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stanowiskiem' 2e mimo braku
w petni zgodzit'siq z wyra2onym w sprawozdaniu
w zakresie
niekt6rych przepis6w Unii Europejskiej
wdr.2eniu
o
r.
2003
grudnia
3
dnia
z
ustawy
gruncie
ze wzglqdu na jqzyk,
na

l.Nie mo2na siq

regu|acji zakazujqcych dyskryminacji
r6wnego traktowania (dalej: ustawa wdro2eniowa)
ochronie' gdy2 na gruncie
poglqdy polityczne i inne' cechy te podlegajq
sytuacjq majqtkowq, urodzenie oraz
przez co
gwarantujqcych ochrong przed dyskryminacjE'
prawa krajowego, lstnieje szereg mechanizm6w
byi w pelni gwarantowane'
prawa przewidziane na mocy Paktu miatyby

Nawstqpiepragniemywskaza6,2esformulowanietakiejestzbytog6|ne,dlategote2nale2atoby
prawa chroniq przed
gruncie wskazanych w sprawozdaniu dziedzin
na
kt6re
mechanizmy,
wskazad konkretne
ie prawa przewidziane na mocy
46-49 sprawozdania rzqdowego)' Stwierdzenie'
(vide:
dyskryminacjq

tr>ar

paktusqwpernigwarantowane,uniemo2riwiaustosunkowaniesiqdorozwiqzad,kt6re-zdaniemautor6w
praw cztowieka
w tym zakresie pozwori Komitetowi

_ prawa te rearizujq. Uszczeg6towienie
porskg zobowiqzad w zakresie przeciwdziatania dyskryminacji
pozna6 rzeczywisty stan reafizacji przez
stanowito petnq realizacjq obowiqzku sprawozdawczego'
wynikajqcych z Pakt.u, a ponadto bqdzie

sprawozdania

wynil<ajqcego z art.40 Paktu'

Niezgtaszamyzastrze2e6codostwierd:lenia,2ecechyokreS|ondWart.2,art'3iart.26Paktusq
przeslanek
pracy' Kodeks pracy zawie'a otwarty katalog
chronione na gruncie przepis6w prawa
przed nier6wnym
objqty jest szerokq ochronq prawna
dyskryminacji, co oznacza, 2e pracownik
stosowania prawa
mimo komp|eksowych regulacji, praktyka
traktowaniem' Na|e2y jednak zaznaczyi,2e
przez sqdy ciq2aru
ciqgu spotykamy siq z przenoszeniem
pozostawia nadal wiele do 2yczenia' w dalszyrn
uprawdopodobnii
pracownika, mimo 2e powinien on wyrqcznie
3b
udowodnienia faktu dyskryminacji na
S1
z wyrainym brzmieniem art" 18
zgodnie
pracodawcy
na
to
a
traktowania,
r6wnego
zasady
naruszenie
doszro do niej z obiektywnych
2e do dyskryminacji nie doszro rub
kodeksu pracy _ spoczywa ciq'ar wykazania,

przyczyn.NiedostatecznaSwiadomoSdregu|dowodzeniastanowi-wnaszejocenie_znaczneutrudnienieW
dochodzeniu roszczed z tego tytufu'
d6br
z kt6rym' prawo cywilne w ramach ochrony
Niezupelnie podzielamy stanowisko, zgodnie
z
dochodzenie praw w przypadku dyskryminacji
skuteczne
gwarantujqcy
mechanizm
osobistych, stanowi
ocenie
art' 2' arl' 3 qraz arl' 26 Paktu' w naszej
w
mowa
kt6rych
o
chronione,
prawnie
uwagi na cechy
ochrony prawnejjak
zapewnia poszkodowanym tar(ie same Srodki
ten
mechanizm
czy
rozwa2yi,
nareiatoby
Komitet Praw Czlowieka'
gruncie ustawy wdroieniowej, o kt6rq zapytuje
na
zostaly
ustanowione
kt6re
te,
WocenieS|Pww.mechanizmtakiejochronyniezapewnia.Ustawawdro2eniowawprowadzatzw.
roszcze. z tytutu naruszenia
niewqtpriwe utatwienie w dochodzeniu
odwr6cony ciqiar dowodu, co stanowi
powodowa nie ma bowiem obowiazku..:'".Tr::'::';":Tt;
zasady r6wnego traktowania' Strona
dowodu w
2e dyskrvminacja miata miejsce' ciq2ar

ffi;'||;;i:#;"*ui..r","''up,.r*aopodobni6,
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przypadku pow6dztwa o ochtionq d6br
osobistych rozktada siq odmiennie
pierwszej kolejnoSci udowodnii, 2e jego
dobra osobiste zostaly nrrrr.onu.
Rozktad ciqzaru dowodu wyralnie pokazuje,

.51

jes

u

zostary uksztaftowane odmiennie, przy czym q6r
, vr
drugi ez wymieni
vvyililEiltul
f"tn;u sfabszy
;vwilneco
akt6w prawnych przewiduje
poziom ochrony pr::ed dyskryminacjq.
stanowito zr62nicowanie sytu
prawnej podmiotdw' co w naszej ocenie
- nie znajduje uzasadnienia
,uilrsilrd prdwile8,o
prawnego Ii jest
wqtpliwe w Swidtle
JesT wEtpliwe
6wi
konstvtucvjnej zasadv r6wnodci wszvstkich
wobec prawa. Ustawa wdro2eniow.
;;" lo.l,.ntr',.

:,i:::.::::]:'::

HL'",::T:::::::::::TI.n

;; il;

w art. 2, art.3 iart.26 paktu,

are wprowadza do porskiego po,,qdk,
prawnego absolutne minimuni wymogdw
stawianych padstwom czronkowsk',
oznacza' 2e w Polsce w dalszym ciqgu brak jest
kompleksowych reguracji pozwalajqcy.h nu pr".i*ori.tr,f,iu
dyskrym ina cji i efektywne docllodze n ie roszcze
6

or.*ii*ffiT,,fi:,.':::

"

Polski ustawodawca ograniczyt siq do zdefiniowania
podstawowych pojqi z zakresu
antydyskryminacyjnego, pomijaiqc zjawiska
bardziej zfo2one, jak chocia2by dyskryminacje
wielokrotna
dyskryminacjq przez asocjacjq, kt6re mogq
dotyczyi os6b o innym pochodzeniu etnicznym czy
narodowodci.

Niekwestionowanq stabosciq omawianej regulacji
prawnej jest ograniczenie roszczefi z
t tu
traktowania wvrqcznie do odszkodowania. Zauwa2
vc nate2v,2e w sprawe
::::::::T,Tr1.1
::*:egomoralna
dyskryminacjq
krzywda
stanowi niejednokrotnie najpowa2niejszq dolegliwo6i
dla o
dyskryminacji' Niezrozumiaie jest zatem pominiqcie
w ustawie r6wno6ciowej mozliwojci dochodze

zado$iuczynienia za doznanq krzywdq.

Ustawa nie przewiduje tak2e wsparcia ofiar
w dochodzeniu roszczefi z powodu dyskryminacji
sferze prywatnej, tj' w relacjach horyzontalnych
obywatel - obywatel. Rzecznik praw obywatelski
wykonujqcy funkcje organu do spraw r6wnosci,
nie ma ustawowych kompetencji do dzialania
w tej sferzr
ogranicza. jedvnie do wskazania przystugujqcych
instrumerrt6w
prawnych,
Ma to
:Y:i:.:::^tlli
1it ."']2e czqsto
tyle istotne znaczenie,
wtaSnie na tej ptaszc zyiniestosunk6w prywatnych
dochodzi do nier6w
traktowania.

odrqbnq

kwestiq stanowi praktyka stosowania prawa przez
organy orzekajqce. Z przeprowadzo
przez organizacje pozarzqdowe badari
wynika, 2e przepisy ustawy nie funkcjonujq w praktycel. probler
jest takze niedostateczna Swiadomodi
regut dowodzenia w sprawach o dyskryminacjq,
w tym wsr6d sqdz
w szczeg6lno6ci poprzez niestosowanie zasady
odwr6conego ciq2aru dowodu.

Podsumowujqc, brak systemowego wsparcia
dla ofiar dyskryminacji, nikta znajomosi przepis6
ustawy o wdro2eniu przez podmioty 6wiadczqce profesjonalnq
pomoc prawnq oraz o96lny brak dwiaclomoj
prawnej spoteczeristwa, prowadzq do wniosku,
2e ochrona przed dyskryminacjq Lrstanowiona prze
niektdrych przepis6w Unii Europejskiej w zakresie

r6wnego traktowania jest

:::T:::dro2eniu
iluzorycznq.

'r
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ll. W dniu 9 li:;topada 2012 r. wplynql do Sejmu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy

o

dro2eniu niekt6rych przepis6w Unii Europejskiej w zakresie r6wnego traktowania oraz niekt6rych innych
, kt6ry zaktada m.in. otwarty katalog przeslanek - cech prawnie chronionych, na podstawie kt6rych
ryminacja jest zakazana, a zatem pozwoli na ochronq przed dyskryminacjq ze wzglqdu na jqzyk czy
bywatelstwo.
Przyjqcie nowelizacji pozwoli zatem na petniejszq realizacjq zasady wyra2onej w art. 32 Konstytucji
, zgodnie z kt6rq ,,nikt nie mo2e byi dyskryminowany w 2yciu politycznym, spotecznym lub gospodarczym
jakiejkolwiek przyczyny". Prace nad projektem Listawy toczq siq aktualnie na poziomie podkomisji, kt6ra

aia powotana 8 paidziernika 20L3 r. Przedtu2ajqcy siq okres prac nad projektem jest niepokojqcy dla
rzedstawicieli organizacji pozarzqdowych, w tym SlP.
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l. Na wstqpie warto zauwa2y{ i2 moZliwe byto jak siq wydaje, przedstawienie Komitetowi petnych
atystyk dotyczqcych postqpowan w sprawie przestqpstw z nienawi6ci za 2014 rok, poniewa2 statystyki
kie, obejmujqce caty miniony rok opublikowata rru maju br. Prokuratura Generalna.
ll. Jakkolwiek nale2y siq zgodzii, i2 roSnie liczba zgtaszanych przestqpstw z nienawiSci, nale2y
lnie zaznaczyi, i2 ok. 46 % postqpowad toczqcych siq w minionrTm roku stanowity przestqpstwa
petnione za poSrednictwem Internetu - z do6wiadczenia organizacji pozarzqdowych wynika, i2 ani
iadamiajqcymi ani pokrzywdzonymi w ww. sprawach nie sq cudzozierhcy - co oznacza, i2 aczkolwiek

ie

czedstwo obywatelskie jest coraz bardziej Swiadome tego, czym sA przestqpstwa z nienawiSci, osoby na
najbardziej naraione w dalszym ciqgu bqdi tej wiedzy nie posiadaJ4, bqd| majq inne powody by

nie zgtasza6. Pomimo prowadzone.i przez MSW kilkumiesiqcznej kampanii

informacyjnej

ierowanej r6wnie2 do os6b najbardziej nara2onych na przestqpstwa rasistowskie, w dalszym ciqgu barierq
zgtaszaniu przestqpstw przez cudzoziemc6w pozostajq: niska SwiadomoSi prawna, negatywny stosunek

unkcjonariuszy do cudzoziemc6w, niewraZliwo6i na odmienno(ci kulturowe, brak ttumaczy pozostajqcych
dyspozycji policji. Wiele ofiar przestqpstw na tle rasowym negatywnie ocenia dziatania policji w ich
orawach',
Pomimo tendencji wzrostowej na poziomie statystycznym, w dalszym ciqgu- na co zwr6cita r6wnie2
agq Europejska Komisja przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI) w swoim najnowszym raporcie
qcym Polski- jedynie niewielki odsetek postepowad przygotowawczych kofczy siq wniesieniem aktu
r2enia do sqdu, przy czym jeszcze mniejszy oclsetek sprawc6w zostaje za takie przestqpstwa skazanych,
to bardzo niepokojqcy objaw wskazujqcy na niskq efektywnoSd podgjmowanych przez Ministerstwo
awiedliwo(ci i Prokuraturq Generalnq dziata6, kt6re jednoczeSnie wskazywane sq w rzqdowym
awozdaniu jako 6rodki podejmowane w celu zwiqkszenia ilo6ci postepowad przygotowawczych i spraw,

kt6rych wniesiono akt oskar2enia,

w ramach prokuratury (Bar. 31-35 sprawozdania) jest o tyle nieskuteczny, i2 nie
jednego
dnosi siq do
z powainiejszych problem6w z wykrywalnodciq przestqpstw z nienawiSci w Polsce, a
System stworzony

ttp ://www.sej m. gov. pl/sej m7. nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=105 1.

A. Mikulska, Rasizm w Polsce. Raport z badori wlr6d os6b, kt6re doiwiadczy,ly przemocy ze wzglqdu na swoje
ie etniczne, rasowe lub norodowe, Helsi6ska [:undacja Praw Czlowieka, Warszawa 207O, s. 49-52.
Misjq Stowarzyszenia lnterwencji Prawnej jest zapewnienie sp6jno6ci spotecznej
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mianowicie pomijania przez organy Scigania przy
kwalifikacji czynu elementu motywacji rasistows ji
pobicie czy naruszenie czynnosci narzqd6w
ciara czy Irozbdj.
v4wwJ, JE)ll
Jesri yn
::'i::::i:.:::T:^]:n:-:l:_i:Inre
nie zostanie prawidtowo zakwalifikowany przez
funkcjonariuszy policji, nie ma wtaSciwie
mozliwoSci 0y
mechanizm nadzoru utworzony na poziomie prokuratu
ry znalazl zastosowanie. NiewlaSciwa kwalifik ja
czYnu' pomijajqca element motywacji rasistowskiej,
jest niezwykle czqsto spotykanym
btqdem w prak
organow 6cigania.
Rasistowskie motywy popetnienia przestqpstwa
stanowiE erement znamion czynu zabroni<
,,"r?:';r::,':lr.ljf::,_0,:L'r*osfw..ofre.sronych w czqsci szczeg6tnej
kodeksu karnego
\vr I rv6v (art.
1j.8, I
\qt L. IJ.o,
t26a' 1'26b' 256' 257]l' Brak jest regulacji, kt6ra
obligor,'alaby sqd do orzeczenia karry o okreslonej
wysokr
motywowaneso uprzedzeniami. obowiqzujqce
vs uyttrKrywy
dyrektywy w
wymi

:fl'f.:r:1r:?.J'i::':^:l:::r:T,*a
(art' 53 k'k')' w ramaqh ktdrych teoretycznie
kary
sqd w trakcie wyrokowania powinien uwz
przestepstwa,
praktyce oKazuJq
'JLvvq, w
vv prdKryce
okazujq stq
siq mafo
maro efektywne. W
w doktrynie
doktrynie pr
;i:::::'::j::":r:T"::1,':'::
karnego podnosi siQ wrecz ich znikomq praktycznq
doniostoSi: ,,pomimo szerokiego opracow

karvpraktvka wvmiaru sprawiedriwosci
bardzie jzareiyod pocz
sprawiedliwoSci konkretnego sqdziego czy
sktadu or:zekajqcego ni2 takiego czy innego
sform
kodeksowych dyrektyw wymiaru kary,'a.

:::j::::1::::::i:iTljlflTltliaru

lll' Dla petnego obrazu skutecznoSci

dziatari podejmowanych przez MSW, polegajqcych
monitorowaniu postqpowad w sprawach przestqpstw
motywowanych uprzedzeniami, istotne wydaje
wskazanie statystyk - ire spraw zostalo obiqtych
monitoringiem w ratach 200g_2015.
wvdaje siq wskazanie jako dostqpnego w przvpadku
przejerw6w rasizmu w medi
_^^^.^|Y*)'::::T:T
mechanizmu wywodzqcego siq z art. 23
kodeksu cywilnego - tj. pozwu o or:hronq
d6br oso
Utrwalona ju2 linia orzecznicza polskich sqd6w pozwala
na dochodzenie ochrony przed naruszeniem
osobistego w wiqkszosci przypadkdw gdy
wypowiedzi publiczne naruszajq godnosi (lub
inne dobro osobi
wypowiedzi mediarnych jest bardziej generarny,
dotyczy zazwy
";i;*;;;:;:
111:il::l
:n,ral,eros6b
okreslonych grup a
nie konkretnych
fizycznych. Tym samym w przypadk,
r;;^:,
rasizmu w mediach' art' 23 kc nie bqdzie
mial zastosowania, co wymaga w ocenie srp,
doprecyzowania
konsultowanym sprawozda niu.

:::::,::.1 ::::
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sprawozdaniu nie zawarto danych statystycznych
dotyczqcych liczby miejsc w istniejqc,
osrodkach wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
- podano jedynie liczbq osdb, kt6re w latach 2009_201.4

' A. Grzeikowiak, K. Wiok (red.

s karn . Komentarz. Warszawa 2013.

Misiq stowarzyszenia Interwencji prawnej jest
zapewnienie sp6jnoSci sporecznej
poprzez dziatanie na rzecz r6wno5ci
wszystkich ludzi wobec prawa

to
to
tq
to

ul. Siedmiogrodzka 5 lok, 51
07-204 Warszawa
tel./fax. ft a$ 22 62t sI6s

$!towarzyszenie

flnterwencjt
fi|rawnej

d-mail : biuro@interwencjaprawna.pl

www,interwencja prawna.pl

ie miejsc w ww. odrodkach brakuje dla
jest
i,vszystkich potrzebujqcych, mo2liwy okres pobytu w nich
zbyt kr6tl{i, a oferowane wsparcie czqsto
potrzeb
przemocy.
kobiet ofiar
OSrodki te i oferowana w nich pomoc nie sq dostosowane
f ieadekwatne do
korzystaty z pomocy takich o5rodk6w. Z doSwiadczenia SIP wynika,

potrzeb migrantek, w tym uchodiczyri, kt6rych specyficzna sytuacja prawna, bariera jqzykowa i
bdmiennoii kulturowa w najmniejszym zakresie nie sq brane pod uwagq przy planowaniu pomocy, a tak2e
przeciwdzialaniu przemocy domowej i ze wzglqdu na ptei.
Przy
ll.Z niezrozumiatych dla SIP powod6w sprawozdanie nie zostalo skonsultowane z organizacjami
pozarzqdowymi dziatajqcymi na rzecz przeciwdziatania przemocy wobec kob'iet.
Nwtaszcza do
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l. Wyra2amy zaniepokojenie stanowiskiem Rzqdu w sprawie przedtu2ania czasu pobytu cudzoziemca

w

sytuacji, gdy nie dos:zlo do skutecznego wydalenia drogq lotniczq. Skoro ze
frzglqd6w prawnych lub faktycznych wykonanie decyzji o zobowiqzaniu cudzoziemca do powrotu nie jest
inozliwe, to zasadq powinno byi bowiem natychmiastowe zwolnienie cudzoziemca z takiego odrodka przez
l(omendanta OSrodka Stra2y Granicznej albo Plac6wkiStra2y Granicznej na podstawie art. 406 ust. 1 pkt L i 6
Ustawy o cudzoziemcach. Komentowany fragment sprawozdania 6wiadczy o innej praktyce.
i,,r oSrodku strze2onym

ll.W kwestii pozbawiania wolnoSci os6b przebywajqcych w strefie franzytowej, kt6rym odm6wiono
Pgody na wjazd do Polski, Rzqd w swej odpowiedzi do56 szczeg6iowo wyjadnit okoliczno$ci dotyczqce
f,vydawania nakazu przebywania cudzoziemca w okreSlonym miejscu do czasu opuszczenia terytorium
flzeczypospolitej Polskiej. Jednak2e w komentowanym sprawozdaniu bra(uje informacji, 2e decyzje w tej
bprawie nie sq podejmowane przez sqd, ale przez organ administracji (origan Stra2y Granicznej), w trybie

postqpowania administracyjnego, a nie karnego - a o to, w ocenie Sl[, bezpoSrednio pytal Komitet.
Powy2sze wiq2e siq z brakiem gwarancji procesowych, w tym w kwestii termin6w do rozpatrzenia odwotania
bd nakazu przebywania w okreSlonym miejscu (w por6wnaniu z terminem 7 dniowym, jaki ma sqd do
iozpatrzenia za2alenia na umieszczenie w oSrodl<u strze2onym). W takiej sytuacji teoretyczna mo2liwoSi
[ontroli decyzji organ6w administracji przez sqd administracyjny jest wytqcznie iluzoryczna. Sprawozdanie
pomija r6wnie2 istotnq okolicznoSi, 2e w ustawie nie zawarto brak jakichkolwiek przeslanek do wydania
flecyzji o nakazu przebywanie w okre6lonym miejscu, pozbawiajqc petnq dyskrecjonalnodi organowi SG.

lll.Stowarzyszenie zwraca uwagq,2e sprawozdanie Rzqdu nie obejmuje istotnych kwestii, zwiqzanych

z

brawem cudzoziemca do informacji:

w pouczeniach

przekazywanych cudzoziemcowi w trakcie postqpowari
powrotowych, oraz zwiqzanych zzatrzymaniem cudzoziemca sq podane w bardzo skomplikowanym,
mato zrozumiatym dla "zwyktego" czlowieka jqzyku prawniczym. Ma to szczeg6lne znaczenie w
sytuacji, gdy jezyk pouczenie niekoniecznie jest jqzykiem ojczystym cudzoziemca;

lnformacje zawarte
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w

przypadku cudzoziemc6w przebywaiqcych
w oirodkach strze2onych dostqp do tlumacza jest
bardzo ograniczony w zakresie innym ni2 sprawy
zwiqzane

kwestie medyczne, pOzostale kwestie prawne itd.)s;

-

-

-

stricte pr'cedurq powrotowq (rnr;in.

mozliwosi wytqczeniE prawa wglqdu do poznania
uzasadnienia faktycznr:go decyzji w procedurach
wydaleniowych, je2eli wymagaiq tego wzglqdy obronno6ci
lub bezpieczefistwa paristwa (art. 6 ust. 1
ustawy o cudzoziemaach). Nale2y przy tym podkreslii,
2e przepis ten mo2e miei zastosowanie
r6wnie2, gdy cudzoziemiec powotuje siq na prawa
zapisane w pakcie (np. prawo do zycia
rodzinnego), a praktyka organ6w wskazuje, ie
w istocie tak2e w takich przypadkach prawo flo
informacji to jest ograniczane;
wydawanie decyzji o zobowiqzaniu do powrotu

w przypadku nieregalnego przekroczenia granicna
formularzu' To, 2e takq mo2liwoSi przewiduje dyrektywa
unijna nie zrnienia faktu, 2e w takich
przypadkach nie ma de
focto mo2liwosci zweryl'ikowa nia, czy organ wydajqcy decyzjq nale2ycie wziqt
pod uwagq przeslanki, kt6re uniemo2liwiajq wydalenie
cudzoziemca (zasada non-refoulement,
poszanowanie prawa do 2ycia rodzinnego
itd.);
ograniczone prawo do informacji w przypadkach
readmisji bqdi doprowadzenia do granicy
bezpoSrednio po nieumySlnym przekroczeniu granicy (art.
303 ust. 1 pkt g i L0 ustawy o
cudzoziemcach)' cudzoziemiec nie ma w takich
wypadkach uprawnien, kt6re przyslugujq mu w
trakcie "zwyczainei" procedury powrotowei, w tym prawa
do informacji rn.in. na temat mo2liwo6ci
zloienia wniosku o status uchodlcy (art. 304 uoc)
czy te2 organizacjach pozarzqdowych zajmujqcych
siq udzielaniem pomocy, r6wnie2 prawnej (art.
328 uoc).

Na marginesie nale2y odnotowai, 2e generalnie procedura
readmisyjna budzi szereg wqtpliwosci w
kontekscie poszanowania
praw cztowieka, na co wskazujq tak2e przedstawiciele
nauki6,

lV' odnoinie jakosci opieki zdrowotnej zapewnianej cudzoziemcom
w o$rodkach strzezonych podkreilii
nale2y, i2 mimo wielu zmian na lepsze, kt6re slP
zauwar-a, wciq2 problemem w kontaktach cudzoziemc6w
z
personelem medycznym pozostaje bariera
komunikacyjna. palqcym problemem jest niewystarczajqca

dostqpno6i opieki psychologicznej oraz psychiatrycznej. psycholog
zajmujqcy siq cudzoziemcami jest czesto
zatrudniony w danym oddziale straZy Granicznej (co
oznacza, 2e zapewnia pomoc psychologicznq tak2e
funkcjonariuszom sG)' Psychologowie oraz psychiatrzy
nie zawsze posiadajq umiejqtnosi diagnostyki oraz
udzielania pomocy osobom cierpiqcym na PTSD,
ofiarom przemocy oraz tortur. wystqpuje wyraina
dysproporcja w zakresie Swiadczonej pomocy w zale2no6ci
od osrodka (na poziomie kompetencji oraz
umiejqtnodci jqzykowych)' Tym samym SIP nie mo2e
siq zgodzic z tezq autor6w/ek sprawozdania, jakoby
opieka zdrowotna zapewniania osobom umieszczonym
w oSrodkach byta to2sama z opiekq jakq majq
zagwarantowanq obywatele polscy.
- Por'
m'in. raport Stowarzyszenialnterwencji prawnej i Hersiriskiej
Fundacji Praw Czlowi eka',W ciq| za kratani,'
W arszaw a 20 l 4, s. 23 -27

o

.

Por. D4browski Pawel, ,,Wydalenie readmisyjne,,
Status cudzoziemca w
m

-

.

kontrower,rje wok6l nowej instytucji prawa o cudzoziemcach,
w:
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Ad. 5/ Zagadnienia poruszane w paragrafie 21
LRaport wyczerpujqco odnosi siq do pytad Komitetu w zakresie zagadnief poruszanych w par. 21,
jednak .iako metody rozwiqzania konkretnych problem6w wskazuje dziafania pozorne, kt6re ju2 na dzief

tworzenia raportu okazafy siq nieskuteczne. Przykladowo raport wskazul'e ,,podejmowane sE dziafania
niwelujqce dysproporcje w obciq2eniu pracq poszczeg6lnych jednostek" - raport nie okreSla natomiast jakie
sQ to dzialania i na ile przyczyniajq siq one do usprawnienia dziatania wymiaru sprawiedliwo5ci.
Nowe technologie wykorzystywane w sqdach rzeczywiScie mogE przyczyniai siq do skr6cenia czasu
postqpowafi sqdowych. Odniosto to rzeczywi(cie korzystny skutek je6li chodzi o organizacjq Krajowego
Rejestru Sqdowego, czy Wydziat6w Ksiqg Wieczystych. Jednak2e wprowadzqnie protokot6w elektronicznych
w sqdach powszechnych - tylko nieznacznie wplywa korzystnie na przyspieszenie procedury sqdowej. Tu
wciq2 problemem jest brak konkretnych rozwiqzaiw przepisach prawa regulujqcych postqpowanie cywilne i
Ka rn

e,

Od wielu lat podnosi siq koniecznoSi takiej zmiany procedur, by sprzyjata ona koncentracji materiatu
dowodowego. Zmiany o charakterze proceduralnym o kt6rych mowa w raporcie - tj. wprowadzenie
instytucji referendarza si2dowego - rzeczywi6cie mo2e wplywai na odciq2enie sqdzi6w, ale na przestrzeni lat
nie zaobserwowano aby ta zmiana wplynqta na skr6cenie postepowania sqdowego.

ll. Odnodnie ustawy o nieodplatnej pomocy prawnej, nieodptatnej informacji prawnej oraz edukacji
prawnej spoleczedstwo, kt6rej projekt autorzy/ki sprawozdania wskazujq jako przyktad Srodka zmierzajqcego
do usprawnienia funkcjonowania wymiaru sprawiedliwoSci, wydaje siq sluszne sprecyzowanie, i2 jej dziatanie
mialoby obejmowai ograniczonq grupq os6b. Wedtug wyliczed organizacj! monitorujqcych przebieg prac
legislacyjnych, ok. t0% potrzebujqcych, kt6rzy teraz sa objqci pomocE ze strony NGOs6w i innych podmiot6w
Swiadczqcych bezplatnq pomoc prawnE. Ustawa obejmuje jedynie pomoc przedsqdowa, w tym wniosek o
pelnomocnika z urzqdu na czas samego postqpowarria. To powoduje, ie w wiqkszoSci przypadk6w, dwie inne
osoby bqdq pomagaty w jednej sprawie, majqc czgsto inny poglqd na niq i inny pomyst na jej rozwiqzanie.
Tak2e zakres porad jest ograniczony tematycznie i nie obejmuje m.ih. prowadzenia jednoosobowej
dzialalnoSci gospodarczej, kt6ra w Polsce czqsto jest formq zatrudnibnia, poniewa2 tego wymaga
pracodawca. Porad wedtug ustawy majq udzielai adwokaci i radcy prawni w punktach wskazanych przez
powiaty. Powiaty majq prawo do wskazania polowy punkt6w dla organizacji pozarzqdowych. Wqtpliwodci
budzi tak2e brak jakiejkolwiek kontroli nad udzielanymi poradami. Poniewai majq one byi dokumentowane
anonimowo, osoba kt6rej udzielono porady blqdnej, nie bqdzie miata mo2liwoSci skorzystania ze swoich
uprawnied odszkodowawczych wobec poradnika.
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