Program szkolenia z zakresu antydyskryminacji i antymobbingu zrealizowanego przez Karolinę 
Kędziorę i Krzysztofa Śmiszka (A. 12).

7 https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Przestepstwa%20motywowane%20uprzedzeniami%20ZRT%20nr%2023%2
02017.pdf
8 https://www.nik.gov.pl/plik/id,14120.pdf
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7. Program wykładu z zakresu antydyskryminacji i antymobbingu zrealizowanego przez Karolinę 
Kędziorę i Krzysztofa Śmiszka (Ad 12).

8. Narzędzie badawcze autorstwa Pauliny Górskiej i Mikołaja Winiewskiego.
9. Raport autorstwa Pauliny Górskiej i Mikołaja Winiewskiego.
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