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Jednym z priorytetowych kierunków działalności Rzecznika Praw Obywatelskich jest 

przeciwdziałanie zjawiskom dyskryminacji, rasizmu i ksenofobii w Polsce. Przejawy 

tego typu uprzedzeń, zwłaszcza jeżeli przybierają formę przemocy słownej lub fizycznej, 

nie tylko stanowią naruszenie zakazu dyskryminacji wyrażonego w art. 32 ust. 2 

Konstytucji RP, ale także godzą w istotę demokratycznego społeczeństwa. Dlatego też na 

organach ścigania ciąży szczególna odpowiedzialność, która wymaga, aby sprawy

0 podłożu dyskryminacyjnym prowadzone były ze specjalną czujnością i wrażliwością 

wobec pokrzywdzonych, a same zjawiska propagowania ideologii totalitarnej oraz przejawy 

przestępczości motywowanej uprzedzeniami spotykały się ze stanowczą i niezwłoczną 

reakcją ze strony państwa.

Mając powyższe na względzie, w wystąpieniu z dnia 23 stycznia 2019 r. Rzecznik 

Praw Obywatelskich przedstawił Prokuratorowi Generalnemu listę 21 spraw prowadzonych 

przez organy ścigania w latach 2015-2019, które na różnym etapie objęte były 

monitoringiem Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, i w których działania Prokuratur bądź 

wydane przez nie postanowienia wzbudziły wątpliwości Rzecznika co do zgodności ze 

standardami dotyczącymi identyfikowania i ścigania przestępstw motywowanych 

uprzedzeniami. Do tej listy załączony został także wykaz 10 spraw, który przygotowało

1 przesłało Rzecznikowi Stowarzyszenie przeciwko Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta 

Rzeczpospolita. Rzecznik zwrócił się przy tym do Prokuratora Generalnego z prośbą

o potwierdzenie, ewentualnie ustalenie aktualnego stanu prawnego i faktycznego każdej
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z tych spraw, a następnie o ich szczegółową analizę oraz ocenę, w ramach posiadanych 

kompetencji, czy postępowania prowadzone były, lub są, prawidłowo, a postanowienia

0 umorzeniach lub odmowie wszczęcia śledztw znajdują uzasadnienie w przepisach prawa

1 zgromadzonym w sprawach materiale dowodowym. Rzecznik zwrócił się również 

o zbadanie przedstawionych spraw pod kątem możliwości skorzystania z uprawnienia, jakie 

przyznaje Prokuratorowi Generalnemu art. 328 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 

postępowania karnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1987, z późn. zm.).

W odpowiedzi, pismem z dnia 4 marca 2019 r. (ozn.: PK II P 071.3.2019), Zastępca 

Prokuratora Generalnego poinformował Rzecznika, że zwrócono się do właściwych 

miejscowo Prokuratur Regionalnych o przeprowadzenie badania aktowego wymienionych 

w wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich spraw i w terminie do dnia 15 marca 2019 r. 

powinny zostać sformułowane stanowiska Prokuratorów co do prawidłowości 

prowadzonych postępowań.

Niestety, dotychczas Rzecznik nie został poinformowany o wynikach podjętych 

czynności, pomimo spoczywającego na Prokuratorze Generalnym obowiązku,

wynikającym z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw 

Obywatelskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 2179, z późn. zm.), współdziałania z Rzecznikiem, 

w tym ustosunkowywania się do ocen, uwag i opinii Rzecznika. Ponadto trzeba 

podkreślić, że wyznaczony dodatkowo w wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich do 

Prokuratora Generalnego z dnia 10 maja 2019 r. 14-dniowy termin na udzielenie 

odpowiedzi, również upłynął bezskutecznie.

Jednakże Rzecznik odnotował, że podczas 99. sesji Komitetu ONZ ds. Likwidacji 

Dyskryminacji Rasowej (CERD) w dniach 6-7 sierpnia br. odbywającej się w Genewie, 

w czasie której CERD badał kolejne sprawozdania Polski z realizacji Międzynarodowej 

konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, delegatka rządu, 

reprezentująca Departament Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej 

poinformowała, że wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 23 stycznia 

2019 r. przyczyniło się do podjęcia decyzji o przeprowadzeniu badania akt nie tylko 

wskazanych w nim postępowań, ale w sumie akt 295 spraw.

W związku z tym, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o Rzeczniku 

Praw Obywatelskich, zwracam się z uprzejmą prośbą o niezwłoczne przedstawienie 

Rzecznikowi wyników kontroli postępowań w sprawach przestępstw motywowanych 

uprzedzeniami, w tym w pierwszej kolejności opisanych w wystąpieniu Rzecznika z dnia 23 

stycznia 2019 r. Proszę również o wskazanie przyjętych założeń ww. kontroli 295 spraw, 

w tym kryteriów doboru spraw do weryfikacji, i jej wyników. Jeśli czynności nadal są 

prowadzone, proszę o wskazanie planowanego terminu ich zakończenia.



Pragnę jednocześnie zauważyć, że realizowane zadanie może nasuwać wątpliwości 

co do efektywności sprawowanego bieżącego nadzoru nad czynnościami prokuratorów, 

zgodnie z pkt 14-15 Wytycznych Prokuratora Generalnego z dnia 26 lutego 2014 r. 

w zakresie prowadzenia postępowań o przestępstwa z nienawiści (PG VII G 021/54/13). 

Wobec tego, zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, zasadne jest powiązanie aktualnie 

realizowanej kontroli z kompleksową ewaluacją stosowania ww. Wytycznych, które co do 

zasady stanowią doskonałe narzędzie i powinny być utrzymane - po ewentualnej ich 

aktualizacji i ocenie praktycznej realizacji. Ponadto, mając na uwadze pkt 16 ww. 

Wytycznych, proszę o udostępnienie Rzecznikowi do wglądu sprawozdania Prokuratury 

Krajowej z badań prawidłowości prowadzenia postępowań karnych w 2018 r. w omawianej 

kategorii spraw wraz ze sporządzonymi zaleceniami merytorycznymi. Jednocześnie 

chciałbym zaznaczyć, że ostatni dostępny publicznie wyciąg z takiego sprawozdania 

dotyczy roku 2017. Będę wdzięczny za wyjaśnienie powodów braku przedstawienia 

podobnych sprawozdań za kolejne półrocza (roku 2018, 2019).
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