Komitet ds. likwidacji
wszelkich form dyskryminacji rasowej
Siedemdziesiąta piąta sesja
3 do 28 sierpnia 2009
Pytania reporterów
Polska
Ogólne ramy prawne instytucjonalne
Art. 1 i 2 Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej
1. Ocenić jaki wpływ w praktyce na ochronę praw mniejszości mają Ustawa o mniejszościach narodowych
i etnicznych oraz o języku regionalnym z 2005 r. oraz utworzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości
Narodowych i Etnicznych (par. 80-90 Sprawozdań).
2. W jaki sposób instytucje: Zespół Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii MSWiA, osoba odpowiedzialna
za zwalczanie rasizmu i ksenofobii w Prokuraturze Krajowej oraz pełnomocnicy ds. ochrony praw
człowieka w policji (par. 76-78 i 128 Sprawozdań) pomagają w zwalczaniu postaw i praktyk
dyskryminacyjnych w obszarze stosowania prawa oraz czy współpracują one w kwestiach dyskryminacji
z Rzecznikiem Praw Obywatelskich (par. 108-111) lub innymi właściwymi instytucjami. Czy istnieją inne
instytucje w strukturach rządowych odpowiedzialne za ww. kwestie?
3. Jakie efekty przyniósł Krajowy Program Zwalczani Dyskryminacji rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi
Nietolerancji przyjęty przez Radę Ministrów na lata 2004-2009 (par. 42 Sprawozdań) i jakie są plany
przedłużenia tego programu?
4. Jakie środki zostały podjęte w sferze prawnej i kontroli w odpowiedzi na rekomendacje Specjalnego
Sprawozdawcy ds. Handlu Ludźmi po jego ostatniej wizycie w Polsce?
Art. 4 Konwencji
5. Komitet CERD krytykował uprzednio zjawisko umarzania postępowań w sprawach na tle nienawiści
rasowej z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość czynu. Z kolei Komisja ECRI w trzecim raporcie
dotyczącym Polski zauważyła, że władze rzadko prowadzą postępowania w sprawach na tle nienawiści
rasowej oraz zezwalają, by materiały o treści antysemickiej swobodnie krążyły na rynku. Ponadto w
odniesieniu do przykładów postępowań w sprawach przestępstw na tle rasowym lub ksenofobicznym,
zacytowanych w par. 132 Sprawozdań, proszę podać informacje na temat ogólnego stosunku władz do
publikacji i prac motywowanych uprzedzeniami, w tym graffiti, treści antysemickich zamieszczanych na
portalach internetowych, a także na temat środków przedsiębranych w celu zwalczania
rozpowszechniania poglądów opartych na wyższości rasowej lub nienawiści przez młodych ludzi
poprzez muzykę. Proszę też dostarczyć zaktualizowane informacje na temat znaczących procesów
sądowych po 2005 r.
7. W odpowiedzi na rekomendacje UPR (rek. 28) Polska odniosła się do szkoleń w dziedzinie zwalczania
przestępstw z nienawiści realizowanych dla prokuratorów i funkcjonariuszy Policji. Proszę o ocenę
przydatności tych szkoleń, a także informację na temat planów odnośnie ich kontynuacji i ewentualnego
rozszerzenie jego zakresu.
8. W par. 118 Sprawozdań jest odniesienie do art. 119 Kodeksu karnego, który zakazuje przemocy i gróźb
karalnych w stosunku do grup lub poszczególnych osób. Czy istnieją przepisy pozwalające brać pod
uwagę motywację rasową jako okoliczność obciążającą przy wydawaniu wyroku, zgodnie z uprzednimi
sugestiami Komitetu?
9. W świetle uwag Komitetu ds. Praw Człowieka wyrażonych w grudniu 2004 r. (CCPR/CO/82/POL, par.
19) w odniesieniu do przypadków dewastacji cmentarzy i aktów antysemityzmu, proszę dostarczyć
informacje na temat intensyfikacji wysiłków w zwalczaniu i karaniu takich incydentów, a także na temat
szkoleń i instrukcji dostarczonych instytucjom stosującym prawo oraz sądownictwu na temat sposobu
dochodzenia i zwalczania takich incydentów.
Art. 4 Konwencji
10. Proszę dostarczyć zaktualizowane informacje na temat wysiłków czynionych w kierunku pełnej
implementacji dyrektywy antydyskryminacyjnej w obszarze zatrudnienia (włączając w to kwestie
członkostwa w organizacjach pracowników i pracodawców), edukacji i opieki socjalnej (w tym opieka
społeczna i zdrowotna) a także dostępu do dóbr i usług (w tym mieszkanie) w praktyce, w tym
informacje dotyczące ostatnich wysiłków mających na celu pełną zgodność z postanowieniami
Dyrektywy Równościowej (2000/43/EC)
11. Proszę dostarczyć zaktualizowane informacje na temat wpływu Programu na rzecz społeczności
romskiej w Polsce przyjęty w 2004 r. na równość praw w dostępie do mieszkań, zatrudnieniu, opieki
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medycznej i pomocy socjalnej dla mniejszości romskiej (par. 19-25). Jakie środki zostały podjęte by
zwalczyć pozostałe przeszkody w kwestii równouprawnienia Romów, w tym środki zapewniające
efektywne zwalczanie dyskryminacji pośredniej i bezpośredniej.
12. Komitet zauważa szczegółowe informacje dotyczące poprawy sytuacji edukacyjnej dzieci romskich (par.
28-37). Proszę dostarczyć informacje na temat wysiłków mających na celu wyszkolenie większej liczby
nauczycieli pochodzenia romskiego.
13. W odniesieniu do pilotażowego programu na rzecz społeczności romskiej w Małopolsce, proszę
skomentować dalsze istnienie problemu dostępu do wody w lokalach zamieszkałych przez Romów w
gminie Limanowa, po skonstruowaniu kanalizacji finansowanych z dotacji rządowych, której celem była
poprawa warunków życiowych społeczności romskiej.
14. W świetle przepisów ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym proszę
o dostarczenie informacji czy napisy w języku mniejszości zostały zamieszczone na budynkach
publicznych w którymkolwiek z regionów, gdzie mniejszość narodowa lub etniczna stanowi dużą część
społeczności danego regionu. Proszę dostarczyć informację na temat dostępu mniejszości np.
mniejszość litewska na wschodzie Polski do codziennej prasy w jej języku.
15. Ekspert Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. mieszkalnictwa w swoich uwagach zamieszczonych w
raporcie UPR w marcu 2008 r. zauważył, że standard mieszkaniowy niektórych mniejszości narodowe i
etniczne mieszkają jest bardzo niski oraz lokale są często przeludnione oraz brakuje w nich
podstawowego wyposażenia, a także problem mieszkania w nielegalnie wzniesionych budynkach. Jakie
środki zostały podjęte lub są planowane by poprawić tą sytuację.
16. Proszę dostarczyć informację na temat środków prawnych podjętych w celu ułatwienia skuteczniejszej
integracji uchodźców i imigrantów z polskim społeczeństwem; poprawy warunków mieszkaniowych w
ośrodkach dla uchodźców i zredukowaniu liczby dzieci osób ubiegających się o azyl w wieku szkolnym,
które nie uczęszczają do szkoły.
17. Proszę wyjaśnić dlaczego osoby z zezwoleniem na pobyt tolerowany, w większości pochodzące
z Czeczeni, są wyłączone z pomocy socjalnej oraz programów integracyjnych oferowanym uchodźcom.
Proszę także skomentować doniesienia o tym, że uchodźcy w niektórych ośrodkach nie otrzymują
należytej opieki medycznej, a także, że wyposażenie w ośrodkach dla osób oczekujących na deportację
nie spełnia wymaganych standardów, zaś personel pracujący z cudzoziemcami jest nienależycie
wyszkolony.
Art. 6 Konwencji
18. Komitet zauważa, iż polski Kodeks pracy definiuje i zakazuje dyskryminacji w jej wszelkich formach, jak
opisano w paragrafach 207-215 Sprawozdań. Proszę ponadto opisać wysiłki mające na celu przyjęcie
zrozumiałego i klarownego aktu prawa cywilnego i administracyjnego zakazującego dyskryminacji
rasowej w innych dziedzinach, takich jak edukacja, mieszkanie, ochrona zdrowia oraz dostęp do dóbr i
usług.
19. Proszę skomentować doniesienia o niewłaściwym traktowaniu ofiar handlu ludźmi oraz Romów przez
przedstawicieli organów ścigania oraz zarzuty, że takie przypadki nie zawsze dochodzone są w sposób
bezstronny, zaś często są ignorowane przez prokuratorów i sędziów.
20. Specjalny Sprawozdawca ONZ ds. Handlu Ludźmi po swojej ostatniej wizycie w Polsce zaobserwował,
że ofiary handlu ludźmi często napotykają trudności w dostępie do leków, pomocy oraz odszkodowania.
Proszę dostarczyć informacji na temat wysiłków podejmowanych w celu poprawy tej sytuacji.
Art. 7 Konwencji
21. W odniesieniu do informacji dostarczonych w Sprawozdaniach (w szczególności w par. 61-75)
dotyczących edukacji i sposobów podnoszenia świadomości nakierowanych na zwalczanie
dyskryminacji, proszę dostarczyć zaktualizowanych informacji na temat znaczących nowych
przedsięwzięć, projektów i innych działań w tej dziedzinie, ze szczególnym naciskiem na system
szkolnictwa.
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