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Jednym z głównych wyzwań towarzyszących procesowi umacniania praw człowieka w Europie jest przeciwdziałanie dyskryminacji. Dyskryminacja odnosi się
do różnych kategorii: niepełnosprawności, wieku, płci, pochodzenia rasowego,
etnicznego, koloru skóry, przynależności do mniejszości, wyznania czy orientacji seksualnej. Rada Europy będąca „strażnikiem” praw człowieka ustanawia
podstawowe standardy funkcjonowania państwa demokratycznego, do których
należy umacnianie zasady niedyskryminacji. Rada Europy przy udziale Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Komisarza Praw Człowieka, Zgromadzenia Parlamentarnego i Komitetu Ministrów konstruuje system standardów,
których wdrożenie do prawa i praktyki działania jest obowiązkiem państwa.
Jednakże nadal istnieje ogromna i pogłębiająca się implementacyjna przepaść,
która powoduje, że w wielu obszarach działania Rady Europy standardy praw
człowieka nie przenikają do krajowych systemów prawnych państw.
Problem ten dotyczy m.in. standardów antydyskryminacyjnych ze względu
na orientację seksualną. W Europie XXI wieku osoby o niehete-roseksualnej
orientacji nadal doznają różnych form dyskryminacji. Brak wiedzy i zrozumienia problemów osób LGBT, manifestacyjna wrogość społeczna, polityczna,
edukacyjna, marginalizowanie osób LGBT, odma-wianie im podstawowych
praw gwarantowanych przez Europejską Konwencję Praw Człowieka pokazują,
iż wykluczenie to dzieli Europę i ma ono niebezpieczne konsekwencje dla funkcjonowania państwa opartego na zasadach demokracji i rządów prawa. Stąd też
tak niezwykle ważne znaczenie ma aktywność wszystkich organów Rady Europy, powołanych do tworzenia standardów prawnych dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej oraz ich monitorowanie.

Niniejsza publikacja dotyczy wdrożenia najważniejszego i pierw-szego na świecie tak wszechstronnego, jak dotąd, aktu, jakim jest Zalece-nie
(2010)5 Komitetu Ministrów, odnoszącego się do zwalczania dyskry-minacji opartej na orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej.
Zalecenie nakłada na państwa członkowskie liczne zobowiązania w zakresie poszanowania prawa do życia, bezpieczeństwa i ochrony przed przemocą, wolności stowarzyszania się i pokojowego zgromadzania, wolności
słowa, poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, zatrudniania, edukacji, zdrowia, mieszkalnictwa, sportu, prawa do ubiegania się o azyl oraz
kwestii instytucjonalnych i dyskryminacji opartej na wielu podstawach.
Wartością niniejszego Raportu jest ocena działań związanych z wdrażaniem
Zalecenia. Ta ocena jest koniecznym elementem pokazania skuteczności standardów zawartych w Zaleceniu. Nie wystarczy bowiem wskazać na gotowość
państwa do ratyfikacji międzynarodowych traktatów, choć jest to ważny wskaźnik strukturalny. Konieczna jest ocena polityki państwa i konkretnych działań
podjętych w celu implementacji zobowiązań. Ale również i ten etap nie jest
wystarczający. Zwieńczeniem procesu oceny wdrożenia standardów powinna
być analiza konkretnych sytuacji wskazujących na pozytywne zmiany, które
dokonały się pod wpływem zastosowanych działań przez państwo, będących
wynikiem wdrożenia standardów prawnych w danej dziedzinie praw człowieka.
Ta kaskadowa ocena przyjęta została przez Biuro Wysokiego Komisarza Praw
Człowieka ONZ i zyskała niezwykle pozytywną ocenę Komisarza Praw Człowieka Rady Europy, który podkreślił, iż „wskaźniki czynią planowania praw
człowieka i proces implementacyjny bardziej skutecznym i transparentnym”*.
Raport niniejszy bardzo dobrze wpisuje się w ową kaskadowość oceny.
Może być niezwykle pomocnym opracowaniem dla władz odpo-wiedzialnych za wdrożenie Zalecenia Komitetu Ministrów i ważnym in-strumentem
korygującym praktykę działania władz, wskazując jednocze-śnie na potrzebę zmian w zakresie prawa krajowego i konieczność przy-jęcia nowych krajowych i międzynarodowych regulacji prawnych.
Hanna Machińska, Biuro Rady Europy
* Human Rights in Europe: Growing gaps. Viewpoints by Thomas Hammerberg, Council of Europe, Commissioner for Human Rights, 2010.
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W dniu 31 marca 2010 roku Komitet Ministrów Rady Europy przyjął Zalecenie CM/Rec(2010)5 dla państw członkowskich „w zakresie środków
zwalczania dyskryminacji opartej na orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej”.
Był to historyczny moment. Jak ujął to Sekretarz Generalny Rady Europy
Thorburn Jagland, niniejsze Zalecenie jest pierwszym instrumentem prawnym o zasięgu międzynarodowym, odnoszącym się w sposób szczególny do
dyskryminacji osób LGBT, którą określił jako „jedną z najbardziej długotrwałych i trudnych do zwalczania form dyskryminacji”1.
W szerokim ujęciu Zalecenie spełnia trzy zadania:
– podkreśla kluczową zasadę, zgodnie z którą prawa człowieka są
uniwersalne i mają zastosowanie do wszystkich ludzi, a więc również do
osób LGBT;
– potwierdza fakt wielowiekowej i nadal doświadczanej przez osoby
LGBT dyskryminacji ze względu na ich orientację seksualną lub tożsamość płciową;
1. Council of Europe to advance human rights for lesbian, gay, bisexual and transgender
persons, https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1607163&Site=DC&BackColorInternet=
F5CA75&BackColorIntranet=F5CA75&BackColorLogged=A9BACE.
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– uznaje konieczność podjęcia konkretnych działań w celu zapewnienia pełnego korzystania z praw człowieka przez osoby LGBT, a także określa środki, które powinny zostać podjęte w tym celu przez rządy
państw członkowskich.
Zalecenie zostało przyjęte jednomyślnie przez wszystkie 47 państw
członkowskich Rady Europy. Dokument ten nie jest prawnie wiążący. Zalecenie jest ściśle oparte na istniejących zobowiązaniach prawnych państw
członkowskich o charakterze zarówno międzynarodowym, jak i europejskim, skutkując wyraźnym obowiązkiem właściwego wdrożenia przez nie
rekomendacji zawartych w Zaleceniu.
Zalecenie składa się z trzech części:
• część pierwsza jest Preambułą, która określa przyczyny przyjęcia Zalecenia, a także jego podstawowe zasady przewodnie;
• część druga, wymienia w sposób syntetyczny i skrótowy ogólne
środki, jakie należy podjąć, aby doprowadzić do osiągnięcia celu Zalecenia;
• część trzecia zawiera zaś Załącznik, który wskazuje na konkretne środki mające prowadzić do zagwarantowania możliwości korzystania z praw
i wolności, a także zwalczania ich naruszeń w odniesieniu do szerokiego
zakresu dziedzin, w tym do: przestępstw z nienawiści, mowy nienawiści,
wolności stowarzyszania się, wolności słowa, wolności zgromadzeń, prawa
do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, zatrudnienia, edukacji,
opieki zdrowotnej, mieszkalnictwa, sportu, prawa do ubiegania się o azyl,
dyskryminacji opartej na wielu podstawach oraz roli krajowych struktur
praw człowieka.
Zalecenie zostało uzupełnione o Memorandum Wyjaśniające wskazujące międzynarodowe instrumenty ochrony praw człowieka oraz
precedensy prawne, które stanowią uzasadnienie dla poszczególnych
rekomendacji, zawartych zarówno w Zaleceniu, jak i Załączniku do Zalecenia.
Tłumaczenie robocze Zalecenia i Memorandum Wyjaśniające stanowią
Załączniki nr 1 i 2 do Raportu.
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CEL RAPORTU
Celem niniejszego Raportu jest ocena, jakie postępy zostały poczynione
przez polskie władze we wdrażaniu Zalecenia, a także zwrócenie uwagi na
obszary, które wymagają podejmowania dalszych działań. Poprzez dokumentowanie, które ze środków zostały lub nie zostały właściwie wdrożone
niniejszy Raport ma stanowić punkt odniesienia, pozwalający na ocenę dalszych postępów we wdrażaniu Zalecenia w najbliższych latach.
Opracowany w opisany powyżej sposób dokument skierowany jest
do wielu grup adresatów. Z pewnością są nimi, na poziomie krajowym,
przewódcy polityczni oraz urzędnicy bezpośrednio odpowiedzialni za
wdrażanie Zalecenia. Informacje zamieszczone w niniejszej publikacji
mogą jednak okazać się przydatne również dla wszystkich tych, którzy
zainteresowani są charakterystyką obecnej sytuacji społeczno-prawnej
osób LGBT w Polsce.
METODOLOGIA
Przyjęta w Raporcie ocena postępów we wdrażaniu Zalecenia opiera
się na liście pytań kontrolnych odnoszącej się do konkretnych działań
wymienionych w Zaleceniu. Lista ta została sporządzona przez ILGA-Europe w oparciu o tekst Zalecenia oraz Załącznika do Zalecenia, a następnie uzupełniona o dodatkowe informacje zawarte w Memorandum
Wyjaśniającym.
Zawartość listy pytań kontrolnych oraz dane, które Kampania Przeciw Homofobii uzyskała i opracowała na podstawie tej listy w celu oceny postępów we
wdrażaniu poszczególnych działań wskazanych w Zaleceniu, zostały umieszczone w części V niniejszego Raportu, zatytułowanej „Raport Szczegółowy”.
Poprzedzająca Raport Szczegółowy cześć IV – „Raport Ogólny”, stanowi
wybór najważniejszych informacji odnoszących się do poszczególnych obszarów Zalecenia oraz Załącznika do Zalecenia.
Dane wykorzystane do oceny postępów we wdrażaniu Zalecenia uzyskano z następujących źródeł:
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• odpowiedzi i komentarze instytucji publicznych na wystosowane przez
Kampanię Przeciw Homofobii zapytania w trybie dostępu do informacji publicznej, zawierające listę pytań kontrolnych;
• informacje pochodzące z dostępnych materiałów i badań;
• doświadczenie i wiedza Kampanii Przeciw Homofobii oraz innych organizacji pozarządowych, zdobyte w trakcie ich działalności;
• informacje dostępne za pośrednictwem polskich mediów oraz Internetu.
Mając powyższe na uwadze, należy podkreślić, że informacje przedstawione w Raporcie mogą nie stanowić pełnego odzwierciedlenia rzeczywistej sytuacji w opisywanym obszarze.
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Niektóre z wykorzystanych w Raporcie terminów i pojęć zostały zdefiniowane poniżej w celu ułatwienia pełnego zrozumienia tej publikacji. Definicje te nie mają charakteru wyłącznego. Odnosząc się do nich należy mieć
na uwadze, że niektóre z terminów lub pojęć mogą mieć nieco odmienne
znaczenie w zależności od kontekstu, w którym zostały wykorzystane.
Dyskryminacja jest zdefiniowanym prawnie nierównym traktowaniem
osób będących w podobnej sytuacji, które może przybrać różne formy:
– dyskryminacja bezpośrednia ma miejsce wówczas, gdy z przyczyn
związanych z jedną lub większą liczbą przesłanek (np. orientacją seksualną
i tożsamością płciową) osoba lub grupa osób jest traktowana mniej korzystnie niż osoba lub inna grupa osób jest, była lub byłaby traktowana w porównywalnej sytuacji lub gdy z powodu jednej lub większej liczby przyczyn
osoba lub grupa osób jest poddawana szkodzie;
– dyskryminacja pośrednia ma miejsce wówczas, gdy przepis, kryterium
lub praktyka stawia osobę, która posiada status lub cechy związane z jedną
lub większą liczbą przesłanek (np. orientacją seksualną i tożsamością płciową)
2. Słowniczek został opracowany na podstawie publikacji Komisarza Praw Człowieka Rady
Europy: http://www.coe.int/t/commissioner/Source/LGBT/LGBTStudy2011_en.pdf.
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w szczególnie niekorzystnym położeniu w porównaniu do innych osób, chyba
że taki przepis, kryterium lub praktyka są obiektywnie uzasadnione zgodnym
z prawem celem, a środki osiągania tego celu są właściwe i konieczne;
– doświadczona dyskryminacja, zwana także „dyskryminacją subiektywną”, jest doświadczeniem bycia poddanym dyskryminacji. Doświadczenie dyskryminacji nie musi w każdym przypadku oznaczać dyskryminacji
w rozumieniu prawa.
Tożsamość płciowa odnosi się do głęboko odczuwanego przez osobę indywidualnego doświadczenia własnej płciowości, które może, lecz nie musi,
odpowiadać płci przypisanej przy urodzeniu uwzględniające osobiste odczuwanie własnej cielesności i inne przejawy wyrażania własnej płciowości
(„ekspresja płci”), takie jak: ubiór, sposób mówienia oraz maniery. Oznaczenie płci każdej osoby przypisywane jest zazwyczaj w momencie jej urodzin
i od tego momentu staje się faktem zarówno społecznym, jak i prawnym.
Mimo to niektóre osoby doświadczają rozbieżności pomiędzy płcią przez
siebie odczuwaną a płcią przypisaną im przy urodzeniu. Osoby te określane są jako osoby „transpłciowe”. Tożsamość płciowa nie jest tym samym co
orientacja seksualna, a osoby transpłciowe mogę się identyfikować np. jako
osoby hetero-, bi- lub homoseksualne.
Płeć metrykalna jest oznaczeniem konkretnej płci. Do najbardziej rozpowszechnionych oznaczeń płci należą mężczyzna/kobieta czy Pan/Pani/
Panna. Mogą nimi być również tytuły zawodowe, zaimki osobowe lub kody
numeryczne, takie jak numery ubezpieczenia społecznego, numery podatkowe, wykorzystujące konkretne kombinacje liczb dla oznaczenia kobiet
i mężczyzn (np. numery parzyste i nieparzyste). Płeć metrykalna jest często
oznaczona w dowodach tożsamości lub świadectwach, takich jak: paszporty,
akty urodzenia, dyplomy szkolne, świadectwa pracy.
Korekta płci odnosi się do różnych zabiegów, zarówno medycznych,
jak i pozamedycznych, którym osoby transpłciowe mogą chcieć się poddać w celu dostosowania swojego ciała do odczuwanej tożsamości płcio-
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wej. Niekiedy takie zabiegi mogą być niezbędne do prawnego ustalenia
płci i mogą obejmować leczenie hormonalne, zabiegi chirurgiczne (np.
twarzy, klatki piersiowej/piersi, narządów płciowych), a także sterylizację
(prowadzącą do bezpłodności).
Molestowanie stanowi dyskryminację w każdym przypadku, gdy niepożądane zachowanie odnoszące się do jakiejkolwiek z zakazanych przyczyn
(w tym również do orientacji seksualnej i tożsamości płciowej) odbywa się
w celu lub prowadzi do skutku w postaci naruszenia godności osoby czy
stworzenia wobec niej zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub
uwłaczającej atmosfery. Molestowanie może być skutkiem jednego lub kilku
zdarzeń pojawiających się w pewnym okresie czasu. Może przybierać różne
formy, w tym np. groźby, zastraszanie, wyzwiska, niemiłe uwagi lub żarty na
temat orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej.
Przestępstwo z nienawiści wobec osób LGBT odnosi się do czynu
zabronionego motywowanego uprzedzeniami wobec osób LGBT. Przestępstwa z nienawiści obejmują m.in. zastraszanie, grożenie, niszczenie
mienia, napaści, zabójstwa, a także inne czyny zabronione, w których ofiara lub cel przestępstwa zostały wybrane ze względu na ich faktyczne lub
domniemane członkostwo, wsparcie, przynależność lub związanie z grupą
osób LGBT.
Incydent z nienawiści wobec osób LGBT odnosi się do zdarzenia, aktu
lub przejawu nietolerancji motywowanego uprzedzeniami wobec osób
LGBT, który nie został uznany za przestępstwo z nienawiści ze względu na
niewystarczającą ilość dowodów albo ze względu na nieuznawanie takiego
incydentu jako czynu zabronionego w ustawodawstwie krajowym.
Mowa nienawiści wobec osób LGBT odnosi się do wszelkiego rodzaju wypowiedzi, które szerzą, zachęcają, promują, uzasadniają nienawiść,
dyskryminację lub wrogość wobec osób LGBT, w tym również wypowiedzi
przywódców politycznych lub duchowych.
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Heteronormatywność odnosi się do wszelkiego rodzaju instytucji społecznych, sposobów argumentowania i uzasadniania, które sprawiają, że
orientacja heteroseksualna jest traktowana jako naturalna, spójna i uprzywilejowana. Zawiera ona również założenie, że każda osoba jest heteroseksualna oraz że orientacja heteroseksualna jest idealna i przewyższa orientację
homoseksualną czy biseksualną. Heteronormatywność obejmuje również
uprzywilejowanie niektórych form wyrażania płciowości – w sposób jednoznaczny definiuje wymagania stawiane jednostce, która chce być postrzegana i akceptowana jako „prawdziwa kobieta” lub „prawdziwy mężczyzna”.
Zakłada także, że kobiecość i męskość są jedynymi dostępnymi formami
wyrażania ludzkiej płciowości.
Homofobia jest definiowana jako wynikający z uprzedzeń irracjonalny lęk lub niechęć do osób o nieheteronormatywnej orientacji seksualnej,
a w szczególności do gejów, lesbijek czy osób biseksualnych. Przejawy homofobii obejmują, dyskryminację, kryminalizację, marginalizację, wykluczenie społeczne, a także przemoc ze względu na orientację seksualną.
Transfobia jest definiowana jako wynikający z uprzedzeń irracjonalny lęk
lub niechęć do osób transpłciowych. Przejawy trasfobii obejmują, podobnie
jak w przypadku homofobii, dyskryminację, kryminalizację, marginalizację,
wykluczenie społeczne, a także przemoc ze względu na tożsamość płciową.
Osoby interseksualne są to osoby, których narządy płciowe w chwili
urodzenia posiadają cechy niepozwalające na ich jednoznaczne przyporządkowanie w ramach postrzeganych w sposób heteronormatywny kategorii
„męskości” lub „kobiecości”. Termin „interseksualizm” zastąpił szeroko rozpowszechnione w praktyce lekarskiej w XVIII i XIX w. określenie „hermafrodytyzm”.
LGBT lub osoby LGBT jest terminem parasolem, który obejmuje lesbijki (L), gejów (G), osoby biseksualne (B) oraz transpłciowe (T). Pozwala
na objęcie wspólnym określeniem różnorodnej grupy osób, która bardzo
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często, ze względu na zbliżone położenie społeczne, tożsame problemy i interesy, występuje wspólnie w dyskursie publicznym. Niekiedy w grupie tej
uwzględnia się również osoby queer (Q) i osoby interseksualne (I), powodując rozszerzenie tego terminu do postaci LGBTQI.
Dyskryminacja wielokrotna odnosi się do dyskryminacji, która jest
spowodowana kilkoma działającymi niezależnie od siebie przyczynami. Jest
to taki rodzaj dyskryminacji, który jest doświadczany wielokrotnie, za każdym razem z powodu różnych przyczyn.
Dyskryminacja intersekcjonalna/krzyżowa – odnosi się do dyskryminacji, która jest spowodowana kilkoma zakazanymi przyczynami wchodzącymi ze sobą w interakcję i działającymi jednocześnie.
Queer jest terminem na określenie osoby, która nie chcąc być postrzegana przez pryzmat (rozumianych w sposób tradycyjny) pojęć, takich jak
płeć czy orientacja seksualna, unika własnej identyfikacji w ramach takich
kategorii jak heteroseksualność/homoseksualność czy męskość/kobiecość.
Orientacja seksualna jest rozumiana jako głęboko odczuwane przez człowieka emocjonalne przywiązanie i pociąg seksualny, a także potrzeba utrzymywania stosunków o charakterze zarówno intymnym, jak i seksualnym,
w stosunku do osób płci przeciwnej (orientacja heteroseksualna), osób o tej
samej płci (orientacja homoseksualna) lub osób różnych płci (orientacja biseksualna). Wskazać przy tym należy, że istnieją również inne formy wyrażania
się ludzkiej seksualności, takie jak aseksualność (brak potrzeby utrzymywania
jakichkolwiek stosunków o charakterze seksualnym w stosunku do innych
osób) czy panseksualność (potrzeba utrzymywania stosunków o charakterze
seksualnym z innymi osobami bez względu na ich orientację seksualną).
Osoba transpłciowa to osoba, której tożsamość płciowa (psychicznie
odczuwana płeć) różni się od płci metrykalnej, przypisanej jej w momencie
urodzin. W zależności od potrzeb, wyraża ona swoją płciowość za pomocą

23

PRAWA OSÓB LGBT W POLSCE

ubrań, przedmiotów, kosmetyków, manier lub sposobu bycia i mówienia, które tradycyjnie przypisywane są płci przeciwnej. Niekiedy osoba taka decyduje
się również na dokonanie prawnej lub chirurgicznej korekty własnego ciała
w celu jego dostosowania do swoich wyobrażeń na temat własnej płciowości.
Osoba transseksualna to taka osoba transpłciowa, której tożsamość
płciowa na tyle różni się od jej płci metrykalnej, że odczuwa głęboką potrzebę
dokonania trwałej korekty płci i zmodyfikowania swojego wyglądu zewnętrznego. Osoby takie decydują się niekiedy na poddanie procedurze prawnej
i medycznej korekty płci. Wśród osób transseksualnych tradycyjnie przyjęło
się wyróżniać transmężczyzn (typ K/M), a więc osoby posiadające płeć biologiczną kobiety, mających jednak poczucie męskiej tożsamości psychicznej, oraz transkobiety (typ M/K), a więc osoby posiadające płeć biologiczną
mężczyzny, mające jednak poczucie kobiecej tożsamości psychicznej. Pamiętać jednak należy, że istnieją również takie warianty odczuwania tożsamości
płciowej, które wymykają się rozumieniu transseksualności jako potrzeby stania się wyłącznie przedstawicielem płci przeciwnej do aktualnie posiadanej.
Osoba transwestytyczna to taka osoba transpłciowa, która odczuwa
jedynie przejściową potrzebę przynależności do płci przeciwnej. Nie łączy
się to jednak z chęcią dokonania korekty prawnego oznaczenia płci czy jej
operacyjnego potwierdzenia.
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III. WYKAZ SKRÓTÓW
PRZYWOŁANYCH
AKTÓW PRAWNYCH
I INSTYTUCJI
AKTY PRAWNE
EKPC

Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia 4 listopada 1950 r. (Dz.U. 1993
nr 61, poz. 284, z późn. zm.)

KC

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.
nr 16, poz. 93, z późn. zm.)

KK

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. nr 88,
poz. 553, z późn. zm.)

KKW

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy
(Dz.U. nr 90, poz. 557, z późn. zm.)

Konstytucja
RP

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483, z późn. zm.)

KP

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. z dnia
23 grudnia 1997 r., Dz. U. nr 21, poz. 94, z późn. zm.)
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KPA

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. z dnia 9 października 2000 r.,
Dz. U. nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

KPC

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania
cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296, z późn. zm.)

KPK

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania
karnego (Dz.U. nr 89, poz. 555, z późn. zm.)

KRiO

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. nr 9, poz. 59, z późn. zm.)

KW

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tj. z dnia
16 marca 2010 r., Dz.U. nr 46, poz. 275, z późn. zm.)

UoBIM

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez
masowych (Dz.U. nr 62, poz. 504, z późn. zm.)

UoCBA

Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze
Antykorupcyjnym (Dz.U. nr 104, poz. 708 z późn. zm.)

UoF

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, tj. z dnia
17 maja 1991 r. (Dz.U. nr 46, poz. 203, z późn. zm.)

UoIPN

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu (tj. z dnia 29 marca 2007 r., Dz.U.
nr 63, poz. 424)

UoODO

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. nr 101,
poz. 926 z późn. zm.)
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UoOPL

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego
(tj. z dnia 7 lutego 2005 r., Dz.U. nr 31, poz. 266 z późn. zm.)

UoP

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity
Dz.U. nr 287, poz. 1687 z późn. zm.)

UoPOORP

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. z dnia
26 marca 2012 r., Dz.U. z 2012 r. poz. 461)

UoPPiRPP

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. z dnia 24 stycznia 2012 r.,
Dz.U. z 2012 r. poz. 159)

UoPPwR

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)

UoPS

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(tj. z dnia 2 października 2009 r., Dz.U. nr 175, poz. 1362,
z późn. zm.)

UoPZiIRP

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. z dnia 9 kwietnia
2008 r., Dz.U. nr 69, poz. 415)

UoRiT

Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji,
(tj. z dnia 18 lutego 2011 r., Dz. U. nr 43, poz. 226 z późn. zm.)

UoRPO

Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich
(tj. z dnia 9 lutego 2001 r., Dz.U. nr 14, poz. 147, z późn. zm.)

UoSG

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych
(Dz.U. nr 123, poz. 779, z późn. zm.)
29

PRAWA OSÓB LGBT W POLSCE

UoUOC

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom
ochrony na terytorium rzeczypospolitej polskiej (tj. z dnia
22 października 2009 r., Dz. U. nr 189, poz. 1472 z późn. zm.)

UoW

Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r o wdrożeniu niektórych
przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz.U. nr 254, poz. 1700)

UoZLiLD

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza
i lekarza dentysty (tj. z dnia 27 września 2011 r., Dz.U.
nr 277, poz. 1634, z późn. zm.)

UPoASC

Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu
cywilnego (tj. z dnia 31 sierpnia 2011 r., Dz.U. nr 212,
poz. 1264)

UPoPpSA

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi (tj. z dnia 26 stycznia
2012 r., Dz.U. z 2012 r. poz. 270)

UPoSW

Ustawa z dnia z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (tj. z dnia 26 marca 2012 r., Dz. U. z 2012 r.
poz. 572 z późn. zm.).

UPoZ

Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach
(Dz.U. nr 51, poz. 297 z późn. zm.)

UPP

Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe
(Dz.U. nr 5, poz. 24, z późn. zm.)

URS

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
(tj. M.P. 2012 poz. 32)
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INSTYTUCJE PUBLICZNE
CBA
CBOS
CZSW
ETPC
GIODO
IPN
KGP
KPRM
KRRiT
KRS
KSSiP
MEN
MKiDN
MNiSW
MON
MPiPS
MS
MSiT
MSW
MSZ
MZ
NFZ
NIK
NSA
PG
PKP
PPdOPC
PRdRT
PTG
PTP
PZPN

Centralne Biuro Antykorupcyjne
Centrum Badania Opinii Społecznej
Centralny Zarząd Służby Więziennej
Europejski Trybunał Praw Człowieka
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Instytut Pamięci Narodowej
Komenda Główna Policji
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Krajowa Rada Sądownictwa
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Obrony Narodowej
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Zdrowia
Narodowy Fundusz Zdrowia
Najwyższa Izba Kontroli
Naczelny Sąd Administracyjny
Prokuratura Generalna
Polskie Koleje Państwowe
Pełnomocnicy Policji ds. Ochrony Praw Człowieka
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania
Polskie Towarzystwo Ginekologiczne
Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Polski Związek Piłki Nożnej
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RdSU
RPD
RPO
RPP
RU
SN
SW
TK
UdSC
USC
WSA
ZNP

Rada do Spraw Uchodźców
Rzecznik Praw Dziecka
Rzecznik Praw Obywatelskich
Rzecznik Praw Pacjenta
Rzecznik Ubezpieczonych
Sąd Najwyższy
Służba Więzienna
Trybunał Konstytucyjny
Urząd do Spraw Cudzoziemców
Urząd Stanu Cywilnego
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Związek Nauczycielstwa Polskiego

INNE INSTYTUCJE
HFPC
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
KPH
Kampania Przeciw Homofobii
NOP
Narodowe Odrodzenie Polski
OPZZ
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
PITE
Polska Izba Telekomunikacji Elektronicznej
PTPA
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
SDP
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich
SIP
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
TEA
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
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IV. RAPORT
OGÓLNY

A. ZALECENIE KOMITETU MINISTRÓW RADY EUROPY
CM/REC(2010)5
Główny tekst Zalecenia obejmuje cztery podstawowe rekomendacje: dokonanie
przeglądu istniejących środków zwalczania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową, wprowadzenie skutecznych środków
zwalczania tego typu dyskryminacji, zapewnienie, aby ofiary takiej dyskryminacji miały dostęp do efektywnych środków ochrony prawnej oraz zapewnienie, aby Zalecenie zostało przetłumaczone na język polski i możliwie szeroko
rozpowszechnione. Główna część Zalecenia zawiera również wyraźne wymaganie, aby państwa członkowskie kierowały się w podejmowanych przez siebie
działaniach zasadami i środkami zwartymi w Załączniku do Zalecenia.
Sytuacja ogólna
Ogólny zakaz dyskryminacji ujęto w art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej (dalej Konstytucja RP)3. Katalog cech chronionych na gruncie tego
przepisu ma charakter otwarty, co oznacza, że zawiera się w nim zarówno
3. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78,
poz. 483, z późn. zm.).

PRAWA OSÓB LGBT W POLSCE

orientacja seksualna, jak i tożsamość płciowa. Przepisy w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową na
poziomie ustawowym zostały wprowadzone jedynie w dziedzinie zatrudnienia
(katalog otwarty)4, przy czym jedynie orientacja seksualna została wskazana
w sposób literalny w przepisach polskiego prawa pracy. W pozostałych obszarach wskazanych w tym Zaleceniu osoby LGBT nie są chronione przed dyskryminacją ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową.
Zgodnie z krajową doktryną prawa istnieją podstawy do uznania, że dyskryminacja ze względu na tożsamość płciową może być uznana za przejaw dyskryminacji ze względu na płeć, w szczególności gdy weźmie się pod uwagę Dyrektywę 2006/54/WE5 oraz ugruntowane orzecznictwo trybunałów europejskich.
Tego typu wykładnia nie została potwierdzona przez krajowe orzecznictwo.
Jak dotąd nie doszło również do wdrożenia jakiejkolwiek strategii
uwzględniającej długofalową edukację lub programów zwiększających świadomość na temat równego traktowania osób LGBT. Chociaż rożne instytucje państwowe podejmują lub deklarują chęć podjęcia pewnych działań
w tym zakresie, aktywność ta wciąż ma raczej charakter ograniczony. Pierwsze działania państwa, które zasługiwałyby na miano kompleksowej strategii
są dopiero przygotowywane przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego
Traktowania (dalej PRdRT). Oznacza to, że wciąż za wcześnie, aby można
było ocenić ich ostateczny kształt oraz ewentualną efektywność6.
Dotychczas systemy gromadzenia i analizy danych prowadzone przez
różne resorty nie obejmowały danych na temat dyskryminacji osób LGBT.
Stanowi to konsekwencję braku regulacji prawnych, które zawierałyby obowiązek rejestrowania tego typu informacji. Głównymi źródłami danych na

4. Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej
w zakresie równego traktowania (Dz.U. Nr 254, poz. 1700), Ustawa z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks Pracy (tj. z dnia 23 grudnia 1997 r., Dz. U. 1998 nr 21, poz. 94, z późn.
zm.), Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (tj. z dnia 9 kwietnia 2008 r., Dz. U. nr 69, poz. 415).
5. Dyrektywa 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r.
w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania
kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (wersja przeredagowana),
Dz. Urz. UE.L Nr 204, str. 23.
6. Pismo KPRM z dnia 10 kwietnia 2011 r.
36

IV. RAPORT OGÓLNY

temat dyskryminacji osób LGBT pozostają wciąż raporty z badań realizowanych przez organizacje pozarządowe, instytucje naukowe i międzynarodowe instytucje praw człowieka7.
Dopiero od niedawna, na skutek wprowadzenia do polskiego porządku prawnego instytucji Organów Równościowych8, a więc Rzecznika Praw
Obywatelskich (dalej RPO) oraz PRdRT, zaczęto tworzyć pierwsze zbiory
danych dotyczące sytuacji osób LGBT. Przygotowywany obecnie, na zlecenie PRdRT, raport obejmuje obszary zatrudnienia, edukacji, ochrony zdrowia, dostępu do dóbr i usług oraz ogólnego modelu polityki antydyskryminacyjnej9. Oprócz PRdRT gromadzeniem tego typu danych zajmuje się
również RPO. Opierają się one na informacjach otrzymywanych na skutek
indywidualnych skarg wnoszonych do biura RPO. Poza RPO i PRdRT żadne
inne organy państwowe nie gromadzą ani nie analizują w sposób systematyczny danych o przypadkach dyskryminacji osób LGBT.
Polski system prawny
Polski system prawa przewiduje skuteczne środki ochrony prawnej
przysługujące osobom dyskryminowanym ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową jedynie w dziedzinie zatrudnienia. Obejmują

7. Zob. np.: Marta Abramowicz (red.), Sytuacja społeczna osób biseksualnych i homoseksualnych. Raport za lata 2005 i 2006, KPH, Warszawa 2007, http://www.kph.org.pl/
publikacje/sytuacja_bi_homo_2007.pdf; Discrimination on grounds of sexual orientation
and gender identity in Europe, Council of Europe Publishing, Strasbourg 2011, http://
www.coe.int/t/Commissioner/Source/LGBT/report/Part1.pdf; Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation and Gender Identity in EU Member States,
European Union Agnecy for Fundamental Rights, Vienna 2009, http://fra.europa.eu/
fraWebsite/attachments/FRA_hdgso_report_Part%201_en.pdf oraz http://fra.europa.
eu/fraWebsite/attachments/FRA_hdgso_report_part2_en.pdf, M. Jóźko, Raport
z badań ankietowych. Sytuacja mniejszości seksualnych w Polsce w świetle badań empirycznych, Warszawa 2008, http://www.kph.org.pl/images/stories/raporty/PostawyWobecOsobHomoseksualnychKrzeminski.pdf.
8. Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej
w zakresie równego traktowania (Dz.U. nr 254, poz. 1700).
9. Pismo Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) z dnia 10 kwietnia 2012 r., przygotowane przez PRdRT Propozycje Rekomendacji do Krajowego Programu Działań na
Rzecz Równego Traktowania.
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one zarówno etap nawiązania, trwania, rozwiązania stosunku pracy zawartego zarówno z pracodawcą publicznym, jak i prywatnym. Ochrona
uwzględnia również pracowników i pracowniczki zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Osoba, wobec której naruszono zasadę
równego traktowania w zatrudnieniu ze względu na jej orientację seksualną lub tożsamość płciową, ma prawo do odszkodowania. Ze względu na
zastosowanie w trakcie postępowania sądowego instytucji przeniesienia
ciężaru dowodu na pracodawcę ułatwione jest skorzystanie z tych gwarancji przez pracownika.
Nadal brakuje skutecznej ochrony osób LGBT przed przestępstwami
z nienawiści, w tym przed mową nienawiści. Obowiązujące przepisy nie wyróżniają homofobicznego ani transfobicznego motywu takich przestępstw,
dlatego też osoby pokrzywdzone mogą korzystać jedynie z ogólnych regulacji, które najczęściej wymagają od nich większej aktywności dowodowej,
a niekiedy także występowania z prywatnymi aktami oskarżenia. W przypadku skazania sprawcy – do czego dochodzi rzadko ze względu na praktykę umarzania przez prokuratury takich postępowań – przewiduje się łagodniejsze sankcje i niższe wymiary kar10.
(Sprawa nr 1) W dniu 17 kwietnia 2011 roku w trakcie obchodów
Dnia Milczenia11 w Zielonej Górze doszło do ataku ze strony uczestników
kontrmanifestacji. Uczestników akcji obrzucono jajkami i wyzwiskami.
Zniszczono także tęczową flagę należącą do Kampanii Przeciw Homofobii
(dalej KPH). Dyspozytor na Policji odmówił przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie. Uznał bowiem, że nie ma takiej potrzeby, skoro
„jeszcze nic się nie stało”. Prokuratura została poinformowana o zachowaniu funkcjonariusza, a także o braku udzielenia uczestnikom zgromadzenia ochrony policyjnej (mimo uprzedniego przesłania do Urzędu Gminy

10. Greg Czarnecki (red.), Raport o homofobicznej mowie nienawiści w Polsce, Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa 2009,
http://www.kph.org.pl/publikacje/homofobiczna_mowa_nienawisci.pdf.
11. Coroczne wydarzenie z udziałem młodzieży szkolnej i uniwersyteckiej przeciwko
homo- oraz transfobii w szkołach i uczelniach wyższych.
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odpowiedniej informacji o organizowaniu zgromadzenia). Organy ścigania odmówiły jednak wszczęcia śledztwa ze względu na braki formalne
zawiadomienia o przestępstwie12.
(Sprawa nr 2) S.B. został pobity w jednym z warszawskich parków przez
strażników miejskich. Zawiadomiona o zdarzeniu Policja odmówiła przyjęcia zgłoszenia, prokuratura rejonowa zaś umorzyła postępowanie z powodu
„niewykrycia sprawców”, mimo iż bez większych trudności ustalono, którzy
funkcjonariusze pełnili w chwili zdarzenia służbę w tamtym rejonie parku,
a odpowiednie dane zostały udostępnione Policji. Z wyjaśnień przekazanych
przez prokuraturę do zaangażowanego w sprawę RPO wynika, że postępowanie umorzono, ponieważ rozpoznanie sprawców przez pokrzywdzonego „nie
było dokonane z całą stanowczością, nie było pozbawione wątpliwości”13.
(Sprawa nr 3) KPH zorganizowało Marsz Milczenia w Kielcach w dniu
15 maja 2010 roku. Podczas marszu grupa ludzi będących członkami
Kompanii Wolontarskiej i Obozu Narodowo-Radykalnego skandowała
takie hasła, jak „Dobry gej martwy gej” oraz „Jak złapiemy, połamiemy”,
naruszając tym samym art. 255 par. 2 Kodeksu Karnego (dalej KK)14 – publiczne nawoływanie do popełnienia przestępstwa, a także art. 190 par. 1
KK – groźba karalna. Sprawa została umorzona.
(Sprawa nr 4) W 2010 r. Polska Partia Narodowa opublikowała
w środkach masowego przekazu listy osób rzekomo homoseksualnych,
naruszając tym samym art. 212 KK (zniesławienie). W dniu 25 października 2010 roku Zastępca Prokuratora Okręgowego dla Warszawy-Pragi
poinformował o umorzeniu postępowania przygotowawczego w sprawie
wobec braku interesu społecznego w objęciu czynu prywatnoskargowego ściganiem z urzędu. Postanowienie to uprawomocniło się. PRdRT
skierowała wystąpienie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych

12. Pismo Prokuratury Rejonowej w Nowej Soli z dnia 30 czerwca 2011 r.
13. Pismo Prokuratury z dnia 19 kwietnia 2010 r.
14. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553, z późn. zm.).
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Osobowych (dalej GIODO) oraz Prokuratora Krajowego, w związku z podejrzeniem naruszenia przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych
(dalej UoODO)15 oraz popełnienia przestępstwa zniesławienia.
(Sprawa nr 5) Piosenkarz Bas Tajpan opublikował piosenkę pt. „Chwasty”,
która zawierała takie homofobiczne określenia, jak: „Palić pedałów, mówi
dąbrowski dread/każdy sodomita spalić się musi/wymordować ich, zarazę tą
wydusić/nie jest to agresja niczym niesprecyzowana/jah, jah jasno mówi, palić
teraz batty mana/strzał, strzał, ulica będzie wolna /sodomitom śmierć i sodomitom wojna”16. Po złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prokurator stwierdził, że „z uwagi, na to, że utwór pt. Chwasty, zawierający obraźliwe zwroty pod adresem osób homoseksualnych, opublikowany
został jedynie w portalu internetowym, który ujawnia jego treść dopiero po wyszukaniu konkretnych pochodzących z tego utworu zwrotów albo jego tytułu,
a wykonywanie tego utworu jest bardzo ograniczone, należy przyjąć, że zasięg
upubliczniania zawartego w nim nawoływania do popełnienia przestępstwa
nie był znaczny”17. Postępowanie w tej sprawie zostało ostatecznie umorzone.
Niekiedy osoby poszkodowane decydują się na skorzystanie z ogólnej regulacji zapewniającej ochronę dóbr osobistych na gruncie Kodeksu
Cywilnego (dalej KC)18. Środek ten wymaga jednak znacznej aktywności
dowodowej ze strony poszkodowanego, a także wiąże się z koniecznością
poniesienia kosztów sądowych. Z obserwacji organizacji LGBT wynika, że
zarówno w sytuacjach, gdy dochodzi do naruszenia dóbr osobistych pojedynczej osoby, jak i „kolektywnego” naruszenia takich dóbr, np. poprzez
publiczne grożenie osobom LGBT jako grupie społecznej, gwarantowany
przez prawo cywilne środek ochrony może okazać się mało skuteczny.
15. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia
17 czerwca 2002 r., Dz.U. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
16. Pełen tekst piosenki nadal zamieszczony jest na stronie
http://www.tekstowo.pl/piosenka,bas_tajpan,chwasty.html, a jej wykonanie przez Bas
Tajpana na stronie http://www.youtube.com/watch?v=N78KXmcxDIw.
17. Postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście z dnia
18 kwietnia 2011 r.
18. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
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(Sprawa nr 6) W sprawie przeciwko wydawnictwu Presspublika pozew
(wniesiony przez działaczy organizacji pozarządowych) dotyczył publikacji
rysunku Andrzeja Krauzego, felietonu Macieja Rybińskiego oraz artykułu
Tomasza Terlikowskiego, odnoszących się do konsekwencji, jakie mogłyby
zaistnieć w przypadku wprowadzenia w Polsce sformalizowanych związków
osób tej samej płci. Homoseksualność porównano w nich do zoofilii. Pełnomocnik strony pozwanej argumentował, że publikacje te stanowiły działanie
w obronie społecznie uzasadnionego interesu, co stanowi okoliczność wyłączającą ich bezprawność, a także, że nie przekroczyły one granic dopuszczanej
satyry i krytyki określonych w art. 41 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku
Prawo prasowe (dalej UPP19). Sąd rozpoznający sprawę uznał, że kwestionowane artykuły nie mogły naruszyć dóbr osobistych powodów ze względu na
brak personalnych związków z przedmiotem sprawy. Poza tym sąd uznał, że
indywidualna wrażliwość powodów ma jedynie charakter subiektywny i nie
można w tym przypadku mówić o naruszeniu w sensie obiektywnym20.
Osoba poszkodowana działaniem urzędnika państwowego ma możliwość składania skarg w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej KPA)21 oraz regulacji określających prawa i obowiązki
służbowe. Jednakże, ze względu na niewielkie przełożenie wniesienia skargi
na wszczęcie postępowania dyscyplinarnego względem takiego urzędnika,
system ten jest w praktyce nieskuteczny, a tym samym rzadko wykorzystywany przez osoby dyskryminowane.
Środki ochrony prawnej przewidziane przez tzw. ustawę równościową (dalej UoW22) w praktyce również nie są w pełni skuteczne. Z informacji uzyskanych z Ministerstwa Sprawiedliwości (dalej MS) wynika, że
w 2011 r. – pierwszym roku obowiązywania ustawy – do sądów rejonowych

19. Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. nr 5, poz. 24, z późn. zm.).
20. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2012 roku (sygn. akt
IV C 737/10).
21. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. z dnia
9 października 2000 r., Dz. U. nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).
22. Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej
w zakresie równego traktowania (Dz.U. nr 254, poz. 1700).
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i okręgowych wpłynęło łącznie 30 spraw o przyznanie odszkodowania na
podstawie UoW. 17 spraw zakończono (w tym 9 spraw oddalono, 3 sprawy
zwrócono, 1 sprawę odrzucono i 2 umorzono), a 13 spraw pozostało do rozpoznania w 2012 roku23. Negatywną ocenę powyższej regulacji prawnej podziela
RPO: „mając jednak na uwadze niską liczbę kierowanych do sądów roszczeń
z tytułu naruszenia zasady równego traktowania, wydaje się, że mechanizm
sądowej ochrony zasady równego traktowania w pierwszym roku funkcjonowania ustawy okazał się niewystarczająco efektywny”24.
Kolejnym zagadnieniem jest brak stosownych procedur zapewniających
osobom poszkodowanym i pokrzywdzonym możliwość zapoznania się z podstawową wiedzą w zakresie istniejących środków ochrony prawnej i dostępu do
nich. Dotyczy to również przypadków naruszenia prawa przez osoby działające
w charakterze urzędowym. Jedyne działania będące w stanie zwiększać świadomość istnienia środków ochrony prawnej i dostępu do nich podejmowane są
przez krajowe organy równościowe (RPO oraz PRdRT), MS oraz Prokuraturę
Generalną (dalej PG)25. Wydawane przez te instytucje poradniki są jednak trudno dostępne, a zamieszczane na ich stronach internetowych materiały nie są
odpowiednio eksponowane, utrudniająć ich efektywne wykorzystywanie.
Mimo że rożne instytucje państwowe podejmują lub deklarują chęć podjęcia pewnych działań odnoszących się do zagwarantowania przestrzegania
praw osób LGBT, aktywność ta nadal ma charakter marginalny, a wdrażanie
Zalecenia opiera się w zdecydowanej mierze na aktywności organizacji LGBT.
W dniu 18 maja 2012 r. Biuro PRdRT zainaugurowało (poprzez zorganizowanie konferencji „Zwalczanie dyskryminacji osób LGBT w Polsce“) realizowany przez siebie wspólnie z Radą Europy projekt, mający na celu monitorowanie i wdrażanie Zalecenia. W konferencji wzięła udział również Prezes KPH
i przedstawiła będące w posiadaniu KPH dane dotyczące tej tematyki.

23. Zob. odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości na interpelację nr 581 w sprawie prowadzenia przez Ministerstwo Sprawiedliwości szczegółowych
statystyk dotyczących spraw o dyskryminację zawisłych przed polskimi sądami,
http://orka2.sejm.gov.pl/IZ7.nsf/main/6009A444.
24. Pismo RPO z dnia 5 kwietnia 2012 r.
25. Pismo RPO z dnia 5 kwietnia 2012 r., pismo MS z dnia 24 maja 2012 r. oraz pismo
KPRM z dnia 10 kwietnia 2012 r.
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W 2010 roku Zalecenie wraz z Załącznikiem zostały przetłumaczone przez
Ministerstwo Spraw Zagranicznych (dalej MSZ), a następnie przekazane do
wiadomości ministerstw, niektórych agencji rządowych oraz krajowych organów równościowych. Organizacje pozarządowe nie odnotowały jednak, aby
Zalecenie wraz z Załącznikiem zostały w jakikolwiek sposób rozpowszechnione w pozostałych obszarach wskazanych w Zaleceniu. MSZ podkreśliło, że
przekazane tłumaczenie miało jedynie charakter roboczy26. Oficjalne, oparte na
roboczej wersji tłumaczenie dokumentu zapowiedziano na kwiecień 2012 roku
i miało ono służyć publikacji Zalecenia na stronach Rady Europy poświęconych
tematyce LGBT. Tekst Zalecenia i Załącznika jest dostępny zarówno na stronie
PRdRT, jak i RPO, jednak w obu przypadkach nie zawiera on informacji czy
stanowi wciąż kopię roboczą czy oficjalne tłumaczenie tego aktu.

B. ZAŁĄCZNIK DO ZALECENIA CM/REC(2010)5
I. Prawo do życia, bezpieczeństwa i ochrony przed przemocą
A. Przestępstwa na tle nienawiści i inne incydenty na tle nienawiści27
Podstawowe rekomendacje dotyczące obszaru I. A. Załącznika obejmują
szkolenie funkcjonariuszy Policji, sędziów oraz pracowników więziennictwa,
wprowadzenie niezależnego mechanizmu umożliwiającego rozpoznawanie
przestępstw z nienawiści, odnośnie do których istnieje podejrzenie, że zostały popełnione przez funkcjonariuszy organów ścigania lub pracowników
instytucji pobytu przymusowego, a także wprowadzenie szeregu środków
pozwalających na zwalczanie przestępstw z nienawiści oraz incydentów motywowanych nienawiścią na tle orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej, w tym poprzez wprowadzenie odpowiednich przepisów prawa. Państwa
członkowskie zostały również zobowiązane do gromadzenia i analizowania
danych na temat występowania i natury dyskryminacji w tym obszarze.

26. Pismo MSZ z dnia 6 kwietnia 2012 r.
27. Wyjaśnienie definicji „przestępstw nienawiści” i „incydentów motywowanych nienawiścią” znajduje się zarówno w Słowniczku pojęć jak i w Memorandum do Zalecenia.
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Dane zgromadzone przez Kampanię Przeciw Homofobii (dalej KPH)
w latach 2010 i 2011 pokazują, że ponad 10% osób LGB w Polsce w przeciągu ostatnich dwóch lat doświadczyło przemocy fizycznej z powodu swojej
orientacji seksualnej. Prawie połowa badanych osób (43,9%) doświadczyła zaś przemocy psychicznej28. W przypadku osób transpłciowych odsetek ten jest wyższy. Ponad 52 % osób badanych doświadczyła przemocy ze
względu na fakt lub podejrzenie, że jest osobą transpłciową29. Z wydanego
w 2011 roku raportu30 wynika również, że ponad 61,9% osób LGB będących
ofiarami przemocy doświadcza jej cyklicznie (6 lub więcej razy).
Analizy charakteru i przyczyn negatywnego nastawienia do osób LGBT
skierowane na opracowanie skutecznej polityki zwalczania tych zjawisk istnieją i są ogólnodostępne. Wszystkie badania w tym zakresie zostały jednakże zrealizowane przez organizacje pozarządowe31. Jedyną państwową inicjatywą obejmującą problematykę LGBT są przeprowadzone w 2012 roku na
zlecenie PRdRT analizy stanowiące podstawy do opracowania Krajowego
Programu na Rzecz Równego Traktowania.
Badania nad poziomem akceptacji społecznej lub wrogości wobec osób
LGBT od 2001 roku prowadzi Centrum Badania Opinii Społecznej (dalej
CBOS). Badania te zaczynają stopniowo nabierać cech regularności32. Towa28. Dane zebrane w 2010 i 2011 r. na próbie około 12000 osób w ramach projektu
Raport na temat sytuacji społecznej osób LGBT za lata 2010–2011, realizowany przez
Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii, Stowarzyszenie Lambda oraz Fundację
Trans-Fuzja (w druku).
29. Dane zebrane w 2010 i 2011 r. na próbie około 12000 osób w ramach projektu
Raport na temat sytuacji społecznej osób LGBT za lata 2010–2011, realizowany przez
Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii, Stowarzyszenie Lambda oraz Fundację
Trans-Fuzja (w druku).
30. M. Makuchowska (red.), Przemoc motywowana homofobią. Raport 2011, KPH,
Warszawa 2011, http://www.kph.org.pl/publikacje/raport_przemoc.pdf.
31. M. Makuchowska (red.), Przemoc..., op. cit., K. Śmiszek (red.), Dyskryminacja ze względu
na orientację seksualną i tożsamość płciową w zatrudnieniu, KPH, Warszawa 2011; M. Zima
(red.), Tęczowe rodziny w Polsce. Prawo a rodziny lesbijskie i gejowskie, KPH, Warszawa 2010;
A. Loewe (red.), Raport o homo-, biseksualności i transpłciowości w polskich podręcznikach
akademickich, KPH, Warszawa 2010; M. Abramowicz (red.), Sytuacja społeczna..., op. cit.;
G. Czarnecki (red.), Raport o homofobicznej..., op. cit. Wszystkie raporty (w tym niektóre
w wersji angielskojęzycznej) znajdują się na stronie: http://www.kph.org.pl/czytaj/raporty.
32. Zob. Komunikat z badań CBOS BS/95/2010. Postawy wobec gejów i lesbijek, Warszawa 2010. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_095_10.PDF.
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rzyszą im również podobne projekty badawcze, realizowane przez organizacje
pozarządowe oraz instytuty naukowe, które w ramach oceny sytuacji społecznej osób LGBT analizują zjawisko homofobii i transfobii. Z przeprowadzonych
dotąd badań wynika, że postawy Polaków wobec osób homoseksualnych są
względnie trwałe. Większość społeczeństwa wciąż nie wyraża przyzwolenia na
jawną obecność gejów i lesbijek w przestrzeni publicznej, a ponadto postrzega homoseksualność jako odstępstwo od tzw. normy. W ciągu ostatnich kilku
lat zaszły jednak niewielkie zmiany idące w kierunku zwiększania się tolerancji wobec osób LGB. Jak wynika z badań CBOS – zwiększa się odsetek osób,
które osobiście znają geja lub lesbijkę (w 2005 roku – 16%, a w 2010 roku –
24% badanych), uważają, że organizacje LGBT powinny mieć prawo do urządzania publicznych manifestacji (w 2005 roku – 20%, a w 2010 roku – 30%
badanych). Coraz więcej osób uważa, że pary jednopłciowe powinny mieć
prawo do publicznego wyrażania swojego sposobu życia (w 2005 roku – 16%,
aw2010roku–29%badanych),atakżeprawodozawieraniazwiązkówpartnerskich
(w 2003 roku – 34%, a w 2010 roku – 45% badanych). W społeczeństwie wrasta
również przekonanie o „normalności” homoseksualnej orientacji (w 2001 roku
– 5%, a w 2010 roku – 8% badanych). Badania CBOS nie obejmują jednakże
analiz postaw wobec osób biseksualnych lub transpłciowych.
Istniejące systemy rejestrowania i publikowania danych statystycznych
dotyczących przestępstw z nienawiści i incydentów motywowanych nienawiścią nie pozwalają na rejestrowanie i publikowanie danych dotyczących
homofobicznych i transfobicznych przestępstw lub incydentów z nienawiści. Stanowi to konsekwencję niewystępowania zarówno homofobii, jak
i transfobii jako motywów przestępstw w KK. RPO podjął pewne działania
mające umożliwić systematyczne zbieranie i przedstawianie danych na temat przestrzegania zasady niedyskryminacji również ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Pierwszy raport został opublikowany
pod koniec drugiego kwartału 2012 roku33.
W polskim ustawodawstwie obowiązują środki prawne na celu zwalczanie „przestępstw z nienawiści” oraz innych incydentów motywowanych nienawiścią. Przestępstwa z nienawiści zostały skodyfikowane w KK i obejmują
33. Zob.: http://www.rpo.gov.pl/pliki/13396754150.pdf.
45

PRAWA OSÓB LGBT W POLSCE

czyny zabronione ścigane z urzędu na drodze postępowania karnego. Środki te nie wymieniają wśród przesłanek przestępstw z nienawiści orientacji
seksualnej ani tożsamości płciowej. Pomimo wielokrotnych apeli ze strony środowiska organizacji pozarządowych rząd od wielu lat unika podjęcia działań legislacyjnych mających na celu włączenie orientacji seksualnej
i tożsamości płciowej do katalogu cech prawnie chronionych34. Mimo podjęcia przez PRdRT dialogu między trzecim sektorem a MS, działania te
wciąż pozostają bez skutku, a wniesione w 2011 oraz 2012 roku (podczas
dwóch kolejnych kadencji Sejmu) do Marszałka Sejmu poselskie projekty
ustaw o zmianie KK nie doprowadziły do przyjęcia przepisów mających na
celu wprowadzenie nowych cech chronionych w tym m.in. orientacji seksualnej i tożsamości płciowej35.
Brak w polskim prawie karnym kategorii przestępstwa z nienawiści ze
względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową ofiary powoduje, że
homofobiczna lub transfobiczna motywacja sprawcy nie stanowi w praktyce okoliczności obciążającej36. Skutkuje to również brakiem podejmowania
przez władze działań mających na celu szerokie rozpowszechnienie wśród
opinii publicznej terminu „przestępstwo z nienawiści” w takim kształcie,
jaki powinien wynikać z przyjęcia Zalecenia. Dla potrzeb szkolenia Policji
wykorzystuje się jednak definicję przestępstw z nienawiści zawierającą przesłankę orientacji seksualnej37.
Programy szkoleń oraz procedury wykorzystywane przez Policję oraz
wymiar sprawiedliwości stopniowo zaczynają obejmować tematykę LGBT.
Nie gwarantują one jednak wciąż odpowiedniej wiedzy lub umiejętności
34. Zob.: http://www.rpo.gov.pl/pliki/13396754150.pdf.
35. Zob.: http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/D212A5750803BB4AC12579F900300667/%24File/383.pdf oraz http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/
BCB32B331B21B732C12579EB00408447/%24File/340.pdf.
36. G. Czarnecki (red.), Raport o homofobicznej mowie nienawiści, KPH, Warszawa
2009 r.; Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation and Gender
Identity in EU Member States: Part I – Legal Analysis, European Union Agnecy for Fundamental Rights, 2009, http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA_hdgso_report_
Part%201_en.pdf oraz pismo Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 października 2011 r.
37. Przestępstwa z nienawiści. Materiał pomocniczy dla trenera, Warszawa 2010, s. 5. Do
pobrania ze strony Informacyjnego Serwisu Policyjnego, http://isp.policja.pl/download/12/1750/przestepstwa_z_nienawisci.pdf.
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umożliwiających efektywne zwalczenie tego typu przestępstw czy właściwe wsparcie i obsługę pokrzywdzonych lub świadków (patrz Raport
Szczegółowy).
Jak wynika z obserwacji organizacji pozarządowych, kształtowanie się
bardziej systemowego i planowego charakteru podejmowanych działań na
rzecz zwiększenia świadomości i kształtowania odpowiednich postaw wobec
osób LGBT można dostrzec w działaniach kierownictwa Policji. Na uwagę
zasługuje obecność, większa niż w jakimkolwiek innym obszarze objętym
Raportem, problematyki sytuacji osób LGBT w szkoleniach dla funkcjonariuszy Policji38. Kierownictwo Policji, a w szczególności sieć Pełnomocników
Policji ds. Ochrony Praw Człowieka (dalej PPdOPC), wykazuje znaczącą
aktywność w tym obszarze. Mimo to, brak odpowiedniej ewaluacji sprawia,
że nie można jednoznacznie stwierdzić, jak treści szkoleń przekładają się
na zmianę postaw i sposobu pracy przeciętnego policjanta lub policjantki.
Nadal brakuje szkoleń profilowanych, skupionych wyłącznie na kwestiach
dotyczących środowiska LGBT. Z powodu braku odpowiednich rozwiązań
proceduralnych ewentualna zmiana postaw poszczególnych funkcjonariuszy Policji ma ograniczone możliwości doprowadzenia do ewolucji o bardziej systemowym charakterze.
Nie istnieją odrębne narzędzia do otrzymywania i badania zgłoszeń przestępstw z nienawiści lub incydentów motywowanych nienawiścią rzekomo
popełnionych przez pracowników organów ścigania (dotyczy to głównie
Policji i Straży Miejskiej), mimo, że ze spraw wpływających do KPH wynika, że składanie takich zgłoszeń na drodze powszechnie obowiązujących
regulacji w praktyce jest nieskuteczne (patrz też sprawy nr 1 i nr2).
(Sprawa nr 7) M. K. został zatrzymany przez patrol Policji pod jednym
z warszawskich klubów gejowskich. W trakcie zatrzymania policjanci zachowywali się w sposób agresywny. Kierowali homofobiczne komentarze
pod adresem M. K. oraz jego partnera. W wyniku słownej sprzeczki M. K.
został zatrzymany, a następnie – w trakcie przewożenia radiowozem do

38. Pismo Komendy Głównej Policji z dnia 14 września 2011 r.
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izby wytrzeźwień. – pobity. Kamera przemysłowa zainstalowana w izbie,
do której przewieziono M. K., zarejestrowała część homofobicznych komentarzy kierowanych przez funkcjonariuszy pod jego adresem. Postępowanie dyscyplinarne wobec jednego z funkcjonariuszy zakończyło się
jego uniewinnieniem. W przypadku drugiego zaś stwierdzono naruszenie
uprawnień, jednak ze względu na dotychczasowy wzorowy przebieg służby
odstąpiono od wymierzenia kary. M. K. odmówiono dostępu akt postępowania dyscyplinarnego. Postępowanie karne przeciwko funkcjonariuszom
zostało dwukrotnie umorzone przez prokuraturę. Trwa postępowanie karne przeciwko M. K. o naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariuszy
i zniszczenie mienia.
(Sprawa nr 8) Podczas zatrzymania P. C. przez Straż Miejską funkcjonariusze zachowywali się w sposób agresywny, szarpali oraz wyzywali P. C.
i jego kolegę, używając słów „pedały” i „cioty”. Gdy P. C. zażądał podania
personaliów obu strażników, użyto wobec niego gazu pieprzowego. Wówczas, w ataku złości i paniki, chcąc wybiec z radiowozu, w wyniku szarpaniny ugryzł funkcjonariusza w przedramię. P. C. przewieziono następnie na
izbę wytrzeźwień. Sprawa zakończyła się zapłaceniem przez P. C. na rzecz
ugryzionego funkcjonariusza odszkodowania w wysokości 500 zł.
(Sprawa nr 9) P. R. został zatrzymany bez podania podstaw prawnych,
a następnie przewieziony do izby wytrzeźwień. W trakcie zatrzymania policjanci stosowali w stosunku do niego obraźliwe słowa odnoszące się do jego
orientacji seksualnej i wyśmiewali się z niego.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (dalej MSW) nie planuje powołania specjalnych jednostek Policji mających za zadanie badać przestępstwa
i incydenty związane z orientacją seksualną i tożsamością płciową. Minister
tłumaczy, że za takim rozwiązaniem przemawia chęć unikania zbędnych
trudności, które powstałyby w przypadku konieczności przemieszczania się
ofiary do odległego posterunku39. Do tej pory nie powstał również system
39. Pismo MSW z dnia 5 października 2011 r.
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anonimowych skarg on-line, ani nie stworzono żadnego innego sposobu
umożliwiającego samym pokrzywdzonym lub osobom trzecim zgłaszanie
incydentów w celu zebrania informacji na temat charakteru owych zdarzeń
(patrz Raport Szczegółowy).
Programy szkoleń oraz kodeksy dla personelu więziennego poruszają
tematykę sytuacji osób LGBT i poszanowania godności człowieka jedynie
w sposób ogólny i powierzchowny40, nie gwarantując tym samym niedyskryminującego traktowania więźniów ze względu na ich orientację seksualną lub tożsamość płciową. Jedynie regulacje prawne o charakterze ogólnym zobowiązują administrację więzienia do zapewnienia bezpieczeństwa
osobom LGBT w czasie odbywania przez nich kary pozbawienia wolności41.
Ponadto osoba przebywająca w zakładzie karnym może korzystać jedynie
z ogólnych regulacji dotyczących składania skarg i wniosków. Ze względu
na dużą stygmatyzację osób LGBT w jednostkach penitencjarnych osoby
pozbawione wolności nie korzystają z tych możliwości w przypadku zaistnienia dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej. Poza tym, skuteczność tych gwarancji zależy, w praktyce, od decyzji
dyrektora konkretnego zakładu karnego lub aresztu śledczego.
B. Mowa nienawiści
Obszar I. B. Załącznika zobowiązuje państwa członkowskie do podjęcia
odpowiednich środków w celu zwalczania mowy nienawiści ze względu na
orientację seksualną lub tożsamość płciową, w tym wprowadzenia przepisów
prawnych zakazujących tego rodzaju mowy nienawiści, promocji dobrych
praktyk wśród mediów oraz dostawców Internetu, publicznego potępiania
mowy nienawiści przez przedstawicieli rządu, powstrzymania się przez nich
od stosowania mowy nienawiści, a także podjęcia działań promujących poszanowanie praw człowieka osób LGBT.

40. Pismo CZSW z dnia 21 września 2011 r.
41. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. nr 90, poz. 557,
z późn. zm.).
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Badania przeprowadzone przez KPH, Stowarzyszenie Lambda oraz Fundację Trans-Fuzja w latach 2010-2011 wskazują, że przemocy psychicznej,
w tym mowy nienawiści doświadczyło ponad 43% osób LGB oraz blisko
40% osób transpłciowych42.
W Polskim prawodawstwie istnieją środki karne penalizujące w pewnych okolicznościach mowę nienawiści. Środki te nie obejmują jednak ani
homofobicznej ani transfobicznej motywacji takich przestępstw.
Władze nie podejmują żadnych systematycznych i zorganizowanych
działań, które zachęcałyby do promowania kultury szacunku, tolerancji
i różnorodności oraz unikania negatywnego i stereotypowego prezentowania osób LGBT przez organizacje medialne, mimo częstego pojawiania się
w mediach wypowiedzi o charakterze homofobicznym lub transfobicznym
(patrz również sprawy nr 4 –6).
(Sprawa nr 10) Sprawa homofobicznych wypowiedzi Marka Sieniawskiego – wiceprzewodniczącego Solidarności w Urzędzie Miasta Poznania
– zamieszczonej na łamach ogólnodostępnego biuletynu „Solidarność”
w 2011 roku. Wypowiedź odnosiła się do związków jednopłciowych i zawierała takie zwroty, jak „Gej to bogaty pedał” czy „Dwóch gejów funduje
sobie noworodka płci męskiej, a wszyscy poprawni politycznie pieją z zachwytu. Zgroza”.
(Sprawa nr 11) Portal homoseksualizm.edu.pl prezentuje treści przedstawiające jednoznacznie negatywny, zideologizowany, tendencyjny i homofobiczny obraz homo- oraz biseksualności. Mimo że redakcja portalu
(która pozostaje anonimowa) nie jest jednostką edukacyjną, używa domeny
edu.pl domyślnie przeznaczonej dla instytucji naukowych i oświatowych.
Wprowadza tym samym w błąd osoby ją odwiedzające, sugerując, że nieprawdziwe informacje, które zostały na niej zamieszczone, są zgodne z ak-

42. Dane zebrane w 2010 i 2011 r. na próbie około 12000 osób w ramach projektu
Raport na temat sytuacji społecznej osób LGBT za lata 2010–2011, realizowany przez
Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii, Stowarzyszenie Lambda Warszawa oraz
Fundację Trans-Fuzja (w druku).
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tualnymi ustaleniami nauki. Mimo interwencji ze strony organizacji LGBT
mającej na celu doprowadzenie do usunięcia tych treści z witryny nie doszło
do jakiejkolwiek zmiany zawartości strony ani zaangażowania w tej sprawie
ze strony organów państwa.
(Sprawa nr 12) Była Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania – Elżbieta Radziszewska – w wywiadzie dla katolickiej gazety z dnia
12 września 2010 roku: „Dziennikarz: Zdeklarowana lesbijka nie dostaje
pracy w szkole katolickiej, z uwagi na swoje preferencje. Szkoła zostanie pozwana do sądu? Pełnomocnik: Oczywiście nie! I właśnie nowa ustawa precyzuje takie sytuacje (wcześniej nie było to uregulowane). Szkoły katolickie
czy wyznaniowe mogą się kierować własnymi wartościami i zasadami i mają
prawo odmówić pracy takiej osobie43”.
(Sprawa nr 13) W dniu 21 września 2010 roku w programie telewizyjnym gościła Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania Elżbieta Radziszewska, która publicznie ujawniła homoseksualną orientację
seksualną swojego rozmówcy – eksperta prawa oraz działacza organizacji
pozarządowych44.
(Sprawa nr 14) W dniu 17 marca 2008 roku Prezydent Lech Kaczyński
wygłosił orędzie, w którym przestrzegał przed ratyfikacją Traktatu Lizbońskiego, wskazując na wiążące się z tym ryzyko usankcjonowania małżeństw
jednopłciowych: „Inny przepis Karty [Praw Podstawowych] poprzez brak
jasnej definicji małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety może godzić
w powszechnie przyjęty w Polsce porządek moralny i zmusić nasz kraj do
wprowadzenia instytucji sprzecznych z moralnymi przekonaniami zdecydowanej większości społeczeństwa. Dzięki stanowczości naszej delegacji
udało się ochronić Polskę przed tymi zagrożeniami”45.

43. Test rozmowy dostępny pod adresem: http://gosc.pl/doc/809338.Misja-Elzbieta/3.
44. Zapis nagrania dostępny pod adresem: http://www.youtube.com/watch?v=0EdY_8o1Us0.
45. Zapis orędzia dostępny pod adresem: http://www.youtube.com/watch?v=ZQx44LYqObw.
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(Sprawa nr 15) Wypowiedź ministra sprawiedliwości, Jarosława Gowina, w wywiadzie z 15 kwietnia 2012 roku46 odnosiła się do jego negatywnego stanowiska na temat ratyfikacji przez Polskę Konwencji Rady Europy
z 11 maja 2011 roku w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. W wywiadzie minister stwierdził, że celem
Konwencji jest „promowanie związków homoseksualnych” oraz że „wyraźnie (...) [zobowiązuje ona] do promowania wzorców kwestionujących
małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny i do wychowywania dzieci
w przekonaniu, że związki homoseksualne są równorzędne ze związkami heteroseksualnymi”. Jarosław Gowin stwierdził również, że Konwencja zobowiązałaby nasz kraj do „promowania postaw homoseksualnych i aktywnego
zwalczania poglądu, że małżeństwo, to jest związek kobiety i mężczyzny”.
Wypowiedzi Ministra odnosiły się również do definicji płci, którą proponuje Konwencja. Rzeczniczka MS, Patrycja Loose, zapytana przez dziennikarzy „Gazety Wyborczej” o przyczynę zastrzeżeń Ministra do Konwencji,
odpowiedziała: „Zastrzeżeniem związanym z tym aktem prawa międzynarodowego jest definicja społeczna płci i związane z nią obowiązki promocji
postaw społecznych. W tym zakresie Konwencja wykracza poza konstytucyjny system uwarunkowań aksjologicznych47”.
(Sprawa nr 16) Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Kultury i Środków
Przekazu w dniu 26 stycznia 2012 roku, poseł Jan Dziedziczak zwrócił się
do posłanki Anny Grodzkiej (posłanka przeszła procedurę korekty płci) ze
słowami „ma Pan rację”48. W komentarzu do tego wydarzenia Tadeusz Rydzyk powiedział na antenie Radia Maryja w dniu 18 marca 2012 roku o Annie Grodzkiej: „Jak jeden z posłów przez przejęzyczenie powiedział «proszę
pana» do mężczyzny, który w wieku 56 lat powiedział, że jest kobietą i zaczął
się robić kobietą, to go do komisji etyki! Ludzie, gdzie my jesteśmy! Bądźmy
46. Tekst rozmowy dostępny pod adresem: http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/
gowin-nie-chce-zeby-polska-byla-przymuszana-do-pro,1,5098805,wiadomosc.html.
47. Zob. http://wyborcza.pl/1,75478,11519757,Minister_Gowin_broni_tradycyjnej_
roli_kobiety.html#ixzz1yEfnZEUn.
48. Zapis nagrania dostępny pod adresem: http://www.youtube.com/watch?v=8ehECGjMhkQ.
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normalni. My nie potępiamy ludzi, grzesznika, tylko potępiamy grzech. Mówimy: normalne jest normalne, czarne jest czarne, biało-czerwone jest białoczerwone, i niech to będzie. Niech będzie Polska rzeczywiście katolicka”.
(Sprawa nt 17) Wypowiedź posła Stanisława Pięty w ramach interpelacji
poselskiej dotyczących planów ekspozycyjnych Muzeum Narodowego: „Kryterium wyodrębnienia sztuki homoseksualnej jest sztuczne, zaś metodologia
wystawy niezrozumiała. Dlaczego pan prof. Piotrowski, dyrektor Muzeum
Narodowego, ogranicza się tylko do «dzieł» odnoszących się do homoseksualizmu, dlaczego chce dyskryminować twórczość nekrofilów, pedofilów i zoofilów? Homoseksualność jest dewiacją podobną do każdej z powyższych49”.
(Sprawa nr 18) Wypowiedź posła Stanisława Pięty 24 maja 2012 roku
w trakcie debaty w Sejmie nad projektem nowelizacji przepisów kodeksu
karnego w zakresie przestępstw mowy nienawiści: „Wyraźnie widać, że homolobby chce zaprząc instytucję państwa do indoktrynowania społeczeństwa. [Poseł Robert Biedroń: Panie Marszałku, proszę zwrócić uwagę.] (...)
Język prawny nie powinien być zaśmiecany zwrotami z gejowskiego slangu lub pseudonaukowymi określeniami form aktywności seksualnej. Takie
sformułowania, jak mowa nienawiści... [Poseł Ryszard Kalisz: Panie Marszałku, proszę o interwencję. Poseł Robert Biedroń: To jest właśnie nienawiść.] ...orientacja seksualna, to bełkot, lewicowa nowomowa. (...) Moim
zdaniem autorzy tego projektu chcą dla gejowskich aktywistów uzyskać
status świętych krów. Chcą wprowadzić swego rodzaju terror politycznej poprawności. Chciałbym zapewnić, że tutaj panowie nie zamkniecie
ust katolikom i wszystkim osobom krytykującym gejowską propagandę.
[Poruszenie na sali] Natura nie jest idealna. Niesie ze sobą także pewne
anomalie i wybryki. U normalnego, zdrowego człowieka popęd seksualny
nakierowany jest na osobę płci przeciwnej. [Poseł Robert Biedroń: Panie

49. Pełna treść interpelacji dostępna pod adresem: http://www.gover.pl/k6/poslowie/
szczegolyInterpelacji/posel/pieta-stanislaw/interpelacja/interpelacja-w-sprawie-planowanej-w-muzeum-narodowym-w-warszawie-wystawy-przedmiotow-nawiazujacychdo-homoseksualizmu.
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Marszałku, proszę reagować]. U osób z zaburzeniem w ukierunkowaniu
popędu seksualnego przedmiotem zainteresowania stają się osoby tej samej płci, osoby niedojrzałe, zwierzęta lub przedmioty. [Poseł Ryszard Kalisz: Panie Marszałku, to jest niedopuszczalne porównanie. Poseł Robert
Biedroń: Panie Marszałku, zostałem porównany do zwierzęcia. Bardzo
proszę o reakcję.] I choćby cała Unia Europejska... [Poseł Robert Biedroń:
Panie Marszałku nie jestem zwierzęciem.] „Gazeta Wyborcza”, prezydent
Obama i pan, panie pośle... [Poseł Robert Biedroń: Oskarżony został poseł. Panie Marszałku, bardzo proszę o reakcję. Wicemarszałek Cezary Grabarczyk: Daje się pan sprowokować. Daje się pan sprowokować.] (...) głosili głupstwa o istnieniu orientacji seksualnej [dzwonek], to nie zakłamią...
[Poseł Robert Biedroń: Bardzo proszę o reakcję.] ...to nie zakłamiecie rzeczywistości. (...) [Wicemarszałek Cezary Grabarczyk: Proszę spuentować,
bo czas minął.] Dobrze, w takim razie chciałbym zapowiedzieć, że ten gejowski faszyzm, który państwo proponujecie... [Poruszenie na sali. Wicemarszałek Cezary Grabarczyk: Proszę ważyć słowa.] ...nie przejdzie. Mój
klub wnosi o odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu. [Oklaski.
Wicemarszałek Cezary Grabarczyk: Informuję pana posła, że w związku z
formą zakończenia pana wystąpienia skieruję sprawę do Komisji Etyki.]”.
W dniu 30 sierpnia 2012 r. sejmowa Komisja Etyki Poselskiej stwierdziła
naruszenie przez posła Piętę zasad etyki poselskiej.
Wypowiedzi noszące znamiona mowy nienawiści są potępiane przez
wielu członków parlamentu oraz urzędników państwowych (patrz też
sprawa nr 18).
(Sprawa nr 19) Wypowiedź wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego – Marka Siwca – z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zapowiedzi
przez ministra edukacji narodowej Mirosława Orzechowskiego rozpoczęcia
prac w resorcie edukacji nad projektem ustawy przeciwko „propagowaniu
homoseksualizmu i innych zboczeń” w szkole: „Dbałość o wizerunek naszego kraju nie może być jednakże wytłumaczeniem dla milczenia wobec przejawów dyskryminacji na tle orientacji seksualnej. Homoseksualność nie jest
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chorobą, jak twierdzą niektórzy spośród uczestników dzisiejszej debaty. To
homofobia jest chorobą, na którą cierpi wiele społeczeństw, w tym również
polskie. Rezolucja porusza kwestię fundamentalną – dramat wielu tysięcy
obywateli w Europie, w tym tysięcy moich współobywateli”50.
(Sprawa nr 20) Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (dalej KRRiT) skrytykowała wypowiedzi dziennikarzy radia RMF FM – red. Witolda Lazara,
Przemysława Skowrona, Tomasza Olbratowskiego oraz Marcina Ziobry –
prowadzących w dniu 13 października 2011 roku audycję „Wstawaj, szkoda dnia”: „Jedyna na świecie transpłciowa parlamentarzystka, pan Ania
Grodzki, i pierwszy w polskim sejmie tzw. otwarty gej, Robert Biedroń,
mieliby trafić do władz Sejmu. Chodzą sprzeczne słuchy w pustych na razie
kuluarach; według jednych, poseł Biedroń marzy o lasce marszałkowskiej,
według innych – ma ją gdzieś. Chcielibyśmy uniknąć sporów, żeby nastała
kadencja kompromisu. Poseł Biedroń – krakowskim targiem – mógłby zostać laską marszałka. Zwłaszcza jeśli marszałkiem zostanie Kopacz”. Rada
uznała wypowiedzi redaktorów prowadzących audycję za drastycznie naruszające dobre obyczaje. Na stronie internetowej audycji zostały umieszczone przeprosiny od jej autorów51. Jednocześnie jednak Prezes Zarządu grupy
RMF – Tadeusz Sołtys – wystosował w dniu 8 listopada 2011 roku pismo
do Dyrektor Departamentu Prezydialnego KRRiT – Anny Szydłowskiej-Żurawskiej – w którym tłumaczył postępowanie redaktorów, argumentując je
otwartością posła i posłanki w sprawach orientacji seksualnej oraz tożsamości płciowej. Tadeusz Sołtys przywołał również definicję dyskryminacji według słownika języka polskiego PWN, stwierdzając, że satyra nie musi być
automatycznie uznana za dyskryminację. Opublikowany tekst przywoływał
zaś jedynie „obraz ww. posłów funkcjonujący w świadomości społecznej”.
(Sprawa nr 21) Sprawa posła Roberta Węgrzyna, który w dniu 9 marca 2011 roku w rozmowie z dziennikarzem powołał się na żart jednego
z klubowych kolegów „z gejami to dajmy sobie spokój, ale z lesbijkami... to
50. Zob.: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,4090518.html.
51. Zob. http://www.homoseksualizm.org.pl/index.php/krrit-potepia-wstawaj-szkoda-dnia/.
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chętnie bym popatrzył”. Wypowiedź stała się przedmiotem obrad Komisji
Etyki Poselskiej, a sam poseł został usunięty z klubu parlamentarnego na
mocy decyzji sądu koleżeńskiego. Sprawę monitorował również RPO, który
wystosował pismo do Marszałka Sejmu z prośbą o wyjaśnienie sprawy52.
(Sprawa nr 22) Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania
skrytykowała w dniu 10 lutego 2010 roku interpelację skierowaną przez posła Stanisława Piętę do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (dalej
MKiDN), w której osoby homoseksualne określono mianem dewiantów,
a panujące między nimi relacje uczuciowe oraz intymne przyrównano do
zoofilii, nekrofilii oraz pedofilii53. Pełnomocnik wskazała na wysoką niestosowność takiej wypowiedzi.
(Sprawa nr 23) Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania skrytykowała w dniu 10 lutego 2010 roku wypowiedź Wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego na forum portalu www.nasztomaszow.
pl zawierającą między innymi opinie na temat orientacji seksualnej redaktorki
programu. W wypowiedzi znalazły się m.in. następujące stwierdzenia: „Rozumiem, że pani redaktor jako mniejszość seksualna nie ma najmniejszych
szans zostać kiedykolwiek radną, ale to nie powód, aby wylewać osobiste żale
na osoby, które pracują niezależnie od dziennikarskiej oceny na rzecz miasta.
(...) Pani redaktor jest zaślepiona swoim antyklerykalizmem, nienawiść przesłania perspektywę racjonalnego myślenia. Niepotrzebnie (...). Artykuł przekonuje mnie jeszcze do jednej rzeczy. Parytety to porażka, potrzeba myśleć
głową, a nie jajnikami”54. Pełnomocnik podkreśliła, że tego typu wypowiedzi
mają charakter dyskryminujący, zawierają elementy mowy nienawiści i jako
takie są sprzeczne z polskim prawodawstwem, a także z dobrymi obyczajami.

52. Pismo RPO z dnia 3 marca 2011 r.
53. Pełna treść interpelacji dostępna pod adresem: http://www.gover.pl/k6/poslowie/
szczegolyInterpelacji/posel/pieta-stanislaw/interpelacja/interpelacja-w-sprawie-planowanej-w-muzeum-narodowym-w-warszawie-wystawy-przedmiotow-nawiazujacychdo-homoseksualizmu.
54. Zob. http://wyborcza.pl/1,76842,7526230,Radny_poucza__Parytety_to_porazka__
bo_trzeba_myslec.html.
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(Sprawa nr 24) Wypowiedź posła Ryszarda Kalisza – byłego ministra –
z dnia 13 lipca 2011 roku w sprawie poparcia wniesionego przez jego partię
projektu nowelizacji kodeksu karnego w zakresie przestępstw mowy nienawiści: „Apelujemy do wszystkich klubów – poprzyjcie ten projekt. Art. 1
naszej Konstytucji stanowi, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym
wszystkich obywateli i nie może być tak, że obywatele w swojej integralności
osobistej, związanej chociażby ze swoją płciowością albo obywatele niepełnosprawni nie byli chronieni przed zniewagami innych ludzi55”.
(Sprawa nr 25) Wypowiedź posła Mariusza Witczaka z dnia 24 maja
2012 roku w trakcie debaty na temat nowelizacji przepisów dotyczących
przestępstw mowy nienawiści zawartych w KK: „Pragnę w tym momencie
docenić inicjatywę i pochwalić wnioskodawcę za podniesienie tego problemu, który jest niewątpliwie poważnym problemem społecznym, i zgodzić
się z tym, że ustanowienie karalności czy kryminalizowania rozmaitych
form dyskryminacji, chociażby właśnie tych, w których mieszczą się cechy
takie, jak płeć, tożsamość płciowa, wiek, niepełnosprawność czy orientacja
seksualna, wydaje się inicjatywą bardzo pożyteczną i godną realizowania”56.
Prawicowi politycy często umniejszają znaczenie homofibicznej czy
transfobicznej mowy nienawiści, powołując się na obronę „wolności słowa”.
(Sprawa nr 26) Wypowiedź posła Marka Asta w trakcie debaty 24 maja
2012 roku na temat nowelizacji przepisów dotyczących przestępstw mowy
nienawiści zawartych w Kodeksie karnym: „Dlaczego chcecie za pomocą
KK ograniczyć wolność słowa w Polsce? Czy nie uważacie, że obecne przepisy w sposób należyty chronią przed dyskryminacją, przede wszystkim rzeczywiście środowisko mniejszości seksualnych?”57.

55. Zob. http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Beda-chronic-homoseksualistowprzed-mowa-nienawisci,wid,13593417,wiadomosc.html.
56. Zob. http://sejmometr.pl/sejm_wystapienia/12482.
57. Zob. http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=15&dzien=2&wyp=128.
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Jak dotąd na poziomie systemowym nie przyjęto wytycznych ani nie
zaproponowano innych rozwiązań w celu podniesienia świadomości obowiązku powstrzymania się od homofobicznych i transfobicznych stwierdzeń wśród osób piastujących funkcje publiczne. Jeśli w ogóle można mówić
o procesie podnoszenia świadomości obowiązku powstrzymania się od takich stwierdzeń, to jest to raczej rezultatem podejmowania ciągłych interwencji mediów lub organizacji pozarządowych wspieranych przez organy
równościowe, a nie skoordynowanej polityki państwa.
(Sprawa nr 29) Na skutek skargi wniesionej przez Polskie Towarzystwo
Prawa Antydyskryminacyjnego (PTPA) oraz KPH, Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się w dniu 3 marca 2011 roku z prośbą do Marszałka Sejmu
o wyjaśnienie czy wypowiedź posła Roberta Węgrzyna (sprawa nr 21) na
temat osób homoseksualnych nie stanowiła naruszenia Zasad Etyki Poselskiej58. Poseł został ostatecznie wykluczony z partii. Po tym wydarzeniu
Robert Węgrzyn ogłosił publicznie: „Chciałbym złożyć deklarację najdalej
idącą, jaką może złożyć parlamentarzysta (...). Chciałbym wziąć pełną odpowiedzialność za swoje słowa i gdyby kiedykolwiek w przyszłości z moich
ust padły tego typu żarty, złożę mandat parlamentarzysty”59.
Zdarza się jednak, że działania podejmowane przez rożne instytucje publiczne mogą sprzyjać zmianom postaw w tym zakresie.
(Sprawa nr 30) Wśród działań podejmowanych przez agencje państwowe, które ze względu na swój charakter mogą sprzyjać podnoszeniu świadomości, wymienić można zorganizowanie przez MSZ w dniu 4 października
2011 roku spotkania organizacji LGBT z przedstawicielami i przedstawicielkami wybranych organów administracji publicznej zajmujących się problematyką wymiaru sprawiedliwości. Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń

58. Treść wystąpienia RPO dostępna pod adresem: http://www.sprawy-generalne.brpo.
gov.pl/pdf/2011/02/667179/1550446.pdf.
59. Zob. http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Wegrzyn-zloze-mandat-poselski-jesli,wid,13271920,wiadomosc.html?ticaid=1e7ef&_ticrsn=3.
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na temat współpracy organów ścigania i innych organów z organizacjami
pozarządowymi w dziedzinie ochrony osób LGBT przed przemocą i dyskryminacją60. Innym przykładem jest wystąpienie przez PPdOPC z propozycją
współpracy z organizacjami LGBT przy tworzeniu poradnika na temat praw
człowieka dla Policji, który obejmowałby również treści dotyczące osób LGBT.
Praca ta miałaby polegać na „wymianie inspiracji, sugestii odnośnie do zawartości poradnika z uwzględnieniem zagadnień, które mogą być przydatne
w dalszym kształtowaniu profesjonalnych postaw policjantów61”.
Opisane powyżej działania nie przyjęły jednak, jak dotąd, charakteru ponadresortowego.
Środki prawne przewidujące kary za stosowanie mowy nienawiści
w Internecie nie zostały jak dotąd wdrożone, i to mimo istnienia ewidentnej
potrzeby w tym zakresie (patrz też Sprawy nr 5 oraz 11).
(Sprawa nr 27) Przykładem niewystarczającej reakcji organów państwowych na działania zagrażające bezpieczeństwu działaczy i działaczek organizacji
LGBT jest sprawa faszystowskiego portalu Red Watch62. Na stronie internetowej
zamieszane są informacje o osobach prowadzących aktywność społeczną sprzeciwiającą się skrajnie prawicowej ideologii twórców portalu. W znacznej mierze
gromadzone informacje dotyczą przedstawicieli i przedstawicielek organizacji
LGBT. Strona zawiera zdjęcia osób wraz z ich danymi teleadresowymi oraz
miejscami, w których można je spotkać. Od czasu powstania strony osoby te
stale otrzymują wiadomości SMS oraz maile z pogróżkami. W maju 2006 roku
doszło do napaści na działacza anarchistycznego, którego dane zostały uprzednio opublikowane na stronie Red Watch. Prokuratura została zawiadomiona
o istnieniu strony już w 2005 roku. Mimo zatrzymania kilku powiązanych z nią
osób portal nadal funkcjonuje. Prokuratura tłumaczy, że informacje na stronie
zamieszczane są za pośrednictwem amerykańskiego serwera, znajdującego sie
poza jurysdykcją polską, co wyłącza możliwość jej likwidacji.

60. Pismo MSZ z dnia 27 września 2011 r.
61. Pismo PPdOPC z dnia 14 lutego 2012 r.
62. Zob. http://www.redwatch.info/sites/redwatch.htm.
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(Sprawa nr 28) Sprawa dotyczyła dyskryminacji na portalu społecznościowym. W związku z zamieszczaniem na jednym z portali społecznościowych
i podległych mu forach dyskusyjnych wypowiedzi noszących znamiona dyskryminacji na tle orientacji seksualnej Pełnomocnik Rządu do spraw Równego
Traktowania wystąpiła w dniu 27 lutego 2009 roku do właściciela portalu w celu
usunięcia dyskryminujących wypowiedzi oraz zwróciła uwagę na konieczność
eliminacji podobnych wypowiedzi w przyszłości. Z otrzymanej przez Pełnomocnik odpowiedzi wynika jednak, że dyrektywa o handlu elektronicznym oraz
ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie nakłada na usługodawców
obowiązku monitorowania sieci i sprawdzania przesyłanych danych ze względu
na ewentualne naruszenia bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
Państwo polskie nie podejmowało do tej pory działań mających na celu
zachęcenie dostawców usług internetowych do podjęcia środków w celu zapobiegania rozpowszechniania materiałów, gróźb i obelg o podłożu homofobicznym i transfobicznym63. Żaden z dostawców usług internetowych nie
wystąpił jak dotąd z inicjatywą w tym zakresie.
II. Wolność stowarzyszania się
Obszar II. Załącznika zobowiązuje państwa członkowskie do podjęcia
odpowiednich środków w celu zapewnienia, iż organizacje działające na
rzecz osób LGBT będą mogły uzyskać oficjalną rejestrację, swobodnie prowadzić swoją działalność, uczestniczyć na zasadzie partnerstwa przy opracowywaniu i wdrażaniu polityk publicznych odnoszących się do osób LGBT,
będą miały zapewniony dostęp do środków publicznych przeznaczonych
dla organizacji pozarządowych bez jakiejkolwiek dyskryminacji, a także, że
będą skutecznie chronione przed wrogością i agresją.
Co do zasady, organizacje deklarujące działanie na rzecz osób LGBT mogą
zarejestrować swoją działalność na równi z innymi organizacjami. Zdarza się
63. Pismo Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 kwietnia 2012 r., Pismo
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 marca 2012 r.
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jednak, że proces rejestracji tego typu organizacji jest w sposób nieuzasadniony przedłużany ze względu na konieczność przezwyciężenia różnych „trudności formalnych”. Nie można jednakże jednoznacznie stwierdzić, czy przyczyną
tego typu obstrukcji jest celowa nieprzychylność urzędników.
(Sprawa nr 138) Od września 2008 r. grupa osób usiłowała zarejestrować
w Bydgoszczy stowarzyszenie, którego cele statutowe miałyby się skupiać na
działaniu na rzecz osób LGBT. Urzędnicy z Urzędu Miasta i pracownicy Sądu
znajdowali w projekcie statutu kolejne błędy (np. sformułowanie „walne zebranie” zamiast „walne zebranie członków”), które przedłużały proces rejestracji. Działaczy dziwiło, że projekt statutu, który z powodzeniem był uprzednio wykorzystywany przy zakładaniu stowarzyszeń na rzecz osób LGBT
w innych miastach (np. w Krakowie lub Warszawie) był w oczach bydgoskich
urzędników pełen błędów uniemożliwiających rejestrację. O sprawie został
powiadomiony RPO, który zdecydował się na interwencję. Uznał on postępowanie bydgoskiego sądu za niezgodne z prawem: „(...)W świetle przepisów ustawy [o stowarzyszeniach] wniosek o zarejestrowanie stowarzyszenia
sąd rejestrowy rozpoznaje niezwłocznie, a rozstrzygnięcie powinno nastąpić
nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku. (...) Czas
rejestracji znacząco wykracza poza określony w ustawie termin. Pragniemy
zwrócić uwagę, że obywatele, bez względu na przekonania, mają równe prawo
do czynnego uczestniczenia w życiu publicznym i wyrażania zróżnicowanych
poglądów oraz realizacji indywidualnych zainteresowań (...)”. – stwierdził
w swojej wypowiedzi Mirosław Wróblewski z biura RPO64.
Przykłady działań podjętych w celu zapewnienia swobodnej działalności
organizacji LGBT, w tym zagwarantowanie możliwości obrony ich interesów oraz ułatwienia i promowania pracy należą do rzadkości. Brakuje zaangażowania ze strony państwa, które wspierałoby realizację podstawowych
celów działalności takich organizacji. Realizowane wspólnie przez państwo
i organizacje pozarządowe inicjatywy nakierowane na tematykę LGBT mają,
64. Zob. http://bydgoszcz.gazeta.pl/bydgoszcz/1,35590,6826077,Jest_poparcie_dla_bydgoskiej_Lambdy.html#ixzz2KZ5QRKGc.
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w większości przypadków, jedynie charakter fasadowy. Współpraca na etapie przygotowywania wspólnego przedsięwzięcia często nie przekłada się na
zaangażowanie państwa na etapie jego realizacji.
(Sprawa nr 32) Mimo stosownej informacji na stronie internetowej
MSW65 współpraca resortu z organizacjami pozarządowymi przy realizacji szkoleń lokalnych w ramach Programu zwalczania przestępstw z nienawiści dla funkcjonariuszy organów ochrony porządku publicznego nie jest
w praktyce realizowana.
Wyniki pracy organizacji LGBT często nie spotykają się z działaniami
państwa, które zmierzałyby do ich promowania.
(Sprawa nr 36) Przedstawiciele i przedstawicielkami organizacji pozarządowych często zapraszani są na spotkania, podczas których mogą przedstawić stanowisko nt. poszczególnych kwestii dotyczących sytuacji osób LGBT.
Spotkania te mają jednak zazwyczaj charakter ekspercki i wiedza przekazywana za ich pośrednictwem rzadko jest rozpowszechniana poza wąskim
środowiskiem specjalistów.
Zdarza się również, że urzędnicy i urzędniczki państwowi odmawiają
lub unikają takiej aktywności ze względów ideologicznych lub z powodu
bieżącej sytuacji politycznej, która nie sprzyja promowaniu różnorodności
odnoszącej się do osób LGBT.
(Sprawa nr 35) Zarząd Dzielnicy Mokotów nie zgodził się na wywieszenie tęczowych flag na budynkach Urzędu Dzielnicy Mokotów w dniu Parady Równości w 2011 roku. Decyzję uzasadniono chęcią zachowania w tej
sprawie neutralności ze względu na fakt, że dotyczy ona prywatnych spraw
obywateli66. Tymczasem, zarząd innej warszawskiej dzielnicy, Ursynowa,
wyraził zgodę na wywieszenie takich samych flag.
65. Zob. http://www.msw.gov.pl/portal/pl/350/9198.
66. Pismo Burmistrza Dzielnicy Mokotów z dnia 10 czerwca 2011 r.
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(Sprawa nr 37) Prezydent miasta Gdańska odmówił objęcia honorowego patronatu nad projektem Szafa Gdańska – Trójmiejska Queeroopowieść,
mającego na celu szerzenie tolerancji i otwartości wśród mieszkańców
Gdańska. Uzasadniając swoją odmowę, Prezydent wskazał, że – „patronat
(...) przyznawany jest wyłącznie wydarzeniom o wyjątkowym charakterze,
niosącym jednocześnie bardzo duży ładunek promocyjny67”.
Organizacje LGBT nie biorą zazwyczaj udziału w opracowywaniu ani wdrażaniu polityki publicznej na partnerskich zasadach. Pojawiają się jednak wyjątki
od tej zasady, jak np. Komisja Dialogu Społecznego przy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy czy eksperckie spotkania
w sprawie konsultacji Projektu Krajowego Programu na Rzecz Równego Traktowania PRdRT. W większości obszarów życia publicznego władze wciąż jednak nie
dostrzegają potrzeby podejmowania inicjatyw w zakresie spraw osób LGBT.
Przepisy prawa umożliwiają finansowanie ze środków publicznych działalności wszystkich organizacji pozarządowych bez jakiejkolwiek dyskryminacji. Jednakże w praktyce działalność organizacji LGBT bardzo rzadko
uznaje się za priorytet władz lokalnych i centralnych, także przy redystrybucji posiadanych środków finansowych. Między innymi z tych względów
organizacje chcące uzyskać dofinansowanie często składają wnioski o realizację działań dotyczących nie tylko tematyki LGBT, lecz odnoszących się
również do bardziej ogólnych zagadnień, takich jak np. prawa człowieka,
promocja różnorodności czy profilaktyka HIV/AIDS.
Organizacjom praw człowieka oraz ich przedstawicielom i przedstawicielkom nie jest zapewniona żadna specjalna ochrona ze strony władz publicznych. Sporadycznie dochodzi do incydentów wymierzonych przeciwko
działaczom i działaczkom LGBT (patrz też sprawa nr 27).
(Sprawa nr 38) W dniu 6 grudnia 2009 roku do lokalu, w którym trwała debata Fundacji Trans-Fuzja Rodzina – transseksualizm – prawo. Spojrzenie na polski system prawny, wtargnęła grupa chuliganów. W stronę

67. Pismo Urzędu Miejskiego w Gdańsku z dnia 8 kwietnia 2011 r.
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uczestników spotkania, wśród których byli również działacze i działaczki
LGBT, skierowano obraźliwe komentarze. Chwilę później agresorzy opuścili budynek.
(Sprawa nr 40) W dniu 26 kwietnia 2012 roku podczas odbywającego się
spotkania dyskusyjnego z cyklu Grodzka na Brackiej pod drzwi biura poselskiego Anny Grodzkiej (byłej prezeski fundacji Trans-fuzja) w Krakowie
podrzucono dwa granaty dymne. Pomieszczenie zostało wypełnione dymem,
a uczestnicy i uczestniczki spotkania musieli wyjść na zewnątrz. Mimo działań Policji nie doszło do ustalenia sprawcy/sprawców tego zajścia.
(Sprawa nr 41) W dniu 23 maja 2012 roku w trakcie spotkania studenckiego koła naukowego na Uniwersytecie Warszawskim, którego gościem
była Anna Grodzka, doszło do zadymienia pomieszczeń uniwersyteckich.
Sprawcy tego incydentu pozostali niezidentyfikowani. Dziekan wydziału prawa opublikował oświadczenie, w którym wyraził swoje ubolewanie
w związku z wydarzeniem.
Sprawcy najczęściej pozostają niewykryci. Zdarza się również, że sprawcami agresywnego ataku na działacza LGBT są przedstawiciele służb mundurowych. (patrz też sprawa nr 2 oraz sprawa nr 7).
(Sprawa nr 39) W dniu 11 listopada 2010 roku doszło do zatrzymania,
a następnie pobicia przez policję Roberta Biedronia – wówczas działacza
KPH. Biedroń brał udział w kontrmanifestacji mającej uniemożliwić przejście ulicami Warszawy marszu, którego uczestnicy i uczestniczki odwoływali się do skrajnie prawicowych, homofobicznych i ksenofobicznych haseł.
Sam przebieg zatrzymania został nagrany68 i wzbudził duże kontrowersje co
do prawidłowości działania funkcjonariuszy. Biedroniowi postawiono następnie zarzut naruszenia nietykalności cielesnej policjantów.

68. Nagranie dostępne pod adresem: http://www.youtube.com/watch?v=Hg7zB2ZNVqE,
rozmowa z Robertem Biedroniem na temat przebiegu zajścia i zatrzymania przez Policję
dostępna pod adresem: http://www.kph.org.pl/pl/allnews/15-kph/498-biedro-dla-is.
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W zasadzie zaangażowanie państwa w zakresie ochrony przed opisaną powyżej wrogością i agresją wciąż ogranicza się najczęściej jedynie do
zabezpieczania marszów równości. Na taką sytuację rzutuje również brak
regulacji prawnych w zakresie przestępstw z nienawiści motywowanej homofobią i transfobią.
Istnieją przykłady działań podejmowanych przez państwo, których celem jest tworzenie atmosfery sprzyjającą działalności organizacji LGBT oraz
promowania poszanowania ich pracy. Nie są one jednak rezultatem świadomej i spójnej polityki w tym zakresie, lecz konsekwencją decyzji pojedynczych urzędników, którzy dostrzegają potrzebę angażowania się w tworzenie środowiska sprzyjającego działalności organizacji LGBT.
(Sprawa nr 42) W latach 2007–2010 KPH prowadziła na zlecenie Biura
Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy kampanię społeczną we wszystkich warszawskich klubach LGBT w zakresie profilaktyki HIV/AIDS.
(Sprawa nr 43) Pierwszą poważną inicjatywą, w którą czynnie włączyło
się przedstawicielstwo polskich władz na szczeblu ministerialnym, było zorganizowane przez MSZ 15 lipca 2010 roku (w ramach EUROPride) panelu
„Prawodawstwo Międzynarodowe a prawa LGBT”.
(Sprawa nr 44) W lutym 2011 roku Grupa Młodzieżowa KPH zorganizowała V Festiwal Równe Prawo do Miłości dofinansowany przez Biuro
Urzędu m.st. Warszawy ds. Europejskiej Stolicy Kultury 2016.
(Sprawa nr 45) Organizacje LGBT uczestniczą w pracach Komisji Dialogu Społecznego ds. Równego Traktowania utworzonej przez przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych oraz władze miasta stołecznego Warszawy. Do końca 2011 roku wiceprzewodniczącą tej komisji
była Anna Grodzka.
(Sprawa nr 46) Prezydent Warszawy objęła w 2012 roku honorowy patronat nad kampanią społeczną „Zatrzymaj dyskryminację”. Polegała ona
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na wyemitowaniu w warszawskich tramwajach, autobusach oraz pociągach
SKM krótkiego filmu zachęcającego do poszanowania praw człowieka,
w tym ze względu na orientację seksualną.
(Sprawa nr 47) MSW zaprosiło w 2011 roku KPH do włączenia się
w obchody Europejskiego Roku Wolontariatu w Polsce poprzez włączenie
się do realizacji projektu „Pawilon”, umożliwiającego prezentację własnej
działalności oraz przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej.
(Sprawa nr 48) Po interwencji ze strony KPH w sprawie dyskryminacji homoseksualnego pracownika Polskich Kolei Państwowych (dalej PKP)
przez współpracowników, dyrektor PKP wystosował pismo do zwierzchników wszystkich komórek organizacyjnych, w którym zobowiązał ich do
omówienia zagadnień dotyczących zakazu dyskryminacji. Zapowiedział
również, że wystąpienie kolejnych niepożądanych zachowań będzie skutkowało wyciągnięciem konsekwencji karnych do rozwiązania umowy o pracę
z winy pracownika włącznie69.
(Sprawa nr 49) KPH oraz Krajowe Centrum ds. AIDS zorganizowały
w dniach 21–23 maja 2012 roku szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe adresowane do pracowników służb społecznych.
(Sprawa nr 50) Niektórzy posłowie popierają działania podejmowane
przez organizacje LGBT. Przykładem takiego poparcia jest wniesienie przez
jedną z partii politycznych projektu ustawy nowelizującej przepisy o przestępstwach z nienawiści, przygotowanego przez organizacje pozarządowe.
(Sprawa nr 51) Dzięki wstawiennictwu RPO, w 12 września 2011 roku
w siedzibie Ministerstwa Zdrowia (dalej MZ) doszło do spotkania organizacji LGBT z przedstawicielami i przedstawicielkami MZ, podczas którego
omawiano problemy osób LGBT w kontaktach ze służbą zdrowia.

69. Pismo PKP z dnia 25 lutego 2010 r.
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(Sprawa nr 52) Burmistrz Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zorganizował w dniach 4–11 czerwca 2011 roku serię wydarzeń w ramach Tygodnia Równości zapowiadając jednocześnie wywieszenie tęczowych flag na
budynkach Urzędu Dzielnicy Ursynów.
(Sprawa nr 53) W dniu 13 stycznia 2011 roku wraz z otwarciem wystawy
Berlin-Yogyakarta w Zielonej Górze doszło do spotkania z Pełnomocniczką
Marszałka Województwa Lubuskiego ds. Równego Traktowania.
Organizacje LGBT są w stanie współpracować z krajowymi instytucjami
praw człowieka, organami równościowymi, mediami i innymi organizacjami
broniącymi praw człowieka i, jak dotąd, aktywnie z tego prawa korzystają.
(Sprawa nr 54) Przykładem takiej współpracy może być zorganizowana
w dniu 19 kwietnia 2012 roku przez KPH debata „Czy Polska jest krajem
przyjaznym dla uchodźców LGBT?”, w której wzięli udział zarówno przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych (Stowarzyszenie
Interwencji Prawnej – [dalej: SIP] i PTPA), jak i instytucji państwowych
(członek Rady do Spraw Uchodźców [dalej RdSU]) oraz mediów (dziennikarka „Gazety Wyborczej”).
(Sprawa nr 55) Organizacje LGBT wraz z innymi organizacjami i grupami
nieformalnymi przystąpiły do koalicji „Porozumienie 11 listopada“, powstałej
w celu legalnego uniemożliwienia organizacjom neofaszystowskim przemarszu
ulicami Warszawy w trakcie corocznych obchodów Święta Niepodległości.
Przedstawiciele i przedstawicielki organizacji LGBT biorą również udział
w szkoleniach, konferencjach międzynarodowych i innych przejawach
działalności dotyczącej tematyki praw człowieka, organizowanych zarówno
przez instytucje państwowe, jak i organizacje pozarządowe.
Z informacji, a także doświadczeń organizacji pozarządowych nie wynika, aby obowiązywały jakiekolwiek przepisy umożliwiające pomoc i stosowanie środków ochrony obrońców praw człowieka działających w krajach
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trzecich, takich jak obserwacji lub udziału w procesach czy wydawania wiz
awaryjnych. Aktywność władz publicznych w tym obszarze ograniczała się
jak dotąd jedynie do udziału w spotkaniach z przedstawicielami i przedstawicielkami zagranicznych organizacji LGBT, mającymi na celu wymianę
doświadczeń. Krajowe organizacje LGBT mogą natomiast zapraszać aktywistów LGBT z innych państw w ramach organizowanych przez siebie szkoleń
czy stypendiów.
III. Wolność wyrażania opinii i pokojowego zgromadzania się
Obszar III. Załącznika zobowiązuje państwa członkowskie do zagwarantowania wolności wyrażania opinii i pokojowych zgromadzeń osób
LGBT, zapewnienia swobody otrzymywania i przekazywania informacji
oraz idei odnoszących się do orientacji seksualnej, tożsamości płciowej,
wspierania pluralizmu i niedyskryminacji w mediach, ochrony legalnych
zgromadzeń, a także potępiania przez władze publiczne jakiejkolwiek ingerencji w korzystanie z wolności wyrażania opinii i pokojowego zgromadzania się przez osoby LGBT.
Polskie władze nie ingerują obecnie w swobodę otrzymywania i przekazywania takich informacji lub idei. Dotyczy to każdego z wymienionych
obszarów. Widoczne jest to zwłaszcza w sferze inicjatyw podejmowanych
samodzielnie przez środowisko organizacji LGBT, a w szczególności tych,
które nie wymagają zgody lub finansowego wsparcia ze strony państwa.
W tych przypadkach zaś, gdy realizacja tej swobody uzależniona jest od
zaangażowania instytucji publicznych (w jakiejkolwiek postaci), zdarzają
się sytuacje, że jest ona niekiedy ograniczana w sposób, który może budzić
zastrzeżenia odnośnie jego zasadności.
Jak dotąd, nie podjęto również żadnych działań, które byłyby nastawione
na promowanie w mediach tolerancji wobec osób LGBT. Szczególnie widoczne jest to w przypadku informacji o zdarzeniach mających homofobiczny lub transfobiczny charakter. Władze różnego szczebla najczęściej milczą
i nie potępiają tego typu naruszeń. Jedynie nieliczni politycy dostrzegają
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konieczność krytycznego komentowania takich zdarzeń w swoich wystąpieniach. W większości przypadków problem ten nie jest w ogóle dostrzegany,
a homofobiczne i transfobiczne komentarze nadal bardzo często padają z ust
przedstawicieli i przedstawicielek władz (patrz też Sprawy nr 12–18).
(Sprawa nr 31) W dniu 25 października 2011 roku Sąd Okręgowy
w Warszawie wydał postanowienie, na mocy którego dokonano wpisu (w
ewidencji partii politycznych) znaków graficznych partii politycznej Narodowego Odrodzenia Polski – znaku „zakaz pedałowania” (będącego najbardziej obraźliwym symbolem homofobicznym w Polsce). Dopiero na skutek
interwencji Prokuratora Okręgowego w Warszawie, oraz RPO doszło do
odmowy rejestracji tego symbolu.
Osobom LGBT przysługuje konstytucyjna wolność organizowania pokojowych zgromadzeń70. Do 2005 roku prawo to było jednak wielokrotnie naruszane poprzez wydawanie przez władze decyzji o zakazie zgromadzeń, uzasadnianych przepisami prawa o ruchu drogowym lub prawa
o zgromadzeniach.
(Sprawa nr 57) Parady Równości były zakazywane w Warszawie w latach 2004 i 2005. Decyzje prezydenta miasta były wówczas uzasadniane
względami bezpieczeństwa, potrzebą uniknięcia ryzyka zamieszek ze strony
przeciwników Parady oraz utrudnień w ruchu miejskim. Odmowie wydania
zgody na Paradę Równości w 2005 roku towarzyszyła jednak zgoda prezydenta miasta na odbycie kilka dni później (18 czerwca 2005 roku) manifestacji środowisk prawicowych pod nazwą „Parada Normalności”, podczas
której uczestnicy i uczestniczki manifestacji wznosili homofobiczne hasła.
W dniu 18 stycznia 2006 roku Trybunał Konstytucyjny (dalej TK) orzekł
(sprawa K 21/05), że przepis, na który powołał się prezydent Warszawy
zabraniając demonstracji, jest niezgodny z Konstytucją w takim zakresie,
w jakim narusza on wolność do zgromadzeń. W dniu 3 maja 2007 roku
70. Art. 57 Konstytucji RP: „Każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych
zgromadzeń i uczestniczenia w nich. Ograniczenie tej wolności może określać ustawa”.
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Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu (dalej ETPC) orzekł
w sprawie Bączkowski i inni przeciwko Polsce (skarga nr 1543/06), że władze Warszawy dopuściły się naruszenia Europejskiej Konwencji o Ochronie
Praw Człowieka (dalej EKPC)71, zakazując przeprowadzenia warszawskiej
Parady Równości w 2005 roku.
(Sprawa nr 58) W 2005 roku zakazano Marszu Równości, organizowanego w ramach poznańskich Dni Równości i Tolerancji. Mimo, że Policja nie
wniosła zastrzeżeń do zaproponowanej początkowo przez organizatorów
trasy przemarszu, Prezydent Poznania uznał, że marsz będzie zagrożeniem
dla porządku publicznego. Decyzja prezydenta została zaskarżona do Wojewody. Ten podtrzymał decyzję prezydenta, za co został następnie ukarany
przez sąd partyjny. Sama decyzja została ostatecznie uchylona orzeczeniem
Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej NSA)72.
W chwili obecnej nie dochodzi już do przypadków tak jaskrawego naruszania wolności do zgromadzeń, a wspomniana ingerencja władz samorządowych Warszawy i Poznania w zorganizowanie parad pokojowych
zgromadzeń w 2005 roku została potępiona i uznana za bezprawną również
przez organy równościowe i niektórych polityków.
(Sprawa nr 64) Mimo zakazu odbycia warszawskiej Parady Równości
w 2005 roku wzięli w niej udział m.in. wicepremier Izabela Jaruga-Nowacka,
wicemarszałek Sejmu Tomasz Nałęcz, a także senatorzy Maria Szyszkowska
i Kazimierz Kutz.
Podkreślenia wymaga jednak to, że władzom nadal zdarza się niekiedy
stawiać organizatorom zgromadzeń LGBT warunki lub niejednoznaczne
sugestie na temat proponowanej trasy bądź przebiegu demonstracji, które
nie pojawiają się w przypadku organizacji zgromadzeń o innej tematyce.
71. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia
4 listopada 1950 r. (Dz.U. 1993 nr 61, poz. 284, z późn. zm.).
72. Wyrok z dnia 25 maja 2006 roku, I OSK 329/06.
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(Sprawa nr 63) Takie sugestie pojawiły się podczas organizacji Marszu
Równości we Wrocławiu, planowanego na dzień 1 października 2011 roku.
Pracownik Wydziału Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Wrocławia zaproponował, aby zmienić miejsce rozpoczęcia Marszu ze względu na możliwość wystąpienia zakłócenia manifestacji przez kontrdemonstrantów73. Marsz rozpoczął
się jednak w miejscu zgodnym z pierwotnymi planami organizatorów.
Mimo, że wciąż dochodzi do prowokacji ze strony środowisk przeciwnych osobom LGBT (ich sprawcy najczęściej nie zostają wykryci), możliwość odbywania pokojowych zgromadzeń LGBT jest w Polsce, co do zasady, gwarantowana.
W przeszłości zdarzało się, że pomimo posiadanej wiedzy na temat możliwości wystąpienia wrogich reakcji wobec zgromadzeń LGBT lub przewidywania wystąpienia takich reakcji, służby mundurowe nie gwarantowały
odpowiedniej ochrony jego uczestnikom.
(Sprawa nr 59) Zorganizowany w dniu 7 maja 2004 roku w Krakowie Marsz Równości został poważnie zakłócony przez grupę pseudokibiców oraz sympatyków organizacji ultraprawicowych i nacjonalistycznych.
Uczestników i uczestniczki zaatakowano jajkami, kamieniami oraz innymi
niebezpiecznymi przedmiotami. Kilka osób zostało lekko rannych. Obrażenia odniósł także jeden policjant. Chuligani zdemolowali ogródki kawiarniane na Rynku Głównym, a także wdali się w walki z Policją.
(Sprawa nr 60) Marsz Równości w Poznaniu, zorganizowany w listopadzie 2004 roku, zdołał przejść jedynie ok. 100–200 metrów, po czym (ze
względu na kontrmanifestację) został zawrócony przez Policję do punktu
wyjścia, gdzie przeobraził się w stacjonarną pikietę. Policja, jak tłumaczono, nie była w stanie zapewnić uczestnikom marszu odpowiedniej ochrony. W czasie wydarzenia zniszczono radiowóz, samochód telewizyjny
i pobito dwóch dziennikarzy.

73. Pismo RPO z dnia 12 października 2011 r.
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Obecnie ochrona pokojowych demonstracji osób LGBT jest dużo skuteczniejsza.
Podkreślić należy również, że polskie prawo przewiduje możliwość zakwestionowania decyzji o zakazie zgromadzenia74. Postępowanie odwoławcze jest w takim przypadku dwuinstancyjne. Procedura jest długotrwała
i w przypadku wydania decyzji o zakazie zgromadzenia na kilka dni przed
jego terminem uniemożliwia uchylenie tej decyzji przez sąd w czasie pozwalającym na odbycie manifestacji w pierwotnie zaplanowanym dniu.
Pozwala to na blokowanie przez władze organizacji zgromadzeń. W ciągu
ostatnich kilku lat takie przypadki nie miały jednak miejsca. Niewykluczone
jest jednak, że procedura rejestracji zgromadzeń może ulec zmianie. Po wydarzeniach z dnia 11 listopada 2012 roku (zablokowanie przez koalicję organizacji pozarządowych, w tym organizacji LGBT, marszu niepodległości
zorganizowanego przez środowiska otwarcie homofobiczne, transfobiczne,
które doprowadziło do zaatakowania przez grupkę kilkudziesięciu chuliganów funkcjonariuszy policji oddzielających oba zgromadzenia) Prezydent
Bronisław Komorowski zapowiedział podjęcie zdecydowanych prac mających doprowadzić do przyjęcia zmian w prawie, wyłączających możliwość
zaistnienia podobnych zdarzeń w przyszłości.
IV. Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
Obszar IV. Załącznika odnosi się do obowiązków państw członkowskich
w zakresie przeciwdziałania penalizacji dobrowolnych stosunków seksualnych
osób dorosłych, gromadzeniu danych osobowych odnoszących się do orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej, dyskryminacji w dostępie do praw
przysługujących parom, a także dotyczących rodzicielstwa. Rekomendacje
zawarte w tym obszarze nakładają również na państwa członkowskie wymóg
zapewnienia prawnego uznania korekty płci za pomocą szybkiej, przejrzystej
i łatwo dostępnej procedury, usunięcia wszelkich nadmiernie dotkliwych warunków wstępnych (w tym również wymagań dotyczących zmian natury fi74. Art. 9 Ustawy z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. nr 51, poz.
297 z późn. zm.).
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zycznej) wymaganych do prawnego uznania korekty płci, a także skutecznego
zagwarantowania, aby osoby transpłciowe po zakończeniu procedury korekty
płci miały prawo do zawarcia związku małżeńskiego z osobą płci przeciwnej.
Jednopłciowe czynności seksualne nie są w Polsce kryminalizowane
od 1932 roku. Nie istnieje również różnica w tzw. „wieku przyzwolenia”, co
oznacza, że wiek dobrowolnej inicjacji seksualnej ustalony jest na jednakowym poziomie dla relacji homo- i heteroseksualnych, bez względu na status
płciowy i wynosi 15 lat75.
KK, Kodeks postępowania karnego (dalej KPK)76 oraz KKW zawierają przepisy, które ze względu na sposób ich dotychczasowego stosowania
mają charakter dyskryminujący dla osób LGBT. Poważne problemy nadal
budzi interpretacja niektórych pojęć, takich jak np. „osoba pozostająca
we wspólnym pożyciu” czy „osoba wspólnie zamieszkująca i gospodarująca”. Skutkować to może niekiedy nierównym traktowaniem par niebędących małżeństwem, np. w zakresie możliwości odmowy składania zeznań
w trakcie postepowania karnego czy uzyskiwania przepustek lub widzeń
z parterem w przypadku odbywania przez niego kary pozbawienia wolności (patrz też Raport Szczegółowy).
Mimo wielokrotnych apeli ze strony środowiska organizacji pozarządowych rząd nie podjął jak dotąd inicjatywy w kwestii zmiany brzmienia
lub praktyki stosowania wskazanych przepisów. Zdaniem MS, „w polskim
prawie nie występują żadne tego rodzaju przepisy”, które mogłyby dyskryminować osoby LGBT77.
Z informacji posiadanych przez organizacje pozarządowe nie wynika,
aby organy państwowe, w tym organy ścigania, gromadziły obecnie dane
na temat orientacji seksualnej. Dane o życiu seksualnym należą do tzw.
75. Art. 200 KK: § 1. „Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza
się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się
takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat
2 do 12. § 2. Tej samej karze podlega, kto w celu zaspokojenia seksualnego prezentuje
małoletniemu poniżej lat 15 wykonanie czynności seksualnej”.
76. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. nr 89, poz.
555, z późn. zm.).
77. Pismo MS z dnia 17 listopada 2011 r.
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danych wrażliwych, które podlegają szczególnej ochronie. Zabronione jest
przetwarzanie takich danych z wyjątkiem konkretnych przypadków, które
na to zezwalają78.
Władze wciąż nie rozwiały jednak wątpliwości na temat przechowywania informacji zgromadzonych w ramach przeprowadzanej przez Milicję
Obywatelską w latach 1985–1987 akcji „Hiacynt“. Akcja miała na celu zebranie materiałów o polskich gejach i ich środowisku. W wyniku działań
Milicji zarejestrowano ok. 11000 akt osobowych, które zawierały dane na
temat preferencji seksualnych kontrolowanych osób. Jak dotąd nie ustalono
w sposób jednoznaczny, co stało się z tymi aktami.
Z informacji historycznych oraz przekazanych przez Instytut Pamięci
Narodowej wynika natomiast, że osoby transpłciowe, interseksualne, a także
takie, których ekspresja płciowa lub wizerunek odbiegały od stereotypowo
pojmowanej męskości lub kobiecości, były również inwigilowane oraz rejestrowane jako osoby homoseksualne79.
Zarówno tożsamość płciowa, jak i ekspresja płciowa nie są w sposób
literalny traktowane na gruncie prawa polskiego jako przesłanki dyskryminacyjne. Jak dotąd nie wprowadzono również żadnych przepisów, które
regulowałyby kwestię prawnej i medycznej korekty płci. Dotychczas wykorzystywana procedura została stworzona na gruncie praktyki sądowej,
w tym kilku orzeczeń Sądu Najwyższego80.
W celu dokonania prawnej korekty płci konieczne jest poddanie się postępowaniu sądowemu (wystąpienie z powództwem z art. 189 k.p.c. o ustalenie przez
sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa), które kończy się

78. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. z dnia 17 czerwca 2002 r. (Dz.U. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
79. Z informacji uzyskanych od IPN wynika, że Instytut posiada pewne materiały dotyczące tego zagadnienia, wytworzone i zgromadzone przez byłe organy bezpieczeństwa
w latach 1944–1990. Materiały te znajdują się w wyodrębnionym archiwum, pozostającym do dyspozycji Prezesa IPN. Należą do narodowego zasobu archiwalnego
i podlegają szczególnej ochronie przed zniszczeniem (pismo IPN z 19 kwietnia 2012 r.).
80. Uchwała SN z dnia 25 lutego 1978 r. (III CZP 100/77); wyrok SN z dnia 22 czerwca
1989 r. (uchwała III CZP 37/89); postanowienie SN z dnia 22 marca 1991 r. (III CRN
28/91); uchwała SN z dnia 8 maja 1992 r. (III CZP 40/92); uchwała SN z dnia 22 września 1995 r. (III CZP 118/95).
74

IV. RAPORT OGÓLNY

wydaniem przez sąd wyroku o ustaleniu płci. Przesłanki, jakimi może kierować
się sąd przy podejmowaniu decyzji są jednak nieostre i bazują na niewielkim
dorobku orzeczniczym, zgodnie z którym sąd może dokonać korekty, „jeżeli cechy nowo kształtującej się płci są przeważające i stan ten jest nieodwracalny81”.
Brakuje również jasnych reguł i zaleceń dla diagnostów, co wielokrotnie prowadzi do sytuacji, w których osoby transpłciowe zmuszone są czekać
miesiącami na uzyskanie diagnozy umożliwiającej złożenie skutecznego pozwu. Muszą również niekiedy przechodzić przez niechciane i niepotrzebne
zabiegi chirurgiczne82, które mają gwarantować przewidzianą przez orzecznictwo Sądu Najwyższego „trwałość nowo kształtującej się płci”.
Wyrok sądu o ustaleniu płci stanowi podstawę do dokonania korekty imienia i nazwiska, wpisania wzmianki o korekcie płci w aktach stanu cywilnego,
a także wprowadzenia zmian w innych dokumentach – wydania nowego numeru PESEL (osobisty numer identyfikacyjny, którego przedostatnia cyfra
stanowi oznaczenie płci: liczba parzysta oznacza płeć żeńską, zaś nieparzysta
– płeć męską) zawierającego zmienione oznaczenie płci, a następnie również
(w drodze odpowiedniej procedury administracyjnej) zmiany dowodu osobistego, paszportu oraz prawa jazdy. Akt urodzenia nie jest jednak wymieniany
na nowy. Mimo że wprowadza się do niego wzmiankę dodatkową o korekcie płci, wcześniejsze oznaczenie płci pozostaje nadal widoczne w przypadku
uzyskania pełnego odpisu aktu urodzenia osoby po korekcie płci.
Na podstawie skróconego odpisu aktu urodzenia, dowodu osobistego
oraz wyroku sądu możliwe jest następnie dokonanie korekty w innych ważnych dokumentach dotyczących osoby, a więc aktach własności nieruchomości, umowach, książeczce zdrowia oraz dokumentach potwierdzających
wykształcenie i historię zatrudnienia.
Nie istnieją jednak żadne przepisy, które kompleksowo regulowałyby
kwestię zmiany danych na świadectwach pracy oraz innych dokumentach
związanych z zatrudnieniem osób będących po korekcie płci. Wymiana tych
81. Uchwała Sądu Najwyższego (SN) z dnia 25 lutego 1978 r. (III CZP 100/77).
82. Dane zebrane w 2010 i 2011 r. na próbie około 12000 osób w ramach projektu
Raport na temat sytuacji społecznej osób LGBT za lata 2010–2011, realizowany przez
Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii, Stowarzyszenie Lambda oraz Fundację
Trans-Fuzja (w druku)
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dokumentów może nastąpić na żądanie osoby, która dokonała korekty płci,
a także zgody podmiotu, który wystawił dokument. Nie istnieją żadne mechanizmy prawne zmuszające bądź pracodawcę, bądź władze szkoły do zmiany
wspomnianych danych. Wyjątek w tym zakresie dotyczy przepisów prawnych
regulujących szkolnictwo wyższe83. Przewidują one wprost uprawnienie osoby po korekcie płci do wymiany wszelkich świadectw i dyplomów wydanych
przed dokonaniem korekty prawnego oznaczenia płci. W 2011 roku problem
wymiany nieaktualnych dokumentów stał się przedmiotem interwencji RPO
do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (dalej MPiPS)84.
Mimo iż tożsamość płciowa (a dokładniej poczucie przynależności do danej płci) została uznana przez Sąd Najwyższy w 1991 roku jako dobro osobiste85, a Sad Apelacyjny w Rzeszowie podkreślił, że sama płeć człowieka jest
dobrem osobistym86, informacje o korekcie płci nie są traktowane jako dane
wrażliwe. Chociaż płeć uznaje się za dobro osobiste, należy ona również do
danych koniecznych do wpisania w wielu dokumentach, przez co przyjmuje
się, że posiada ona nieco inny status niż np. orientacja seksualna.
Związki partnerskie
Polskie ustawodawstwo nie reguluje praw i obowiązków par niepozostających w związku małżeńskim. Również pary jednopłciowe nie mają obecnie możliwości rejestracji swojego pożycia. W świetle prawa takie związki
pozostają jedynie stanem faktycznym, a osoby żyjące razem i prowadzące
wspólne gospodarstwo domowe bez węzła małżeńskiego (w konkubinacie
83. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września
2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Z 2011 r. Nr 201, poz. 1188):
§ 17. 1. Po ukończeniu studiów nie dokonuje się zmiany imienia (imion) lub nazwiska
absolwenta w jego dyplomie i dokumentach, o których mowa w § 11 ust. 1, chyba że
zmiana imienia (imion) i nazwiska nastąpiła na podstawie decyzji administracyjnej
lub orzeczenia sądu wydanego w postępowaniu w sprawie zmiany płci. W tych przypadkach wydaje się dyplom na nowe imię (imiona) lub nazwisko, po przedstawieniu
decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądu.
84. Zob. Pismo RPO do MPiPS z dnia 26 kwietnia 2011 r. dostępne pod adresem:
http://www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl/pdf/2011/04/673031/1561741.pdf.
85. Postanowienie SN z dnia 22 marca 1991 r. (III CRN 28/91).
86. Wyrok sądu apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 4 czerwca 2009 roku (I ACa 120/09).
76

IV. RAPORT OGÓLNY

lub partnerstwie) traktowane są w większości przypadków przez obowiązujące prawo jako osoby obce. Nieliczne przepisy, które odnoszą się do związków osób niebędących małżeństwami, są najczęściej interpretowane w sposób, który wyłącza ich zastosowanie w stosunku do par tej samej płci87.
Państwo nie podejmuje działań, które zmierzałyby do kompleksowego
uznania praw i obowiązków w odniesieniu do par tej samej płci. Wielokrotnie
podejmowano inicjatywy (poprzez przedstawianie odpowiednich projektów
ustaw88), które zmierzałyby do pewnej instytucjonalizacji związków jednopłciowych. Za każdym razem brakowało jednak politycznej woli, aby projekty te stały się obowiązującym prawem. Wniesione jednocześnie przez partie
opozycyjne, przy wsparciu organizacji LGBT, podczas obecnej kadencji Sejmu dwa projekty ustaw o związkach partnerskich zostały odrzucone przez
Sejm. W chwili obecnej na rozpoznanie oczekuje projekt ustawy o umowie
związku partnerskiego przygotowany przez członka partii rządzącej, który ma
mieć zastosowanie również do związków jednopłciowych. Mimo że projekt
ten rozwiązuje kilka istotnych problemów i utrudnień, z którymi zmagają się
aktualnie partnerzy związku jednopłciowego, to uprawnienia, które przewiduje nadal pozostają bardzo ograniczone.
Utrudnione jest również zawieranie przez obywateli polskich jednopłciowych związków partnerskich lub małżeństw za granicą. Urzędy Stanu
Cywilnego (dalej USC) uniemożliwiają zawieranie takich związków poprzez
odmawianie wydania zaświadczenia stwierdzającego zdolność prawną do
zawarcia związku małżeńskiego poza granicami Polski. Odmowy te uzasadnia się brzmieniem krajowych przepisów prawa, które przewidują możliwość zawarcia jedynie małżeństwa między osobami różnej płci89. W sprawie
tej wielokrotnie interweniowała m.in. KPH, RPO oraz PRdRT, twierdząc,
że takie praktyki są niezgodne z prawem i mają charakter dyskryminacyjny. Sprawą tą zajmuje się także Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego,
a europosłowie zasiadający w tej Komisji jednogłośnie od lat domagają się
87. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 1988 r., I KR 50/88, OSNKW 1988,
nr 9-10, poz. 71.
88. Dwa projekty powstały w 2004 r., natomiast jeden projekt w zeszłej kadencji Sejmu.
89. Decyzja Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy z dnia 9 listopada 2010 r. (USC.
IV/VL WR.5141/568/2010).
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od polskiego rządu kolejnych wyjaśnień, uważając, że takie praktyki polskiej administracji naruszają podstawowe zasady funkcjonowania Unii Europejskiej, w tym zakaz dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej czy
swobodę przepływu osób. Odnosząc się do obecnej sytuacji, Viviane Reding, Komisarz Sprawiedliwości i Praw Podstawowych Unii Europejskiej,
w wypowiedzi dla „Rzeczpospolitej” z dnia 2 lutego 2011 r.90 stwierdziła, że
obywatel ma prawo uzyskania dokumentu o swoim stanie cywilnym. Mimo
to stosowne przepisy prawne nie zostały jak dotąd znowelizowane.
Polskie prawodawstwo nie reguluje również kwestii małżeństw osób po
korekcie płci. Małżeństwa (w myśl art. 18 Konstytucji RP91) są zawierane pomiędzy mężczyzną a kobietą, którzy identyfikowani są według oficjalnego statusu prawnego. Istnienie wzmianek o korekcie płci nie rzutuje na prawo do
zawierania małżeństwa, a osoba po prawnej korekcie płci może zawrzeć małżeństwo z osobą płci przeciwnej92. Duże wątpliwości, w szczególności w kontekście brzmienia tego obszaru Zalecenia, budzi obecnie obowiązujący wśród
warunków prawnej korekty płci wymóg rozwiązania małżeństwa osoby transpłciowej pozostającej w związku małżeńskim. Zdarza się, iż mimo poddania
się przez jednego z małżonków procesowi korekty płci, chcą oni nadal pozostać (i faktycznie pozostają po rozwodzie) w stałym pożyciu. Nie przysługują
im już jednak te same prawa, które przysługiwały im przed rozwodem.
Prawa rodzicielskie
Polskie prawo nie przewiduje, aby orientacja seksualna rodzica miała jakikolwiek wpływ na decyzje dotyczące władzy rodzicielskiej lub kontaktów
z dzieckiem. Główną przesłanką, która ma decydować o ukształtowaniu takich stosunków, jest dobro dziecka. Stanowi ono naczelną zasadę polskiego
systemu prawa rodzinnego co potwierdza szereg szczegółowych regulacji
90. Zob. http://www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl/pdf/2010/11/660930/1553675.pdf.
91. Art. 18 Konstytucji RP: „Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”.
92. K. Osajda, Cywilnoprawne aspekty zmiany płci u transseksualistów, [w:] R. Wieruszewski, M. Wyrzykowski (red.), Orientacja seksualna i tożsamość płciowa. Aspekty
prawne i społeczne, Instytut wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2009, s. 179 i nast.
78

IV. RAPORT OGÓLNY

prawnych z zakresu prawa rodzinnego (np. art. 93 oraz art. 1132 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego [dalej: KRiO]93). W praktyce, argumenty odnoszące
się do seksualności rodzica bywają podnoszone w postępowaniach mających
na celu uregulowanie władzy rodzicielskiej lub kontaktów z dzieckiem.
W polskim systemie prawa nie występują przepisy prawne, które stwierdzałyby, że tylko osoba heteroseksualna może adoptować dziecko94. Badanie
PBS DGA z 2008 roku wykazało jednak, że 79% osób badanych nie chce, aby
osoby homoseksualne miały prawo do adopcji dzieci95. W praktyce więc, ze
względu na nieostrość pojęcia „dobro dziecka”, rozpatrywanie przez sędziów
lub pracowników ośrodków adopcyjnych konkretnego wniosku o adopcję
nie zawsze jest wolne od stereotypów przy ocenie, czy przysposabiający lub
przysposabiająca będzie w stanie to dobro zagwarantować.
W Polsce brak jest również ustawodawstwa dotyczącego praw reprodukcyjnych. Zapłodnienie z wykorzystaniem metod wspomaganego rozrodu
jest prywatnym, niefinansowanym przez państwo zabiegiem. W praktyce
dostęp do takiego leczenia nie odbywa się bez dyskryminacji samotnych kobiet96. Nieznana jest sytuacja transmężczyzn ubiegających się o możliwość
skorzystania z takich metod. Kolejną przeszkodą, utrudniającą w znaczny
sposób planowanie rodziny jest brak specjalistów służby zdrowia, którzy
posiadaliby odpowiednią wiedzę i kwalifikacje, aby zajmować się zdrowiem
seksualnym i reprodukcyjnym osób transpłciowych typu K/M.
93. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. nr 9, poz.
59, z późn. zm.): Art. 93. § 1. Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. § 2.
Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd w wyroku ustalającym pochodzenie dziecka
może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców. Przepisy art. 107 i art. 109-111 stosuje się odpowiednio. Art.
1132. § 1. Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy ograniczy utrzymywanie
kontaktów rodziców z dzieckiem.
94. Wśród wymienianych w KRiO wymogów, które musi spełnić osoba chcąca przysposobić dziecko, wskazano: zdolność do czynności prawnych przysposabiającego, jego
niekaralność, odpowiednią różnicę wieku, posiadanie odpowiednich warunków bytowych i mieszkaniowych, dawanie rękojmi należytego wykonania praw i obowiązków
wynikających z władzy rodzicielskiej, oznaczającej posiadanie takich cech osobistych
i poziomu moralnego, który gwarantuje właściwe dbanie o dobro dziecka.
95. Zob. http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/dziecko-nie-dla-geja,60222.html.
96. M. Zima, Prawo osób homoseksualnych do życia rodzinnego – prawo do wychowywania własnych dzieci, [w:] M. Zima (red.), Tęczowe Rodziny..., op. cit., s. 36.
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Kwestia tożsamości płciowej czy transpłciowości nie jest podejmowana
w żadnych dokumentach bądź ustawach odnoszących się do życia rodzinnego. Dotyczy to zarówno kwestii adopcji, jak i opieki nad dzieckiem. Ze
spraw wpływających do Fundacji Trans-Fuzja, KPH, a także zrealizowanych
badań97 wiadomo, że osoby decydujące się na korektę płci, będące biologicznymi rodzicami, najczęściej wolą czekać do osiągnięcia przez ich dziecko pełnoletności, aby mieć pewność, że zmiana ich statusu prawnego nie
wpłynie na ich relacje z dziećmi. Co prawda, zarówno macierzyństwo, jak
i ojcostwo może zostać ustalone na drodze powództwa cywilnego o ustalenie istnienia stosunku prawnego (art. 189 k.p.c.), jednak, jak dotąd, polskiemu orzecznictwu nie jest znany przypadek ustalania macierzyństwa lub
ojcostwa w przypadku korekty płci prawnej jednego z rodziców.
(Sprawa nr 137) Podczas przeprowadzania w latach 2008–2010 przez Fundację Trans-Fuzja monitoringu forów internetowych o tematyce transpłciowości, pracownicy Fundacji natknęli się na wpis rozwiedzionego transmężczyzny
wychowującego swoje 12-letnie dziecko z poprzedniego małżeństwa. Osoba
ta opisywała trudności z jakimi się spotyka po orzeczeniu rozwodu. Oficjalną
przyczyną rozwodu nie była wyrażona wprost transpłciowość jednego z małżonków, lecz „niezgodność charakterów”. Sąd przyznał sprawowanie opieki
nad dzieckiem transpłciowemu małżonkowi (ani sąd, ani drugi małżonek nie
wiedzieli o jego planach dotyczących poddania się procedurze korekty płci).
Wkrótce potem transmężczyzna związał się z kobietą. Ich związek, ze względu
na brak prawnej korekty płci przez transmężczyznę, nie mógł zostać oficjalnie uznany przez państwo i traktowany był w świetle prawa jako nieformalny
związek jednopłciowy. Z obawy, aby informacja na temat łączącej ich relacji
nie została wykorzystana przez ich byłych współmałżonków (partnerka transmężczyzny również była rozwódką) do odebrania im praw do wychowywania
dziecka transmęzczyzny, oboje z parterów postanowili ukrywać swój związek.

97. Dane zebrane w 2010 i 2011 roku na próbie około 12000 osób w ramach projektu
Raport na temat sytuacji społecznej osób LGBT za lata 2010–2011, realizowany przez
Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii, Stowarzyszenie Lambda oraz Fundację
Trans-Fuzja (w druku).
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Z tych samych względów transmężczyzna podjął decyzję o przesunięciu procedury korekty płci i terapii hormonalnej do momentu uzyskania przez jego
dziecko pełnoletności. Podyktowane było to chęcią zminimalizowania ryzyka pozbawienia go możliwości wykonywania władzy rodzicielskiej. Jak dotąd
żadne dodatkowe informacje na temat tej sprawy nie są znane.
Ze względu na brak jakichkolwiek regulacji prawych, kwestia rodzicielstwa osób transpłciowych pozostaje niejasna. Mimo że wykształcona przez
orzecznictwo sądowe procedura postępowania z osobami dokonującymi
prawnej korekty płci nie wymaga od nich poddania się zabiegowi sterylizacji, organizacje LGBT nie posiadają żadnych informacji na temat osób,
które zdecydowałyby się na posiadanie dziecka (tzn. na jego poczęcie lub
urodzenie) po dokonaniu prawnej korekty płci. Status prawny takich rodziców byłby z pewnością problematyczny, w szczególności jeśli weźmie się
pod uwagę silne powiązanie (wynikające m.in. z kształtu regulacji przyjętej
w KRiO) kategorii „matki” i „ojca” z posiadaną przez nich płcią.
Brakuje regulacji prawnych, które gwarantowałyby osobom transpłciowym skuteczny dostęp do odpowiednich usług medycznych. Z tych względów, zdecydowana większość badań i diagnostyki medycznej, której wymagają osoby transpłciowe, odbywa się za pośrednictwem sektora prywatnych
usług medycznych.
Brakuje również wystandaryzowanych wytycznych, które regulowałyby sposób przeprowadzania badań diagnostycznych osób transpłciowych.
Osoby te, decydując się na prawną korektę płci, konsultują się z lekarzamiseksuologami, którzy, w większości przypadków, stają się osobami nadzorującymi cały proces korekty płci, również w trakcie postępowania sądowego.
Dokumentacja medyczna (mająca istotny charakter dowodowy w procesie
prawnej korekty płci) obejmuje zaświadczenia i notatki sporządzone podczas wywiadów psychologicznych, opiniowania psychiatrycznego oraz
wszelkiego rodzaju badań fizjologicznych.
W chwili obecnej nie obowiązują również jakiekolwiek regulacje prawne, które gwarantowałyby choćby częściową refundację przez państwo kosztów medycznej procedury korekty płci. Jedynie w przypadku postępowania
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o prawną korektę płci, osoba transpłciowa, która nie posiada środków na
pokrycie kosztów sądowych, może zwrócić się do sądu z wnioskiem o zwolnienie jej z tego obowiązku.
V. Zatrudnienie
Obszar V. Załącznika zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia skutecznej ochrony przed dyskryminacją ze względu na orientację seksualną oraz tożsamość płciową w zatrudnieniu, w tym wdrożenia przepisów
oraz polityk zawierających środki do zwalczania takiej dyskryminacji, także
w odniesieniu do sił zbrojnych. Rekomendacje zawarte w tym obszarze nakładają również na państwa członkowskie obowiązek ochrony prywatności
osób transpłciowych w zatrudnieniu.
Polskie prawo zakazuje dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na orientację
seksualną zarówno pracodawców sektora publicznego, jak i prywatnego. Ustawodawstwo antydyskryminacyjne w sferze zatrudnienia obejmuje dostęp do zatrudnienia i awansów, problematykę zwolnień, kwestie płac, przypadków molestowania
oraz innych form dyskryminacji. Problematyka ta została uregulowana głównie
w trzech aktach normatywnych: Kodeksie pracy (dalej KP)98, Ustawie o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dalej UoPZiIRP)99 oraz Ustawie równościowej (dalej UoW)100. Przepisy w nich zawarte nie uwzględniają jednak wprost
tożsamości płciowej jako chronionej przesłanki antydyskryminacyjnej.
W polskim prawie pracy nie występują przepisy które dyskryminowałyby wprost pracowników LGBT w dostępie do doskonalenia zawodowego.
Jak dotąd władze podjęły niewiele inicjatyw mających na celu promocję środków do walki z dyskryminacją osób LGBT w zatrudnieniu, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. MPiPS angażuje się głównie
98. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. z dnia 23 grudnia 1997 r., Dz. U.
1998 nr 21, poz. 94, z późn. zm.).
99. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (tj. z dnia 9 kwietnia 2008 r., Dz. U. nr 69, poz. 415).
100. Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz.U. nr 254, poz. 1700).
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w projekty dotyczące dyskryminacji na rynku pracy ze względu na wiek,
płeć czy niepełnosprawność101. Potrzeba przeciwdziałania dyskryminacji
pracowników LGBT na poziomie systemowym zaczyna się dopiero kształtować mimo, że Europejki Komitet Praw Społecznych już w 2008 roku wzywał Polskę do promocji przepisów antydyskryminacyjnych w zatrudnieniu
w odniesieniu do orientacji seksualnej i tożsamości płciowej102.
Resort obrony zaczął podejmować pierwsze działania w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji w armii, jednak traktują one kwestie LGB raczej w sposób wzmiankowy103. Z obserwacji organizacji LGBT wynika, że
dowództwo wojska wciąż nie traktuje dyskryminacji osób LGB jako poważnego problemu polskich sił zbrojnych. Ze względu na dużą stygmatyzację zjawiska nieheteronormatywności w wojsku oraz specyfikę odbywania służby wojskowej, trudno obecnie ocenić sytuację osób LGB w tym
obszarze.
Trans- oraz interseksualność figurują w załącznikach do aktów prawnych regulujących procedurę kwalifikacyjną do armii w wykazie chorób
i ułomności branych pod uwagę przy ocenie zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej. Określane są w nich mianem „transseksualizmu” i „obojnactwa”104. W trakcie kwalifikacji osoby te otrzymują kategorię E, która oznacza całkowitą niezdolność do służby wojskowej zarówno
w czasie wojny, jak i pokoju.

101. Zob. http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/.
102. Zob. European Social Charter, European Committee of Social Rights, Conclusions
XIX – 1 (POLAND), Articles 1, 9, 10, 15 and 18 of the Charter, 2008 –
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Conclusions/State/PolandXIX1_en.pdf.
103. Pismo Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 kwietnia 2012 r.
104. Według Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich
w tych sprawach (Dz.U. 2004 nr 151, poz. 1595), Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby
wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach
(Dz.U. 2006 nr 211, poz. 1557), a także Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji
lekarskich w tych sprawach (Dz.U. 2006 Nr 176, poz. 1304) – osoby transpłciowe nie są
dopuszczone do czynnej służby wojskowej ze względu na budowę ciała.
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Nie istnieją również żadne publiczne programy promocji zatrudnienia
skierowane specjalnie do osób transpłciowych. Jak dotąd jedyna inicjatywa
dotycząca tej problematyki została zrealizowana przez organizacje pozarządowe i przyjęła formę kampanii plakatowej105.
VI. Edukacja
Obszar VI. Załącznika zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia prawa
do edukacji bez dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową, w tym środków zapewniających ochronę przed zastraszaniem i wykluczeniem
społecznym, takich jak skuteczne polityki równościowe, polityki bezpieczeństwa, kodeksy postępowania oraz programy szkoleniowe dla kadry nauczycielskiej, środków
do promowania w szkołach wzajemnej tolerancji i szacunku, obejmujących włączenie
do szkolnych programów nauczania oraz materiałów edukacyjnych obiektywnych informacji na temat orientacji seksualnej oraz tożsamości płciowej, szczegółowych informacji oraz wsparcia dla uczniów i studentów LGBT, a także środków zapewniających
zaspokojenie szczególnych potrzeb transpłciowych uczniów i studentów.
Nadal brakuje odpowiednich polityk i norm, które zapewniałyby równe
traktowanie i bezpieczeństwo osób LGBT w szkole lub na studiach. Z badań
przeprowadzonych przez KPH106 wynika, że wśród osób doświadczających homofobicznej przemocy od znanych im sprawców, prawie 30% doświadcza jej
przez znajomych ze szkoły lub uczelni. Badania przeprowadzone przez koło naukowe Queer UW działające przy Instytucie Nauk Społecznych Uniwersytetu
Warszawskiego wskazują, że wśród studentów tej uczelni (pytanych o sytuację
osób LGBTQ) 35% było świadkami publicznego obrażania osób LGBTQ107.
Wiele szkół zaprzecza istnieniu osób LGBT wśród ich uczniów i uczennic. Do KPH często zgłaszają się uczniowie i uczennice, którzy skarżą się na
homofobię w miejscu nauki.
105. Zob. http://queer.pl/news/192440/trans-fuzja-przeciwko-dyskryminacji-w-pracy.
106. M. Makuchowska (red.), Przemoc..., op. cit.
107. Zob. Jej Perfekcyjność (red.), PRZEMILCZANE, PRZEMILCZANI. Raport
z badań nad sytuacją osób LGBTQ studiujących na Uniwersytecie Warszawskim, Queer
UW, Warszawa 2011.
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(Sprawa nr 66) W 2010 roku dyrekcja jednego z liceów w Łodzi uznała,
że zachowanie dwóch uczennic tej szkoły, polegające na zamieszczeniu w Internecie zdjęć, na których pozują obejmując się, jest niezgodne ze statutem
placówki. Zdaniem dyrekcji niepełnoletnie dziewczyny nie miały prawa do
manifestowania swojej orientacji seksualnej. Uczennicom zasugerowano, aby
albo usunęły zdjęcia, albo zmieniły szkołę108. Po interwencji KPH do Kuratorium Oświaty w Łodzi doszło do przeprowadzenia rozmowy z dyrektorem
liceum oraz odstąpiono od wyciągnięcia konsekwencji wobec uczennic109.
(Sprawa nr 67) KPH zajmowała się sprawą S. K., doktoranta Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (publicznej uczelni wyższej), który wniósł przeciwko własnej uczelni pozew o odszkodowanie za doznaną
dyskryminację ze względu na orientację seksualną. Po ujawnieniu kadrze
akademickiej swojej orientacji seksualnej doktorant stał się adresatem złośliwych komentarzy. S. K. odmówiono przedłużenia studiów doktoranckich,
co wiązało się również z utratą możliwości późniejszego zatrudnienia jako
pracownika naukowego UKSW110.
(Sprawa nr 68) W 2012 roku do KPH zwrócił się po pomoc maturzysta,
który po dokonaniu coming outu stał się obiektem homofobicznych ataków ze strony innych uczniów i uczennic. Mimo podejmowanych przez
niego interwencji zarówno nauczyciele, nauczycielki, jak i szkolny pedagog pozostawali obojętni i nie podejmowali żadnych działań w celu przeciwdziałania tego typu incydentom.
Uczniowie i uczennice doznają homofobicznych zachowań nie tylko ze
strony innych uczniów i uczennic, ale niekiedy również ze strony nauczycieli
i nauczycielek, pedagogów i pedagożek, a w szczególności ze strony prowadzących lekcje religii księży, sióstr zakonnych, katechetów lub katechetek.111

108. Pismo KPH z dnia 6 kwietnia 2010 r.
109. Pismo Kuratorium Oświaty z dnia 16 kwietnia 2010 r.
110. Pismo KPH z dnia 15 grudnia 2010 r.
111. Zob. http://wyborcza.pl/1,75478,12783678,Homofobia_w_szkole__Bez_konsekwencji.html.
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Problem transfobii oraz przemocy rówieśniczej motywowanej tożsamością
płciową w systemie edukacji jest całkowicie niewidoczny. Wynika to prawdopodobnie z nieumiejętności rozpoznania przemocy motywowanej tożsamością
płciową ofiar (lub odróżnienia jej od przemocy motywowanej orientacją seksualną – dla wielu przedstawicieli i przedstawicielek kadry szkolnej oraz młodzieży te
dwa terminy są zasadniczo jednoznaczne) przez świadków takich aktów oraz rezygnacji z ujawniania tego rodzaju przemocy przez ofiary. Osoby pokrzywdzone,
szczególnie w młodym wieku, mimo, że swoją ekspresją odbiegają od standardowo wyznaczonej charakterystyki ról płciowych, mogą nie identyfikować się jako
transpłciowe z powodu braku znajomości zagadnienia tożsamości płciowej czy
transpłciowości. Wynika to m.in. z faktu nieobecności obiektywnie przekazywanej wiedzy na temat osób LGBT w systemie edukacji formalnej (61,7% młodzieży
szkolnej uważa, że tematyka ta nie pojawia się wcale, a 30%, że pojawia sporadycznie, głównie z inicjatywy młodzieży112). Jeśli zagadnienia dotyczące tej kwestii są
w ogóle poruszane, to zazwyczaj omawiane są w sposób dyskryminujący i patologizujący. Zdominowane są również wyłącznie zagadnieniem homoseksualności
(najbardziej obecnym również w mediach), prowadząc tym samym do zupełnego
pominięcia zagadnień związanych z tożsamością płciową.
Ofiarami dyskryminacji stają się również sami nauczyciele lub wykładowcy, którzy przyznali się do nieheteronormatywnej orientacji seksualnej.
Po ujawnieniu swojej orientacji seksualnej zostają uznani za niewłaściwych
do pracy z dziećmi i młodzieżą.
(Sprawa nr 69) M. K. była nauczycielką w liceum113. W wyniku udzielenia poparcia dwóm uczennicom (których dotyczy Sprawa nr 66) oraz nieukrywania informacji na temat swojej orientacji seksualnej zaczęła spotykać się z wrogim nastawieniem ze strony innych nauczycieli, nauczycielek,
a także uczniów i uczennic. Po pewnym czasie, ze względu na homofobiczną
atmosferę panującą w szkole, M. K. zrezygnowała z pracy.

112. J. Świerszcz, Lekcja Równości. KPH, Warszawa 2012 r.:
http://www.kph.org.pl/publikacje/lekcjarownosci.pdf.
113. Zob. http://wyborcza.pl/1,97863,8034607,Jestem_nauczycielka_i_jestem_lesbijka.
html?as=1&startsz=x.
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Z badania przeprowadzonego przez KPH wynika, że wiedza wielu wykładowców psychologii – kierunku, który w największym stopniu powinien uwzględniać perspektywę LGBT – jest niewielka, a wyrażane opinie pełne są uprzedzeń i stereotypów114. Uczelnie wciąż wyrażają zgodę
na organizację pod swoim patronatem wykładów i wystąpień osób, które
w sposób otwarty wyrażają homofobiczne i transfobiczne komentarze pod
adresem osób LGBT.
(Sprawa nr 70) Uniwersytet Szczeciński wyraził w 2010 roku zgodę na wystąpienie z gościnnym wykładem Wojciecha Cejrowskiego, polskiego podróżnika znanego ze swoich homofobicznych i transfobicznych wypowiedzi. Mimo
licznych kontrowersji władze uniwersytetu uzasadniły swoją decyzję argumentem, że tematem wykładu miała być „podróżnicza pasja prelegenta”, a także
przeświadczeniem, że skoro spotkanie było biletowane, mogło ono zgromadzić
tylko osoby ściśle zainteresowane osobą Wojciecha Cejrowskiego115.
(Sprawa nr 71) Liczne kontrowersje wzbudziły wykłady Paula Camerona, amerykańskiego pseudopsychologa zaangażowanego w walkę o „zakaz
praktyk homoseksualnych”. Cameron wygłosił w 2009 roku serię wykładów „Homoseksualizm – jednostki nieproduktywne przyczyniające się
do kryzysu demograficznego“ na kilku uczelniach publicznych w Polsce.
Zarzuty nienaukowości głoszonych przez Camerona poglądów odpierano argumentem, że wykłady były organizowane z inicjatywy organizacji
studenckich, które „mają pewną autonomię i ze względu na nią władze
uczelni nie mają zwyczaju ingerować w ich działania”116. Warto jednak
zaznaczyć, że podczas kolejnej serii wykładów Camerona w 2010 roku –
„Homoseksualizm jako ruch społeczny i jego konsekwencje“ – na skutek
stanowczych protestów kilka uczelni wyższych zadecydowało o niewyrażeniu zgody na jego wystąpienie.

114. Pismo Polskiego Towarzystwa Psychologicznego do KPH z dnia 11 października 2010 r.
115. Pismo Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 25 marca 2010 r.
116. Zob. http://wyborcza.pl/1,76842,6583292,Tournée_Camerona.html.
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Co prawda Ministerstwo Edukacji Narodowej (dalej MEN) wprowadziło
w przyjętym przez siebie w 2008 roku rozporządzeniu dotyczącym podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia w poszczególnych typach szkół117, treści mające na celu przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na orientację seksualną (w jednym przypadku zagadnienie
„mniejszości seksualnych” omawiane jest na lekcjach wiedzy o społeczeństwie, w drugim zaś „odmienność seksualna” dyskutowana jest w trakcie zajęć z wychowania do życia w rodzinie). Ich przekaz jest jednakże nieobiektywny i często pozbawiony szacunku dla osób niehetroseksualnych. Nie
należy wcale do rzadkości uczenie uczniów czy studentów, że homoseksualność jest „fazą” lub „zaburzeniem”, które może zostać zmienione czy wyleczone118. Uczniowie i uczennice oraz studenci i studentki LGBT nie mogą
również liczyć na udzielenie niezbędnych informacji, ochrony czy wparcia,
aby żyć zgodnie z własną orientacją seksualną (patrz wyżej Sprawa nr 66
i 68). Dodatkowo, programy nauczania w zasadzie pomijają tematykę tożsamości płciowej czy transpłciowości. Program zajęć wychowania do życia
w rodzinie zawiera co prawda odniesienie do tożsamości płciowej, jednak
jego omawianie służy raczej wzmacnianiu binarnego podejścia do ról płciowych niż budowaniu otwartości na zjawisko transpłciowości.
Istnieją oczywiście przykłady pozytywnych działań ze strony poszczególnych jednostek edukacyjnych. Należą one jednak wciąż do wyjątków.
Szkolenia dla kadry pedagogicznej i akademickiej nie kładą odpowiedniego nacisku na aspekty związane z właściwym traktowaniem uczniów i uczennic oraz studentek i studentów LGBT, jak również na właściwe reagowanie
na przypadki ich dyskryminacji. W ofercie Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz
ośrodków kształcenia podyplomowego nauczycieli nie można znaleźć programów, które dotyczyłyby tematyki LGBT. Zrealizowano jak dotąd kilka kursów
nawiązujących do tematyki tzw. „gender studies”, jednakże kwestia różnorodności orientacji seksualnych a tym bardziej transpłciowości, jest w nich po117. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
(Dz.U. 2009 nr 4, poz. 17).
118. M. Abramowicz (red.), Wielka nieobecna. O edukacji antydyskryminacyjnej w systemie
edukacji formalnej w Polsce, TEA, Warszawa 2011.
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mijana. Z najnowszego raportu KPH „Lekcja równości” wynika również, że
ok. 50% wykładowców przyznaje, że potrzebują specjalnych umiejętności, aby
móc skutecznie stawić czoła homofobicznej przemocy w szkołach119.
Nie ma także żadnych wytycznych dotyczących traktowania transpłciowych uczniów i uczennic, które zapewniłyby im bezpieczeństwo i komfort
w trakcie zajęć szkolnych. Nie zostały wprowadzone (ani nie były nigdy dyskutowane) żadne polityki dotyczące użytkowania wspólnych szatni, łazienek, czy
uczestnictwa w zajęciach, które odbywają się w podziale na grupy według płci
uczniów. Co prawda obowiązujące przepisy prawa120 nie zawierają już obowiązku podziału na grupy męskie i żeńskie, który wymagany był do 2012 roku
w trakcie zajęć z wychowania fizycznego w szkołach ponadgimnazjalnych121.
Ze względu jednak na zapis o możliwym prowadzeniu tych zajęć „łącznie
albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców” KPH nie posiada żadnych danych,
wskazujących na to, aby szkoły wprowadziły jakiekolwiek poważniejsze zmiany w tym zakresie. Znane są również przypadki prowadzenia lekcji z innych
przedmiotów, w ramach których korzysta się z podziału na grupy „chłopców”
i „dziewcząt” (np. lekcje języka, informatyki, zajęć, podczas których istnieje
konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym zajęć laboratoryjnych).
VII. Zdrowie
Obszar VII. Załącznika zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia najwyższego dostępnego poziomu zdrowia bez jakiejkolwiek dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej. Podjęte środki powinny obejmować uwzględnienie specyficznych potrzeb osób LGBT
w procesie tworzenia narodowych planów dotyczących zdrowia, zapobiegania samobójstwom, a także podczas badań zdrowotnych, wydawania świadectw medycznych, szkoleń umożliwiających pacjentom identyfikację „osoby
119. J. Świerszcz, Lekcja Równości. KPH, Warszawa 2012 r. Tekst publikacji:
http://www.kph.org.pl/publikacje/lekcjarownosci.pdf.
120. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie
ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
121. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r.
w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 15, poz. 142).
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najbliższej” bez dyskryminacji, wycofania podręczników medycznych i innych dokumentów traktujących homoseksualizm jako chorobę, jak również
zapewnienia, że nikt nie będzie zmuszany do poddania się jakiemukolwiek
leczeniu ze względu na jego orientację seksualną lub tożsamość płciową.
Rekomendacje zawarte w tym obszarze Załącznika wymagają również od
państw członkowskich zapewnienia, aby osoby transpłciowe miały skuteczny
dostęp do odpowiednich usług związanych z korektą płci, a także, aby wszelkie decyzje o ograniczeniu kosztów korekty płci pokrywanych przez ubezpieczenie zdrowotne były zgodne z prawem, obiektywne i proporcjonalne.
Homoseksualność usunięto z krajowej listy chorób. Od 1996 roku oficjalną klasyfikacją chorób w Polsce jest Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10) Światowej Organizacji Zdrowia,
która nie traktuje orientacji homoseksualnej jako choroby lub zaburzenia.
Wciąż zdarzają się jednak przypadki przekazywania w trakcie szkoleń personelu medycznego treści, które odbiegają od tego standardu i przedstawiają
homoseksualność oraz biseksualność jako zaburzenie.
(Sprawa nr 72) W maju 2012 roku KPH podjęła interwencję w sprawie
homofobicznych treści pojawiających się w nauczaniu podyplomowym pielęgniarek i położnych.W rozporządzeniu MZ z dnia 29 października 2003 roku
dotyczącego specjalizacji, kursów kwalifikacyjnych oraz programów ramowych
dla pielęgniarek i położnych122 homoseksualność wymieniono w „wybranych
zagadnieniach z zaburzeń i patologii seksualnych” obok takich terminów, jak:
ekshibicjonizm, sadyzm, masochizm, współżycie grupowe, gwałt i prostytucja.
Z informacji posiadanych przez organizacje pozarządowe wynika, że narodowe strategie ochrony zdrowia, badania zdrowia społeczeństwa, programy profilaktyki samobójstw, programy nauczania przyszłych lekarzy, kursy

122. Rozporządzenie MZ z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wykazu dziedzin
pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których
może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowych programów
specjalizacji dla pielęgniarek i położnych (Dz. U. nr 197, poz. 1922).
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i szkolenia, mechanizm monitoringu i kontroli jakości usług medycznych nie
uwzględniają specyficznych potrzeb w dziedzinie opieki zdrowotnej wynikających z orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Władze nie uwzględniają
również specyficznych potrzeb w dziedzinie opieki zdrowotnej osób LGBT.
Pierwsze badania dotyczące stanu zdrowia psychicznego osób LGBT dotyczyły lesbijek i kobiet biseksualnych. Zostały one przeprowadzone w ramach
projektu KPH Przyjazny Ginekolog123. Wynika z nich, że poziom dobrostanu psychicznego lesbijek i kobiet biseksualnych jest dużo niższy niż kobiet
heteroseksualnych. 8,7% kobiet nieheteroseksualnych ujawnia tendencje do
samookaleczeń z powodu braku akceptacji dla własnej seksualności, zaś 9,1%
z powodu nieakceptacji ich seksualności przez społeczeństwo. Z raportu o sytuacji osób LGBT w Polsce za lata 2005-2006 wynika zaś, że około 25% osób
LGB, które ujawniły swoją orientację seksualną przedstawicielowi bądź przedstawicielce personelu medycznego, zostało potraktowanych w sposób dyskryminujący124. Raport z badań na temat sytuacji społecznej osób LGBT za lata
2010-2011125również przemawia za przyjęciem, że dobrostan psychiczny osób
LGBT (oceniany m.in. za pomocą badania częstości występowania myśli samobójczych, poczucia osamotnienia czy nadużywania substancji psychoaktywnych) jest znacznie niższy w porównaniu do ogółu społeczeństwa.
Z informacji przekazanych przez MZ wynika, że szkolenia dla pracowników służby zdrowia uczulają na konieczność zapewnienia jak najwyższego poziomu zdrowia przy jednoczesnym poszanowaniu praw wszystkich pacjentów, niezależnie od ich orientacji seksualnej czy tożsamości
płciowej. W praktyce jednak obejmują one zagadnienia dotyczące osób
LGBT jedynie w sposób wzmiankowy i w obecnym kształcie nie zapewniają odpowiedniego poziomu świadomości wśród pracowników służby
zdrowia w odniesieniu do tego zagadnienia126.

123. Zob. http://kobieta.kph.org.pl/.
124. M. Abramowicz (red.), Sytuacja społeczna..., op. cit.
125. Dane zebrane w 2010 i 2011 r. na próbie około 12000 osób w ramach projektu
Raport na temat sytuacji społecznej osób LGBT za lata 2010–2011, realizowany przez
Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii, Stowarzyszenie Lambda oraz Fundację
Trans-Fuzja (w druku).
126. Pismo MZ z 18 maja 2012 r.
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Nie są znane również żadne programy i usługi edukacyjne, prewencyjne, opiekuńcze i lecznicze z zakresu zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego dostępne dla osób LGBT. Jedyne programy edukacyjne i profilaktyczne
wspierane przez państwo, które w pewnej mierze dotyczą tej tematyki, odnoszą się do mężczyzn mających seks z mężczyznami (MSM) w kontekście
zapobiegania infekcjom przenoszonym drogą płciową oraz HIV i AIDS. Są
one w większości organizowane przez organizacje pozarządowe przy finansowym wsparciu państwa127 i nie obejmują transpłciowych mężczyzn.
Osoby LGBT w bardzo ograniczonym stopniu mogą korzystać z usług
oferowanych przez służbę zdrowia ze względu na fakt, że krajowy system
opieki zdrowotnej w zasadzie nie dostrzega i nie zapewnia realizacji potrzeb
tej grupy osób. Najczęściej, o ile jest to możliwe, osoby LGBT korzystają
z usług prywatnych specjalistów.
Organizacjom pozarządowym nie są znane żadne przypadki działań instytucji publicznych zachęcających pracowników służby zdrowia i pracowników socjalnych do tworzenia środowiska przyjaznego i otwartego dla młodych osób LGBT, np. poprzez organizację kampanii informacyjnych. MPiPS
nie podejmuje takich działań. Uznaje bowiem, że „pracownicy socjalni
w trakcie zdobywania swojego wykształcenia nabywają rożnych umiejętności, które umożliwiają udzielanie adekwatnej do potrzeb i możliwości pomocy [wszystkim] osobom i rodzinom128”.
Hospitalizowany pacjent lub pacjentka mają prawo wskazać w sposób
nieskrępowany „osobę najbliższą”. Jeśli jednak osoba taka pozostaje nieprzytomna, wówczas najczęściej partner lub partnerka tej samej płci pozbawieni
są statusu osoby najbliższej i nie mogą być obecni przy udzielaniu świadczeń
medycznych. Pozbawieni są również możliwości uzyskania informacji na
temat stanu zdrowia swojego partnera lub partnerki129. Częściowym rozwiązaniem tej niedogodności jest posiadanie pełnomocnictwa upoważnia127. Np. projekt KPH Czerwony kapturek, projekty Krajowego Centrum ds. HIV/AIDS.
128. Pismo MPiPS z dnia 3 kwietnia 2012 r.
129. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta,
tj. z dnia 24 stycznia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 159), Ustawa z dnia 5 grudnia
1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, tj. z dnia 27 września 2011 r. (Dz.U.
nr 277, poz. 1634, z późn. zm.).
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jącego do uzyskiwania informacji medycznych o partnerze lub partnerce
i asystowaniu przy czynnościach medycznych. Nie zawsze jest ono jednak
honorowane prze lekarzy czy administrację zakładów opieki zdrowotnej.
Nie istnieją odpowiednie środki zapewniające osobom transpłciowym
szczególną opiekę zdrowotną. W trakcie przygotowywania niniejszego Raportu programy nauczania na uczelniach medycznych oraz studiach podyplomowych dla różnych zawodów medycznych nie zawierały treści dotyczących
zdrowia osób transpłciowych. Nie dotrzymano również zobowiązania zawartego w Krajowym Programie Działań na Rzecz Kobiet: II etap wdrożeniowy
na lata 2003–2005, jakim miało być utworzenie poradni diagnostyczno-konsultacyjnej dla osób transseksualnych130. Diagnostyka oraz usługi medyczne
dla osób transpłciowych wciąż nie są w żaden sposób usystematyzowane.
Z obserwacji praktyki lekarskiej wynika, że w niewielkim stopniu polscy lekarze korzystają z zagranicznych wytycznych, zawartych m.in. w Endocrine
Treatment of Transsexual Persons: An Endocrine Society Clinical Practice
Guideline czy The Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association’s Standards Of Care For Gender Identity Disorders, Sixth Version131
(w 2011 roku wydana została wersja siódma, jednak brak jest informacji na
temat jej wykorzystywania w Polsce). Prowadzi to do sytuacji, w której lekarz
samowolnie decyduje o wykorzystywanych procedurach oraz interwencjach
chirurgicznych, jakie dana osoba transpłciowa musi przejść w celu uzyskania oczekiwanej diagnozy. Z wyników badań132 wynika, że 5,5% osób transpłciowych czuło się zmuszanych przez lekarza do poddania się interwencji
medycznej. Duży sprzeciw budzi również stosowanie oraz długość tzw. testu
realnego życia (jest okres funkcjonowania w preferowanej przez osobę transpłciową roli społeczno-płciowej przed dokonaniem korekty prawnego oznaczenia płci), który ma zapewnić lekarza o trwałości tożsamości płciowej wybranej pacjenta. W chwili obecnej waha się on od trzech miesięcy do dwóch
130. Zob. http://www.bezuprzedzen.org/doc/KrajowyProgram.pdf, s. 53.
131. Zob. http://www.standardypostepowania.pl/.
132. Dane zebrane w 2010 i 2011 r. na próbie około 12000 osób w ramach projektu
Raport na temat sytuacji społecznej osób LGBT za lata 2010–2011, realizowany przez
Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii, Stowarzyszenie Lambda oraz Fundację
Trans-Fuzja (w druku).
93

PRAWA OSÓB LGBT W POLSCE

lat. Lekarze zajmujący się diagnostyką transseksualności bardzo często są także przywiązani do archetypowych wzorców zakładających heteroseksualność
pacjenta, występowanie objawów transpłciowości od najmłodszych lat życia,
a także brak objawów tzw. transwestytyzmu fetyszystycznego. Założenia te
w wielu przypadkach są jednak błędne, zmuszają osoby zgłaszające się do diagnostów do ukrywania prawdy o sobie w celu uzyskania diagnozy umożliwiającej skierowanie na zabiegi czy też wypisanie recept, a ostatecznie, prowadzącej do uzyskania prawnej korekty płci.
Zalecenie nie jest realizowane w zakresie uwzględniania specjalnych potrzeb osób transpłciowych podczas tworzenia krajowych planów ochrony
zdrowia. Przykładowo, Narodowy Fundusz Zdrowia wymaga umieszczania na
recepcie numeru PESEL zawierającego znacznik płci pacjenta lub pacjentki133.
Jest to informacja wymagana do refundacji niektórych leków przeznaczonych
na leczenie schorzeń specyficznych dla określonej płci (np. raka prostaty), jak
również niektórych schorzeń niespecyficznych, np. osteoporozy (lek Ostolek).
Refundowane w zależności od płci są również niektóre zabiegi i badania, np.
badania prenatalne kobiet lub opieka zdrowotna w czasie ciąży.
Nie jest również pewne, czy w kwestiach związanych z transpłciowością zaniechano terapii konwersyjnej. Brakuje również wytycznych dotyczących postępowania z noworodkami urodzonymi z niejednoznacznymi
zewnętrznymi narządami płciowymi. Prawo polskie zabrania co prawda
pozbawiania zdolności płodzenia134, nie przewiduje jednak zakazu ingerencji chirurgicznej ani hormonalnej mającej na celu narzucenie określonej tożsamości płciowej noworodkom.
Organizacje pozarządowe nie posiadają informacji na temat jakichkolwiek instytucji publicznych, które stosowałyby terapię reparatywną. Brakuje również jakichkolwiek informacji przemawiających za podejmowaniem
przez państwo działań w celu zapobiegania wykorzystywania takiej terapii.
Wiadomo jednak, że w Polsce działa katolicka Fundacja „Światło Życie“,
133. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U. z 2012 r. poz. 260 z późn. zm.).
134. Art. 156 KK: „§ 1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci: 1)
pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia (…) podlega karze
pozbawienia wolności od roku do lat 10”.
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powołana zgodnie z Ustawą o Fundacjach (dalej UoF)135, która prowadzi
w Lublinie ośrodek „Odwaga“, świadczący terapię reparatywną dla osób nieheteroseksualnych. W 2006 roku Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego (OPP), który uprawnią ją do pozyskiwania 1 % podatku
od dochodów osobistych obywateli, którzy zdecydują się na jego przekazanie Fundacji. Status OPP został przyznany Fundacji przez MPiPS na podstawie celów statutowych Fundacji, do których należy m.in. „pomoc ludziom
wymagającym szczególnej troski“.
Organizacje pozarządowe odnotowały również przypadki nakłaniania osoby
homoseksualnej do poddania się testom psychologicznym w celu „udowodnienia” orientacji seksualnej w trakcie postępowania o przyznanie statusu uchodźcy.
(Sprawa nr 73) KPH zajmuje się sprawą Ugandyjczyka, który w celu uniknięcia prześladowania w kraju pochodzenia ze względu na jego orientację seksualną, ubiega się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce. W trakcie postępowania
administracyjnego zobowiązano go do udowodnienia swojej orientacji seksualnej. W tym celu zgłosił się do Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia
w Warszawie, gdzie uzyskał zaświadczenie potwierdzające, że jest osobą o orientacji homoseksualnej. Zaświadczenie nie zawierało jednak żadnych informacji
o podstawach wystawienia takiej diagnozy. Składało się jedynie z oświadczenia
lekarza oraz wzmianki, że zostało wystawione na życzenie pacjenta.
VIII. Mieszkalnictwo
Obszar VIII. Załącznika zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia dostępu do odpowiednich warunków mieszkaniowych bez dyskryminacji ze
względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową, poprzez przyjęcie środków zakazujących dyskryminacji przy sprzedaży lub najmie mieszkań, udzielaniu
kredytów mieszkaniowych, uznaniu praw przysługujących partnerowi najemcy,
eksmisji, przekazywania właścicielom mieszkań oraz wynajmującym informacji służących przeciwdziałaniu dyskryminacji, a także środków zapewniających
135. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach (tj. z dnia 17 maja 1991 r., Dz.U. nr 46,
poz. 203, z późn. zm.).
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niedyskryminujący dostęp do schronisk i zakwaterowania w sytuacjach nadzwyczajnych. Szczególna uwaga powinna być skierowana na ryzyko bezdomności
osób LGBT, w tym młodych osób wykluczonych przez swoje rodziny.
W Polsce nie obowiązuje ustawodawstwo, które wprost zakazywałoby
dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową
w takich dziedzinach jak sprzedaż i wynajem nieruchomości, zapewnienie
kredytów na zakup nieruchomości, uznawanie praw lokatorskich partnera
w mieszkaniach komunalnych czy eksmisji136.
Co do zasady, brzmienie ogólnych regulacji dotyczących sprzedaży, najmu lub kredytowania nieruchomości, a także uznawania praw lokatorskich
i eksmisji nie prowadzi do bezpośredniego dyskryminowania osób LGBT.
Należy jednak zaznaczyć, że praktyka ich stosowania przez sądy, w szczególności w odniesieniu do uznawania praw lokatorskich zmarłego partnera,
prowadziła dotąd wielokrotnie do faktycznej dyskryminacji osób LGBT.
Kwestie schronienia i zakwaterowania w sytuacjach nadzwyczajnych
reguluje w polskim prawie Ustawa o pomocy społecznej (dalej UoPS)137.
Nie zawiera one jednak żadnych przepisów, które odnosiłyby się wprost do
osób LGBT138. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej powierzona
jest głównie podmiotom wchodzących w skład rożnych szczebli samorządu terytorialnego, wspomaganym przez MPiPS. Z informacji posiadanych
przez organizacje LGBT wynika jednak, że jak dotąd żaden z projektów
realizowanych przez ten podmiot – zarówno tych na poziomie lokalnym,
jak i ogólnopaństwowym – nie zawierał i nie zawiera żadnych działań lub
rekomendacji w zakresie pomocy osobom LGBT. Badania139 dotyczące
136. UoW wśród przyczyn dyskryminacji w zakresie dostępu i warunków korzystania
z zabezpieczenia społecznego oraz usług, w tym usług mieszkaniowych, wskazuje jedynie na płeć, rasę, pochodzenie etniczne oraz narodowość.
137. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. z dnia 2 października
2009 r., (Dz.U. nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).
138. Jedynie art. 119 ust. 2 pkt 3 ustawy wskazuje pośrednio, że pracownik socjalny
przy wykonywaniu swoich zadań powinien przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę.
139. J. Szołajska, Standardy usług dla osób bezdomnych w warszawskich placówkach opieki
stacjonarnej i półstacjonarnej oraz kryteria różnicujące te usługi, Warszawa 2008; Julia Wygnańska, Raport o polityce społecznej wobec bezdomności w Polsce, Warszawa 2006.
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tej tematyki w ogóle nie odwołują się do grupy osób LGBT. Minister zapewnia jednak, że do tej pory nie zdarzyło się, aby osoba bezdomna nie
uzyskała pomocy ze względu na swoją orientację seksualną lub tożsamość
płciową140.
Z danych posiadanych przez organizacje pozarządowe wynika, że
informacje, które miałyby służyć przeciwdziałaniu dyskryminacji osób
LGBT, w ogólne nie są udostępniane właścicielom mieszkań ani najemcom. Działań w tym zakresie nie podejmuje się m.in. ze względu na brak
ustawowych obowiązków w tym zakresie. Jak dotąd nie przeprowadzono
również żadnej publicznej kampanii społecznej dotyczącej położenia osób
LGBT w obszarze mieszkalnictwa. Tematyką tą w żaden sposób nie zajmowały się dotąd również organy równościowe.
Do tej pory nie powstały żadne programy, które zwróciłyby uwagę
na szczególne ryzyko bezdomności osób LGBT, zwłaszcza wśród dzieci
i młodzieży. Wynika to m.in. z faktu, że problem bezdomności osób LGBT
nie został do tej pory rozpoznany. Również prowadzone przez państwo
badania141 nie wyróżniają takiej kategorii osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością.
W instytucjach zajmujących się pomocą społeczną nie przeprowadzono
dotąd szkoleń z zakresu tematyki młodych osób LGBT zagrożonych bezdomnością. MPiPS uzasadnił brak aktywności w tym zakresie przekonaniem, że „pracownicy socjalni w trakcie zdobywania swojego wykształcenia
nabywają rożnych umiejętności, które umożliwiają udzielanie adekwatnej
do potrzeb i możliwości pomocy [wszystkim] osobom i rodzinom”142.
Osoby LGBT będące ofiarami dyskryminacji w obszarze mieszkalnictwa mogą korzystać jedynie z ogólnych regulacji prawnych prowadzących
do rekompensaty za doznaną szkodę lub krzywdę (postępowanie cywilne
o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie). Mogą również składać skargę do
RPO, jeśli dyskryminacji dopuścił się podmiot państwowy.

140. Pismo MPiPS z dnia 3 kwietnia 2012 r.
141. J. Szołajska, Standardy usług dla osób bezdomnych, op. cit. i Julia Wygnańska,
Raport o polityce..., op. cit.
142. Pismo MPiPS z dnia 3 kwietnia 2012 r.
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(Sprawa nr 86) W Polsce przez długie lata funkcjonowała praktyka odmawiania przez władze miasta uznawania prawa partnera zmarłego najemcy do wstąpienia po nim w stosunek najmu. Decyzjom tym bardzo często towarzyszyło wydawanie nakazów eksmisji. Również sądy wspierały taką wykładnię przepisów143,
aż do momentu zakwestionowana jej przez ETPC, który w wyroku Kozak przeciwko Polsce (skarga nr 13102/02, wyrok z dnia 2 marca 2010 roku) wskazał, że
zastosowanie przepisów powinno obejmować zarówno konkubinaty homo-, jak
i heteroseksualne. Mimo tego orzeczenia sądom polskim nadal zdarza się orzekać wbrew przepisom Konwencji, czego przykładem może być oddalenie w dniu
13 października 2011 roku przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa powództwa w sprawie prawa najmu dla partnera zmarłego najemcy. W sprawie tej
została następnie wniesiona apelacja i zadane pytanie prawne do SN144.
IX. Sport
Obszar IX. Załącznika zobowiązuje państwa członkowskie do przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość
płciową w sporcie poprzez przyjęcie środków pozwalających na przeciwdziałanie i karanie dyskryminujących zniewag w trakcie wydarzeń sportowych,
kodeksów postepowania dla organizacji sportowych, środków zachęcających do partnerstwa między organizacjami LGBT a klubami sportowymi,
kampanii antydyskryminacyjnych, a także wyeliminowanie wykluczenia
osób transpłciowych z aktywności sportowej.
Jak dotąd nie podjęto efektywnych działań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu z uczestnictwa w sporcie z powodu orientacji seksualnej lub
tożsamości płciowej. Ani homofobia, ani transfobia w sporcie nie są postrzegane jako poważne problemy wymagające zaangażowania ze strony władz.
143. Głównie art. Art. 691 KC: „§ 1. W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego
w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci
najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany
do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą”.
144. Sygn. akt sprawy: III CZP 65/12.
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Nie przyjęto również skutecznych środków w celu zapobiegania używaniu
dyskryminujących zniewag w trakcie lub w związku z zawodami sportowymi,
przeciwdziałania im oraz karania ich użycia145, szczególnie w trakcie imprez
piłkarskich, podczas których najczęściej dochodzi do tego typu zdarzeń.
Nie podjęto także żadnych działań mających na celu zakończenie dyskryminacji osób transpłciowych w sporcie i zawodach sportowych. Osoby te wciąż spotykają się z barierami w dostępie do aktywności sportowej związanymi z odmową
uznania preferowanej przez nich płci (np. kwestia dostępu do przebieralni)146.
Z obserwacji organizacji LGBT wynika, że władze nie podejmowały jak
dotąd również żadnych działań wspierających stowarzyszenia sportowe lub
kluby kibiców w inicjatywach mających na celu podnoszenie świadomości
na temat dyskryminacji lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych
w sporcie oraz potępienie przejawów nietolerancji wobec takich osób.
X. Prawo do ubiegania się o azyl
Obszar X. Załącznika zobowiązuje państwa członkowskie (w tych przypadkach, gdy posiadają one międzynarodowe zobowiązania w tym zakresie) do uznania, że istnienie uzasadnionej obawy przed prześladowaniem
ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową może stanowić
wystarczający powód do uzyskania statusu uchodźcy, zapewnienia, aby osoby ubiegające się o azyl nie były odsyłane do kraju, w którym ich życie lub
wolność mogą być zagrożone lub gdy istnieje obawa poddania ich torturom,
nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu oraz karaniu ze względu na
orientację seksualną lub tożsamość płciową. Rekomendacje zawarte w tym
Obszarze zobowiązują również do zapewnienia, aby osoby ubiegające się
o azyl podlegały ochronie przed dyskryminującą polityką lub praktykami odnoszącymi się do ich orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej,
a także aby personel rozpoznający wnioski o udzielenie azylu został objęty
szkoleniami obejmującymi wiedzę na temat konkretnych problemów napotykanych przez osoby LGBT ubiegające się o azyl.
145. Pismo z Ministerstwa Sportu i Turystyki z dnia 4 kwietnia 2012 r.
146. Pismo z Ministerstwa Sportu i Turystyki z dnia 4 kwietnia 2012 r.
99

PRAWA OSÓB LGBT W POLSCE

W ciągu ostatnich pięciu lat na 42 573 wniosków osób ubiegających się
o nadanie statusu uchodźcy 17 z nich było umotywowanych obawą przed
prześladowaniem ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową147. W 2011 roku władze przyznały status uchodźcy jedynie dwóm osobom transseksualnym. W 2012 r. wydano pierwszą pozytywną decyzję
o nadaniu statusu uchodźcy cudzoziemcowi prześladowanemu w kraju pochodzenia ze względu na orientację seksualną.
Zgodnie z polskim prawem obawa przed prześladowaniem ze względu
na orientację seksualną, która ma charakter uzasadniony, może stanowić
wystarczający powód udzielenia ochrony prawnej na terytorium Polski.
W praktyce jednak duże kontrowersje budzi sposób interpretacji przez organy ds. cudzoziemców pojęcia „uzasadniona obawa”, który niekiedy prowadzi do wydania decyzji odmownej.
(Sprawa nr 74) W sprawie M. N. L. – Ugandyjczyka ubiegającego się
o nadanie statusu uchodźcy w Polsce ze względu na obawy przed prześladowaniem w Ugandzie z powodu orientacji biseksualnej – Urząd Do Spraw
Cudzoziemców uznał, że pomimo zamordowania 25 stycznia 2011 roku Davida Kato (znanego działacza LGBT w Ugandzie), silnego stygmatyzowania osób LGBT w życiu społecznym, penalizacji w obowiązującym prawie
karnym zachowań homoseksualnych (kara dożywotniego pozbawienia
wolności za przestępstwo przeciwko porządkowi natury [art. 140 ugandyjskiego Kodeksu karnego: Carnal knowlege] oraz kara do 7 lat pozbawienia
wolności za próbę popełnienia takiego przestępstwa [art. 140], kara do
5 lat pozbawienia wolności za czyny tzw. obrzydliwej nieprzyzwoitości
[art. 143 gross indecency]), projektów ustaw radykalizujących odpowiedzialność karną za takie czyny (łącznie z karą śmierci), nie ma podstaw
do uznania, że obawa przed prześladowaniem jest uzasadniona. „Sam fakt
przynależności do grupy społecznej, za jaką należy uznać homoseksualistów w Ugandzie, nie może stanowić – w świetle informacji o kraju pochodzenia Strony – samoistnej podstawy do nadania statusu uchodźcy”148.
147. Pismo MSW z dnia 30 kwietnia 2012 r.
148. Decyzja Szefa UdSC z dnia 3 października 2011 r.
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Odwołanie od decyzji Szefa Urzędu do Spraw Uchodźców (dalej UdSC)
rozpoznała RdSU, która utrzymała zaskarżoną decyzję. Mimo że Rada
uznała obawę wnioskodawcy przed prześladowaniem osób LGBT w Ugandzie za uzasadnioną, nie dała jednak wiary oświadczeniu wnioskodawcy
o jego neheteronormatywnej orientacji seksualnej. Takie rozstrzygnięcie
wywołało protest organizacji pozarządowych, które aktywnie włączyły się
w sporządzenie i wniesienie odwołania od tej decyzji do sądu administracyjnego oraz zorganizowały debatę publiczną z udziałem dziennikarzy
i polityków, zmierzającą do zainicjowania debaty publicznej na temat tego
problemu. Sprawa wciąż czeka na rozstrzygnięcie.
Urzędnicy i urzędniczki zajmujący się rozpatrywaniem wniosków
o nadanie statusu uchodźcy jak dotąd nie zostali przeszkoleni w zakresie specyfiki problemów osób LGBT występujących o przyznanie statusu
uchodźcy lub azylu. Dotychczas organizacje LGBT nie odnotowały oficjalnego stosowania przez organy wydające decyzję o udzieleniu statusu
uchodźcy lub azylu argumentacji o możliwości „ucieczki wewnętrznej”, tj.
zmiany przez wnioskodawcę miejsca zamieszkania w ramach kraju pochodzenia.
Zgodnie z odpowiednimi przepisami149 wszczęcie postępowania w sprawie nadania statusu uchodźcy powoduje z mocy prawa wstrzymanie wykonania decyzji o wydaleniu do dnia doręczenia cudzoziemcowi ostatecznej
decyzji w tej sprawie. Również MSW zapewniło, że wobec osoby, w stosunku do której toczy się postępowanie o nadanie statusu uchodźcy, nie wydaje
się ani decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium RP, ani decyzji
o wydaleniu150. Jednak po zakończeniu postępowania przed RdsU prawomocna decyzja staje się wykonalna. Zaskarżenie decyzji do Wojewódzkiego

149. Art. 33. ust. 1 pkt. 3 Ustawy udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej: „Wszczęcie postępowania w sprawie nadania statusu
uchodźcy powoduje z mocy prawa: (…) wstrzymanie wykonania decyzji o wydaleniu
do dnia doręczenia cudzoziemcowi decyzji ostatecznej w sprawie o nadanie statusu uchodźcy - wydanych wnioskodawcy i osobie, w imieniu której wnioskodawca
występuje”.
150. Pismo MSW z dnia 19 września 2011 r.
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Sądu Administracyjnego (dalej WSA) powoduje konieczność złożenia odrębnego wniosku o wstrzymanie wykonalności decyzji. Inaczej decyzja ta
staje się wykonalna i rozpoczyna się procedura deportacyjna151.
Z obserwacji organizacji LGBT wynika, że dotychczas nie podjęto żadnych konkretnych działań, aby zapewnić odpowiednie przeszkolenie personelu w ośrodkach imigracyjnych, Policji, personelu medycznego oraz
organizacji pozarządowych współpracujących z ośrodkami imigracyjnymi,
w celu otrzymania przez te instytucje niezbędnych informacji dotyczących
specyfiki sytuacji uchodźców LGBT.
Personel zajmujący się obsługą cudzoziemców ubiegających się o azyl
nie otrzymał również jak dotąd specjalistycznego przeszkolenia lub informacji dotyczących ochrony przed dyskryminacją cudzoziemców LGBT,
także tych przebywających w ośrodkach dla uchodźców152.
XI. Narodowe struktury praw człowieka
Obszar XI. Załącznika zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia, aby krajowe organy praw człowieka były wyraźnie upoważnione do zajęcia się kwestią dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość

151. Art. 61: § 1. Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi: „Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności.
§ 2. W razie wniesienia skargi: 1) na decyzję lub postanowienie – organ, który wydał
decyzję lub postanowienie, może wstrzymać, z urzędu lub na wniosek skarżącego, ich
wykonanie w całości lub w części, chyba że zachodzą przesłanki, od których w postępowaniu administracyjnym uzależnione jest nadanie decyzji lub postanowieniu rygoru
natychmiastowej wykonalności albo gdy ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich
wykonania; (...) § 3. Po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności,
o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody
lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa
miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie
ich wykonania. Odmowa wstrzymania wykonania aktu lub czynności przez organ nie
pozbawia skarżącego złożenia wniosku do sądu. Dotyczy to także aktów wydanych lub
podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy.
§ 4. Postanowienia w sprawie wstrzymania aktu lub czynności wydane, na podstawie
§ 2 i 3, sąd może zmienić lub uchylić w każdym czasie w razie zmiany okoliczności”.
152. Pismo MSW z dnia 5 października 2011 r.
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płciową, w szczególności aby były upoważnione do formułowania zaleceń do
przepisów prawa i polityk, podnoszenia świadomości wśród społeczeństwa,
jak również – o ile prawo krajowe to przewiduje – do rozpatrywania skarg
indywidualnych oraz brania udziału w postępowaniach sądowych.
Dwiema głównymi instytucjami, które tworzą krajowy system organów ochrony praw człowieka, są RPO oraz PRdRT (będące tzw. organami
równościowymi). Oba organy są w sposób wyraźny (katalog otwarty) upoważnione przez przepisy Ustawy równościowej do zajęcia się dyskryminacją osób LGBT.
Organy te mają ustawowo zapewnione prawo formułowania zaleceń
do przepisów prawa i polityk, przeprowadzania analiz i ocen przepisów
prawa pod kątem respektowania zasady równego traktowania oraz podnoszenia w tym zakresie świadomości społeczeństwa. RPO posiada również
uprawnienie do rozpatrywania indywidualnych skarg na naruszenie przez
instytucje publiczne zasady równego traktowania, a także brania udziału
w dotyczących takich naruszeń postępowaniach sądowych. Ze względu
jednak na nieco odmiennie ukształtowany zakres obowiązków i uprawnień organy te różnią się charakterem podejmowanych działań oraz ich
skutecznością.
Krajowe organy równościowe przejawiają aktywność w większości obszarów wymienionych w Zaleceniu i Załączniku do Zalecenia.
(Sprawa nr 76) Wśród nich można wskazać na: wystąpienie RPO do
MSW z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie zakresu danych w zaświadczeniu dot. stanu cywilnego, wydawanego osobom chcącym zawrzeć związek
małżeński za granicą, wystąpienie do MPiPS z dnia 26 kwietnia 2011 roku
w sprawie braku przepisów regulujących kwestie zmiany danych osobowych
w świadectwie pracy w sytuacji zmiany płci przez byłego pracownika oraz
wystąpienie do MS z dnia 1 sierpnia 2011 roku w sprawie potrzeby przyjęcia
kompleksowego aktu prawnego dotyczącego osób transpłciowych, a także
pilnej interwencji ustawodawcy w sprawie obecnie wykorzystywanej procedury prawnej korekty płci metrykalnej.
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(Sprawa nr 77) RPO uczestniczył – osobiście lub za pomocą przedstawiciela – w kilku konferencjach poświęconych tematyce LGBT.
Jako przykład można wskazać udział przedstawiciela RPO oraz PRdRT
w Konferencji „Płeć pod kontrolą?”, zorganizowanej w dniu 28 kwietnia
2012 roku przez Fundację Trans-Fuzja, poświęconej tematyce transpłciowości w prawie polskim i międzynarodowym.
(Sprawa nr 79) Przykładem brania udziału przez RPO w postępowaniach sądowych jest wniesienie odwołania od decyzji sądu, na mocy której
doszło do rejestracji znaku „zakaz pedałowania” jako oficjalnego znaku
prawicowej organizacji Narodowe Odrodzenie Polski. Na skutek zaangażowania ze strony RPO i PG decyzja sądu w przedmiocie rejestracji znaków została zmieniona.
(Sprawa nr 80) Przedstawiciele RPO uczestniczyli wielokrotnie jako obserwatorzy podczas Parad i Marszów Równości w różnych polskich miastach.
(Sprawa nr 81) Wśród przykładowych działań PRdRT wskazać można na
wystąpienie do MSW w 2011 roku z zaleceniem w sprawie zmian regulacji
dotyczących uzyskiwania zaświadczeń potrzebnych do zawarcia małżeństwa
lub związku osób tej samej płci poza granicami kraju, a także przedłożenie MS w 2012 roku wniosku o rozszerzenie listy przesłanek dyskryminacji
w KK w celu penalizacji mowy nienawiści również ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, a także o rozważenie możliwości zmiany
procedury dotyczące prawnej korekty płci na tryb nieprocesowy.
(Sprawa nr 82) PRdRT bierze udział w konferencjach poświęconych
sprawom LGBT, a także porusza podczas swoich wystąpień publicznych
kwestie dotyczące konieczności równego traktowania tej kategorii osób.
W trakcie Konferencji „Płeć pod kontrolą?”, zorganizowanej w dniu 21 kwietnia 2012 roku przez Fundację Trans-Fuzja PRdRT wyraziła swoje poparcie dla projektu ustawy o prawnej korekcie płci, natomiast w oświadczeniu
z dnia 2 czerwca 2012 roku poparła inicjatywę Parady Równości.
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(Sprawa nr 83) PRDRT podjęła interwencje m. in. w sprawach:
– zamieszczenia na stronie internetowej Niezależnego Zrzeszenia Studentów
UMK w Toruniu, regionalnego organizatora akcji Wampiriada (studenckiej
akcji honorowego krwiodawstwa), informacji, o tym że jednym z bezwzględnych przeciwwskazań do oddawania krwi jest homoseksualność,
– noszącej znamiona mowy nienawiści wypowiedzi Wojciecha Cejrowskiego podczas wystąpienia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim,
– podjęcia działań dotyczących zamieszczania na portalach i forach dyskusyjnych wypowiedzi o charakterze dyskryminacyjnym,
– podejrzenia popełnienia przestępstwa zniesławienia w związku z opublikowaniem przez Polską Partię Narodową listy osób rzekomo homoseksualnych,
– doniesień medialnych na temat znieważenia i pobicia przez strażników
miejskich mężczyzny o orientacji homoseksualnej,
– traktowania przez niektóre stacje krwiodawstwa homoseksualności na
równi z narkomanią jako czynnika dyskwalifikującego dawców krwi,
– wypowiedzi Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego mającej dyskryminujący charakter,
– interpelacji sejmowej posła, w której osoby homoseksualne porównane
zostały do dewiantów, a panujące między nimi relacje uczuciowe oraz intymne przyrównane do zoofilii, nekrofilii oraz pedofilii,
– stosowania w nauczaniu podręcznika do przedmiotu Wychowanie do Życia w Rodzinie zawierającego kontrowersyjne treści odnoszące się do osób
homoseksualnych,
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– praktyki wykluczania przez banki nasienia z grupy potencjalnych dawców
osób o orientacji homoseksualnej.
XII. Dyskryminacja oparta na wielu podstawach
W polskim prawie nie występuje wyrażona wprost definicja i zakaz dyskryminacji wielokrotnej. Jedynie w prawie pracy (art. 183a K.P.153) przewidziano, że dyskryminacja bezpośrednia lub pośrednia może pojawić się na
bazie jednej bądź kilku przesłanek, co pośrednio wprowadza ten rodzaj dyskryminacji do krajowego porządku prawnego. Mimo wielokrotnych zaleceń
członków Koalicji na Rzecz Równych Szans (nieformalnej koalicji ponad
40 organizacji pozarządowych działających w Polsce na rzecz praw człowieka154) nie zdecydowano się na dodanie definicji oraz zakazu dyskryminacji
wielokrotnej do UoW. Praktyczną konsekwencją obecnego stanu prawnego
153. Art. 18 3a Kodeksu Pracy: „§ 1. Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania
oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację
seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo
w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. § 2. Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio,
z przyczyn określonych w § 1. § 3. Dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy,
gdy pracownik z jednej lub z kilku przyczyn określonych w § 1 był, jest lub mógłby
być traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy. § 4.
Dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy na skutek pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują lub mogłyby
wystąpić niekorzystne dysproporcje albo szczególnie niekorzystna sytuacja w zakresie
nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz
dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych wobec wszystkich
lub znacznej liczby pracowników należących do grupy wyróżnionej ze względu na
jedną lub kilka przyczyn określonych w § 1, chyba że postanowienie, kryterium lub
działanie jest obiektywnie uzasadnione ze względu na zgodny z prawem cel, który ma
być osiągnięty, a środki służące osiągnięciu tego celu są właściwe i konieczne”.
154. Koalicja skupia organizacje pozarządowe zajmujące się problemami przeciwdziałania dyskryminacji. Koalicja wielokrotnie przedstawiała polskim władzom i opinii
publicznej swoje stanowiska dotyczące postulowanych zmian w przepisach prawa oraz
praktyk polskich władz w zakresie równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji. Zob. http://www.tus.org.pl/pl/tus/warto-przeczytac/inne/stanowisko-koalicji-narzecz-rownych-szans-odnosnie-projektu-ustawy-rownosciowej/.
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jest to, że poza sferą zatrudnienia osoby poszkodowane dyskryminacją wielokrotną mogą powoływać się w postępowaniach o naruszenie zasady równego traktowania na naruszenie jedynie jednej z cech prawnie chronionych,
co skutkuje nieadekwatnością przyznawanego zadośćuczynienia do faktycznie doznanej krzywdy. Polskie prawo wciąż traktuje różne przesłanki dyskryminacji rozłącznie, jako działające niezależnie od siebie, nie dostrzegając, że
w niektórych przypadkach mogą one wzajemnie się wzmacniać i nakładać.
Z opublikowanego w 2012 roku Raportu na temat dyskryminacji wielokrotnej155 wynika, że PRdRT, jako krajowa instytucja odpowiedzialna za
realizowanie polityki rządu w zakresie zasady równego traktowania, w tym
przeciwdziałania dyskryminacji, nie przyjął jak dotąd żadnego stanowiska
w kwestiach dyskryminacji wielokrotnej. Również w aktach normatywnych
powołujących ten organ brakuje jakiegokolwiek odniesienia do obowiązku
przeciwdziałania temu zjawisku. Podobnie jest w przypadku RPO. Ustawa
o Rzeczniku Praw Obywatelskich156 nie upoważnia wprost Rzecznika do zajmowania się przypadkami dyskryminacji wielokrotnej. Z informacji posiadanych przez organizacje LGBT wynika, że zagadnienie to nie stanowiło jak
dotąd szczególnego przedmiotu zainteresowania tego organu.

155. D. Cieślikowska, N. Sarata, Dyskryminacja wielokrotna – historia, teorie, przegląd
badań, Fundacja Fundusz Współpracy, TEA, Warszawa 2012.
156. Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tj. z dnia 9 lutego
2001 r., Dz.U. nr 14, poz. 147, z późn. zm.).
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A. ZALECENIE KOMITETU MINISTRÓW RADY EUROPY
CM/REC(2010)5
Zaleca się, aby Państwa:
1. zbadały istniejące środki prawne i inne środki oraz dokonywały stałego ich przeglądu, gromadziły i analizowały właściwe dane w celu monitorowania i zadośćuczynienia jakiejkolwiek bezpośredniej bądź pośredniej
dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową;
Czy przeprowadzono przegląd istniejących środków prawnych i innych
środków, które pośrednio lub bezpośrednio mogłyby skutkować dyskryminacją
ze względu na a) orientację seksualną lub b) tożsamość płciową?
Polska przeprowadziła jak dotąd jeden przegląd środków prawnych i innych środków, który w sposób w miarę kompleksowy obejmował zjawisko
dyskryminacji osób LGBT. Został on przygotowany przez Pełnomocnika
Rządu do Spraw Równego Traktowania (dalej PRdRT) w pierwszej połowie
2012 roku i objął obszary: zatrudnienia, edukacji, ochrony zdrowia, dostępu
do dóbr i usług oraz ogólnego modelu polityki antydyskyminacyjnej. Mimo
że pozostałe instytucje państwowe przejawiają pewną aktywność w tym
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zakresie, to skupia się ona na wybranych aspektach dyskryminacyjnego
działania takich środków. Impulsem do podejmowania tego typu aktywności w bardzo wielu przypadkach jest zgłoszenie zawiadomienia przez
ofiarę takiej dyskryminacji lub nagłośnienie sprawy przez media albo organizacje LGBT.
W ramach realizowanego przez PRdRT projektu Równe Traktowanie
standardem dobrego rządzenia przygotowane zostały propozycje rekomendacji do Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania,
którego opracowanie należy do ustawowych obowiązków PRdRT. Raport,
na podstawie którego powstały rekomendacje, składa się z wyników badań
sondażowych oraz wywiadów i diagnoz eksperckich opierających się na
analizie przepisów prawa, orzecznictwa oraz dostępnej literatury.
Poza opisanym powyżej projektem przegląd istniejących środków prawnych i innych środków przez organy równościowe dokonywany jest w zasadzie jedynie w ramach analiz wynikających z otrzymania informacji
o możliwości wystąpienia dyskryminacji w konkretnej sprawie. Jako przykład można podać zainteresowanie organów równościowych kwestią odmowy wydawania zaświadczeń o stanie cywilnym dla osób pragnących zawrzeć
za granicą związek małżeński lub partnerski z partnerem tej samej płci czy
problemem braku ustawowej regulacji postępowania w sprawie prawnej korekty płci. Tego typu analizy dokonywane są najczęściej w ramach bieżącej
działalności tych organów.
Ministerstwo Sprawiedliwości (dalej MS) zapewnia, że przeglądy potencjalnie dyskryminujących przepisów prawa dokonywane są regularnie w ramach składania przez Polskę sprawozdań z wykonywania umów międzynarodowych z zakresu praw człowieka. W sprawozdaniach tych kwestie LGBT
poruszane są jednak w sposób marginalny, a raporty te, zdaniem organizacji
pozarządowych, nie mogą być uznane za kompleksową analizę dyskryminacji osób LGBT w polskim systemie prawa.
Czy systemy gromadzenia oraz analizy odpowiednich danych są sprawne
i wykorzystywane do monitorowania bezpośredniej i pośredniej dyskryminacji
ze względu na a) orientację seksualną b) tożsamość płciową?
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Jak dotąd systemy gromadzenia i analizy danych prowadzone przez różne resorty nie zawierały informacji na temat dyskryminacji osób LGBT.
Stanowiło to konsekwencję braku regulacji prawnych, które wprowadzałyby
obowiązek rejestrowania informacji tego typu. Jedynymi źródłami danych
na temat dyskryminacji osób LGBT pozostawały raporty z badań realizowanych przez organizacje pozarządowe lub instytucje naukowe. Dopiero obecnie, na skutek dokonujących się zmian w prawie157, tworzone są pierwsze
tego typu zbiory danych. Organizacje LGBT oczekują na publikację pierwszych analiz w celu weryfikacji sprawności tych systemów i ich przydatności
do monitorowania zjawiska dyskryminacji osób LGBT.
Od 2011 roku Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich (dalej RPO), działające jako Organ ds. Równości, zobowiązane jest do gromadzenia danych
na temat dyskryminacji i przedstawiania corocznej informacji o stanie
przestrzegania zasady równego traktowania, w tym o przestrzeganiu zasady niedyskryminacji osób LGBT158. W trakcie przygotowywania niniejszego Raportu Rzecznik przesłał również informacje, z których wynika, że
gromadzi dane na temat dyskryminacji zarówno ze względu na orientację seksualną, jak i tożsamość płciową159. Biuro drugiego z organów równościowych – PRdRT – gromadzi dane na temat wpływających do biura
Pełnomocnika skarg ze względu na dyskryminację z powodu orientacji
seksualnej. Ze zbiorczych danych zgromadzonych od 1 maja 2009 roku
do 31 grudnia 2010 roku wynika, że w okresie tym do PRdRT wniesiono
w sumie 361 próśb o interwencję, wniosków, listów i spraw problemowych, z czego 5% z nich dotyczyło dyskryminacji ze względu na orientację
seksualną160.
Podobnie statystyki prowadzone przez MS nie wyszczególniają danych
odnoszących się do dyskryminacji osób LGBT. Stanowi to rezultat kształtu obecnie obowiązujących regulacji prawnych, które najczęściej milczą na
157. Na przykład: wejście w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. Ustawy z dnia 3 grudnia
2010 r o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz.U. nr 254, poz. 1700) tzw. „ustawy równościowej”.
158. Zob. http://www.rpo.gov.pl/pliki/13396752970.pdf.
159. Pismo RPO z dnia 5 kwietnia 2012 r.
160. Pismo PRdRT do PTPA z 2010 r.
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temat orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej (np. brak homofobicznych czy transfobicznych przestępstw z nienawiści w katalogu przestępstw
zawartym w Kodeksie karnym [dalej KK]161). Z informacji udostępnionych
przez MS wynika jednak, że sądy powszechne zostały zobowiązane do prowadzenia Karty statystycznej dotyczącej dyskryminacji w zatrudnieniu, która
uwzględnia kategorię „przejawów dyskryminacji ze względu na orientację
seksualną” (kat.7.1.). Dokonanie analiz danych zbiorczych ze wskazanej
Karty MS zaplanowane zostało na drugą połowę 2012 roku162.
W Policji narzędziem wykorzystywanym do gromadzenia i przetwarzania danych na temat przestępstw jest Krajowy System Informacji Policyjnej (KSIP). Zdaniem Kampanii Przeciw Homofobii (dalej KPH) nie jest on
jednak w chwili obecnej przydatny do monitorowania przestępstw na tle
homofobii lub transfobii. Główną przeszkodę stanowi, podobnie jak w przypadku statystyk prowadzonych przez MS, konieczność przypisania każdemu
zdarzeniu odpowiedniej kwalifikacji prawnej. Ze względu na obecne brzmienie KK oraz Kodeksu Wykroczeń (dalej KW163, oba akty prawne nie przewidują przesłanki homofobicznego czy transfobicznego motywu przestępstwa
lub wykroczenia) zdarzenia, w rzeczywistości motywowane tymi przyczynami, przypisywane są w systemie do innych rodzajów przestępstw.

Czy istnieją procedury gwarantujące zadośćuczynienie w rozpoznanych
przypadkach dyskryminacji?
Istniejące procedury w ograniczonym stopniu gwarantują zadośćuczynienie w rozpoznanych przypadkach dyskryminacji. Jedynie na gruncie
prawa pracy osoba poszkodowana może skorzystać z procedury, która ułatwia dochodzenie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.
Osoba, której wyrządzono krzywdę lub szkodę na skutek dyskryminacji, może dochodzić zadośćuczynienia na drodze ogólnej w postępowaniu

161. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553, z późn. zm.).
162. Pismo MS z dnia 24 maja 2012 r.
163. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tj. z dnia 16 marca 2010 r., Dz.U.
nr 46, poz. 275, z późn. zm.).
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cywilnym lub karnym. Zgodnie z art. 24 Kodeksu cywilnego (dalej KC)164
w przypadku naruszenia dobra osobistego osoba pokrzywdzona może żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny od podmiotu, który owe dobro naruszył. Art.
445 KC przewiduje zaś, że w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia osobie pokrzywdzonej przysługuje prawo do żądania odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.
W przypadku zaś prawa karnego, w razie skazania sąd może orzec, a na
wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej orzeka, obowiązek
zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (art. 46 KK).
Wskazane powyżej przepisy nie przewidują ułatwień dowodowych dla
ofiar dyskryminacji, co powoduje, że ciężar wykazania zaistnienia szkody,
jej wysokość, związek przyczynowy między zachowaniem sprawcy a szkodą powstałą na skutek dyskryminującego zachowania, spoczywa na ofierze.
W wielu sprawach powoduje to znaczne trudności w skutecznym dochodzeniu odszkodowania lub zadośćuczynienia.
Wyjątek dotyczy jedynie spraw z zakresu prawa pracy. Na podstawie art.
3d
18 Kodeksu pracy (dalej KP)165 osoba, wobec której pracodawca naruszył
zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania
w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Zgodnie
z przyjętym orzecznictwem Sądu Najwyższego (dalej SN)166 odszkodowanie to ma charakter swoistego zadośćuczynienia za krzywdę doznaną przez
dyskryminacyjne zachowanie. W postępowaniu tym to pracodawca musi
udowodnić, że nie dyskryminował pracownika, natomiast ciężar dowodu
obciąża pracownika jedynie wtedy, gdy domaga się odszkodowania w wysokości wyższej niż minimalne wynagrodzenie. Również art. 943 § 3 KP przewiduje, że pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może
dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia
pieniężnego za doznaną krzywdę.

164. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
165. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. z dnia 23 grudnia 1997 r.,
Dz. U. 1998 nr 21, poz. 94, z późn. zm.).
166. Wyrok SN z dnia 3 kwietnia 2008 r. (sygn. akt II PK 286/07).
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Mimo że projekt ustawy równościowej przewidywał możliwość dochodzenia zarówno odszkodowania, jak i zadośćuczynienia za naruszenie zasady równego traktowania, przyjęta ostatecznie w 2010 roku Ustawa
o wdrożeniu niektórych przepisów przepisów Unii Europejskiej w zakresie
równego traktowania (dalej UoW)167 dopuszcza w art. 13 jedynie prawo do
odszkodowania. Brak możliwości uzyskania zadośćuczynienia powoduje, że
ustawa ta w obecnym brzmieniu, nie gwarantuje odpowiedniego wdrożenia
wspólnotowych dyrektyw równościowych. Kwestia ta była wielokrotnie podkreślana przez środowisko organizacji pozarządowych. Problem ten stał się
również przedmiotem wystąpienia RPO do PRdRT w maju 2012 roku168.
Na marginesie należy również zaznaczyć, że żaden z organów równościowych nie ma możliwości wypłaty zadośćuczynienia ofiarom dyskryminacji.
2. zapewniły, aby te środki prawne i inne środki zostały przyjęte
i skutecznie wdrożone w celu zwalczania dyskryminacji opartej na orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej oraz zapewniły poszanowanie
dla praw człowieka lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych
i promowały tolerancję wobec tych osób.
Czy zostały wprowadzone przepisy przeciwko dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową w dziedzinach takich jak:
a) zatrudnienie b) zabezpieczenie społeczne i opieka zdrowotna c) edukacja
d) dostęp do dóbr i usług, w tym mieszkań.
Przepisy w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na
orientację seksualną zostały w sposób literalny wprowadzone jedynie
w dziedzinie zatrudnienia. W pozostałych obszarach wskazanych w tym
Zaleceniu osoby LGB nie są chronione przed dyskryminacją ze względu
na orientację seksualną. Tożsamość płciowa nie jest chroniona wprost
w żadnym z wymienionych obszarów.
167. Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej
w zakresie równego traktowania (Dz.U. nr 254, poz. 1700).
168. Zob. http://www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl/pdf/2011/10/687085/1647153.pdf.
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Co prawda ogólny zakaz dyskryminacji wynikający z art. 32 ust. 2 Konstytucji RP wyklucza możliwość dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny, a więc
również z powodu orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej. Nie znajduje
on jednak odzwierciedlenia w szczegółowych regulacjach ustawowych. Zakaz dyskryminacji został wyrażony wprost jedynie w odniesieniu do orientacji seksualnej i to jedynie w przepisach regulujących zatrudnienie. Zarówno
KP (art. 113, art. 183a, art. 94), Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (dalej UoPZiIRP)169 (art. 2a, art. 19c, art. 36 ust. 4 pkt.3, art. 36
ust. 5e, art. 38 ust. 2 pkt 3, art. 40 ust. 6), jak i UoW (art. 8) zawierają zakazy
nierównego traktowania ze względu na orientację seksualną w zatrudnieniu.
Mimo że dyskryminacja ze względu na tożsamość płciową nie stała się
jak dotąd przedmiotem interwencji ze strony polskiego ustawodawcy, przyjmuje się, za orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, że
zakaz dyskryminacji ze względu na płeć w prawie pracy obejmuje również
przypadki dyskryminacji osób transpłciowych, co w sposób pośredni prowadzi do objęcia tej kategorii osób ochroną w dziedzinie zatrudnienia.
Organizacje pozarządowe liczyły, że zakaz dyskryminacji w pozostałych
obszarach zostanie uwzględniony w ustawie równościowej i będzie w sposób
jednolity obejmował wszystkie przesłanki dyskryminacyjne, w tym również
orientację seksualną i tożsamość płciową. Niestety, ustawa wprowadziła odmienne zakresy ochrony w rożnych obszarach życia społecznego.
Ani orientacja seksualna, ani tożsamość płciowa nie zostały w sposób
literalny uwzględnione w przepisach zakazujących nierównego traktowania
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 (art. 6 UoW), jak również w przypadku opieki zdrowotnej, oświaty i szkolnictwa wyższego (art. 7 UoW).
Brak zapewnienia odpowiedniej ochrony w tych obszarach uniemożliwia skuteczne przeciwdziałanie wielu zachowaniom dyskryminacyjnym.
Przykładowo, parom jednopłciowym odmawia się wspólnego ubezpieczenia na takich samych zasadach jak małżeństwom.
169. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy tj. z dnia 9 kwietnia 2008 r. (Dz.U. nr 69, poz. 415 z późn. zm.).
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(Sprawa nr 85) Z obserwacji organizacji LGBT wynika, że towarzystwa ubezpieczeniowe w ramach świadczonych usług niekiedy nie traktują
związków homoseksualnych jak konkubinatów, odmawiając tym samym
objęcie ochroną ubezpieczeniową partnera życiowego osoby ubezpieczonej.
W jednej ze spraw ubezpieczyciel uważał początkowo, że konstrukcja oferowanego przez niego produktu została dokonana z uwzględnieniem kalkulacji ryzyka ubezpieczeniowego, „które jest różne dla konkubinatu rozumianego jako związek osób tej samej płci i związek pomiędzy mężczyzną
a kobietą”170. Podjęta przez KPH interwencja do Rzecznika Ubezpieczonych
(dalej RU) oraz RPO przyniosła efekt w postaci zmiany decyzji Ubezpieczyciela i modyfikacji Ogólnych Warunków Ubezpieczeń od NNW.
Nadal zdążają się przypadki odmawiania osobom pozostającym w związku
jednopłciowym prawa do wstąpienia w stosunek najmu po zmarłym partnerze.
(Sprawa nr 86) W Polsce przez długie lata funkcjonowała praktyka
odmawiania przez władze miasta uznawania prawa partnera zmarłego
najemcy do wstąpienia po nim w stosunek najmu. Decyzjom tym bardzo
często towarzyszyło wydawanie nakazów eksmisji. Również sądy wspierały
taką wykładnię przepisów171, aż do momentu zakwestionowana jej przez
Europejski Trybunał Praw Człowieka (dalej ETPC), który w wyroku Kozak
przeciwko Polsce (skarga nr 13102/02, wyrok z dnia 2 marca 2010 roku)
wskazał, że zastosowanie przepisów powinno obejmować zarówno konkubinaty homo-, jak i heteroseksualne. Mimo tego orzeczenia sądom polskim
nadal zdarza się orzekać wbrew przepisom Konwencji, czego przykładem
może być oddalenie 13 października 2011 roku przez Sąd Rejonowy dla
Warszawy-Mokotowa powództwa w sprawie wstąpienia w prawo najmu
przez partnera zmarłego najemcy. W sprawie złożona została apelacja, a do
SN skierowane zostało pytanie prawne172.

170. Pismo Multibanku z dnia 13 maja 2010 r.
171. Głównie art. Art. 691 KC: § 1. W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy
i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.
172. Sygn. akt. III CZP 65/12.
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Obecny kształt UoW krytykuje zarówno środowisko organizacji pozarządowych, jak i organy równościowe. Aktowi temu w obecnym jego
brzmieniu zarzuca się niedopracowanie wynikające zarówno z przyjęcia
projektu ustawy pod presją czasu, związaną z prowadzonym przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej postępowaniem o niewdrożenie
pięciu dyrektyw równościowych, jak i zignorowania uwag do projektu zgłoszonych przez koalicję organizacji pozarządowych173.
PRdRT zadeklarowała w swoich wystąpieniach, że w 2013 roku wystąpi
z propozycją nowych rozwiązań ustawowych, które dotyczyłyby prawa antydyskrymiacyjnego174.
Na marginesie należy również zaznaczyć, że Polska wciąż nie przystąpiła
do 12 Protokołu Dodatkowego do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
(dalej EKPC) zakazującego dyskryminacji we wszystkich dziedzinach.
Czy została wdrożona kompleksowa strategia, w tym długofalowa edukacja oraz programy zwiększające świadomość, mająca na celu zwalczanie
dyskryminacyjnych oraz tendencyjnych postaw i zachowań w przestrzeni publicznej oraz korygowanie uprzedzeń i stereotypów?
Jak dotąd tego typu strategia, uwzględniająca długofalową edukację oraz
programy zwiększające świadomość, nie została wdrożona. Mimo, że rożne instytucje państwowe podejmują lub deklarują chęć podjęcia pewnych
działań w tym zakresie, to inicjatyw te nadal mają charakter marginalny.
Realizacja tego obszaru Zalecenia opiera się w zdecydowanej mierze na aktywności organizacji LGBT. Pierwsze działania władz publicznych, które
zasługiwałyby na miano kompleksowej strategii, znajdują się na etapie przygotowywania. Dlatego też wciąż jest za wcześnie, aby można było ocenić ich
ostateczny kształt oraz ewentualną efektywność.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (dalej MPiPS) opracowało
w 2005 roku Strategię Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
173. Zob. http://www.ptpa.org.pl/koalicja.
174. Zob. http://m.wyborcza.pl/wyborcza/1,105402,11874035,Rasa_bardziej_chroniona_niz_choroba.html.
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na lata 2007–2013. W ramach Działania 3.1 – zapobieganie powstawaniu ryzyka wykluczenia społecznego poprzez wzmacnianie roli i funkcji
rodziny i wspólnoty lokalnej – Strategia przewiduje „zwrócenie szczególnej uwagi na właściwe warunki funkcjonowania rodziny i jakości życia jej
członków, w szczególności dzieci oraz osób, które są zagrożone wykluczeniem społecznym, co ma stanowić podstawowe kryterium działania w zakresie profilaktyki wykluczenia społecznego”. W celu realizacji tego Działania MPiPS ma „wspierać inicjatywy tworzące warunki rozwoju jednostek
i grup społecznych opartych na równości szans, równym starcie społecznozawodowym i równym traktowaniu we wszystkich sferach życia publicznego, bez dyskryminacji w szczególności ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, wyznawaną religię, przekonania, wiek i orientację seksualną”.
Organizacje LGBT nie posiadają jednak informacji, które wskazywałyby,
w jaki sposób Działanie jest konkretnie realizowane w odniesieniu do przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, a także czy
obejmuje ono również dyskryminację ze względu na tożsamość płciową.
PRdRT planuje podjąć działania edukacyjno-świadomościowe, które mają
dotyczyć obecnej sytuacji osób LGBT. Ich wdrażanie ma się odbywać w ramach realizacji trzech projektów: Równe Traktowanie Standardem Dobrego
Rządzenia, Media równych szans oraz Walka z dyskryminacją na tle orientacji
seksualnej i tożsamości płciowej. Z informacji uzyskanych przez organizacje
LGBT nie wynika jednak, w jakim zakresie obejmą one tematykę orientacji
seksualnej oraz tożsamości płciowej. Wiadomo już jednak, że działania w ramach ostatniego z wymienionych projektów mają zostać podjęte dopiero na
wiosnę 2013 roku „z uwagi na trudności logistyczne związane z odbywającymi się latem [2012 roku] w Polsce mistrzostwami Europy w piłce nożnej”175.
Polska prezydencja w Unii Europejskiej dawała nadzieję, iż wśród priorytetowych działań rządu znajdą się również inicjatywy sprzyjające realizowaniu zasady równego traktowania wobec osób LGBT. Przygotowany na tę okoliczność
rządowy program nie zaakcentował jednak żadnych kwestii odnoszących się do
przeciwdziałania dyskryminacji. Zaproponowany przez rząd kształt programu

175. Pismo PRdRT z dnia 10 kwietnia 2012 r.
120

V. RAPORT SZCZEGÓŁOWY

stał się przyczyną interwencji ze strony Koalicji na Rzecz Równych Szans176, która miała doprowadzić do jego uzupełnienia o zagadnienia dotyczące równego
traktowania. Nie przyniosła ona jednak większych efektów.
Duże zaniepokojenie organizacji pozarządowych wzbudziło również
wstrzymanie realizacji projektu Postęp, zwalczanie dyskryminacji, promocja różnorodności w ramach finansowanego ze środków unijnych programu
PROGRESS. Mimo aktywnego uczestnictwa przedstawicieli i przedstawicielek KPH w spotkaniach grupy roboczej oraz wypracowaniu rekomendacji,
które miały następnie zostać wdrożone w trakcie kolejnych działań rządu
w ramach programu PROGRESS, KPH nie otrzymała ani ostatecznego tekstu rekomendacji, ani informacji na temat projektów realizowanych (z wykorzystaniem tych rekomendacji) przez polską administrację rządową177.
Pierwszym działaniem państwa, które ma potencjał, aby zyskać miano
kompleksowej strategii, nakierowanej na przeciwdziałanie dyskryminacji
jest przygotowywany w ramach ustawowych obowiązków PRdRT Krajowy
Program Działań na Rzecz Równego Traktowania. W chwili opracowania
niniejszego Raportu zakończono opracowanie propozycji rekomendacji do
Programu, które zostały następnie poddane konsultacjom z udziałem organizacji LGBT. Projekt programu przewiduje m.in. podjęcie odrębnych działań
dotyczących dyskryminacji osób LGB, które zostałyby nakierowane na takie
obszary, jak: edukacja, opieka zdrowotna, zatrudnienie oraz dostęp do usług.
3. zapewniły, aby ofiary dyskryminacji były świadome istnienia
i miały dostęp do przysługujących im skutecznych środków ochrony
prawnej za pośrednictwem organów krajowych oraz żeby środki do
zwalczania dyskryminacji obejmowały, gdy jest to stosowne, sankcje
za naruszenia i przepisy pozwalające na uzyskanie odpowiedniego odszkodowania przez ofiary dyskryminacji.
176. Pismo Koalicji z dnia 12 lipca 2011 r. Koalicja skupia organizacje pozarządowe
zajmujące się problemami przeciwdziałania dyskryminacji. Koalicja wielokrotnie
przedstawiała polskim władzom oraz opinii publicznej swoje stanowiska dotyczące
postulowanych zmian w przepisach prawa oraz praktyki działania polskich władz
w zakresie równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji.
177. Pismo KPH z dnia 15 października 2010 r.
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Czy na poziomie krajowym istnieją skuteczne środki ochrony prawnej osób
dyskryminowanych ze względu na: a) orientację seksualną b) tożsamość płciową? Czy środki te są skuteczne, proporcjonalne i odstraszające?
W polskim prawie skuteczne środki ochrony prawnej osób dyskryminowanych ze względu na orientację seksualną istnieją jedynie w dziedzinie zatrudnienia. Mimo że gwarancje te nie obejmują w sposób literalny
osób transpłciowych, mogę one próbować poszukiwać ochrony prawnej
odwołując się bezpośrednio do brzmienia Dyrektywy 2006/54/WE178. Nie
można natomiast mówić o istnieniu skutecznych środków ochrony prawnej w innych obszarach życia społecznego. Dotyczy to zarówno ochrony
przed dyskryminacją ze względu na orientację seksualną jak i tożsamość
płciową.
W dziedzinie zatrudnienia środki ochrony obejmują zarówno etap nawiązania, trwania, jak i rozwiązania stosunku pracy zawartego z pracodawcą publicznym lub prywatnym. Ochrona ta uwzględnia od 1 stycznia
2011 roku (data wejścia w życie UoW) również pracowników zatrudnionych
na podstawie umów cywilnoprawnych. Osoba, wobec której naruszono zasadę równego traktowania w zatrudnieniu ze względu na jej orientację seksualną lub tożsamość płciową, ma prawo do odszkodowania oraz zadośćuczynienia. Dzięki zastosowaniu instytucji przeniesienia ciężaru dowodu na
pracodawcę postępowania te ułatwiają skorzystanie z tych gwarancji przez
poszkodowanego pracownika lub pracowniczkę.
W przypadku przestępstw z nienawiści, w tym również przestępstw
mowy nienawiści, brakuje wyróżniania w obowiązujących przepisach prawa karnego homofobicznego lub transfobicznego motywu tego typu przestępstw. Z tego względu ofiary mogą korzystać jedynie z ogólnych regulacji,
które wymagają od nich większej aktywności dowodowej, a w przypadku
skazania sprawcy (do czego dochodzi w niewielu przypadkach ze względu

178. Dyrektywa 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca.
2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (wersja przeredagowana),
Dz.Urz.UE.l Nr 204, str. 23).
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na praktykę odmawiania wszczynania lub umarzania przez prokuratury takich postępowań) przewidują łagodniejsze sankcje i niższe wymiary kary.
Niekiedy osoby pokrzywdzone decydują się na skorzystanie z ogólnych
gwarancji zapewniających ochronę dóbr osobistych na drodze postępowania cywilnego. Środek ten wymaga jednak wykazania przez poszkodowanego okoliczności naruszenia, na które się powołuje, a także wiąże się
z koniecznością poniesienia nakładów finansowych.
Istnieje również system składania skarg na urzędników w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego179 (dalej KPA) oraz pragmatyk służbowych. Ze względu jednak na niewielkie przełożenie wniesienia
skargi na wszczęcie przez przełożonego takiego urzędnika postępowania
dyscyplinarnego, system ten jest w praktyce nieskuteczny, a przez to rzadko
wykorzystywany przez ofiary dyskryminacji.
Środki ochrony prawnej przewidziane przez UoW w praktyce również
nie okazały się w pełni skuteczne. Z informacji uzyskanych z MS wynika,
że przez pierwszy rok obowiązywania ustawy (2011 r.) do sądów okręgowych i rejonowych wpłynęło łącznie 30 spraw o przyznanie odszkodowania na podstawie UoW. 17 spraw zakończono (w tym 9 spraw oddalono,
3 sprawy zwrócono, 1 sprawę odrzucono i 2 umorzono), a 13 spraw pozostało do rozpoznania w 2012 roku180. Negatywną ocenę obecnych regulacji
prawnych podziela również RPO: „mając jednak na uwadze niską liczbę kierowanych do sądów roszczeń z tytułu naruszenia zasady równego
traktowania, wydaje się, że mechanizm sądowej ochrony zasady równego
traktowania w pierwszym roku funkcjonowania ustawy okazał się niewystarczająco efektywny“181.
Pewną formą wspomagania ochrony prawnej osób LGBT jest możliwość wstępowania organizacji pozarządowych do postępowań o naruszenie

179. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(tj. z dnia 9 października 2000 r., Dz.U. nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).
180. Zob. Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości na
interpelację nr 581 w sprawie prowadzenia przez Ministerstwo Sprawiedliwości
szczegółowych statystyk dotyczących spraw o dyskryminację zawisłych przed polskimi
sądami: http://orka2.sejm.gov.pl/IZ7.nsf/main/6009A444.
181. Pismo RPO z dnia 5 kwietnia 2012 r.
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zasady równego traktowania, a także wszczynania takich postępowań po
uzyskaniu zgody osoby, która doświadczyła dyskryminacji182.
Czy istnieją procedury zapewniające ofiarom świadomość istnienia i dostęp do środków ochrony prawnej, nawet jeśli naruszenie zostało popełnione
przez osoby działające w charakterze urzędowym?
Brakuje stosownych procedur zapewniających ofiarom świadomość
istnienia i dostęp do środków ochrony prawnej. Jedyne działania, które
mogą w jakiś sposób zwiększać świadomość istnienia i dostępu do środków ochrony prawnej, są podejmowane przez krajowe organy równościowe,
MS oraz Prokuraturę Generalną (dalej PG). Zarówno wydawane przez te
instytucje materiały, informatory czy ulotki, jak i informacje zamieszczane
na stronach internetowych tych instytucji nie są jednak rozpowszechniane
w odpowiedni sposób, co w praktyce utrudnia ich skuteczne wykorzystanie
przez ofiary dyskryminacji.
Jednym ze sposobów na uzyskanie informacji o dostępnych instrumentach prawnych w przypadku doświadczenia dyskryminacji, jest złożenie
wniosku do RPO. Zgodnie z art. 11 ustawy o RPO Rzecznik ma obowiązek
zapoznać się z każdym skierowanym do niego wnioskiem, a także wskazać
wnioskodawcy przysługujące mu środki działania. Złożenie takiego wniosku
wolne jest od opłat i nie wymaga zachowania szczególnej formy. Nie może
ono jednak być anonimowe. RPO prowadzi również akcję informacyjną na

182. Art. 61 KPC: § 1. Organizacje pozarządowe w zakresie swoich zadań statutowych
mogą, za zgodą osoby fizycznej wyrażoną na piśmie, wytaczać powództwa na jej rzecz
w sprawach o:
1) alimenty;
2) ochronę środowiska;
3) ochronę konsumentów;
4) ochronę praw własności przemysłowej;
5) ochronę równości oraz niedyskryminacji przez bezpodstawne bezpośrednie lub
pośrednie zróżnicowanie praw i obowiązków obywateli.
§ 2. W sprawach wymienionych w § 1 organizacje pozarządowe w zakresie swoich
zadań statutowych mogą, za zgodą osoby fizycznej wyrażoną na piśmie, przystąpić do
niej w toczącym się postępowaniu.
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temat praw przysługujących ofiarom dyskryminacji. Jak dotąd biuro Rzecznika wydało dwie ulotki: Rzecznik Praw Obywatelskich jako niezależny organ
ds. równego traktowania, która zawiera wzór wniosku do RPO (w języku
polskim, angielskim oraz rosyjskim), a także Twój obrońca – Rzecznik Praw
Obywatelskich. Ulotki są dostępne na stronie internetowej RPO. Rzecznik
uruchomił również bezpłatną infolinię informacyjną, a także umożliwił
składanie wniosków za pośrednictwem Internetu.
Również biuro PRdRT przewiduje możliwość składania skarg i wniosków. Na stronie internetowej biura umieszczono dwie broszury zawierające podstawowe informacje na temat dyskryminacji w zatrudnieniu
(czym jest taka dyskryminacja, jak ją rozpoznać, co powinna zrobić osoba,
która czuje, że jest ofiarą dyskryminacji), obejmujące również problematykę dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. Dyskryminacja ze
względu na tożsamość płciową nie została jednak uwzględniona w tych
materiałach.
MS zamieściło na swojej stronie internetowej informator dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Nie zawiera on jednak żadnych odniesień do
dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową.
PG wydała zaś publikację Uprawnienia pokrzywdzonego przestępstwem, która niestety również nie uwzględnia perspektywy ofiar LGBT.
Czy środki te zawierają w stosownych przypadkach odpowiednie odszkodowanie dla ofiar?
Obowiązujące środki prawne gwarantują jedynie w ograniczonym stopniu
możliwość efektywnego dochodzenia odszkodowania dla ofiar dyskryminacji
ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową. Jedynie przepisy krajowego prawa pracy zwierają regulacje, które w pewnej mierze ułatwiają możliwość dochodzenia odszkodowania za naruszenie zakazu równego traktowania
w zatrudnieniu ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową.
KP (art. 183d) przewiduje, że osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.
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W postępowaniu tym obowiązuje zasada przeniesionego ciężaru dowodu i to
pracodawca musi udowodnić, że nie dyskryminował pracownika. Ciężar
dowodu obciąża pracownika jedynie wtedy, gdy domaga się odszkodowania
w wysokości wyższej niż minimalne wynagrodzenie.
Również UoW (art. 13) przewiduje możliwość dochodzenia odszkodowania przez osobę, wobec której naruszono zasadę równego traktowania
ze względu na orientację seksualną w zatrudnieniu. Słabością tej ustawy
jest jednak to, że nie gwarantuje ona takich samych środków prawnych
do dochodzenia odszkodowania za dyskryminację ze względu na orientację seksualną również w takich obszarach jak: edukacja, służba zdrowia,
dostęp do usług, mieszkalnictwo czy zabezpieczenie społeczne. Innym jej
mankamentem jest zupełne pominięcie kwestii dyskryminacji ze względu
na tożsamość płciową.
W pozostałych wspomnianych powyżej obszarach ofiara dyskryminacji może próbować dochodzić odszkodowania jedynie na drodze ogólnych
gwarancji przewidzianych przez prawo cywile lub karne. Postępowania
wszczynane na skutek ich wykorzystania nie przewidują jednak ułatwień
dowodowych dla ofiar dyskryminacji, co powoduje, że ciężar wykazania
zaistnienia dyskryminującego zachowania spoczywa głównie na osobie
pokrzywdzonej. W wielu sprawach skutkuje to znacznymi trudnościami
w skutecznym dochodzeniu odszkodowania. Również żaden z organów
równościowych (RPO lub PRdRT) nie ma możliwości wypłaty odszkodowania ofiarom dyskryminacji.
4. kierowały się w swoim ustawodawstwie, politykach i praktyce zasadami i środkami opisanymi w załączniku do niniejszej rekomendacji.
5. zapewniły, poprzez odpowiednie środki i działania, aby niniejsza
rekomendacja, wraz z załącznikiem, została przetłumaczona i możliwie
szeroko rozpowszechniona.
Jakie kroki zostały podjęte w celu jak najszerszego rozpowszechnienia niniejszego Zlecenia i jego Załącznika?
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Jak dotąd nie podjęto zbyt wielu działań w celu rozpowszechnienia Zalecenia wraz z Załącznikiem. Zgodnie z wiedzą organizacji pozarządowych
treść tego dokumentu znana jest jedynie wąskiemu gronu specjalistów zajmujących się tą tematyką.
Zalecenie wraz z Załącznikiem w wersji drukowanej nie zostało rozpowszechnione zbyt szeroko. Z informacji posiadanych przez organizacje pozarządowe wynika, że treść tego aktu nie jest dostępna nawet
w urzędach. Przetłumaczona wersja została zamieszczona jedynie w wersji
elektronicznej na stronie PRdRT, a także na stronie RPO. Ponadto informacje udzielone przez Biuro PRdRT wskazują, że tekst Zalecenia wraz z
Załącznikiem został również udostępniony na profilu PRdRT na portalu
Facebook. PRdRT zadeklarowała jednak, że dokument ten będzie rozpowszechniany w czasie szkoleń prowadzonych w ramach projektu Równe
traktowanie standardem dobrego rządzenia183.
Wśród działań podjętych w tym zakresie przez inne resorty wskazać można jedynie na zorganizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (dalej
MSZ) w dniu 15 lipca 2010 roku seminarium „Prawodawstwo międzynarodowe a prawa LGBT”, w ramach którego poruszono kwestię standardów Rady
Europy w dziedzinie zwalczania dyskryminacji osób LGBT. Minister Spraw
Zagranicznych przekazał tłumaczenie Zalecenia oraz Załącznika do wiadomości innych resortów, a także przedstawił treść tego aktu w trakcie obrad
międzyresortowego Zespołu ds. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
w dniu 28 czerwca 2011 roku184. MS podkreślił zaś, że tekst Zalecenia wraz
z Załącznikiem został przesłany do bibliotek jednostek organizacyjnych podległych MS, a także do Centralnego Zarządu Służby Więziennej (dalej CZSW).
Czy Zalecenie wraz z Załącznikiem zostały przetłumaczone?
W 2010 roku Zalecenie wraz z Załącznikiem zostało przetłumaczone
przez MSZ, a następnie przekazane do wiadomości PRdRT oraz pozostałych resortów. MSZ podkreśliło jednak, że przekazane tłumaczenie miało
183. Pismo PRdRT z dnia 10 kwietnia 2012 r.
184. Pismo MSZ z dnia 5 października 2011 r.
127

PRAWA OSÓB LGBT W POLSCE

jedynie charakter roboczy. Dopiero w kwietniu 2012 roku na podstawie tłumaczenia roboczego miało zostać przygotowane oficjalne tłumaczenie tego
dokumentu, w celu jego publikacji na stronach internetowych Rady Europy
poświęconych tematyce LGBT185.
Czy Zalecenie wraz z Załącznikiem zostały rozpowszechnione a) w środowisku gejów, lesbijek, osób biseksualnych i transpłciowych b) w administracji
publicznej c) wśród organów ścigania, w tym wymiaru sprawiedliwości i systemu penitencjarnego d) wśród krajowych struktur ochrony praw człowieka
(w tym organów ds. równości) e) w systemie edukacji f) w systemie opieki
zdrowotnej g) wśród przedstawicieli pracowników i pracodawców sektora publicznego i prywatnego h) w mediach i) wśród odpowiednich organizacji pozarządowych?
Tekst Zalecenia wraz z Załącznikiem został przesłany jedynie do ministerstw, niektórych jednostek organizacyjnych administracji rządowej oraz
do krajowych organów równościowych. Organizacje pozarządowe nie odnotowały, aby Zalecenie wraz z Załącznikiem zostało w jakikolwiek sposób
rozpowszechnione w pozostałych obszarach wskazanych w tym Zaleceniu.

B. ZAŁĄCZNIK DO ZALECENIA CM/REC(2010)5
a. Prawo do życia, bezpieczeństwa i ochrony przed przemocą186.
1. Państwa członkowskie powinny zapewnić skuteczne, szybkie i niezależne śledztwo w sprawach domniemanych przestępstw i innych incydentów, odnośnie do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że motywem
sprawcy była orientacja seksualna lub tożsamość płciowa ofiary; państwa
powinny ponadto zapewnić, aby szczególną uwagą objęte były śledztwa

185. Pismo MSZ z dnia 6 kwietnia 2012 r.
186. Wyjaśnienie przestępstw nienawiści i incydentów motywowanych nienawiścią
znajduje się w Memorandum.
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w sprawach przestępstw i incydentów tego rodzaju, gdy istnieje podejrzenie,
że dokonane zostały przez funkcjonariuszy organów ścigania lub inne osoby
wypełniające władzę publiczną; państwa powinny również zagwarantować,
aby sprawcy czynów tego rodzaju zostali pociągnięci do odpowiedzialności
oraz, tam gdzie jest to wskazane, ukarani w celu uniknięcia bezkarności.
Czy istnieją środki prawne w celu zwalczania „przestępstw z nienawiści”
oraz innych incydentów motywowanych nienawiścią?
Tego typu środki prawne obowiązują w Polskim ustawodawstwie. Stanowią one konsekwencję realizacji konstytucyjnych zasad równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym lub
gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny, wyrażonych w art. 32 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej (dalej Konstytucji RP)187. Przestępstwa z nienawiści zostały skodyfikowane w polskim KK i obejmują następujące czyny zabronione, ścigane z urzędu, na drodze postępowania karnego:
– wyniszczanie poprzez zabójstwo lub ciężki uszczerbek na zdrowiu całości albo części grupy narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej, lub grupy o określonym światopoglądzie (art. 118 § 1 KK),
– dopuszczanie się poważnego prześladowania grupy ludności z powodów uznanych za niedopuszczalne na podstawie prawa międzynarodowego,
w szczególności politycznych, rasowych, narodowych, etnicznych, kulturowych, wyznaniowych lub z powodu bezwyznaniowości, światopoglądu lub
płci, powodujące pozbawienie praw podstawowych, poprzez branie udziału
w masowym zamachu lub choćby w jednym z powtarzających się zamachów
skierowanych przeciwko tym grupom ludności, podjętych w celu wykonania lub wsparcia polityki państwa lub organizacji (art. 118 a § 3 KK),
– stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej wobec grupy osób lub poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu jej bezwyznaniowości (art. 119 § 1 KK),
– publiczne nawoływanie do popełnienia czynu określonego w art. 118,
187. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz.
483, z późn. zm.).
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art. 118a, art. 119 lub publiczne pochwalanie popełnienia czynu określonego w tych przepisach (art. 126a KK),
– niedopełnienie obowiązku należytej kontroli, poprzez dopuszczenie do popełnienia czynu określonego w art. 118, art. 118a, art. 119, art. 126a przez osobę
pozostającą pod faktyczną władzą lub kontrolą sprawcy (art. 126b § 1 KK),
– publiczne propagowanie faszystowskiego lub innego totalitarnego
ustroju państwa lub nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość (art. 256 § 1 KK),
– produkowanie, utrwalanie lub sprowadzanie, nabywanie, przechowywanie, posiadanie, prezentowanie, przewożenie lub przesyłanie w celu
rozpowszechniania druku, nagrania lub innego przedmiotu, zawierającego
treść określoną w art. 256 § 1 albo będącego nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej (art. 256 § 2 KK),
– publiczne znieważanie grupy ludności albo poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo
z powodu jej bezwyznaniowości lub naruszanie z takich powodów nietykalności cielesnej innej osoby (art. 257 KK).
Czy owe środki uwzględniają a) orientację seksualną b) tożsamość płciową
jako ewentualny motyw takich przestępstw lub incydentów?
Środki te nie wymieniają ani orientacji seksualnej, ani tożsamości płciowej
jako przesłanek przestępstw z nienawiści, co w połączeniu z zasadą nullum
crimen sine lege oznacza, że przepisy te nie obejmują ochroną osób LGBT. Pomimo wielokrotnych apeli ze strony środowiska organizacji pozarządowych
rząd konsekwentnie od wielu lat unika podjęcia działań legislacyjnych mających na celu włączenie orientacji seksualnej i tożsamości płciowej do katalogu
chronionych przesłanek, których naruszenie byłoby ścigane z urzędu.
Rząd oraz jego poszczególni przedstawiciele i przedstawicielki wielokrotnie
składali deklaracje dokonania zmian poprzez poszerzenie zakresu penalizacji
przestępstw z nienawiści. Dotyczyły one jednak jedynie uwzględnienia przesłanki
orientacji seksualnej. W VI Sprawozdaniu Okresowym RP z realizacji Między-
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narodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych za okres 2003–2008188,
w punkcie 281 Sprawozdania rząd stwierdza, że „po rozważeniu zalecenia Komitetu Przeciwko Torturom Prokuratura Krajowa Stanęła na stanowisku, iż zasadnym byłoby podjęcie inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do nowelizacji
art. 256 KK oraz art. 257 KK poprzez zagrożenie sankcją karną zachowań polegających na nawoływaniu do nienawiści lub nietolerancji wobec osób o odmiennej orientacji seksualnej, a także na znieważeniu grupy lub osoby z powodu jej
orientacji seksualnej. W sytuacji podjęcia prac nad nowelizacją KK, Zalecenie nr
19 Komitetu Przeciwko Torturom w zakresie potrzeby wprowadzenia penalizacji
«przestępstw z nienawiści (...) opartych na orientacji seksualnej» zostanie przedstawione gremium przygotowującemu nowelizację KK oraz KPK”. Pomimo tego
zobowiązania nie doszło do zmian legislacyjnych, a Dyrektor Biura Prokuratora
Krajowego Prokuratury Krajowej, który pierwotnie wyraził stanowisko będące
podstawą przytoczonego oświadczenia rządu w Sprawozdaniu, wycofał się ostatecznie z powyższych deklaracji, uznając je za „nieaktualne”189.
Również MS nie traktuje dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej
lub tożsamości płciowej jako zagrożenia dla „określonych dóbr ogólnospołecznych190”, które miałoby przemawiać za ich włączeniem do obecnie
obowiązującego katalogu przestępstw z nienawiści. Osoby LGBT chcące
dochodzić ochrony prawnej zmuszone są korzystać z ogólnych regulacji
karnych przewidujących łagodniejsze sankcje za czyny, które w przypadku
ich zakwalifikowania jako przestępstwa z nienawiści, byłyby zagrożone surowszą odpowiedzialnością karną191. W niektórych przypadkach osoby te
188. Sprawozdanie dostępne pod adresem: http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/
onz-i-prawa-czlowieka/konwencje/miedzynarodowy-pakt-praw-obywatelskich-i-politycznych/vi-sprawozdanie-okresowe-rzeczypospolitej-polskiej-z-realizacji-postanowien-miedzynarodowego-paktu-praw-obywatelskich-i-politycz/.
189. Pismo MS z dnia 16 kwietnia 2010 r.
190. Pismo MS z dnia 17 listopada 2011 r.
191. Np. art. 118 KK przewiduje za dopuszczenie się zabójstwa osoby należącej do
grupy narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub o określonym
światopoglądzie sankcję karną w postaci kary pozbawienia wolności na czas nie krótszy
niż 12 lat, natomiast zabójstwo osoby motywowane jej rzeczywistą lub domniemaną
nieheteroseksualną orientacją seksualną bądź transpłciowością byłoby ścigane
z, mającego charakter regulacji ogólnej, art. 148 KK, który za zabicie człowieka przewiduje karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 8 lat.
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napotykają również na utrudnienia proceduralne, np. w postaci konieczności samodzielnego wnoszenia prywatnego aktu oskarżenia.
Warto jednak wskazać, że opracowany w 2010 roku przez Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych (dalej MSW) materiał pomocniczy dla trenera (wykorzystywany do szkolenia funkcjonariuszy Policji z zakresu przestępstw z
nienawiści) włącza jednak przesłankę „orientacji seksualnej” do definicji
takich przestępstw192. Fakt ten potwierdza przekonanie organizacji pozarządowych o braku jasnej i jednolitej polityki państwa w tym obszarze.
W Sejmie rozpatrywany jest aktualnie projekt ustawy o zmianie przepisów dotyczących przestępstw z nienawiści zamieszczonych w KK. Projekt
został przygotowany przez organizacje pozarządowe i rozszerza obecnie
obowiązujący katalog o przestępstwa popełnione z powodu płci, tożsamości płciowej, wieku, niepełnosprawności oraz orientacji seksualnej ofiary.
Propozycja takich zmian została już złożona w poprzedniej kadencji Sejmu.
Projekt nie został wówczas przyjęty z powodu niezakończenia procesu ustawodawczego przed upłynięciem kadencji Sejmu193.
Wątpliwe jest jednak, czy aktualny klimat polityczny pozwoli na przyjęcie
ustawy we wskazanym powyżej brzmieniu. Za wyraz panującej obecnie atmosfery w odniesieniu do tego typu projektów może posłużyć debata w sprawie
nowelizacji przepisów KK w zakresie przestępstw z nienawiści z maja 2012 r.
(Sprawa nr 18) Wypowiedź posła Stanisława Pięty 24 maja 2012 roku
w trakcie debaty w Sejmie nad projektem nowelizacji przepisów Kodeksu
karnego w zakresie przestępstw mowy nienawiści: „Wyraźnie widać, że homolobby chce zaprząc instytucję państwa do indoktrynowania społeczeństwa.
(Poseł Robert Biedroń: Panie marszałku, proszę zwrócić uwagę.) (...) Język
prawny nie powinien być zaśmiecany zwrotami z gejowskiego slangu lub
pseudonaukowymi określeniami form aktywności seksualnej. Takie sformułowania jak mowa nienawiści... (Poseł Ryszard Kalisz: Panie marszałku, proszę

192. Przestępstwa z nienawiści..., op. cit.
193. W Polsce obowiązuje zasada, tzw. dyskontynuacji prac Sejmu, która oznacza, że
jeśli projekt aktu normatywnego nie zostanie uchwalony w trakcie tej kadencji Sejmu,
w której został wniesiony, konieczne jest jego ponowne wniesienie.
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o interwencję.) (Poseł Robert Biedroń: To jest właśnie nienawiść.) ...orientacja seksualna, to bełkot, lewicowa nowomowa. (...) Moim zdaniem autorzy
tego projektu chcą dla gejowskich aktywistów uzyskać status świętych krów.
Chcą wprowadzić swego rodzaju terror politycznej poprawności. Chciałbym
zapewnić, że tutaj panowie nie zamkniecie ust katolikom i wszystkim osobom
krytykującym gejowską propagandę. (Poruszenie na sali) Natura nie jest idealna. Niesie ze sobą także pewne anomalie i wybryki. U normalnego, zdrowego
człowieka popęd seksualny nakierowany jest na osobę płci przeciwnej. (Poseł
Robert Biedroń: Panie marszałku, proszę reagować.) U osób z zaburzeniem
w ukierunkowaniu popędu seksualnego przedmiotem zainteresowania stają
się osoby tej samej płci, osoby niedojrzałe, zwierzęta lub przedmioty. (Poseł
Ryszard Kalisz: Panie marszałku, to jest niedopuszczalne porównanie.) (Poseł
Robert Biedroń: Panie marszałku, zostałem porównany do zwierzęcia. Bardzo
proszę o reakcję.) I choćby cała Unia Europejska...(Poseł Robert Biedroń: Panie marszałku nie jestem zwierzęciem.) ...„Gazeta Wyborcza”, prezydent Obama i pan, panie pośle... (Poseł Robert Biedroń: Oskarżony został poseł. Panie
marszałku, bardzo proszę o reakcję.) (Wicemarszałek Cezary Grabarczyk:
Daje się pan sprowokować. Daje się pan sprowokować.)... głosili głupstwa
o istnieniu orientacji seksualnej (Dzwonek), to nie zakłamią... (Poseł Robert
Biedroń: Bardzo proszę o reakcję.) ...to nie zakłamiecie rzeczywistości. (...)
(Wicemarszałek Cezary Grabarczyk: Proszę spuentować, bo czas minął.) Dobrze, w takim razie chciałbym zapowiedzieć, że ten gejowski faszyzm, który
państwo proponujecie... (Poruszenie na sali) (Wicemarszałek Cezary Grabarczyk: Proszę ważyć słowa.) ...nie przejdzie. Mój klub wnosi o odrzucenie tego
projektu w pierwszym czytaniu. (Oklaski) (Wicemarszałek Cezary Grabarczyk: Informuję pana posła, że w związku z formą zakończenia pana wystąpienia skieruję sprawę do Komisji Etyki.)”.
Czy szkolenie funkcjonariuszy Policji zapewnia, iż są świadomi konieczności dołożenia szczególnych starań (cechujących się skutecznością szybkością
i niezależnością) w celu zbadania wszelkich a) homofobicznych lub b) transfobicznych konotacji takich przestępstw lub incydentów, szczególnie w przypadkach stosowania przemocy?
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W działaniach kierownictwa Policji można już dostrzec kształtowanie
się bardziej systemowego i planowego charakteru podejmowanych działań
na rzecz zwiększenia świadomości i kształtowania odpowiednich postaw
wobec osób LGBT. Na uwagę zasługuje obecność, większa niż w jakimkolwiek innym obszarze objętym Zaleceniami194, problematyki LGBT w szkoleniach dla funkcjonariuszy Policji. Kierownictwo Policji, a w szczególności
sieć Pełnomocników Policji ds. Ochrony Praw Człowieka (dalej PPdOPC),
wykazuje znaczącą aktywność w tym obszarze.
Mimo to programy szkoleń funkcjonariuszy Policji na różnych szczeblach (szkolenie podstawowe, Program zwalczania przestępstw na tle nienawiści dla funkcjonariuszy organów ochrony porządku publicznego,
warsztaty Prawa człowieka w zarządzaniu Policją czy szkolenia dla służb
dochodzeniowo-śledczych) zawierają, zdaniem KPH, wciąż niewystarczającą ilość informacji na temat odpowiedniego postępowania w związku z podejrzeniem popełnienia homofobicznych lub transfobicznych przestępstw.
Nadal brakuje szkoleń profilowanych, skupionych wyłącznie na kwestiach
dotyczących sytuacji osób LGBT.
Od 2009 roku odbywają się szkolenia w ramach programu poświęconego tematyce przestępstw z nienawiści – Program zwalczania przestępstw na tle nienawiści dla funkcjonariuszy organów ochrony porządku
publicznego – realizowanego przy współpracy z Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OSCE). Szkolenia te obejmują problematykę rozpoznawania przestępstw z nienawiści, prawidłowego prowadzenia
procesu i gromadzenia dowodów w ramach realizowanych postępowań
przygotowawczych, odpowiedniego reagowania na tego typu przestępstwa
oraz ich przeciwdziałaniu. Z posiadanych przez KPH informacji wynika,
iż program poruszać ma również tematykę przestępstw z nienawiści skierowanych wobec osób LGBT. Brakuje jednak szczegółowych danych, które
wskazywałyby, jaka konkretnie wiedza i umiejętności są w tym zakresie
przekazywane uczestnikom programu. Szkolenia objęte programem mają
charakter kaskadowy. W pierwszej kolejności zaplanowano szkolenia na

194. Pismo Komendy Głównej Policji z dnia 14 września 2011 r.
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poziomie krajowym dla trenerów, a następnie (jednodniowe) szkolenia dla
funkcjonariuszy na szczeblu lokalnym. Do dnia 30 kwietnia 2011 roku na
poziomie centralnym (krajowym) przeszkolono 64 trenerów, zaś na poziomie województw przeszkolono (do końca 2011 roku) ok. 36000 policjantów i policjantek. Szkolenia, których realizacja zaplanowana była aż do
rozpoczęcia EURO 2012195, miały objąć tych funkcjonariuszy i te funkcjonariuszki, „którzy ze względu na charakter wykonywanych zadań stykają
się lub potencjalnie mogą się zetknąć z przestępstwami z nienawiści”196.
W związku z programem wydano publikację Przestępstwa z nienawiści.
Materiał pomocniczy dla trenera oraz ulotki zawierające najważniejsze
definicje i zasady postępowania, a także katalog najczęściej spotykanych
w Polsce symboli nienawiści. Przewodnik dla trenera zawiera definicję homofobii oraz grafikę zakaz pedałowania (będącą najbardziej rozpowszechnionym w Polsce homofobicznym symbolem). Publikacja ta porusza ponadto takie kwestie jak: reakcja funkcjonariuszy Policji na informację
o zdarzeniu z nienawiści, wskazówki dotyczące procedur wykrywczych
oraz zalecenia należytego postępowania z ofiarami. Prezentowane w Przewodniku przykłady obejmują również opisy przestępstwa popełnionego
z powodu orientacji seksualnej ofiary.
KPH wraz z Policją przygotowały w 2010 roku projekt Out and Safe
mający na celu podniesienie świadomości prawnej osób LGBT w obszarze praw ofiary przestępstwa popełnionego z pobudek homofobicznych.
W dniach 17–19 listopada 2010 roku odbyły się trzydniowe warsztaty,
w których uczestniczyli PPdOPC.
Od 1 lipca 2011 roku w ramach procesu rekrutacji kandydatów do Policji
zadawane również są pytania odnoszące się do postaw wobec osób LGBT197.
Pytania te mają weryfikować „otwartość kandydata na różnorodność, wielokulturowość oraz postawę tolerancyjną wobec innych ludzi”. Wśród przykładowych pytań, nadesłanych przez PPdOPC wskazano: „Jakby Pan(i)

195. Informacja ze strony MSW, http://www.msw.gov.pl/portal.php?serwis=pl&dzial
=350&id=4348.
196. Pismo MSW z dnia 30 kwietnia 2012 r.
197. Pismo PPdOPC z dnia 14 września 2011 r.
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zareagował(a) gdyby osoba współpracująca z Panem(ią) powiedział(a), że
jest o innej orientacji seksualnej?” oraz „Jakby Pan(i) zareagował(a) gdyby
przypadkiem dowiedział(a) się, że nielubiana osoba współpracująca z Panem(ią) jest o innej orientacji seksualnej?”. KPH nie dysponuje jednak informacjami, które wskazywałyby na konsekwencje, jakie dla osoby ubiegającej
się o przyjęcie do Policji ma udzielenie odpowiedzi wskazujących na przejawianie wysokiego poziomu uprzedzeń.
Z korespondencji KPH z MSW198 wynika, że treści dotyczące tematyki LGBT poruszane są również w trakcie szkolenia podstawowego dla
policjantów i policjantek. Odbywa się to m.in. poprzez wykorzystywany
w trakcie szkolenia funkcjonariuszy przewodnik „Służyć i chronić”. Materiał
ten zawiera kilkadziesiąt kazusów obrazujących różne sytuacje służbowe,
a wśród nich sytuację relacji funkcjonariuszy Policji z osobami opuszczającymi klub gejowski. Stosowanie przewodnika ma charakter obowiązkowy.
Również warsztaty dla kadry kierowniczej Prawa człowieka w zarządzaniu Policją, które mają charakter obligatoryjny, zawierają odniesienia do
spraw LGBT. Do chwili obecnej w ramach tych warsztatów przeszkolono
ok. 500 policyjnych „managerów”199. W ramach warsztatów realizowane
jest ćwiczenie, podczas którego prezentuje się sytuację policjanta, któremu
koledzy na szafce służbowej napisali wyraz „pedał”. Ćwiczenie ma na celu
prowadzenie krok po kroku do znalezienia właściwego sposobu rozwiązania
sytuacji i udzielenia policjantowi pomocy.
W chwili obecnej trwa przygotowywanie (pod patronatem RPO) poradnika antydyskryminacyjnego Działania antydyskryminacyjne w jednostkach
Policji. W ramach tego przedsięwzięcia wiele organizacji pozarządowych
zostało zaproszonych do współtworzenia podręcznika i przygotowania tekstów na temat różnych grup społecznych narażonych na dyskryminację.
Jak wynika z informacji uzyskanych od Fundacji Trans-Fuzja, organizacji
pozarządowej prowadzącej dla Policji szkolenia z zakresu tożsamości płciowej człowieka, realizacja szkoleń o tej tematyce często napotyka na poważne
utrudnienia. Jako przykład Fundacja podała zachowania oficerów wyższych
198. Pismo MSW z dnia 30 kwietnia 2012 r.
199. Pismo KGP z dnia 12 czerwca 2012 r.
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stopniem, którzy w trakcie jednego ze szkoleń zniechęcali swoich podwładnych do poważnego traktowania tej tematyki200. Wydaje się jednak, że dostrzeganie przez Policję szczególnego położenia osób transpłciowych ulega
poprawie. W trakcie wspomnianych powyżej prac nad nowym podręcznikiem antydyskryminacyjnym dla Policji, zdecydowano się na uwzględnienie
problematyki transpłciowości, przewidując m.in. wprowadzenie instrukcji
kontaktu z osobami transpłciowymi posługującymi się nieoficjalną transKARTĄ201, dokumentem wydawanym przez Fundację Trans-Fuzja osobom
prezentującym alternatywny wizerunek do stanu faktycznego odzwierciedlonego w dowodzie osobistym lub paszporcie202.
Czy istnieją niezależne i skuteczne narzędzia otrzymywania i badania
zgłoszeń przestępstw z nienawiści bądź incydentów motywowanych nienawiścią, rzekomo popełnionych przez pracowników organów ścigania, szczególnie
w przypadkach, w których orientacja seksualna lub tożsamość płciowa stanowią jeden z motywów?
Nie ma odrębnych narzędzi do otrzymywania i badania zgłoszeń przestępstw z nienawiści lub incydentów motywowanych nienawiścią rzekomo
popełnionych przez pracowników organów ścigania (dotyczy to głównie
Policji i Straży Miejskiej). Składanie takich zgłoszeń odbywa na drodze powszechnie obowiązujących regulacji prawnych – na zasadach ogólnych lub
w drodze postępowania dyscyplinarnego.
Doświadczenia KPH oraz innych organizacji pozarządowych wskazują
no to, iż złożenie przez pokrzywdzonego wniosku o wszczęcie postępowania
dyscyplinarnego względem funkcjonariusza, który popełnił przestępstwo
motywowane uprzedzeniami, skutkuje najczęściej albo odmową wszczęcia
przez jego przełożonego takiego postępowania, albo jego zakończeniem bez
wskazania naruszenia obowiązków.

200. Wywiad w wiceprezesem Fundacji Trans-Fuzja Wiktorem Dynarskim.
201. Zob. http://transfuzja.org/pl/artykuly/ogloszenia_i_apele/trans_karta.htm.
202. Zob. http://transfuzja.org/pl/artykuly/artykuly_i_opracowania/relacja_ze_spotkania_nt_dzialan_antydyskryminacyjnych_w_jednostkach_policji.htm.
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Świadomość nieskuteczności tych procedur (zwłaszcza gdy sprawcami są
funkcjonariusze Policji) zmniejsza motywację osób pokrzywdzonych przestępstwami o podłożu homofobicznym lub transfobicznym do podejmowania jakichkolwiek działań. Z badań KPH wynika, że w 0,4% przypadków
stosowania przemocy fizycznej oraz 0,6% przypadków stosowania przemocy
werbalnej sprawcami przestępstw były osoby pracujące w Policji lub Straży
Miejskiej. Jeśli weźmie się pod uwagę, że jedynie w 9,7% przypadków osoby
poszkodowane zgłaszały na policję sytuacje przemocowe203, przyjąć należy, że
przestępstwa lub incydenty z nienawiści popełnione przez funkcjonariuszy
służb mundurowych są poważnym, jednak wciąż niewidocznym problemem.
Niekiedy osoba pokrzywdzona rezygnuje z podjęcia jakichkolwiek
działań z obawy przed oskarżeniem ją przez funkcjonariuszy będących
sprawcami o popełnienie przez osobę pokrzywdzoną przestępstwa na ich
szkodę (np. oskarżenie o czynną napaść na funkcjonariusza lub zniszczenie mienia publicznego).
(Sprawa nr 7) M. K. został zatrzymany przez patrol Policji pod jednym
z warszawskich klubów gejowskich. W trakcie zatrzymania policjanci zachowywali się w sposób agresywny. Kierowali homofobiczne komentarze pod
adresem M. K. oraz jego partnera. W wyniku słownej sprzeczki M. K. został
zatrzymany, a następnie – w trakcie przewożenia radiowozem do izby wytrzeźwień – pobity. Kamera przemysłowa zainstalowana w izbie, do której
przewieziono M. K., zarejestrowała część homofobicznych wypowiedzi kierowanych przez funkcjonariuszy pod jego adresem. Postępowanie dyscyplinarne wobec jednego z funkcjonariuszy zakończyło się jego uniewinnieniem.
W przypadku drugiego zaś stwierdzono naruszenie uprawnień, jednak ze
względu na dotychczasowy wzorowy przebieg służby odstąpiono od wymierzenia kary. M. K. odmówiono dostępu akt postępowania dyscyplinarnego.
Postępowanie karne przeciwko funkcjonariuszom zostało dwukrotnie umorzone przez prokuraturę. Trwa postępowanie karne przeciwko M.K. o naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariuszy i zniszczenie mienia.

203. M. Makuchowska (red.), Przemoc..., op. cit., s. 83.
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Podobnie wygląda przebieg postępowania karnego, wszczętego w trybie ogólnym na skutek złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Oba mechanizmy, co wielokrotnie podkreślały organizacje pozarządowe, są nieefektywne.
(Sprawa nr 1) W dniu 17 kwietnia 2011 roku w trakcie obchodów Dnia
Milczenia w Zielonej Górze doszło do ataku ze strony uczestników przeciwnej
manifestacji. Uczestników akcji obrzucono jajkami i wyzwiskami. Zniszczono
także tęczową flagę należącą do KPH. Dyspozytor odmówił przyjęcia ustnego
zawiadomienia o przestępstwie, uznając, że nie ma takiej potrzeby, skoro jeszcze nic się nie stało. Prokuratura, poinformowana o tym zachowaniu funkcjonariusza, a także o braku udzielenia uczestnikom zgromadzenia ochrony
policyjnej mimo uprzedniego przesłania do Urzędu Gminy odpowiedniej informacji o organizowaniu zgromadzenia, odmówiła jednak wszczęcia śledztwa ze względu na braki formalne zawiadomienia o przestępstwie204.
(Sprawa nr 2) S. B. został pobity w jednym z warszawskich parków przez
funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Zawiadomiona o tym zdarzeniu Policja
odmówiła przyjęcia zgłoszenia, prokuratura rejonowa umorzyła zaś postępowanie z powodu „niewykrycia sprawców”. Decyzja prokuratury dziwiła
tym bardziej, że bez większych trudności ustalono, którzy funkcjonariusze
pełnili w chwili zdarzenia służbę w tamtym rejonie parku, a odpowiednie
dane zostały udostępnione Policji. Z wyjaśnień przekazanych przez prokuraturę do zaangażowanego w sprawę RPO wynika, że postępowanie umorzono, ponieważ rozpoznanie sprawców przez pokrzywdzonego „nie było
dokonane z całą stanowczością, nie było pozbawione wątpliwości”205.
Od 2010 roku przy RPO funkcjonuje Niezależny Organ Skargowy, który
ma monitorować niewłaściwe działania Policji. Przesyłanie skarg do Rzecznika ze strony Policji moderuje PPdOPC. Jak dotąd brakuje jednak jakichkolwiek informacji na temat efektów działania tego organu, w szczególności
w odniesieniu do spraw LGBT.
204. Pismo Prokuratury Rejonowej w Nowej Soli z dnia 30 czerwca 2011 r.
205. Pismo Prokuratury z 19 kwietnia 2010 r.
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Polska nie wprowadziła możliwości „zgłoszenia do osób trzecich”, które
umożliwiałoby zgłoszenie zawiadomienia o przestępstwie osobom niebędącym funkcjonariuszami Policji w miejscu innym niż posterunek Policji.
W chwili obecnej w Policji powstaje System Wczesnej Interwencji, którego rolą ma być eliminowanie nieprawidłowości w zachowaniu funkcjonariuszy, zanim staną się one problemami wymagającymi postępowania dyscyplinarnego lub skierowania sprawy do prokuratury. Nie wiadomo jednak,
czy i w jaki sposób system ten został już wdrożony.
2. Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby dyskryminujące
pobudki związane z orientacją seksualną i tożsamością płciową mogły
zostać uznane za okoliczność obciążającą.
Czy środki prawne przewidują, iż dyskryminujące pobudki związane
a) orientacją seksualną b) tożsamością płciową mogą zostać uznane za okoliczność obciążającą przy ustalaniu sankcji?
Ze względu na brak w przepisach polskiego prawa karnego przestępstw
z nienawiści popełnionych ze względu na orientację seksualną lub tożsamość
płciową ofiary, motywacja stojąca za tego typu przestępstwami również nie
stanowi okoliczności obciążającej sprawcę. Co prawda, MSW podniosło
w swoim piśmie206 argument, zgodnie z którym art. 53 § 2 KK (wskazujący
na zasady wymiaru kary), zezwala na uwzględnienie homofonicznej i transfobicznej motywacji sprawców i może stanowić podstawę do zasądzenia
przez sąd wyższego wymiaru kary. Mimo że brzmienie tego przepisu rzeczywiście daje podstawy do takiej wykładni, organizacjom pozarządowym nie
jest znana praktyka sądów polskich potwierdzająca takie jego stosowanie.
3. Państwa członkowskie powinny przyjąć odpowiednie środki zachęcające ofiary i świadków przestępstw i innych incydentów na tle nienawiści,
popełnionych z powodu orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej ofia-

206. Pismo MSW z dnia 5 października 2011 r.
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ry, do zgłaszania takich zdarzeń; w tym celu państwa członkowskie powinny
przedsięwziąć wszelkie niezbędne kroki w celu zagwarantowania, aby struktury wymiaru sprawiedliwości, w tym sądownictwo, posiadały niezbędną
wiedzę i umiejętności do zidentyfikowania takich przestępstw i incydentów
oraz do zapewnienia ofiarom i świadkom właściwej opieki i pomocy.
Czy prosta i zrozumiała definicja „przestępstwa z nienawiści”, zawierająca
motyw a) orientacji seksualnej b) tożsamości płciowej, została rozpowszechniona publicznie?207
Brak prawnej definicji przestępstw z nienawiści oraz nieuwzględnianie
przez obowiązujące przepisy karne przesłanki orientacji seksualnej i tożsamości płciowej jako potencjalnych motywów takich przestępstw powoduje,
że Państwo nie podejmuje działań mających na celu szerokie rozpowszechnienie wśród opinii publicznej tej definicji w kształcie, jaki powinien wynikać z implementacji tego fragmentu Załącznika do Zalecenia.
Dzięki Programowi zwalczania przestępstw na tle nienawiści dla funkcjonariuszy organów ochrony porządku publicznego i przygotowanym na
potrzeby jego realizacji materiałom pomocniczym dla trenerów, w ramach
szkolenia funkcjonariuszy i funkcjonariuszek Policji operuje się definicją
przestępstw nienawiści, która zawiera przesłankę orientacji seksualnej208.
Na marginesie należy zauważyć, że przytoczona w przewodniku dla trenera
definicja homofobii, nie jest do końca właściwa, gdyż obejmuje również zachowania o charakterze transfobicznym209.
Stowarzyszenie Nigdy Więcej wraz z Policją przygotowało w 2011 roku
broszury zawierające definicję przestępstw z nienawiści. Broszury dystrybuowano na terenie wszystkich komend Policji. Nie wiadomo jednak, czy
definicja w ulotce również zawierała odwołanie do orientacji seksualnej
lub tożsamości płciowej.
207. Np. przez strony internetowe Policji lub ulotki dystrybuowane wśród społeczności.
208. Przestępstwa z nienawiści..., op. cit.
209. Zawarta w materiale definicja homofobii wskazuje, że jest to „nieuzasadniony lęk
i niechęć wobec homoseksualizmu oraz osób homoseksualnych, biseksualnych i transseksualnych, oparty na uprzedzeniach”. [w:] Przestępstwa z nienawiści..., op. cit., s. 30.
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Czy programy szkoleń oraz procedury zapewniają, iż Policja oraz wymiar sprawiedliwości posiadają wiedzę i umiejętności w celu identyfikacji
takich przestępstw i incydentów oraz zapewnienia ofiarom i świadkom odpowiedniej pomocy i wsparcia?
Programy szkoleń oraz procedury wykorzystywane przez Policję i wymiar
sprawiedliwości dopiero zaczynają obejmować tematykę LGBT i w chwili
obecnej nie są jeszcze w stanie zapewnić odpowiedniej wiedzy i umiejętności, umożliwiających efektywną obsługę tego typu przestępstw, jej ofiar oraz
świadków (Odnośnie do szkoleń dla Policji – patrz również pkt a.1).
Należy również zaznaczyć, że nie istnieje wewnątrzpolicyjny system
wsparcia dla pokrzywdzonych przestępstwami z nienawiści. Pomoc w tym
zakresie wciąż udzielają jedynie organizacje pozarządowe.
Wymiar sprawiedliwości zaczyna stopniowo uwzględniać tematykę LGBT
w programie szkoleń realizowanych w ramach Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (dalej KSSiP), która odpowiada za kształcenie przyszłych
sędziów i prokuratorów. W ramach szkoleń krajowych KSSiP zorganizowała w 2010 roku dwa dwudniowe szkolenia Prawno-karne aspekty walki ze
zjawiskiem dyskryminacji na tle rasowym, etnicznym, religijnym, z uwagi na
orientację seksualną lub tożsamość płciową. Kryminalistyczne, kryminologiczne
i prawne aspekty handlu ludźmi, w których wzięło udział 100 osób. Aplikanci uczestniczą także od 2009 roku w innych krajowych oraz zagranicznych
szkoleniach dotyczących prawa antydyskryminacyjnego. Organizacje LGBT
nie posiadają jednak informacji, które pozwalałyby określić, w jakim zakresie
programy tych szkoleń omawiają zagadnienia LGBT.
KSSiP rozpoczęła również w 2012 roku projekt jednodniowych szkoleń
z zakresu praw człowieka, które w założeniu mają odbyć się we wszystkich apelacjach i objąć wszystkich sędziów sądów powszechnych w Polsce
(szkolenia te nie obejmują prokuratorów). W ramach szkoleń zagadnienie dyskryminacji ze względu na orientację seksualną ma być omawiane
na przykładzie wyroków ETPC oraz sądów krajowych: Kozak przeciwko
Polsce (wyrok z dnia 2 marca 2010 r., skarga nr 12102/02), Kopf i Schalk
p. Austrii (wyrok z 24 czerwca 2010, skarga nr 30141/04), wyrok Sądu
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Rejonowego w Złotowie (wyrok z 29 grudnia 2010r., I C 118/10) oraz
wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie (wyrok
13 października 2010, I C 1447/10). Projekt ten znajduje się jednak na
początkowym etapie realizacji.
Czy programy szkoleniowe i kodeksy postępowania dla Policji i wymiaru
sprawiedliwości zapewniają, że osoby LGBT są traktowane w sposób niedyskryminujący oraz z poszanowaniem godności, tak aby zapewnić poczucie
bezpieczeństwa przy zgłaszaniu przestępstw z nienawiści oraz incydentów
motywowanych nienawiścią, zarówno ofiarom jak i świadkom, w związku
z ich a) orientacją seksualną b) tożsamością płciową?
Mimo że programy szkoleniowe i kodeksy postępowania dla Policji
i wymiaru sprawiedliwości zaczynają stopniowo uwrażliwiać na potrzebę
traktowania w sposób niedyskryminujący ofiar oraz świadków przestępstw
i incydentów motywowanych nienawiścią wobec osób LGBT, obowiązujący standard wciąż jest niewystarczający i nie zapewnia bezpieczeństwa przy
zgłaszaniu tego typu przestępstw.
Publikacja Przestępstwa z nienawiści. Materiał pomocniczy dla trenera wykorzystywana w Policji do realizacji Programu zwalczania przestępstw na tle
nienawiści dla funkcjonariuszy organów ochrony porządku publicznego obejmuje również zagadnienie postępowania z ofiarami przestępstw z nienawiści.
Kodeksy postępowania Policji i Straży Miejskiej zawierają regulacje, które teoretycznie powinny zapewniać realizację tego obszaru Zalecenia. Policjanci zobowiązani są na gruncie art. 14 § 3 Ustawy o Policji (dalej UoP210) do respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania
i ochrony praw człowieka w toku wykonywania czynności służbowych,
a także (na podstawie § 4 Zasad Etyki Zawodowej Policjanta211) do poszanowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka,

210. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz.U. nr 287, poz. 1687
z późn. zm.).
211. Tekst zasad do pobrania ze strony: http://www.policja.pl/ftp/prawo/zasady_etyki_
zawodowej_policjanta.pdf.
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w szczególności poprzez zakaz stosowania poniżającego traktowania. Na podstawie § 6 wspomnianych Zasad Policjanta w kontaktach z ludźmi powinna
cechować życzliwość oraz bezstronność wykluczająca uprzedzenia rasowe, narodowościowe, wyznaniowe, polityczne, światopoglądowe lub wynikające z innych przyczyn. Zgodnie zaś z art. 12 ust. 1a Ustawy o strażach gminnych (dalej
UoSG212) Strażnicy Miejscy w toku wykonywania czynności służbowych mają
obowiązek respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw
człowieka. Zgodnie z art. 27 pkt. 5 UoSG do obowiązków Strażnika Miejskiego
należy również zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami. Regulacja ta nie zawiera jednak enumeratywnego wyliczenia przesłanek
dyskryminacyjnych, na które powinni zwracać szczególną uwagę funkcjonariusze w ich kontaktach z obywatelami i obywatelkami.
Z badań przeprowadzonych przez KPH213 wynika, że jedynie w 9,7%
przypadków osoby poszkodowane zdecydowały się zgłosić na Policję doświadczone przez siebie sytuacje przemocowe. Jednym z głównych czynników, które zdaniem uczestników badania przemówiły za rezygnacją ze
zgłoszenia przestępstwa, było przekonanie o negatywnych postawach Policji względem spraw osób LGBT. Przekonanie to połączone bywa z obawą
przed ujawnieniem orientacji seksualnej, brakiem wiary w skuteczność Policji, obawą, że Policja nie potraktuje sprawy poważnie, a także lękiem przed
złym potraktowaniem przez funkcjonariuszy214.
W przypadku organów wymiaru sprawiedliwości minister sprawiedliwości wskazał, że nie korzysta z żadnych szczególnych pragmatyk służbowych dotyczących kwestii zakazu dyskryminacji w działaniach podległych
mu urzędników i urzędniczek215.
Czy istnieją jednostki Policji mające za zadanie w szczególności badanie przestępstw i incydentów związanych z a) orientacją seksualną b) tożsamością płciową?

212. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. nr 123, poz. 779
z późn. zm.).
213. M. Makuchowska (red.), Przemoc..., op. cit.
214. M. Makuchowska (red.), Przemoc..., op. cit., s. 84–85.
215. Pismo MS z dnia 17 listopada 2011 r.
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W chwili obecnej takie jednostki nie istnieją. Z informacji uzyskanych
przez KPH nie wynika również aby planowano ich utworzenie. MSW, któremu podlega Policja, tłumaczy, że „powołanie takich jednostek mogłoby
się okazać niezasadne, ze względu na konieczność przemieszczania się ofiary do odległego posterunku, co z punktu widzenia wtórnej wiktymizacji
mogłoby stać się kolejnym bolesnym doznaniem potencjalnej ofiary”216.
Badanie przestępstw i incydentów motywowanych orientacją seksualną
i tożsamością płciową należy zatem wciąż do obowiązków każdej jednostki
dochodzeniowo-śledczej Policji.
Czy istnieją osoby odpowiedzialne za utrzymywanie kontaktów z lokalną
społecznością LGBT w celu wspierania wzajemnego zaufania?
Od 2004 roku w Policji funkcjonuje sieć Pełnomocników ds. Praw Człowieka w szkołach Policji (PPdOPC), którzy m.in. odpowiadają za utrzymywanie kontaktów z lokalną społecznością LGBT.
Na szczeblu centralnym sieć jest koordynowana przez Pełnomocnika
Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka, natomiast
w terenie swoje zadania wykonuje siedemnastu Pełnomocników Komend
Wojewódzkich Policji wspomaganych przez pięciu Pełnomocników na
poziomie szkół Policji217. Do ich obowiązków należy m.in. inicjowanie
współpracy oraz utrzymywanie stałego kontaktu z instytucjami i organizacjami pozarządowymi mogącymi wspomóc działania Policji w dziedzinie
ochrony praw człowieka. Kontakty te utrzymywane są również z organizacjami reprezentującymi lokalne społeczności LGBT. Ich przedstawiciele
i przedstawicielki mają możliwość współtworzenia konferencji i szkoleń dla
funkcjonariuszy Policji, czego przykładem może być np. wspólna realizacja
projektu Out and Safe przez KPH oraz Policję, skierowanego do ofiar przestępstw z nienawiści. Kilka organizacji pozarządowych wyraziło również
zgodę na współpracę przy realizacji szkoleń lokalnych w ramach Programu

216. Pismo MSW z dnia 5 października 2011 r.
217. Informacje pochodzą ze strony: http://www.policja.pl/portal/pol/612/Siec_pelnomocnikow.html.
145

PRAWA OSÓB LGBT W POLSCE

zwalczania przestępstw z nienawiści dla funkcjonariuszy organów ochrony
porządku publicznego. Jak wynika jednak z informacji uzyskanych od tych
organizacji, „pomimo złożonej deklaracji współpracy oraz chęci współprowadzenia szkoleń, żadna z nich nie realizuje tego działania, a przyczynami są brak informowania o możliwości włączenia się w szkolenia ze strony
Policji, zbyt późne przekazywanie informacji o możliwości włączenia się
w prowadzone zajęcia oraz zbyt wysokie koszty dojazdu do miejsc realizacji
zajęć, a które nie są refundowane przez organizatorów szkoleń”218.
Zdaniem organizacji pozarządowych, efektywność działania pełnomocników jest w pewnej mierze ograniczona ze względu na wąski zakres
kompetencji do wprowadzania zmian. Dotyczy to zarówno krajowego, jak
i lokalnego szczebla zarządzania Policją. Zmiany te bowiem każdorazowo
wymagają akceptacji ze strony przełożonych.
Czy istnieje system anonimowych skarg, skarg on-line lub skarg przy użyciu innych środków łatwego dostępu, które umożliwiają osobom trzecim zgłaszanie incydentów w celu zebrania informacji na temat charakteru zgłaszanych zdarzeń?
Taki system do tej pory nie powstał.
Brakuje rozwiązań systemowych odnoszących się do informacji anonimowych. Zgodnie z § 8 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia
2002 roku219 skargi i wnioski składane do odpowiednich organów państwa niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się
bez rozpoznania. Jedynie wówczas, gdy przekazywania informacja zawiera cechy zawiadomienia przestępstwie lub wskazuje na możliwość popełnienia czynu zabronionego ściganego z urzędu, poddawana jest procesowi weryfikacji.
Pewną propozycją stworzenia takiego systemu była wspólna inicjatywa KPH i Policji w ramach projektu Out and Safe, skierowanego do ofiar
przestępstw nienawiści. Jednym z jego zadań miało być umożliwienie zbierania zawiadomień o przestępstwach motywowanych homofobią i transfo-

218. Pismo SIP z dnia 9 maja 2012 r.
219. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji
przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. 2002 nr 5 poz. 46).
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bią. Próby stworzenia narzędzia pomagającego monitorować zajścia o takim charakterze nie powiodły się jednak z powodu nieprzychylnej opinii
prawnika MSW (istnienie przeszkód prawnych dotyczących możliwości
zbierania, przetwarzania i przechowywania danych wrażliwych przez MSW,
a także zakaz udostępniania przez Prokuraturę i Policję innym podmiotom
szczegółowych danych związanych z prowadzonymi postępowaniami)220.
Również RPO udostępnił na swojej stronie internetowej moduł umożliwiający składanie skarg i wniosków221. Zawiera on jednak wymóg podania swoich
danych osobowych, których brak skutkuje odmową zarejestrowania wniosku.
4. Państwa członkowskie powinny podjąć właściwe środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poszanowania godności wszystkim osobom
znajdującym się w więzieniu lub w inny sposób pozbawionym wolności, w tym lesbijkom, gejom, osobom biseksualnym i transpłciowym,
a w szczególności przyjąć środki ochronne przeciwko przemocy fizycznej, gwałtom i innym formom molestowania seksualnego, zarówno ze
strony innych osadzonych, jak i pracowników miejsca osadzenia; powinny również zostać podjęte środki, które zapewniałyby odpowiednią
ochronę i poszanowanie tożsamości płciowej osób transpłciowych.
Czy programy szkoleń oraz kodeksy postępowania dla personelu więziennego zapewniają, iż więźniowie są traktowani z szacunkiem oraz w sposób niedyskryminujący ze względu na ich a) orientację seksualną b) tożsamość płciową?
Programy szkoleń oraz kodeksy dla personelu więziennego w marginalnym zakresie dotykają tematyki LGBT. Zdaniem KPH, na obecnym etapie
nie są one w stanie zagwarantować niedyskryminującego traktowania więźniów ze względu na ich orientację seksualną lub tożsamość płciową.
Programy szkoleń dla funkcjonariuszy Służby Więziennej (dalej SW)
różnego szczebla (wstępne, zawodowe, specjalistyczne) zawierają jedynie wzmiankowe informacje na temat zagadnień dotyczących osób LGBT.
220. Pismo MSW z dnia 5 października 2011 r.
221. Zob. https://www.rpo.gov.pl/wniosek/.
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Z otrzymanych z CZSW informacji wynika, że w ramach szkoleń dla kadry
penitencjarnej (psychologów i wychowawców) upowszechniana jest wiedza
na temat dyskryminacji ze względu na m.in. orientację seksualną222. Nie
wiadomo jednak, w jakim zakresie tematyka ta jest omawiana w czasie tego
typu zajęć. Przesłane dane wskazują również, że w trakcie organizacji kursów na stanowisko służbowe wychowawcy i starszego wychowawcy „problematyka stosowania przemocy fizycznej oraz psychicznej, w tym zachowań wynikających z odmiennej orientacji seksualnej, tożsamości płciowej
jest szczegółowo omawiana i trenowana w formie warsztatowej”. Również
w tym przypadku brakuje szczegółowych informacji na temat formy, treści
oraz przebiegu takich warsztatów.
Obowiązujący Kodeks Karny Wykonawczy (dalej KKW)223 zawiera jedynie ogólne odniesienia do obowiązku humanitarnego traktowania oraz
poszanowania godności osadzonych (art. 2 KKW). Akt ten w żadnym miejscu nie odnosi się wprost do kwestii zapobiegania dyskryminacji ze względu
na przesłankę orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej. Podobnie jest
w przypadku kodeksu etycznego SW wydanego przez Dyrektora Generalnego SW224. Zobowiązuje on jedynie w sposób ogólny funkcjonariuszy i pracowników do humanitarnego stosunku wobec osadzonych, poszanowania
praw i godności oraz przestrzegania zasady równego traktowania.
Trudność w jednoznacznej ocenie sytuacji osób LGBT pozbawionych
wolności wynika również z faktu, że wszelkie zagadnienia dotyczące nieheteroseksualności i transpłciowości traktowane są w środowisku więziennym
jako tematy tabu, przez co z jednostek penitencjarnych niemal w ogóle nie
docierają sygnały na temat sytuacji więźniów LGBT. Wymowne jest natomiast, że w niedawno otrzymanym przez KPH liście od więźnia znalazła się
jego wyraźna prośba, aby w ewentualnej odpowiedzi na kopercie w miejscu
nadawcy wpisać zamiast pełnej nazwy Stowarzyszenia jedynie jego skrót, po
222. Pismo Dyrektora CZSW z dnia 21 września 2011 r.
223. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. nr 90, poz.
557, z późn. zm.).
224. Regulamin Nr 1/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więzienne z dnia 18
października 2010 r. w sprawie zasad etyki zawodowej funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.
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to aby nie wyszło na jaw, że więzień ten koresponduje z organizacją zajmującą
się przeciwdziałaniem homofobii („O ile to możliwe, proszę oznaczyć kopertę
wyłącznie skrótem «KPH» – z uwagi na miejsce, w którym przebywam”225).
Problem dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość
płciową dotyczy również nieletnich przebywających w jednostkach resocjalizacyjnych. Na skutek otrzymania przez RPO sygnałów o stosowaniu
dyskryminacyjnych praktyk wobec dziewcząt przebywających w Schronisku dla Nieletnich i Zakładzie Poprawczym w Warszawie-Falenicy doszło
do przeprowadzenia wizytacji w tej placówce. Zastrzeżenia dotyczyły stosunku personelu do wychowanek przejawiających zachowania świadczące
o homoseksualnej orientacji seksualnej. Wątpliwości zespołu wizytującego
wzbudził w szczególności zapis w systemie oceniania, zgodnie z którym wychowanka może mieć obniżoną ocenę za „praktykowanie zachowań o treści
seksualnej (odwiedzanie się nocą, (...) pisanie do siebie listów miłosnych)”.
RPO działając jako Krajowy Mechanizm Prewencji226, uznał takie praktyki
za niedopuszczalne227, a Dyrektor placówki został zobowiązany do wdrożenia odpowiednich zmian w tym zakresie.
Czy istnieją skuteczne środki mające na celu zminimalizowanie niebezpieczeństwa fizycznej napaści, gwałtów i innych form wykorzystania seksualnego
w jednostkach penitencjarnych, w tym skuteczne procedury ustalania dyscyplinarnej lub karnej odpowiedzialności personelu, w tym za brak nadzoru?
Regulacje prawne zobowiązują administrację więzienia do zapewnienia
bezpieczeństwa wszystkim więźniom w czasie odbywania przez nich kary
pozbawienia wolności. W praktyce skuteczność tych gwarancji w stosunku
do więźniów LGBT zależy od konkretnych decyzji dyrektora każdego zakładu karnego lub aresztu śledczego.
226. Jest to niezależny, krajowy organ wizytujący ustanowiony na podstawie Protokołu
fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (w skrócie: OPCAT).
W dniu 18 stycznia 2008 r. zadania Krajowego Mechanizmu Prewencji powierzono
Rzecznikowi Praw Obywatelskich, http://www.rpo.gov.pl/index.php?md=4153.
227. Pismo RPO z dnia 9 czerwca 2010 r.
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Osoba pozbawiona wolności ma prawo wymagać od administracji więzienia, aby podjęła odpowiednie działania zapewniające jej bezpieczeństwo
osobiste w czasie odbywania kary. Z drugiej strony, więzień ma obowiązek
niezwłocznego informowania przełożonego o pojawiających się zagrożeniach oraz unikania tych zagrożeń (art. 108 KKW).
Z obserwacji działania instytucji penitencjarnych w Polsce wynika, że
podjęcie działań zmierzających do zapewnienia ochrony więźniom LGBT
jest każdorazowo wynikiem odpowiedniej decyzji dyrektora placówki. Do
działań tych można zaliczyć np. takie rozlokowanie osadzonych w celach,
aby zminimalizować ryzyko wystąpienia dyskryminacji osób LGBT np. poprzez oddzielenie ich od osób aktywnie uczestniczących w życiu subkultury
więziennej, której system reguł w sposób szczególny piętnuje i degraduje
osoby o nieheteronormatywnej orientacji seksualnej. Za taką diagnozą sytuacji przemawia również zamieszczona w miesięczniku Forum Penitencjarne
rozmowa z Jakubem Jańczukiem, psychologiem z bialskiego więzienia:
„W dużym [więzieniu] jest większa anonimowość i prawdopodobieństwo wystąpienia relacji homoseksualnych. W mniejszym więzieniu, takim
jak nasze, jest to bardziej ukrywane, czego powodem jest duży ostracyzm
względem osób zorientowanych homoseksualnie. Po ujawnieniu się takiej
osobie grozi pobicie. Oczywiście, można zapobiec tym sytuacjom, ale potrzebna jest do tego wiedza kadry więziennej oraz niezwykle zgrany zespół.
(...) Do naszego zakładu trafiają czasem homoseksualiści. Ostatnio przyjęliśmy takiego więźnia. Skazanemu wyznaczono odpowiednią celę i prowadzono obserwację. Nad decyzją co do osadzenia pracował cały zespół.
U osoby zorientowanej homoseksualnie występuje charakterystyczny rys
zachowania i jest on możliwy do wychwycenia. Czasem jest to gest, spojrzenie. Muszę przyznać, że nigdy wprost żaden z osadzonych nie przyznał się
do swojej orientacji seksualnej”228.
Czy istnieją niezależne i skuteczne narzędzia do otrzymywania i badania
zgłoszeń takich przestępstw przez pracowników więzienia?
228. Zob. http://sw.gov.pl/Data/Files/kunickim/forumpenitencjarne/wybrane/kwiecien2012-wybrane.pdf, s. 21.
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Osoba LGBT odbywająca karę pozbawienia wolności może korzystać
jedynie z ogólnych regulacji dotyczących składania skarg i wniosków. Ze
względu jednak na dużą stygmatyzację osób LGBT żaden ze skazanych nie
korzysta z tych uprawnień z powołaniem się wprost na dyskryminacje z powodu jego orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej.
Zgodnie z art. 102 KKW osoba skazana ma prawo do składania wniosków, skarg i próśb organowi właściwemu do ich rozpatrzenia oraz przedstawienia ich, w nieobecności innych osób, administracji zakładu karnego,
kierownikom jednostek organizacyjnych SW, sędziemu penitencjarnemu,
prokuratorowi i RPO.
Argumentem przemawiającym za negatywną oceną realizacji tego obszaru Rekomendacji jest inny fragment wywiadu z Jakubem Jańczukiem,
psychologiem z bialskiego więzienia, w którym wskazuje, „że nigdy wprost
żaden z osadzonych nie przyznał się do swojej orientacji seksualnej”229.
W przypadku więźniów transpłciowych, czy istnieją procedury zapewniające poszanowanie tożsamości płciowej jednostki w odniesieniu do interakcji
z personelem więziennym, takich jak oględziny ciała, w szczególności w przypadku decyzji o umieszczeniu skazanego w więzieniu męskim lub żeńskim?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi230 osoby pozbawione
wolności przydzielane są do celi zgodnie z płcią rozumianą jako płeć prawna
zapisana w dokumentach tożsamości. Po sprawdzeniu tych danych, istnieje
możliwość poddania takiej osoby również czynnościom „mającym na celu
identyfikację”, jednak w przepisach brakuje specyfikacji takich czynności.
W dalszej kolejności osoba pozbawiona wolności poddana jest wstępnym badaniom lekarskim. W okresie do dwóch dni od przyjęcia do zakładu karnego

229. Zob. http://sw.gov.pl/Data/Files/kunickim/forumpenitencjarne/wybrane/kwiecien2012-wybrane.pdf, s. 21.
230. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie
regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności
(Dz.U. nr 152, poz. 1493), Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca
2012 r. w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze dla osób
pozbawionych wolności (Dz.U. z 2012 r. poz. 738).
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z osobą pozbawioną wolności powinno przeprowadzić się również rozmowę
wstępną, która ma na celu ustalenie niezbędnych informacji, pozwalających
na prawidłowe wykonanie kary. Brakuje jednak jakiejkolwiek wzmianki o weryfikacji tożsamości płciowej osoby skazanej, a także wpływie takiej informacji na decyzję o umieszczeniu osoby transpłciowej w konkretnej celi.
Wszystkie osoby pozbawione wolności przechodzą obowiązkowo badania wstępne, okresowe i kontrolne. Wskazane akty prawne dopuszczają
możliwość skierowania osób pozbawionych wolności na leczenie na podstawie decyzji kierownika właściwego zakładu opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności lub lekarza więziennej służby zdrowia. Odbywa się to
w wypadku konieczności przeprowadzenia specjalistycznych badań lekarskich, leczenia lub rehabilitacji osoby pozbawionej wolności. Nie ma jednak
żadnych specyficznych wytycznych ani praktyk, które dotyczyłyby dostępu
do usług medycznych dla osób transpłciowych, a w szczególności tych, które znajdują się w trakcie procesu korekty płci. Wskazane powyżej przepisy
gwarantują również osobom pozbawionym wolności niezbędne (ze względu na ich stan zdrowia) leki, co teoretycznie powinno obejmować również
dostęp do dalszej terapii hormonalnej dla osób znajdujących się w trakcie
lub po zakończeniu procesu korekty płci (kontynuacja terapii hormonalnej
jest w tym przypadku ważnym elementem utrzymania prawidłowego stanu
zdrowia). Organizacje pozarządowe nie posiadają jednak żadnych danych
wskazujących na możliwość efektywnego korzystania przez osoby transpłciowe ze świadczeń zdrowotnych w więzieniach.
5. Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby odpowiednie dane
na temat występowania i natury dyskryminacji i nietolerancji opartej na
orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej były gromadzone i poddawane analizie, a w szczególności na temat przestępstw i innych incydentów na
tle nienawiści związanych z orientacją seksualną lub tożsamością płciową.
Czy istnieją badania nad charakterem i przyczynami wrogiego i negatywnego nastawienia do osób LGBT, skierowane na opracowanie skutecznej polityki zwalczania tych zjawisk?
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Badania dotyczące tych zagadnień istnieją i są ogólnodostępne. W większości zostały one jednak zrealizowane przez organizacje pozarządowe.
Wskazać jednak należy, że w 2008 roku na zlecenie MPiPS przeprowadzono w ramach Europejskiego Roku Równych Szans Dla Wszystkich badania Sytuacja mniejszości seksualnych w Polsce w świetle badań empirycznych.
W grudniu 2009 roku ukazała się książka pod tytułem Naznaczeni. Mniejszości seksualne w Polsce. Raport 2008, wydana przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, pod redakcją prof. Ireneusza Krzemińskiego.
Również PRdRT podjęła pierwsze działania zmierzające do realizacji
tego zalecenia. W ramach realizacji projektu Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia doszło do opracowania Raportu na podstawie analizy danych zastanych Dyskryminacji społeczności LGBT w Polsce oraz Raportu
tabelarycznego z badań ilościowych zawierającego dane związane z osobami
LGBT. Ze wstępnych analiz obu Raportów wynika, że Program uwzględnia
również zagadnienia, które w pewnej mierze mogą przyczynić się do realizacji tego obszaru Rekomendacji.
Z informacji uzyskanych przez RPO wynika, że „do chwili obecnej biuro
RPO nie przeprowadziło badań nad charakterem i przyczynami wrogiego
i negatywnego nastawienia do osób LGBT, a także nad poziomem akceptacji
społecznej bądź wrogości wobec osób LGBT”231.
Wyniki badań zrealizowanych przez organizacje pozarządowe są udostępniane nieodpłatnie zarówno w formie wydawnictw papierowych (dystrybucja podczas konferencji, spotkań), jak i w wersji elektronicznej na
stronach internetowych232. Wydanie kolejnych publikacji łączy się każdorazowo z podjęciem przez organizacje działań zmierzających do udostępnienia jego drukowanych egzemplarzy różnym agencjom państwowym.
Zarówno KPH, jak i wiele innych organizacji posługuje się nadanym numer ISBN, dzięki czemu wydawane publikacje są obowiązkowo przechowywane przez główne biblioteki publiczne.

231. Pismo RPO z dnia 5 kwietnia 2012 r.
232. Strona internetowa Stowarzyszenia Lambda Warszawa, zawierająca katalog
z wynikami badań realizowanych od lat 90. –
http://www.lambdawarszawa.org/component/option,com_docman/Itemid,33/.
153

PRAWA OSÓB LGBT W POLSCE

Czy prowadzone są regularne badania nad poziomem akceptacji społecznej / wrogości wobec osób LGBT?
Tego typu badania przeprowadza od 2001 roku Centrum Badań Opinii
Publicznej (dalej CBOS) będące jednostką budżetową państwa (formalnie
jest to fundacja, nad którą sprawuje nadzór Prezes Rady Ministrów). Dotyczą one jednak głównie osób LG. Badania te powoli zaczynają nabierać
cech regularności. Towarzyszą im również badania realizowane przez organizacje pozarządowe oraz instytuty naukowe, które w ramach oceny sytuacji
społecznej szczegółowo analizują zjawisko homofobii. Z przeprowadzonych
dotąd badań wynika, że postawy Polaków wobec osób homoseksualnych są
względnie trwałe. Większość społeczeństwa wciąż nie wyraża przyzwolenia
na jawną obecność gejów i lesbijek w przestrzeni publicznej, a także postrzega homoseksualność jako odstępstwo od „normy”. W ciągu ostatnich kilku
lat dostrzec można jednak niewielkie zmiany idące w kierunku zwiększania
się tolerancji wobec osób LG. W 2010 roku CBOS opublikował komunikat
z badań na temat postaw wobec gejów i lesbijek233, który odnosi się również
w niektórych miejscach do badań CBOS z lat 2001, 2005 oraz 2008. Z komunikatu wynika, że:
1. 24% badanych zna osobę homoseksualną,
2. 64% badanych nie akceptuje publicznych wystąpień gejów i lesbijek,
natomiast 30% uważa, że powinni i powinny mieć do tego prawo,
3. 64% badanych jest zdania, że pary homoseksualne nie powinny mieć
prawa do pokazywania publicznie swojego stylu życia, natomiast 29% wyraża przeciwną opinię,
4. 44% osób biorących udział w badaniu twierdzi, że są profesje, których
nie powinni wykonywać geje, a 36% uważa, że istnieją zawody, w których
nie powinny pracować lesbijki,
5. 51% badanych aktywnych zawodowo twierdzi, że w ich zakładzie pracy
osoba o orientacji homoseksualnej byłaby traktowana tak samo, jak inni pracownicy i pracowniczki, a 27%, że spotkałaby się z gorszym traktowaniem,

233. Raport z badania CBOS: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_095_10.PDF.
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6. zdaniem 45% badanych powinno istnieć prawo, które umożliwiałoby osobom tej samej płci zawieranie związków gwarantujących możliwość
wspólnego opodatkowania, dziedziczenia po zmarłym partnerze, zaś 47%
z nich nie aprobuje tego pomysłu,
7. 78% badanych nie zgadza się na wprowadzenie prawa, które by umożliwiało zawieranie małżeństw przez osoby homoseksualne, natomiast 16%
nie miałby nic przeciwko temu,
8. 89% badanych sprzeciwia się pomysłowi adoptowania dzieci przez
pary homoseksualne, a zaakceptowałoby go jedynie 6% badanych,
9. 42% badanych uważa, że osoby homoseksualne powinny mieć prawo
uprawiania seksu, jednakże 37% opowiada się za zakazem stosunków seksualnych osób tej samej płci,
10. 86% badanych uważa, że homoseksualność jest odstępstwem od normy, przy czym 63% osób uważa, że należy to tolerować, a 23%, że nie wolno;
8% badanych uznaje homoseksualność za coś normalnego.
Badaniem sytuacji społecznej osób LGBT w Polsce zajmowały się konsekwentnie od wielu lat również organizacje pozarządowe. Jak dotąd przygotowały one szereg raportów zawierających dane odnoszące się do kwestii przemocy motywowanej homofobią234. Są one przeprowadzane cyklicznie od 2000
roku. Dopiero w 2008 roku z inicjatywy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej doszło do zrealizowania pierwszego badania dotyczącego tej tematyki zleconego przez agencję państwową235. Badanie to było współfinansowane przez
Komisję Europejską w ramach Europejskiego Roku Równych Szans.
Ze wszystkich wymienionych powyżej badań wynika, że od 31% do
51% osób LGBT doświadczyło przemocy psychicznej, zaś przemocy fizycznej od 11% do 25%.
234. Zob. m.in.: 1. Raport o dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w Polsce (za rok
2000), 2. Raport o dyskryminacji i nietolerancji ze względu na orientację seksualną w Polsce (za
rok 2001). 3. Raport o dyskryminacji i nietolerancji ze względu na orientację seksualną w Polsce
(za rok 2002) 4.M. Abramowicz (red.), Sytuacja społeczna..., op. cit. 5. M. Makuchowska (red.),
Przemoc..., op. cit. Publikacje dostępne pod adresem: http://www.lambdawarszawa.org/component/option,com_docman/task,cat_view/gid,31/Itemid,33/.
235. I. Krzemiński (red.), Naznaczeni. Mniejszości seksualne w Polsce. Raport 2008,
IS, Warszawa 2009. Opracowanie raportu do pobrania ze strony: http://files.gildia.pl/
reklama/abiekt/raport_jozko.pdf.
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Jak dotąd żaden z organów równościowych nie przeprowadził tego typu
badań236. Pierwsze analizy, zlecone przez PRdsRT, mają jednak zostać opublikowane jeszcze w 2012 roku w ramach programu Równe Traktowanie
Standardem Dobrego Rządzenia237.
Czy istnieje skuteczny system rejestrowania i publikowania danych statystycznych dotyczących przestępstw z nienawiści i incydentów motywowanych
nienawiścią ze względu na a) orientację seksualną b) tożsamość płciową?
Istnieją systemy umożliwiające rejestrowanie i publikowanie danych statystycznych dotyczących przestępstw nienawiści i incydentów motywowanych
nienawiścią, jednak nie pozwalają one na rejestrowanie i publikowanie danych
dotyczących homofobicznych lub transfobicznych przestępstw bądź incydentów z nienawiści. RPO podjął działania polegające na systematycznym zbieraniu i przedstawianiu danych na temat przestrzegania zasady niedyskryminacji
również ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. W raporcie
z działalności RPO za rok 2011 znajduje się rozdział poświęcony działalności
RPO na rzecz praw osób LGBT, na który w większości składają się interwencje
w sprawach, które zgłosiły do RPO organizacje pozarządowe238.
W Policji narzędziem wykorzystywanym do gromadzenia i przetwarzania danych na temat tego typu przestępstw i incydentów jest Krajowy System
Informacji Policyjnej (KSIP). Nie jest on jednak przydatny w monitorowaniu
przestępstw lub incydentów na tle homofobii lub transfobii. Główną przeszkodę
stanowi konieczność przypisania każdemu zdarzeniu odpowiedniej kwalifikacji
prawnej. Ze względu na obecne brzmienie KK, które nie przewiduje przesłanki
homofobicznego lub transfobicznego motywu przestępstwa, zdarzenia będące w rzeczywistości konsekwencją tego rodzaju motywacji, przypisywane są
w systemie do innych rodzajów przestępstw. Poza tym, ze względu na fakt, iż informacja o homofobicznej czy transfobicznej motywacji sprawcy przestępstwa
nie ma znaczenia w sensie prawnym, często nie jest ona w ogóle ujawniona ani

236. Pismo RPO z dnia 5 kwietnia 2012 r.
237. Pismo KPRM z dnia 10 kwietnia 2012 r.
238. Zob. http://www.rpo.gov.pl/pliki/13396754150.pdf.
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raportowana w opisie przestępstwa umieszczanym w systemie. Co więcej, sama
dostępność do danych zawartych w KSIP jest bardzo ograniczona. Mogą z niej
korzystać jedynie osoby uprawnione, co oznacza, że opracowania danych poprzez wyszukanie przestępstw o charakterze homofobicznym i transfobicznym
mogą dokonywać jedynie uprawnieni do tego policjanci. Nie ma żadnych informacji potwierdzających prowadzenie lub planowanie tego typu analiz239.
W ramach MSW powołano również Zespół ds. Monitorowania Rasizmu
i Ksenofobii MSW, którego zakres działania obejmuje m.in. prowadzenie
bazy danych o zjawiskach dyskryminacji. Ze względu jednak na pojawienie
się przeszkód prawnych, związanych z koniecznością spełnienia wymagań
wynikających z innych przepisów prawa (w tym o ochronie danych osobowych), tego typu baza, jak dotąd, nie powstała.
Wraz z wprowadzeniem UoW na RPO jako organ ds. równości został nałożony obowiązek corocznego przedstawiania informacji o stanie przestrzegania zasady równego traktowania. Z danych statystycznych udostępnionych
przez RPO wynika, że na 1033 sprawy dotyczące problematyki równego traktowania, które w 2011 roku wpłynęły do RPO, najwięcej, tj. 334 (32,3%), dotyczyło dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, natomiast 12 spraw
(1,2%) dotyczyło nierównego traktowania ze względu na tożsamość płciową.
PRdRT nie prowadzi żadnego rejestru ani nie publikuje danych statystycznych dotyczących przestępstw z nienawiści240.
Różne instytucje państwowe odsyłają do danych gromadzonych przez
Wydział Statystyki w Departamencie Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości MS. Ze względu jednak na fakt, że w KK nie przewiduje możliwości homofofobicznej lub transfobicznej motywacji przestępstw,
prowadzone w MS statystyki nie zawierają danych na temat tego typu
przestępstw lubi incydentów.
W dniu 27 kwietnia 2012 roku weszło w życie rozporządzenie MS
w sprawie wykazu kodów stosowanych podczas przekazywania (przy zastosowaniu Europejskiego Systemu Przekazywania Danych z Rejestrów Karnych

239. M. Makuchowska, Monitoring przemocy motywowanej homofobią. Działania instytucji
publicznych i organizacji pozarządowych, [w:] M. Makuchowska (red.), Przemoc..., op. cit., s. 44.
240. Pismo KPRM z dnia 10 kwietnia 2012 r.
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– ECRIS) informacji dotyczących kwalifikacji prawnej czynu241, które wyróżnia w ramach „Przestępstw przeciwko wolności osobistej, godności osobistej lub innym chronionym dobrom, w tym rasizmu i ksenofobii” (kategoria
0900 00) podkategorię dyskryminacji z powodu płci, rasy, orientacji seksualnej, wyznania lub pochodzenia etnicznego (podkategoria 0914 00). Nie wiadomo jednak, czy system ten w praktyce pozwala na filtrowanie danych odnoszących się wyłącznie do orientacji seksualnej. Nie jest również wiadome, na
ile przesłanka płci odnosi się również do problematyki transpłciowości.
b. „Mowa nienawiści”
6. Państwa członkowskie powinny przyjąć odpowiednie środki
w celu zwalczania wszelkich form wypowiedzi, włączając w to wypowiedzi w mediach i Internecie, które mogą zasadnie zostać odebrane jako
mogące wywołać skutek w postaci podżegania, szerzenia czy promowania
nienawiści lub innych form dyskryminacji przeciwko lesbijkom, gejom,
osobom biseksualnym i transpłciowym. Tego typu „mowa nienawiści”
powinna zostać zakazana i publicznie potępiana, gdy tylko się pojawi.
Wszystkie te środki powinny zapewniać poszanowanie fundamentalnego prawa do wolności wyrażania opinii, zgodnie z artykułem 10 Konwencji oraz orzecznictwem Trybunału.
Czy istnieją środki prawne penalizujące w pewnych okolicznościach
„mowę nienawiści”? Czy środki te penalizują a) homofobiczną b) transfobiczną „mowę nienawiści“?
Istnieją środki prawne penalizujące w pewnych okolicznościach mowę
nienawiści. Środki te nie obejmują jednak ani homofobicznej ani transfobicznej motywacji takich przestępstw.
Przestępstwa mowy nienawiści zostały skodyfikowane w KK i obejmują:
– stosowanie bezprawnej groźby wobec grupy osób lub poszczególnej
osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu jej bezwyznaniowości (art. 119 § 1KK),
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– publiczne propagowanie faszystowskiego lub innego totalitarnego
ustroju państwa lub nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość (art. 256 § 1 KK),
– produkowanie, utrwalanie lub sprowadzanie, nabywanie, przechowywanie, posiadanie, prezentowanie, przewożenie lub przesyłanie w celu
rozpowszechniania druku, nagrania lub innego przedmiotu, zawierającego
treść określoną w § 1 art.256 KK (art. 256 § 2 KK),
– publiczne znieważanie grupy ludności albo poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo
z powodu jej bezwyznaniowości lub naruszanie z takich powodów nietykalności cielesnej innej osoby (art. 257 KK).
Organizacje pozarządowe działające w Polsce od wielu lat prowadzą
działalność rzeczniczą (również poprzez wnoszenie projektów odpowiednich ustaw), która ma doprowadzić do włączenia przesłanki homofobii
i transfobii do katalogu przyczyn przestępstw mowy nienawiści.
Wyniki zrealizowanego w 2011 roku badania242 wskazują, że z przemocą werbalną polegającą na zaczepkach słownych, ubliżaniu, obrażaniu bądź
poniżaniu z powodu orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej spotkało
się 92,9% badanych osób LGBT. Sprawcami takiej przemocy są najczęściej
koledzy i koleżanki lub osoby znajome (40,1%), osoby znane z widzenia
(25,6%) oraz rodzina (14%).
Co ciekawe, w kontekście przytoczonych powyżej danych, z badań przeprowadzonych przez CBOS w 2007 roku wynika, że 73% Polaków uważa konieczność
gwarancji swobody wypowiedzi poprzez wolność słowa pod warunkiem, że wygłaszane opinie nie są dla innych ludzi obraźliwe, wyszydzające lub krzywdzące.
Mimo to, rząd od wielu lat nie podejmuje działań, które w sposób rzeczywisty mogłyby doprowadzić do odpowiednich nowelizacji przepisów karnych. MS
241. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykazu kodów stosowanych
przy przekazywaniu za pośrednictwem systemu ECRIS informacji dotyczących kwalifikacji prawnej czynu zabronionego przyjętej w orzeczeniu oraz orzeczonych kar
i środków karnych, jak również środków zabezpieczających, wychowawczych, poprawczych i wychowawczo-leczniczych, oraz sposobu zastosowania tych kodów z dnia
29 marca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 367).
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nie dostrzega „szczególnego uzasadnienia aksjologicznego” dla wprowadzenia
surowszej odpowiedzialności za homofobiczną lub transfobiczną mowę nienawiści. Według MS mowa nienawiści opierająca się na takiej motywacji nie zagraża „dobrom ogólnym” oraz „pokojowemu współżyciu międzyludzkiemu”243.
PRdRT zadeklarowała, że znajduje się na etapie przeprowadzania konsultacji z ekspertami w kwestii dodania orientacji seksualnej i tożsamości płciowej
do katalogu przesłanek tej kategorii przestępstw244. W dniu 2 lutego 2012 roku
PRdRT wystąpiła do MS z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej,
której celem byłaby penalizacja „mowy nienawiści” między innymi z powodu
takich przesłanek jak orientacja seksualna lub tożsamość płciowa245.
Władze często odwołują się do argumentu, zgodnie z którym obowiązujące przepisy prawa karnego już teraz zapewniają odpowiednią ochronę osobom
LGBT. Ochrona ta ma się odbywać za pośrednictwem takich przepisów jak: art.
190 § 1 KK (groźba karalna), art. 212 KK (zniesławienie) oraz 216 KK (zniewaga).
W praktyce, zdaniem organizacji pozarządowych, jest ona jednak nieefektywna.
(Sprawa nr 4) Polska Partia Narodowa opublikowała w środkach masowego przekazu listy osób rzekomo homoseksualnych, co prowadziło do
popełnienia przestępstwa zniesławienia (art. 212 KK). W dniu 25 października 2010 roku Zastępca Prokuratora Okręgowego dla Warszawy-Pragi
poinformował o umorzeniu postępowania przygotowawczego w sprawie
wobec braku interesu społecznego w objęciu czynu prywatnoskargowego
ściganiem z urzędu. Postanowienie to uprawomocniło się. PRdRT skierowała wystąpienie do Generalnego Inspektora Danych Osobowych (dalej GIODO) oraz Prokuratora Krajowego, w związku z podejrzeniem naruszenia
przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych (dalej UoODO)246 oraz
popełnienia przestępstwa zniesławienia (art. 212 KK).

243. Pismo MS z dnia 17 października 2011 r.
244. Pismo KPRM z dnia 10 kwietnia 2012 r.
245. Wystąpienie do pobrania ze strony: http://rownetraktowanie.gov.pl/
interwencje/17022012-r-wystapienie-do-ministra-sprawiedliwosci-z-wnioskiem-opodjecie-inicjatywy.
246. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17
czerwca 2002 r., Dz.U. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
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W przypadku art. 190 KK wymaga się skonkretyzowania adresata groźby poprzez wymienienie osoby bądź jej wyraźne wskazanie w inny sposób.
Groźby pobicia czy nawet pozbawienia życia, kierowane pod adresem grupy
osób (np. klientów lokalu założonego zasadniczo z myślą o osobach homoi biseksualnych) nie są kwalifikowane ani z art. 190 KK ani z jakiegokolwiek
przepisu KK. Zdarza się, że są traktowane jako niekaralne ostrzeżenie, które
nie upoważnia do podjęcia żadnych kroków przewidzianych przez prawo
karne. Analogiczne groźby kierowane pod adresem bliżej nieokreślonej grupy osób uczęszczających do miejsca spotkań mniejszości religijnej są jednak
kwalifikowane z art. 119 KK i ścigane z urzędu (nie jest przy tym wymagana
konkretyzacja osób, wobec których kieruje się groźby, ani wystąpienie obawy przed ich realizacją, w związku z czym nie jest istotne na ile realne było
ich spełnienie).
(Sprawa nr 3) Podczas Marszu Milczenia zorganizowanego przez KPH
w Kielcach w dniu 15 maja 2010 roku grupa ludzi będących członkami Kompanii Wolontarskiej i Obozu Narodowo-Radykalnego skandowała takie hasła,
jak: „Dobry gej martwy gej” oraz „Jak złapiemy, połamiemy”, wypełniając tym
samym normę przewidzianą w art. 255 par. 2 KK, czyli publicznego wzywania
do łamania prawa, tj. publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa,
oraz art. 190 par. 1 KK, tj. groźby karalnej. Sprawę umorzono.
W przypadku art. 212 KK oraz art. 216 KK innym utrudnieniem jest
ściganie z oskarżenia prywatnego, które poważnie osłabia skuteczność obu
instytucji. Oznacza to bowiem, że osoba pokrzywdzona sama musi wnieść
akt oskarżenia i przedstawiać dowody uzasadniające odpowiedzialność
sprawcy. Na słabość ochrony przewidzianej przez art. 212 KK oraz art.
216 KK wpływa również niewielkość sankcji przewidywanych w tych przepisach (w porównaniu np. do art. 119 KK, art. 256 KK czy art. 257 KK). Na marginesie warto również zaznaczyć, że w przypadku czynów zabronionych z art.
119 KK czy art. 257 KK ścigane jest już samo nawoływanie do ich popełnienia247.

247. Art. 255 § 1 KK.
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Podobnie jest w przypadku udziału w zorganizowanej grupie lub związku
osób mających na celu popełnienie przestępstw z art. 119 KK, art. 256 KK lub
257 KK, który również ścigany jest z urzędu (art. 258 § 1 KK). Przewidziana
w tych przepisach dodatkowa ochrona nie ma jednak analogicznego odpowiednika towarzyszącego art. 212 KK czy art. 216 KK.
Słabość powyższych regulacji i nieodpowiednia praktyka ich stosowania, wynika również z faktu, iż zachowanie polegające na nawoływaniu do
popełnienia przestępstwa stanowi w polskim prawie zarówno przestępstwo (art. 255 KK), jak i wykroczenie (art. 52 KW). W praktyce, w sprawach o homofobiczną mowę nienawiści prokuratura klasyfikuje zazwyczaj
tego typu zachowanie jako wykroczenie lub jako zachowanie niekaralne,
co skutkuje złagodzeniem grożącej kary lub odstąpieniem od jej wymierzenia (Sprawa nr 5).
(Sprawa nr 5) Sprawa utworu Chwasty napisanego przez piosenkarza Bas
Tajpana. Piosenka zawierała takie homofobiczne określenia, jak: „(...) Palić
pedałów, mówi dąbrowski dread/każdy sodomita spalić się musi/wymordować ich, zarazę tę wydusić/nie jest to agresja niczym niesprecyzowana/jah,
jah, jasno mówi, palić teraz batty mana/strzał, strzał, ulica będzie wolna/
sodomitom śmierć i sodomitom wojna”248. Po złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prokurator stwierdził, że „z uwagi, na
to, że utwór pt. «Chwasty», zawierający obraźliwe zwroty pod adresem osób
homoseksualnych, opublikowany został jedynie w portalu internetowym,
który ujawnia jego treść dopiero po wyszukaniu konkretnych pochodzących z tego utworu zwrotów albo jego tytułu, a wykonywanie tego utworu
jest bardzo ograniczone, należy przyjąć, że zasięg upubliczniania zawartego
w nim nawoływania do popełnienia przestępstwa nie był znaczny”249. Postępowanie w tej sprawie zostało ostatecznie umorzone.

248. Pełen tekst piosenki nadal zamieszczony jest na stronie http://www.tekstowo.pl/
piosenka,bas_tajpan,chwasty.html, a jej wykonanie przez Bas Tajpana można usłyszeć
pod adresem http://www.youtube.com/watch?v=N78KXmcxDIw.
249. Postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście z dnia
18 kwietnia 2011 r.
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W Sejmie rozpatrywany jest aktualnie projekt ustawy o zmianie przepisów dotyczących przestępstw mowy nienawiści zawartych w KK. Projekt
został przygotowany przez organizacje pozarządowe i rozszerza katalog tych
przestępstw o czyny zabronione, których popełnienie było motywowane
płcią, tożsamością płciową, wiekiem, niepełnosprawnością lub orientacją
seksualną ofiary. Projekt ten uzyskał poparcie RPO250.
Podobny projekt został złożony także w poprzedniej kadencji Sejmu.
Uzyskał wówczas akceptację ze strony Krajowej Rady Sądownictwa (dalej KRS) i Prokuratury Generalnej (dalej PG). Nie został jednak przyjęty
z powodu braku politycznej woli, aby uchwalić ustawę przez upłynięciem
kadencji Sejmu. Wątpliwe jest również, czy aktualny klimat polityczny panujący wokół tej sprawy pozwoli na przyjęcie ustawy.
Czy organizacje medialne, w tym te działające w Internecie, są zachęcane do promowania w swoich praktykach (np. poprzez kodeksy postępowania)
kultury szacunku, tolerancji i różnorodności oraz unikania negatywnego i stereotypowego prezentowania osób LGBT?
Władze nie podejmują żadnych działań, które zachęcałyby do promowania kultury szacunku, tolerancji i różnorodności, oraz unikania negatywnego i stereotypowego prezentowania osób LGBT przez organizacje medialne,
mimo stałego pojawiania się w mediach wypowiedzi o charakterze homofobicznym lub transfobicznym.
Główne argumenty podnoszone przez różne instytucje publiczne, które
mają przemawiać za koniecznością powstrzymania się od działań w tym zakresie, odwołują się, po pierwsze, do braku ustawowych obowiązków nakazujących powadzenie tego typu promocji, po drugie zaś, do konstytucyjnej
zasady niezależności i pluralizmu, która mogłaby zostać naruszona przez
taką „ingerencję” ze strony władz251.
W obowiązującym prawie jedynym przepisem, który pośrednio odnosi się do realizacji tego obszaru Zalecenia, jest art. 16b ust. 3 pkt 2 Ustawy
250. Zob. http://www.kph.org.pl/download/mowa-nienawisci/ustawa_projekt_2.pdf.
251. Pismo MKiDN z dnia 5 kwietnia 2012 r.
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o radiofonii i telewizji (dalej UoRiT252), zgodnie z którym przekaz handlowy
nie może zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć, narodowość, pochodzenie etniczne, wyznanie lub światopogląd, niepełnosprawność,
wiek czy orientację seksualną. Odnosi się on jednak wyłącznie do monitoringu,
a nie aktywnego działania w zakresie promowania tolerancji wobec osób LGBT.
Zmianę w tym zakresie – poprzez nałożenie obowiązku aktywnego działania –
mogłoby przynieść przyjęcie poselskiego projektu ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych z 2009 roku253. Projekt ten przewidywał
w art. 3 pkt. 9, że nadawcy publiczni w ramach wypełniania misji publicznej powinni przeciwdziałać dyskryminacji ze względu na rasę, narodowość, wyznanie,
płeć, orientację seksualną. Projekt nie stał się jednak obowiązującym prawem ze
względu na zawetowanie ustawy przez Prezydenta w dniu 17 lipca 2009 roku.
(Sprawa nr 6) Sprawa przeciwko wydawnictwu Presspublika. Pozew
dotyczący publikacji rysunku Andrzeja Krauzego, felietonu Macieja Rybińskiego oraz artykułu Tomasza Terlikowskiego odnoszących się do konsekwencji, jakie mogłyby rzekomo zaistnieć w przypadku wprowadzenia
w Polsce sformalizowanych związków osób tej samej płci. Homoseksualność
porównano w nich do zoofilii. Pełnomocnik strony pozwanej argumentował, że publikacje te stanowiły działanie w obronie społecznie uzasadnionego interesu, co stanowi okoliczność wyłączającą bezprawność, a także,
że nie przekroczyły one granic dopuszczanej satyry i krytyki określonych
w art. 41 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku prawo prasowe (dalej UPP)254.
Sąd rozpoznający sprawę uznał, że kwestionowane artykuły nie mogły naruszyć dóbr osobistych powodów ze względu na brak personalnych związków
z przedmiotem sprawy. Poza tym sąd uznał, że indywidualna wrażliwość
powodów ma jedynie charakter subiektywny i nie można w tym przypadku
mówić o naruszeniu w sensie obiektywnym255.
252. Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (tj. z dnia 18 lutego 2011 r.
Dz. U. nr 43, poz. 226 z późn. zm.).
253. Poselski projekt ustawy z 18 marca 2009 r. o zadaniach publicznych w dziedzinie
usług medialnych (RPU 2009 VI, poz. 1847).
254. Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. nr 5, poz. 24, z późn. zm.).
255. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2012 r. (sygn. akt IV C 737/10).
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Inicjatywami, które mogłyby wesprzeć proces tworzenia dobrych praktyk w tym obszarze Zalecenia, są również przyjęte w 1995 roku przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich (dalej SDP) Karta Etyczna Mediów oraz
Kodeks Etyki Dziennikarskiej. Karta zobowiązuje dziennikarzy, producentów i nadawców m.in. do przestrzegania zasad szacunku i tolerancji256.
Kodeks zobowiązuje zaś dziennikarzy do okazywania szacunku osobom
bez względu na ich odmienność ideową, kulturową czy obyczajową (pkt
3.10 Kodeksu). Regulacje te nie stanowią jednakże powszechnie obowiązującego prawa, co obniża tym samym rangę sformułowanych przez Stowarzyszenie zasad. Jak dotąd powołana na podstawie Karty Rada Etyki Mediów
nie wypowiedziała się w żadnej sprawie dotyczącej homofobicznego lub
transfobicznego przekazu medialnego na temat osób LGBT.
Wątpliwości budzi również aktualne brzmienie art. 18 ust. 2 UoRiT. Przepis ten nakazuje respektować „chrześcijański system wartości” w przekazach
medialnych. „Powstaje pytanie, czy nadawcy mają w takim razie prawo do
rozpowszechniania audycji prezentujących argumenty sprzyjające np. instytucjonalizacji wspólnego pożycia osób tej samej płci, czy też przedstawiające
zgodną ze stanem rozwoju nauki wiedzę na temat orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, skoro argumenty takie są oczywiście sprzeczne z katolicką
nauką społeczną?”257.
Czy zostały wdrożone środki prawne kryminalizujące „mowę nienawiści”
w Internecie, i czy środki te obejmują mowę nienawiści o podłożu a) homofobicznym b) transfobicznym?
Środki prawne kryminalizujące mowę nienawiści w Internecie nie zostały jak dotąd wdrożone, mimo istnienia wyraźnej potrzeby w tym zakresie.
Wyniki badania nad zjawiskiem przemocy motywowanej homofobią258
wskazują, że ok. 1,3% przypadków agresji werbalnej spotkało uczestników
256. Pełen tekst Karty Etycznej Mediów jest dostępny pod adresem: http://www.tvp.
pl/o-tvp/komisja-etyki/inne-kodeksy-etyczne/karta-etyczna-mediow/69913.
257. M. Górski, Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową
w dostępie do dóbr i usług, s. 9 (w druku).
258. M. Makuchowska (red.), Przemoc..., op. cit.
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badania w przestrzeni Internetu, za pomocą wiadomości SMS lub rozmowy telefonicznej. Obserwacje KPH wskazują na powszechność stosowania homofobicznych lub transfobicznych komentarzy przez internautów.
Widoczne jest to zwłaszcza w sprawach dotyczących tematyki LGBT, np.
parad lub wystąpień osób publicznych przyznających się otwarcie do swojej orientacji seksualnej bądź tożsamości płciowej. Regulacje prawne (art.
212 KK oraz art. 216 KK) przenoszą na pokrzywdzonego homofobiczną lub
transfobiczną mową nienawiści ciężar ustalenia autorstwa skierowanego
do niego komentarza. Ustalenie adresu IP pozwalającego na identyfikację
sprawcy nie jest łatwe i często zależy od chęci współpracy administratorów
danych serwisów posiadających dostęp do tego typu informacji. Nawet jednak w przypadku ustalenia tych danych osoby pokrzywdzone nie można
być pewne wygrania sprawy. Adres IP nie jest bowiem wystarczającym dowodem sprawstwa osoby będącej właścicielem lub użytkownikiem danego
komputera. Również brak obligatoryjnego udziału prokuratora w tego typu
postępowaniu (art. 212 KK oraz art. 216 KK są przestępstwami ściganymi
z oskarżenia prywatnego) utrudnia możliwość skutecznego dochodzenia
odpowiedzialności sprawcy.
Czy dostawcy usług internetowych zostali zachęceni do podjęcia środków
w celu zapobiegania rozpowszechnianiu materiałów, gróźb i obelg o podłożu
a) homofobicznym b) transfobicznym?
Instytucje publiczne nie podejmowały do tej pory działań zachęcających
dostawców usług internetowych do przyjęcia środków w celu zapobiegania
rozpowszechnianiu materiałów o podłożu homofobicznym i transfobicznym. Również dostawcy usług internetowych nie występowali, jak dotąd,
z inicjatywami w tym zakresie.
Instytucje publiczne uzasadniają brak aktywności na tym polu takimi
samymi argumentami jak w przypadku braku zaangażowania w podjęcie środków służących zapobieganiu homofobicznej lub transfobicznej
mowy nienawiści w pozostałych mediach. Wskazują na brak ustawowego obowiązku podejmowania tego typu inicjatyw. Brak aktywności zwią-
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zany jest również z chęcią ochrony konstytucyjnej zasady niezależności
i pluralizmu, która mogłaby być naruszona przez taką „ingerencję” ze
strony władz259.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (dalej KRRiT) – będąca najważniejszą
instytucją publiczną w zakresie projektowania i nadzorowania polityki państwa
w zakresie mediów – wskazała, że organ ten nie posiada kompetencji w zakresie
działalności Internetu, nie ma także ustawowo określonych kompetencji, aby oddziaływać na nadawców działających w tej przestrzeni260. Jedynie w razie stwierdzenia naruszenia obowiązujących przepisów KRRiT może podjąć postępowanie
wyjaśniające. Jak dotąd KRRiT nie podjęła z własnej inicjatywy działań zachęcających dostawców usług internetowych do działania na rzecz przeciwdziałania
dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową.
Dostawcy usług internetowych nie dostrzegają konieczności prowadzenia działań w zakresie przeciwdziałania mowie nienawiści, a w szczególności tej wymierzonej przeciwko osobom LGBT. Z informacji zamieszczonych
na stronach internetowych wynika, że dostawcy w ramach prowadzonej polityki „zaangażowania społecznego” realizują projekty skupiające się jedynie na wykluczeniu technologicznym, bezpiecznym korzystaniu z Internetu
przez dzieci, aktywizowaniu seniorów oraz osób niepełnosprawnych w celu
włączenia ich do społeczności internetowej, cyberprzestępczości, ochronie
praw autorskich, działalności charytatywnej oraz ochronie środowiska261.
Polska Izba Telekomunikacji Elektronicznej (dalej PITE), która zrzesza
ponad 110 firm tworzących polski rynek usług elektronicznych, również nie
angażowała się do tej pory w działalność mającą na celu zwalczanie mowy
nienawiści z jakiejkolwiek przyczyny.
Przyczyną braku działalności w tym zakresie są przede wszystkim obecne przepisy prawa krajowego i unijnego, które nie nakładają na dostawców
usług internetowych obowiązku monitorowania sieci z punktu widzenia
możliwości naruszenia obowiązujących przepisów prawa.
259. Pismo MKiDN z dnia 5 kwietnia 2012 r.
260. Pismo KRRiT z dnia 29 marca 2012 r.
261. Informacje ze stron UPC – http://www.upc.pl/o-upc/, Orange –
http://www.orange.pl/zaangazowanie_spoleczne.phtml oraz Vectra –
http://www.vectra.pl/firma/zaangazowanie_spoleczne/.
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(Sprawa nr 28) W związku z zamieszczaniem na jednym z portali społecznościowych i podległych mu forach dyskusyjnych wypowiedzi noszących znamiona dyskryminacji na tle orientacji seksualnej PRdRT wystąpiła w dniu 27 lutego 2009 roku do właściciela portalu w celu usunięcia
dyskryminujących wypowiedzi oraz zwróciła uwagę na konieczność usuwania podobnych wypowiedzi w przyszłości. Z otrzymanej przez PRdRT
odpowiedzi wynika jednak, że dyrektywa o handlu elektronicznym oraz
ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie nakłada na usługodawców obowiązku monitorowania sieci i sprawdzania przesyłanych danych pod kątem ewentualnego naruszenia bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawnych.
Czy przypadki „mowy nienawiści” są publicznie potępiane przez czołowych urzędników państwowych?
Wypowiedzi noszące znamiona mowy nienawiści są potępiane przez
wielu członków parlamentu oraz w oficjalnych wypowiedziach instytucji
państwowych.
(Sprawa nr 19) Wypowiedź wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego – Marka Siwca – z 30 września 2009 roku w sprawie zapowiedzi
ministra edukacji Mirosława Orzechowskiego w sprawie rozpoczęcia prac
nad projektem ustawy przeciwko „propagowaniu homoseksualizmu i innych zboczeń” w szkole: „Dbałość o wizerunek naszego kraju nie może być
jednakże wytłumaczeniem dla milczenia wobec przejawów dyskryminacji
na tle orientacji seksualnej. Homoseksualność nie jest chorobą, jak twierdzą
niektórzy spośród uczestników dzisiejszej debaty. To homofobia jest chorobą, na którą cierpi wiele społeczeństw, w tym również polskie. Rezolucja porusza kwestię fundamentalną – dramat wielu tysięcy obywateli w Europie,
w tym tysięcy moich współobywateli”262.

262. www.radiopik.pl/go.php/rendez_vous/informacje/art12.html
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(Sprawa nr 24) Wypowiedź posła Ryszarda Kalisza, byłego ministra spraw
wewnętrznych, z dnia 13 lipca 2011 roku w sprawie poparcia wniesionego
przez jego partię projektu nowelizacji KK w zakresie przestępstw mowy nienawiści: „Apelujemy do wszystkich klubów – poprzyjcie ten projekt. Art. 1
naszej Konstytucji stanowi, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym
wszystkich obywateli i nie może być tak, że obywatele w swojej integralności
osobistej, związanej chociażby ze swoją płciowością, albo obywatele niepełnosprawni nie byli chronieni przed zniewagami innych ludzi”263.
(Sprawa nr 25) Wypowiedź posła Mariusza Witczaka z dnia 24 maja
2012 roku w trakcie debaty na temat nowelizacji przepisów dotyczących
przestępstw mowy nienawiści zawartych w KK: „Pragnę w tym momencie
docenić inicjatywę i pochwalić wnioskodawcę za podniesienie tego problemu, który jest niewątpliwie poważnym problemem społecznym, i zgodzić
się z tym, że ustanowienie karalności czy kryminalizowania rozmaitych
form dyskryminacji, chociażby właśnie tych, w których mieszczą się cechy
takie jak płeć, tożsamość płciowa, wiek, niepełnosprawność czy orientacja
seksualna, wydaje się inicjatywą bardzo pożyteczną i godną realizowania”.
(Sprawa nr 20) KRRiT skrytykowała wypowiedzi dziennikarzy radia RMF FM – red. Witolda Lazara, Przemysława Skowrona, Tomasza
Olbratowskiego oraz Marcina Ziobry – prowadzących 13 października
2011 roku audycję „Wstawaj, szkoda dnia”: „Jedyna na świecie transpłciowa parlamentarzystka, pan Ania Grodzki, i pierwszy w polskim sejmie
tzw. otwarty gej Robert Biedroń mieliby trafić do władz Sejmu. Chodzą
sprzeczne słuchy w pustych na razie kuluarach; według jednych poseł Biedroń marzy o lasce marszałkowskiej, według innych – ma ją gdzieś. Chcielibyśmy uniknąć sporów, żeby nastała kadencja kompromisu. Poseł Biedroń – krakowskim targiem – mógłby zostać laską marszałka. Zwłaszcza
jeśli marszałkiem zostanie Kopacz”. Rada uznała wypowiedzi redaktorów

263. Zob. http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Beda-chronic-homoseksualistowprzed-mowa-nienawisci,wid,13593417,wiadomosc.html.
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prowadzących audycję za drastycznie naruszające dobre obyczaje. Na stronie internetowej audycji zostały umieszczone przeprosiny jej autorów264.
Jednocześnie, Prezes Zarządu grupy RMF – Tadeusz Sołtys – wystosował
w dniu 8 listopada 2011 roku pismo do Dyrektor Departamentu Prezydialnego KRRiT – Anny Szydłowskiej-Żurawskiej – w którym tłumaczył
postępowanie redaktorów, argumentując je otwartością posła i posłanki
w sprawie orientacji seksualnej oraz tożsamości płciowej. Tadeusz Sołtys
przywołał również definicję dyskryminacji według słownika języka polskiego PWN, stwierdzając, że satyra nie musi być automatycznie uznana
za dyskryminację. Opublikowany tekst przywoływał zaś jedynie „obraz
ww. posłów funkcjonujący w świadomości społecznej”.
(Sprawa nr 21) Sprawa posła Roberta Węgrzyna, który w dniu 9 marca 2011 roku w rozmowie z dziennikarzem powołał się na żart jednego
z klubowych kolegów „z gejami to dajmy sobie spokój, ale z lesbijkami...
to chętnie bym popatrzył”. Wypowiedź stała się przedmiotem obrad sejmowej Komisji Etyki Poselskiej, a sam poseł został usunięty z klubu parlamentarnego na mocy decyzji sądu koleżeńskiego. Sprawę monitorował
również RPO, który wystosował pismo do Marszałka Sejmu z prośbą
o wyjaśnienie sprawy265.
(Sprawa nr 22) PRdRT skrytykowała w dniu 10 lutego 2010 roku interpelację skierowaną przez posła Stanisława Piętę do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN), w której osoby homoseksualne określono
mianem dewiantów, a panujące między nimi relacje uczuciowe oraz intymne przyrównano do zoofilii, nekrofilii oraz pedofilii266. PRdRT wskazała na
wysoką niestosowność takiej wypowiedzi.

264. Zob. http://www.homoseksualizm.org.pl/index.php/krrit-potepia-wstawaj-szkoda-dnia/.
265. Pismo RPO z dnia 3 marca 2011 r.
266. Pełna treść interpelacji dostępna pod adresem: http://www.gover.pl/k6/poslowie/
szczegolyInterpelacji/posel/pieta-stanislaw/interpelacja/interpelacja-w-sprawieplanowanej-w-muzeum-narodowym-w-warszawie-wystawy-przedmiotow-nawiazujacych-do-homoseksualizmu.
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(Sprawa nr 23) PRdRT skrytykowała w dniu 10 lutego 2010 roku wypowiedź Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego na forum portalu www.nasztomaszow.pl zawierającą opinię na temat
orientacji seksualnej redaktorki programu. W wypowiedzi znalazły się m.in.
następujące stwierdzenia: „Rozumiem, że pani redaktor jako mniejszość
seksualna nie ma najmniejszych szans zostać kiedykolwiek radną, ale to
nie powód aby wylewać osobiste żale na osoby, które pracują niezależnie
od dziennikarskiej oceny na rzecz miasta. (...) Pani redaktor jest zaślepiona
swoim antyklerykalizmem, nienawiść przesłania perspektywę racjonalnego myślenia. Niepotrzebnie (...). Artykuł przekonuje mnie jeszcze do jednej
rzeczy. Parytety to porażka, potrzeba myśleć głową, a nie jajnikami”. PRdRT
podkreśliła, że tego typu wypowiedzi mają charakter dyskryminujący, zawierają elementy mowy nienawiści i jako takie są sprzeczne z polskim prawodawstwem, a także z dobrymi obyczajami.
Najczęściej przypadki mowy nienawiści potępiane są w oświadczeniach
wydawanych przez polityków o lewicowych poglądach, podczas gdy politycy prawicowi starają się umniejszać znaczenie tego typu incydentów, np.
poprzez powoływanie się na obronę „wolności słowa”.
(Sprawa nr 26) Wypowiedź posła Marka Asta w trakcie sejmowej debaty w dniu 24 maja 2012 roku na temat nowelizacji przepisów dotyczących
przestępstw mowy nienawiści zawartych w KK: „Dlaczego chcecie za pomocą kodeksu karnego ograniczyć wolność słowa w Polsce? Czy nie uważacie,
że obecne przepisy w sposób należyty chronią przed dyskryminacją, przede
wszystkim rzeczywiście środowisko mniejszości seksualnych?”.
7. Państwa członkowskie powinny podnosić świadomość wśród władz
i instytucji publicznych wszystkich szczebli na temat ich obowiązku powstrzymywania się od wypowiedzi, w szczególności skierowanych do
mediów, które mogą w sposób usprawiedliwiony zostać odebrane jako
legitymizujące nienawiść lub dyskryminację przeciwko lesbijkom, gejom, osobom biseksualnym i transpłciowym.
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Czy zostały wydane wytyczne bądź podjęte inne kroki w celu podniesienia
świadomości obowiązku powstrzymania się od takich stwierdzeń wśród władz
publicznych/instytucji?
Jak dotąd nie zostały przyjęte jakiekolwiek wytyczne lub inne rozwiązania na poziomie systemowym w celu podniesienia świadomości obowiązku
powstrzymywania się od homofobicznych i transfobicznych stwierdzeń. Jeśli w ogóle można mówić o procesie podnoszenia świadomości obowiązku
powstrzymania się od wypowiedzi mających charakter mowy nienawiści, to
są one raczej rezultatem podejmowania stałych interwencji ze strony mediów oraz organizacji pozarządowych (wspieranych niekiedy przez organy
równościowe) niż skoordynowanej polityki państwa.
(Sprawa nr 29) Na skutek skargi wniesionej przez Polskie Towarzystwo Prawa
Antydyskryminacyjnego (dalej PTPA) oraz KPH, RPO zwrócił się w dniu 3 marca 2011 roku z prośbą do Marszałka Sejmu267 o wyjaśnienie czy wypowiedź posła
Roberta Węgrzyna (Sprawa nr 21) na temat osób homoseksualnych nie stanowiła
naruszenia Zasad Etyki Poselskiej. Poseł został ostatecznie wykluczony z partii. Po
tym wydarzeniu Robert Węgrzyn ogłosił publicznie: „Chciałbym złożyć deklarację najdalej idącą, jaką może złożyć parlamentarzysta (...). Chciałbym wziąć pełną
odpowiedzialność za swoje słowa i gdyby kiedykolwiek w przyszłości z moich ust
padły tego typu żarty, złożę mandat parlamentarzysty”268.
Zdarzają się jednak działania podejmowane przez instytucje publiczne,
które mogą sprzyjać zmianom postaw w tym zakresie.
(Sprawa nr 30) W dniu 4 października 2011 roku MSZ zorganizowało spotkanie organizacji LGBT z przedstawicielami i przedstawicielkami wybranych
organów administracji publicznej, zajmujących się problematyką wymiaru

267. Treść wystąpienia RPO dostępna pod adresem: http://www.sprawy-generalne.brpo.gov.
pl/pdf/2011/02/667179/1550446.pdf.
268. Zob. http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Wegrzyn-zloze-mandat-poselskijesli,wid,13271920,wiadomosc.html?ticaid=1e7ef&_ticrsn=3.
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sprawiedliwości. Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń na temat
współpracy organów ścigania i innych instytucji publicznych z organizacjami
pozarządowymi w dziedzinie ochrony osób LGBT przed przemocą i dyskryminacją269. Innym przykładem jest wystąpienie przez PPdOPC z propozycją
współpracy organizacji LGBT przy tworzeniu poradnika na temat praw człowieka dla Policji, który obejmowałby również treści dot. osób LGBT. Praca ta
miałaby polegać na „wymianie inspiracji, sugestii odnośnie do zawartości poradnika z uwzględnieniem zagadnień, które mogą być przydatne w dalszym
kształtowaniu profesjonalnych postaw policjantów”270.
Jak dotąd działania te nie przyjęły jednak charakteru ponadresortowego.
Czy były przypadki wypowiedzi przedstawicieli władz i instytucji publicznych, które mogą być racjonalnie rozumiane jako legitymizacja nienawiści lub dyskryminacji?
Przypadki tego typu wypowiedzi władz i instytucji publicznych pojawiały się zarówno w przeszłości, jak i obecnie.
(Sprawa nr 14) W dniu 17 marca 2008 roku prezydent Lech Kaczyński wygłosił orędzie, w którym przestrzegał przed ratyfikacją traktatu lizbońskiego,
wskazując na ryzyko małżeństw jednopłciowych: „Inny przepis Karty [Praw
Podstawowych] poprzez brak jasnej definicji małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety może godzić w powszechnie przyjęty w Polsce porządek moralny
i zmusić nasz kraj do wprowadzenia instytucji sprzecznych z moralnymi przekonaniami zdecydowanej większości społeczeństwa. Dzięki stanowczości naszej
delegacji udało się ochronić Polskę przed tymi zagrożeniami”271.
(Sprawa nr 12) Była PRdRT – Elżbieta Radziszewska – w wywiadzie dla
katolickiej gazety w dniu 12 września 2010 roku: „Dziennikarz: Zdeklarowana
lesbijka nie dostaje pracy w szkole katolickiej z uwagi na swoje preferencje.

269. Pismo MSZ z dnia 27 września 2011 r.
270. Pismo PPdOPC z dnia 14 lutego 2012 r.
271. Zapis orędzia dostępny pod adresem: http://www.youtube.com/watch?v=ZQx44LYqObw.
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Szkoła zostanie pozwana do sądu? Pełnomocnik: Oczywiście nie! I właśnie
nowa ustawa precyzuje takie sytuacje (wcześniej nie było to uregulowane).
Szkoły katolickie czy wyznaniowe mogą się kierować własnymi wartościami
i zasadami, i mają prawo odmówić pracy takiej osobie”272.
(Sprawa nr 13) W dniu 21 września 2010 roku w programie telewizyjnym była PRdRT, Elżbieta Radziszewska, publicznie ujawniła homoseksualną orientację swojego rozmówcy – eksperta prawa oraz działacza organizacji pozarządowych273.
(Sprawa nr 15) Wypowiedź ministra sprawiedliwości, Jarosława Gowina,
w wywiadzie z 15 kwietnia 2012 roku274, odnosiła się do jego negatywnego
stanowiska na temat Konwencji Rady Europy z 11 maja 2011 roku w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.
W wywiadzie tym minister stwierdził, że celem Konwencji jest „promowanie związków homoseksualnych” oraz że „wyraźnie [zobowiązuje ona] do
promowania wzorców kwestionujących małżeństwo jako związek kobiety
i mężczyzny oraz do wychowywania dzieci w przekonaniu, że związki homoseksualne są równorzędne ze związkami heteroseksualnymi”. Jarosław Gowin
stwierdził również, że Konwencja zobowiązałaby nasz kraj do „promowania
postaw homoseksualnych i aktywnego zwalczania poglądu, że małżeństwo, to
jest związek kobiety i mężczyzny”. Wypowiedzi ministra odnosiły się również
do definicji płci, którą wprowadzała Konwencja. Rzeczniczka MS, Patrycja
Loose, zapytana przez dziennikarzy „Gazety Wyborczej” o przyczynę zastrzeżeń ministra do Konwencji, odpowiedziała: „Zastrzeżeniem związanym z tym
aktem prawa międzynarodowego jest definicja społeczna płci i związane z nią
obowiązki promocji postaw społecznych. W tym zakresie Konwencja wykracza poza konstytucyjny system uwarunkowań aksjologicznych”275.
272. Test rozmowy dostępny pod adresem: http://gosc.pl/doc/809338.Misja-Elzbieta/3.
273. Zapis nagrania dostępny pod adresem: http://www.youtube.com/watch?v=0EdY_8o1Us0.
274. Tekst rozmowy dostępny pod adresem: http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/
gowin-nie-chce-zeby-polska-byla-przymuszana-do-pro,1,5098805,wiadomosc.html.
275. Zob. http://wyborcza.pl/1,75478,11519757,Minister_Gowin_broni_tradycyjnej_
roli_kobiety.html#ixzz1yEfnZEUn.
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(Sprawa nr 16) Wypowiedź posła Jana Dziedziczaka na posiedzeniu sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu z dnia 26 stycznia 2012 roku,
podczas której zwrócił się do posłanki Anny Grodzkiej ze słowami: „ma Pan
rację”276. W komentarzu do tego wydarzenia Tadeusz Rydzyk, założyciel Radia Maryja powiedział w dniu 18 marca 2012 roku na antenie Radia Maryja „Jak jeden z posłów przez przejęzyczenie powiedział «proszę pana» do
mężczyzny, który w wieku 56 lat powiedział, że jest kobietą i zaczął się robić
kobietą, to go do komisji etyki! Ludzie, gdzie my jesteśmy! Bądźmy normalni. My nie potępiamy ludzi, grzesznika, tylko potępiamy grzech. Mówimy:
normalne jest normalne, czarne jest czarne, biało-czerwone jest biało-czerwone, i niech to będzie. Niech będzie Polska rzeczywiście katolicka”.
(Sprawa nr 17) Wypowiedź posła Stanisława Pięty w ramach interpelacji
poselskiej dot. planów ekspozycyjnych Muzeum Narodowego: „Kryterium
wyodrębnienia sztuki homoseksualnej jest sztuczne, zaś metodologia wystawy niezrozumiała. Dlaczego pan prof. Piotrowski, dyrektor Muzeum Narodowego, ogranicza się tylko do «dzieł» odnoszących się do homoseksualizmu,
dlaczego chce dyskryminować twórczość nekrofilów, pedofilów i zoofilów?
Homoseksualność jest dewiacją podobną do każdej z powyższych”277.
(Sprawa nr 18) Wypowiedź posła Stanisława Pięty z dnia 24 maja
2012 roku w trakcie debaty w Sejmie nad projektem nowelizacji przepisów
kodeksu karnego w zakresie przestępstw mowy nienawiści: „Wyraźnie widać,
że homolobby chce zaprząc instytucję państwa do indoktrynowania społeczeństwa. (Poseł Robert Biedroń: Panie marszałku, proszę zwrócić uwagę.)
(...) Język prawny nie powinien być zaśmiecany zwrotami z gejowskiego
slangu lub pseudonaukowymi określeniami form aktywności seksualnej.
Takie sformułowania jak mowa nienawiści... (Poseł Ryszard Kalisz: Panie
276. Zapis nagrania dostępny pod adresem: http://www.youtube.com/
watch?v=8ehECGjMhkQ.
277. Pełna treść interpelacji dostępna pod adresem: http://www.gover.pl/k6/poslowie/
szczegolyInterpelacji/posel/pieta-stanislaw/interpelacja/interpelacja-w-sprawieplanowanej-w-muzeum-narodowym-w-warszawie-wystawy-przedmiotow-nawiazujacych-do-homoseksualizmu.
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marszałku, proszę o interwencję.) (Poseł Robert Biedroń: To jest właśnie nienawiść.) ...orientacja seksualna, to bełkot, lewicowa nowomowa. (...) Moim
zdaniem autorzy tego projektu chcą dla gejowskich aktywistów uzyskać status
świętych krów. Chcą wprowadzić swego rodzaju terror politycznej poprawności. Chciałbym zapewnić, że tutaj panowie nie zamkniecie ust katolikom
i wszystkim osobom krytykującym gejowską propagandę. (Poruszenie na
sali) Natura nie jest idealna. Niesie ze sobą także pewne anomalie i wybryki.
U normalnego, zdrowego człowieka popęd seksualny nakierowany jest na osobę płci przeciwnej. (Poseł Robert Biedroń: Panie marszałku, proszę reagować.)
U osób z zaburzeniem w ukierunkowaniu popędu seksualnego przedmiotem
zainteresowania stają się osoby tej samej płci, osoby niedojrzałe, zwierzęta lub
przedmioty. (Poseł Ryszard Kalisz: Panie marszałku, to jest niedopuszczalne
porównanie.) (Poseł Robert Biedroń: Panie marszałku, zostałem porównany
do zwierzęcia. Bardzo proszę o reakcję.) I choćby cała Unia Europejska...(Poseł Robert Biedroń: Panie marszałku nie jestem zwierzęciem.) ...„Gazeta Wyborcza”, prezydent Obama i pan, panie pośle... (Poseł Robert Biedroń: Oskarżony został poseł. Panie marszałku, bardzo proszę o reakcję.) (Wicemarszałek
Cezary Grabarczyk: Daje się pan sprowokować. Daje się pan sprowokować.)...
głosili głupstwa o istnieniu orientacji seksualnej (Dzwonek), to nie zakłamią...
(Poseł Robert Biedroń: Bardzo proszę o reakcję.) ...to nie zakłamiecie rzeczywistości. (...) (Wicemarszałek Cezary Grabarczyk: Proszę spuentować, bo
czas minął.) Dobrze, w takim razie chciałbym zapowiedzieć, że ten gejowski
faszyzm, który państwo proponujecie... (Poruszenie na sali) (Wicemarszałek
Cezary Grabarczyk: Proszę ważyć słowa.) ...nie przejdzie. Mój klub wnosi
o odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu. (Oklaski) (Wicemarszałek
Cezary Grabarczyk: Informuję pana posła, że w związku z formą zakończenia pana wystąpienia skieruję sprawę do Komisji Etyki.)”. W dniu 30 sierpnia
2012 roku sejmowa Komisja Etyki Poselskiej stwierdziła naruszenie przez posła Piętę zasad etyki poselskiej.
8. Przedstawiciele władzy publicznej i inni reprezentanci państwa
powinni być zachęcani do promowania tolerancji i poszanowania praw
człowieka lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych za każ-
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dym razem, gdy prowadzą rozmowy z kluczowymi reprezentantami społeczeństwa obywatelskiego, w tym z mediami, organizacjami sportowymi, partiami politycznymi i wspólnotami religijnymi.
Czy zostały wydane wytyczne w tym zakresie dla urzędników i przedstawicieli władz państwowych? Jeżeli tak, to czy istnieją dowody promowania
tolerancji wobec osób LGBT przez urzędników państwowych w ich dialogu
z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego oraz zachęcania do wypowiadania się w sposób odpowiedzialny i nie zawierający przemocy?
W trakcie gromadzenia danych do Raportu KPH nie uzyskała informacji, które wskazywałyby na wydanie takich wytycznych dla urzędników
i przedstawicieli władz państwowych. Istnieją nieliczne dowody na promowanie przez urzędników państwowych tolerancji wobec osób LGBT. W zdecydowanej większości przypadków ani urzędnicy i urzędniczki, ani przedstawiciele i przedstawicielki władz nie podejmują tego typu działań.
Promowaniem tolerancji wobec osób LGBT zajmują się w sposób systematyczny jedynie krajowe organy równościowe – zarówno RPO, jak i PRdRT.
Aktywność organów równościowych w niewielkim jednak stopniu przekłada
się na działalność pozostałych instytucji publicznych. W przypadku nagłośnienia przez media lub organizacje pozarządowe zajścia o charakterze homofobicznym lub transfobicznym przedstawiciele i przedstawicielki władz zarówno na szczeblu krajowym, jak i lokalnym albo w ogóle nie zabierają głosu,
albo marginalizują znaczenie zajścia.
(Sprawa nr 89) Radosław Sikorski, obecny minister spraw zagranicznych,
skomentował homofobiczną wypowiedź posła Roberta Węgrzyna (Sprawa nr 21)
słowami: „Z uśmiechem i kpiną, nie przesadzajmy. Uważam, że z jednej strony
narzekacie, dziennikarze, że politycy są sztywni, nudni. Z drugiej strony, jeśli ktoś
pozwoli sobie na wątpliwy dowcip, to chcecie ukrzyżowania. (...) Myślę, że odpowiednią karą byłoby linijką po łapach i może trzydzieści pompek jeszcze”278.
278. Zob. http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/367886,sikorski-o-wegrzynie-linijkapo-lapach-za-dowcipy-o,id,t.html?cookie=1.
177

PRAWA OSÓB LGBT W POLSCE

Ani orientacji seksualnej, ani tożsamości płciowej nie postrzega się jako
przesłanek, z powodu których jakakolwiek dyskryminacja powinna być zabroniona. Przedstawiciele i przedstawicielki władz z reguły nie organizują
z własnej inicjatywy przedsięwzięć, które sprzyjałyby promowaniu tolerancji wobec osób LGBT. Zdarza się również, że odmawiają przyłączania się do
inicjatyw środowisk LGBT.
(Sprawa nr 37) Prezydent miasta Gdańska odmówił objęcia honorowego patronatu nad projektem Szafa Gdańska – Trójmiejska Queeroopowieść mającego na celu szerzenie tolerancji i otwartości wśród mieszkańców
Gdańska. Jako argument uzasadniający odmowę wykorzystany został fakt,
iż „patronat (...) przyznawany jest wyłącznie wydarzeniom o wyjątkowym
charakterze, niosącym jednocześnie bardzo duży ładunek promocyjny”279.
c. Wolność stowarzyszania się
9. Państwa członkowskie powinny przyjąć odpowiednie środki w celu
zapewnienia, zgodnie z artykułem 11 Konwencji, skutecznego korzystania z prawa do swobodnego stowarzyszania się, wolnego od dyskryminacji
z powodu orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej; w szczególności
należy zapobiegać wykorzystaniu oraz znosić dyskryminujące procedury
administracyjne, w tym nadmierne formalności odnoszące się do rejestracji
i działalności stowarzyszeń; właściwe środki powinny także zostać podjęte
w celu zapobiegania nadużywaniu przepisów prawnych i administracyjnych,
takich jak tych związanych z ograniczeniami opartymi na zapisach o zdrowiu publicznym, moralności publicznej, prawie i porządku publicznym.
Czy organizacjom, które publicznie zadeklarowały działanie na rzecz osób
LGBT w zakresie praw człowieka utrudnia się bądź w inny sposób uniemożliwia się oficjalną rejestrację? Jeśli tak, czy odbywa się to przy użyciu dyskryminujących procedur, poprzez restrykcje dotyczące zdrowia publicznego, moralności publicznej, porządku publicznego lub w inny sposób?
279. Pismo Urzędu Miejskiego w Gdańsku z dnia 8 kwietnia 2011 r.
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Organizacje deklarujące działanie na rzecz osób LGBT mogą zarejestrować swoją działalność na równi z innymi organizacjami. Zdarza się jednak,
że proces rejestracji tego typu organizacji jest w sposób nieuzasadniony
przedłużany ze względu na konieczność przezwyciężenia różnych trudności
formalnych. Nie można jednakże w sposób jednoznaczny stwierdzić, czy
przyczyną tego typu obstrukcji jest niechęć urzędników.
(Sprawa nr 138) Od września 2008 roku grupa osób usiłowała zarejestrować
w Bydgoszczy stowarzyszenie, którego cele statutowe miałyby się skupiać na działaniu na rzecz osób LGBT. Urzędnicy z Urzędu Miasta i pracownicy sądu znajdowali w projekcie statutu kolejne błędy (np. sformułowanie „walne zebranie”
zamiast „walne zebranie członków”), które przedłużały proces rejestracji. Działaczy dziwiło, że projekt statutu, który z powodzeniem był uprzednio wykorzystywany przy zakładaniu stowarzyszeń na rzecz osób LGBT w innych miastach
(np. w Krakowie lub Warszawie) był w oczach bydgoskich urzędników pełen błędów uniemożliwiających rejestrację. O sprawie został powiadomiony RPO, który
zdecydował się na interwencję. Uznał on postępowanie bydgoskiego sądu za niezgodne z prawem: „(...) W świetle przepisów ustawy [o stowarzyszeniach] wniosek o zarejestrowanie stowarzyszenia sąd rejestrowy rozpoznaje niezwłocznie,
a rozstrzygnięcie powinno nastąpić nie później niż w ciągu trzech miesięcy od
dnia złożenia wniosku. (...) Czas rejestracji znacząco wykracza poza określony
w ustawie termin. Pragniemy zwrócić uwagę, że obywatele, bez względu na przekonania, mają równe prawo do czynnego uczestniczenia w życiu publicznym i wyrażania zróżnicowanych poglądów oraz realizacji indywidualnych zainteresowań
(...)” – stwierdził w swojej wypowiedzi Mirosław Wróblewski z biura RPO280.
Czy istnieją przykłady działań podjętych w celu: a) zapewnienia, że organizacje LGBT mogą swobodnie działać b) zapewnienia tym organizacjom możliwości
obrony swoich interesów w razie potrzeby c) ułatwienia i promowania ich pracy?
Istnieją przykłady tego typu działań, jednak w praktyce należą do rzadkości.
280. Zob. http://bydgoszcz.gazeta.pl/bydgoszcz/1,35590,6826077,Jest_poparcie_dla_bydgoskiej_Lambdy.html#ixzz2KZ5QRKGc.
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(Sprawa nr 90) Organizacje LGBT uczestniczyły w posiedzeniach Komisji Dialogu Społecznego ds. Równego Traktowania, działającej przy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.
(Sprawa nr 91) Pomimo występujących utrudnień organizacje LGBT
mogą organizować cykliczne Marsze Równości w różnych miastach kraju.
Imprezy te każdorazowo otrzymują zabezpieczenie ze strony Policji.
Brakuje jednak zaangażowania ze strony państwa, które polegałoby na
wspieraniu podstawowych celów działalności takich organizacji. Realizowane przez państwo i organizacje pozarządowe LGBT inicjatywy mają
w większości przypadków charakter fasadowy. Współpraca na etapie przygotowywania wspólnego przedsięwzięcia nie zawsze przekłada się na zaangażowanie instytucji publicznych na etapie jego realizacji.
(Sprawa nr 32) Mimo stosownej informacji na stronie internetowej MSW281
współpraca resortu z organizacjami pozarządowymi przy realizacji szkoleń lokalnych w ramach Programu zwalczania przestępstw z nienawiści dla funkcjonariuszy organów ochrony porządku publicznego nie jest w praktyce realizowana.
W wielu przypadkach wyniki pracy organizacji LGBT nie spotykają się
z działaniami państwa, które zmierzałyby do ich promowania.
(Sprawa nr 35) Zarząd Dzielnicy Mokotów nie zgodził się na wywieszenie
tęczowych flag na budynkach Urzędu Dzielnicy Mokotów w dniu Parady Równości w 2011 roku, uzasadniając swoją decyzję chęcią zachowania w tej sprawie
neutralności, szczególnie ze względu na fakt, że dotyczy ona prywatnych spraw
obywateli282. Co warte jednak odnotowania Zarząd innej warszawskiej dzielnicy
(Ursynowa) podjął decyzję o wyrażeniu zgodę na wywieszenie takich flag.
(Sprawa nr 36) Przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych często zapraszani są na spotkania, podczas których mogą przed281. Zob. http://www.msw.gov.pl/portal/pl/350/9198.
282. Pismo burmistrza Dzielnicy Mokotów z dnia 10 czerwca 2011 r.
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stawić stanowisko nt. poszczególnych kwestii dotyczących sytuacji osób
LGBT. Spotkania te mają jednak zazwyczaj charakter ekspercki i wiedza
na nich przekazywana rzadko jest rozpowszechniana poza wąskim środowiskiem specjalistów.
Urzędniczki i urzędnicy państwowi odmawiają niekiedy zaangażowania
się w ułatwienie i promowanie pracy organizacji LGBT z powodów, które
nie dają się racjonalnie uzasadnić. Nie można jednak w sposób jednoznaczny stwierdzić, czy niechęć ta spowodowana jest osobistą niechęcią, czy obawą przed politycznymi lub służbowymi konsekwencjami bycia skojarzonym
ze środowiskiem LGBT.
(Sprawa nr 37) Prezydent miasta Gdańska odmówił objęcia honorowego patronatu nad projektem Szafa Gdańska – Trójmiejska Queeroopowieść mającego na celu szerzenie tolerancji i otwartości wśród mieszkańców Gdańska. Jako argument uzasadniający odmowę wykorzystany
został fakt, iż „patronat (...) przyznawany jest wyłącznie wydarzeniom
o wyjątkowym charakterze, niosącym jednocześnie bardzo duży ładunek
promocyjny”283.
Czy organizacje LGBT biorą udział w opracowywaniu i wdrażaniu polityki publicznej, która wpływa na osoby LGBT na partnerskich zasadach?
Organizacje LGBT nie biorą udziału w opracowywaniu ani wdrażaniu
polityki publicznej na partnerskich zasadach. W większości obszarów życia publicznego instytucje publiczne, zarówno na poziomie lokalnym, jak
i centralnym, wciąż nie dostrzegają potrzeby podejmowania inicjatyw
w zakresie spraw osób LGBT. W przypadku zaś, gdy podejmują działania
mogące oddziaływać na środowisko osób LGBT, nie są zazwyczaj zainteresowane nawiązaniem współpracy z jego reprezentantami. Padające niekiedy ze strony władz deklaracje chęci współpracy z organizacjami LGBT nie
283. Pismo Urzędu Miejskiego w Gdańsku z dnia 8 kwietnia 2011 r.
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zawsze przekładają się na efektywne działania. Należy jednak zaznaczyć, że
współpraca organizacji LGBT z polskimi organami równościowymi (RPO
oraz PRdRT) jest w tym zakresie dużo bardziej intensywna.
O niedostrzeganiu potrzeby podjęcia działań w zakresie polityki równościowej – w tym dotyczącej sytuacji osób LGBT – świadczy chociażby brak
jasno zaakcentowanych kwestii dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji w przedstawionych przez Premiera Donalda Tuska priorytetach polskiej
prezydencji w Unii Europejskiej w 2011 roku. Między innymi z tego względu w dniu 19 lipca 2010 roku odbyła się konferencja przedstawicieli i przedstawicielek Koalicji na rzecz Równych Szans, na której zaprezentowano list
ponad 40 organizacji pozarządowych do Premiera, wzywający do podjęcia
aktywnych działań w celu zmiany obecnej sytuacji.
Należy jednak odnotować przykłady pozytywnych działań władz w tym
zakresie.
(Sprawa nr 90) Organizacje LGBT uczestniczyły w posiedzeniach Komisji Dialogu Społecznego ds. Równego Traktowania, działającej przy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.
(Sprawa nr 92) Rada Miejska w Sławie uchwaliła w latach 2011–2012
programy współpracy z organizacjami pozarządowymi, które wśród priorytetowych zadań Gminy w zakresie współpracy z organizacjami wymieniają „działania mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
oraz dyskryminacji z takich względów jak: płeć, narodowość, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie rasowe i etniczne, orientacja seksualna, religia
i wyznanie, pochodzenie społeczne”284.
284. § 23 pkt 9 Uchwały Nr X/68/11 Rady Miejskiej w Sławie w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sława w 2011 r. z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3. ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 30 czerwca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus.
nr 82, Poz. 1644) oraz § 24 pkt 9 Uchwały nr XIII/96/11 Rady Miejskiej w Sławie
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sława w 2011 r. z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3. ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 29 września
2011 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. nr 114, poz. 2166).
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10. Dostęp do środków publicznych przeznaczonych na finansowanie
organizacji pozarządowych powinien być zapewniony bez dyskryminacji ze względu na orientację seksualną czy tożsamość płciową.
Czy finansowanie ze środków publicznych zostało udostępnione organizacjom LGBT bez dyskryminacji? Czy możliwość takiego dofinansowania została udostępniona organizacjom LGBT?
Przepisy prawa przewidują finansowanie ze środków publicznych
działalności wszystkich organizacji pozarządowych bez jakiejkolwiek
dyskryminacji. W praktyce jednak organizacje LGBT spotykały się niekiedy z odmową udzielenia dofinansowana z przyczyn, które w wielu
przypadkach były motywowane brakiem przychylności decydentów do
przedmiotu działań tego typu organizacji lub budziły podejrzenie takiej
motywacji.
(Sprawa nr 93) W 2006 roku ówczesny minister edukacji narodowej
podjął decyzję o odmowie dofinansowania organizowanych przez KPH
dwutygodniowych warsztatów Do we need gender, których celem było
przeciwdziałanie stereotypom na temat płci i orientacji seksualnej. Według
MEN publiczne pieniądze nie powinny być wykorzystywane na organizację obozów „szerzących dewiacje”. „Pieniądze powinny dostawać organizacje, które stawiają na wszechstronny rozwój młodego człowieka, a nie jego
deprawację. Na tym obozie uczono dzieci [w rzeczywistości uczestnikami
obozu były osoby pełnoletnie], że płeć jest kwestią umowną. Chłopcy zamieniali się ubraniami z dziewczynkami, były mieszane pokoje. Takie działania wprowadzają chaos w psychice dzieci”. Ze względu na brak środków
finansowych KPH musiała odwołać realizację projektu.
Poza tym, prowadzona przez organizacje LGBT działalność wciąż rzadko mieści się na liście priorytetów władz lokalnych i centralnych. Zdarzają
się jednak przypadki dofinansowania działań organizacji LGBT ze środków
publicznych.
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(Sprawa nr 94) W kwietniu 2008 roku Departament ds. Kobiet, Rodziny
i Przeciwdziałania Dyskryminacji w MPiPS ogłosił konkurs inicjatyw organizacji pozarządowych (w ramach kontynuacji celów i założeń Europejskiego Roku Równych szans dla Wszystkich 2007), który obejmował również dofinansowanie projektów dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji m.in.
ze względu na orientację seksualną. Wśród zwycięskich projektów znalazły
się dwa dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na orientację
seksualną: Multi-Kulti – portal o tolerancji i różnorodności KPH – z kwotą
dofinansowania w wysokości 30350 zł oraz Przeciwdziałanie dyskryminacji
ze względu na płeć i orientację (dyskryminacji krzyżowej) jako kontynuacja
celów i założeń Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich 2007 Fundacji Autonomia – z kwotą dofinansowania w wysokości 39720 zł.
(Sprawa nr 95) W listopadzie 2009 roku MPiPS rozstrzygnęło konkurs
na najlepszy projekt w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji Zwiększenie
udziału osób wykluczonych społecznie w życiu społeczno-kulturalnym środowisk lokalnych. Wśród podmiotów, które otrzymały dofinansowanie, znalazły
się dwie organizacje LGBT – Stowarzyszenie Lambda Warszawa (dofinansowane w wysokości 54348 zł na realizację projektu Przeciwdziałaj dyskryminacji – to nie jest trudne!) oraz KPH (dofinansowane w wysokości 32120 zł na
realizację projektu Świat naprawiać, czyli jak uczyć o różnorodności).
(Sprawa nr 96) Stowarzyszenie Lambda Warszawa otrzymało dotację z Krajowego Biura d/s Przeciwdziałania Narkomanii (w wysokości
15000 zł) na realizację projektu: Nie daj się uśpić – program ograniczenia
ryzyka szkód zdrowotnych wśród mężczyzn mających seks z mężczyznami na
terenie Warszawy, który zakładał realizację w trakcie 2010 r. zadania polegającego na działaniach środowiskowych w warszawskich klubach LGBT
(dyżury paryworkerskie w wymiarze 288 godzin).
(Sprawa nr 97) Stowarzyszenie Lambda Warszawa oraz Otwarte Forum
zrealizowało, przy wsparciu Urzędu m. st. Warszawy, w okresie od 29 kwietnia do 1 sierpnia 2010 roku Projekt QueerWarsaw. Na projekt składało się
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przetłumaczenie i wydanie angielskiej wersji książki HomoWarszawa. Przewodnik kulturalno-historyczny oraz przeprowadzenie spacerów po Warszawie śladami gejów i lesbijek. Dotacja z Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy wyniosła 15600 zł.
11. Państwa członkowskie powinny przyjąć odpowiednie środki mające na celu skuteczną ochronę obrońców praw człowieka lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych przed wrogością i agresją, na
jaką mogą być narażeni, także jeśli rzekomymi sprawcami takich aktów
wrogości czy agresji są przedstawiciele władz publicznych, w celu umożliwienia im swobodnego wykonywania ich działań, zgodnie z Deklaracją
Komitetu Ministrów w sprawie działań Rady Europy na rzecz poprawy
ochrony obrońców praw człowieka i promowania ich działalności.
Czy państwo zapewnia skuteczną ochronę przed wrogością i agresją wobec
organizacji praw człowieka? Jeżeli tak, czy ochrona ta obejmuje organizacje
praw człowieka osób LGBT?
Organizacjom praw człowieka i ich przedstawicielom i przedstawicielkom nie jest zapewniona żadna specjalna ochrona ze strony państwa. Mimo
względnie bezpiecznych warunków pracy sporadycznie dochodzi jednak do
incydentów wymierzonych przeciwko działaczom i działaczkom LGBT, których sprawcy najczęściej pozostają niewykryci.
(Sprawa nr 27) Przykładem niewystarczającej reakcji organów państwowych na działania zagrażające bezpieczeństwu działaczy i działaczek organizacji
LGBT jest sprawa faszystowskiego portalu Red Watch285. Na stronie zamieszane są informacje o osobach prowadzących aktywność społeczną sprzeczną ze
skrajnie prawicową ideologią twórców portalu. W znacznej mierze są to przedstawiciele organizacji LGBT. Strona zawiera zdjęcia konkretnych osób wraz z ich
danymi teleadresowymi oraz miejscami, w których można je spotkać. Od czasu

285. Zob. http://www.redwatch.info/sites/redwatch.htm.
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powstania strony osoby te stale otrzymują wiadomości SMS oraz maile z pogróżkami. W maju 2006 roku doszło do napaści na działacza anarchistycznego,
którego dane zostały uprzednio opublikowane na stronie Red Watch. Prokuratura została zawiadomiona o istnieniu strony już w 2005 roku. Mimo zatrzymania kilku powiązanych z nią osób portal nadal funkcjonuje. Organy ścigania
tłumaczą, że informacje na portalu zamieszczane są za pośrednictwem amerykańskiego serwera, przez co wyłączona jest możliwość likwidacji tej strony.
(Sprawa nr 38) W dniu 6 grudnia 2009 roku do lokalu, w którym trwała
debata zorganizowana przez Fundację Trans-Fuzja Rodzina – transseksualizm – prawo. Spojrzenie na polski system prawny, wtargnęła grupa chuliganów. W stronę uczestników i uczestniczek spotkania, wśród których byli
również działacze i działaczki LGBT, skierowano obraźliwe komentarze.
Chwilę później osoby te opuściły budynek.
(Sprawa nr 40) W dniu 26 kwietnia 2012 roku podczas odbywającego
się spotkania dyskusyjnego z cyklu Grodzka na Brackiej pod drzwi biura
poselskiego Anny Grodzkiej (byłej prezeski fundacji Trans-Fuzja) w Krakowie podrzucono dwa granaty dymne. Pomieszczenie zostało wypełnione
dymem, a uczestnicy i uczestniczki spotkania musieli wyjść na zewnątrz.
Mimo działań Policji nie ustalono sprawcy zajścia.
(Sprawa nr 41) W dniu 23 maja 2012 roku w trakcie spotkania studenckiego koła naukowego na Uniwersytecie Warszawskim, którego gościem
była Anna Grodzka, doszło do zadymienia pomieszczeń uniwersyteckich.
Sprawcy tego incydentu pozostali niezidentyfikowani.
Zdarzył się również przypadek, gdy sprawcami ataku na działacza LGBT
byli funkcjonariusze Policji.
(Sprawa nr 39) W dniu 11 listopada 2010 roku doszło do zatrzymania,
a następnie pobicia przez policję Roberta Biedronia – wówczas działacza
KPH. Biedroń brał udział w kontrmanifestacji mającej na celu uniemożli-
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wić przejście ulicami Warszawy marszu, którego uczestnicy i uczestniczki
odwoływali się do skrajnie prawicowych, homofobicznych i ksenofobicznych haseł. Sam przebieg zatrzymania został nagrany286 i wzbudził duże
kontrowersje odnośnie do prawidłowości działania funkcjonariuszy. Biedroniowi postawiono następnie zarzut naruszenia nietykalności cielesnej
policjantów.
Zdaniem organizacji LGBT, zaangażowanie państwa w zakresie ochrony
przed taką wrogością i agresją wciąż ogranicza się głównie do zabezpieczania marszów równości. Na taką sytuację, w pewnej mierze, rzutuje również
brak regulacji prawnych w zakresie przestępstw z nienawiści motywowanych homofobią lub transfobią.
Czy istnieją przykłady działań podejmowanych przez państwo tworzące
środowisko sprzyjające działalności takich organizacji, umożliwiające im swobodne prowadzenie działalności oraz promowanie poszanowania ich pracy?
Istnieją nieliczne przykłady działań państwa, które sprzyjają działalności
organizacji LGBT.
(Sprawa nr 42) W latach 2007–2010 KPH prowadziła na zlecenie Biura
Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy kampanię społeczną we wszystkich warszawskich klubach LGBT w zakresie profilaktyki HIV/AIDS.
(Sprawa nr 43) Pierwszą poważną inicjatywą, w którą czynnie włączyło się przedstawicielstwo polskich władz na szczeblu ministerialnym, było zorganizowane przez MSZ w zorganizowanie w dniu 15 lipca
2010 roku (w ramach EUROPride) panelu Prawodawstwo Międzynarodowe a prawa LGBT.

286. Nagranie dostępne pod adresem http://www.youtube.com/
watch?v=Hg7zB2ZNVqE, rozmowa z Robertem Biedroniem na temat przebiegu zajścia
i zatrzymania przez policjantów dostępna pod adresem: http://www.kph.org.pl/pl/
allnews/15-kph/498-biedro-dla-is.
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(Sprawa nr 44) W lutym 2011 roku Grupa Młodzieżowa KPH zorganizowała V Festiwal Równe Prawo do Miłości dofinansowany przez Biuro Urzędu
m.st. Warszawy ds. Europejskiej Stolicy Kultury 2016.
(Sprawa nr 45) Organizacje LGBT uczestniczą w pracach Komisji Dialogu Społecznego ds. Równego Traktowania utworzonej przez przedstawicieli
i przedstawicielki organizacji pozarządowych oraz władz m.st. Warszawy.
Do końca 2011 roku wiceprzewodniczącą tej komisji była Anna Grodzka,
działaczka Fundacji Trans-Fuzja, obecnie posłanka na Sejm RP.
(Sprawa nr 46) Prezydent Warszawy objęła w 2012 roku honorowy patronat nad kampanią społeczną Zatrzymaj dyskryminację. Polegała ona na
wyemitowaniu w warszawskich tramwajach, autobusach oraz pociągach
Szybkiej Kolei Miejskiej krótkiego filmu nawołującego do poszanowania
praw człowieka, w tym ze względu na orientację seksualną.
(Sprawa nr 47) MSW zaprosiło w 2011 roku KPH do uczestniczena
w obchodach Europejskiego Roku Wolontariatu w Polsce poprzez włączenie
się do realizacji projektu Pawilon, umożliwiającego prezentację dotychczasowej działalności organizacji oraz przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej.
(Sprawa nr 48) Po interwencji ze strony KPH w sprawie dyskryminacji homoseksualnego pracownika Polskich Kolei Państwowych (dalej PKP) przez współpracowników, dyrektor PKP wystosował pismo do
zwierzchników wszystkich komórek organizacyjnych, w którym zobowiązał ich do omówienia zagadnień dotyczących zakazu dyskryminacji.
Zapowiedział również, że ponowne wystąpienie podobnych zachowań
skutkować będzie wyciągnięciem wszelkich wynikających z tego negatywnych konsekwencji, w tym rozwiązaniem umowy o pracę z winy pracownika287.

287. Pismo PKP z dnia 25 lutego 2010 r.
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(Sprawa nr 49) KPH oraz Krajowe Centrum ds. AIDS zorganizowały
w dniach 21–23 maja 2012 roku szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe adresowane do pracowników służb społecznych.
(Sprawa 51) Dzięki wstawiennictwu RPO w dniu 12 września 2011 roku
w siedzibie Ministerstwa Zdrowia (dalej MZ) doszło do spotkania organizacji LGBT z przedstawicielami i przedstawicielkami MZ, podczas którego
omawiano problemy osób LGBT w kontaktach ze służbą zdrowia.
(Sprawa 52) Burmistrz Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zorganizował
w dniach 4–11 czerwca 2011 roku serię wydarzeń w ramach Tygodnia Równości powiązanych z wywieszeniem tęczowych flag na budynkach Urzędu
Dzielnicy Ursynów.
(Sprawa 53) Podczas otwarcia w dniu 13 stycznia 2011 roku wystawy Berlin-Yogyakarta w Zielonej Górze doszło do spotkania działaczy KPH z Pełnomocniczką Marszałka Województwa Lubuskiego ds. Równego Traktowania.
Przytoczone powyżej działania nie stanowią jednak rezultatu świadomej
i spójnej polityki ze strony instytucji publicznych, lecz są konsekwencją decyzji pojedynczych urzędników, dostrzegających potrzebę angażowania się
w tworzenie środowiska sprzyjającego działalności organizacji LGBT.
Czy organizacje praw człowieka LGBT są w stanie pracować z a) krajowymi instytucjami praw człowieka, b) rzecznikami praw obywatelskich c) mediami d) innymi organizacjami broniącymi praw człowieka?
Organizacje LGBT są w stanie współpracować ze wszystkimi wymienionymi instytucjami.
(Sprawa nr 54) Przykładem takiej współpracy może być zorganizowana w dniu 19 kwietnia 2012 roku przez KPH debata Czy Polska jest krajem przyjaznym dla uchodźców LGBT?, w której wzięli udział zarówno
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przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych (Stowarzyszenie Interwencji Prawnej [dalej SIP] i PTPA), instytucji państwowych (członek Rady do Spraw Uchodźców [dalej RdsU]) oraz mediów (dziennikarka
„Gazety Wyborczej”).
Krajowe organy równościowe wyrażają zainteresowanie sprawami LGBT.
Przedstawiciele i przedstawicielki organizacji LGBT, RPO, jak i PRdRT biorą
udział we wzajemnie organizowanych spotkaniach i konferencjach. Organy
równościowe interweniują również w sprawach naruszeń praw osób LGBT.
RPO i PRdRT otwarcie popierają inicjatywy środowisk LGBT zmierzające
do zmiany obowiązującego prawa w takich kwestiach, jak włączenie homofobicznej i transfobicznej motywacji przestępstw z nienawiści do KK czy
zmiana regulacji w zakresie wydawania zaświadczeń o stanie cywilnym dla
osoby, która chce zawrzeć za granicą związek małżeński z osobą tej samej
płci. PRdRT wypowiedziała się również pozytywnie o projekcie ustawy regulującej procedurę prawnej korekty płci.
Organizacje LGBT utrzymują także stały kontakt z przedstawicielami
i przedstawicielkami mediów zainteresowanych tematyką LGBT. Informacje
o działaniach prowadzących przez te organizacje, w tym o wynikach przeprowadzanych przez nie badań, publikowane są w najważniejszych mediach
w kraju. Od 2005 roku KPH wydaje również dwumiesięcznik społecznokulturalny „Replika” (działalność tą od 2011 roku przejęła specjalnie powołana w tym celu fundacja), który jest jedynym cyklicznie ukazującym się
czasopismem (w formie papierowej) poświęconym tematyce LGBT w Polsce. Warto także dodać, że w jednej z najbardziej prestiżowych stołecznych
rozgłośni radiowych (TOK FM) emitowana jest regularna audycja poświęcona tematyce LGBT – Lepiej późno niż wcale.
Organizacje LGBT współpracują także z organizacjami, których działalność skupia się na szerokorozumianej tematyce praw człowieka. Współpraca ta bardzo często prowadzi do wydawania wspólnych oświadczeń,
organizowania konferencji oraz szkoleń. Niekiedy przyjmuje ona postać nieformalnych koalicji, za pomocą których mogą one intensywniej oddziaływać
w sprawach będących przedmiotem ich zainteresowania.
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(Sprawa nr 55) Organizacje LGBT wraz z innymi organizacjami i grupami nieformalnymi przystąpiła do koalicji Porozumienie 11 listopada, powstałej w celu legalnego uniemożliwienia organizacjom neofaszystowskim
przemarszu ulicami Warszawy w Dniu Niepodległości.
Warto również zaznaczyć, że współpraca organizacji pozarządowych
obejmuje również udzielanie wzajemnej pomocy finansowej.
Czy organizacje LGBT są w stanie wziąć udział w szkoleniach, konferencjach międzynarodowych i innych przejawach działalności związanej z prawami człowieka?
Organizacje LGBT są w stanie brać udział w szkoleniach, konferencjach
międzynarodowych i innych przejawach działalności związanej z prawami
człowieka, organizowanymi zarówno przez instytucje państwowe, jak i inne
organizacje pozarządowe.
(Sprawa nr 100) Robert Biedroń i Anna Grodzka byli głównymi
mówcami na największej konferencji LGBTI w Europie w 2011 r., zatytułowanej Prawa Człowieka i Tradycyjne Wartości: konflikt czy dialog,
zorganizowanej przez ILGA-Europe w dniu 27 października 2011 roku
w Turynie.
(Sprawa nr 101) W dniu 28 maja 2011 roku prezydent Stanów Zjednoczonych spotkał się z liderami polskiej demokracji: prezydentem, marszałkami sejmu i senatu, ministrem spraw zagranicznych, liderami partii
politycznych, działaczami i działaczkami dawnej opozycji demokratycznej
oraz przedstawicielami i przedstawicielkami społeczeństwa obywatelskiego.
W gronie zaproszonych znalazła się także reprezentantka KPH.
(Sprawa nr 102) W dniu 1 lutego 2011 roku przedstawiciel KPH zaprezentował na posiedzeniu Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego stanowisko KPH w sprawie złożonej przez tę organizację petycji na temat dyskry-
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minacyjnych praktyk polskiej administracji publicznej. Sprawa dotyczyła
odmawiania wydawania zaświadczeń o stanie cywilnym obywatelom o nieheteroseksualnej orientacji zamierzającym zawrzeć związek partnerski lub
małżeństwo jednopłciowe poza granicami Polski.
(Sprawa nr 103) We wrześniu 2010 roku przedstawiciel Fundacji TransFuzja został wybrany do Komitetu Sterującego największej europejskiej
organizacji działającej na rzecz praw osób transpłciowych – Transgender
Europe. W listopadzie 2011 roku przedstawiciel ten został również wybrany
na współprzewodniczącego tej organizacji.
W październiku 2010 roku działaczka KPH została wybrana do zarządu
ILGA-Europe, największej organizacji LGBTI w Europie.
Czy istnieją przepisy umożliwiające pomoc i stosowanie środków ochrony
obrońców praw człowieka w krajach trzecich, takich jak udział/obserwowanie
procesów lub wydawanie wiz awaryjnych?
Z informacji posiadanych przez organizacje pozarządowe nie wynika,
aby takie przepisy obowiązywały.
(Sprawa 105) Za brakiem tego typu regulacji może przemawiać początkowe rozstrzygnięcie sprawy Ugandyjczyka W. S., działacza SMUG
(ugandyjskiej organizacji na rzecz praw osób LGBT), który ubiegał się
w Polsce o udzielenie mu ochrony przed prześladowaniem w kraju pochodzenia. W dniu 6 kwietnia 2012 r. Urząd do Spraw Cudzoziemców
(dalej UdSC) odmówił mu nadania statusu uchodźcy (art. 13 Ustawy
o Udzielaniu Ochrony Cudzoziemcom [UoUOC]288), udzielenia ochrony
uzupełniającej (art. 15 UoUOC), a także zgody na pobyt tolerowany (art.
97 UoUOC).

288. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj. z dnia 22 października 2009 r., Dz. U. nr 189, poz.
1472 z późn. zm.).
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Aktywność państwa w tym obszarze ograniczała się jak dotąd jedynie do
udziału w spotkaniach z zagranicznymi przedstawicielami i przedstawicielkami organizacji LGBT mającymi na celu wymianę doświadczeń.
(Sprawa nr 106) W październiku 2011 roku KPH uczestniczyła w wizycie studyjnej w Polsce dziesięciu przodujących aktywistów LGBT z Rosji,
Albanii, Bośni, Chorwacji, Serbii i Czarnogóry, zorganizowanej przez ILGA-Europe. W ramach tej wizyty MSZ zorganizowało spotkanie dotyczące
współpracy polskich władz z organizacjami pozarządowymi przy rozwiązywaniu problemu przestępstw z nienawiści. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele i przedstawicielki MS oraz Policji.
(Sprawa nr 107) Z inicjatywy ILGA-Europe w dniu 7 października
2010 roku odbyło się w MSZ spotkanie przedstawicieli i przedstawicielek rządu z członkami krajowych i zagranicznych organizacji pozarządowych reprezentujących środowisko LGBT. Celem spotkania było podzielenie się polskimi
doświadczeniami ze współpracy organizacji LGBT i rządu z przedstawicielami
i przedstawicielkami organizacji LGBT z Kazachstanu, Kirgistanu i Mołdawii.
Organizacje LGBT nie napotykają ograniczeń w możliwości zapraszania
aktywistów LGBT z innych państw w ramach organizowanych przez siebie
szkoleń czy stypendiów.
(Sprawa nr 56) W związku z wizytą przedstawicieli organizacji GayBelarus w Polsce w 2012 roku, polskie MSZ zdecydowało się na zniesienie obowiązku wizowego dla goszczących Polskę białoruskich działaczy i działaczek. Z informacji posiadanych przez organizacje LGBT wynika, że nie jest
to często stosowana praktyka.
12. Państwa członkowskie powinny zagwarantować prowadzenie odpowiednich konsultacji z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się obroną praw
człowieka lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych przy uchwalaniu
i wdrażaniu środków, które mogą mieć wpływ na prawa człowieka tych osób.
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Czy z organizacjami LGBT są konsultowane kwestie przyjęcia i wdrożenia
środków mających wpływ na prawa osób LGBT?
KPH wzięła udział w konsultacjach dotyczących tzw. ustawy antydyskryminacyjnej. Konsultacje społeczne z udziałem organizacji LGBT mają miejsce najczęściej wtedy, gdy organizacje te same zaproponują rozwiązania lub
wystąpią z postulatami mającymi wpływ na społeczność osób LGBT. Sama
społeczność osób LGBT nie jest traktowana jako poważny parter w trakcie
rozmów na temat wprowadzenia przepisów, które mogą jej dotyczyć (np. prawo rodzinne, przepisy dotyczących in vitro, opieka zdrowotna itp.).
Czy miały miejsce konsultacje dotyczące wdrożenia niniejszej Rekomendacji?
Konsultacje dotyczące wdrożenia niniejszego Zalecenia jak dotąd się nie
odbyły.
d. Wolność wyrażania opinii i pokojowego zgromadzania się
13. Państwa członkowskie powinny przyjąć odpowiednie środki
w celu zapewnienia, zgodnie z artykułem 10 Konwencji, skutecznego korzystania z prawa do swobodnego wyrażania swojej opinii, wolnego od
dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej,
włącznie z poszanowaniem prawa do otrzymywania i przekazywania
informacji na tematy związane z orientacją seksualną lub tożsamością
płciową.
Czy władze zapewniły swobodę otrzymywania i przekazywania informacji i idei dotyczących orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, w tym:
a) działań wspierających prawa człowieka osób LGBT b) publikacji materiałów c) istnienia w mediach d) organizowania/udziału w konferencjach
e) rozpowszechniania/dostępu do informacji na temat bezpiecznych praktyk
seksualnych? Czy wprost przeciwnie, istniały przypadki ograniczania swobody ekspresji?
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Polskie władze nie ingerują obecnie w swobodę otrzymywania i przekazywania informacji lub idei dotyczących orientacji seksualnej i tożsamości
płciowej, w żadnym z wymienionych obszarów. Widoczne jest to w sferze
inicjatyw podejmowanych samodzielnie przez środowisko LGBT, szczególnie gdy nie wymagają one zgody lub finansowego wsparcia ze strony państwa. W przypadku zaś, gdy realizacja tej swobody uzależniona jest od zaangażowania instytucji publicznej (w jakiejkolwiek postaci) zdarza się, że
jest ona niekiedy ograniczana w sposób, który rodzi poważne wątpliwości
odnośnie do ich zasadności.
(Sprawa nr 57) Parady Równości były zakazywane np. w Warszawie
w latach 2004 i 2005. Decyzje prezydenta miasta były wówczas uzasadniane
względami bezpieczeństwa, potrzebą uniknięcia ryzyka zamieszek ze strony przeciwników Parady czy powstania utrudnień w komunikacji miejskiej.
Odmowie wydania zgody na Paradę Równości w 2005 roku towarzyszyła
jednak zgoda prezydenta na odbycie kilka dni później (w dniu 18 czerwca
2005 roku) manifestacji środowisk prawicowych pod nazwą „Parada Normalności”, podczas której jej uczestnicy i uczestniczki wznosili homofobiczne hasła. W dniu 18 stycznia 2006 roku Trybunał Konstytucyjny (dalej
TK) orzekł (sprawa o sygn. akt. K 21/05), że przepis, na który powołał się
prezydent m. st. Warszawy, zabraniając Parady Równości, jest niezgodny
z Konstytucją RP w takim zakresie, w jakim narusza on wolność do zgromadzeń. W dniu 3 maja 2007 roku ETPC orzekł w sprawie Bączkowski i inni
przeciwko Polsce (skarga nr 1543/06), iż władze Warszawy dopuściły się naruszenia EKPC, zakazując przeprowadzenia Parady Równości w 2005 roku.
(Sprawa nr 109) W 2011 roku doszło do wykluczenia osoby homoseksualnej z udziału w projekcie Żywa biblioteka w Radomiu. Projekt miał na
celu przybliżenie mieszkańcom miasta historii i opowieści o doświadczeniach najróżniejszych grup społecznych. Miejski ośrodek kultury i sztuki,
który miał być organizatorem lokalnej Żywej Biblioteki, uległ naciskom
radnego PiS – Sławomira Adamca – mającego zastrzeżenia do wydatkowania publicznych pieniędzy na „promowanie homoseksualizmu”. Ośrodek
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postawił ultimatum, zgodnie z którym projekt mógł zostać zrealizowany, ale
bez uczestnictwa osoby homoseksualnej. Ostatecznie organizatorzy musieli
przenieść realizację Żywej Biblioteki do innego obiektu.
W przeszłości dochodziło do podejmowania przez instytucje publiczne
działań mających na celu ograniczenie swobody otrzymywania i przekazywania takich informacji i idei.
(Sprawa nr 135) W latach 2005–2007 MEN opracowało projekt ustawy o zakazie propagandy homoseksualnej. Choć projekt nie doczekał
się dyskusji w parlamencie, został oficjalnie poparty przez ówczesnego
premiera.
Czy władze promowały pluralizm i nie-dyskryminację w mediach w odniesieniu do a) orientacji seksualnej b) tożsamości płciowej?
Jak dotąd nie podjęto żadnych działań, które byłyby nastawione na promowanie w mediach tolerancji wobec osób LGBT. Szczególnie widoczne
jest to w przypadku przekazywania przez media informacji o zdarzeniach
mających homofobiczny lub transfobiczny charakter. Władze zarówno na
poziomie krajowym, jak i lokalnym najczęściej milczą i nie potępiają tego
typu naruszeń lub ograniczają się do wskazywania ich „niestosowności”. Jedynie nieliczne z osób piastujących urzędy publiczne dostrzegają konieczność podejmowania takich tematów w swoich wystąpieniach. W większości
przypadków problem nie jest wciąż dostrzegany, a homofobiczne i transfobiczne komentarze nadal bardzo często padają z ust przedstawicieli i przedstawicielek władz (patrz też punkty 6–8 niniejszego Załącznika).
14. Państwa członkowskie powinny przyjąć odpowiednie środki na
poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym w celu zagwarantowania
skutecznego korzystania z prawa do pokojowego zgromadzania się, tak
jak jest to zapisane w artykule 11 Konwencji, w sposób wolny od dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej.
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Czy władze zapewniły możliwość pokojowych zgromadzeń osób LGBT?
Osobom LGBT przysługuje konstytucyjne prawo do korzystania z wolności organizowania pokojowych zgromadzeń (art. 57 Konstytucji RP) na
równi z innymi osobami. Do 2005 roku prawo to było jednak wielokrotnie
naruszane przez władze na drodze wydawania decyzji o zakazie zgromadzeń. Decyzje te były najczęściej uzasadniane przepisami prawa o ruchu
drogowym oraz prawa o zgromadzeniach (patrz też Sprawa nr 57).
(Sprawa nr 58) W 2005 roku zakazano marszu równości, organizowanego w ramach poznańskich Dni Równości i Tolerancji. Mimo że Policja nie
podniosła zastrzeżeń do zaproponowanej początkowo przez organizatorów
trasy przemarszu, Prezydent Poznania uznał, że marsz będzie zagrożeniem
dla porządku publicznego. Decyzja prezydenta została zaskarżona do Wojewody. Ten podtrzymał decyzję Prezydenta, za co został następnie ukarany
przez sąd partyjny. Sama decyzja została ostatecznie uchylona orzeczeniem
Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej NSA)289.
Konstytucyjne prawo osób LGBT do pokojowych zgromadzeń zostało
jednak ostatecznie potwierdzone w kilku fundamentalnych orzeczeniach
sądów krajowych, TK290 oraz ETPC. W rezultacie władze zaniechały naruszania tego prawa. Mimo że w trakcie parad lub marszów równości wciąż
dochodzi do prowokacji ze strony środowisk przeciwnych osobom LGBT
(których sprawcy najczęściej nie zostają wykryci), możliwość odbywania
pokojowych zgromadzeń osób LGBT jest obecnie w Polsce gwarantowana.
Od kilku lat Marsze Równości organizowane są cyklicznie (co roku) zarówno w Warszawie, jak i kilku innych większych miastach w Polsce. W 2010 roku
Warszawa była gospodarzem EUROPride. Mimo że za każdym razem takim imprezom towarzyszą kontrmanifestacje przeciwników zgromadzeń osób LGBT,
Policja zazwyczaj zapewnia wystarczającą ochronę przed eskalacją przemocy.

289. Wyrok z dnia 25 maja 2006 roku, I OSK 329/06.
290. Zob. Wyrok TK z dnia 18 stycznia 2006 r., sygn. akt. K 21/05.
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Martwi jednak wciąż niska skuteczność w wykrywaniu sprawców incydentów zakłócających pokojowe zgromadzenia, jak również brak wdrożenia
przepisów, do których zobowiązał Polskę wyrok ETPC w sprawie Bączkowski i inni przeciwko Polsce291.
15. Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby organy ścigania podjęły właściwe środki mające na celu ochronę uczestników pokojowych demonstracji wyrażających poparcie dla praw człowieka lesbijek, gejów, osób
biseksualnych i transpłciowych przed wszelkimi próbami bezprawnego
zakłócania bądź powstrzymywania skutecznego korzystania z ich prawa
do swobodnego wyrażania opinii i pokojowego zgromadzania się.
Czy w przypadkach wrogiego nastawienia wobec zgromadzeń osób LGBT,
organy ścigania podjęły rozsądne i odpowiednie środki, aby umożliwić legalne
demonstracje? W szczególności, czy Policja skutecznie chroniła członków pokojowych demonstracji LGBT?
W przeszłości zdarzało się, że pomimo posiadanych informacji lub przewidywania możliwości wystąpienia wrogich reakcji wobec zgromadzeń osób LGBT
organy ścigania nie gwarantowały odpowiedniej ochrony jego uczestnikom.
(Sprawa nr 59) Zorganizowany w dniu 7 maja 2004 roku w Krakowie Marsz Równości został poważnie zakłócony przez grupę pseudokibiców oraz sympatyków organizacji ultraprawicowych i nacjonalistycznych.
Uczestników i uczestniczki zaatakowano jajkami, kamieniami oraz innymi
niebezpiecznymi przedmiotami. Kilka osób zostało lekko rannych. Obrażenia odniósł także jeden policjant. Chuligani zdemolowali ogródki kawiarniane na Rynku Głównym, a także wdali się w walki z policjantami.
(Sprawa nr 60) Marsz Równości w Poznaniu, zorganizowany w listopadzie 2004 roku, zdołał przejść jedynie ok. 100–200 metrów, po czym (ze
względu na kontrmanifestację) został zawrócony przez policjantów do
291. Bączkowski i inni przeciwko Polsce (skarga nr 1543/06, wyrok z 3 maja 2007 r.).
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punktu wyjścia, gdzie przeobraził się w stacjonarną pikietę. Policja tłumaczyła swoją decyzja brakiem możliwości zapewnienia uczestnikom marszu
odpowiedniej ochrony. W czasie całego zdarzenia doszło do zniszczenia radiowozu, samochodu telewizyjnego i pobicia dwóch dziennikarzy.
Obecnie, ochrona pokojowych demonstracji osób LGBT jest dużo skuteczniejsza. Działania Policji skupiają się na niedopuszczaniu do bezpośrednich starć
poprzez zastosowanie kordonu funkcjonariuszy oddzielających uczestników
przeciwnych sobie zgromadzeń. W przypadku zaś przemieszczania się zgromadzenia Policja korzysta również, zazwyczaj skutecznie, z asysty kroczącej. Interweniujący policjanci wyposażeni są w odpowiedni sprzęt (tarcze ochronne,
armatki wodne, gumową amunicję) oraz psy. Mimo stosowania wskazanych
zabezpieczeń wciąż dochodzi jednak do ataków ze strony przeciwników takich
zgromadzeń, które skutkują pobiciami oraz szkodami w mieniu.
(Sprawa nr 111) W trakcie Marszu Równości we Wrocławiu w dniu 1 października 2011 roku doszło do obrzucenia uczestników kamieniami, butelkami oraz jajkami. Pobito również dwie uczestniczki Marszu. W związku ze zdarzeniem zatrzymano siedmiu podejrzanych. Sprawców pobicia ostatecznie nie wykryto, a czynności
funkcjonariuszy ograniczyły się jedynie do sporządzenia notatki służbowej.
(Sprawa nr 112) W czasie akcji Kolorowa Niepodległa w dniu 11 listopada 2011 roku koalicja kilkudziesięciu organizacji, w tym również organizacji LGBT, zablokowała w sposób zgodny z prawem Marsz Niepodległości
zorganizowany przez środowiska otwarcie homo- i transfobiczne. Podczas
trwania blokady grupa kilkudziesięciu chuliganów, składających się z pseudokibiców oraz skrajnie prawicowych bojówek, obrzucała oddzielającą ich
od uczestników blokady Policję kamieniami, cegłami oraz płytami chodnikowymi. W związku z tą manifestacją doszło tego dnia to pobicia kilkunastu osób, które uczestniczyły lub zostały skojarzone z blokadą. Zniszczono
także kilka samochodów należących radia i telewizji292.
292. Nagranie z przebiegu manifestacji dostępne pod adresem: http://11listopada.org/
wiadomosc/tzw-marsz-niepodleg-o-ci-ca-prawda.
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(Sprawa nr 113) Po rozpoczęciu warszawskiej Parady Równości
w 2011 roku doszło do kilku głośnych wybuchów petard przerzuconych ponad kordonem policyjnym, który oddzielał Paradę od kontrdemonstracji.
Policji nie udało się zapobiec użyciu tych materiałów ani zatrzymać sprawców bezpośrednio po zajściu. Wszczęte w tej sprawie postępowanie trwało
11 miesięcy, po czym zakończyło się umorzeniem z powodu niewykrycia
sprawców. Takie zakończenie sprawy budzi wątpliwości, tym bardziej że Policja dysponowała zarówno personaliami większości osób uczestniczących
w kontrmanifestacji, nagraniem wideo oraz zeznaniami policjantów i policjantek z kordonu oddzielającego Paradę.
(Sprawa nr 114) Podczas łódzkiego Marszu Równości w dniu 14 kwietnia 2012 roku poseł i działacz organizacji LGBT Robert Biedroń został znieważony przez uczestnika kontrmanifestacji. Po złożeniu przez niego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa funkcjonariusze Policji zatrzymali
podejrzanego, który przyznał się do naruszenia nietykalności cielesnej posła. Co ciekawe, mimo iż zdarzenie miało znamiona przestępstwa ściganego
z oskarżenia prywatnego, prokurator zdecydował się na objęcie tego czynu
ściganiem z urzędu.
Czy Policja działała w sposób uczciwy i z poszanowaniem godności osób
LGBT i osób ich wspierających podczas zgromadzeń LGBT?
Policja działała zazwyczaj w sposób prawidłowy. Zdarzały się jednak
przypadki, gdy sposób interwencji poszczególnych funkcjonariuszy budził
poważne zastrzeżenia odnośnie do zgodności z prawem.
(Sprawa nr 1) W dniu 17 kwietnia 2011 roku w trakcie obchodów Dnia
Milczenia w Zielonej Górze doszło do ataku ze strony przeciwników akcji.
Uczestników obrzucono jajkami i wyzwiskami. Zniszczono także tęczową flagę należącą do KPH. Dyspozytor odmówił przyjęcia ustnego zawiadomienia
o przestępstwie, uznał bowiem, że nie ma takiej potrzeby, skoro jeszcze nic się
nie stało. Prokuratura została poinformowana o zachowaniu funkcjonariu-
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sza, a także o braku udzielenia uczestnikom zgromadzenia ochrony policyjnej
(mimo uprzedniego przesłania do Urzędu Gminy odpowiedniej informacji
o organizowaniu zgromadzenia). Organy ścigania odmówiły jednak wszczęcia śledztwa ze względu na braki formalne zawiadomienia o przestępstwie293.
(Sprawa nr 39) W dniu 11 listopada 2010 roku doszło do zatrzymania,
a następnie pobicia przez Policję Roberta Biedronia, ówczesnego działacza
KPH. Biedroń brał udział w kontrmanifestacji mającej uniemożliwić przejście ulicami Warszawy marszu, którego uczestnicy i uczestniczki odwoływali się do skrajnie prawicowych, homofobicznych i ksenofobicznych haseł.
Sam przebieg zatrzymania został nagrany294 i wzbudził duże kontrowersje
odnośnie do prawidłowości działania funkcjonariuszy. Biedroniowi postawiono następnie zarzut naruszenia nietykalności cielesnej policjantów.
16. Państwa członkowskie powinny przyjąć odpowiednie środki, aby
zapobiec ograniczeniom skutecznego korzystania z prawa do swobody wyrażania opinii i pokojowego zgromadzania się, wynikającym z nadużywania przepisów prawnych i administracyjnych, na przykład odnoszących się
do zdrowia publicznego, moralności publicznej i porządku publicznego.
Czy władze ograniczały swobodę zgromadzeń? Jeśli tak, na jakiej podstawie?
W 2005 roku władze samorządowe dwukrotnie ograniczyły swobodę
zgromadzeń osób LGBT poprzez wydanie decyzji o zakazie zorganizowania marszów równości.
(Sprawa nr 61) Prezydent m.st. Warszawy uzasadniał swoją decyzję
z dnia 9 czerwca 2005 roku brakiem spełnienia przez organizatorów wymogów formalnych, ograniczeniami wynikającymi z przepisów o ruchu
293. Pismo Prokuratury Rejonowej w Nowej Soli z 30 czerwca 2011 r.
294. Nagranie dostępne pod adresem http://www.youtube.com/
watch?v=Hg7zB2ZNVqE, rozmowa z Robertem Biedroniem na temat przebiegu
zajścia i zatrzymania przez Policję dostępna pod adresem:
http://www.kph.org.pl/pl/allnews/15-kph/498-biedro-dla-is.
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drogowym, a także koniecznością zapobiegnięcia możliwości starć z uczestnikami innych organizowanych tego samego dnia manifestacji. Decyzja ta
poprzedzona była wydaniem w dniu 3 czerwca 2005 roku przez Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy (działającego z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy) odmowy na zorganizowanie Parady. Powodem miało być niedostarczenie przez organizatorów „projektu organizacji ruchu” w rozumieniu Prawa
o ruchu drogowym, do którego opracowania zostali rzekomo zobowiązani.
W tym samym dniu organizatorzy Marszu Równości powiadomili Prezydenta m.st. Warszawy o stacjonarnych wiecach, które zamierzali zorganizować w dniu 12 czerwca 2005 roku na siedmiu różnych placach w Warszawie.
Cztery z tych zgromadzeń miały być poświęcone protestowi przeciwko dyskryminowaniu rozmaitych mniejszości oraz wsparciu działań grup i organizacji walczących z dyskryminacją. Trzy inne z zaplanowanych zgromadzeń
pomyślano jako protest przeciwko dyskryminacji kobiet. W dniu 9 czerwca 2005 roku Prezydent wydał decyzję zakazującą stacjonarnych wieców.
W swojej decyzji Prezydent oparł się na argumencie, że zgromadzenia organizowane zgodnie z postanowieniami ustawy prawo o zgromadzeniach
(dalej UPoZ)295 muszą odbyć się poza pasem jezdni używanym dla ruchu
drogowego. Jeżeli organizatorzy chcieliby korzystać z dróg, zastosowanie
miałyby surowsze przepisy. Organizatorzy chcieli bowiem użyć samochodów do przewozu nagłośnienia, ale nie wskazali, w jaki sposób zadbaliby
o niezakłócanie ruchu drogowego oraz jak zorganizowano by przemieszczanie się osób i tych samochodów między miejscami zgromadzeń. Tego
samego dnia władze miasta (w imieniu Prezydenta) wyraziły zgodę na zorganizowanie – zgodnie z wnioskiem organizatorów marszu – trzech zaplanowanych zgromadzeń dotyczących dyskryminacji kobiet. Władze zezwoliły również na przeprowadzenie w dniu 12 czerwca 2005 roku sześciu innych
demonstracji: „Zaostrzenie działań wobec skazanych za przestępstwo pedofilii”, „Przeciwko jakimkolwiek pracom nad projektem ustawy o związkach
partnerskich”, „Przeciwko propagowaniu związków partnerskich”, „Wychowanie w oparciu o wartości chrześcijańskie gwarancją zdrowego społecznie
295. Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. prawo o zgromadzeniach (Dz.U. nr 51, poz. 297
z późn. zm.).
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i moralnie społeczeństwa”, „Chrześcijanie respektujący prawa Boże, czyli
prawa natury, to obywatele pierwszej kategorii” oraz „Przeciw tendencji do
adopcji dzieci przez pary homoseksualne”296.
(Sprawa nr 62) W dniu 15 listopada 2005 roku prezydent Poznania Ryszard Grobelny podjął decyzję o zakazie odbycia Marszu Równości, uzasadniając swoją decyzję tym, że odbycie zgromadzenia i przemarszu na
wskazanej trasie może zagrażać mieniu w znacznych rozmiarach (art. 8 pkt
2 UPoZ). Prezydent uznał ponadto, że ewentualne zamknięcie ruchu pieszego na trasie przemarszu łamałoby konstytucyjne prawo obywateli do swobodnego przemieszczania się. Nie prowadziłoby również do skutecznego
uniemożliwienia wtargnięcia przeciwników akcji na trasę przemarszu297.
Od tamtego czasu nie dochodzi już jednak do poważniejszych przypadków ograniczania swobody zgromadzeń.
Czy zostały postawione warunki, na przykład dotyczące trasy bądź czasu przebiegu demonstracji, które nie są powszechnie stosowane do innych demonstrantów?
Miały miejsce tego typu działania ze strony władz (patrz również pkt
16 Załącznika).
(Sprawa nr 63) Sugestie co do zmiany miejsca odbywania zgromadzenia
pojawiły się również podczas organizacji Marszu Równości we Wrocławiu
w dniu 1 października 2011 roku. Pracownik Wydziału Bezpieczeństwa
Urzędu Miasta Wrocławia zaproponował, aby zmienić miejsce rozpoczęcia
Marszu ze względu na możliwość wystąpienia zakłócenia manifestacji przez
kontrdemonstrantów298. Marsz rozpoczął się jednak w miejscu zgodnym
z pierwotnymi planami organizatorów.

296. Opis pochodzi z treści wyroku ETPC z dnia 3 maja 2007 r. w sprawie
Bączkowski i inni przeciwko Polsce (skarga nr 1543/06).
297. Wyrok NSA z dnia 25 maja 2006 r. (sygn. akt I OSK 329/06).
298. Pismo RPO z dnia 12 października 2011 r.
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Jeżeli ograniczenia zostały wprowadzone, czy nie istniała możliwość zakwestionowania ich przez sądy lub inne niezależne środki odwoławcze?
Polskie prawo przewiduje możliwość zakwestionowania takiej decyzji.
Postępowanie odwoławcze jest w takim przypadku dwuinstancyjne. Od decyzji Prezydenta Miasta odwołanie można wnieść do Wojewody, jego decyzję zaś zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (dalej WSA).
Ukształtowana w ten sposób procedura jest jednak długotrwała i w przypadku wydania decyzji o zakazie zgromadzenia na kilka dni przed jego terminem uniemożliwia jej uchylenie przez sąd w czasie pozwalającym na odbycie
manifestacji w pierwotnie zaplanowanym dniu. Pozwala to na blokowanie
przez władze organizowania zgromadzeń. Zwrócił na to uwagę ETPC w wyroku Bączkowski przeciwko Polsce. Mimo że od wydania wyroku minęło już
5 lat, polskie władze nadal go nie wykonały i nie zmieniły dotychczasowych
regulacji prawnych. Z informacji uzyskanych przez organizacje pozarządowe
wynika, że prace legislacyjne nad nowelizacją ustawy są opóźniane ze względu
na brak komunikacji pomiędzy poszczególnymi resortami299.
17. Władze publiczne na wszystkich szczeblach powinny być zachęcane do
publicznego potępiania, szczególnie w mediach, wszelkich bezprawnych ingerencji w prawo jednostek, bądź grupy osób, do korzystania z ich swobody wyrażania opinii i pokojowego zgromadzania się, zwłaszcza gdy są one związane
z prawami człowieka lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych.
Jeśli zaistniały przypadki bezprawnej ingerencji w prawo do wolności wypowiedzi i zgromadzeń a) władze zachęcały do potępienia takich zakłóceń
b) władze rzeczywiście potępiły takie zakłócenia?
Ingerencja władz samorządowych Warszawy i Poznania w zorganizowanie Parad Równości w 2005 roku została potępiona i uznana za bezprawną
jedynie przez niektóre instytucje państwowe oraz polityków.

299. Pismo Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka z dnia 21 października 2011 r.
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(Sprawa nr 64) Mimo zakazu odbycia warszawskiej Parady Równości w
2005 roku wzięli w niej udział m.in. wicepremier Izabela Jaruga-Nowacka,
wicemarszałek Sejmu Tomasz Nałęcz, a także senatorzy Maria Szyszkowska
i Kazimierz Kutz.
(Sprawa nr 65) RPO na wniosek Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn wystąpił w dniu 30 czerwca 2005 roku do TK o
uznanie przepisów, na które powołał się Prezydent m.st. Warszawy, za niezgodne z Konstytucją. W dniu 18 stycznia 2006 roku TK orzekł, że przepis
ten jest niezgodny z Konstytucją w takim zakresie, w jakim narusza on wolność do zgromadzeń.
Wskazać jednak należy, że wszystkie poważne zakłócenia zgromadzeń
osób LGBT, szczególnie te, podczas których stosowano przemoc fizyczną
lub werbalną, były jednak konsekwentnie krytykowane przez lewicowych
polityków, jak również (od pewnego momentu) przez organy równościowe.
Czy w przypadkach publicznej wrogości wobec swobody zgromadzeń osób
LGBT, władze publicznie podtrzymywały to prawo? Lub przeciwnie, czy władze wspierały wrogość wobec swobody zgromadzeń osób LGBT?
Z wyjątkiem 2004 oraz 2005 roku, kiedy zgromadzenia osób LGBT były
zakazywane przez władze samorządowe, prawo do wolności wypowiedzi
i zgromadzeń było podtrzymywane. Działo się tak pomimo wciąż przeważającej w społeczeństwie niechęci wobec obecności osób LGBT w przestrzeni publicznej. Jak wskazują wyniki badań CBOS, 64% Polaków i Polek nie
uznaje prawa organizacji grupujących gejów i lesbijki do urządzania publicznych manifestacji300. Również niektórzy politycy oraz przedstawiciele
Kościoła katolickiego wciąż deklarują w swoich wypowiedziach wrogość
wobec zgromadzeń LGBT.

300. Komunikat z badań na temat postaw wobec gejów i lesbijek, zob.
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_095_10.PDF.
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(Sprawa nr 115) Wypowiedź Tadeusza Rydzyka z dnia 13 czerwca 2011 roku
na antenie Radia Maryja: „I życzę każdemu takiej pięknej miłości. Każdej dziewczynie, każdemu chłopakowi, żeby się przygotował do takiej pięknej miłości, do
pięknej rodziny. (...) To jest coś cudownego i takiej Polski nikt nie zniszczy, nic
nie zniszczy. Nawet jak pokazywali w przeddzień (jak) w Polsce chcą wprowadzić nienormalność i pokazywali z Warszawy jakieś tam manifestacje, mówią,
równości. W nazwach nawet są manipulacje. W każdym razie nienormalności.
(...) I tam polityków jakiś widziałem. To tak z nimi jest jak z tymi aktorkami,
które już schodzą ze sceny i żeby jeszcze je zauważyli, to skandal robią. Czym
większy skandal, tym trochę więcej będą o nich mówić. To takie smutne, że Polskę chcą wykorzenić nawet z rodziny, pokazać, że rodzina to jest coś mniej”.
(Sprawa nr 116) Wypowiedź Janusza Korwin-Mikkego, prawicowego
polityka, na temat warszawskiej Parady Równości w 2011 roku: „(...) Człowiek, który organizuje taką Paradę [Równości] chce pogromu homoseksualistów, (...) chce destabilizacji życia, (...) ludzie normalni nie muszą tego
oglądać, bo w interesie społeczeństwa jest, aby było w miarę dużo dzieci,
dużo różnorodności i żeby młodzieży nie wciągać w tego typu działania,
które skutkują zmniejszeniem się ilości dzieci. Także trzeba choćby z tego
powodu nie dopuszczać do propagandy tego (...)”301.
e. Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
18. Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby wszelkie dyskryminujące przepisy, które penalizują dobrowolne stosunki homoseksualne
osób dorosłych, w tym wszelkie przepisy różnicujące granicę wiekową dla
dobrowolnych stosunków homoseksualnych i stosunków heteroseksualnych, zostały uchylone; państwa powinny także podjąć odpowiednie środki
w celu zapewnienia, aby przepisy prawa karnego, które ze względu na swoją
treść mogą prowadzić do dyskryminacyjnego stosowania, zostały uchylone,
zmienione bądź stosowane w sposób zgodny z zasadą niedyskryminacji.
301. Nagranie wypowiedzi dostępne pod adresem:
http://www.youtube.com/watch?v=0o79l1GZyIA.
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Czy jednopłciowe czynności seksualne są kryminalizowane? Czy istnieją
różnice w wieku przyzwolenia? Jeśli tak, jakie kroki podejmują władze, aby
uchylić takie przepisy?
Jednopłciowe czynności seksualne nie są w Polsce kryminalizowane od
1932 roku. Nie istnieje również różnica w wieku przyzwolenia. Wiek dobrowolnej inicjacji seksualnej ustalony jest na jednakowym poziomie dla relacji homoi heteroseksualnych, bez względu na płeć i wynosi 15 lat (art. 200 KK).
Czy istnieją jakiekolwiek przepisy prawa karnego, które, z powodu sposobu
w jaki są sformułowane lub ich zakresu mogą być zastosowane w sposób dyskryminujący ze względu na a) orientację seksualną b) tożsamość płciową?
Przepisy prawa karnego dyskryminujące osoby LGBT poprzez sposób
ich stosowania zawarte są zarówno w KK, KPK, jak i KKW.
Wciąż poważne problemy budzi interpretacja takich pojęć, jak „osoba pozostająca we wspólnym pożyciu” (art. 115 par. 11 KK), „osoba najbliższa” (art.
182 KPK) lub „osoba wspólnie zamieszkująca i gospodarująca” (art. 2 Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (dalej UoPPwR302) . Praktyczne
implikacje wykładni tych pojęć odnoszą się do ryzyka dyskryminacji związków jednopłciowych w stosunku do związków osób o różnej płci. Zwolennicy
i zwolenniczki obecnie obowiązujących rozwiązań prawnych dotyczących relacji pomiędzy osobami niepozostającymi w zarejestrowanym związku często
wykorzystują argument, zgodnie z którym w przypadku osób nieheteroseksualnych można wykorzystać art. 185 KPK mówiący o możliwości zwolnienia
od złożenia zeznania lub odpowiedzi na pytanie w przypadku osoby pozostającej z oskarżonym „w szczególnie bliskim stosunku osobistym”303. W opinii
organizacji pozarządowych argument ten jest jednak nietrafny z tego względu, że w przypadku art. 185 KPK o takim zwolnieniu decyduje sąd, a nie – jak

302. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr
180, poz. 1493 z późn. zm.).
303. Wyrok SN z 31 marca 1988 r., I KR 50/88, OSNKW 1988, nr 9-10, poz. 71.
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to ma miejsce w art. 182 KPK (mówiącym o możliwości odmowy składania
zeznań) – sam świadek. Kolejne komplikacje związane są z faktem, że wiele
z czynów ujętych w KK traci charakter czynów ściganych z oskarżenia publicznego (z urzędu przez organy ścigania), gdy popełnione są na szkodę osoby
najbliższej. Dotyczy to między innymi następujących czynów zabronionych:
– art. 157 § 5 KK – naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia,
– art. 177 § 3 KK – wypadek,
– art. 278 § 4 KK – kradzież,
– art. 279 § 2 KK – kradzież z włamaniem,
– art. 284 § 4 KK – przywłaszczenie,
– art. 285 § 2 KK – nielegalne podłączenie się,
– art. 286 § 4 KK – oszustwo,
– art. 287 § 3 KK – oszustwo komputerowe,
– art. 289 § 5 KK – zabór pojazdu.
Mając na uwadze wskazane powyżej przepisy, osoba pokrzywdzona, pozostająca w jednopłciowym związku (a więc nieposiadająca statusu osoby najbliższej), zostaje pozbawiona możliwości zadecydowania, czy życzy sobie ścigania
sprawcy, co oznacza konieczność pogodzenia się z możliwością wszczęcia postępowania przez Prokuraturę lub Policję bez wyrażenia przez nią zgody.
Wątpliwości odnośnie do interpretacji innych pojęć, takich jak „rodzina”, „osoba bliska” lub „osoba najbliższa” – powodują komplikacje również
na gruncie KKW. Zarówno pozostające w związkach jednopłciowych osoby
pozbawione wolności, jak i ich partnerzy mogą być narażeni na dyskryminację w odniesieniu do przepisów regulujących np. udzielanie przepustek (art.
91 pkt. 7 oraz art. 92 pkt. 9 KKW), kontakty z rodziną i innymi osobami bliskimi (art. 105 KKW), czy przyznawanie nagród w postaci ulg (art. 141 KKW).
W ostatnim z wymienionych przepisów osoba skazana, pozostająca
w związku różnopłciowym, może skorzystać z modyfikacji kary zgodnie
z zasadą indywidualizacji, która wskutek „wąskiej” interpretacji pojęcia
„osoby najbliższej” nie zawsze jest w praktyce dostępna dla osoby pozostającej w związku jednopłciowym. Podobnie jest w sytuacji przedterminowego warunkowego zwolnienia (art. 159 KKW), kiedy to na wydanie decyzji
pozytywnej istotny wpływ mają warunki osoby zwalnianej po wyjściu oraz
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ustalenie, czy ma ona do kogo wrócić. Również w przypadku form czasowego zwolnienia od odbywania kary pozbawienia wolności, a więc przerwy
w karze (151 KKW), odroczenia kary (art. 153 KKW) lub warunkowego zawieszenia kary odroczonej (152 KKW) potrzeba zajęcia się osobą najbliższą
stanowi w praktyce istotny argument przemawiający za wyrażeniem zgody
przez sąd podejmujący decyzję w tym zakresie.
Osoby pozostające w związkach jednopłciowych mogą być również ograniczane w możliwości skorzystania z widzenia bez osoby dozorującej (art.
183 § 1 pkt 3 KKW) czy widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby
dozorującej (art. 138 § 1 pkt 4 KKW). Zezwolenie na widzenie bez dozoru
poza obrębem zakładu karnego (art. 183 § 1 pkt 7 KKW) jest dostępne jedynie
w stosunku do „osoby najbliższej lub osoby godnej zaufania”. Takie rozwiązanie może w praktyce również prowadzić do dyskryminacji zarówno osób
osadzonych, jak i ich partnerów lub partnerek pozostających na wolności.
Na marginesie warto jednak wskazać, że niektóre sądy obejmują pojęciem „osoby wspólnie zamieszkującej i gospodarującej” partnera lub partnerkę jednopłciowego związku.
(Sprawa nr 34) Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 10 stycznia 2008 roku
(sygn. IV SA/Gl 534/07), w którym uznano, że pod pojęciem „innej osoby
stale zamieszkującej i gospodarującej” wraz z osobą ubiegającą się o dodatek
mieszkaniowy (art. 4 ustawy z 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych304) należy rozumieć również osobę tej samej płci, prowadzącą
z wnioskodawcą wspólne gospodarstwo domowe. Sąd odwołał się w interpretacji spornego przepisu zarówno do art. 32 Konstytucji RP, jak i do rezolucji Parlamentu Europejskiego z 18 stycznia 2006 roku w sprawie homofobii w Europie305 oraz podkreślił, że „niewątpliwie standardem europejskim,
a więc i polskim, powinno być równe traktowanie wszystkich osób i związków bez względu na płeć i orientację seksualną”.

304. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. nr 71, poz.
734 z późn. zm.)
305. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 18 stycznia 2006 roku w sprawie homofobii
w Europie (RC-B6-0025/2006).
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Jeśli tak, jakie kroki podjęły władze, aby zadośćuczynić tej sytuacji?
Mimo wielokrotnych apeli ze strony środowiska organizacji LGBT, nie
podjęto jak dotąd inicjatywy mającej na celu zmianę wskazanych przepisów
lub praktyki ich stosowania. Zdaniem MS „w polskim prawie nie występują
żadne tego rodzaju przepisy”, które mogłyby dyskryminować osoby LGBT306.
19. Państwa członkowskie powinny zagwarantować, aby dane osobowe odnoszące się do orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej nie były
zbierane, przechowywane lub w inny sposób wykorzystywane przez instytucje publiczne, w tym zwłaszcza przez struktury organów ścigania, za
wyjątkiem przypadków, w których jest to konieczne dla realizacji szczególnych, zgodnych z prawem i uzasadnionych celów; istniejące bazy danych,
które nie są zgodne z tymi zasadami, powinny zostać zniszczone.
Jakie kroki zostały podjęte w celu zapewnienia, iż władze publiczne spełniają ten wymóg w zakresie a) orientacji seksualnej b) tożsamości płciowej
szczególnie w odniesieniu do ewidencji prowadzonej przez organy ścigania?
Jakie kroki zostały podjęte przez władze w celu zapewnienia, iż dane takie
zostały zniszczone? Czy działania te były skuteczne?
Z informacji posiadanych przez organizacje pozarządowe nie wynika,
aby organy państwowe, w tym organy ścigania, gromadziły dane na temat
orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej. Dane dotyczące tożsamości
płciowej nie są uznawane za dane wrażliwe, a korekta płci jest zaznaczana np. w pełnym akcie urodzenia. Wskazać jednak należy, że tożsamość
płciowa nie jest wzmiankowana w żadnych innych dokumentach. Dane
o życiu seksualnym należą zaś do tzw. danych wrażliwych, które podlegają
szczególnej ochronie. Zabronione jest przetwarzanie takich danych (art.
27. ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych (dalej UoODO)307 z wy306. Pismo MS z dnia 17 listopada 2011 r.
307. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia
17 czerwca 2002 r., Dz.U. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
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jątkiem wyliczonych przypadków, które na to zezwalają (art. 27 ust. 2 pkt
2 UoODO). Centralne Biuro Antykorupcyjne (dalej CBA) – służba specjalna do spraw zwalczania korupcji oraz działalności godzącej w interesy
ekonomiczne państwa – ma ustawowy obowiązek (art. 22a ust. 10 ustawy
o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (dalej UoCBA)308 komisyjnego
i protokolarnego zniszczenia danych osobowych ujawniających m.in. dane
o życiu seksualnym wszystkich osób, które po przeprowadzeniu przez tę
służbę postępowania nie zostały skazane za przestępstwo. Dane te powinny być zniszczone niezwłocznie po uprawomocnieniu się stosownego
orzeczenia. MSW, które odpowiada m.in. za nadzór nad Policją, wskazało
zaś, że „dane dotyczące orientacji seksualnej i tożsamości płciowej nie są
gromadzone zarówno w aktach stanu cywilnego, jak również w informatycznych rejestrach prowadzonych i nadzorowanych przez MSW”. Zdaniem MS dane tego rodzaju nie są również gromadzone w ewidencjach
prokuratur czy sądów w ramach procesu karnego. MS nie wyklucza jednak, że takie dane mogą być jednak zawarte w materiale dowodowym, np.
na skutek złożenia zeznań309.
Z informacji uzyskanej z Najwyższej Izby Kontroli (dalej NIK), będącej
naczelnym organem kontroli państwowej, wynika, że kontrolerzy NIK, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia kontroli, mogą mieć dostęp do
danych wrażliwych wyłącznie po ich uprzedniej anonimizacji (pozbawieniu
cech umożliwiających ustalenie tożsamości kontrolowanej osoby). Ponadto,
zdaniem NIK, organ ten nigdy nie prowadził, ani nie prowadzi żadnej ewidencji dotyczącej orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej310.
Art. 27 ust. 2 pkt 2 UoODO dopuszcza przetwarzanie danych osobowych o życiu seksualnym w sytuacji, gdy:
1) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę na piśmie, chyba że
chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,

308. Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U. nr
104, poz. 708 z późn. zm.).
309. Pismo MS z dnia 17 października 2011 r.
310. Pismo NIK z dnia 5 kwietnia 2012 r.
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2) przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich
danych bez zgody osoby, której dane dotyczą, i stwarza pełne gwarancje
ich ochrony,
3) przetwarzanie takich danych jest niezbędne do ochrony żywotnych
interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby, gdy osoba, której dane
dotyczą, nie jest fizycznie lub prawnie zdolna do wyrażenia zgody, do czasu
ustanowienia opiekuna prawnego lub kuratora,
4) przetwarzanie dotyczy danych, które są niezbędne do dochodzenia
praw przed sądem,
5) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań administratora danych odnoszących się do zatrudnienia pracowników i innych osób, a zakres
przetwarzanych danych jest określony w ustawie,
6) przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby trudniące
się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych i są stworzone pełne gwarancje
ochrony danych osobowych,
7) przetwarzanie dotyczy danych, które zostały podane do wiadomości
publicznej przez osobę, której dane dotyczą,
8) jest to niezbędne do prowadzenia badań naukowych, w tym do przygotowania rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu ukończenia szkoły
wyższej lub stopnia naukowego; publikowanie wyników badań naukowych
nie może następować w sposób umożliwiający identyfikację osób, których
dane zostały przetworzone,
9) przetwarzanie danych jest prowadzone przez stronę w celu realizacji
praw i obowiązków wynikających z orzeczenia wydanego w postępowaniu
sądowym lub administracyjnym.
Mimo że UoODO wprowadza katalog danych, których przetwarzanie
jest zakazane, nie znajduje się wśród nich ani płeć ani tożsamość płciowa.
Ustawa chroni informacje nt. życia seksualnego i kodu genetycznego (art.
27, ust. 1 UoODO), które mogą być niejako skojarzone z transpłciowością,
jednakże nie istnieją bezpośrednie odniesienia do ochrony danych osób
po korekcie płci. Potwierdza to również konieczność posiadania oznacze-
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nia płci w numerach ewidencji ludności (Art. 28, ust. 2 UoODO: „Numery
porządkowe stosowane w ewidencji ludności mogą zawierać tylko oznaczenie płci, daty urodzenia, numer nadania oraz liczbę kontrolną”).
Dodatkowo, ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego (dalej UPoASC)311
reguluje kwestie związane z korektą aktu urodzenia po wydaniu wyroku
w postępowaniu o ustalenie płci. W takim przypadku art. 21 UPoASC przewiduje naniesienie zmiany w treści aktu urodzenia w formie wzmianki dodatkowej. Precyzuje również okoliczności wskazujące, kiedy umieszczanie
takiej wzmianki jest możliwe (prawomocne orzeczenia sądów, ostateczne
decyzje, odpisy z akt stanu cywilnego oraz inne dokumenty mające wpływ
na treść lub ważność aktu) oraz informuje o sposobie przytaczania innych
akt stanu cywilnego dotyczących tej samej osoby.
(Sprawa nr 134) W 2007 roku WSA w Opolu wydał wyrok w sprawie dotyczącej żądania skreślenia wzmianki dodatkowej, uwidocznionej w akcie urodzenia osoby, która zakończyła postępowanie o prawne ustalenie płci. Powód
– osoba po korekcie płci metrykalnej z żeńskiej na męską – żądał usunięcia
informacji o poprzednim imieniu, nazwisku, oznaczeniu płci oraz wzmiance
dodatkowej o korekcie płci z żeńskiej na męską. WSA wyrokiem z 26 lutego
2007 roku (sygn. akt II SA/Op 677/06) oddalił jednak skargę na decyzję Wojewody w sprawie odmowy usunięcia wspomnianych wyżej informacji. Podstawą rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego były przepisy
PoASC. Art. 4 PoASC stwierdza, że akta stanu cywilnego stanowią wyłączny
dowód zdarzeń w nich stwierdzonych, użycie zaś w przepisie określenia „wyłączny” oznacza, że tylko na podstawie aktu stanu cywilnego dopuszczalne
jest udowodnienie faktu urodzenia, a także podstawowych danych w nim zawartych, takich jak: płeć, imię i nazwisko. Korekta płci jest zatem widziana
jako zdarzenie znajdujące odbicie w formie wzmianki dodatkowej na marginesie aktu urodzenia. Według sentencji: „Kwestię tę reguluje art. 21 ust.
1 PoASC, zgodnie z którym, jeżeli po sporządzeniu aktu stanu cywilnego nastąpią zdarzenia, które mają wpływ na jego treść lub ważność, zmiany z nich
311. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. z dnia
31 sierpnia 2011 r., Dz.U. nr 212, poz. 1264).
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wynikające wpisuje się do aktu w formie wzmianki dodatkowej. Podstawę do
wpisania wzmianki, o której mowa w ust. 1, stanowią prawomocne orzeczenia
sądów, ostateczne decyzje, odpisy z akt stanu cywilnego oraz inne dokumenty
mające wpływ na treść lub ważność aktu (art. 21 ust. 2 PoASC). Wzmianki
dodatkowe z chwilą ich wpisania stają się integralną częścią aktu stanu cywilnego. Instytucję wzmianki dodatkowej ustawodawca przewidział na wypadek
sytuacji, w której nie występuje przypadek pierwotnej niezgodności aktu stanu
cywilnego z rzeczywistością. Taka sytuacja występuje w niniejszej sprawie. Na
żądanie skarżącego, na podstawie postanowienia sądu, dokonano odpowiednich
adnotacji w sporządzonym dla skarżącego akcie urodzenia”. Po decyzji WSA
powód wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej NSA), którą oddalono w dniu 16 lipca 2008 roku z powodu braku usprawiedliwionych podstaw skargi312.
Czy istnieją jakieś dowody wskazujące na: a) dalsze istnienie takich danych b) dalsze gromadzenie takich danych?
Jak dotąd władze nie rozwiały wątpliwości na temat przechowywania
informacji zgromadzonych w ramach przeprowadzanej przez Milicję Obywatelską w latach 1985–1987 akcji „Hiacynt”. Akcja miała na celu zebranie
materiałów o polskich gejach i ich środowisku. W wyniku działań Milicji
zarejestrowano ok. 11000 akt osobowych, które zawierały dane na temat
preferencji seksualnych osób będących celem Akcji. Jak dotąd nie ustalono
w sposób jednoznaczny, co stało się z tymi aktami. Najprawdopodobniej nie
zostały zniszczone. Cześć z nich miano przekazać do Instytutu Pamięci Narodowej (dalej IPN), pozostałość ma się nadal znajdować w wojewódzkich
komendach Policji.
Z informacji uzyskanych z IPN wynika, że jednostka ta posiada wśród zbiorów wytworzonych i zgromadzonych przez byłe organy bezpieczeństwa (w latach 1944–1990) pewne materiały dotyczące tej aktywności. Akta stanowiące
dokumentację Akcji znajdują się w wyodrębnionym archiwum, pozostającym
do dyspozycji Prezesa IPN. Należą one do narodowego zasobu archiwalnego
312. Sygn. akt II OSK 845/07.
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i podlegają szczególnej ochronie przed zniszczeniem313. Osoba, której dotyczą
dokumenty znajdujące się w IPN, może jedynie zastrzec, aby dotyczące jej dane,
które mogłyby ujawnić m.in. informacje o jej życiu seksualnym, nie były udostępnione (art. 37. ust. 2 ustawy o IPN [dalej UoIPN])314. Organizacje pozarządowe nie posiadają jednak żadnych informacji na temat ilości złożonych w tej
sprawie wniosków, a także decyzji, które na ich podstawie wydawał Instytut.
Przedstawiciele i przedstawicielki władz nie wypowiadają się natomiast
wprost w kwestiach danych dotyczących tożsamości płciowej, mimo że
z informacji historycznych wnioskować można, że osoby transpłciowe, interseksualne lub prezentujące swój wizerunek płciowy w sposób odbiegający
od tradycyjnych ról społecznych również były inwigilowane i rejestrowane
jako osoby homoseksualne.
20. Warunki wstępne, w tym te wymagające zmian natury fizycznej,
wymagane do prawnego uznania zmiany płci, powinny być regularnie
poddawane przeglądom w celu zlikwidowania tych, które mają charakter
nadmiernie dotkliwy.
Czy przeprowadzona została analiza takich „warunków wstępnych”?
Czy w dalszym ciągu obowiązują warunki, które można by uznać za nieproporcjonalne i naruszające prawa osób315, takie jak: a) trwała sterylizacja, b) kuracja hormonalna, c) interwencja chirurgiczna, albo d) test realnego życia?
Z powodu braku konkretnych wytycznych, zarówno prawnych, jak
i medycznych, wciąż obowiązują nieproporcjonalne warunki korekty płci,
które prowadzą do naruszania prawa osób transpłciowych. Brak ustawowej
313. Pismo IPN z dnia 19 kwietnia 2012 r.
314. Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania
Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu (tj. z dnia 29 marca 2007 r., Dz.U. nr 63, poz. 424).
315. Memorandum zwraca uwagę na Zalecenie Komitetu Ministrów Rec(2007)
w sprawie standardów równości płci i mechanizmów, które zapewniają, że „zarówno
kobiety jak i mężczyźni muszą mieć niezbywalne prawo do decydowania o własnym
ciele, w tym o sprawach seksualnych i reprodukcyjnych. Takie stwierdzenie musi
znaleźć odzwierciedlenie w rozwoju, wdrażaniu, dostępie do monitorowania i oceny
usług opieki zdrowotnej i priorytetów badawczych”.
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regulacji kwestii korekty płci sprawia, że warunki i wymagania, które należy
spełnić w celu dokonania korekty prawnego oznaczenia płci bywają zróżnicowane i zależne od podejścia do tego zagadnienia przez sędziego rozpoznającego sprawę. Diagnostycy i sądy niekiedy arbitralnie decydują, jakie
warunki powinny zostać spełnione, co sprawia, że zarówno proces diagnozy,
jak i proces korekty prawnej oraz medycznej może trwać od kilku miesięcy do kilku lat316. Dalej niejasne jest czy i w jakich wypadkach lekarz lub
sąd mają prawo wymagać mastektomii (zabieg amputacji piersi u transmężczyzn) lub implantów piersi (w przypadku transkobiet) przed wydaniem
diagnozy lub orzeczeniem o prawnym ustaleniu płci. Badania317 wskazują,
że aż 5,5% osób transpłciowych czuła się w czasie procesu korekty płci zmuszana przez lekarza do przejścia przez niechciane interwencje medyczne lub
poddania się tzw. testowi realnego życia (jest to okres od rozpoczęcia życia
w roli zgodnej z psychicznym poczuciem płci do momentu korekty prawnej
i „oficjalnego” jej uznania).
Warte wskazania jest to, że orzecznictwo sądowe, które ze względu na
brak regulacji o charakterze ustawowym, samo musiało wypracować procedurę postępowania z osobami chcącymi dokonać prawnej korekty płci,
umożliwiło już w 1978 roku dokonanie korekty oznaczenia płci bez ingerencji genitalnej, stwierdzając, że „w wypadku wyjątkowym sąd może sprostować akt urodzenia przez zmianę oznaczenia płci także przed dokonaniem
korekcyjnego zabiegu operacyjnego zewnętrznych narządów płciowych,
jeżeli cechy nowo kształtujących się płci są przeważające i stan ten jest nieodwracalny”318.
Dzięki całkowitemu zakazowi sterylizacji nie jest ona wymagana przy
prawnej korekcie płci, jednakże – co należy podkreślić – nie istnieją przepisy, które regulowałyby tę kwestię w kontekście transpłciowości czy zmiany
oznaczenia płci jako takiego. W procesie diagnozy transseksualnej lekarze
316. Uchwała SN z dnia 25 lutego 1978 r. (III CZP 100/77).
317. Dane zebrane w 2010 i 2011 r. na próbie około 12000 osób w ramach projektu
Raport na temat sytuacji społecznej osób LGBT za lata 2010–2011, realizowany przez
Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii, Stowarzyszenie Lambda oraz Fundację
Trans-Fuzja (w druku).
318. Uchwała SN z dnia 25 lutego 1978 r. (III CZP 100/77).
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prowadzący wymagają od pacjentów i pacjentek przejścia terapii hormonalnej, która stanowi – według praktyki – dowód dla sądu o zasadności interesu
prawnego osoby wnioskującej o korektę.
Chociaż test realnego życia jest praktyką, od której polska diagnostyka transseksualna powoli odchodzi (przypadki zanotowane przez Fundację
Trans-Fuzja), wydaje się jednak, że wciąż jest on postrzegany przez sądy jako
jeden z ważniejszych dowodów w tzw. sprawach o ustalenie płci. Jednocześnie
należy pamiętać, że praktyka sądowa w tego typu procesach obejmuje nie tylko przesłuchanie stron i analizę dokumentacji medycznej, lecz także powołanie biegłego, którego zadaniem jest weryfikacja stopnia zaawansowania podjętego przez osobę transpłciową procesu diagnostycznego. Sama diagnostyka
składa się z wielu badań, zarówno psychologicznych, jak i fizjologicznych,
a także pogłębionego wywiadu badającego historię życia seksualnego (z bardzo
mocno ugruntowanym założeniem heteroseksualności pacjentów). Oznacza
to, że polskie procedury korekty płci naznaczone są wciąż wyjątkowo silną
medykalizacją i nie ograniczają się jedynie do analiz o charakterze prawnym.
21. Państwa członkowskie powinny przyjąć odpowiednie środki gwarantujące pełne prawne uznanie zmiany płci we wszystkich dziedzinach
życia, w szczególności poprzez umożliwienie zmiany imienia, nazwiska
i płci w oficjalnych dokumentach w sposób szybki, przejrzysty i dostępny; państwa członkowskie powinny także zagwarantować tam, gdzie jest
to wskazane, odpowiednie uznanie lub wprowadzenie zmian w kluczowych dokumentach wydawanych przez podmioty niepaństwowe, takich
jak dokumenty potwierdzające wykształcenie czy świadectwa pracy.
Czy istnieją procedury zapewniające pełne prawne uznanie korekty płci?
Czy możliwa jest szybka, dostępna i przejrzysta procedura korekty imienia
i nazwiska na a) świadectwie urodzenia b) dowodzie tożsamości c) prawie jazdy
d) w paszporcie e) numerze ubezpieczenia społecznego f) komisji wyborczej?
Czy istnieją procedury gwarantujące korektę danych w dokumentach wydawanych przez podmioty niepaństwowe, takie jak a) dyplomy, b) świadectwa
pracy c) dokumenty bankowe i ubezpieczenia?
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Jeśli tak, to czy procedura taka zapewnia ochronę prywatności w sposób, który uniemożliwiałby osobom trzecim uzyskanie informacji o fakcie korekty płci?
Istnieją procedury zapewniające prawne uznanie płci. Nie mają one jednak oparcia w przepisach prawa stanowionego, lecz zostały wypracowane na
gruncie orzeczenictwa sądów, które rozpoznając konkretne sprawy stanęły
przed koniecznością rozstrzygnięcia tego zagadnienia. Obecna procedura
korekty płci została ukształtowana głównie przez orzecznictwo Sądu Najwyższego i jest uzupełniania następującymi przepisami prawa stanowionego: art. 23 KC odnoszącym się do ochrony dóbr osobistych, art. 189 KPC
dotyczącym powództwa o ustalenie prawa oraz przepisami UpoASC.
Pierwszym rozstrzygnięciem, istotnym z systemowego punktu widzenia, była uchwała Sądu Najwyższego (SN) z dnia 25 lutego 1978 roku
(III CZP 100/77). Potwierdziła ona możliwość dokonania prawnej korekty
płci. Z proceduralnego punktu widzenia łączyło się to z umożliwieniem
sprostowania aktu urodzenia w trybie nieprocesowym, ze względu na występujący w nim błąd lub nieścisłość (art. 26 ust. 3 Dekretu Prawo o aktach
stanu cywilnego319).
Zmiana linii orzeczniczej SN nastąpiła w wyniku orzeczenia z dnia
22 czerwca 1989 r. (uchwała III CZP 37/89). W jego wyniku osoby transseksualne utraciły możliwość prawnej korekty płci w trybie sprostowania oznaczenia płci w akcie urodzenia. Argumentem, który przeważył było uznanie
przez Sąd Najwyższy, że sprostowanie aktu nie może dotyczyć zmian zaistniałych po jego sporządzeniu. SN nie zaproponował wówczas innego środka
mającego prowadzić do zmiany sytuacji prawnej takiej osoby.
Doszło do tego dopiero w postanowieniu SN z dnia 22 marca 1991 r.
(III CRN 28/91), w którym uznał on poczucie przynależności do danej płci za dobro osobiste, które poddał ochronie w drodze powództwa
o ustalenie z art. 189 KPC. Prawomocne orzeczenie w tym trybie stwarzało możliwość wpisu do aktu urodzenia w formie wzmianki dodatkowej,
wywierającej skutek ex nunc, na podstawie art. 21 PoASC. Oznacza to,
319. Dekret z dnia 8 czerwca 1955 Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1955 r.
nr 25, poz. 151 z późn. zm.).
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że fakt dokonania korekty oznaczenia płci metrykalnej nie prowadzi do
stworzenia nowego aktu urodzenia, lecz jedynie do naniesienia zmiany na
już istniejącym dokumencie.
Następnie, w uchwale z dnia 8 maja 1992 r. (III CZP 40/92), SN potwierdził swoje stanowisko w sprawie niedopuszczalności stosowania przepisów
o sprostowaniu wpisu w akcie urodzenia. Ugruntowało to pogląd, wskazujący powództwo o ustalenie jako jedyną właściwą drogę dokonania prawnej
korekty płci. Ostatecznie, w uchwale z dnia 22 września 1995 r. (III CZP
118/95), SN doprecyzował, że pozwanymi w postępowaniu o ustalenie płci
powinni być rodzice osoby transseksualnej, ze względu na występujące
w sprawach dotyczącej stanu cywilnego odpowiednie powiązania prawnorodzinne (w przypadku śmierci jednego z rodziców lub niemożności ich
zlokalizowania w sprawie powoływany jest kurator), zaś prawomocny wyrok jest podstawą wpisu wzmianki dodatkowej w akcie urodzenia.
Nie istnieją żadne przepisy, które kompleksowo regulowałyby kwestię
korekty danych na świadectwach pracy oraz dyplomach osób będących
po korekcie płci. Ich wymiana może nastąpić jedynie po wyrażeniu chęci ze strony osoby, która dokonała korekty płci oraz ewentualnej zgodzie
podmiotu, który wydał taki dokument. Nie istnieją – jednakże – żadne
mechanizmy prawne zmuszające bądź pracodawcę, bądź władze szkoły do
korekty wspomnianych danych. Wyjątek w tym zakresie przewiduje jedynie szkolnictwo wyższe. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi osoba po korekcie płci metrykalnej może domagać się zmiany danych
na dyplomach i innych dokumentach pochodzących od uczelni wyższych.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dalej MNiSW)
z dnia 14 września 2011 roku320 wyraźnie przewiduje uprawnienie osób po
korekcie płci w zakresie korekty danych osobowych na dyplomach uczelni
wyższych (§17 ust 1 Rozporządzenia wymienia postępowanie w sprawie
korekty płci jako dające podstawy do wydania dyplomu z nowym imieniem lub nazwiskiem, po przedstawieniu właściwej decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądu).
320. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września
2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. nr 201, poz. 1188).
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Doświadczenia organizacji pozarządowych wskazują, że zarówno
niektóre instytucje publiczne, jak i podmioty prywatne są w stanie wziąć
pod uwagę ewentualne trudności w dalszym poszukiwaniu pracy przez
osobę po korekcie płci, czego wynikiem jest zmiana nieaktualnych dokumentów.
Odnosząc się do tej kwestii GIODO stwierdził, że ze względu na brak
ustawowych uprawnień nie może wkraczać w zakres kompetencji zastrzeżony, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dla innych podmiotów.
Jednocześnie zwrócił on uwagę na brak kompleksowego aktu lub ustawy
regulującej zagadnienia transseksualności, w tym również problemu dystrybucji i istnienia poprzednich danych osobowych osób po korekcie płci
metrykalnej.
22. Państwa członkowskie powinny przyjąć wszelkie konieczne środki, aby po dokonaniu korekty płci i jej prawnym uznaniu w zgodzie
z ustępami 20 i powyżej, prawo osób transpłciowych do zawarcia związku małżeńskiego z osobą płci przeciwnej do ich płci po zmianie było skutecznie zagwarantowane.
Czy osoba transpłciowa po prawnej korekcie płci ma skuteczne prawo wstąpienia w związek małżeński z osobą płci przeciwnej do płci osoby po prawnym
uznaniu korekty płci?
Polskie prawodawstwo nie zawiera żadnych szczególnych przepisów
dotyczących prawa do zawarcia małżeństwa przez osoby po prawnej
korekcie płci. Osoba transpłciowa po korekcie płci ma prawo zawarcia
małżeństwa z osobą płci przeciwnej. Małżeństwa (w myśl art. 18 Konstytucji RP) są bowiem zawierane wyłącznie pomiędzy mężczyzną a kobietą, którzy identyfikowani są według oficjalnego statusu prawnego uwidocznionego w dokumentach. Istnienie wzmianek o korekcie płci nie
rzutuje więc na prawo do zawierania małżeństwa. Kluczowa jest jedynie
przeciwność płci nupturientów w chwili zawierania przez nich związku
małżeńskiego.
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23. Jeśli ustawodawstwo krajowe określa prawa i obowiązki par niebędących małżeństwami, w tym odnoszące się do prawa do świadczeń
emerytalnych po zmarłym partnerze i prawa najmu, państwa członkowskie powinny zapewnić, aby prawo to stosowane było w sposób wolny od
dyskryminacji, zarówno w stosunku do par tej samej, jak i różnej płci.
Czy ustawodawstwo określa prawa i obowiązki par niebędących małżeństwem?
Polskie ustawodawstwo nie reguluje praw i obowiązków par niepozostających w związku małżeńskim. Pary jednopłciowe nie mają obecnie możliwości rejestracji swojego pożycia. Konkubinat pozostaje jedynie stanem
faktycznym, a osoby żyjące razem i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe bez węzła małżeńskiego (w konkubinacie lub partnerstwie) traktowane są w większości przypadków przez obowiązujące prawo jako osoby
obce. Nieliczne przepisy, które odnoszą się do związków osób niebędących
małżeństwami, są najczęściej interpretowane w sposób, który wyłącza ich
zastosowanie w stosunku do par tej samej płci.
Orzecznictwo sądów polskich nie jest również jednolite w kwestii definiowania konkubinatu. Z jednej strony SN stwierdził w kilku orzeczeniach,
że immanentną cechą konkubinatu jest zróżnicowanie płciowe jego partnerów321, z drugiej jednak Sąd Apelacyjny w Białymstoku w swoim orzeczeniu
z 2007 roku322 podkreślił, że dla oceny konkubinatu bez znaczenia jest płeć
partnerów. Problemy judykatury dotyczą również przepisów odwołujących
się do takich pojęć, jak „osoba najbliższa” (np. w przypadku art. 182 KPK
osoba taka prawo odmówić składania zeznań przed sądem, w przypadku
gdy zeznania mogłyby zaszkodzić oskarżonemu w sprawie karnej) czy „osoba pozostająca faktycznie we wspólnym pożyciu” (np. art. 691 § 1 KC przewiduje, że taka osoba wstępuje w stosunek najmu po zmarłym najemcy)323.

321. Wyrok SN z dnia 31 marca 1988 r., I KR 50/88, OSNKW 1988, nr 9-10, poz. 71.
322. Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 23 lutego 2007 roku (syg. akt
I Aca 590/06).
323. Patrz też obecnie rozpoznawana przez Sąd Najwyższy sprawa o sygn. akt III CZP 65/12.
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Jak dotąd problemu nie rozwiązał również wyrok ETPC Kozak przeciwko
Polsce (skarga nr 13102/02, wyrok z dnia 2 marca 2010 roku), zgodnie z którym
ETPC uznał, że odmowa zawarcia umowy najmu mieszkania komunalnego z parterem zmarłego najemcy jest dyskryminująca i stanowi naruszenie prawa do życia
rodzinnego. Mimo to, organizacje pozarządowe wciąż otrzymują zawiadomienia
o przypadkach odmowy wstąpienia w stosunek najmu po zmarłym najemcy.
Oprócz niejednoznacznego orzecznictwa odnoszącego się do przepisów,
które umożliwiałyby korzystanie z praw przez pary jednopłciowe, wśród
najważniejszych problemów przemawiających za brakiem realizacji przez
państwo tego obszaru Zalecenia należy wymienić:
– brak możliwości wspólnego rozliczania się z podatku dochodowego od
osób fizycznych,
– konieczność zmiany nazwiska na drodze ogólnie obowiązującej procedury (nie jest możliwe automatyczne uzyskanie prawa do noszenia nazwiska
swojego partnera),
– gorszą pozycję na gruncie przepisów dotyczących ubezpieczenia społecznego (wiele świadczeń wynikających z systemu ubezpieczeń społecznych uwzględnia fakt małżeństwa i przyznaje na rzecz jednego z małżonków określone świadczenia, takie jak renta wdowia czy prawo do wyższych
świadczeń emerytalnych, jeśli zmarły małżonek miał wyższą emeryturę),
– brak możliwości wspólnego ubezpieczenia zdrowotnego,
– brak uprawnień przysługujących małżonkom w przypadku choroby
jednego z nich (prawa do odwiedzin w szpitalu, decydowania przez jednego z małżonków, w przypadku choroby uniemożliwiającej drugiemu z nich
podjęcie świadomej decyzji),
– brak ustawowego dziedziczenia po zmarłym partnerze,
– obowiązywanie przepisów dotyczących ustawowego zachowku dla zstępnych,
małżonka oraz rodziców spadkodawcy w przypadku sporządzenia testamentu,
w którym do dziedziczenia powołany został partner zmarłego spadkodawcy,
– obowiązywanie przepisów regulujących podatek od spadków i darowizn, traktujących osoby pozostające w nieformalnych związkach jak osoby
obce (skutkuje to mniej korzystnym ukształtowaniem stawek podatku oraz
kwot wolnych od podatku w porównaniu do dziedziczenia po małżonku),
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– pozbawienie możliwości uzyskania zabezpieczenia społecznego po
zmarłym partnerze,
– brak możliwości skorzystania z urlopu opiekuńczego w celu sprawowania opieki nad chorym partnerem,
– brak możliwości ubiegania się o rentę rodzinną po zmarłym partnerze
na takich samych zasadach jak małżonkowie,
– brak prawa do wspólnego ubiegania się o członkostwo w spółdzielni
i ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
po zmarłym partnerze na takich samych zasadach jak małżonkowie,
– brak prawa do dysponowania wkładem pieniężnym na rachunku bankowym na wypadek śmierci,
– brak prawa do pochowania zmarłego partnera,
– brak możliwości chronienia autorskich praw osobistych zmarłego partnera,
– brak prawnej możliwości adopcji biologicznych dzieci pochodzących
z poprzednich związków partnera.
Jeśli tak, czy podjęto działania zapewniające uznawanie tych praw i obowiązków także w odniesieniu do par tej samej płci?
Państwo nie podejmuje działań, które zmierzałyby do kompleksowego
uznania praw i obowiązków w odniesieniu do par tej samej płci. Z obserwacji organizacji pozarządowych wynika, że poszczególne instytucje
publiczne niezwykle rzadko angażują się w sprawy, w których pojawia się
kwestia dyskryminacji par osób tej samej płci. Zazwyczaj zainteresowanie władz wzbudza dopiero interwencja organizacji LGBT. W praktyce,
tam gdzie jest to możliwe, osoby pozostające w jednopłciowych związkach
rozwiązują pojawiające się trudności poprzez sporządzanie odpowiednich
umów (pełnomocnictw).
Wskazać jednak należy, że w ramach propozycji do Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania przyjęto cel polegający na
opracowaniu alternatywnego projektu nowelizacji odpowiednich przepisów
prawa, które miałyby zagwarantować prawne uznanie praw i obowiązków
praw jednopłciowych lub opracowanie projektu ustawy o związkach part-
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nerskich. Zgodnie z dokumentem projekt takich zmian legislacyjnych miałby powstać w ciągu najbliższego roku, natomiast w okresie od dwóch do
pięciu lat regulacje te miałyby zostać wprowadzone w życie.
24. Jeśli ustawodawstwo krajowe uznaje zarejestrowane związki partnerskie osób tej samej płci, państwa członkowskie powinny dążyć do zagwarantowania, aby ich status prawny oraz ich prawa i obowiązki były
równoważne ze statusem prawnym, prawami i obowiązkami par heteroseksualnych w podobnej sytuacji.
Czy ustawodawstwo krajowe uznaje zarejestrowane związki jednopłciowe?
Polskie prawo nie przewiduje instytucji zarejestrowanych związków jednopłciowych. Najważniejsze akty normatywne w krajowym porządku prawnym
definiują małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny (art. 18 Konstytucji
RP, art. 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego [dalej KRiO])324. Brzmienie
tych przepisów, a w szczególności Konstytucji RP, wykorzystywane jest jako
najważniejszy argument przeciwników związków partnerskich, który ma ich
zdaniem wyłączać możliwość wprowadzenia jakichkolwiek zmian w prawie.
Obecna sytuacja oznacza, że osoby pozostające w jednopłciowym związku
pozbawione są zarówno typowych „małżeńskich” przywilejów, jak i prawa
domagania się ochrony przez państwo ich faktycznej relacji.
Z badania325 przeprowadzonego przez organizacje pozarządowe wynika,
że w Polsce zamieszkuje ok. 2 milionów osób nieheteroseksualnych, z czego
blisko 60% pozostaje w związkach jednopłciowych, a ok. 1/3 z tych związków została określona przez respondentów i respondentki jako związki
długotrwałe, trwające ponad 3 lata. 94,4% respondentów (osób nieheteroseksualnych) opowiadało się w 2002 roku za prawnym usankcjonowaniem
związków jednopłciowych, a ponad 75% chciałoby taki związek zawrzeć326.
324. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. nr 9, poz. 59,
z późn. zm.).
325. M. Abramowicz (red.), Sytuacja społeczna..., op. cit.
326. M. Głowińska, A. Warzec, Raport o dyskryminacji i nietolerancji ze względu na orientację
seksualną w Polsce w 2002 r., Stowarzyszenie Lambda Warszawa, KPH, Warszawa 2003.
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Badania przeprowadzone w 2008 roku na zlecenie MPiPS wykazały, że 86%
gejów i lesbijek chciałoby wprowadzenia w Polsce związków partnerskich,
a 74% badanych chciałoby mieć możliwość zawarcia małżeństwa327.
Z różnych przeprowadzonych dotąd badań wynika, że obecne rozwiązania prawne dyskryminują od kilkuset tysięcy do ponad 1 miliona osób.
Ograniczenia dotykają nie tylko osób na stałe zamieszkujące w Polsce, ale
obejmują także obywateli polskich, którzy chcieliby zawrzeć związek partnerski lub małżeństwo poza granicami kraju. Osobom takim odmawia się
bowiem wydania zaświadczeń stwierdzających zdolność do zawarcia małżeństwa lub związku partnerskiego za granicą, w przypadku ustalenia przez
urzędników lub urzędniczki stanu cywilnego, że ma to być małżeństwo lub
związek partnerski między osobami tej samej płci.
W okresie od 2007 roku do połowy 2011 roku urzędy stanu cywilnego
8 razy odmówiły wydania zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia
związku małżeńskiego za granicą z powodu „podejrzenia” tej samej płci
wnioskodawcy i jego partnera328. Brakuje jednak informacji wskazującej ilu
osobom odmówiono takiego zaświadczenia bez wydania oficjalnej decyzji.
Odmowy USC uzasadniane są brzmieniem przepisów prawa, które
przewidują możliwość zawarcia małżeństwa jedynie między osobami różnej płci329. Orzecznictwo sądów rozpatrujących odwołania od takich decyzji
również nie jest jednolite. Z jednej strony zapadające wyroki wspierają taką
praktykę USC, uznając, że zawarcie jednopłciowego związku lub małżeństwa
za granicą mogłoby stworzyć ryzyko wystąpienia z wnioskiem o wpisanie do
polskich ksiąg stanu cywilnego akt stanu cywilnego sporządzonych za granicą, a więc „zmuszenia” do uznania takiego związku przez prawo polskie (tak
orzekł w swoim postanowieniu Sąd Okręgowy w Warszawie w 2012 roku330).
Z drugiej strony inne sądy uznają, że „obywatel ma prawo domagać się takiego zaświadczenia bez motywowania swego wniosku, a przesłanką odmowy nie może być w żadnej mierze ujawniona przez organ motywacja
327. I. Krzemiński (red.), Naznaczeni..., op. cit.
328. Pismo MSW z dnia 8 lutego 2012 r.
329. Np. decyzja Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie z dnia 9 listopada 2010 r.
330. Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16 lutego 2012 roku w (sygn.
Akt. VI Ca 860/11).
225

PRAWA OSÓB LGBT W POLSCE

wnioskodawcy”331. Z monitorowanych przez organizacje pozarządowe spraw
wynika, że z odmową spotykają się przeważnie jedynie ci wnioskodawcy,
których partnerzy mają imię lub nazwisko pozwalające urzędnikowi stanu
cywilnego na stwierdzenie, czy jest osobą tej samej płci co wnioskodawca.
Zdaniem KPH opisane powyżej działanie państwa, oprócz naruszania
zasady równego traktowania, stoi w rażącej sprzeczności z gwarantowanymi przez prawo wspólnotowe prawem do prywatności, prawem do swobodnego przemieszczania się i osiedlania na terytorium dowolnego państwa UE oraz korzystania z uprawnień przewidzianych w prawodawstwie
tego państwa (art. 21 Skonsolidowanego Traktatu o Funkcjonowaniu Unii
Europejskiej). Na skutek wniosku złożonego w tej sprawie przez polskie
organizacje pozarządowe Komisja ds. Petycji działająca w Parlamencie Europejskim uznała taką praktykę polskiej administracji za dyskryminującą
i niedopuszczalną332. Również Viviane Reding, Komisarz Sprawiedliwości
i Praw Podstawowych Unii Europejskiej, w wypowiedzi dla „Rzeczpospolitej” z dnia 2 lutego 2011 roku stwierdziła, że każdy obywatel ma prawo
uzyskania dokumentu o swoim stanie cywilnym333.
Aktualnie toczą się prace legislacyjne nad zmianą wzoru wniosku
o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym osoby chcącej wstąpić w związek małżeński za granicą (MSW miało przygotować projekt pierwotnie do
końca marca 2012 roku334, jednak ze względu na wniesienie licznych uwag
„odnośnie do zmiany wzoru zaświadczenia, została podjęta decyzja o konieczności przeprowadzenia dodatkowych ustaleń z MS i MSZ”335), które
prowadzić mają do wyłączenia obowiązku ujawnienia danych na temat
przyszłego partnera. Prace te poparły biura RPO336 i PRdRT. Wątpliwości

331. WSA w Gdańsku w wyroku z 6 sierpnia 2008 r. (sygn. akt III SA/Gd 229/08).
332. Petycja nr 0632/2008.
333. Zob. http://www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl/pdf/2010/11/660930/1553675.pdf.
334. Pismo MSW z dnia 25 listopada 2011 r.
335. Pismo MSW z dnia 30 kwietnia 2012 r.
336. „Tego rodzaju wzór zaświadczenia jest sprzeczny z wymogami art. 71 p.a.c.s., ale
przede wszystkim z zasadą demokratycznego państwa prawnego, wyrażoną w art.
2 Konstytucji RP. Brak jest zatem podstawy prawnej wymagania podawania danych
osoby, z którą wnioskodawca zamierza wstąpić w związek małżeński”. Za: Pismo RPO
do MSW z dnia 15 marca 2011 r.
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organizacji pozarządowych wzbudziła jednak niedawna odpowiedź MSW
na interpelację posła Roberta Biedronia dotycząca stanu prac nad zapowiadaną nowelizacją. Zdaniem MSW w ostatnim czasie pojawiła się konieczność zmiany całej Ustawy regulującej kwestię akt stanu cywilnego, w związku z czym prace nad zmianą zaświadczenia zostaną wstrzymane.
25. Jeśli ustawodawstwo krajowe nie uznaje zarejestrowanych związków
partnerskich osób tej samej płci, ani nie określa praw i obowiązków par
niebędących małżeństwami, państwa członkowskie są zachęcane do rozważenia możliwości wyposażenia par homoseksualnych, bez jakiejkolwiek
dyskryminacji w tym zakresie w tym przeciwko parom heteroseksualnym,
w środki prawne i inne środki odnoszące się do praktycznych problemów
związanych z rzeczywistością społeczną, w której te pary funkcjonują.
Jeśli ustawodawstwo krajowe nie uznaje zarejestrowanych związków partnerskich osób tej samej płci, ani nie określa praw i obowiązków par niebędących małżeństwem, czy władze rozważyły możliwość zastosowania środków
prawnych i innych środków odnoszących się do praktycznych problemów wynikających z braku uznania tych związków?
Inicjatywy w zakresie prawnego uznania zarejestrowanych związków
partnerskich, w postaci przedstawiania projektów odpowiednich ustaw,
podejmowane były już wielokrotnie (w 2004 roku, w zeszłej oraz obecnej
kadencji Sejmu). Za każdym razem brakowało jednak politycznej woli, aby
projekty te stały się obowiązującym prawem. W obecnej kadencji do Sejmu
wniesiono początkowo 2 projekty ustaw o związkach partnerskich. Sposób
procedowania nad oboma projektami wzbudził jednak liczne kontrowersje, a decyzje Marszałka Sejmu odebrane zostały przez opinię publiczną
jako wynikające z chęci wyeliminowania obu projektów ze względu na ich
sprzeczność z interesem politycznym rządzącej w Sejmie koalicji. Oba projekty zostały odrzucone przez Sejm w lipcu 2012 r. Partie opozycyjne jeszcze
w tym samym roku wniosły do Sejmu dwa kolejne projekty ustaw dotyczące
związków partnerskich. Zostały one uzupełnione o trzeci projekt (bardziej
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konserwatywny) przygotowany przez posła będącego członkiem partii rządzącej. Obecny klimat polityczny nie wskazuje jednak na to, aby którekolwiek z proponowanych rozwiązań zostało przyjęte przez parlament.
Od wielu lat brakuje politycznej i społecznej atmosfery sprzyjającej
uchwaleniu regulacji dotyczącej związków partnerskich. W 2008 roku
rzecznik Premiera odpowiadając na pytanie środowisk LGBT dotyczące
planów rządu w zakresie związków partnerskich, wskazała, że „Rada Ministrów nie zajmowała się i nie będzie zajmować się tą sprawą. (...) Rząd
nie podejmie inicjatywy tych środowisk, które przesłały na ręce szefa rządu projekt ustawy w tej sprawie”337. Poprzednia PRdRT w wypowiedzi
z 21 listopada 2009 roku wskazała natomiast, że „dzisiaj w Polsce nie ma
przestrzeni ani społecznej, ani politycznej na uchwalenie ustawy o związkach osób homoseksualnych”338.
Decyzje polityków stanowią w dużej mierze konsekwencję podziału społeczeństwa i ciągle utrzymującej się niechęci do przyjęcia takich rozwiązań.
Z badań przeprowadzonych przez CBOS w 2010 roku wynika, że wciąż więcej
jest przeciwników (47%) niż zwolenników (45%) zagwarantowania osobom
tej samej płci prawa do zawierania związków niebędących małżeństwem,
w których partnerzy mieliby prawa majątkowe przysługujące małżonkom, np.
prawo do wspólnego opodatkowania, prawo do dziedziczenia po zmarłym
partnerze. Badania przeprowadzone rok później przez TNS OPOP wskazują
jednak, że stosunek ten zaczyna powoli się zmieniać na korzyść zwolenników
wprowadzenia takiej regulacji (54% badanych było zwolennikami, natomiast
41% przeciwnikami takich zmian339). Dużo mniejszym poparciem cieszą się
inicjatywy, które miałyby umożliwić zawieranie przez takie pary małżeństw.
Przeciw takiemu uprawnieniu opowiedziało się 78% osób badanych, zaś poparłoby je jedynie 16% z nich340 (w badaniu TNS OBOP wyniki wynosiły odpowiednio: 68% badanych było przeciw zaś 27% z nich było za możliwością
zawierania małżeństw jednopłciowych).
337. Zob. http://www.innastrona.pl/newsy/3558/tusk-nie-chce-rozmawiac/.
338. Zob. http://fakty.interia.pl/fakty-dnia/news/radziszewska-nie-dla-legalizacji-zwiazkow-partnerskich,1400267.
339. Zob. http://wyborcza.pl/1,75478,9696907,Gej_przestraszyl_Platforme.html.
340. Zob. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_095_10.PDF.
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Liczne kontrowersje pojawiły się w trakcie rozpoznawania projektów ustaw
o związkach partnerskich, wniesionych w obecnej kadencji Sejmu. Zastrzeżenia dotyczyły praktyki przekazywania przez Marszałka Sejmu niewygodnych
dla koalicji rządzącej (do której należy również Marszałek) projektów ustaw do
sejmowej Komisji Ustawodawczej w celu zbadania ich zgodności z obowiązującym prawem. Z obserwacji organizacji pozarządowych oraz mediów wynika,
że do tej pory takiej procedurze poddawane były w zdecydowanej większości
przypadków jedynie projekty ustaw wniesione przez partie opozycyjne, a szczególnie te, które odnoszą się do kwestii obyczajowych. Komisja Ustawodawcza
(w której większość również ma koalicja rządząca) może wydać negatywną opinię o zgodności z prawem projektu rozpoznawanej przez nią ustawy, co powoduje, że zgodnie z Regulaminem Sejmu (dalej URS)341 Marszałek Sejmu może
wówczas odstąpić od poddania takiego projektu dalszym pracom w Sejmie.
Mechanizm ten został nazwany „niszczarką sejmową”, bowiem prowadzi on
w praktyce do wyeliminowania ocenionego negatywnie projektu. Oba projekty
ustaw o związkach partnerskich zostały przekazane do zaopiniowania wspomnianej powyżej Komisji. W dniu 28 czerwca 2012 roku Komisja wydała negatywne opinie odnośnie do obu projektów ze względu na ryzyko ich niezgodności
z Konstytucją (głównie z art. 18 Konstytucji RP, który przewiduje, że małżeństwo
to związek kobiety i mężczyzny). Obawy przed zablokowaniem przez Marszałka Sejmu dalszych prac nad projektami doprowadziły do zorganizowania przez
środowisko LGBT akcji protestacyjnej zmierzającej do przekonania Marszałka
Sejmu o konieczności dopuszczenia obu projektów do dalszego procedowania.
Mimo że ostatecznie obydwa projekty zostały dopuszczone do dalszych prac legislacyjnych zostały one odrzucone podczas następnego głosowania w Sejmie.
26. Biorąc pod uwagę, że dobro dziecka powinno być sprawą nadrzędną przy podejmowaniu decyzji dotyczących władzy rodzicielskiej lub
opieki nad dzieckiem, państwa członkowskie powinny zagwarantować,
by tego typu decyzje były podejmowane bez dyskryminacji ze względu
na orientację seksualną czy tożsamość płciową.
341. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej (tj. M.P. 2012 poz. 32).
229

PRAWA OSÓB LGBT W POLSCE

Jakie kroki podjęto w celu zapewnienia, by decyzje dotyczące władzy rodzicielskiej
były podejmowane bez dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość
płciową? Czy tego typu decyzje są w praktyce podejmowane bez dyskryminacji?
Polskie prawo nie przewiduje, aby orientacja seksualna rodzica miała
wpływ na decyzje dotyczące władzy rodzicielskiej lub kontaktów z dzieckiem.
Główną przesłanką, która ma decydować o ukształtowaniu takich stosunków,
jest dobro dziecka. Stanowi ona naczelną zasadę polskiego systemu prawa
rodzinnego. Potwierdzają ją również szczegółowe regulacje prawne z zakresu prawa rodzinnego (art. 93 oraz art. 1132 KRiO). W praktyce jednak argumenty odnoszące się do seksualności rodzica bywają podnoszone w postępowaniach mających na celu uregulowanie władzy rodzicielskiej lub kontaktów
z dzieckiem i niekiedy mają one wpływ na rozstrzygnięcia sądów.
Zarówno opinie biegłych, jak i ośrodków diagnostycznych, które wydają opinie w postępowaniach o władzę rodzicielską, wykorzystują niekiedy
orientację seksualną jako argument przemawiający przeciwko kompetencjom
takiego rodzica. Z obserwacji organizacji pozarządowych wynika, że przeprowadzane na potrzeby takich postępowań opinie bywają lakoniczne i tendencyjne. Mimo że często nie nawiązują wprost do orientacji seksualnej rodzica, odwołują się jednak do stwierdzeń (np. „styl życia, tj. życie z partnerką,
przyjaciółką”, „konieczność zaistnienia obojga rodziców dla pełnego rozwoju
dziecka”, „niestabilność emocjonalna”, „utrzymywanie kontaktów z niewłaściwym środowiskiem”342), które choćby pośrednio są wyrazem negatywnej
oceny predyspozycji takiego rodzica. Mimo że sądy nie odwołują się wprost
do orientacji seksualnej rodzica, wpływa ona jednak w niektórych sprawach
na decyzję o przyznaniu władzy rodzicielskiej drugiemu rodzicowi.
Potwierdza to również praktyka sądowa – mimo że dane statystyczne
MS343 wskazują na istnienie wyraźnej tendencji do częstszego powierzania
władzy rodzicielskiej matkom, w przypadku lesbijek sądy orzekają odwrot342. M. Zima, Prawo osób homoseksualnych do życia rodzinnego – prawo do wychowywania
własnych dzieci, [w:] M. Zima (red.), Tęczowe Rodziny..., op. cit., s. 33 i nast.
343. Z informacji statystycznych za 2006 rok wynika, że spośród wydanych ogółem
45024 orzeczeń o powierzeniu władzy rodzicielskiej matce zadecydowano w 27792
przypadkach, ojcu zaś tylko 1731.
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nie i częściej oddają dziecko pod opiekę ojca344. Należy jednak zaznaczyć,
że stopniowo sądy zaczynają wydawać orzeczenia, w których wyraźnie
podkreśla się zakaz wykorzystywania orientacji seksualnej jako argumentu
przeciwko rodzicowi ubiegającemu się o władzę rodzicielską.
(Sprawa nr 118) W 2011 roku Sąd Okręgowy w Krakowie stwierdził, że
orientacja seksualna rodzica nie może wpływać na kształt kontaktów z dziećmi. Postępowanie dotyczyło ojca, któremu była małżonka chciała ograniczyć
kontakty z dziećmi z powodu jego zamieszkiwania z parterem tej samej płci.
Sąd odwoławczy odniósł się negatywnie do decyzji Sądu pierwszej instancji,
który zabezpieczył kontakty ojca z dziećmi na czas trwania sprawy i orzekł
możliwości spotykania się z dziećmi jedynie bez obecności partnera.
27. Biorąc pod uwagę, że dobro dziecka powinno być sprawą nadrzędną przy podejmowaniu decyzji dotyczących adopcji, państwa członkowskie, których przepisy zezwalają na adopcję dzieci przez pojedyncze
osoby, powinny zapewnić, aby przepisy te stosowane były bez dyskryminacji ze względu na orientację seksualną czy tożsamość płciową.
Jakie działania podjęto w celu zapewnienia, by decyzje dotyczące adopcji
dzieci przez pojedyncze osoby (jeśli ustawodawstwo na to zezwala) były podejmowane bez dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość
płciową? Czy takie decyzje są w praktyce podejmowane bez dyskryminacji?
W polskim prawie nie występują przepisy stwierdzające, że tylko osoba heteroseksualna może adoptować dziecko. Wśród wymienianych przez
KRiO wymogów, które musi spełnić osoba chcąca przysposobić dziecko,
wskazano natomiast: zdolność do czynności prawnych, niekaralność, odpowiednią różnicę wieku, posiadanie odpowiednich warunków bytowych
i mieszkaniowych, dawanie rękojmi należytego wykonania praw i obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej, oznaczającej posiadanie takich
cech osobistych i poziomu moralnego, który gwarantuje właściwe dbanie
344. M. Zima, Prawo osób homoseksualnych..., op. cit.
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o dobro dziecka. Oznacza to, że teoretycznie adopcja dziecka przez samotną osobę homo- lub biseksualną jest w Polsce dopuszczalna. W praktyce
jednak, ze względu na nieostrość pojęcia „dobra dziecka”, rozpatrywanie
konkretnego wniosku o adopcję może doprowadzić do wykorzystania przez
pracownika ośrodka adopcyjnego czy sędziego stereotypowej oceny możliwości pełnienia przez osobę nieheteroseksualną funkcji rodzicielskich
zgodnie ze społecznymi oczekiwaniami.
Uznanie, że homo- lub biseksualna orientacja nie daje takiej gwarancji,
jest często wykorzystywanym argumentem, który ma przemawiać przeciwko przyznaniu takiej osobie statusu rodzica adopcyjnego.
Ponadto w postępowaniu adopcyjnym sytuacja osób samotnych jest zazwyczaj mniej korzystna w porównaniu do par pragnących adoptować dziecko.
Organizacjom pozarządowym nie są również znane żadne działania
władz, które miałyby służyć realizacji tego obszaru Zaleceń. Nadal widoczny
jest duży wpływ stereotypów, uzasadniających przekonanie, że osoby homoseksualne nie powinny wychowywać dzieci. Badanie PBS DGA z 2008 roku
wykazało, że 79% osób badanych nie chce, aby osoby homoseksualne miały
prawo do adopcji dzieci345.
Odzwierciedleniem obecnie panującego wśród części polityków nastawiania może być zaproponowana w maju 2011 roku przez Senat poprawka
do Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, zgodnie z którą pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka miałoby być powierzone osobom, które
nie są osobami o orientacji homoseksualnej. Parlament nie przyjął jednak
ostatecznie proponowanej zmiany.
W listopadzie 2009 roku duże kontrowersje wzbudziła opisana przez jeden
z ogólnopolskich dzienników sprawa aktywisty gejowskiego, który zamieścił
w Internecie informacje o tym, w jaki sposób można, według niego, ominąć
prawo i doprowadzić do adopcji dzieci. Miałoby się to odbywać na drodze
porozumienia między przyszłą matką (która rezygnowałaby z wychowywania
dziecka) a zainteresowaną osobą nieheteroseksualną. Porozumienie to miałoby polegać na złożeniu w USC zgodnego oświadczenia o ojcostwie dziecka.
345. Zob. http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/dziecko-nie-dla-geja,60222.html.
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W odpowiedzi na tę informację kilku prawicowych polityków zapowiedziało
podjęcie prac nad ustawą, która miałaby utrudnić adopcję dzieci przez gejów,
natomiast rzecznik prasowy Policji stwierdził, że sprawa ta wymaga wyjaśnienia pod kątem możliwości zaistnienia handlu ludźmi346.
Transpłciowość nie została jak dotąd uwzględniona w żadnych aktach normatywnych odnoszących się do życia rodzinnego, a więc również
w kwestii adopcji, jak i opieki nad dzieckiem. Ze spraw wpływających do
Fundacji Trans-Fuzja wiadomo jednak, że osoby decydujące się na korektę
płci, a będące jednocześnie rodzicami biologicznymi, najczęściej wolą poczekać do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, aby mieć pewność, że
zmiany prawne nie wpłyną na ich relację z dziećmi.
Ze względu na brak odpowiednich przepisów, żadna z kwestii związanych z rodzicielstwem osób transpłciowych znajdujących się w trakcie lub
po zakończeniu procesu korekty płci nie jest jasna. Mimo że polskie procedury dotyczące korekty płci nie przewidują obowiązku sterylizacji, organizacje pozarządowe nie spotkały się do tej pory z przypadkiem osoby
transpłciowej decydującej się na rodzicielstwo w trakcie lub po zakończeniu
procedury korekty płci.
Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawa status rodzicielski takiej osoby mógłby stać się problematyczny, w szczególności ze względu na
mocne upłciowione kategorii matki i ojca w KRiO. Art. 619 KRiO definiuje bowiem matkę dziecka jako „kobietę, która je urodziła”, co stwarzać
może trudny problem interpretacyjny w przypadku urodzenia dziecka
przez mężczyznę. Ojcostwo zaś automatycznie kojarzone jest z mężczyzną. Mimo że art. 85§1 KRiO stwierdza, że „domniemywa się, że ojcem
dziecka jest ten, kto obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed
urodzeniem się dziecka”, następujący po nim §2 doprecyzowuje pośrednio
kim może być ojciec – „Okoliczność, że matka w tym okresie obcowała
także z innym mężczyzną, może być podstawą do obalenia domniemania
tylko wtedy, gdy z okoliczności wynika, że ojcostwo innego mężczyzny jest
346. Zob. http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/policja-sprawdzi-jak-gej-mozeadoptowac-dziecko,114122.html.
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bardziej prawdopodobne”. Mimo że polskie prawo nie posługuje się żadną
definicją kobiety lub mężczyzny, praktyka każe skłaniać się ku przyjęciu,
że wyznaczona jest ona przede wszystkim przez status metrykalny.
28. Tam, gdzie prawo krajowe pozwala na leczenie samotnych kobiet
w zakresie wspomaganego rozrodu, państwa członkowskie powinny dążyć do zapewnienia dostępu do takiego leczenia bez dyskryminacji ze
względu na orientację seksualną.
Jakie środki podjęto, aby zapewnić samotnym kobietom dostęp do leczenia w zakresie wspomaganego rozrodu (jeśli jest ono dozwolone przez
krajowe ustawodawstwo) bez dyskryminacji ze względu na orientację seksualną? Czy w praktyce dostęp do leczenia jest zagwarantowany bez dyskryminacji?
W Polsce nie ma ustawodawstwa regulującego kwestie reprodukcji
wspomaganej. Zapłodnienie z wykorzystaniem metod wspomaganego rozrodu jest prywatnym, niefinansowanym przez państwo zabiegiem. Jedynym
świadczeniem gwarantowanym przez służbę publiczną w tym zakresie jest
inseminacja. W praktyce dostęp do takiego leczenia nie odbywa się bez dyskryminacji samotnych kobiet i kobiet w związkach jednopłciowych. Sytuacja transmężczyzn nie jest w tej kwestii znana.
Ze względu na brak regulacji prawnych w tym obszarze Polskie Towarzystwo Ginekologiczne (dalej PTG) podjęło działania mające na celu
stworzenie zbioru dobrych praktyk dotyczących technik wspomaganego
rozrodu w leczeniu niepłodności. Zbiór takich praktyk został wyrażony
w stanowisku PTG z 1996 roku. Zagadnienie zapewnienia samotnym kobietom dostępu do leczenia w zakresie wspomaganego rozrodu jest w nim
jednak nieobecne. Problem niepłodności lub bezpłodności odnoszony jest
jedynie do małżeństw lub partnerów „heteroseksualnych, pozostających
w utrwalonym związku osobistym”347.
347. Zob. http://spin.org.pl/rekomendacje-ptg-medycyna-rozrodu/techniki-wspomaganego-rozrodu/.
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Tematyka wspomaganego rozrodu (w szczególności in vitro jako metody najbardziej rozpoznawalnej w mediach) poruszana w kontekście macierzyństwa lesbijek wzbudza wiele kontrowersji.
(Sprawa nr 119) W styczniu 2010 roku na antenie Radia Maryja wystąpiła dr Hanna Wujkowska, która w wypowiedzi na temat skutków rozpowszechniania metody in vitro wskazała: „Dochodzi do tego, że można sobie zamówić dziecko według określonych cech. Były przypadki, że głuche
lesbijki zapragnęły mieć głuche dziecko. Więc poszukały głuchego dawcę
nasienia, bo musiał być ten czynnik męski. Ten mężczyzna był głuchy od
kilku pokoleń, rzeczywiście dziecko urodziło się głuche”348.
Z informacji uzyskanych od klientek KPH wynika, że zapłodnienie metodą in vitro nie wszędzie jest możliwe po ujawnieniu faktu nieposiadania
męża lub partnera. Na portalach dla kobiet pojawiają się jednak informacje
o adresach przyjaznych w tej kwestii klinik. Próbą rozwiązania tego problemu jest niekiedy skorzystanie z drogi naturalnego zapłodnienia lub umowy
o zrzeczeniu się praw do dziecka przez biologicznego ojca”349. Organizacje
pozarządowe nie odnotowały jak dotąd żadnej wypowiedzi przedstawicieli
lub przedstawicielek władz, potępiających tego typu praktyki.
f. Zatrudnienie
29. Państwa członkowskie powinny zagwarantować przyjęcie oraz
wdrożenie odpowiednich środków zapewniających skuteczną ochronę
przed dyskryminacją ze względu na orientację seksualną lub tożsamość
płciową w zatrudnieniu, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Środki te powinny obejmować warunki dostępu do zatrudnienia
oraz awansów, zwolnień, płac i innych warunków pracy, w tym zapobieganie, zwalczanie oraz karanie molestowania i innych form mobbingu.

348. Zob. .http://glosrydzyka.blox.pl/2010/02/W-Radiu-Maryja-o-in-vitro-gluchelesbijki.html.
349. M. Zima, Prawo osób homoseksualnych..., op. cit., s. 36.
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Czy istnieje ustawodawstwo zakazujące dyskryminacji w zatrudnieniu
w sektorze publicznym i prywatnym ze względu na orientację seksualną
i tożsamość płciową?
Polskie prawo zakazuje dyskryminacji w zatrudnieniu expressis verbis
jedynie ze względu na orientację seksualną350. Katalog wskazanych w KP
przesłanek dyskryminacji jest jednak otwarty, co oznacza, że teoretycznie
obejmuje on również tożsamość płciową. Zakaz dyskryminacji obejmuje
zarówno podmioty sektora publicznego, jak i prywatnego.
Gwarantowane przez art. 32 Konstytucji zasady równego traktowania oraz
zakazu dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym
z jakiejkolwiek przyczyny, znalazły odzwierciedlenie w przepisach rangi ustawowej, składających się na krajowy system prawa pracy. Art. 113 KP351 przewiduje, że jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu (bezpośrednia lub pośrednia),
w szczególności ze względu na orientację seksualną jest niedopuszczalna, a naruszenie tej zasady wiąże się z odpowiedzialnością odszkodowawczą (art. 183d KP).
W celu zapewnienia realizacji tej gwarancji na pracodawcę nałożono obowiązek
przeciwdziałania takiej dyskryminacji (art. 94 KP). Drugim aktem normatywnym
należącym do systemu prawa pracy, w którym zawarte zostały przepisy antydyskryminacyjne, jest Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(dalej UoPZiIRP)352, która określa zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Przepisy tej
ustawy mają chronić przestrzeganie zasady równego traktowania w dostępie i korzystaniu z usług oraz instrumentów rynku pracy m. in. bez względu orientację
seksualną (art. 2a UoPZiIRP). Trzecią ustawą, zawierającą regulacje odnoszące
się do obowiązku równego traktowania w dziedzinie zatrudnienia jest obowiązująca od dnia 1 stycznia 2011r. UoW. Jej przyjęcie miało na celu implementację
do polskiego prawa szeregu dyrektyw Unii Europejskiej – m.in.: 86/613/EWG,
2000/43/WE, 2000/78/WE, 2004/113/WE oraz 2006/54/WE.
350. Otwarty katalog.
351. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy tekst jednolity z dnia 23 grudnia
1997 r. (Dz.U. 1998 nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
352. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (tj. z dnia 9 kwietnia 2008 r., Dz. U. nr 69, poz. 415)
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Wskazane powyżej regulacje prawne wprowadziły kilka istotnych instytucji
prawa antydyskryminacyjnego, takich jak: dyskryminacja bezpośrednia, dyskryminacja pośrednia, dyskryminacja wielokrotna, molestowanie, molestowanie seksualne, a także przeniesienie ciężaru dowodu w postępowaniu dotyczącym naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu na pracodawcę.
Instytucje te przewidują możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności agencji
zatrudnienia lub pracodawcy poprzez ukaranie ich grzywną nie niższą niż 3000
zł (art. 121 ust. 3 oraz art. 123 UoPZiIRP) w przypadku dopuszczenia się przez
nich wykroczenia polegającego na nieprzestrzeganiu zasady zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu. Ustawa nakłada również obowiązki na urzędy pracy,
które zgodnie z art. 36 ust. 5E UoPZiIRP nie mogą przyjąć oferty pracy, jeżeli
pracodawca zawarł w niej wymagania, które mogą dyskryminować kandydatów
i kandydatki, w szczególności ze względu na orientację seksualną.
Mimo licznych zastrzeżeń organizacji pozarządowych do polityki państwa
w zakresie ustawodawstwa antydyskryminacyjnego, a w szczególności do ostatecznego kształtu długo wyczekiwanej UoW, obserwacja praktyki stosowania
tych przepisów zdaje się skłaniać do przyjęcia, że zapewniają one, w pewnym
stopniu, możliwość podjęcia ochrony przed dyskryminacyjnym traktowaniem,
choć wskazać należy, że zdarzają się również w tym zakresie wyjątki.
(Sprawa nr 136) Sprawa X. dotyczyła stażystki dyskryminowanej ze względu na swoją orientację seksualną przez pozostałe pracowniczki w miejscu
odbywania stażu. Dyskryminujące zachowanie nie spotkało się z żadną reakcją ze strony opiekuna stażu. Z powodu panującej atmosfery kobieta zrezygnowała ze stażu przed jego zakończeniem. Sąd pierwszej instancji pominął
zastosowanie konstrukcji przeniesienia ciężaru dowodu i uznał, że „nie ma
jakichkolwiek miarodajnych dowodów uzasadniających twierdzenia powódki
o dyskryminowaniu jej w miejscu odbywania stażu z powodu orientacji seksualnej przez kogokolwiek, czy to pracodawcę, czy też inne osoby zatrudnione
na jakiejkolwiek podstawie w sklepie”. Sąd uznał ponadto, że powódka jest
„nadwrażliwa” i „nadmiernie podkreślała swoją orientację seksualną w miejscu przeznaczonym do świadczenia pracy”. Sąd odwoławczy oddalił apelację
i podzielił ustalenia faktyczne poczynione przez sąd I instancji.
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Środowisko organizacji pozarządowych ocenia UoW jako przykład pospiesznie wprowadzonego i niedbałego legislacyjnie aktu normatywnego,
który zawiera poważne błędy, np. stosowanie błędnej definicji dyskryminacji bezpośredniej (podobnie jak KP)353, przewidywanie możliwości zaistnienia dyskryminacji wielokrotnej bez jednoczesnego przyznania ofierze
takiej dyskryminacji uprawnienia do dochodzenia pomnożonych roszczeń,
a także wprowadzenie różnych zakresów ochrony dla różnych przesłanek
dyskryminacyjnych przywołanych w tej ustawie.
Czy ustawodawstwo zakazujące dyskryminacji w zatrudnieniu obejmuje
a) dostęp do zatrudnienia i awansów b) zwolnienia c) kwestie płac d) kwestie
molestowania i innych form dyskryminacji?
Ustawodawstwo antydyskryminacyjne w sferze zatrudnienia obejmuje
wszystkie wskazane w pytaniu obszary.
KP w art. 183b § 1 pkt 1–3 uznaje za naruszenie nakazu równego traktowania nieuzasadnione różnicowanie sytuacji osób LGBT wobec pozostałych
pracowników na etapie nawiązania, trwania i rozwiązania stosunku pracy,
kształtowania warunków wynagrodzenia i innych warunków zatrudnienia,
awansowania, przyznawania świadczeń związanych z pracą, a także rozwoju
zawodowego pracownika lub pracowniczki i udziału w szkoleniach zawodowych. Ochrona ta obejmuje również treść ogłoszeń o pracę publikowanych przez pracodawcę (np. w gazecie). Jeśli oferta pracy zawiera wymaganie, które może dyskryminować kandydata ze względu na jego orientację
seksualną lub tożsamość płciową, uprawnia to go do wytoczenia przeciwko
pracodawcy powództwa do sądu pracy o odszkodowanie.

353. Zgodnie z art. 183a § 3 KP „dyskryminacja bezpośrednia ma miejsce, gdy pracownik z powodu swojej orientacji seksualnej był, jest lub mógłby być traktowany
w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy”. Takie sformułowanie
jest niezgodne z definicją wynikającą z dyrektyw unijnych. Wskazuje bowiem na
hipotetyczny charakter dyskryminacji, zamiast przypisać hipotetyczność zachowaniu,
z którym dyskryminacyjne zachowanie jest porównywane. Powoduje to, że teoretycznie można dochodzić roszczenia odszkodowawczego w sytuacji, gdy do nierównego
traktowania jeszcze nie doszło.
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Do przejawów dyskryminacji KP zalicza również molestowanie, w tym
molestowanie seksualne, które są zakazane na podstawie art. 183a § 5 pkt
2 KP oraz art. 183a § 6 KP.
Przepisy antydyskryminacyjne regulują również kwestię zakresu informacji, które podlegają ujawnieniu pracodawcy przez kandydata lub kandydatkę do pracy oraz pracownika lub pracowniczkę. Zawarty w art. 221 § 1
oraz § 2 KP katalog nie obejmuje obowiązku ujawnienia informacji o orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej.
W przypadku rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę, które nosi
cechy dyskryminacji, pracownik – w zależności od okoliczności – może żądać stwierdzenia bezskuteczności wypowiedzenia, przywrócenia do pracy na
poprzednich warunkach albo odszkodowania (art. 45 § 1 KP, art. 56 § 1 KP).
Jeśli zaś pracodawca dopuści się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika, temu drugiemu przysługuje wówczas uprawnienie do
rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia oraz do odpowiedniego odszkodowania (art. 55 § 11 KP). Skorzystanie przez pracownika z jakiegokolwiek
z wymienionych powyżej uprawnień również nie może stać się podstawą jego
niekorzystnego traktowania przez pracodawcę, także wówczas, gdy pracownik
udzielił w jakiejkolwiek formie wsparcia osobie korzystającej z uprawnień z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu (art. 183e KP).
Od chwili wejścia w życie UoW zakres ochrony antydyskryminacyjnej
ze względu na orientację seksualną został rozszerzony i objął następujące
obszary (art. 8 UoW):
– podejmowanie kształcenia zawodowego, w tym dokształcania, doskonalenia, przekwalifikowania zawodowego oraz praktyk zawodowych,
– podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej lub zawodowej, w tym w szczególności w ramach stosunku pracy albo pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,
– przystępowanie i działanie w związkach zawodowych, organizacjach
pracodawców oraz samorządach zawodowych, a także korzystanie z uprawnień przysługujących członkom tych organizacji, a także
– dostęp i warunki korzystania z instrumentów rynku pracy i usług
rynku pracy.
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Czy władze promują, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, inne
środki do walki z dyskryminacją, molestowaniem i innymi formami mobbingu,
na przykład poprzez: a) przyjmowanie określonych standardów zachowań przez
pracodawców i pracowników b) szkolenia i programy podnoszące świadomość
istotności równego traktowania, zarówno dla pracodawców, jak i pracowników;
c) dystrybucję wśród pracowników materiałów wyjaśniających ich prawa, możliwość złożenia skargi oraz możliwości rekompensat d) działania rekrutacyjne
skierowane do osób LGBT e) implementację polityk antydyskryminacyjnych
bezpośrednio odnoszących się do orientacji seksualnej i tożsamości płciowej
e) współpracę i wsparcie okazywane zrzeszeniom pracowników LGBT?
Jak dotąd władze podjęły niewiele inicjatyw, które promowałyby środki
do walki z dyskryminacją osób LGBT w zatrudnieniu, zarówno w sektorze
publicznym, jak i prywatnym. Dzieje się tak mimo faktu, że do promocji
przepisów antydyskryminacyjnych w zatrudnieniu ze względu na orientację
seksualną i tożsamość płciową wzywał Polskę już w 2008 roku Europejski
Komitet Praw Społecznych354.
MPiPS angażuje się głównie w projekty dotyczące dyskryminacji na rynku pracy ze względu na wiek, płeć czy niepełnosprawność. Potrzeba przeciwdziałania dyskryminacji pracowników LGBT na poziomie bardziej systemowym zaczyna się dopiero kształtować.
Opracowane przez MPiPS Strategie Wspierania Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego na lata 2007–2013 oraz 2009–2015355 podkreślają w Działaniu 4.3 (Społeczna Odpowiedzialność Biznesu), że rozwój idei społecznej
odpowiedzialności biznesu i jej praktycznych przejawów wymaga w szczególności „promocji idei różnorodności w środowisku pracy oraz zasady
równego traktowania wszystkich pracowników w szczególności bez względu
na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, wyznawaną religię, przekonania, wiek
i orientację seksualną”. Organizacjom pozarządowym nie są jednak znane

354. Zob. http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Conclusions/State/PolandXIX1_en.pdf.
355. Zob. http://www.mpips.gov.pl/spoleczenstwo-obywatelskie/strategia-wspieraniarozwoju-spoleczenstwa-obywatelskiego/.
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konkretne działania, które mają wynikać z wdrażania tych polityk. Jak dotąd
działania resortu w stosunku do osób LGBT ograniczyły się jedynie do zorganizowania kilku szkoleń oraz finansowego wsparcia pojedynczych projektów, realizowanych przez organizacje pozarządowe.
(Sprawa nr 94) W kwietniu 2008 roku Departament ds. Kobiet, Rodziny
i Przeciwdziałania Dyskryminacji w MPiPS ogłosił konkurs inicjatyw organizacji pozarządowych, który obejmował również inicjatywy dotyczące
przeciwdziałania dyskryminacji m.in. ze względu na orientację seksualną
jako kontynuację celów i założeń Europejskiego Roku Równych szans dla
Wszystkich 2007. Wśród dofinansowanych projektów znalazły się dwa projekty dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na orientację
seksualną: Multi-Kulti – portal o tolerancji i różnorodności KPH – z kwotą
dofinansowania w wysokości 30350 zł oraz Przeciwdziałanie dyskryminacji
ze względu na płeć i orientację (krzyżowej) jako kontynuacja celów i założeń
Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich 2007 Fundacji Autonomia – z kwotą dofinansowania w wysokości 39720 zł.
(Sprawa nr 95) W listopadzie 2009 roku MPiPS rozstrzygnęło konkurs
na najlepszy projekt w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji Zwiększenie
udziału osób wykluczonych społecznie w życiu społeczno-kulturalnym środowisk lokalnych. Wśród podmiotów, które otrzymały dofinansowanie, znalazły
się dwie organizacje LGBT – Stowarzyszenie Lambda Warszawa (dofinansowane w wysokości 54348 zł na realizację projektu Przeciwdziałaj dyskryminacji – to nie jest trudne!) oraz KPH (dofinansowane w wysokości 32120 zł na
realizację projektu Świat naprawiać, czyli jak uczyć o różnorodności).
(Sprawa nr 120) W lutym i marcu 2010 roku w Gdańsku, Wrocławiu
i Warszawie przeprowadzono z inicjatywy MPiPS jednodniowe szkolenie
Przeciwdziałanie dyskryminacji w teorii i praktyce, podnoszące kompetencje związane z pracą w zróżnicowanym kulturowo i światopoglądowo
środowisku społecznym. Szkolenie skierowano do nauczycielek i nauczycieli, pielęgniarek i pielęgniarzy oraz położnych, policjantów i policjantek,
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a także pracowników i pracowniczek administracji publicznej. Z ramowego programu szkolenia356 wynika, że obejmował on również „rozwój
wrażliwości antydyskryminacyjnej, kształtowanie postaw szacunku i zrozumienia dla drugiego człowieka bez względu na rasę, pochodzenie etniczne, przekonania, wiek, niepełnosprawność, płeć, orientację seksualną
i inne”. Jeden z bloków szkoleń prowadzili przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Prawa
Antydyskryminacyjnego (dalej PTPA).
Działania rekrutacyjne skierowane konkretnie do pracowników LGBT
nie były jak dotąd podejmowane. W Polsce nie funkcjonują pracownicze
zrzeszenia osób LGBT. Jedynym działaniem w obszarze związków zawodowych, które odnosiło się do promowania równouprawnienia pracowników
LGBT, było utworzenie w 2008 roku przez Ogólnopolskie Porozumienie
Związków Zawodowych (jedna z trzech największych centrali związków
zawodowych w Polsce, zrzeszająca około 700 tysięcy pracowników [dalej
OPZZ]), stanowiska pełnomocnika ds. gejów i lesbijek, na które powołany
został były działacz organizacji pozarządowych LGBT Adam Rogalewski.
Jego zadaniem – oprócz bezpośredniego kontaktu z osobami, które doświadczyły dyskryminacji w miejscu pracy – jest działalność na rzecz ogólnej poprawy świadomości pracowników i pracodawców na tematy związane
z dyskryminacją. W ramach EUROPride w 2010 roku OPZZ zorganizowało 15 lipca konferencję Zmierzając ku równemu traktowaniu pracowników
LGBT w Europie Środkowej i Wschodniej. Należy jednak pamiętać, że OPZZ
nie jest instytucją publiczną.
W lipcu 2012 roku w Warszawie powstała Fundacja LGBT Business Forum, której głównymi celami są m.in. promowanie równego traktowania
osób LGBT w zatrudnieniu, poprzez stworzenie wolnego od dyskryminacji
środowiska pracy oraz zachęcanie firm do świadomego kreowania swojego
wizerunku jako miejsca przyjaznego osobom LGBT.
356. Zob. http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/File/Kobieta_rodzina_przeciw_
dyskryminacji/szkolenie2010/Ramowy%20program%20szkolen%20antydyskryminacyjnych-MPiPS.pdf.
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W pewnej mierze, również PRdRT podejmuje działania mające na celu
promowanie środków do przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu.
Na stronie internetowej biura PRdRT umieszczono dwie broszury zawierające podstawowe informacje na temat dyskryminacji w zatrudnieniu (czym
jest taka dyskryminacja, jak ją rozpoznać, co powinna zrobić osoba, która
czuje, że jest ofiarą dyskryminacji), obejmujące również problematykę dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. Publikacje te nie obejmują
jednak dyskryminacji ze względu na tożsamość płciową.
Na marginesie warto dodać, iż w chwili obecnej nie pojawiają się już
ze strony instytucji publicznych inicjatywy wprowadzenia zmian, które
w sposób jawny niosłyby za sobą ryzyko dyskryminacji osób LGBT na
rynku pracy, jak np. pochodzący z 2008 roku pomysł ówczesnego Rzecznika Praw Dziecka (dalej RPD), aby utworzyć listę zawodów niedostępnych
dla osób homoseksualnych (miałaby ona uwzględniać przede wszystkim
nauczycieli i nauczycielki).
Wciąż jednak brakuje działań zmierzających do odpowiedniej promocji
zasad równego traktowania uwzględniających potrzeby pracowników LGBT.
Czy podjęto działania, by w polskim prawie znieść prawa, regulacje i praktyki dyskryminujące na podstawie orientacji seksualnej i tożsamości płciowej
w dostępie do rozwoju zawodowego w poszczególnych zawodach, ze szczególnym uwzględnieniem sił zbrojnych?
W polskim ustawodawstwie nie obowiązują obecnie przepisy prawne, które
dyskryminowałyby pracowników LGBT w dostępie do rozwoju zawodowego.
Art. 183b § 1 pkt 2-3 KP uznaje za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu różnicowanie przez pracodawcę sytuacji pracownika
z powodu m.in. orientacji seksualnej, jeśli skutkiem takiego różnicowania
jest pominięcie w typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe. Również UoW w art. 8 ust. 1 pkt 1 UoW zakazuje nierównego traktowania osób fizycznych ze względu na orientację seksualną
w zakresie podejmowania kształcenia zawodowego, w tym dokształcania,
doskonalenia, przekwalifikowania zawodowego oraz praktyk zawodowych.
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UoPZiIRP zobowiązuje natomiast do tego, aby wspieranie rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników na drodze udzielania porad zawodowych przez urzędy pracy było realizowane zgodnie z zasadą równości bez
względu na orientację seksualną (art. 38 ust. 2 pkt 3 UoPZiIRP). Organizowane przez starostę (ze środków Funduszu Pracy) szkolenia dla bezrobotnych, mające na celu podniesienie ich kwalifikacji zawodowych również
powinno odbywać się zgodnie z zasadą niedyskryminacji, w tym ze względu
na orientację seksualną (art. 40 ust. 6 UoPZiIRP).
Mimo istniejących przepisów prawa z obserwacji organizacji pozarządowych wynika, że wciąż powszechne są praktyki utrudniania dostępu do
rozwoju zawodowego pracowników, u których pracodawca podejrzewa lub
wie o ich nieheteroseksualności.
W odniesieniu do sił zbrojnych, podkreślenia wymaga stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej (dalej MON)357, z którego wynika, że osoby LGB – na
takich samych zasadach jak osoby heteroseksualne mają prawo do rozwoju zawodowego. Organizacje LGBT nie posiadają jednak informacji, w jaki sposób ta
gwarancja jest realizowana w praktyce w jednostkach podległych MON.
Czy w odniesieniu do sił zbrojnych: a) podjęto działania mające na celu
zapewnienie osobom LGBT ochronę przed dochodzeniami, groźbami, mobbingiem, znęcaniem się, okrutnymi rytuałami inicjacyjnynymi i innymi formami
złego traktowania b) czy normy dotyczące dyscypliny i szkolenia poborowych
poruszają kwestię konieczności przeciwdziałania dyskryminacji osób LGBT,
promocji tolerancji i wzajemnego szacunku?
Mimo że resort obrony zaczął podejmować pierwsze działania w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, kwestie dotyczące nierównego traktowania osób LGBT traktowane są wciąż w sposób wzmiankowy. Z obserwacji
organizacji LGBT wynika ponadto, że dowództwo wojska wciąż nie traktuje
dyskryminacji tej kategorii osób jako poważnego problemu polskiej armii.
Ze względu na dużą stygmatyzację zjawiska oraz specyfikę odbywania służby wojskowej trudno ocenić sytuację osób LGBT w tym obszarze.
357. Pismo MON z dnia 4 kwietnia 2012 r.
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Z Programu umacniania dyscypliny, przeciwdziałania uzależnieniom oraz zapobiegania patologiom społecznym w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
w latach 2012–2013 wynika, że we wskazanym okresie zaplanowano przeprowadzenie następujących działań, które w założeniu miałyby również obejmować
przeciwdziałanie występowaniu zachowań dyskryminacyjnych wobec osób LGB:
– cykl zajęć z zakresu ochrony praw człowieka na podstawie Zaleceń
CM/Rec. 2010/4 w sprawie praw człowieka dla członków sił zbrojnych (dwie
jednostki zajęciowe w 2012 roku, dwie jednostki zajęciowe w 2013 roku),
a następnie bieżące przeprowadzanie takich zajęć „w ramach obowiązków
służbowych” dla wszystkich żołnierzy, które w założeniu ma doprowadzić
do „zapoznania 100% stanu osobowego z tematyką”,
– realizacja szkoleń dla żołnierzy i pracowników wojska dotyczących
agresji, konfliktów, stresu i przemocy (mobbing, stalking, molestowanie,
dyskryminacja) – w 2012 roku ma odbyć się siedem szkoleń dla 200 osób,
a w 2013 roku osiem szkoleń dla 200 osób,
– opracowanie i upowszechnienie materiału informacyjno-edukacyjnego dotyczącego równego traktowania w środowisku służby i pracy
(3000 egzemplarzy),
– opracowanie i wydanie w 2012 roku informatora z zakresu mobbingu
(1000 egzemplarzy).
Ponadto z informacji uzyskanych z MON wynika, że w ramach realizowanych obecnie szkoleń żołnierze są zapoznawani z kwestiami orientacji
seksualnej oraz problemami molestowania seksualnego. W 2011 roku wydano zaś folder edukacyjny na temat równego traktowania.
Organizacje pozarządowe nie posiadają informacji, które pozwoliłyby na
ocenę zarówno obecnie realizowanych, jak i dopiero planowanych działań
resortu obrony, w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji osób nieheteroseksualnych. Nie wiadomo również, czy szkolenia te prowadzone są przez
wykwalifikowanych wykładowców.
Resort obrony podkreślił, że jak dotąd nie otrzymał żadnych zgłoszeń od żołnierzy, które wskazywałyby na występowanie znęcania się
czy okrutnych rytuałów inicjacyjnych wobec osób LGB358. Z obserwacji
358. Pismo MON z dnia 4 kwietnia 2012 r.
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organizacji pozarządowych wynika jednak, że nieheteroseksualna orientacja jest silnie stygmatyzowana w siłach zbrojnych. Osoby nieheteroseksualne starają się nie ujawniać informacji na temat swojej seksualności.
Mimo że, jak twierdzą niektóre źródła, odsetek osób służących w wojsku
jest wyższy niż w społeczeństwie (ok. 10–15%359), to organizacje pozarządowe LGBT otrzymują znikomą ilość zgłoszeń na temat dyskryminacji
w tym obszarze.
Na marginesie należy również zaznaczyć, że w grudniu 2008 roku odbył się ostatni pobór do Wojska Polskiego. Od tego czasu służba wojskowa
w czasie pokoju pełniona jest jedynie przez ochotników jako zawodowa
służba wojskowa (stała lub kontraktowa) lub niezawodowa służba wojskowa
(kandydacka, przygotowawcza, okresowa służba wojskowa, ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy).
Czy środki podjęte w celu przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu
w pełni i skutecznie obejmują osoby transpłciowe?
Tożsamość płciowa nie występuje w polskim prawie pracy wprost jako
przesłanka dyskryminacyjna. Dyskryminacja ze względu na transseksualność lub korektę płci może być jednak postrzegana (biorąc pod uwagę Dyrektywę 2006/54/WE360, ugruntowane orzecznictwo europejskich Trybunałów oraz przepisy Kodeksu pracy) jako dyskryminacja ze względu na płeć.
Prawo nie chroni jednakże osób transpłciowych, które nie decydują się
na zmianę prawnego oznaczenia płci w dokumentach. Oznacza to, że osoby dystansujące się od tradycyjnych wyobrażeń o tożsamości lub ekspresji
płciowej wciąż narażone są na dyskryminację. Zarówno pracodawcy, jak
i same osoby transpłciowe nie są świadome możliwości dochodzenia swoich
praw przed sądem pracy. Dyskryminacja osób korygujących płeć, podobnie
jak dyskryminacja ze względu na orientację seksualną, bardzo często bywa
358. Zob. http://archiwum.polityka.pl/art/tajemnica-wojskowa,369590.html.
360. Dyrektywa 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r.
w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania
kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (wersja przeredagowana),
Dz. Urz. UE. L nr 204, str. 23.
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ukrywana pod innymi, mającymi pozorny charakter, przyczynami (najczęściej odwołującymi się do zachowania bądź jakości wykonywanej przez pracownika lub pracowniczkę pracy).
Ze względu na nowelizacje ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP361
polska armia przekształciła się w zawodową służbę wojskową, stając się tym samym miejscem pracy podlegającym odpowiednim regulacjom prawa antydyskryminacyjnego. Sytuacja ta, jednakże, nie zmieniła statusu osób trans- i interseksualnych, które wciąż nie są dopuszczane do czynnej służby wojskowej362.
Trans- oraz interseksualność traktowane są aktach prawnych regulujących
funkcjonowanie sił zbrojnych jako choroby i ułomności prowadzące do negatywnej oceny zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej.
W 2011 roku Fundacja Trans-Fuzja oraz KPH prowadziły korespondencję
z MON w sprawie zasadności utrzymywania takich regulacji. Ministerstwo
tłumaczyło zasadność wykluczenia tych dwóch grup „specyficzną sytuacją
psychologiczną”, co zdaniem organizacji pozarządowych wskazuje nie tylko
na brak wśród decydentów aktualnej wiedzy nt. transpłciowości i interseksualności, ale również na nieadekwatność przywołanych przepisów do rzeczywistych przyczyn niedopuszczenia tych grup do czynnej służby wojskowej.
Czy stworzono programy promocji zatrudnienia skierowane specjalnie na
stworzenie możliwości zatrudnienia dla osób transpłciowych?
Nie istnieją programy promocji zatrudnienia skierowane specjalnie dla
osób transpłciowych.

361. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony rzeczypospolitej polskiej (tj. z dnia 26 marca 2012 r., Dz. U. z 2012 r. Poz. 461).
362. Rozporządzenie MON z dnia 25 czerwca 2004 w sprawie orzekania o zdolności
do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich
w tych sprawach ( Dz.U. 2004 Nr 151, poz. 1595); Rozporządzenie MON z dnia
20 października 2006 zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności
do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich
w tych sprawach (Dz.U. 2006 Nr 211, poz. 1557), Rozporządzenie MON z dnia
26 września 2006 w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu
Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego oraz właściwości i trybu postępowania
wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz.U. 2006 Nr 176, poz. 1304).
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MPiPS nie wyróżnia osób transpłciowych jako specyficznej grupy społecznej wymagającej odpowiednich szkoleń i programów.
30. Szczególną uwagę należy poświęcić zapewnieniu skutecznej ochrony prawa do prywatności osób transpłciowych w zakresie zatrudnienia,
zwłaszcza przy ubieganiu się o pracę, aby uniknąć jakiegokolwiek niepotrzebnego ujawnienia przeszłości płciowej tych osób lub ich wcześniejszego imienia i nazwiska zarówno pracodawcy, jak i innym pracownikom.
Czy podjęto działania w celu unikania ujawniania historii płciowej
osób transpłciowych lub ich wcześniejszego imienia i nazwiska w kontekście
zatrudnienia?
Patrz wyżej punkt 21.
g. Edukacja
31. Biorąc pod należytą uwagę nadrzędną zasadę dobra dziecka, państwa członkowskie powinny przyjąć odpowiednie środki prawne i inne
środki, skierowane do kadry nauczycielskiej oraz uczniów, mające na
celu zagwarantowanie skutecznego korzystania z prawa do edukacji, bez
dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową; środki te powinny w szczególności obejmować zagwarantowanie
poszanowania prawa dzieci i młodzieży do nauki w bezpiecznym środowisku, wolnym od przemocy, zastraszania, wykluczenia społecznego lub
innych form dyskryminującego i poniżającego traktowania związanego
z orientacją seksualną lub tożsamością płciową.
Czy wdrożono lub uzupełniono a) polityki równościowe i polityki bezpieczeństwa b) normy zachowania odnoszące się do kadry pedagogicznej, aby
zapewnić uczniom i studentom LGBT możliwość otrzymania edukacji w bezpiecznym, wolnym od przemocy środowisku, bez znęcania się, wyłączenia społecznego oraz innych form dyskryminującego i poniżającego traktowania?
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Nadal brakuje polityk i norm, które zapewniałyby równe traktowanie
i bezpieczeństwo osób LGBT w szkołach lub na uczelniach wyższych.
W wielu przypadkach szkoły zaprzeczają istnieniu osób LGBT wśród
ich uczniów i uczennic363. Mimo to, do KPH często zgłaszają się uczniowie
i uczennice, którzy skarżą się na homofobię lub transfobię w miejscu nauki.
(Sprawa nr 66) W 2010 roku dyrekcja jednego z łódzkich liceów uznała, że zachowanie dwóch uczennic tej szkoły, polegające na zamieszczeniu
w Internecie zdjęć, na których pozują, obejmując się, jest niezgodne ze statutem placówki. Zdaniem dyrekcji niepełnoletnie dziewczyny nie miały prawa
do manifestowania swojej orientacji seksualnej. Uczennicom zasugerowano,
aby albo usunęły zdjęcia, albo zmieniły szkołę364. Po wystąpieniu przez KPH
z interwencją do Kuratorium Oświaty w Łodzi doszło do przeprowadzenia rozmowy z dyrektorem liceum. Ostatecznie odstąpiono od wyciągnięcia
konsekwencji wobec uczennic365.
(Sprawa nr 68) W 2012 roku do KPH zwrócił się po pomoc maturzysta,
który po dokonaniu coming outu w swojej szkole stał się obiektem homofobicznych ataków ze strony innych uczniów i uczennic. Mimo podejmowanych przez niego interwencji zarówno nauczyciele i nauczycielki, jak
i szkolny pedagog pozostawali obojętni i nie podejmowali żadnych działań
w celu przeciwdziałania tego typu incydentom.
(Sprawa nr 121) O braku odpowiedniej świadomości ze strony kadry
pedagogicznej w zakresie tematyki LGBT świadczyć może również wypowiedź pracownika naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
na temat zorganizowanego w 2011 roku w Lublinie Międzynarodowego Festiwalu Transeuropa, promującego ideę praw człowieka. Dr Marek

363. W 2010 roku Marta Konarzewska i Jan Świerszcz kontaktowali się z warszawskimi szkołami w celu złożenia propozycji przeprowadzenia zajęć o osobach LGBT –
większości szkół dyrekcja odpowiadała, że w ich szkole „nie ma takich osób”.
364. Pismo KPH z dnia 6 kwietnia 2010 r.
365. Pismo Kuratorium z dnia 16 kwietnia 2010 r.
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Czachorowski powiedział wówczas na antenie Radia Maryja, że był to
„festiwal sodomitów” i „sodomski maraton”, na który „udały się zastępy
sodomitów”366.
Zgłaszający się do KPH uczniowie bardzo często deklarują stosowanie
w stosunku do nich przemocy psychicznej i fizycznej nie tylko ze strony innych uczniów i uczennic, lecz także nauczycieli i nauczycielek, pedagogów
i pedagożek, a w szczególności ze strony niektórych prowadzących lekcje
religii księży, sióstr zakonnych i katechetów lub katechetek. Ofiarami dyskryminacji stają się również sami wykładowcy, którzy ujawnili swoją nieheteronormatywną orientację seksualną.
(Sprawa nr 67) KPH zajmowała się sprawą S. K., doktoranta Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (publicznej uczelni wyższej), który wniósł
przeciwko uczelni pozew o odszkodowanie za doznaną dyskryminację ze względu na orientację seksualną. Po ujawnieniu kadrze naukowej swojej orientacji
seksualnej doktorant stał się adresatem złośliwych komentarzy. S. K. odmówiono przedłużenia studiów doktoranckich, co wiązało się również z utratą możliwości późniejszego zatrudnienia jako pracownika naukowego tej uczelni367.
(Sprawa nr 69) M. K. była nauczycielką w liceum368. W wyniku poparcia
dwóch uczennic (których dotyczy sprawa nr 66) oraz nieukrywania informacji na temat swojej orientacji seksualnej, zaczęła spotykać się z wrogim
nastawieniem ze strony innych nauczycieli i nauczycielek, a także uczniów
i uczennic. Po pewnym czasie, ze względu na homofobiczną atmosferę panującą w szkole, M. K. zrezygnowała z pracy.
Z badania „Polska psychologia wobec homoseksualności”, przeprowadzonego przez KPH w 2010 roku wynika, że wiedza wielu wykładowców
psychologii w Polsce na temat homoseksualności jest niewielka, a wyrażane
366. Zob. http://www.radiomaryja.pl/dzwieki/2011/05/2011.05.13.f.mp3.
367. Pismo KPH z dnia 15 grudnia 2010 r.
368. Zob. http://wyborcza.pl/1,97863,8034607,Jestem_nauczycielka_i_jestem_lesbijka.
html?as=1&startsz=x.
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opinie pełne są uprzedzeń i stereotypów. Do 130 losowo wybranych pracowników naukowych wysłany został list (napisany przez fikcyjnego studenta), w którym pytano o stanowisko psychologii na temat podstawowych
kwestii związanych z homoseksualnością. Uzyskane odpowiedzi wskazują
na nieaktualność lub znikomość wiedzy kadry psychologicznej na temat
tego zagadnienia. Większość respondentów nie umiała lub nie chciała odpowiedzieć na pytania: „Czy homoseksualność jest chorobą?”, a także „Czy
można leczyć/zmienić orientację seksualną?”, otwarcie przyznając się do
własnej niekompetencji. Wyniki badania budzą niepokój. Stwarzają obawę,
że kadra nie jest w stanie profesjonalnie prowadzić działalności dydaktycznej w tej dziedzinie. Pojawiające się w niektórych wypowiedziach krzywdzące i nieprawdziwe twierdzenia kierowane są do studentów, sprzyjając
tym samym utrwalaniu uprzedzeń. KPH przekazała informacje na temat
wyników badania Polskiemu Towarzystwu Psychologicznemu (dalej PTP),
które również wyraziło swoje zaniepokojenie i dostrzegło potrzebę podjęcia
aktywnych działań, służących zmianie obecnej sytuacji. PTP zobowiązało
się do przygotowania wystąpień do władz uczelni realizujących studia z zakresu psychologii, publikacji stosownego tekstu naukowego oraz poruszenia
tego zagadnienia podczas zjazdu naukowego369.
Uczelnie wyższe wciąż wyrażają zgodę na organizowanie w budynkach
uniwersyteckich wykładów i wystąpień osób, które w sposób otwarty wyrażają homofobiczne lub transfobiczne komentarze pod adresem osób LGBT.
(Sprawa nr 70) W 2010 r. Uniwersytet Szczeciński wyraził zgodę na wystąpienie z gościnnym wykładem Wojciecha Cejrowskiego, polskiego podróżnika znanego z homofobicznych i transfobicznych wypowiedzi. Mimo licznych
kontrowersji władze Uniwersytetu uzasadniły swoją decyzję argumentem,
że tematem wykładu miała być „podróżnicza pasja prelegenta”, a także przeświadczeniem, że skoro spotkanie było biletowane, to mogło ono zgromadzić
tylko osoby ściśle zainteresowane osobą Wojciecha Cejrowskiego370.

369. Pismo PTP z dnia 11 października 2010 r.
370. Pismo Rektora US z dnia 25 marca 2010 r.
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(Sprawa nr 71) Liczne kontrowersje wzbudziły wykłady Paula Camerona, amerykańskiego pseudopsychologa zaangażowanego w walkę o „zakaz
praktyk homoseksualnych”. Cameron wygłosił w 2009 roku serię wykładów
„Homoseksualizm – jednostki nieproduktywne przyczyniające się do kryzysu
demograficznego” na kilku uczelniach wyższych w Polsce. Zarzuty nienaukowości głoszonych przez Camerona poglądów odpierano argumentem, że
wykłady były organizowane z inicjatywy organizacji studenckich, które „mają
pewną autonomię i ze względu na nią władze uczelni nie mają zwyczaju ingerować w ich działania”371. Warto jednak zaznaczyć, że podczas kolejnej serii
wykładów Camerona w 2010 roku pt. „Homoseksualizm jako ruch społeczny
i jego konsekwencje”, na skutek stanowczych protestów kilka uczelni wyższych
zadecydowało o niewyrażeniu swojej zgody na jego wystąpienie.
Mimo przyjęcia przez MEN w 2008 roku (w rozporządzeniu dotyczącym podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia
w poszczególnych typach szkół372), treści mających na celu przeciwdziałanie
dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, ich obecność w tych programach wciąż ma charakter jedynie charakter deklaratywny i w praktyce
nie są one realizowane w trakcie zajęć.
Istnieją oczywiście przykłady pozytywnych działań w tym zakresie realizowanych przez poszczególne jednostki edukacyjne. Mimo to należą one
wciąż do wyjątków.
(Sprawa nr 122) W lutym 2010 roku na skutek składanych skarg KPH
podjęła interwencję373 w sprawie sporządzonych przez Narodowe Odrodznie Polski (dalej NOP) napisów, ulotek i wklejek o treściach faszystowskich.
Naklejki umieszczano na terenie Miasteczka Studenckiego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. NOP znane jest ze skrajnej niechęci wobec

371. Zob. http://wyborcza.pl/1,76842,6583292,Tournée_Camerona.html.
372. Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2009 nr 4, poz. 17).
373. Zob. http://www.kph.org.pl/pl/allnews/15-kph/321-ultoki-nopu-na-agh.
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mniejszości etnicznych, seksualnych oraz osób pochodzenia żydowskiego.
Na skutek interwencji KPH napisy usunięto, a władze uczelni poinformowały pracowników o konieczności odpowiedniego reagowania na podobne
przypadki w przyszłości374.
Brak zmian spowodowany jest również sposobem funkcjonowania
oświaty, która w Polsce w dużej mierze zależy od władz samorządowych.
W strukturach lokalnych dość często aktywni są politycy otwarcie deklarujący brak tolerancji wobec osób LGBT, a także dla organizacji reprezentujących ich interesy. System edukacji formalnej wciąż nie zapewnia instytucjonalnego wsparcia psychologicznego dla uczniów i uczennic LGBT,
a także ich rodziców. Wszelkie inicjatywy mające na celu zapewnienie tego
typu wsparcia podejmowane są w zasadzie jedynie przez organizacje LGBT
działające w większych miastach.
W 2008 roku KPH uczestniczyła w przygotowaniu publikacji Schoolmates. Znęcanie się w szkołach. Przewodnik dla młodzieży jak przeciwdziałać
znęcaniu375 współfinansowanej ze środków Komisji Europejskiej. Podręcznik zawierał m.in. wyniki badań nad zjawiskiem homofobii w szkołach,
a także porady dla nauczycieli i nauczycielek wraz z propozycjami ćwiczeń
dla uczniów i uczennic. W projekcie badawczym uczestniczyło 270 osób
(uczniowie i uczennice, nauczyciele i nauczycielki oraz inny personel szkolny). Uzyskane wyniki wskazują m.in. na to, że:
– w ciągu ostatniego roku szkolnego 40,3% badanych bardzo często lub
często słyszało w swojej szkole, aby ktoś obrażał innego ucznia używając określeń: „ty, pedale”, „ciota”, „cwel”, „pedzio” i tym podobnych,
– w 96% przypadków tego typu języka używali uczniowie i uczennice,
natomiast w 3,1% byli to nauczyciele lub nauczycielki,
– w 47,6% przypadków tego typu język stosowany był podczas lekcji,
– 13,1% uczestników badania wskazało, że w ciągu ostatniego roku szkolnego w swojej szkole, miało wrażenie, że jakiś uczeń jest poniżany, wyszydzany
lub atakowany fizycznie, ponieważ jest lub inni podejrzewają, że jest gejem,
374. Pismo AGH z dnia 29 marca 2010 r.
375. Zob. http://www.kph.org.pl/publikacje/schoolmates_dla_nauczycieli.pdf.
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– 62,2% badanych wskazało, że nikt nie interweniował ani nie stawał
w obronie osób poniżanych lub atakowanych.
Warto jedynie dodać, że władze publiczne nie podjęły jednak działań
mających na celu szersze rozpowszechnienie tej publikacji.
Czy szkolenia dla kadry pedagogicznej zwracają uwagę na to, by traktować
uczniów i studentów LGBT z szacunkiem oraz uczą wykrywania przypadków
dyskryminacji i odpowiadania na nie?
Szkolenia nie zwracają odpowiedniej uwagi na aspekty związane z właściwym traktowaniem uczniów i uczennic oraz studentów i studentek LGBT.
Nie podejmują również kwestii właściwego reagowania na przypadki homofobicznej i transfobicznej dyskryminacji.
Z badań zrealizowanych w 2011 roku w ramach projektu Wielka nieobecna przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej (dalej TEA)
wynika, że „w dokumentach dotyczących standardów kształcenia nauczycielek i nauczycieli nie są zawarte wymogi posiadania przez nauczycieli
i nauczycielki odpowiednich kwalifikacji przygotowujących ich do prowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej lub przeciwdziałania dyskryminacji w szkołach. Realizacja edukacji antydyskryminacyjnej w szkole
jest więc zależna wyłącznie od dobrej woli i poziomu świadomości władz
szkół wyższych i placówek doskonalenia nauczycieli i nauczycielek oraz
osobistej chęci ich rozwoju”376. W praktyce skutkuje to brakiem podstawowej wiedzy antydyskryminacyjnej, a także niepodejmowaniem żadnych działań w celu zmiany tej sytuacji. Oferty ośrodków doskonalenia
nauczycielek i nauczycieli Ośrodka Rozwoju Edukacji (będącego najważniejszą instytucją publiczną, odpowiadającą na szczeblu ogólnokrajowym
za doskonalenie nauczycieli) oraz programy studiów podyplomowych dla
nauczycielek i nauczycieli nadal nie są wolne od stereotypów i uprzedzeń
w kwestiach orientacji seksualnej i transpłciowości. Nie gwarantują również możliwości odbycia szkoleń i warsztatów antydyskryminacyjnych,
376. M. Abramowicz (red.), Wielka nieobecna..., op. cit., s. 293.
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które obejmowałyby omówienie tego rodzaju zagadnień. Brakuje również
dobrych praktyk w zakresie realizacji praw uczniów i uczennic oraz studentów i studentek LGBT (takie praktyki zostały sformułowane jedynie
w odniesieniu do takich kategorii osób jak cudzoziemcy albo osoby niepełnosprawne). Nauczyciele i nauczycielki nie są zatem uwrażliwiani na
rozpoznawanie dyskryminacji osób LGBT. Nie posiadają również umiejętności w zakresie reagowania na tego rodzaju zachowania. Orientacja
seksualna oraz tożsamość płciowa nadal są w szkołach tematem tabu, tak
więc o homofobii lub transfobii jako zjawisku nie rozmawia się w ogóle.
Nauczyciele i nauczycielki często traktują bullying rówieśniczy jako zwykłe „dokuczanie”. Nie dostrzega się niebezpieczeństwa tego typu zachowań lub ich szkodliwości np. poprzez zastosowanie analogii do rasizmu
czy antysemityzmu. Zdaniem organizacji pozarządowych, na brak aktywności nauczycieli i nauczycielek w zakresie działań odnoszących się do
spraw nieheteroseksualności i transpłciowości wciąż ma wpływ incydent
z 2006 roku, kiedy ówczesny minister edukacji narodowej Roman Giertych podjął decyzję o wycofaniu z użytku podręcznika Rady Europy
Kompas. Edukacja o prawach człowieka w pracy z młodzieżą. Powodem
było wyszczególnienie w nim treści odnoszących się do orientacji seksualnej człowieka, które nie korespondowały ze światopoglądem ministra.
Zdaniem biorącej udział w badaniu Wielka nieobecna członkini Związku
Nauczycielstwa Polskiego (dalej ZNP) „Los podręcznika z tym słynnym
rozdziałem dotyczącym praw osób o innej orientacji seksualnej pokazuje,
że nauczycielom raczej nie wolno o pewnych przejawach dyskryminacji
mówić. Wystarczy zresztą spojrzeć do podręczników z przygotowania do
życia w rodzinie, że np. kwestia dyskryminacji ze względu na orientację
seksualną w ogóle nie istnieje i w związku z tym myślę, że wśród wielu nauczycieli ich homofobiczne postawy zostały doskonale wzmocnione przez te decyzje ministra Giertycha, i ponieważ nigdy nikt, łącznie
z panią minister Hall [późniejsza minister edukacji] – chociaż myśmy do
niej o to apelowali, żeby ona publicznie przywróciła ważność tego tematu
i odcięła się od tych decyzji Giertycha – ona tego nie zrobiła nigdy, tak
jak myśmy sobie wyobrażali, że to zostanie zrobione. Więc gdzieś tam to
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zostało usankcjonowane. Mało tego, te zmiany podręczników przy wprowadzaniu nowej podstawy programowej, kiedy jeszcze kilka rzetelnych
podręczników zostało wyrzuconych przez recenzentów, głównie kościelnych, czy wywodzących się z uczelni katolickich, pokazuje, że ten kurs,
żeby nie uwzględniać praw osób o innej orientacji seksualnej, jeszcze się
zaostrzył”377.
Istnieją jednak przykłady pozytywnych działań instytucji oświatowych
w tym zakresie. Stanowią one jednak wyjątek od reguły i są często efektem
inicjatyw podejmowanych przez organizacje pozarządowe.
(Sprawa nr 120) W lutym i marcu 2010 roku w Gdańsku, Wrocławiu
i Warszawie przeprowadzono z inicjatywy MPiPS jednodniowe szkolenie
Przeciwdziałanie dyskryminacji w teorii i praktyce, podnoszące kompetencje
związane z pracą w zróżnicowanym kulturowo i światopoglądowo środowisku
społecznym. Szkolenie kierowano do nauczycielek i nauczycieli, pielęgniarek
i pielęgniarzy oraz położnych, policjantów i policjantek, a także pracowników
administracji publicznej. Z ramowego programu szkolenia378 wynika, że obejmował on również „rozwój wrażliwości antydyskryminacyjnej, kształtowanie
postaw szacunku i zrozumienia dla drugiego człowieka bez względu na rasę,
pochodzenie etniczne, przekonania, wiek, niepełnosprawność, płeć, orientację seksualną i inne”. Jeden z bloków szkoleń prowadzili przedstawiciele
i przedstawicielki organizacji pozarządowych, m.in. PTPA.
(Sprawa 123) Od 2011 roku KPH realizuje we współpracy z miastem
Wrocław program edukacyjny przeciw wykluczeniu, w ramach którego
przedstawiciele i przedstawicielki organizacji prowadzą dla uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych trzygodzinne zajęcie dotyczące homoseksualności i homofobii. Projekt ten obejmuje również dwudniowe warsztaty dla
nauczycieli i nauczycielek.

377. Ibidem, s. 30.
378. Zob. http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/File/Kobieta_rodzina_przeciw_
dyskryminacji/szkolenie2010/Ramowy%20program%20szkolen%20antydyskryminacyjnych-MPiPS.pdf.
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(Sprawa 124) W 2011 roku doszło do spotkania przedstawicieli i przedstawicielek KPH, biura edukacji i działającego przy ratuszu Warszawskiego Centrum
Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, które odpowiada m.in. za rozwój
zawodowy nauczycieli i nauczycielek. Efektem spotkania była deklaracja stałej
współpracy obu instytucji przy realizacji projektów edukacyjnych w szkołach.
Z przeprowadzonego w 2012 r. przez KPH badania „Lekcja równości”379
wynika, że nauczycielom wciąż brakuje kompetencji i umiejętności w radzeniu sobie ze zjawiskiem homofobicznego nękania w szkole. Połowa z nich
zadeklarowała, że zwiększenie ilości szkoleń dotyczących tego zagadnienia
mogłoby im pomóc w prawidłowej identyfikacji i przeciwdziałaniu temu
zjawisku. Co ciekawe, ponad połowa uczestniczących w badaniu nauczycieli przyznała również, że tematyka homoseksualności nie jest w sposób
wystarczający uwzględniona w szkolnych programach nauczania.
Czy istnieje wsparcie dla organizacji szkolnych kampanii oraz wydarzeń
kulturalnych przeciwko homofobii i transfobii, wiążące się, jeśli zachodzi taka
potrzeba, z obecnością przedstawicieli organizacji LGBT?
Bardzo rzadko organizuje się kampanie lub wydarzenia kulturalne nakierowane na przeciwdziałanie homo- lub transfobii w szkole. Jeszcze rzadziej tego typu wydarzeniom udziela się wsparcia ze strony władz szkoły,
które to wsparcie wyrażałoby się również poprzez dopuszczenie do udziału
w ich realizacji przedstawicieli i przedstawicielek organizacji LGBT.
W przeszłości zdarzały się przypadki niedopuszczania przedstawicieli
i przedstawicielek organizacji LGBT do prelekcji i spotkań w szkołach publicznych oraz wyjazdów z młodzieżą. W 2006 roku MEN podjęło decyzję
o odmowie dofinansowania dwutygodniowych warsztatów Do we need gender organizowanych przez KPH, których celem było przeciwdziałanie stereotypom na temat płci i orientacji seksualnej. Według ministerstwa, publiczne pieniądze nie mogły być wykorzystywane do organizacji obozów
„szerzących dewiacje”.
379. J. Świersz, Lekcja..., op. cit.
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W praktyce to organizacje LGBT zabiegają o możliwość obecności
w szkołach. Zdarza się, że tego typu działania spotykają się z odmową ze
strony instytucji edukacyjnych.
Należy jednak zaznaczyć, że sporadycznie organizacjom LGBT umożliwia
się uczestnictwo lub organizację wydarzeń dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji osób LGBT w szkołach i na uczelniach wyższych. W decydującej mierze jest to uzależnione od nastawienia władz danej instytucji, a także
uprzednich doświadczeń we wspólnej realizacji tego typu przedsięwzięć.
(Sprawa nr 125) Przejawem tego typu aktywności jest działalność Teatru Forum KPH, który miał okazję gościć ze swoimi przedstawieniami w różnych szkołach. W dniu 16 marca 2012 roku zespół Teatru wystąpił w Warszawskim Domu
Dziecka nr 9. W ramach zajęć wychowankowie mieli za zadanie wcielić się w rolę
siedemnastoletniej lesbijki i zmierzyć się z różnymi wyzwaniami, z którymi musiała sobie poradzić w szkole lub domu. Na zakończenie wieczoru członkowie Teatru odpowiadali na różne (także osobiste) pytania dotyczące tematyki LGBT.
(Sprawa nr 126) W dniu 28 kwietnia 2010 roku ówczesny działacz KPH
Robert Biedroń został zaproszony na spotkanie „Rozmowy dla Tolerancji”
zorganizowane przez liceum ogólnokształcące w Kędzierzynie Koźlu.
(Sprawa nr 127) KPH przyłączyła się w 2011 roku do programu Wrocław przeciw
rasizmowi i wykluczeniom, który przygotowało XIV LO we Wrocławiu we współpracy z Urzędem Miasta Wrocławia. W ramach projektu przedstawiciele i przedstawicielki KPH mieli realizować zajęcia edukacyjne na temat homofobii dla uczniów
i uczennic oraz nauczycieli i nauczycielek wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych.
Warta odnotowania jest również współpraca organizacji LGBT z ZNP,
który również stara się wprowadzać tematykę wolnej od stereotypów edukacji na temat nieheteroseksualności i transpłciowości do swoich działań380.
380. Publikacja ZNP – D. Obidniak (red.), Czytanki o edukacji. Dyskryminacja, ZNP,
Warszawa 2011 – zawiera tekst M. Pogorzelskiej Niewidzialność i dyskryminacja
poruszający kwestię sytuacji osób LGBT w polskich szkołach.
Zob. http://www.znp.edu.pl/media/files/941683ee2916584f58d014830a0fa74c.pdf.
258

V. RAPORT SZCZEGÓŁOWY

32. Biorąc pod należytą uwagę nadrzędną zasadę dobra dziecka, państwa członkowskie powinny powziąć na wszystkich szczeblach odpowiednie środki, mające na celu promowanie w szkołach wzajemnej tolerancji
oraz szacunku, niezależnie od orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej. Środki te powinny obejmować dostarczanie obiektywnych informacji na temat orientacji seksualnej oraz tożsamości płciowej, na przykład
w szkolnych programach nauczania i materiałach edukacyjnych, a także
udzielanie uczniom oraz studentom niezbędnych informacji, ochrony
i wsparcia, aby umożliwić im życie w zgodzie z ich orientacją seksualną oraz tożsamością płciową. Ponadto, państwa członkowskie mogą zaprojektować i wprowadzić w szkołach specjalne programy równościowe
i bezpieczeństwa oraz plany działania, a także zapewnić dostęp do odpowiednich szkoleń o tematyce antydyskryminacyjnej lub podręczników
i pomocy nauczania. Środki te powinny uwzględniać prawa rodziców do
edukacji swoich dzieci.
Czy informacje na temat orientacji seksualnej i tożsamości płciowej są
obecne w programie szkolnym? Czy informacje te przekazywane są w sposób obiektywny, z szacunkiem dla osób LGBT? Czy uczniom oraz studentom
udziela się niezbędnych informacji, ochrony i wsparcia, aby umożliwić im życie w zgodzie z ich orientacją seksualną oraz tożsamością płciową?
Informacje na temat orientacji seksualnej są obecne w programie szkolnym. Nie są one jednak przekazywane w sposób obiektywny, z szacunkiem
dla osób nieheteroseksualnych. Uczniowie i studenci LGBT nie mogą również liczyć na udzielenie niezbędnych informacji, ochrony czy wparcia adekwatnego do ich potrzeb. Zdaniem organizacji LGBT dotychczasowa edukacja odnosząca się do tematyki LGBT w żadnej mierze nie przyczynia się
do realizacji tego obszaru Zalecenia.
Program szkolny zawiera również odniesienie do tożsamości płciowej,
jednakże jest ona rozumiana jedynie w kontekście kobiecości oraz męskości. Program nie wydaje się zawierać elementów uczących o transpłciowości
w sposób adekwatny do aktualnych standardów praw człowieka.
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Realizowane w szkołach publicznych programy nauczania różnych przedmiotów wynikają z podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego w szkołach, przyjętej przez MEN w rozporządzeniu
z 2008 roku381. Analizę tego aktu normatywnego oraz realizowanego na jego
podstawie systemu kształcenia obowiązkowego dzieci i młodzieży przeprowadziło w 2011 roku Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA)382.
Wyniki badań wskazują, że zawarte w podstawie programowej odwołania do niedyskryminacji, w tym dyskryminacji ze względu na orientację
seksualną, mają charakter marginalny. Orientację homo- i biseksualną traktuje się jako „odmienność seksualną”, co budzi tym samym pejoratywne
skojarzenia z obcością lub dziwactwem. Brakuje odniesień do naukowego
rozumienia orientacji seksualnej i pojęć z nią związanych, np. homofobii383,
co skutkuje również nieobecnością zagadnień odnoszących się do przyczyn
takiej dyskryminacji i jej konsekwencji. Niedostępne są również zajęcia
w zakresie gender studies czy gender maintreamingu.
Ponadto z analizy podstawy programowej i podręczników wynika, że
w zakresie nauki języka polskiego uczniowie i uczennice mają ograniczoną możliwość nabycia kompetencji antydyskryminacyjnych związanych
z orientacją seksualną czy tożsamością płciową. Bardzo dużo zależy od
wrażliwości osób nauczających, które w wielu przypadkach decydują o doborze podręczników lub przerabianych tekstów literackich384. Informacje
o orientacji seksualnej nie pojawiły się w żadnym z analizowanych przez
Towarzystwo podręczników do języka polskiego385. „Warto także zwrócić
uwagę, że wśród autorek i autorów zaprezentowanych w publikacji tekstów
literackich i materialnych wytworów sztuki znalazły się osoby bi- i homoseksualne, jednak ich orientację seksualną przemilczano, podczas gdy ujawniano informacje o heteroseksualnej orientacji innych osób (świadczą o tym
podane informacje o stanie cywilnym czy posiadaniu dzieci)”.
381. Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2009 nr 4, poz. 17).
382. Wyniki analiz został zawarte w publikacji M. Abramowicz (red.), Wielka nieobecna..., op. cit.
383. Ibidem, s. 107.
384. Ibidem, s. 122.
385. Ibidem, s. 144.
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Również podręczniki do nauczania historii oraz wiedzy o społeczeństwie
(WOS) nie zawierają odniesień do osób LGBT386. Przekaz, który z nich płynie, sprawia wrażenie, że promowany jest wyłącznie jeden model rodziny
– tworzonej przez parę różnopłciową i heteroseksualną387. Nie ma w nim
miejsca dla związków jednopłciowych czy samotnego wychowywania dzieci
przez geja, lesbijkę lub osobę biseksualną.
„Tematyka stereotypów dotyczących gejów, lesbijek, osób biseksualnych czy transpłciowych (transseksualnych) wydaje się być zupełnie pomijana w podręcznikach do WOS. Podobnie dzieje się we wszystkich tekstach, w których przytaczane są definicje praw człowieka, dyskryminacji
czy prześladowań. Ich autorki i autorzy wymieniają kilka różnych przesłanek, jednak zazwyczaj nie wskazują dyskryminacji osób homoseksualnych
ani przysługujących im praw”388.
Przedmiotem, który zgodnie z podstawą programową powinien w największym stopniu uwzględniać tematykę życia seksualnego człowieka, jest
Wychowanie do życia w rodzinie (dalej WdŻwR). Już sama nazwa przedmiotu wskazuje, że jedyną instytucją gwarantującą prawidłowe i szczęśliwe życie jest rodzina. Realizację przedmiotu reguluje dodatkowe rozporządzenie MEN389. Wynika z niego, że przedmiot ten – w porównaniu do
innych powyżej wskazanych – nie ma charakteru obligatoryjnego. Rodzice
lub prawni opiekunowie dziecka, którzy nie chcą, aby uczęszczało ono na
zajęcia z tego przedmiotu, informują o tym dyrekcję szkoły. Natomiast
uczeń lub uczennica, którzy osiągnęli pełnoletniość, mogą zrezygnować
z tych zajęć samodzielnie. Wymiar czasowy przedmiotu ogranicza się do
14 godzin rocznie. Z informacji uzyskanych przez KPH wynika, że zajęcia te prowadzone są jedynie w około 70% gimnazjów, a około 46% osób
nauczających przedmiotu nie posiada specjalizacji seksuologicznej lub
386. Ibidem, s. 171.
387. Ibidem, s. 172.
388. Ibidem, s. 207.
389. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie
sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym
człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny,
życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych
w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz.U. nr 67, poz. 756 z późn. zm.).
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psychologicznej, lecz historyczną bądź społeczną, bez dodatkowego przygotowania. Tylko 12% nauczycieli i nauczycielek używa podręczników do
prowadzenia tych zajęć390.
Podstawa programowa operuje bardzo ogólnymi kategoriami na określenie treści, które mają być nauczane w ramach WdŻwR. Rezultatem takiej
redakcji przepisów jest niejasność co do konkretnych wartości i norm, które
ustawodawca miał na myśli. Pozostawia to dużą swobodę interpretacyjną
dla twórców podręczników. W praktyce treści poświęcone orientacji seksualnej pełne są stereotypów i uprzedzeń, opierają się na fałszywych teoriach,
a także mają skłonność do odwoływania się do wiary i religii. Homoseksualność jest w nich traktowana jako odchylenie, przypadłość, a osoby, które mają taki „problem” powinny być nakłaniane do terapii reparatywnej391.
W podręcznikach tych brakuje obowiązujących naukowych definicji takich
pojęć, jak homoseksualność, biseksualność czy heteroseksualność. Orientacja homoseksualna jest nagminnie łączona z tematyką przenoszenia chorób drogą płciową, pedofilią, sadyzmem oraz masochizmem. Przekazywane
treści zawierają również odwołania do zjawisk nieznanych we współczesnej
literaturze naukowej, takich jak: „homoseksualizm pozorny” czy „lęk homoseksualny”. Wśród zatwierdzonych przez MEN podręczników do nauczania tego przedmiotu szczególne kontrowersje budzi publikacja Teresy
Król „Wędrując ku dorosłości”392, w której zawarte są twierdzenia sprzeczne
ze współczesną nauką, takie jak: „Jak pokazuje doświadczenie, powierzchowne skłonności homoseksualne mogą się cofać w miarę szybko, jeżeli
nie towarzyszyło im czynne życie homoseksualne”, czy „Najważniejszej siły
do stawiania czoła swoim skłonnościom osoba homoseksualna nie znajdzie
jednak w analizie psychologicznej lub też w samych radach terapeuty. Konieczne jest odwołanie się do «ostatecznego źródła siły», jakim jest doświadczenie wiary w Boga i sumienie”.

390. J. Świerszcz, Lekcja równości, KPH, Warszawa 2012 r. Tekst publikacji:
http://www.kph.org.pl/publikacje/lekcjarownosci.pdf.
391. M. Abramowicz (red.), Wielka nieobecna..., op. cit., s. 239.
392. T. Król, (red.), Wędrując ku dorosłości: przygotowanie do życia w rodzinie dla
uczniów starszych klas szkoły podstawowej, Rubikon, Kraków 2009 r.
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„Nieheteroseksualni czytelnicy z lektury niniejszych pozycji nie dowiedzą
się, gdzie mogą uzyskać niezbędne wsparcie, np. psychologiczne, co oznacza
termin «coming out», jakie są ich prawa i jak mogą się o nie upominać, także
w ramach szkolnej społeczności. Z pewnością podręczniki nie zwiększą w nich
akceptacji swojej seksualności, nie wzbudzą i nie wzmocnią w nich przekonania, że problemem nie jest ich orientacja seksualna, która jest równoprawna
z tą statystycznie częściej występującą, ale motywowane uprzedzeniami reakcje otoczenia. Lektura [tego typu podręczników] wręcz zachęca takie osoby
do wypierania swojej orientacji, może w nich wzmacniać zinternalizowaną
homofobię lub budzić złudną nadzieję, że mogą się dostosować do heteroseksualnego normatywu. W tej przesłance treść cytowanych publikacji nie tylko
nie realizuje założeń edukacji antydyskryminacyjnej, lecz także momentami
stoi w rażącej sprzeczności z zasadą niedyskryminacji393”.
W kontekście powyższych uwag, zgodnie z zaleceniami PRdRT oraz
MEN, rzeczoznawcy akceptujący podręczniki do użytku szkolnego powinni zwracać szczególną uwagę na konieczność analizy treści znajdujących
się w podręcznikach pod kątem równego traktowania i przeciwdziałania
dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię lub wyznanie, poglądy polityczne, wiek, orientację seksualną
oraz stan cywilny i rodzinny394.
Badania przeprowadzone przez KPH wskazują, że również na poziomie
nauczania uniwersyteckiego nadal wykorzystywane są podręczniki akademickie, w których kwestia homoseksualności traktowana jest jak patologia,
odchylenie od społecznie przyjętych norm lub wręcz zboczenie395. Mimo
wielokrotnych apeli do MNiSW o podjęcie działań, resort nie przejawił
jak dotąd żadnej aktywności w tym zakresie. Swoją bierność ministerstwo tłumaczyło koniecznością przestrzegania zasady autonomii uczelni
393. M. Abramowicz (red.), Wielka nieobecna..., op. cit., s. 249.
394. Zob. http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2036%3Alist-panikatarzyny-hall-minister-edukacji-narodowej-do-rzeczoznawcowpodrcznikow-do-ksztaceniaogolnego-&catid=232%3Aksztacenie-i-kadra-ksztacenie-ogolne-podrczniki-i-programy-nauczania&Itemid=292%20[dost%C4%99p:%20
07.10.2011];%20http://www.rownetraktowanie.gov.pl/files/dokumenty/Informacja%20
wersja%20na%20RM%20z%20uwagami%20na%20KRM%20ost.pdf.
395. A. Loewe (red.), Raport o homo-, biseksualności..., op. cit.
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w zakresie nauczanych treści, badań naukowych i wolności artystycznej,
a także pełnej samodzielności w opracowywaniu programów kształcenia.
Również z tych względów MNiSW nie rekomenduje wykorzystywania
w procesie dydaktycznym określonych podręczników.
Stanowisko MNiSW opiera się na argumencie, że każda uczelnia w zakresie swej autonomii ustala plany studiów i programy nauczania, z uwzględnieniem standardów kształcenia przewidzianych dla poszczególnych kierunków
studiów. Obowiązujące standardy kształcenia regulują ok. 40% treści kształcenia i pozostawiają możliwość wprowadzania do programów nauczania
szczegółowych treści przez rady poszczególnych jednostek organizacyjnych
na podstawie Prawa o szkolnictwie wyższym (UPoSW)396, a zatem decyzja
o wprowadzaniu treści kształcenia w zakresie problematyki osób nieheteroseksualnych należy do kompetencji rad jednostek organizacyjnych uczelni
prowadzących kształcenie na poszczególnych kierunkach studiów397.
Warto również wskazać, że w propozycjach rekomendacji do Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania z 2012 r. znalazł
się również cel polegający na zapewnieniu wsparcia psychologicznego dla
dzieci oraz młodzieży LGBT, a także ich rodzin. Cel ten miałby uwzględnić powołanie poradni psychologicznych również w małych miasteczkach
i wsiach oraz (w rozszerzonym wariancie) powołanie podobnych poradni w wersji on-line. Plan utworzenia poradni miałby zostać opracowany
w ciągu najbliższego roku, natomiast jego wdrożenie przez PRdRT byłoby
zaplanowane na kolejny rok.
Zdarzają się jednak nieliczne przypadki działań, które zmierzają do przeciwdziałania obecnej sytuacji.
(Sprawa nr 128) W 2011 roku powstała nieformalna grupa Nauczyciele
Tolerancji, którzy postawili sobie za cel rzetelną edukację na temat orientacji
seksualnej w szkole i promowanie postaw tolerancji wobec różnorodności398.

396. Ustawa z dnia z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (tj. z dnia 26
marca 2012 r., Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).
397. Pismo MNiSW z dnia 20 maja 2010 r.
398. Apel grupy dostępny pod adresem: http://www.glos.pl/node/4803.
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(Sprawa nr 129) Kilka uczelni wyższych podpisało w 2011 roku porozumienie z KPH w sprawie możliwości odbycia studenckich praktyk zawodowych.
Odnosząc się do kwestii poruszania w programach nauczania zagadnienia
transpłciowości, należy wskazać, że w programie WdŻwR znaleźć można następujące punkty odnoszące się do tematyki tożsamości płciowej człowieka:
1) kształtowanie i akceptacja tożsamości płciowej,
2) możliwości pomocy w pokonywaniu trudności związanych z tożsamością płciową,
3) trudności w osiąganiu tożsamości płciowej, możliwości pomocy.
Program nie definiuje, czym są „możliwości pomocy”, co może być szerokim polem interpretacji i stanowi, zdaniem KPH, furtkę dla zwolenników
terapii reparatywnej. Wśród sugerowanych do omówienia treści program
wymienia również „trudności w osiąganiu tożsamości płciowej” – które
wprost sugerują pozostawanie przez osoby posiadające nienormatywną tożsamość płciową na gorszej, wymagającej pomocy pozycji.
Wymagania przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie budzi również
wątpliwości ze względu na brak – poza tożsamością płciową – jakichkolwiek
odwołań do tematyki transpłciowości. Nie zawiera on żadnych odniesień do
tematyki różnorodności i ekspresji płciowej, transseksualności, transwestytyczności ani transgenderyczności.
Czy podjęto odpowiednie działania w celu zaspokojenia szczególnych
potrzeb uczniów transpłciowych w ich szkolnym życiu np. w kwestii korekty
imienia i nazwiska lub płci w szkolnych dokumentach?
Nie istnieją jakiekolwiek systemowe rozwiązania pomagające transpłciowym uczniom i uczennicom w życiu szkolnym.
Ze względu na brak odpowiednich regulacji władze szkolne chcące pomóc transpłciowym uczniom i uczennicom nie są w stanie wykazać odpowiedniej podstawy prawnej, która umożliwiałaby zmianę danych osobowych
na legitymacji szkolnej czy szkolnej dokumentacji. Z doświadczeń Fundacji
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Trans-Fuzja wynika, że zmiana danych na listach obecności bywa możliwa, choć najczęściej dopiero wtedy, gdy uczeń bądź uczennica są wspierani
przez zdeterminowanych rodziców.
h. Zdrowie
33. Państwa członkowskie powinny przyjąć odpowiednie środki prawne i inne środki w celu zapewnienia skutecznego korzystania z jak najwyższego poziomu zdrowia w sposób wolny od dyskryminacji ze względu na
orientację seksualną lub tożsamość płciową; w szczególności powinny one
wziąć pod uwagę szczególne potrzeby lesbijek, gejów, osób biseksualnych
i transpłciowych przy opracowywaniu narodowych planów dotyczących
zdrowia, w tym środków zapobiegania samobójstwom, badań zdrowotnych, świadectw medycznych, szkoleń i materiałów szkoleniowych, oraz
przy monitorowaniu i ocenianiu jakości świadczeń medycznych.
Czy a) narodowe strategie ochrony zdrowia b) badania zdrowia społeczeństwa c) programy profilaktyki samobójstw d) program nauczania przyszłych
lekarzy e) kursy i szkolenia f) mechanizm monitoringu i kontroli jakości usług
medycznych uwzględniają specyficzne potrzeby w dziedzinie opieki zdrowotnej wynikające z orientacji seksualnej i tożsamości płciowej?
Z informacji posiadanych przez organizacje pozarządowe wynika, że
władze nie uwzględniają specyficznych potrzeb w dziedzinie opieki zdrowotnej osób LGBT.
Przyjęty przez Radę Ministrów w 2007 roku Narodowy Program Zdrowia na lata 2007–2015399 zupełnie pomija kwestię pacjentów LGBT. Publikowane przez instytucje publiczne coroczne raporty na temat stanu zdrowia polskiego społeczeństwa Stan zdrowia ludności Polski400 (Główny Urząd

399. Uchwała Nr. 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007 – 2015, dostępna pod adresem: http://www.mz.gov.
pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/zal_urm_npz_90_15052007p.pdf.
400. Zob. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_ZO_stan_zdrowia_2009.pdf.
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Statystyczny) oraz Sytuacja zdrowotna ludności Polski401 (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny) nie odnoszą się
w żadnym miejscu do opieki zdrowotnej LGBT osób. Wspólna publikacja
WHO, MON, RPD oraz Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego dotycząca zapobiegania samobójstwom ogranicza się jedynie do wymienienia
wśród czynników ryzyka zachowań samobójczych „odmiennej” orientacji
seksualnej, nie proponuje jednak żadnych szczegółowych rozwiązań profilaktycznych, adresowanych konkretnie do osób LGBT402. Ze sprawozdań
i kontroli przeprowadzanych przez Rzecznika Praw Pacjenta (dalej RPP) –
będącego centralnym organem administracji rządowej w zakresie ochrony
praw pacjentów – wynika również, że zagadnienie to nie stało się jak dotąd
przedmiotem zainteresowania tego organu.
Jedyne badania dotyczące stanu zdrowia psychicznego osób LGBT dotyczyły lesbijek i przeprowadzone były w ramach projektu KPH Przyjazny Ginekolog403. Wynika z nich, że poziom dobrostanu psychicznego lesbijek i kobiet
biseksualnych jest dużo niższy niż kobiet heteroseksualnych. Spośród badanych
kobiet nieheteroseksualnych 8,7% ujawnia tendencje do samookaleczeń z powodu nieakceptacji swojej seksualności, zaś 9,1% z powodu nieakceptacji ich
seksualności przez społeczeństwo. Z raportu o sytuacji osób LGBT w Polsce za
lata 2005–2006404 wynika, iż około ¼ osób LGB, które ujawniły swoją orientację
przedstawicielowi lub przedstawicielce personelu medycznego, została potraktowana w sposób dyskryminujący. W najnowszym raporcie KPH po raz pierwszy przedstawione zostały również dane dotyczące myśli samobójczych osób
LGB. Wynika z niego, iż ok 40% osób LGB między 19 a 50 r. ż. przynajmniej raz
w ostatnich miesiącach myślało o samobójstwie. Odsetek ten, wśród młodzieży
w wieku 15-18 lat osiąga alarmujący stan ponad 60%405.
401. Zob. http://www.prawapacjenta.eu/var/media/File/streszczenie_raportu_pzh_dla_
portalu.pdf.
402. Zob. http://www.brpd.gov.pl/publikacjeskany/Przeciwdzialanie_poradnik_2.pdf.
403. Zob. http://kobieta.kph.org.pl/.
404. M. Abramowicz (red.), Sytuacja społeczna..., op. cit.
405. Dane zebrane w 2010 i 2011 r. na próbie około 12000 osób w ramach projektu
Raport na temat sytuacji społecznej osób LGBT za lata 2010–2011, realizowany przez
Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii, Stowarzyszenie Lambda Warszawa oraz
Fundację Trans-Fuzja (w druku).
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Fundacji Trans-Fuzja znane są również przypadki odmowy sprzedaży
leków hormonalnych osobom będącym w trakcie korekty płci ze względu
na zamieszczony na recepcie numer PESEL. Jedna ze zgłoszonych do Fundacji sytuacji dotyczyła transkobiety, której odmówiono sprzedaży żeńskich
leków hormonalnych ze względu na posiadanie męskiego numeru PESEL.
Ponadto Fundacja odnotowała również trudności osób transpłciowych przy
zakupie leków refundowanych, które tradycyjnie kojarzone są z przypadłościami typowymi dla jednej z płci. Jedno ze zgłoszeń dotyczyło również próby odmowy sprzedaży transmężczyźnie będącemu po korekcie płci prawnej
leku na receptę zalecanego przy ginekologicznych problemach zdrowotnych.
Pracowniczka apteki motywowała swoją odmowę faktem nieodpowiedniej
ekspresji płciowej klienta.
Czy szkolenia dla pracowników służby zdrowia uczulają ich na konieczność
zapewnienia jak najwyższego poziomu zdrowia przy poszanowaniu wszystkich
pacjentów, niezależnie od ich orientacji seksualnej i tożsamości płciowej?
Z informacji posiadanych przez organizacje pozarządowe wynika, że
szkolenia te mogą co najwyżej w sposób wzmiankowy obejmować zagadnienia nieheteroseksualności i transpłciowości, nie zapewniając w obecnym
ich kształcie odpowiedniego poziomu świadomości w odniesieniu do tego
zagadnienia wśród pracowników służby zdrowia.
Brak stosownych rozwiązań w tym zakresie jest w pewnej mierze konsekwencją niepodejmowania tematu poszanowania praw nieheteroseksualnych lub transpłciowych pacjentek i pacjentów. Mimo że Konstytucja RP
zapewnia w art. 68 prawo do ochrony zdrowia połączone z gwarancją równego dostępu do opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych,
UoW zakazuje dyskryminacji w dostępie do opieki zdrowotnej (zarówno
publicznej, jak i prywatnej) jedynie ze względu na rasę, pochodzenie etniczne oraz narodowość (art. 7 UoW).
Wciąż brakuje przykładów konkretnych szkoleń, które poprzez przekazywane treści i nauczane umiejętności prowadziłyby do efektywnej realizacji tego obszaru Zaleceń. Należy podkreślić, że treści przekazywane
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w ramach systemu szkoleń służby zdrowia nadal zawierają silne stereotypy
dotyczące homo- i biseksualności, które pogłębiają dyskryminację pacjentów i pacjentek LGBT.
W maju 2012 roku KPH podjęła interwencję w sprawie homofobicznych
treści wykorzystywanych w procesie nauczania pielęgniarek i położnych.
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia (dalej MZ) z dnia 29 października
2003 roku dotyczącym specjalizacji, kursów kwalifikacyjnych oraz programów ramowych dla pielęgniarek i położnych406 homoseksualność została
wymieniona w „wybranych zagadnieniach z zaburzeń i patologii seksualnych”, obok takich terminów, jak ekshibicjonizm, sadyzm, masochizm,
współżycie grupowe, gwałt, i prostytucja. Na podstawie rozporządzenia
przyjęto program kursu dla pielęgniarek i położnych dotyczący poradnictwa w zakresie przygotowania rodziny do pełnienia funkcji prokreacyjnej.
W programie tym, w ramach wybranych zagadnień edukacji seksualnej
młodzieży wymienia się „homoseksualizm młodzieńczy”, natomiast przy
omawianiu tematu „zagadnień z zakresu wybranych orientacji i patologii
seksualnych” homoseksualność i biseksualność są omawiane m.in. wraz
z sadyzmem, masochizmem, pedofilią, wykorzystywaniem seksualnym
dzieci i relacjami kazirodczymi. Opanowanie materiału zawierającego
wskazane powyżej treści jest następnie weryfikowane podczas egzaminów
zawierających homofobiczne pytania, np. „homoseksualiści, którzy zgłaszają się na leczenie, najczęściej: A. nie mają poczucia inności wśród mężczyzn,
B. nie mają poczucia nienormalności swoich zachowań, C. nie akceptują
swoich skłonności seksualnych, D. cieszą się dobrą pozycją w społeczeństwie” (pytanie nr 98, sesja jesienna rok 2011) lub „niektórzy homoseksualiści są szczególnie niebezpieczni społecznie, ponieważ uwodzą osobników:
A. z nieprawidłowym popędem płciowym, B. uprawiających prostytucję,
C. w wieku dojrzałym, D. w młodzieńczym wieku” (pytanie nr 88, sesja
wiosenna rok 2011). Po interwencji ze strony KPH i nagłośnieniu sprawy

406. Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 29 października 2003 roku w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia,
w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, a także ramowych
programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych (Dz.U. nr 197, poz. 1922).
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w mediach Dyrekcja Centrum zgłosiła się z prośbą o możliwość włączenia
się KPH do działań mających na celu usunięcie homofobicznych treści oraz
dostosowanie programów nauczania do obecnych standardów nauczania
o kwestiach nieheteroseksualności i transpłciowości.
Problem uprzedzeń wobec nieheteroseksualnych pacjentów i pacjentek
(w szczególności mężczyzn) widoczny jest również w przypadku pobierania krwi lub szpiku w stacjach krwiodawstwa od osób, które zadeklarowały
w wypełnianych przed zabiegiem ankietach homo- lub biseksualną orientację.
Mimo że na poziomie systemowym wyeliminowano regulacje, które dyskwalifikowałyby nieheteroseksualnych mężczyzn jako dawców krwi, wciąż utrzymuje się przekonanie, że czynnikiem determinującym nosicielstwo wirusa
HIV nie są jedynie niebezpieczne zachowania seksualne, ale również sama
orientacja seksualna. Przekonanie to podtrzymują niektóre stacje krwiodawstwa, np. Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa407.
Czy programy i usługi edukacyjne, prewencyjne, opiekuńcze i lecznicze
z zakresu zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego są dostępne dla osób LGBT
i czy uwzględniają ich potrzeby?
Organizacjom pozarządowym nie są znane żadne programy czy usługi
z zakresu opieki zdrowotnej, które byłyby adresowane wprost do osób LGBT.
Osoby te w bardzo ograniczonym stopniu mogą korzystać z programów oferowanych przez służbę zdrowia. System opieki zdrowotnej w zasadzie nie
dostrzega i nie zapewnia realizacji potrzeb tej grupy. Najczęściej, o ile jest
to możliwe, osoby LGBT korzystają z usług prywatnych specjalistów. Informacje na temat „przyjaznych adresów” wymieniane są za pomocą poczty
pantoflowej lub na forach internetowych.
Czy pracowników służby zdrowia i pracowników socjalnych zachęca się do
tworzenia środowiska przyjaznego i otwartego dla młodych osób LGBT, np.
poprzez organizację kampanii informacyjnych?

407. Zob. http://www.wckik.pl/poradnik.php#2.
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Organizacjom pozarządowym nie są znane żadne przypadki aktywności
zachęcającej do tworzenia środowiska przyjaznego i otwartego dla młodych
osób LGBT ze strony służby zdrowia lub pracowników socjalnych.
MPiPS nie podejmuje takich działań, uznaje bowiem, że „pracownicy
socjalni w trakcie zdobywania swojego wykształcenia nabywają rożnych
umiejętności, które umożliwiają udzielanie adekwatnej do potrzeb i możliwości pomocy [wszystkim] osobom i rodzinom”408.
Czy pacjenci w szpitalu lub inne osoby poddane niespodziewanym zabiegom medycznym są w stanie w sposób nieskrępowany wskazać „osobę najbliższą” i czy zasady dotyczące praw „osoby najbliższej” stosuje się bez dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową?
Pacjent może wskazać w sposób nieskrępowany „osobę najbliższą”. Jeśli
jednak pozostaje nieprzytomny, wówczas ich partner lub partnerka najczęściej pozbawiani są statusu osoby najbliższej i nie mogą być obecni przy
udzielaniu świadczeń medycznych. Nie mogą wówczas również uzyskać
informacji na temat stanu zdrowia swojego partnera czy dostępu do jego
dokumentacji medycznej. Wykluczone jest także decydowanie o dalszym
przebiegu leczenia partnera bądź partnerki. Ze względu na brak centralnego
rejestru „osób najbliższych” takiego wskazania trzeba dokonać oddzielnie
w każdej placówce, do której trafi pacjent bądź pacjentka.
W Ustawie z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (dalej UoPPiRPP409) za „osobę bliską” uznaje się małżonka, krewnego lub powinowatego do drugiego stopnia w linii prostej,
przedstawiciela ustawowego, osobę pozostającą we wspólnym pożyciu
bądź osobę wskazaną przez pacjenta. Jeśli pacjent lub pacjentka pozostaje przytomny bądź przytomna, może wówczas swobodnie wskazać na
partnera bądź partnerkę jako osobę bliską. Odbywa się to w sposób sformalizowany, poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia. Procedura

408. Pismo MPiPS z dnia 3 kwietnia 2012 r.
409. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
tj. z dnia 24 stycznia 2012 r (Dz.U. z 2012 r. Poz. 159).
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ta wiąże się jednak z różnymi problemami. Nie ma ona bowiem charakteru uniwersalnego dla wszystkich jednostek służby zdrowia w całym
kraju, co w praktyce oznacza, że różne ośrodki mogą wymagać przedstawienia odmiennych dokumentów. W sytuacji nagłej i nieprzewidywanej interwencji medycznej procedura ta może okazać się niemożliwa
do przeprowadzenia. Jeśli jednak pacjent jest nieprzytomny i nie może
wyrazić stosownej zgody, wówczas partner lub partnerka traci zazwyczaj
status osoby najbliższej.
Na takich samych zasadach partnerka kobiety będącej w ciąży może być
obecna w trakcie porodu jako „osoba bliska wskazana przez rodzącą410”.
Podobnie jest z udostępnianiem dokumentacji medycznej. Zgodnie z UoPPiRPP taką dokumentację partner lub partnerka może uzyskać dopiero po
odpowiednim upoważnieniu przez pacjenta.
Rzecznik Praw Pacjenta (dalej RPP) nie dostrzega konieczności podejmowania działań w tym obszarze ze względu na fakt, że nigdy nie otrzymał
skarg świadczących o pojawianiu się trudności w tym zakresie. MZ uważa
natomiast, że problemem nie jest brzmienie przepisów odnoszących się do
osoby bliskiej, lecz praktyka ich stosowania.
Propozycje rekomendacji do Krajowego Programu Działań na Rzecz
Równego Traktowania tworzonego przez PRdRT zawierają również cel
polegający na ułatwieniu osobom żyjącym w związku jednopłciowym dostępu do informacji o stanie zdrowia partnera. Ma on zostać zrealizowany
w przeciągu 2 lat za pomocą odpowiednich zmian legislacyjnych koordynowanych przez PRdRT.
34. Odpowiednie środki powinny zostać przyjęte w celu zapobieżenia
klasyfikowaniu homoseksualizmu jako choroby, zgodnie ze standardami
Światowej Organizacji Zdrowia.

410. Ust. 2 pkt 6 Załącznika do rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 23 września
2010 w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu
świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą
w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz.U. nr 187, poz. 1259).
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Czy homoseksualność została usunięta z krajowej listy chorób?
Homoseksualność została usunięta z krajowej listy chorób. Od 1996 roku
oficjalną klasyfikacją chorób w Polsce jest klasyfikacja ICD-10 Światowej
Organizacji Zdrowia, która nie traktuje orientacji homoseksualnej jako choroby czy zaburzenia zdrowia.
Czy wszystkie dokumenty zawierające polityki, podręczniki medyczne
i inne źródła, które w przeszłości mogły klasyfikować homoseksualność jako
chorobę zostały poprawione lub wycofane z obiegu?
W Polsce wciąż obowiązują akty normatywne, programy nauczania pracowników służby zdrowia oraz podręczniki medyczne, które traktują homoseksualność jako chorobę lub zaburzenie.
W 2010 roku KPH przeprowadziła analizę obrazu nieheteroseksualności i transpłciowości w polskich podręcznikach akademickich, w tym
również tych, które wykorzystywane są w trakcie studiów medycznych411.
Wynika z niej, że w obiegu naukowym wciąż znajdują się pozycje, które
przedstawiają homo- lub biseksualność jako „gorszą” formę seksualności,
wynikającą z zakłócenia „naturalnego” procesu prowadzącego do heteroseksualności (Patrz też pkt 33 Załącznika).
Czy istnieją środki zapewniające, że nikt nie będzie zmuszony do odbycia leczenia, medycznych i psychologicznych testów lub do pobytu w zakładzie opieki zdrowotnej z powodu orientacji seksualnej lub tożsamości
płciowej?
Organizacjom pozarządowym nie są znane żadne środki podjęte przez
państwo w celu zapobiegania taki działaniom. Odnotowano natomiast przypadki poddania się przez osobę homoseksualną testom psychologicznym
w celu „udowodnienia” swojej orientacji seksualnej.

411. A. Loewe (red.), Raport o homo-, biseksualności..., op. cit.
273

PRAWA OSÓB LGBT W POLSCE

(Sprawa nr 73) KPH zajmuje się sprawą Ugandyjczyka, który w celu uniknięcia prześladowania w kraju pochodzenia ze względu na jego orientację seksualną, ubiega się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce. W trakcie postępowania
administracyjnego zobowiązano go do udowodnienia swojej orientacji seksualnej. W tym celu zgłosił się do Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia
w Warszawie, gdzie uzyskał zaświadczenie potwierdzające, że jest osobą o orientacji homoseksualnej. Zaświadczenie nie zawierało jednak żadnych informacji
o podstawach wystawienia takiej diagnozy. Składało się jedynie z oświadczenia
lekarza oraz wzmianki, że zostało wystawione na życzenie pacjenta.
Organizacjom pozarządowym nie są znane jakiekolwiek państwowe placówki, które przeprowadzałyby terapię reparatywną. Warto jednak wskazać
na aktywność katolickiej Fundacji „Światło i Życie”, która działa w Polsce na
podstawie Prawa o stowarzyszeniach412. Fundacja prowadzi w Lublinie ośrodek „Odwaga” który oferuje terapię reparatywną dla osób homoseksualnych.
W 2006 r. Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego, który
uprawnia ją do zbierania funduszy na swoją działalność poprzez uczestniczenie, raz do roku, w akcji polegającej na przekazywaniu przez obywateli
1% podatku w trakcie składania przez nich rocznego rozliczenia podatkowego. Uzyskanie tego statusu (organem decydującym jest w takiej sytuacji
MPiPS) wynikało, z celów statutowych Fundacji, wśród których znalazło się
„zapewnianie pomocy osobom wymagającym szczególnej troski”413.
35. Państwa członkowskie powinny przyjąć odpowiednie środki gwarantujące osobom transpłciowym skuteczny dostęp do odpowiednich
świadczeń medycznych związanych ze zmianą płci, w tym do specjalistycznych porad psychologicznych, endokrynologicznych i chirurgicznych
w dziedzinie opieki zdrowotnej związanej ze zmianą płci, bez poddawania
ich obowiązkowi spełnienia nieuzasadnionych wymogów; żadna osoba nie
powinna być poddana procedurze zmiany płci bez swojej zgody.

412. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. z dnia 32 maja
2001 r., Dz.U. nr 79, poz. 855, z późn. zm.).
413. Zob. http://www.fundacja.oaza.pl/media/uploads/dokumenty/statut_www.pdf.
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Czy osoby transpłciowe mają skuteczny dostęp do świadczeń medycznych
związanych z korektą płci, w tym do porad psychologicznych, endokrynologicznych i chirurgicznych?
Nie istnieją regulacje gwarantujące osobom transpłciowym skuteczny
dostęp do przyjaznych świadczeń medycznych. Większość badań oraz diagnostyka odbywa się w sektorze prywatnym.
Informacje na temat dostępności odpowiednich specjalistów przekazywane są poprzez odpowiednie kanały (głównie fora internetowe) założone
dla osób transpłciowych. Wymiana doświadczeń odbywa się również poprzez różnego rodzaju grupy spotkaniowe oraz inne formy komunikacji –
nie istnieją ogólnodostępne państwowe listy specjalistycznych ośrodków lub
poradni zajmujących się tematyką korekty płci.
Brakuje również wystandaryzowanych wymogów i wytycznych dla
diagnostyki transseksualizmu. Osoby transpłciowe chcące skorygować
płeć prawną udają się do specjalisty, który najczęściej staje się następnie
lekarzem pomagającym osobie transpłciowej przejść przez cały proces korekty płci. Do dokumentacji medycznej (potrzebnej do sądowej analizy)
dołącza się również wszelkie zapiski związane z wywiadem psychologicznym, opinię psychiatryczną oraz różnego rodzaju badania fizjologiczne
(najczęściej są to RTG głowy, określenie kariotypu oraz określenie stanu
gonad). Takie podejście do tematyki korekty płci sprzyja przedstawianiu
transpłciowości, a w szczególności transseksualności, jako choroby lub
zaburzenia, które może być zdiagnozowane. Nacisk kładziony jest nie na
ułatwienie osobie korekty oznaczenia płci, lecz na kontrolę tej możliwości
poprzez organy władzy sądowej.
Jeśli w przeszłości zmuszano osoby transpłciowe do terapii w celu zaakceptowania płci urodzenia, czy ta praktyka została zaniechana?
Nie jest pewne, czy terapia konwersyjna została zaniechana.
Ze względu na brak ogólnopolskich regulacji prawnych w zakresie korekty
płci nie można stwierdzić, czy terapia konwersyjna została zaniechana w całym
kraju. Strona internetowa założona z myślą o osobach chcących skorygować
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płeć metrykalną – transseksulizm.pl – zawiera tzw. czarną listę lekarzy, wśród
których znajdują się również specjaliści psychologii stosujący metody przekonywania pacjentów o bezzasadności podejmowania przez nich działań prowadzących do korekty płci. Osoby kontaktujące się z Fundacją Trans-Fuzja informują również, że praktyka negowania tożsamości płciowej osoby transpłciowej
dotyczy częściej dzieci oraz młodzieży niż osób dorosłych.
Czy istnieją środki zapewniające, że płeć żadnego dziecka nie zostanie nieodwołalnie medycznie zmieniona w celu narzucenia tożsamości płciowej bez jego pełnej, nieprzymuszonej, świadomej zgody, zgodnej z wiekiem i poziomem dojrzałości dziecka?
Nie istnieją środki dosłownie zakazujące tego typu praktyk.
Artykuł 156, §1 KK zakazuje, pod groźbą kary pozbawienia wolności
od roku do 10 lat, pozbawienia kogokolwiek zdolności płodzenia, co rzutuje również na proces korekty płci metrykalnej jako takiej. Jednakże mimo
tego zapisu znane są przypadki stosowania tzw. chirurgii normalizacyjnej na
noworodkach. Te przypadki są jednakże znane jedynie z oświadczeń składanych przez osoby zgłaszające się do organizacji pozarządowych.
36. Państwa członkowskie powinny przyjąć odpowiednie środki
prawne i inne środki, aby zapewnić, że wszelkie decyzje ograniczające
refundację kosztów procedury zmiany płci z ubezpieczenia zdrowotnego
są zgodne z prawem, obiektywne i proporcjonalne.
W przypadku gdy ustawodawstwo zapewnia możliwość pokrycia kosztów leczenia poprzez prywatne lub publiczne ubezpieczenie, czy pokrywa
ono również koszt korekty płci?
Jeśli tak, czy dostęp do pokrycia kosztów jest obiektywny, odpowiedni, wystarczający i niedyskryminujący?
Refundacja kosztów procedury korekty płci nie jest zapewniona przez
żadne regulacje.
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Operacje oraz zabiegi związane z korektą płci zostały skreślone z listy
refundacyjnej w 1999 roku. Od tego momentu wszelkie zabiegi związane
z korektą płci finansowane są z kieszeni pacjentów i pacjentek. W 2011 r.
WSA w Warszawie orzekł414, że brak refundacji usług związanych z korektą
płci nie jest niezgodny z prawem.
(130) Oddalona skarga dotyczyła osoby wnioskującej o ustalenie prawa
do świadczeń w postaci sfinansowania dwóch zabiegów chirurgii plastycznej,
polegających na wszczepieniu cewki moczowej i protezy prącia. Przedmiotem skargi była decyzja odmowna Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
(dalej NFZ), który w uzasadnieniu do niej wskazał, że warunki udzielania
i zakres świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych określa ustawa o świadczeniach. Na tej podstawie organ wskazał, że
leczenie transseksualizmu nie jest uwzględnione w wykazie świadczeń gwarantowanych. Organ stwierdził również, że procedury medyczne obejmują
zabiegi wykonywane wyłącznie jako przywracające stan fizjologiczny utracony w efekcie urazu, wady wrodzonej, choroby lub następstw jej leczenia.
Prezes NFZ stwierdził tym samym, że wnioskowane świadczenie z zakresu
chirurgii plastycznej tj. wszczepienie cewki moczowej i protezy prącia (będące kontynuacją wieloetapowego procesu korekty płci) nie jest świadczeniem finansowanym w ramach świadczeń opieki zdrowotnej ze środków
publicznych. Decyzja Prezesa NFZ została podtrzymana przez WSA.
i. Mieszkalnictwo
37. Powinny zostać przyjęte środki gwarantujące wszystkim osobom
skuteczny i równy dostęp do odpowiednich pomieszczeń mieszkalnych,
bez dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość
płciową; środki te powinny być w szczególności ukierunkowane na
ochronę przed dyskryminującymi eksmisjami oraz na zagwarantowanie równych praw do nabywania oraz zachowywania prawa własności do
nieruchomości i innego mienia.
414. Decyzja WSA z dnia 20 października 2011 r. (sygn. akt. VI SA/Wa 1331/11).
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Czy przyjęto ustawodawstwo zakazujące dyskryminacji w takich dziedzinach, jak a) sprzedaż i wynajem nieruchomości b) zapewnienie kredytów na zakup nieruchomości c) uznawanie praw lokatorskich partnera
w mieszkaniach komunalnych d) eksmisji, ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową?
W Polsce nie obowiązuje ustawodawstwo, które wprost zakazywałoby
dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową
w wymienionych powyżej obszarach. Wśród przyczyn dyskryminacji w zakresie dostępu i warunków korzystania z zabezpieczenia społecznego oraz
usług, w tym usług mieszkaniowych, UoW wskazuje jedynie na płeć, rasę,
pochodzenie etniczne oraz narodowość (art. 6 UoW). Literalne brzmienie
ogólnych regulacji prawnych dotyczących sprzedaży, najmu lub kredytowania nieruchomości, a także uznawania praw lokatorskich czy eksmisji nie
prowadzi do dyskryminowania osób LGBT. Należy jednak podkreślić, że
praktyka stosowania przez sądy tych przepisów, w szczególności w odniesieniu do uznawania praw lokatorskich zmarłego partnera, prowadziła dotąd
wielokrotnie do faktycznej dyskryminacji osób LGBT.
(Strona nr 86) W Polsce przez długie lata funkcjonowała praktyka odmawiania przez władze miasta uznawania prawa partnera zmarłego najemcy do wstąpienia po nim w stosunek najmu. Decyzjom bardzo często towarzyszyło wydawanie nakazów eksmisji. Również sądy wspierały
taką wykładnię przepisów415, aż do momentu zakwestionowana jej przez
ETPC, który w wyroku Kozak przeciwko Polsce (skarga nr 13102/02, wyrok z dnia 2 marca 2010 roku) wskazał, że zastosowanie przepisów powinno obejmować zarówno konkubinaty homo-, jak i heteroseksualne. Mimo
tego orzeczenia sądom polskim nadal zdarza się orzekać wbrew przepisom
Konwencji, czego przykładem może być oddalenie w dniu 13 październi-

415. Głównie art. Art. 691 KC: § 1. W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego
współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.
278

V. RAPORT SZCZEGÓŁOWY

ka 2011 roku przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa powództwa
w sprawie prawa najmu dla partnera zmarłego najemcy. Prawnicy HFPC
skierowali w tej sprawie pytanie prawne do SN416.
Współwłaścicielami nieruchomości lub współkredytobiorcami mogą
być na gruncie prawa polskiego nawet osoby, które nie są ze sobą spokrewnione. Oznacza to, że partnerzy tworzący jednopłciowy związek (którzy
traktowani są przez prawo jak osoby obce), również mają prawo do wspólnego zakupu, sprzedaży nieruchomości, a także wzięcia wspólnego kredytu.
Z doświadczeń KPH wynika jednak, że osoby takie mogą niekiedy spotkać
się z odmowną decyzją kredytową, którą nie zawsze da się wytłumaczyć
wyłącznie niespełnianiem wymogów finansowych. Odmowa taka bywa bowiem konsekwencją „promałżeńskiej” wykładni przepisów wchodzących
w skład regulaminów lub ogólnych warunków udzielania kredytu, obowiązujących w danym banku.
Czy obowiązują środki zapewniające dostęp do schronienia i zakwaterowania w sytuacjach nadzwyczajnych bez dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową?
Kwestie schronienia i zakwaterowania w sytuacjach nadzwyczajnych
uregulowane są w polskim prawie w Ustawie o pomocy społecznej (dalej
UoPS)417. Nie zawiera ona jednak żadnych regulacji, które odnosiłyby się
wprost do osób LGBT. Jedynie art. 119 ust. 2 pkt 3 UoPS wskazuje pośrednio, że pracownik socjalny przy wykonywaniu swoich zadań powinien
przeciwdziałać niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub
grupę praktykom.
Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej powierzona jest głównie podmiotom wchodzących w skład rożnych szczebli samorządu terytorialnego, wspomaganych przez MPiPS. Obejmuje ona m.in. prowadzenie

416. Sygn. akt III CZP 65/12.
417. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. z dnia 2 października 2009 r.,
Dz.U. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).
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noclegowni, schronisk, domów pobytu czasowego, domów pobytu długoterminowego oraz mieszkań przejściowych. Żadne projekty (zarówno lokalne418, jak i ogólnopaństwowe419) realizowane przez te podmioty nie zawierają
szczególnych działań ani rekomendacji w zakresie pomocy osobom LGBT.
Brakuje informacji na temat sytuacji osób LGBT korzystających z usług
instytucji pomocy społecznej. Zrealizowane jak dotąd badania420 dotyczące
tej tematyki nie wydzielają w prowadzonych analizach kategorii osób LGBT.
MPiPS zaznacza jednak, że do tej pory nie zdarzyło się, aby osoba bezdomna nie uzyskała pomocy ze względu na swoją orientację seksualną421.
Należy również wskazać, że niekiedy zadania państwa w zakresie przeciwdziałania bezdomności realizowane są poprzez organizacje dobroczynne
o charakterze religijnym. Ze względu na dużą stygmatyzację gejów i lesbijek
bardzo często osoby nieheteroseksualne przebywające w takich placówkach
decydują się na nieujawniane swojej orientacji seksualnej, co potęguje niewidoczność problemu sytuacji osób nieheteroseksualnych w instytucjach
pomagających osobom w ciężkiej sytuacji życiowej.
Czy informacja dostępna dla właścicieli mieszkań i najemców służy przeciwdziałaniu dyskryminacji?
Z danych posiadanych przez organizacje LGBT wynika, że tego typu informacje w ogóle nie są udostępniane właścicielom mieszkań lub najemcom. Działania w tym zakresie nie są podejmowane m.in. ze względu na
brak ustawowych obowiązków w tym zakresie.
Czy istnieją skuteczne i proporcjonalne prawne lub poza prawne rekompensaty dla ofiar takiej dyskryminacji?
418. Np. projekt Standardy dla placówek pomagających osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością przygotowany przez Radę Opiekuńczą dla Osób Bezdomnych przy
Prezydencie Miasta Stołecznego Warszawy.
419. Np. wspólny projekt MPiPS oraz organizacji zajmujących się tematyką pomocy
społecznej i bezdomności Gminny standard wychodzenia z bezdomności.
420. J. Szołajska, Standardy usług dla osób bezdomnych…, op. cit. i Julia Wygnańska,
Raport o polityce..., op. cit.
421. Pismo MPiPS z dnia 3 kwietnia 2012 r.
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Ofiary dyskryminacji mogą korzystać jedynie z ogólnych regulacji prawnych prowadzących do rekompensaty za szkodę lub krzywdę spowodowaną
działaniem dyskryminacyjnym. Osoby LGBT mogą wszczynać postępowanie cywilne o odszkodowanie i zadośćuczynienie oraz składać skargi do
RPO. Środki te nie zawsze okazują się skuteczne (obowiązek dowodzenia
obciąża bowiem ofiarę).
Czy istnieją kampanie podnoszące świadomość agencji mieszkaniowych
w zakresie norm?
Jak dotąd nie przeprowadzono żadnej publicznej kampanii społecznej
w zakresie dostępu do schronienia i zakwaterowania w sytuacjach nadzwyczajnych bez dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość
płciową. Tematyką tą nie zajmowały się również organy równościowe.
38. Szczególna uwaga powinna być skierowana na ryzyko bezdomności dotykające lesbijki, gejów, osoby biseksualne i transpłciowe, w tym
osoby młode oraz dzieci, które są w sposób szczególny narażone na wyłączenie społeczne, w tym ze strony swoich własnych rodzin; w związku
z tym, właściwe świadczenia społeczne powinny zostać zapewnione bez
dyskryminacji na podstawie obiektywnej oceny potrzeb każdej osoby.
Czy stworzono programy, w tym programy wsparcia, by odpowiedzieć
na szczególne ryzyko bezdomności wśród osób LGBT, szczególnie młodzieży
i dzieci. Czy programy te zakładają korzystanie z programów współpracy sąsiedzkiej, np. w zakresie bezpieczeństwa?
Do tej pory nie powstały programy wsparcia, które odpowiadałyby na
szczególne ryzyko bezdomności wśród osób LGBT, w tym dzieci i młodzieży. Jak dotąd problem bezdomności osób LGBT w ogóle nie został rozpoznany. Prowadzone przez państwo badania422 nie obejmują takiej kategorii
422. J. Szołajska, Standardy usług dla osób bezdomnych…, op. cit. i Julia Wygnańska,
Raport o polityce..., op. cit.
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osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością. Brakuje również jakichkolwiek działań lub zaleceń nakierowanych na przeciwdziałanie zjawisku
bezdomności osób LGBT.
Czy w odpowiednich agencjach zostały przeprowadzone szkolenia podnoszące świadomość ich pracowników w zakresie młodych osób LGBT zagrożonych bezdomnością?
W instytucjach zajmujących się pomocą społeczną nie przeprowadzono
szkoleń, które obejmowałyby tematykę osób LGBT zagrożonych bezdomnością. MPiPS uzasadnił brak aktywności w tym zakresie przekonaniem,
że „pracownicy socjalni w trakcie zdobywania swojego wykształcenia nabywają rożnych umiejętności, które umożliwiają udzielanie adekwatnej do
potrzeb i możliwości pomocy [wszystkim] osobom i rodzinom”423. Z obserwacji organizacji pozarządowych wynika jednak, że pracownicy i pracowniczki socjalni nie są przygotowani do efektywnego pomagania osobom
LGBT zagrożonym bezdomnością.
j. Sport
39. Homofobia, transfobia i dyskryminacja ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową w dziedzinie sportu są, tak jak rasizm i inne formy dyskryminacji, niedopuszczalne i powinny być zwalczane.
40. Dostęp do uprawiania sportu i obiektów sportowych powinien być
otwarty dla wszystkich, bez dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową; w szczególności skuteczne środki powinny zostać przyjęte w celu zapobiegania, przeciwdziałania oraz karania
przypadków użycia w trakcie oraz w związku z wydarzeniami sportowymi dyskryminujących zniewag nawiązujących do orientacji seksualnej
lub tożsamości płciowej.

423. Pismo MPiPS z dnia 3 kwietnia 2012 r.
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Czy podjęto działania mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu
z uczestnictwa w sporcie z powodu orientacji seksualnej i tożsamości płciowej,
poprzez przykładowe działania: a) tworzenie i rozpowszechnianie standardów zachowania dotyczących zagadnienia orientacji seksualnej i tożsamości
płciowej w klubach i organizacjach sportowych b) nawiązywanie współpracy
pomiędzy organizacjami reprezentującymi osoby LGBT i klubami sportowymi
c) kampanie antydyskryminacyjne w świecie sportu d) wsparcie klubów sportowych zakładanych przez osoby LGBT?
Jak dotąd nie podjęto efektywnych działań w żadnym z wymienionych
obszarów. Homofobia w sporcie nadal nie jest postrzegana jako poważny problem wymagający zaangażowania ze strony władz. Transfobia w sporcie jest
poruszana jedynie przy okazji omawiania zjawiska homofobii – nie istnieje
jako osobna kategoria związana z wykluczeniem uczestnictwa w sporcie.
Dwie najważniejsze instytucje publiczne w dziedzinie sportu w Polsce
– Ministerstwo Sportu i Turystyki (dalej MSiT) oraz Polski Związek Piłki
Nożnej (dalej PZPN) – nie przejawiają aktywności w dziedzinie dyskryminacji osób LGBT w sporcie. Obie instytucje jedynie deklarują chęć większego zaangażowania się w tym zakresie, jednak nie przełożyło się to jak dotąd
na realne działania. Swoją dotychczasową bierność resort sportu tłumaczy
brakiem wpływu skarg dotyczących dyskryminacji opartej na orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej424. Ze względu na to, że resort nie został zaproszony do nawiązana współpracy w tym zakresie, nie czuł się zobowiązany
do podjęcia własnej inicjatywy425. Rzecznik PZPN stwierdziła natomiast, że
chociaż w PZPN nie ma zgody na dyskryminację, to Związek nie prowadził
dotąd żadnych sprecyzowanych działań w tym kierunku426.
Polityka równościowa realizowana obecnie przez MSiT oraz PZPN
oparta jest głównie o programy przygotowane z myślą o EURO 2012 przy
współpracy z UEFA. Z obserwacji organizacji LGBT wynika, że w dziedzinie działań antydyskrymiacyjnych nie jest ona rozbudowana. Jedynym

424. Pismo MSiT z dnia 29 września 2011 r.
425. Pismo MSiT z dnia 4 kwietnia 2012 r.
426. Zob. http://www.innastrona.pl/magazyn/bequeer/homofobia-na-stadionach.phtml.
283

PRAWA OSÓB LGBT W POLSCE

działaniem, które może sprzyjać przeciwdziałaniu dyskryminacji osób
LGBT, jest włączenie się do realizowanej od lat przez UEFA kampanii RESPECT. Kampania obejmuje kształtowanie szacunku względem mniejszości
seksualnych. Podczas EURO w budynkach i miejscach publicznych powstały strefy integracyjne otwarte dla wszystkich bez względu na przynależność
etniczną i narodową, płeć, niepełnosprawność oraz orientację seksualną.
Jedna z takich stref została uruchomiona również w biurze PRdRT.
Jak dotąd resort sportu nie podjął żadnych działań zmierzających do
tworzenia lub rozpowszechnienia standardów dotyczących osób LGBT.
Jedynymi kampaniami społecznymi przeciwko homofobii w sporcie były:
– Znany piłkarz: Jestem gejem. Kibice biją brawo – akcja przygotowana
przez KPH,
– Tęczowa Trybuna 2012 – inicjatywa obywatelska domagająca się zapewnienia bezpieczeństwa osobom LGBT na trybunach podczas EURO
2012, poprzez zachęcenie do dyskusji na temat konieczności wydzielenia na
stadionach specjalnych sektorów wyłącznie dla tej kategorii osób,
– Etnoliga – projekt na rzecz przeciwdziałania rasizmowi, seksizmowi
i homofobii w piłce nożnej, w której uczestniczyła również kobieca drużyna
LBT Chrząszczyki.
Instytucje państwowe nie uczestniczyły w organizacji żadnej z tych inicjatyw. Mimo wyrażonej przez MSiT zapowiedzi uczestnictwa w międzynarodowej debacie Czy sport może nauczyć tolerancji? Jak przeciwdziałać homofobii, seksizmowi i ksenofobii w sporcie zorganizowanej przez KPH oraz
„Gazetę Wyborczą” minister odwołała ostatecznie swoją obecność. Wydarzenie to było największą tego typu inicjatywą poświęconą zagadnieniu homofobii w sporcie, w której wzięło udział również kilku znanych sportowców, polityków oraz PRdRT.
MSiT nie angażuje się również we wspieranie tworzenia klubów sportowych przez osoby LGBT. Zdaniem MSiT możliwość ta jest niczym nieskrępowana i w związku z tym „nie jest wskazane, by MSiT identyfikowało osoby organizujące współzawodnictwo sportowe poprzez ich orientację
seksualną lub tożsamość płciową”427.
427. Pismo MSiT z dnia 4 kwietnia 2012 r.
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Na marginesie należy zaznaczyć, że homofobia w sporcie wciąż jest wyjątkowo silna. Jak dotąd w Polsce nie doszło do coming outu żadnego zawodowego sportowca. Taką sytuację potwierdza wynik sondy przeprowadzonej na portalu LGBT innastrona.pl, w której 60% uczestników stwierdziło, że
coming out znanych sportowców być może pomógłby zwalczyć homofobię
w sporcie, ale jednocześnie zrujnowałby im karierę (33% uważało, że pomoże zwalczyć homofobię, natomiast 6% uznało, że nic nie zmieni). Maciej
Szczęsny – polski bramkarz, trener i komentator sportowy na pytanie (zadane 28 maja 2012 roku podczas konferencji Czy sport może nauczyć tolerancji...) „A co doradzi pan swojemu zawodnikowi, którego pan trenuje
a o którym się dowie pan, że jest gejem?” odpowiedział: „Powiedziałbym
mu, że nie ma szansy zaistnieć w tym [sportowym] środowisku, nawet gdyby podawał ci rękę Szczęsny, Pacewicz, Tusk, Komorowski i Biedroń. Jeśli
naprawdę zależy ci na piłce, trzymaj język za zębami. Bo ja nie widzę takiej
możliwości, żeby cię zaakceptowało środowisko”.
Czy przyjęto skuteczne środki w celu zapobiegania, przeciwdziałania oraz
karania przypadków użycia w związku z wydarzeniami sportowymi dyskryminujących zniewag, w szczególności: a) czy homofobiczne i transforbiczne
okrzyki związane z wydarzeniami sportowymi zostały uznane za przestępstwo? b) czy odpowiednie przepisy Europejskiej Konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, Europejskiej Karty Sportu i Zalecenia nr 12 dotyczącego ogólnej polityki ECRI zostały zrealizowane
w odniesieniu do orientacji seksualnej i tożsamości płciowej?
Jak dotąd nie przyjęto skutecznych środków w celu zapobiegania używaniu dyskryminujących zniewag w sporcie, przeciwdziałania im oraz
karania ich użycia. Problem ten jest szczególnie widoczny w przypadku
imprez piłkarskich, podczas których najczęściej dochodzi do tego typu
zdarzeń. Homofobiczna lub transfobiczna mowa nienawiści nie stanowi
przestępstwa w polskim prawie karnym. Wskazane akty międzynarodowe
wciąż nie znalazły zastosowania ani w odniesieniu do orientacji seksualnej, ani tożsamości płciowej.
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Ze względu na brak w polskim prawie karnym przepisów penalizujących
homofobiczną i transfobiczną mowę nienawiści, ofiary homofobicznych
i transfobicznych treści zawartych w stadionowych okrzykach lub transparentach zmuszone są korzystać z ogólnych regulacji prawa karnego (przestępstwo zniewagi lub zniesławienia) lub cywilnego (powództwo o naruszenie dóbr osobistych). Wyłączają one ściganie takich przestępstw z urzędu
i nakładają na ofiarę obowiązek przedstawienia stosownych dowodów na
zaistnienie czynu zabronionego lub bezprawnego działania. Wobec braku systemu monitoringu na wielu polskich stadionach (tam gdzie system
taki istnieje, napotyka na przeszkody z identyfikacją konkretnych osób, ze
względu na noszenie przez kibiców kominiarek) możliwość udowodnienia homofobicznych i transfobicznych zachowań jest w znacznym stopniu
utrudniona. Na marginesie należy zaznaczyć, że nawet gdy Policja dysponuje monitoringiem, nie zawsze jest on stosowany.
(Sprawa nr 131) W 2012 roku Robert Biedroń został wyzywany i opluty
przez grupę mężczyzn. Policjanci znajdujący się na miejscu odmówili interwencji, tłumacząc, „że to nie ich sprawa, bo są tu od pilnowania kiboli”.
Mimo że zdarzenie uchwycił monitoring, a policjanci byli na miejscu, sprawa została ostatecznie umorzona428.
Władze nie podejmują również działań mających na celu efektywne
wdrożenie zaleceń zawartych w aktach prawa międzynarodowego dotyczących dyskryminacji w sporcie. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych
(dalej UOBiM429), która w założeniu miała w sposób kompleksowy uregulować także bezpieczeństwo podczas zawodów sportowych, nie zawiera gwarancji przeciwdziałania dyskryminacyjnym zniewagom.
PZPN przyjął dwa akty normatywne odnoszące się do problematyki
zniewag o charakterze dyskryminacyjnym. Pierwszym z nich jest Regula-

428. Zob. http://wyborcza.pl/1,126944,11814647,Czy_sport_moze_nauczyc_tolerancji___RELACJA_Z_DEBATY_.html?as=3&startsz=x.
429. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. nr 62,
poz. 504, z późn. zm.).
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min dyscyplinarny430, który w art. 67 przewiduje sankcje m.in. za prezentowanie treści o charakterze dyskryminacyjnym, wznoszenie okrzyków bądź
popełnienie innego aktu o takim charakterze w czasie, bezpośrednio przed
lub po meczu. Drugim jest Uchwała nr XV/372 z 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad eksponowania transparentów, flag, banerów lub innych podobnych przedmiotów na zawodach piłkarskich. Uchwała przewiduje kary
za prezentowanie napisów, symboli lub rysunków wyrażających treści nawołujące do nietolerancji. Z obserwacji organizacji pozarządowych wynika
jednak, że akty te nie znalazły dotychczas zastosowania w odniesieniu do
dyskryminacji osób LGBT. Opinię tę potwierdzają również długoletni zawodnicy i zawodniczki. W dniu 28 maja 2012 roku podczas konferencji Czy
sport może nauczyć tolerancji... Maciej Szczęsny podkreślił, że „...możemy
o wykopywaniu rasizmu długo rozmawiać, dopóki właściciele stadionów
i Policja nie zaczną surowo traktować objawów homofobii czy rasizmu.
Trzeba to ukrócić tam, gdzie prawo stawia granice. Tymczasem hasła dotyczące homofobii i rasizmu wiszą do dzisiaj i nikomu w gruncie rzeczy to
nie przeszkadza. Może najpierw zapytamy posła Kalisza, czy politycy zaczną
wymagać na działaczach i Policji przestrzeganie prawa?”.
Czy podjęto odpowiednie działania mające na celu a) zakończenie dyskryminacji osób transpłciowych w sporcie i zawodach sportowych b) usunięcie przeszkód,
które osoby transpłciowe napotykają, gdy uczestniczą w sporcie (kwestia dostępu
do przebieralni) c) uznawanie preferowanej przez osoby transpłciowe płci?
Jad dotąd nie podjęto żadnych działań tego typu.
41. Państwa członkowskie powinny wspierać stowarzyszenia sportowe i kluby kibiców oraz zachęcać do dialogu z nimi w kwestii działań mających na celu podnoszenie świadomości na temat dyskryminacji lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych w sporcie oraz w sprawie
potępiania przejawów nietolerancji wobec takich osób.
430. Uchwała nr IV/87 z dnia 19 kwietnia 2012 r. Zarządu Polskiego Związku Piłki
Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.
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Czy podjęto działania wspierające stowarzyszenia sportowe i kluby kibiców w inicjatywach mających na celu a) podnoszenie świadomości na temat
dyskryminacji lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych w sporcie
b) potępienie przejawów nietolerancji wobec takich osób.
Z obserwacji organizacji LGBT wynika, że jak dotąd władze nie podejmowały tego typu działań.
Warto zaznaczyć, że PZPN przygotował projekt Okólnika dotyczącego stosunków klubów piłkarskich ze stowarzyszeniami kibiców oraz organizacjami kibicowskimi. Zgodnie z pkt 2 projektu „kluby muszą wymagać od stowarzyszeń, by kładły nacisk na standardy dobrego zachowania swoich członków oraz by wykluczały
członkostwo osób zaangażowanych w jakiekolwiek formy chuligaństwa czy antyspołecznego zachowania”. Organizacje LGBT nie posiadają jednak informacji, czy
Okólnik został ostatecznie przyjęty i czy podejmowano próby jego egzekwowania.
k. Prawo do azylu
42. W przypadkach, gdy państwa członkowskie posiadają międzynarodowe zobowiązania w tym zakresie, powinny uznać, że istnienie
uzasadnionej obawy przed prześladowaniem ze względu na orientację
seksualną lub tożsamość płciową może stanowić wystarczający powód
przyznania statusu uchodźcy oraz azylu, zgodnie z prawem krajowym.
Czy uzasadnione obawy przed prześladowaniem ze względu na orientację
seksualną lub tożsamość płciową mogą stanowić wystarczający powód przyznania statusu uchodźcy oraz azylu?
Zgodnie z polskim prawem obawa przed prześladowaniem ze względu na
orientację seksualną lub tożsamość płciową, która ma charakter uzasadniony, może
stanowić wystarczający powód udzielenia ochrony prawnej na terytorium Polski.
W praktyce jednak duże kontrowersje budzi sposób interpretacji przez organy
ds. cudzoziemców pojęcia „uzasadniona obawa”. Szeroka możliwość interpretacji
prowadzić może do wydania decyzji odmownej i wydalenia cudzoziemca.
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Przepisy regulujące udzielanie ochrony prawnej cudzoziemcom na terytorium RP zawarte są w art. 57 Konstytucji RP przewidującym prawo do
azylu oraz do przyznania statusu uchodźcy, a także w Ustawie o udzielaniu
ochrony cudzoziemcom (dalej UoUOC431).
Zgodnie z art. 13 ust. 1 UoUOC cudzoziemcowi nadaje się status uchodźcy, jeżeli na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem w kraju
pochodzenia z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych
lub przynależności do określonej grupy społecznej nie może bądź nie chce
korzystać z ochrony tego kraju. Zgodnie z art. 14 ust. 2 UoUOC określona grupa społeczna może stanowić grupę, której członkowie mają wspólną
orientację seksualną, przy czym orientacja seksualna nie może obejmować
czynów, które według prawa polskiego są przestępstwami. Oprócz takiej
ochrony ustawa przewiduje również możliwość udzielenia ochrony uzupełniającej (art. 15 UoUOC), ochrony przed prześladowaniem lub doznaniem poważnej krzywdy spowodowanych wydarzeniami, które nastąpiły po
opuszczeniu kraju pochodzenia (art. 17 UoUOC), zgody na pobyt tolerowany (art. 97 UoUOC) oraz azylu (art. 90 UoUOC).
W ciągu ostatnich 5 lat na 42573 wnioski osób ubiegających się o nadanie
statusu uchodźcy 17 z nich było umotywowanych obawą przed prześladowaniem ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową. W 2011
roku władze przyznały status uchodźcy jedynie dwóm osobom transseksualnym432. W lipcu 2012 r. odnotowano pierwszą i jak dotąd jedyną pozytywną decyzję, która odnosiła się do osób homo- lub biseksualnych. Obywatel
Ugandy, prześladowany ze względu na homoseksualną orientację seksualną
w kraju pochodzenia uzyskał w Polsce status uchodźcy.
(Sprawa nr 75) W dniu 25 lipca 2012 roku Rada do Spraw Uchodźców (dalej RdSU) podjęła decyzję o nadaniu statusu uchodźcy W. S. – ugandyjskiemu
aktywiście na rzecz praw osób LGBT. Rozstrzygnięcie to zakończyło niespełna półtoraroczne postępowanie o udzielenie obywatelowi Ugandy ochrony

431. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium rzeczypospolitej polskiej tj. z dnia 22 października 2009 r. (Dz.U. nr 189, poz. 1472 z późn. zm.).
432. Pismo MSW z dnia 30 kwietnia 2012 r.
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prawnej przed prześladowaniem w kraju pochodzenia ze względu na jego
orientację seksualną. KPH od początku była aktywnym uczestnikiem postępowania m.in. zapewniając stosowną pomoc prawną oraz nagłaśniając sprawę
w mediach. Na mocy decyzji Rady uchylona została również decyzja Szefa
Urzędu do Spraw Cudzoziemców (dalej UdSC), który w kwietniu 2012 roku
jako organ pierwszej instancji w postępowaniach uchodźczych, wydał decyzję
o odmowie udzielenia W. S. ochrony prawnej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej. Decyzja Szefa Urzędu wzbudziła liczne kontrowersje wśród wielu organizacji pozarządowych oraz mediów. Na skutek wniesionego odwołania, po
ponownym rozpatrzeniu sprawy, Rada ds. Uchodźców uznała, że ze względu
na bardzo złą sytuację osób LGBT w Ugandzie już sama orientacja seksualna
Wnioskodawcy uprawdopodobniła możliwość wystąpienia prześladowania
w przypadku jego powrotu do kraju pochodzenia. Tym samym Rada uznała,
że W. S. może żywić uzasadnioną obawę przed prześladowaniem w kraju pochodzenia z powodu swojej przynależności do określonej grupy społecznej
– grupy osób o nieheteronormatywnej orientacji seksualnej. Rozstrzygnięcie
Rady ma charakter precedensowy.
W chwili obecnej rozpoznawana jest sprawa o przyznanie statusu
uchodźcy innemu obywatelowi Ugandy.
(Sprawa nr 74) Obywatel Ugandy, M. N. L. jest drugim aktywistą LGBT
z tego kraju, który ubiega się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce, ze względu
na obawy przed prześladowaniem w kraju pochodzenia. Postępowanie w jego
sprawie wciąż znajduje się w toku. Najpierw, w kwietniu 2012 roku, dyrektor
UdSC wydał decyzję o odmowie nadania mu statusu uchodźcy, uznając, że
sytuacja osób LGBT nie jest na tyle poważna, aby uznać jego obawy przed
prześladowaniem za uzasadnione. Następnie, na skutek wniesionego odwołania, RdSU orzekła, że co prawda sytuacja osób LGBT w Ugandzie nie jest bezpieczna, Wnioskodawca nie może jednak uzyskać ochrony prawnej na terytorium RP, ze względu na fakt, że jego oświadczenie na temat własnej orientacji
seksualnej jest niewiarygodne. Rozstrzygnięcie to zostało zaskarżone do WSA
w Warszawie. KPH zadecydowała o przyłączeniu się do postępowania na pra-
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wach przysługujących organizacjom społecznym. Ze względu na liczne podobieństwa tej sprawy do sprawy W. S. złożone przez KPH pisma procesowe
wskazały na wątpliwości co do braku spójności w obu rozstrzygnięciach Rady
i krzywdzącego potraktowania M. N. L. Pod koniec sierpnia 2012 roku odbyło
się pierwsze posiedzenie sądu wojewódzkiego, na którym postanowiono o zawieszeniu wykonalności decyzji Rady w zakresie wydalenia M. N. L. z Polski,
do czasu rozpoznania skargi. Postępowanie w tej sprawie wciąż trwa.
Czy urzędnicy zajmujący się rozpatrywaniem próśb są szkoleni w zakresie
specyficznych problemów, z którymi spotykają się osoby LGBT ubiegające się
o status uchodźcy lub azyl?
Urzędnicy i urzędniczki zajmujący się rozpatrywaniem takich wniosków nie zostali jak dotąd przeszkoleni w zakresie specyfiki problemów,
z którymi spotykają się osoby LGBT ubiegające się o przyznanie statusu
uchodźcy lub azylu.
Ze względu na znikomość spraw dotyczących osób LGBT, MSW (odpowiadające za udzielanie ochrony cudzoziemcom), nie przeprowadziło
oddzielnych szkoleń dla pracowników UdSC433 z tej tematyki. Mimo zapewnień MSW, że elementem szkolenia pracowników UdSC w zakresie technik prowadzenia przesłuchań statusowych jest również zwrócenie uwagi na
możliwość występowania u pracowników stereotypów i uprzedzeń m.in. wobec osób o nienormatywnej orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej434,
organizacje LGBT nie posiadają informacji o tym, w jaki konkretnie sposób szkolenia te uwzględniają tematykę LGBT i czy pozwalają na efektywną
ochronę takich wnioskodawców. Po zapoznaniu się z wieloma sprawami
organizacje LGBT stoją na stanowisku, że uwzględnianie specyfiki sytuacji
osób LGBT przez organy rozpoznające wnioski o nadanie statusu uchodźcy
należy do wyjątków. Odnotować jednak należy, że w sprawie dwóch Białorusinów ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy RdSU dostrzegła konieczność zagwarantowania ochrony ich życia rodzinnego ze względu fakt,
433. Pismo MSW z dnia 19 września 2011 r.
434. Pismo MSW z dnia 30 kwietnia 2012 r.
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że pozostają oni ze sobą w związku. „Podejmowane rozstrzygnięcia w sprawie K. A. winno nastąpić w ścisłym związku ze sprawą partnera Wnioskodawcy tak, aby wobec obu osób pozostających w stałym związku, która to
okoliczność analizowana być powinna jako mieszcząca się w pojęciu «życie
rodzinne», (...) mogło zapaść analogiczne rozstrzygnięcie”435.
Czy prośby o azyl z powodu prześladowania ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową odrzuca się, argumentując, że wnoszący o azyl
może uniknąć prześladowania w kraju pochodzenia ukrywając swoją orientację seksualną lub tożsamość płciową?
Dotychczas organizacje LGBT nie odnotowały oficjalnego stosowania
tego typu argumentacji przez organy wydające decyzje w tym zakresie.
43. Państwa członkowskie powinny w szczególności zagwarantować,
aby osoby ubiegające się o azyl nie były odsyłane do kraju, w którym ich
życie lub wolność mogą być zagrożone lub gdy istnieje obawa poddania
torturom, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu oraz karaniu ze
względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową.
Jakie obowiązujące procedury gwarantują wypełnienie tego zobowiązania? Czy udokumentowano przypadki, w których osoby ubiegające się o azyl
zostały wydalone do takiego kraju?
Zgodnie z art. 33. ust. 1 pkt. 4 UoUOC wszczęcie postępowania w sprawie
nadania statusu uchodźcy powoduje z mocy prawa wstrzymanie wykonania decyzji o wydaleniu do dnia doręczenia cudzoziemcowi decyzji ostatecznej w tej
sprawie. Również MSW zapewniło, że wobec osoby, w stosunku do której toczy
się postępowanie o nadanie statusu uchodźcy, nie wydaje się decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium RP, ani decyzji o wydaleniu436. Organizacje LGBT
nie udokumentowały jak dotąd żadnego przypadku wydalenia takiej osoby.
435. Pismo RdSU z dnia 16 grudnia 2011 r.
436. Pismo MSW z dnia 19 września 2011 r.
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Wątpliwości dotyczą jednak sytuacji cudzoziemca w momencie wydania przez RdSU decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy. Decyzja
ta nabiera bowiem prawomocności, a jej zaskarżenie do WSA wiąże się
z koniecznością złożenia odrębnego wniosku o wstrzymanie wykonalności.
W przeciwnym razie decyzja staje się bowiem wykonalna i rozpoczyna się
procedura deportacyjna.
44. Osoby ubiegające się o azyl powinny podlegać ochronie przed dyskryminującą polityką i praktykami z uwagi na ich orientację seksualną lub
tożsamość płciową; w szczególności odpowiednie środki powinny zostać
przyjęte w celu zapobiegania ryzyku przemocy fizycznej, w tym molestowaniu seksualnemu, agresji werbalnej lub innym formom nękania osób
ubiegających się o azyl pozbawionych wolności oraz w celu zapewnienia
dostępu do informacji odpowiadającej ich szczególnej sytuacji.
Jakie działania podjęto by spełnić to wymaganie? Czy personel w ośrodkach imigracyjnych, Policja i personel medyczny oraz organizacje pozarządowe współpracujące z ośrodkami imigracyjnymi otrzymały przeszkolenie
i niezbędne informacje dotyczące zagadnień związanych z orientacją seksualną i tożsamością płciową?
Z obserwacji organizacji LGBT wynika, że dotychczas nie podjęto żadnych konkretnych działań, aby zapewnić realizację tego Zalecenia. Personel
zajmujący się obsługą cudzoziemców ubiegających się o azyl nie otrzymał
specjalistycznego przeszkolenia lub informacji dotyczących ochrony przed
dyskryminacją cudzoziemców LGBT, w tym tych przebywających w ośrodkach dla uchodźców.
Art. 32 Konstytucji RP przewiduje zasadę równości wszystkich wobec
prawa oraz traktowania przez władze bez dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Gwarancje te
obejmują teoretycznie również cudzoziemców, którzy ubiegają się o azyl lub
nadanie statusu uchodźcy. Jak dotąd nie przeprowadzono jednak żadnych
szkoleń, nie wydano żadnych procedur ani zbiorów dobrych praktyk, które
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pozwoliłyby na urzeczywistnienie tych zasad w stosunku do cudzoziemców,
a w szczególności tych, którzy przebywają w ośrodkach dla uchodźców.
Z informacji uzyskanych od MSW wynika, że w przeciągu ostatnich 2 lat
lokalne Zespoły Współdziałania (działające w ośrodkach dla uchodźców organy składające się z pracowników ośrodka, policjantów oraz psychologów,
które w założeniu mają pomagać przebywającym w nich cudzoziemcom)
nie podejmowały działań zmierzających do przeciwdziałania przemocy ze
względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową437.
Co więcej, mimo że UdSC uczestniczy od marca 2008 roku w realizacji programu w zakresie rozpoznawania, przeciwdziałania oraz reagowania
na przypadki przemocy stosowanej wobec cudzoziemców przebywających
w ośrodkach dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy438, to
z uzyskanych informacji wynika, że program ten nie odnosi się do zagadnień przemocy z powodu orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej.
Warto ponadto odnotować, że w 2011 roku Centrum Pomocy Prawnej im.
Haliny Nieć przeprowadziło cykl szkoleń w 6 ośrodkach dla cudzoziemców
ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy. Dotyczyły one przemocy seksualnej oraz przemocy ze względu na płeć. Szkolenia były adresowane do pracowników ośrodków oraz funkcjonariuszy i funkcjonariuszek Policji, będących
członkami lokalnych Zespołów Współdziałania. Z informacji uzyskanych od
MSW439 wynika, że nie miały one jednak charakteru obowiązkowego i w sumie
przeszkolono jedynie 12 pracowników. Organizacje LGBT nie posiadają również
odpowiednich danych, aby ocenić czy w ramach tego cyklu szkoleń omawiane
zagadnienia poruszano również w kontekście dyskryminacji osób LGBT.
l. Narodowe struktury praw człowieka
45. Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby krajowe struktury
ochrony praw człowieka w sposób wyraźny zostały upoważnione do zajęcia się kwestią dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub

437. Pismo MSW z dnia 30 kwietnia 2012 r.
438. Pismo MSW z dnia 5 października 2011 r.
439. Pismo MSW z dnia 30 kwietnia 2012 r.
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tożsamość płciową; w szczególności powinny być one upoważnione do
formułowania zaleceń do przepisów prawa i polityk, podnoszenia świadomości wśród społeczeństwa, jak również do – o ile prawo krajowe to
przewiduje – rozpatrywania skarg indywidualnych odnośnie do sektora
prywatnego i publicznego oraz do inicjowania lub brania udziału w postępowaniach sądowych.
Czy krajowe struktury ochrony praw człowieka są w sposób wyraźny upoważnione do zajęcia się kwestią nietolerancji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową?
Dwoma głównymi organami, które tworzą krajową strukturę ochrony
praw człowieka, są RPO oraz PRdRT. Oba organy są w sposób wyraźny upoważnione przez przepisy prawa do zajęcia się dyskryminacją osób LGBT.
Zgodnie z art. 208 Konstytucji RP oraz art. 1 ustawy o Rzeczniku Praw
Obywatelskich (dalej UoRPO)440 Rzecznik stoi na straży wolności oraz praw
człowieka i obywatela określonych w Konstytucji RP, a także w innych aktach normatywnych, w tym również na straży realizacji zasady równego
traktowania. Zakresem działania RPO objęte są wszystkie przesłanki dyskryminacyjne, również orientacja seksualna i tożsamość płciowa. Potwierdza to także powierzenie RPO przez UoW (uwzględniającą literalnie jedynie
przesłankę dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej) funkcji organu właściwego w sprawach naruszenia zasady równego traktowania (art.
12 ustawy). Zarówno RPO jak i organizacje pozarządowe podnoszą jednak,
że przyznanie RPO przez UoW dodatkowej funkcji (organu właściwego
w sprawach naruszenia zasady równego traktowania) odbyło się bez jednoczesnego dofinansowania jego działalności, co budzi niepokój w kontekście
możliwości efektywnego wypełniania dodatkowych obowiązków.
PRdRT został powołany na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów
w sprawie PRdRT, które w § 2 zalicza do jego obowiązków m.in. realizowanie polityki rządu w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania
440. Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tj. z dnia 9 lutego
2001 r., Dz.U. nr 14, poz. 147, z późn. zm.).
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dyskryminacji, w szczególności ze względu na orientację seksualną, a także
opiniowanie w tym zakresie projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych.
Czy w praktyce struktury te a) formułują zalecenia do przepisów prawa
i polityk b) podnoszą świadomość wśród społeczeństwa c) rozpatrują skargi
indywidualne d) biorą udział w postępowaniach sądowych e) wyrażają publiczne wsparcie dla egzekwowania praw obywateli związane z zagadnieniem
orientacji seksualnej i tożsamości płciowej?
Krajowe organy równościowe przejawiają aktywność we wszystkich wymienionych obszarach. Ze względu jednak na odmiennie ukształtowany
zakres obowiązków i uprawnień różnią się one w zakresie podejmowanych
działań oraz ich skuteczności. Jak pokazała dotychczasowa praktyka funkcjonowania tych organów – w szczególności PRdRT – duży wpływ na ich
działalność w zakresie równego traktowania osób LGBT ma również aktualny klimat polityczny.
RPO sformułował jak dotąd kilka wystąpień generalnych, które odnosiły się do różnych kwestii związanych z przepisami prawa i politykami
odnoszącymi się do osób LGBT. Wśród nich można wskazać m.in. na wystąpienie do MSW w dniu 15 marca 2011 roku w sprawie zakresu danych
w zaświadczeniu dotyczącym stanu cywilnego, wydawanym osobom chcącym zawrzeć związek małżeński za granicą; wystąpienie do MPiPS w dniu
26 kwietnia 2011 roku w sprawie braku przepisów regulujących kwestię zmiany danych osobowych w świadectwie pracy w sytuacji zmiany
płci przez byłego pracownika oraz wystąpienie do MS w dniu 1 sierpnia
2011 roku w sprawie potrzeby przyjęcia kompleksowego aktu prawnego
dotyczących osób transpłciowych, a także pilnej interwencji ustawodawcy
w zakresie trybu prawnej korekty płci metrykalnej441.
RPO uczestniczył również – osobiście lub za pomocą przedstawiciela – w kilku konferencjach poświęconych tematyce LGBT. Jako przykład można wskazać udział przedstawiciela RPO w Konferencji Płeć pod
441. Zob. http://www.rpo.gov.pl/pliki/13396752970.pdf.
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kontrolą? zorganizowanej w dniu 28 kwietnia 2012 roku przez Fundację
Trans-Fuzja, poświęconej tematyce transpłciowości w prawie polskim
i międzynarodowym.
RPO wielokrotnie spotykał się z reprezentantami organizacji LGBT. Urząd
RPO posiada uprawnienia do przyjmowania wniosków pochodzących od obywateli lub ich organizacji dotyczących przestrzegania przez władze publiczne praw
człowieka. W 2011 roku do RPO wpłynęły 1033 sprawy dotyczące problematyki
równego traktowania, z czego 334 dotyczyły orientacji seksualnej, a 12 tożsamości
płciowej (sprawy dotyczące orientacji seksualnej stanowiły najwięcej – 32,3% ogółu spraw). Zdecydowana większość spośród skarg kierowanych do RPO w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną stanowiła
efekt kontrowersyjnych wypowiedzi osób publicznych w mediach442.
RPO posiada również ustawowo zagwarantowane uprawnienia do samodzielnego prowadzenia postępowania wyjaśniającego, żądania wszczęcia postępowania w sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych,
do brania udziału w toczących się już postępowaniach sądowych, żądania
przedłożenia mu informacji o stanie sprawy prowadzonej przez sądy, a także
prokuraturę i inne organy ścigania oraz żądania udostępnienia do wglądu
w Biurze RPO akt sądowych i prokuratorskich, a także akt innych organów
ścigania po zakończeniu postępowania i zapadnięciu rozstrzygnięcia.
(Sprawa nr 79) Przykładem brania udziału przez RPO w postępowaniach
sądowych jest wniesienie odwołania od decyzji sądu, który zarejestrował obraźliwy znak zakaz pedałowania jako oficjalny znak organizacji Narodowe
Odrodzenie Polski. Na skutek zaangażowania ze strony RPO decyzja sądu
w przedmiocie rejestracji znaku została zmieniona.
Przedstawiciele RPO uczestniczyli wielokrotnie jako obserwatorzy podczas Parad czy Marszów Równości w różnych polskich miastach.
RPO wyraził również publiczne wsparcie dla egzekwowania praw obywateli oraz wyrażał zaniepokojenie niewłaściwymi działaniami państwa w tym
zakresie. W ostatnim czasie RPO zwrócił uwagę rządu na brak niezależnego
442. Pismo RPO z dnia 4 kwietnia 2012 r.
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organu, do którego obywatele mogliby skarżyć się na naruszenie gwarancji płynących z ustawy równościowej i dyskryminację ze strony podmiotów
prywatnych (np. firm, banków, przewoźników). Zgodnie z Konstytucją RP
RPO zajmuje się bowiem jedynie relacjami człowiek-państwo, co oznacza,
że organ ten nie jest uprawniony do rozpatrywania innych kategorii spraw.
W porównaniu do RPO, PRdRT posiada bardziej ograniczony katalog
uprawnień. Może jedynie występować z zaleceniami odnoszącymi się do
przepisów prawa i polityk.
Wśród przykładowych działań podjętych przez PRdRT wskazać można
wystąpienie do MSW w 2011 roku z zaleceniem w sprawie zmian regulacji
dotyczących uzyskiwania zaświadczeń potrzebnych do zawarcia małżeństwa
lub związku osób tej samej płci poza granicami kraju, a także przedłożenie MS w 2012 roku wniosku o rozszerzenie listy przesłanek dyskryminacji
w KK w celu penalizacji mowy nienawiści ze względu m.in. na orientację
seksualną i tożsamość płciową oraz o rozważenie możliwości zmiany procedury dotyczącej prawnej korekty płci na tryb nieprocesowy.
PRdRT bierze również udział w konferencjach poświęconych sprawom LGBT oraz porusza podczas swoich wystąpień publicznych kwestie
dotyczące konieczności równego traktowania osób LGBT. Przykładowo,
w trakcie konferencji Płeć pod kontrolą? zorganizowanej przez Fundację
Trans-Fuzja w dniu 21 kwietnia 2012 roku PRdRT wyraziła swoje poparcie
dla projektu ustawy o prawnej korekcie płci, natomiast w oświadczeniu
z dnia 2 czerwca 2012 roku poparła inicjatywę Parady Równości. Podjęła
się także mediacji pomiędzy MS a środowiskiem NGO w sprawie ewentualnej nowelizacji KK.
PRdRT nie jest obecnie wyposażony w instrumenty prawne pozwalające
na rozpatrywanie skarg indywidualnych, nie może również inicjować postępowań sądowych ani brać w nich udziału. Biuro PRdRT przyjmuje jednakże
skargi i wnioski, na podstawie których formułowane są wystąpienia i podejmowane ewentualne interwencje.
PRDRT podjął, jak dotąd, interwencje m.in. w sprawach:
– zamieszczenia na stronie internetowej Niezależnego Zrzeszenia Studentów UMK w Toruniu, regionalnego organizatora akcji Wampiriada,
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studenckiej akcji honorowego krwiodawstwa, informacji, iż jednym z bezwzględnych przeciwwskazań do oddawania krwi jest homoseksualność,
– noszącej znamiona mowy nienawiści wypowiedzi Wojciecha Cejrowskiego podczas wystąpienia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim,
– podjęcia działań w sprawach dotyczących zamieszczania na portalach
i forach dyskusyjnych wypowiedzi o charakterze dyskryminacyjnym,
– podejrzenia popełnienia przestępstwa zniesławienia w związku z opublikowaniem przez Polską Partię Narodową listy osób rzekomo homoseksualnych,
– doniesień medialnych na temat znieważenia i pobicia przez strażników
miejskich mężczyzny o orientacji homoseksualnej,
– traktowania przez niektóre stacje krwiodawstwa homoseksualności na
równi z narkomanią jako czynnika dyskwalifikującego dawców krwi,
– wypowiedzi Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego mającej dyskryminujący charakter,
– interpelacji sejmowej posła, w której osoby homoseksualne porównane zostały do dewiantów, a panujące między nimi relacje uczuciowe oraz
intymne do zoofilii, nekrofilii oraz pedofilii,
– stosowania w nauczaniu WdŻwR podręcznika zawierającego kontrowersyjne treści dotyczące osób homoseksualnych,
– praktyki wykluczania przez banki nasienia z grupy potencjalnych dawców osób o orientacji homoseksualnej.
Z uzyskanych od PRdRT informacji wynika, że w latach 2008–2011 do
biura PRdRT wpłynęły 1092 skargi w tym 103 dotyczące dyskryminacji
z powodu orientacji seksualnej.
Na marginesie należy podkreślić, że aktywność organów równościowych
uzależniona jest w pewnej mierze od ideologicznych przekonań oraz politycznej orientacji osób piastujących te stanowiska. W 2009 roku działalność RPO
Janusza Kochanowskiego spotkała się z krytyką organizacji LGBT, które zarzucały mu zbyt małe zaangażowanie i brak determinacji w sprawach dyskryminacji osób LGBT. Zastrzeżenia wzbudziło niepodejmowanie przez RPO proponowanych przez organizacje działań przy jednoczesnym bardzo aktywnym
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i jednoznacznym światopoglądowo (konserwatywnym) zaangażowaniu w inne
sprawy medialne i polityczne. Kontrowersje dotyczyły przede wszystkim lekceważących wypowiedzi RPO pod adresem feministek oraz braku działalności
w kwestiach podnoszonych podczas spotkań RPO z organizacjami LGBT.
Organizacje LGBT negatywnie oceniają również pierwszą kadencję
PRdRT, gdy urząd ten sprawowała Elżbieta Radziszewska. Wśród zdarzeń,
która w decydującej mierze wpłynęły na taką ocenę wymienić można:
– odmowę udziału w spotkaniu organizowanym przez organizacje pozarządowe, w którym uczestniczyła szwedzka PRdRT – Katri Linna,
– niewystąpienie do Komisji Europejskiej o dofinansowanie działań antydyskryminacyjnych w ramach programu PROGRESS za rok 2010 (stało się to
pierwszy raz w historii uczestnictwa Polski w tym programie; rząd korzystał z tych
środków nawet w okresie przedakcesyjnym),
– brak działań polegających na dystrybucji zamówionej i sfinansowanej
przez rząd publikacji Naznaczeni. Mniejszości seksualne w Polsce. Raport 2008,
– liczne homofobiczne wypowiedzi oraz występowanie w mediach
otwarcie dyskryminujących osoby LGBT.
Postawa PRdRT doprowadziła w 2010 roku do podjęcia przez organizacje pozarządowe decyzji o odmowe dalszej współpracy z PRdRT do czasu
zdymisjonowania Elżbiety Radziszewskiej.
Na marginesie należy jedynie podkreślić, że współpraca organizacji LGBT
z obecną RPO Ireną Lipowicz oraz PRdRT Agnieszką Kozłowską-Rajewicz układa
się zdecydowanie korzystniej. Oba organy są dużo bardziej otwarte na współpracę
i przy różnych okazjach udzielają poparcia dla spraw środowiska osób LGBT.
m. Dyskryminacja oparta na wielu podstawach
46. Państwa członkowskie są zachęcane do przyjęcia środków zapewniających, aby przepisy prawa krajowego zakazujące lub zapobiegające dyskryminacji chroniły również przed dyskryminacją opartą na wielu podstawach,
w tym ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową; krajowe
struktury praw człowieka powinny zostać wyposażone w szerokie uprawnienia, aby miały możliwość podnoszenia takich kwestii.
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Czy istniejące w krajowym prawie przepisy antydyskryminacyjne obejmują także dyskryminację wielokrotną, w tym dyskryminację ze względu na
a) orientację seksualną b) tożsamość płciową?
W polskim prawie nie zawarto wyrażonej wprost definicji dyskryminacji
wielokrotnej i jej zakazu. Możliwość wystąpienia dyskryminacji (zarówno
bezpośredniej, jak i pośredniej) na bazie jednej lub kilku przesłanek przewidziano jedynie w prawie pracy (art. 183a KP), co pośrednio wprowadza ten
rodzaj dyskryminacji do krajowego porządku prawnego.
Ze względu na otwarty katalog przesłanek dyskryminacyjnych w KP pojęciem tym można objąć wszystkie przypadki nakładania się na siebie przesłanek dyskryminacyjnych. Mimo wielokrotnych zaleceń członków Koalicji na
Rzecz Równych Szans nie zdecydowano się, jak dotąd, na dodanie do ustawy
równościowej definicji dyskryminacji wielokrotnej oraz jej zakazu. Konsekwencją takiego rozwiązania jest powoływanie się w postępowaniach o naruszenie zasady równego traktowania osób wielokrotnie dyskryminowanych
na naruszenie jedynie jednej z cech prawnie chronionych, co skutkuje nieuzasadnionym zawężeniem możliwości dochodzenia roszczeń. Polskie prawo
wciąż traktuje różne przesłanki dyskryminacji rozłącznie (tj. jako działające
niezależnie od siebie), nie zaś wzajemnie się nakładające i wzmacniające.
Warto odnotować, że w ramach propozycji Rekomendacji do Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania, przygotowanym
przez PRdRT, dostrzeżono problem dyskryminacji krzyżowej, ale jedynie
w kontekście dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne lub narodowe oraz płeć.
Czy krajowe organy ds. ochrony praw człowieka są upoważnione, by zajmować się przypadkami dyskryminacji wielokrotnej?
Z opublikowanego w 2012 roku raportu na temat dyskryminacji wielokrotnej443 wynika, że PRdRT jako krajowa instytucja odpowiedzialna za
realizowanie polityki rządu w zakresie zasady równego traktowania (w tym
443. D. Cieślikowska, N. Sarata, Dyskryminacja wielokrotna..., op. cit.
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przeciwdziałania dyskryminacji) nie przyjął żadnego stanowiska w kwestiach dyskryminacji wielokrotnej. Również w aktach normatywnych powołujących ten organ brakuje jakiegokolwiek odniesienia do obowiązku
przeciwdziałania temu zjawisku.
Ustawa o RPO nie upoważnia wprost Rzecznika do zajmowania się przypadkami dyskryminacji wielokrotnej. Z informacji posiadanych przez organizacje LGBT wynika, że zagadnienie to nie stanowiło szczególnego przedmiotu zainteresowania tego organu.
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Polski rząd nie podjął jak dotąd odpowiednich działań w celu właściwego wdrożenia Zalecenia CM/Rec(2010)5. Brak sankcji i prawnie wiążącego
obowiązku działania stanowi jedną z przyczyn niewielkiego zainteresowania
tym aktem prawnym ze strony decydentów politycznych. Mimo dokonania
roboczego tłumaczenia zarówno Zalecenia i Memorandum do Zalecenia,
polski tekst obu tych dokumentów został udostępniony ograniczonemu kręgowi instytucji publicznych.
Zgodnie z gwarancjami wprowadzonymi w nowo przyjętej ustawie równościowej (styczeń 2011 rok) doszło do wyznaczenia dwóch głównych krajowych organów równościowych – rządowego (Pełnomocnik Rządu do Spraw
Równego Traktowania) oraz niezależnego od struktur rządowych (Ombudsman – Rzecznik Praw Obywatelskich). Oba z tych organów dostrzegają
potrzebę podjęcia działań w obszarze praw osób LGBT jednak nie doprowadziły one jak dotąd do przyjęcia kompleksowej strategii w tym zakresie.
W 2013 roku Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania ma
przedstawić pierwszą tego typu strategię – Krajowy Program Działań na
Rzecz Równego Traktowania. Wstępne prace nad przygotowaniem Krajowego Programu objęły przeprowadzenie konsultacji społecznych, wśród
których znaleźli się również przedstawiciele organizacji LGBT. Wciąż jednak nie jest jasne, w jaki sposób dotychczas poświęcona tematyce LGBT
uwaga zostanie uwzględniona w ostatecznej wersji Krajowego Programu.
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Jedynym obszarem prawa krajowego, w którym osoby LGBT mogą korzystać z ochrony przed dyskryminacją zgodnej ze standardami międzynarodowymi jest zatrudnienie. Zarówno Kodeks pracy jak i inne akty normatywne
składające się na krajowy system prawa pracy wymieniają wprost orientację
seksualną wśród zakazanych przesłanek dyskryminacyjnych i przewidują
procedury (w tym przeniesienie ciężaru dowodzenia) gwarantujące efektywne dochodzenie roszczeń w przypadku dyskryminacji w miejscu pracy.
Przepisy polskiego Kodeksu karnego nie przewidują homofobicznej lub
transfobicznej motywacji przestępstw z nienawiści. Niemożliwe jest zatem
prowadzenie wiarygodnych danych statystycznych na temat tego zjawiska.
Homofobia oraz transfobia w społeczeństwie jest wciąż powszechna, a wypowiedzi wielu polityków oraz znanych osobistości nadal mają charakter
dyskryminujący wobec osób LGBT. Homofobiczne i transfobiczne przestępstwa wciąż pozostają nierozwiązanym problemem. Większość z nich nie jest
nawet zgłaszana Policji ze względu na obawy przed wtórną wiktymizacją.
Podstawowe programy szkolenia dla funkcjonariuszy Policji zawierają pewne odniesienia do zagadnień z obszaru LGBT, jednak wciąż brakuje spójnej
i powszechnej polityki, która zapewniałaby, że procedury stosowania prawa
wobec osób LGBT nie mają charakteru opresyjnego.
Wolność stowarzyszania się i wolność zgromadzeń osób LGBT jest gwarantowana. Mimo to wciąż zdarzają się incydenty o charakterze homofobicznym lub transfobicznym w trakcie Marszów Równości. Uczestnicy i sprawcy
tego typu zajść pozostają w większości przypadków niezidentyfikowani.
Najważniejszym zagadnieniem w obszarze życia rodzinnego osób LGBT,
wciąż podlegającym debacie publicznej, pozostaje kwestia prawnego uregulowania instytucji związków partnerskich. Jej rozstrzygnięcie wciąż pozostaje
jednak niepewne, głównie ze względu na fakt, iż nadal brakuje woli politycznej,
która mogłaby doprowadzić do przyjęcia stosownych rozwiązań prawnych.
Istnieją podstawy prawne do uznania, że w przypadku uzasadnionej
obawy przed prześladowaniem w kraju pochodzenia ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową cudzoziemiec będzie mógł skutecznie ubiegać się w Polsce o przyznanie mu statusu uchodźcy. W praktyce,
instytucjom odpowiedzialnym za prowadzenie postepowań uchodźczych
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wciąż brakuje zrozumienia dla sytuacji w jakiej znajduje się uchodźca LGBT.
Bardzo często władze decydujące o przyznaniu statusu uchodźcy dokonują
niewłaściwej oceny sytuacji osób LGBT w kraju pochodzenia uchodźcy, rezygnując z wyczerpującego ustalenia stanu faktycznego np. poprzez skorzystanie z wiedzy ekspertów reprezentujących organizacje pozarządowe.
Wciąż istnieje wiele obszarów życia, w których nie podjęto stosownych
działań w celu realizacji podstawowych potrzeb osób LGBT. Obejmują one edukację, mieszkalnictwo, opiekę zdrowotną oraz sport. Skutkuje
to powszechnością w złym traktowaniu uczniów i uczennic, studentów
i studentek, osób wynajmujących lokale mieszkalne, a także sportowców.
Największe obawy organizacji LGBT budzi sytuacja w instytucjach edukacji formalnej. Szkoły nie stanowią bezpiecznej przestrzeni gwarantującej
możliwość niezakłóconego rozwoju ucznia, a wykorzystywane w procesie
nauczania materiały zawierają treści umacniające uprzedzenia i skutkujące nienawiścią wobec osób LGBT.
Osoby transpłciowe wciąż znajdują się na marginesie prawnym. Nadal
nie wprowadzono przepisów regulujących prawną oraz medyczną korektę płci, a korekta prawnego oznaczenia płci wciąż wymaga poddania się
nadmiernie długiej i upokarzającej procedurze medycznej i sądowej. Zabieg medycznej korekty płci nie jest refundowany przez państwo, a osoby
poddające się takiej terapii są bardziej niż inne narażone na dyskryminację
i przemoc, m. in. w miejscu pracy.
Podsumowując, mimo, iż tematyka LGBT jest do pewnego stopnia
obecna w debacie publicznej i dostrzec już można pewien postęp w kwestii
poszarzenia perspektywy (mainstreamingu) zagadnień dotyczących praw
osób LGBT, wciąż nie dokonały się w tym obszarze zmiany o charakterze
systematycznym i trwałym.
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VII. REKOMENDACJE
DLA RZĄDU POLSKIEGO
W SPRAWIE PODJĘCIA NIEZBĘDNYCH
DZIAŁAŃ W CELU IMPLEMENTACJI
ZALECENIA CM/REC(2010)5

GŁÓWNE
1. Uwzględnienie tożsamości płciowej jako cechy prawnie chronionej we
wszystkich obszarach prawa wymienionych w Zaleceniach.
2. Wprowadzenie do krajowego porządku prawnego ustawy o ustaleniu
płci, której postanowienia będą zgodne ze standardami praw człowieka,
w szczególności z zasadami Yogyakarty.
3. Uwzględnienie orientacji seksualnej jako cechy prawnie chronionej
w tych obszarach Zaleceń, w których dotychczas nie była uwzględniona.
4. Przeprowadzenie rzetelnego przeglądu obowiązującego prawa na poziomie ustaw oraz aktów wykonawczych, a także aktów prawa miejscowego oraz regulaminów wewnętrznych, i praktyk jego stosowania pod kątem
eliminacji przepisów mogących dopuszczać dyskryminację ze względu na
orientację seksualną lub tożsamość płciową.
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5. Poszerzenie ustawowych uprawnień Rzecznika Praw Obywatelskich
i Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania o możliwość wydawania
decyzji administracyjnych przyznających odszkodowania i zadośćuczynienia dla osób dyskryminowanych ze względu na orientację seksualną
lub tożsamość płciową.
6. Zagwarantowanie organom równościowym możliwości podejmowania działań w sprawach dotyczących naruszeń zasady równego traktowania
w relacji jednostka-jednostka.
7. Uzupełnienie o tożsamość płciową katalogu możliwych przesłanek dyskryminacyjnych zawartych w Ustawie z dnia 3 grudnia 2010 r.
o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego
traktowania.
8. Zagwarantowanie najwyższego poziomu ochrony przed dyskryminacją ze względu na orientację seksualną przewidzianego w Ustawie z dnia
3 grudnia 2010 roku o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej
w zakresie równego traktowania, tj. w zakresie dostępu do dóbr i usług,
ochrony zdrowia, zabezpieczenia społecznego oraz edukacji.
9. Wprowadzenie pojęcia dyskryminacji wielokrotnej, dyskryminacji
przez asocjację, dyskryminacji przez asumpcję oraz zmianę nieprawidłowej definicji dyskryminacji bezpośredniej w Ustawie z dnia 3 grudnia
2010 roku o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, a także w Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 roku
Kodeks pracy.
10. Wprowadzenie do prawa pracy oraz Ustawy z dnia 3 grudnia 2010
r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania przepisów gwarantujących adekwatne zadośćuczynienie
w sprawach dotyczących dyskryminacji wielokrotnej.
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11. Zapewnienie, aby powstający Krajowy Program na Rzecz Równego
Traktowania uwzględniał realne potrzeby osób zagrożonych dyskryminacją
ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową poprzez:
– działania edukacyjne,
– zwiększanie świadomości społecznej,
– promowanie postaw akceptacji w społeczeństwie.
12. Stworzenie łatwo dostępnego systemu informacji dla osób zagrożonych dyskryminacją ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową
o istniejących środkach ochrony prawnej i możliwościach dostępu do nich.
13. Wprowadzenie, w celu gromadzenia danych, łatwo dostępnego (telefonicznego i internetowego) systemu anonimowego zgłaszania incydentów motywowanych homofobią i transfobią przez osoby pokrzywdzone i osoby trzecie.
14. Sporządzenie oficjalnego tłumaczenia Zaleceń CM/Rec(2010)5 i ich
dystrybucja w krajowych strukturach władzy oraz wśród osób zagrożonych
dyskryminacją ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, ze
szczególnych uwzględnieniem:
– środowiska gejów, lesbijek, osób biseksualnych i transpłciowych,
– administracji publicznej,
– organów ścigania, w tym wymiaru sprawiedliwości i systemu penitencjarnego,
– krajowych struktur ochrony praw człowieka (w tym organów ds. równości),
– systemu edukacji,
– systemu opieki zdrowotnej,
– przedstawicieli i przedstawicielek pracowników i pracodawców sektora publicznego i prywatnego,
– mediów,
– organizacji pozarządowych.
15. Ratyfikowanie Protokołu 12 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka zakazującej dyskryminacji.
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SZCZEGÓŁOWE
(Na podstawie Załącznika do Zalecenia CM/Rec[2010]5)
I. Prawo do życia, bezpieczeństwa i ochrony przed przemocą
A. „Przestępstwa na tle nienawiści” i inne incydenty na tle nienawiści
B. „Mowa nienawiści”
1. Wprowadzenie przepisów penalizujących mowę nienawiści oraz przestępstwa z nienawiści ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową do ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny.
2. Uznanie w krajowym prawie karnym przestępstw motywowanych
nienawiścią z powodu orientacji seksualnej, tożsamości płciowej jako
przestępstw popełnianych z motywacji zasługującej na szczególne potępienie.
3. Wprowadzenie cyklicznej ewaluacji wyników szkoleń z zakresu antydyskryminacji dla funkcjonariuszy Policji, służb mundurowych oraz pracowników administracji publicznej, w których szkoleniu zostaną uwzglednione antydyskryminacyjne elementy, a także wprowadzenie szkoleń
i ewaluacji, wszędzie tam, gdzie równe traktowanie bez względu na orientację seksualną i tożsamość płciową nie występuje jeszcze jako obowiązkowy
element szkoleń.
4. Wprowadzenie systemu rozpoznawania homofobicznych i transfobicznych motywów przestępstw przez funkcjonariuszy służb dochodzeniowo-śledczych i prowadzenie statystyk z ich uwzględnieniem.
5. Stworzenie i popularyzowanie przez rządowe i niezależne organy równościowe definicji mowy nienawiści oraz przestępstw z nienawiści
z uwzględnieniem motywów homofobicznych i transfobicznych.
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6. Wprowadzenie w procesie szkolenia sędziów, prokuratorów, komorników, kuratorów sądowych, mediatorów oraz biegłych sądowych podstawowej wiedzy z zakresu orientacji seksualnej i tożsamości płciowej w kontekście międzynarodowych standardów praw człowieka.
7. Wypracowanie metod i wdrożenie systemów przeciwdziałania wtórnej wiktymizacji pokrzywdzonych, świadków oraz podejrzanych/oskarżonych oraz ich bliskich ze względu na orientację seksualną oraz tożsamość
płciową przez służby dochodzeniowo-śledcze, organy stosujące prawo oraz
administrację miejsc pobytu przymusowego.
8. Wprowadzenie do wewnętrznych aktów prawnych regulujących działanie funkcjonariuszy publicznych, w tym służb mundurowych pojęć orientacji seksualnej oraz tożsamości płciowej jako cech chronionych w działaniach wobec obywateli.
9. Uwzględnienie specyficznych potrzeb i przeszkód, z którymi spotykają się
ofiary homofobii i transfobii w Krajowym Programie na Rzecz Ofiar Przestępstw.
II. Wolność stowarzyszania się
III. Wolność wyrażania opinii i pokojowego zgromadzania się
1. Wprowadzenie regulacji umożliwiających organizacjom działającym
na rzecz osób zagrożonych dyskryminacją ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową udział w opracowywaniu i wdrażaniu polityki publicznej na szczeblu lokalnym i krajowym na partnerskich zasadach.
2. Wprowadzenie powszechnie uznawanej praktyki/wymogu konsultacji
aktów prawnych innych dokumentów i działań dotyczących równego traktowania, w tym programów równościowych realizowanych przez Rzecznika
Praw Obywatelskich, Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania oraz
inne instytucje władzy publicznej z organizacjami pozarządowymi działa-
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jącymi na rzecz osób zagrożonych dyskryminacją ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Zagwarantowanie, aby takie dokumenty
i plany działania były dostępne, zarówno do konsultacji, jak i współtworzenia dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób LGBT.
3. Wprowadzenie strategii równościowej na rzecz osób zagrożonych
dyskryminacją ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową do
priorytetowych działań instytucji publicznych na szczeblu centralnym i lokalnym, szczególnie tych, do których odnoszą się obszary Zaleceń.
4. Zapewnienie, aby władze lokalne uchwalały odpowiednie lokalne
programy współpracy z organizacjami pozarządowymi w celu zintensyfikowania działań przeciwko wykluczeniu społecznemu oraz dyskryminacji ze
względu na orientację seksualną i tożsamość płciową.
5. Wzmocnienie odgrywanej roli oraz reprezentacji ekspertów ds. orientacji seksualnej/tożsamości płciowej wchodzących w skład organów opiniujących propozycje organizacji pozarządowych w celu zapewnienia adekwatnego poziomu wiedzy oraz kompetencji przy podejmowaniu przez te
organy czynności decyzyjnych.
6. Zachęcanie władz lokalnych do promowania pracy organizacji działających na rzecz osób zagrożonych dyskryminacją ze względu na orientację
seksualną i tożsamość płciową.
7. Wprowadzenie przepisów/wypracowanie mechanizmów/narzędzi
umożliwiających pomoc i stosowanie środków ochrony obrońców praw
osób LGBT działających w krajach trzecich.
8. Przyznanie krajowym organom równościowym kompetencji oraz dodatkowych środków finansowych w celu zobowiązania ich do prowadzania
proaktywnych działań w celu zmiany obecnej sytuacji osób zagrożonych
dyskryminacją ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową.
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9. Wprowadzenie do misji warunkującej działania publicznych środków
przekazu wymogu promowania postaw akceptacji osób zagrożonych dyskryminacją ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową.
10. Usprawnienie systemu wdrażania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w tym w sprawie Bączkowski i inni przeciwko Polsce
(skarga nr 1543/06).
IV. Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
1. Wprowadzenie kompleksowej, uwzględniającej osoby transpłciowe,
regulacji związków osób tej samej płci w sposób zrównujący ich prawa
z prawami małżonków.
2. Zmianę Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz
treści tych dokumentów oraz Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie
Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w celu umożliwienia usunięcia danych mogących stanowić zagrożenie dla życia prywatnego osób narażonych na dyskryminację ze względu na
orientację seksualną i tożsamość płciową.
3. Zmianę Ustawy z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu
cywilnego poprzez umożliwienie prawnej korekty płci w formie sprostowania aktów stanu cywilnego zamiast obecnie obowiązującej procedury, polegającej jedynie na dokonaniu w nich wzmianki.
4. Wprowadzenie kompleksowej ustawy o uzgodnieniu płci, umożliwiającej prawne rozpoznanie tożsamości płciowej. Ustawa powinna implementować najnowsze międzynarodowe standardy praw człowieka w tym zakresie, w szczególności Zasady Yogyakarty, i powinna obejmować:
– brak wymagań wstępnych odnośnie do jakichkolwiek zmian cielesnych, w tym również terapii hormonalnej,
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– eliminację patologizacji zjawiska transpłciowości na rzecz fachowej
pomocy terapeutycznej wspomagającej proces korekty płci,
– zmianę trybu korekty oznaczenia płci z sądowego na administracyjny,
bądź bezprocesowy,
– zniesienie praktyki przymusowych rozwodów jako wymagania wstępnego do korekty płci,
– zapewnienie możliwości wymiany dowodu osobistego osoby, która
chce poddać się procedurze prawnej korekty płci bez jednoczesnego zobowiązania jej do poddania się jakimkolwiek zabiegom medycznym,
– zakazywanie przeprowadzania zabiegów o charakterze „korekcyjnym” lub „normalizacyjnym” na organach płciowych noworodków, jak
również dzieci i nastolatków poniżej osiemnastego roku życia, z wyjątkiem przypadków, gdy decyzja o takim zabiegu stanowi świadomą i samodzielną decyzję wyłącznie osoby zainteresowanej, a nie jej rodziców lub
opiekuna prawnego,
– zapewnienie możliwości rozpoczęcia procedury korekty płci dla osób,
które nie osiągnęły jeszcze pełnoletności, w tym zapewnienie usług i opieki
medycznej odpowiednich dla ich wieku.
5. Zmianę Ustawy z dnia 17 października 2008 roku o zmianie imienia i nazwiska w celu zniesienia przymusu nadawania imion kojarzonych
kulturowo z żeńskością bądź męskością oraz umożliwienia każdej osobie
zmiany imienia na neutralne bądź przeciwne płciowo z poszanowaniem jej
tożsamości płciowej.
6. Wprowadzenie ustawowego nakazu zmiany przez pracodawcę oraz
inne podmioty uprawnione do wydawania dokumentów/zaświadczeń/świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe w stosunku do osoby która
zakończyła proces korekty płci metrykalnej.
7. Zmiana rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego,
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ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów w taki sposób, aby możliwe
było otrzymanie zaświadczenia o możliwości zawarcia związku za granicą
bez konieczności ujawniania danych partnera/ki.
8. Zapewnienie, poprzez stosowną nowelizację przepisów lub ujednolicenie ich wykładni, aby we wszystkich przypadkach, w których ustawa
posługuje się określeniem „osoby bliskiej”, „osoby najbliższej” lub „osoby
pozostającej we wspólnym pożyciu” określenia te obejmowały partnerów,
bez względu na ich płeć, orientację seksualną czy tożsamość płciową.
9. Uwzględnienie w procedurze wydawania decyzji w sprawach władzy
rodzicielskiej oraz adopcji stosownych przepisów bądź wytycznych, które
wskazywałyby wprost, iż orientacja seksualna lub tożsamość płciowa rodzica nie mają żadnego wpływu na dobro dziecka.
10. Wprowadzenie uregulowań dotyczących praw reprodukcyjnych,
w tym również wspomaganego rozrodu osób samotnych, który gwarantowałby dostęp do tego typu świadczeń bez względu na ich orientację seksualną lub tożsamości płciową.
V. Zatrudnienie
1. Uzupełnienie katalogu przesłanek dyskryminacyjnych w istniejących
przepisach prawa pracy poprzez wprowadzenie przesłanki tożsamości płciowej do Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy, Ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz
Ustawy z dnia 3 grudnia 2010 roku o wdrożeniu niektórych przepisów UE
w zakresie równego traktowania.
2. Zintensyfikowanie działań, poprzez wypracowywanie strategii oraz
programów prewencji, na rzecz promocji środków do walki z dyskryminacją w zatrudnieniu ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową.
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3. Stworzenie systemu monitoringu przestrzegania prawa antydyskryminacyjnego ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową.
4. Stworzenie w ramach Państwowej Inspekcji Pracy systemu anonimowych skarg na pracodawców w przypadkach dyskryminacji lub mobbingu
ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową, umożliwiającego jednocześnie efektywne gromadzenie informacji o skali zjawiska oraz
jego specyfice.
5. Przyznanie Państwowej Inspekcji Pracy kompetencji i obowiązków w zakresie monitorowania i reagowania na naruszenia praw osób LGBT zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, a także umów o staż lub praktyki.
6. Zapewnienie efektywnych szkoleń dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową dla inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy, pracowników
sądów pracy oraz instytucji rynku pracy.
7. Zniesienie dyskryminacyjnych regulacji zabraniających osobom transseksualnym oraz interseksualnym dostępu do służby wojskowej.
8. Stworzenie krajowych oraz lokalnych programów promocji oraz pomocy w poszukiwaniu zatrudnienia dla osób zagrożonych dyskryminacją ze
względu na tożsamość płciową.
9. Wprowadzenie ustawowego nakazu zmiany przez pracodawcę oraz
inne podmioty uprawnione do wydawania dokumentów/zaświadczeń/świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe, w stosunku do osoby, która
zakończyła proces korekty płci metrykalnej.
10. Stworzenie możliwości ubiegania się o dofinansowanie z Europejskiego
Funduszu Społecznego projektów dotyczących równego traktowania również
w obszarze orientacji seksualnej, tożsamości płciowej i ekspresji płciowej.
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VI. Edukacja
1. Wprowadzenie uregulowań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i równego traktowania na każdym etapie edukacji osób zagrożonych
dyskryminacją ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową.
2. Wprowadzenie do szkoleń dla kadry pedagogicznej tematyki związanej z właściwym traktowaniem osób uczących się, które mogą być zagrożone
dyskryminacją ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową.
Szkolenia te powinny:
– przekazywać wiedzę z zakresu tematyki poszanowania różnorodności,
równości, praw człowieka oraz przepisów antydyskryminacyjnych,
– zaznajamiać z tematyką dyskryminacji, znęcania się, molestowania
seksualnego oraz uczyć reakcji na tego typu działania.
3. Zachęcanie ośrodków edukacyjnych do promocji postaw akceptacji
poprzez ogłaszanie konkursów na najciekawsze inicjatywy mające na celu
podnosić problem homofobii i transfobii w edukacji.
4. Zrewidowanie programu nauczania przedmiotu wychowanie do życia
w rodzinie w celu usunięcia treści homofobicznych, transfobicznych oraz
utrwalających stereotypy dotyczące ról płciowych i płciowości człowieka,
w tym również wycofanie z obiegu podręczników niespełniających kryterium zgodności z międzynarodowymi standardami praw człowieka.
5. Wprowadzenie tematyki transpłciowości, zgodnej z międzynarodowymi standardami praw człowieka i wolnej od uprzedzeń, do programu nauczania przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie jako uzupełnienie do
obecnie funkcjonujących treści z zakresu dotyczącego tożsamości płciowej.
6. Zagwarantowanie, poprzez odpowiednie zapisy w programach nauczania, iż problematyka różnorodności płciowej i seksualnej człowieka,
opisywana bez stereotypizacji i uprzedzeń, umiejscawiająca problemy
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osób LGBT w kontekście ogólnej ochrony praw człowieka, pojawi się
w programach nauczania przedmiotów takich jak biologia, historia, WOS
oraz język polski.
7. Zapewnienie ekspertów, którzy opiniowaliby projekty podręczników
pod kątem rozpoznawania w nich dyskryminujących treści odnoszących się
do orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej.
8. Stworzenie systemowych rozwiązań, w szczególności poprzez wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych oraz dobrych praktyk, które
pomagałyby transpłciowym uczniom w życiu szkolnym. Pomoc ta powinna
dotyczyć przede wszystkim:
– łatwej i szybkiej zmiany danych osobowych w szkolnych dokumentach, także dla osób niebędących po metrykalnej korekcie płci,
– umożliwienie swobodnej ekspresji własnej tożsamości płciowej na terenie placówki bez poczucia zagrożenia i narażania się na dyskryminację, znęcanie lub molestowanie seksualne,
– zapewnienie równego dostępu do wszelkich form aktywności szkolnej.
9. Zagwarantowanie, aby na kierunkach studiów uprawniających do
uczenia dzieci i młodzieży przyszli pedagodzy i padagożki otrzymywali/ły
rzetelną wiedzę na temat orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, zgodną ze standardami obecnej wiedzy psychologicznej, medycznej i dotyczącej
praw człowieka.
10. Przeprowadzenie przeglądu szkoleń dla nauczycieli pod kątem występowania w nich treści o charakterze dyskryminującym, w szczególności, odnoszących
się do dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową.
11. Stworzenie dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli, dyrektorów, kuratorów, pracowników administracyjnych lub przedstawicieli innych
władz szkolnych możliwości uczestnictwa w efektywnych programach szkoleniowych i warsztatach antydyskryminacyjnych/równościowych.
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12. Zapewnienie stałego monitoringu i przeprowadzanie systematycznej
ewaluacji w odniesieniu do wprowadzania edukacji antydyskryminacyjnej/
równościowej w programach szkoleniowych i warsztatach oferowanych nauczycielom i innym osobom związanym z systemem edukacji, w tym kadrze
zarządzającej.
VII. Zdrowie
1.Wprowadzenie, w formie zapisów ustawowych zakazu dyskryminacji
ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową w dostępie do służby zdrowia i opieki medycznej.
2. Uwzględnienie specyficznych potrzeb w dziedzinie opieki zdrowotnej
wynikających z orientacji seksualnej i tożsamości płciowej w:
– narodowych strategiach ochrony zdrowia,
– badaniach zdrowia społeczeństwa,
– programach profilaktyki samobójstw,
– programach nauczania przyszłych lekarzy,
– kursach i szkoleniach,
– mechanizmach monitoringu i kontroli jakości usług medycznych.
3. Zagwarantowanie osobom LGBT dostępności usług psychologicznych
dostosowanych do ich specyficznych potrzeb, prowadzonych przez kompetentnych specjalistów.
4. Rozszerzenie tematyki orientacji seksualnej i tożsamości płciowej oraz
zapewnienie jej zgodności z najnowszymi standardami wiedzy w szkoleniach dla pracowników służby zdrowia w celu uświadomienia i uczulenia
na konieczność zapewnienia jak najwyższego poziomu zdrowia przy jednoczesnym poszanowaniu pacjentów LGBT.
5. Zagwarantowanie właściwego wdrożenia i stosowania przez Narodowe Centrum Krwi oraz Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwio-
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lecznictwa przepisów Ministra Zdrowia w sprawie wymagań stawianych
kandydatom na honorowych dawców krwi w zakresie niedyskryminującego stosowania kryteriów decydujących o dyskwalifikacji kandydata
na dawcę.
6. Zapewnienie dostępności programów i usług edukacyjnych, prewencyjnych, opiekuńczych i leczniczych z zakresu zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego dla osób o specyficznych potrzebach wynikających z ich orientacji seksualnej i tożsamości płciowej.
7. Zachęcanie pracowników służby zdrowia i pracowników socjalnych
do tworzenia środowiska przyjaznego i otwartego dla młodych osób o specyficznych potrzebach wynikających z ich orientacji seksualnej i tożsamości
płciowej.
8. Zagwarantowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, możliwości
korzystania ze statusu „osoby najbliższej” pacjenta/ki przez jej/jego partnera
bądź partnerkę tej samej płci, szczególnie w przypadkach, gdy pacjent/ka
pozostaje nieprzytomny/a.
9. Zapewnienie osobom transpłciowym możliwości korzystania z usług
medycznych zdefiniowanych jako przynależne do danej płci fizycznej i metrykalnej.
10. Przeprowadzenie stosownych zmian aktów normatywnych, programów nauczania pracowników służby zdrowia, a także wycofanie podręczników medycznych, które traktują homoseksualność jako chorobę lub zaburzenie, w celu zapewnienia tym pracownikom aktualnej i potwierdzonej
empirycznie wiedzy na temat orientacji seksualnej i tożsamości płciowej.
11. Zapewnienie osobom transpłciowym skutecznego dostępu do świadczeń medycznych związanych z korektą ciała i płci metrykalnej, w tym do
porad psychologicznych, endokrynologicznych i chirurgicznych.
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12. Likwidacja placówek i ośrodków proponujących osobom transpłciowym bądź homo- lub biseksualnym terapię konwersyjną jako uprawnioną
metodę terapeutyczną.
13. Sformułowanie przez Ministerstwo Zdrowia jednoznacznego stanowiska wskazującego na brak skuteczności i szkodliwość terapii konwersyjnej.
14. Wprowadzenie całkowitego zakazu ingerencji chirurgicznej w ciała
dzieci interseksualnych w ramach tzw. normalizacji cielesnej.
15. Przywrócenie całkowitej refundacji procedur medycznych związanych z zabiegami chirurgicznej korekty płci, terapii hormonalnej oraz blokerów, zarówno w trakcie przeprowadzania procesu korekty płci jak i po
jego zakończeniu.
16. Przyjęcie stosownych regulacji dotyczących pracowników socjalnych, w celu ustawowego zapewnienia w programach ich szkoleń dostępu
do treści odnoszących się do aktualnej wiedzy medycznej i psychologicznej na temat orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, a także funkcjonowania społecznego, specyficznych potrzeb oraz barier, z którymi borykają
się osoby LGBT.
17. Przyjęcie stosownych regulacji dotyczących wykonywania zawodu
psychologa, w celu ustawowego zapewnienia w programach ich szkoleń
dostępu do treści odnoszących się do aktualnej wiedzy medycznej i psychologicznej na temat orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, a także
funkcjonowania społecznego, specyficznych potrzeb oraz barier, z którymi borykają się osoby LGBT.
VIII. Mieszkalnictwo
1. Przyjęcie przepisów zakazujących dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową w takich dziedzinach, jak:
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– sprzedaż i wynajem nieruchomości,
– zapewnienie kredytów na zakup nieruchomości,
– uznawanie praw lokatorskich partnerów tej samej płci w mieszkaniach
komunalnych,
– eksmisji.
2. Uzupełnienie Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz Ustawy z dnia
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej o stosowne zapisy odwołujące się
do praw osób zagrożonych dyskryminacją ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową.
3. Promowanie wśród placówek i organizacji dobroczynnych realizujących zadania państwa w zakresie przeciwdziałania bezdomności postaw
otwartości i akceptacji w stosunku do osób zagrożonych dyskryminacją ze
względu na orientację seksualną i tożsamość płciową.
4. Stworzenie programów wsparcia, które odpowiadałyby na szczególne
ryzyko bezdomności wśród osób zagrożonych dyskryminacją ze względu na
orientację seksualną i tożsamość płciową, szczególnie młodzieży i dzieci.
5. Włączenie tematyki orientacji seksualnej i tożsamości płciowej do szkoleń przyszłych pracowników i pracowniczek socjalnych, szczególnie z zakresie
zagrożenia dyskryminacją osób LGBT w kontekście ich życia rodzinnego.
IX. Sport
1. Nałożenie na Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz podlegające mu związki sportowe ustawowego obowiązku przeciwdziałania homofobii i transfobii.
2. Wprowadzenie skutecznego systemu monitoringu zachowań homofobicznych i transfobicznych na stadionach.
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3. Uzupełnienie uchwał i regulaminów związków sportowych o sankcje
za prezentowanie treści dyskryminujących ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową.
4. Zagwarantowanie, poprzez odpowiednie przepisy prawa, proaktywnych
działań Ministerstwa Sportu i Turystyki w celu zmiany obecnej sytuacji osób
transpłciowych w sporcie i zawodach sportowych, szczególnie w kwestiach:
– zakończenia dyskryminacji osób transpłciowych w sporcie i zawodach
sportowych,
– usunięcia przeszkód, które osoby transpłciowe napotykają, uczestnicząc w sporcie (np. kwestia dostępu do przebieralni),
– uznawania preferowanej przez osoby transpłciowe płci.
X. Prawo do ubiegania się o azyl
1. Wprowadzenie praktyki traktowania oświadczeń oraz opisu doświadczeń cudzoziemców dotyczących prześladowania ze względu na orientację
seksualną lub tożsamość płciową w ich kraju pochodzenia jako pełnoprawnych dowodów w sprawie. Zaprzestanie wymagania bądź sugerowania cudzoziemcom konieczności dowodzenia swojej orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej poprzez diagnozy medyczne.
2. Korzystanie z wiedzy i doświadczenia organizacji będących uznanymi autorytetami w działalności na rzecz praw człowieka, uchodźców i osób LGBT celem
ustalenia rzeczywistej sytuacji osób LGBT w kraju pochodzenia cudzoziemca.
3. Stworzenie programu szkoleń oraz kursów dokształcających z zakresu
specyfiki problemów osób prześladowanych z powodu orientacji seksualnej
i tożsamości płciowej dla pracowników/pracownic Urzędu ds. Cudzoziemców,
ośrodków dla uchodźców, urzędników i urzędniczek zajmujących się rozpatrywaniem próśb osób występujących o status uchodźcy lub o azyl, personelu
ośrodków imigracyjnych, Policji, straży granicznej, personelu medycznego oraz
organizacji pozarządowych współpracujących z ośrodkami imigracyjnymi.
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XI. Narodowe struktury praw człowieka
1. Przeprowadzenie rzetelnego przeglądu obowiązującego prawa na poziomie ustaw oraz aktów wykonawczych, a także aktów prawa miejscowego oraz regulaminów wewnętrznych, i praktyk jego stosowania pod kątem
eliminacji przepisów mogących dopuszczać dyskryminację ze względu na
orientację seksualną lub tożsamość płciową.
2. Stworzenie łatwo dostępnego systemu informacji dla osób zagrożonych dyskryminacją ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową
o istniejących środkach ochrony prawnej i możliwościach dostępu do nich.
XII. Dyskryminacja oparta na wielu podstawach
1. Uzupełnienie krajowego prawa antydyskryminacyjnego o definicję
dyskryminacji wielokrotnej.
2. Zagwarantowanie możliwości żądania odszkodowania i zadośćuczynienia adekwatnego do szkody lub krzywdy spowodowanej dyskryminacją
wielokrotną.
3. Wspieranie inicjatyw/programów antydyskryminacyjnych podkreślających szczególne znaczenie przeciwdziałania nakładaniu się rożnych przesłanek dyskryminacyjnych, a w szczególności przesłanki płci z przesłankami
orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej.
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ZAŁĄCZNIK NR 1
Zalecenie CM/Rec(2010)5
Komitetu Ministrów dla Państw Członkowskich w zakresie środków zwalczania dyskryminacji opartej na orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej444
(Przyjęte przez Komitet Ministrów dnia 31 marca 2010 roku na 1081 posiedzeniu zastępców ministrów)
Komitet Ministrów, na podstawie artykułu 15.b Statutu Rady Europy,
Biorąc pod uwagę, że celem Rady Europy jest osiągnięcie większej jedności pomiędzy jej członkami oraz, że cel ten może zostać osiągnięty w szczególności poprzez wspólne działania w zakresie praw człowieka;
Przypominając, że prawa człowieka mają charakter uniwersalny i stosuje
się je do wszystkich osób oraz podkreślając w związku z tym swoje zobowiązanie do zagwarantowania równej godności wszystkich ludzi oraz korzystania z praw i wolności w sposób wolny od dyskryminacji z takich powodów jak płeć, rasa, kolor skóry, język, religia, poglądy polityczne lub inne
poglądy, pochodzenie narodowe lub społeczne, przypisanie do mniejszości
narodowej, własność, urodzenie lub inny status, w zgodzie z Konwencją
o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Seria Traktatów
Rady Europy nr 5, dalej zwana „Konwencją”) wraz z protokołami do niej;
Uznając, że traktowanie wolne od dyskryminacji przez podmioty sektora publicznego, jak również, gdy jest to wskazane, pozytywne działania
podejmowane przez państwo w celu ochrony przed dyskryminującym
traktowaniem, w tym także ze strony podmiotów sektora prywatnego, są
fundamentalnymi składnikami międzynarodowego systemu ochrony praw
człowieka i podstawowych wolności;
444. Wykorzystanie w niniejszym Raporcie tłumaczenie Zalecenia wraz z Załącznikiem na język polski zostało przygotowane przez MSZ w 2010 roku i ma charakter
roboczy. Zdaniem KPH, niektóre terminy pochodzące z oryginalnego tekstu Zalecenia
i Załącznika zostały przetłumaczone w sposób niewłaściwy, odbiegający od pierwotnych intencji twórców pierwotnego brzmienia niniejszego aktu normatywnego.
Rozbieżności te zostały wyszczególnione w postaci przypisów dolnych.
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Zauważając, że lesbijki, geje, osoby biseksualne i transpłciowe były przez
wieki – i nadal są – narażone, nawet wewnątrz swoich rodzin, na homofobię, transfobię oraz inne formy nietolerancji i dyskryminacji, włączając w to
kryminalizację, marginalizację, wyłączenie społeczne i przemoc, oparte na
orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej oraz, że konieczne jest podjęcie szczególnych działań w celu zapewnienia możliwości pełnego korzystania z praw człowieka przez te osoby;
Biorąc pod uwagę orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
(dalej zwanego „Trybunałem”) oraz innych międzynarodowych trybunałów,
które uznało orientację seksualną za niedopuszczalną podstawę dyskryminacji oraz przyczyniło się do rozwoju ochrony praw osób transpłciowych;
Przywołując fakt, że zgodnie z orzecznictwem Trybunału, jakakolwiek
różnica w traktowaniu, aby nie została uznana za dyskryminującą, powinna
posiadać obiektywne i uzasadnione usprawiedliwienie, to znaczy dążyć do
osiągnięcia uprawnionego celu i opierać się na środkach, które są racjonalnie proporcjonalne do zamierzonego celu;
Mając na uwadze zasadę, że ani wartości kulturowe, tradycyjne, religijne,
ani też reguły „dominującej kultury” nie mogą być przywoływane w celu
usprawiedliwienia mowy nienawiści lub jakiejkolwiek innej formy dyskryminacji, włączając w to dyskryminację opartą na orientacji seksualnej lub
tożsamości płciowej;
Biorąc pod uwagę przesłanie Komitetu Ministrów do komitetów sterujących oraz do innych komitetów zaangażowanych we współpracę międzyrządową w ramach Rady Europy w zakresie równych praw i godności wszystkich
ludzi, włączając w to lesbijki, gejów, osoby biseksualne oraz transpłciowe,
przyjęte dniu 2 lipca 2008 roku, oraz inne odpowiednie zalecenia;
Odwołując się do zaleceń Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy,
przyjmowanych od 1981 roku, dotyczących dyskryminacji opartej na orientacji
seksualnej i tożsamości płciowej, a także do Rekomendacji 211 Kongresu Władz
Lokalnych i Regionalnych Rady Europy „Wolność zgromadzania się oraz wolność wyrażania opinii lesbijek, gejów, osób biseksualnych i trans płciowych”;
Doceniając rolę Komisarza Praw Człowieka w procesie monitorowania
sytuacji lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych w państwach
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członkowskich w odniesieniu do kwestii dyskryminacji opartej na orientacji
seksualnej i tożsamości płciowej;
Zauważając wspólne oświadczenie złożone w dniu 18 grudnia 2008 roku
przez 66 państw podczas Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów
Zjednoczonych, w którym potępiono naruszenia praw człowieka oparte na
orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, takie jak: zabójstwa, tortury, arbitralne aresztowania oraz „pozbawianie praw ekonomicznych, społecznych
i kulturalnych, włączając w to prawo do zdrowia”;
Podkreślając, iż dyskryminacja i wyłączenie społeczne spowodowane
orientacją seksualną lub tożsamością płciową mogą być w najlepszy sposób
przezwyciężone poprzez środki skierowane zarówno do tych, którzy doświadczają takiej dyskryminacji i wykluczenia, jak i do społeczeństwa w ogóle;
Zaleca, aby państwa członkowskie:
1. zbadały istniejące środki prawne i inne środki oraz dokonywały stałego ich przeglądu, gromadziły i analizowały właściwe dane w celu monitorowania i zadośćuczynienia jakiejkolwiek bezpośredniej bądź pośredniej
dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową;
2. zapewniły, aby te środki prawne i inne środki zostały przyjęte i skutecznie wdrożone w celu zwalczania dyskryminacji opartej na orientacji
seksualnej lub tożsamości płciowej oraz zapewniły poszanowanie dla praw
człowieka lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych i promowały
tolerancję wobec tych osób;
3. zapewniły, aby ofiary dyskryminacji były świadome istnienia i miały dostęp do przysługujących im skutecznych środków ochrony prawnej za pośrednictwem organów krajowych oraz żeby środki do zwalczania dyskryminacji
obejmowały, gdy jest to stosowne, sankcje za naruszenia i przepisy pozwalające na uzyskanie odpowiedniego odszkodowania przez ofiary dyskryminacji;
4. kierowały się w swoim ustawodawstwie, politykach i praktyce zasadami oraz środkami opisanymi w załączniku do niniejszej rekomendacji;
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5. zapewniły, poprzez odpowiednie środki i działania, aby niniejsza rekomendacja, wraz z załącznikiem, została przetłumaczona i możliwie szeroko rozpowszechniona.
Załącznik do Zalecenia CM/Rec(2010)5
I. Prawo do życia, bezpieczeństwa i ochrony przed przemocą
A. „Przestępstwa na tle nienawiści” i inne incydenty na tle nienawiści
1. Państwa członkowskie powinny zapewnić skuteczne, szybkie i niezależne śledztwo w sprawach domniemanych przestępstw i innych incydentów, odnośnie do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że motywem
sprawcy była orientacja seksualna lub tożsamość płciowa ofiary; państwa
powinny ponadto zapewnić, aby szczególną uwagą objęte były śledztwa
w sprawach przestępstw i incydentów tego rodzaju, gdy istnieje podejrzenie,
że dokonane zostały przez funkcjonariuszy organów ścigania lub inne osoby
wypełniające władzę publiczną; państwa powinny również zagwarantować,
aby sprawcy czynów tego rodzaju zostali pociągnięci do odpowiedzialności
oraz tam gdzie jest to wskazane ukarani, w celu uniknięcia bezkarności.
2. Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby dyskryminujące pobudki związane z orientacją seksualną i tożsamością płciową mogły zostać
uznane za okoliczność obciążającą.
3. Państwa członkowskie powinny przyjąć odpowiednie środki zachęcające ofiary i świadków przestępstw i innych incydentów na tle nienawiści,
popełnionych z powodu orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej ofiary, do zgłaszania takich zdarzeń; w tym celu państwa członkowskie powinny
przedsięwziąć wszelkie niezbędne kroki w celu zagwarantowania, aby struktury wymiaru sprawiedliwości, w tym sądownictwo, posiadały niezbędną
wiedzę i umiejętności do zidentyfikowania takich przestępstw i incydentów
oraz do zapewnienia ofiarom i świadkom właściwej opieki i pomocy.
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4. Państwa członkowskie powinny podjąć właściwe środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poszanowania godności wszystkim osobom znajdującym się w więzieniu lub w inny sposób pozbawionym wolności, w tym
lesbijkom, gejom, osobom biseksualnym i transpłciowym, a w szczególności
przyjąć środki ochronne przeciwko przemocy fizycznej, gwałtom i innym
formom molestowania seksualnego, zarówno ze strony innych osadzonych,
jak i pracowników miejsca osadzenia; powinny również zostać podjęte
środki, które zapewniałyby odpowiednią ochronę i poszanowanie tożsamości płciowej osób transpłciowych.
5. Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby odpowiednie dane na
temat występowania i natury dyskryminacji i nietolerancji opartej na orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej były gromadzone i poddawane
analizie, a w szczególności na temat przestępstw i innych incydentów na tle
nienawiści związanych z orientacją seksualną lub tożsamością płciową.
B. „Mowa nienawiści”
6. Państwa członkowskie powinny przyjąć odpowiednie środki w celu
zwalczania wszelkich form wypowiedzi, włączając w to wypowiedzi w mediach i Internecie, które mogą zasadnie zostać odebrane jako mogące wywołać skutek w postaci podżegania, szerzenia czy promowania nienawiści lub innych form dyskryminacji przeciwko lesbijkom, gejom, osobom biseksualnym
i transpłciowym. Tego typu „mowa nienawiści” powinna zostać zakazana
i publicznie potępiana, gdy tylko się pojawi. Wszystkie te środki powinny zapewniać poszanowanie fundamentalnego prawa do wolności wyrażania opinii, zgodnie z artykułem 10 Konwencji oraz orzecznictwem Trybunału.
7. Państwa członkowskie powinny podnosić świadomość wśród władz i instytucji publicznych wszystkich szczebli na temat ich obowiązku powstrzymywania
się od wypowiedzi, w szczególności skierowanych do mediów, które mogą w sposób usprawiedliwiony zostać odebrane jako legitymizujące nienawiść lub dyskryminację przeciwko lesbijkom, gejom, osobom biseksualnym i transpłciowym.
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8. Przedstawiciele władzy publicznej i inni reprezentanci państwa powinni być zachęcani do promowania tolerancji i poszanowania praw człowieka
lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych za każdym razem, gdy
prowadzą rozmowy z kluczowymi reprezentantami społeczeństwa obywatelskiego, w tym z mediami, organizacjami sportowymi, partiami politycznymi i wspólnotami religijnymi.
II. Wolność stowarzyszania się
9. Państwa członkowskie powinny przyjąć odpowiednie środki w celu
zapewnienia, zgodnie z artykułem 11 Konwencji, skutecznego korzystania
z prawa do swobodnego stowarzyszania się, wolnego od dyskryminacji
z powodu orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej; w szczególności
należy zapobiegać wykorzystaniu oraz znosić dyskryminujące procedury
administracyjne, w tym nadmierne formalności odnoszące się do rejestracji
i działalności stowarzyszeń; właściwe środki powinny także zostać podjęte
w celu zapobiegania nadużywaniu przepisów prawnych i administracyjnych,
takich jak tych związanych z ograniczeniami opartymi na zapisach o zdrowiu publicznym, moralności publicznej, prawie i porządku publicznym.
10. Dostęp do środków publicznych przeznaczonych na finansowanie
organizacji pozarządowych powinien być zapewniony bez dyskryminacji ze
względu na orientację seksualną czy tożsamość płciową.
11. Państwa członkowskie powinny przyjąć odpowiednie środki mające
na celu skuteczną ochronę obrońców praw człowieka lesbijek, gejów, osób
biseksualnych i transpłciowych przed wrogością i agresją, na jaką mogą być
narażeni, także jeśli rzekomymi sprawcami takich aktów wrogości czy agresji są przedstawiciele władz publicznych, w celu umożliwienia im swobodnego wykonywania ich działań, zgodnie z Deklaracją Komitetu Ministrów
w sprawie działań Rady Europy na rzecz poprawy ochrony obrońców praw
człowieka i promowania ich działalności.
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12. Państwa członkowskie powinny zagwarantować prowadzenie odpowiednich konsultacji z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się obroną praw
człowieka lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych przy uchwalaniu
i wdrażaniu środków, które mogą mieć wpływ na prawa człowieka tych osób.
III. Wolność wyrażania opinii i pokojowego zgromadzania się
13. Państwa członkowskie powinny przyjąć odpowiednie środki w celu
zapewnienia, zgodnie z artykułem 10 Konwencji, skutecznego korzystania z
prawa do swobodnego wyrażania swojej opinii, wolnego od dyskryminacji
z powodu orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej, włącznie z poszanowaniem prawa do otrzymywania i przekazywania informacji na tematy
związane z orientacją seksualną lub tożsamością płciową.
14. Państwa członkowskie powinny przyjąć odpowiednie środki na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym w celu zagwarantowania skutecznego korzystania z prawa do pokojowego zgromadzania się, tak jak jest
to zapisane w artykule 11 Konwencji, w sposób wolny od dyskryminacji z
powodu orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej.
15. Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby organy ścigania podjęły właściwe środki mające na celu ochronę uczestników pokojowych demonstracji wyrażających poparcie dla praw człowieka lesbijek, gejów, osób
biseksualnych i transpłciowych przed wszelkimi próbami bezprawnego zakłócania bądź powstrzymywania skutecznego korzystania z ich prawa do
swobodnego wyrażania opinii i pokojowego zgromadzania się.
16. Państwa członkowskie powinny przyjąć odpowiednie środki, aby zapobiec ograniczeniom skutecznego korzystania z prawa do swobody wyrażania opinii i pokojowego zgromadzania się, wynikającym z nadużywania
przepisów prawnych i administracyjnych, na przykład odnoszących się do
zdrowia publicznego, moralności publicznej i porządku publicznego.
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17. Władze publiczne na wszystkich szczeblach powinny być zachęcane do
publicznego potępiania, szczególnie w mediach, wszelkich bezprawnych ingerencji w prawo jednostek, bądź grupy osób, do korzystania z ich swobody wyrażania opinii i pokojowego zgromadzania się, zwłaszcza gdy są one związane
z prawami człowieka lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych.
IV. Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
18. Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby wszelkie dyskryminujące przepisy, które penalizują dobrowolne stosunki homoseksualne
osób dorosłych, w tym wszelkie przepisy różnicujące granicę wiekową dla
dobrowolnych stosunków homoseksualnych i stosunków heteroseksualnych, zostały uchylone; państwa powinny także podjąć odpowiednie środki
w celu zapewnienia, aby przepisy prawa karnego, które ze względu na swoją
treść mogą prowadzić do dyskryminacyjnego stosowania, zostały uchylone,
zmienione, bądź stosowane w sposób zgodny z zasadą niedyskryminacji.
19. Państwa członkowskie powinny zagwarantować, aby dane osobowe
odnoszące się do orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej nie były zbierane, przechowywane lub winny sposób wykorzystywane przez instytucje
publiczne, w tym zwłaszcza przez struktury organów ścigania, za wyjątkiem
przypadków, w których jest to konieczne dla realizacji szczególnych, zgodnych z prawem i uzasadnionych celów; istniejące bazy danych, które nie są
zgodne z tymi zasadami, powinny zostać zniszczone.
20. Warunki wstępne, w tym te wymagające zmian natury fizycznej, wymagane do prawnego uznania zmiany445 płci, powinny być regularnie poddawane przeglądom w celu zlikwidowania tych, które mają charakter nadmiernie dotkliwy.
445. Angielski termin „gender reassignment” tłumaczony jest współcześnie raczej jako
„korekta”, „ustalenie” płci a nie jej „zmiana”. Poza zwiększeniem wrażliwości językowej
na kwestię procedury, której poddają się osoby transpłciowe, użycie tego zwrotu służy
również podkreśleniu, że osoba przechodząca ten proces dostosowuje jedynie swoje
ciało do odczuwanej przez siebie tożsamości płciowej, a także, że to nie płeć lecz ciało
podlega, odnośnie do zasady, modyfikacji.
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21. Państwa członkowskie powinny przyjąć odpowiednie środki gwarantujące pełne prawne uznanie zmiany płci we wszystkich dziedzinach życia, w szczególności poprzez umożliwienie zmiany imienia, nazwiska i płci
w oficjalnych dokumentach w sposób szybki, przejrzysty i dostępny; państwa członkowskie powinny także zagwarantować, tam gdzie jest to wskazane, odpowiednie uznanie lub wprowadzenie zmian w kluczowych dokumentach wydawanych przez podmioty niepaństwowe, takich jak dokumenty
potwierdzające wykształcenie czy świadectwa pracy.
22. Państwa członkowskie powinny przyjąć wszelkie konieczne środki, aby
po dokonaniu zmiany płci i jej prawnym uznaniu w zgodzie z ustępami 20 i 21
powyżej, prawo osób transpłciowych do zawarcia związku małżeńskiego z osobą płci przeciwnej do ich płci po zmianie było skutecznie zagwarantowane.
23. Jeśli ustawodawstwo krajowe określa prawa i obowiązki par niebędących małżeństwami, w tym odnoszące się do prawa do świadczeń emerytalnych po zmarłym partnerze i prawa najmu, państwa członkowskie powinny
zapewnić, aby prawo to stosowane było w sposób wolny od dyskryminacji,
zarówno w stosunku do par tej samej, jak i różnej płci.
24. Jeśli ustawodawstwo krajowe uznaje zarejestrowane związki partnerskie osób tej samej płci, państwa członkowskie powinny dążyć do zagwarantowania, aby ich status prawny oraz ich prawa i obowiązki były równoważne ze statusem prawnym, prawami i obowiązkami par heteroseksualnych
w podobnej sytuacji.
25. Jeśli ustawodawstwo krajowe nie uznaje zarejestrowanych związków
partnerskich osób tej samej płci, ani nie określa praw i obowiązków par
niebędących małżeństwami, państwa członkowskie są zachęcane do rozważenia możliwości wyposażenia par homoseksualnych, bez jakiejkolwiek
dyskryminacji w tym zakresie, w tym przeciwko parom heteroseksualnym,
w środki prawne i inne środki odnoszące się do praktycznych problemów
związanych z rzeczywistością społeczną, w której te pary funkcjonują.
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26. Biorąc pod uwagę, że dobro dziecka powinno być sprawą nadrzędną przy podejmowaniu decyzji dotyczących władzy rodzicielskiej lub opieki nad dzieckiem, państwa członkowskie powinny zagwarantować, by tego
typu decyzje były podejmowane bez dyskryminacji ze względu na orientację
seksualną czy tożsamość płciową.
27. Biorąc pod uwagę, że dobro dziecka powinno być sprawą nadrzędną przy podejmowaniu decyzji dotyczących adopcji, państwa członkowskie, których przepisy zezwalają na adopcję dzieci przez pojedyncze osoby,
powinny zapewnić, aby przepisy te stosowane były bez dyskryminacji ze
względu na orientację seksualną czy tożsamość płciową.
28. Tam, gdzie prawo krajowe pozwala na leczenie samotnych kobiet
w zakresie wspomaganego rozrodu, państwa członkowskie powinny dążyć
do zapewnienia dostępu do takiego leczenia bez dyskryminacji ze względu
na orientację seksualną.
V. Zatrudnienie
29. Państwa członkowskie powinny zagwarantować przyjęcie oraz wdrożenie odpowiednich środków zapewniających skuteczną ochronę przed
dyskryminacją ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową
w zatrudnieniu, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Środki te
powinny obejmować warunki dostępu do zatrudnienia oraz awansów, zwolnień, płac i innych warunków pracy, w tym zapobieganie, zwalczanie oraz
karanie molestowania i innych form mobbingu.
30. Szczególną uwagę należy poświęcić zapewnieniu skutecznej
ochrony prawa do prywatności osób transpłciowych w zakresie zatrudnienia, zwłaszcza przy ubieganiu się o pracę, aby uniknąć jakiegokolwiek niepotrzebnego ujawnienia przeszłości płciowej tych osób lub ich
wcześniejszego imienia i nazwiska zarówno pracodawcy, jak i innym
pracownikom.
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VI. Edukacja
31. Biorąc pod należytą uwagę nadrzędną zasadę dobra dziecka, państwa
członkowskie powinny przyjąć odpowiednie środki prawne i inne środki, skierowane do kadry nauczycielskiej oraz uczniów, mające na celu zagwarantowanie
skutecznego korzystania z prawa do edukacji, bez dyskryminacji ze względu na
orientację seksualną lub tożsamość płciową; środki te powinny w szczególności
obejmować zagwarantowanie poszanowania prawa dzieci i młodzieży do nauki
w bezpiecznym środowisku, wolnym od przemocy, zastraszania, wykluczenia
społecznego lub innych form dyskryminującego i poniżającego traktowania
związanego z orientacją seksualną lub tożsamością płciową.
32. Biorąc pod należytą uwagę nadrzędną zasadę dobra dziecka, państwa członkowskie powinny powziąć na wszystkich szczeblach odpowiednie środki, mające na celu promowanie w szkołach wzajemnej tolerancji
oraz szacunku, niezalenie od orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej.
Środki te powinny obejmować dostarczanie obiektywnych informacji na
temat orientacji seksualnej oraz tożsamości płciowej, na przykład w szkolnych programach nauczania i materiałach edukacyjnych, a także udzielanie
uczniom oraz studentom niezbędnych informacji, ochrony i wsparcia, aby
umożliwić im życie w zgodzie z ich orientacją seksualną oraz tożsamością
płciową. Ponadto państwa członkowskie mogą zaprojektować i wprowadzić
w szkołach specjalne programy równościowe i bezpieczeństwa oraz plany
działania, a także zapewnić dostęp do odpowiednich szkoleń o tematyce
antydyskryminacyjnej lub podręczników i pomocy nauczania. Środki te powinny uwzględniać prawa rodziców do edukacji swoich dzieci.
VII. Zdrowie
33. Państwa członkowskie powinny przyjąć odpowiednie środki prawne i inne środki w celu zapewnienia skutecznego korzystania z jak najwyższego poziomu zdrowia w sposób wolny od dyskryminacji ze względu na
orientację seksualną lub tożsamość płciową; w szczególności powinny one
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wziąć pod uwagę szczególne potrzeby lesbijek, gejów, osób biseksualnych
i transpłciowych przy opracowywaniu narodowych planów dotyczących
zdrowia, w tym środków zapobiegania samobójstwom, badań zdrowotnych,
świadectw medycznych, szkoleń i materiałów szkoleniowych, oraz przy monitorowaniu i ocenianiu jakości świadczeń medycznych.
34. Odpowiednie środki powinny zostać przyjęte w celu zapobieżenia
klasyfikowaniu homoseksualizmu jako choroby, zgodnie ze standardami
Światowej Organizacji Zdrowia.
35. Państwa członkowskie powinny przyjąć odpowiednie środki gwarantujące osobom transpłciowym skuteczny dostęp do odpowiednich świadczeń medycznych związanych ze zmianą płci, w tym do specjalistycznych
porad psychologicznych, endokrynologicznych i chirurgicznych w dziedzinie opieki zdrowotnej związanej ze zmianą płci, bez poddawania ich obowiązkowi spełnienia nieuzasadnionych
wymogów; żadna osoba nie powinna być poddana procedurze zmiany
płci bez swojej zgody.
36. Państwa członkowskie powinny przyjąć odpowiednie środki prawne
i inne środki, aby zapewnić, że wszelkie decyzje ograniczające refundację
kosztów procedury zmiany płci z ubezpieczenia zdrowotnego są zgodne
z prawem, obiektywne i proporcjonalne.
VIII. Mieszkalnictwo
37. Powinny zostać przyjęte środki gwarantujące wszystkim osobom
skuteczny i równy dostęp do odpowiednich pomieszczeń mieszkalnych,
bez dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową; środki te powinny być w szczególności ukierunkowane na ochronę
przed dyskryminującymi eksmisjami oraz na zagwarantowanie równych
praw do nabywania oraz zachowywania prawa własności do nieruchomości i innego mienia.
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38. Szczególna uwaga powinna być skierowana na ryzyko bezdomności
dotykające lesbijki, gejów, osoby biseksualne i transpłciowe, w tym osoby
młode oraz dzieci, które są w sposób szczególny narażone na wyłączenie
społeczne, w tym ze strony swoich własnych rodzin; w związku z tym, właściwe świadczenia społeczne powinny zostać zapewnione bez dyskryminacji, na podstawie obiektywnej oceny potrzeb każdej osoby.
IX. Sport
39. Homofobia, transfobia oraz dyskryminacja ze względu na orientację
seksualną lub tożsamość płciową są, jak rasizm oraz inne formy dyskryminacji, w sporcie niedopuszczalne i powinny być zwalczane.
40. Dostęp do uprawiania sportu i obiektów sportowych powinien być
otwarty dla wszystkich, bez dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową; w szczególności skuteczne środki powinny zostać
przyjęte w celu zapobiegania, przeciwdziałania oraz karania przypadków użycia w trakcie oraz w związku z wydarzeniami sportowymi dyskryminujących
zniewag nawiązujących do orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej.
41. Państwa członkowskie powinny wspierać stowarzyszenia sportowe i
kluby kibiców oraz zachęcać do dialogu z nimi w kwestii działań mających
na celu podnoszenie świadomości na temat dyskryminacji lesbijek, gejów,
osób biseksualnych i transpłciowych w sporcie oraz w sprawie potępiania
manifestacji nietolerancji wobec takich osób.
X. Prawo do ubiegania się o azyl
42. W przypadkach, gdy państwa członkowskie posiadają międzynarodowe zobowiązania w tym zakresie, powinny uznać, że istnienie uzasadnionej obawy przed prześladowaniem ze względu na orientację seksualną lub
tożsamość płciową może stanowić wystarczający powód przyznania statusu
uchodźcy oraz azylu, zgodnie z prawem krajowym.
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43. Państwa członkowskie powinny w szczególności zagwarantować, aby
osoby ubiegające się o azyl nie były odsyłane do kraju, w którym ich życie
lub wolność mogą być zagrożone lub gdy istnieje obawa poddania torturom,
nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu oraz karaniu ze względu na
orientację seksualną lub tożsamość płciową.
44. Osoby ubiegające się o azyl powinny podlegać ochronie przed dyskryminującą polityką i praktykami z uwagi na ich orientację seksualną lub
tożsamość płciową; w szczególności odpowiednie środki powinny zostać
przyjęte w celu zapobiegania ryzyku przemocy fizycznej, w tym molestowaniu seksualnemu, agresji werbalnej lub innym formom nękania osób ubiegających się o azyl pozbawionych wolności oraz w celu zapewnienia dostępu
do informacji odpowiadającej ich szczególnej sytuacji.
XI. Narodowe struktury praw człowieka
45. Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby krajowe struktury
ochrony praw człowieka w sposób wyraźny zostały upoważnione do zajęcia
się kwestią dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość
płciową; w szczególności powinny być one upoważnione do formułowania
zaleceń do przepisów prawa i polityk, podnoszenia świadomości wśród społeczeństwa, jak również do – o ile prawo krajowe to przewiduje – rozpatrywania skarg indywidualnych odnośnie do sektora prywatnego i publicznego
oraz do inicjowania lub brania udziału w postępowaniach sądowych.
XII. Dyskryminacja oparta na wielu podstawach
46. Państwa członkowskie są zachęcane do przyjęcia środków zapewniających, aby przepisy prawa krajowego zakazujące lub zapobiegające dyskryminacji chroniły również przed dyskryminacją opartą na wielu podstawach,
w tym ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową; krajowe
struktury praw człowieka powinny zostać wyposażone w na tyle szerokie
uprawnienia, aby miały możliwość podnoszenia takich kwestii.
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Zalecenie CM/Rec(2010)5
Komitetu Ministrów dla Państw Członkowskich w zakresie środków zwalczania dyskryminacji opartej na orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej.
(Przyjęte przez Komitet Ministrów dnia 31 marca 2010 r. na 1081 posiedzeniu
zastępców ministrów)
Komitet Ministrów, na podstawie artykułu 15.b Statutu Rady Europy,
Biorąc pod uwagę, że celem Rady Europy jest osiągnięcie większej jedności pomiędzy jej członkami oraz, że cel ten może zostać osiągnięty w szczególności poprzez wspólne działania w zakresie praw człowieka;
Przypominając, że prawa człowieka mają charakter uniwersalny i stosuje
się je do wszystkich osób oraz podkreślając w związku z tym swoje zobowiązanie do zagwarantowania równej godności wszystkich ludzi oraz korzystania z praw i wolności w sposób wolny od dyskryminacji z takich powodów jak płeć, rasa, kolor skóry, język, religia, poglądy polityczne lub inne
poglądy, pochodzenie narodowe lub społeczne, przypisanie do mniejszości
narodowej, własność, urodzenie lub inny status, w zgodzie z Konwencją
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o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Seria Traktatów
Rady Europy nr 5, dalej zwana „Konwencją”) wraz z protokołami do niej;
Uznając, że traktowanie wolne od dyskryminacji przez podmioty sektora publicznego, jak również, gdy jest to wskazane, pozytywne działania
podejmowane przez państwo w celu ochrony przed dyskryminującym
traktowaniem, w tym także ze strony podmiotów sektora prywatnego, są
fundamentalnymi składnikami międzynarodowego systemu ochrony praw
człowieka i podstawowych wolności;
Zauważając, że lesbijki, geje, osoby biseksualne i transpłciowe były przez
wieki – i nadal są – narażone, nawet wewnątrz swoich rodzin, na homofobię, transfobię oraz inne formy nietolerancji i dyskryminacji, włączając w to
kryminalizację, marginalizację, wyłączenie społeczne i przemoc, oparte na
orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej oraz, że konieczne jest podjęcie szczególnych działań w celu zapewnienia możliwości pełnego korzystania z praw człowieka przez te osoby;
Biorąc pod uwagę orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
(dalej zwanego “Trybunałem”) oraz innych międzynarodowych trybunałów,
które uznało orientację seksualną za niedopuszczalną podstawę dyskryminacji oraz przyczyniło się do rozwoju ochrony praw osób transpłciowych;
Przywołując fakt, że zgodnie z orzecznictwem Trybunału, jakakolwiek
różnica w traktowaniu, aby nie została uznana za dyskryminującą, powinna
posiadać obiektywne i uzasadnione usprawiedliwienie, to znaczy dążyć do
osiągnięcia uprawnionego celu i opierać się na środkach, które są racjonalnie proporcjonalne do zamierzonego celu;
Mając na uwadze zasadę, że ani wartości kulturowe, tradycyjne, religijne, ani
też reguły „dominującej kultury” nie mogą być przywoływane w celu usprawiedliwienia mowy nienawiści lub jakiejkolwiek innej formy dyskryminacji, włączając
w to dyskryminację opartą na orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej;
Biorąc pod uwagę przesłanie Komitetu Ministrów do komitetów sterujących oraz do innych komitetów zaangażowanych we współpracę międzyrządową w ramach Rady Europy w zakresie równych praw i godności wszystkich
ludzi, włączając w to lesbijki, gejów, osoby biseksualne oraz transpłciowe,
przyjęte dniu 2 lipca 2008 r., oraz inne odpowiednie zalecenia;
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Odwołując się do zaleceń Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, przyjmowanych od 1981 r., dotyczących dyskryminacji opartej na
orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, a także do Rekomendacji
211 Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy „Wolność
zgromadzania się oraz wolność wyrażania opinii lesbijek, gejów, osób biseksualnych i trans płciowych”;
Doceniając rolę Komisarza Praw Człowieka w procesie monitorowania
sytuacji lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych w państwach
członkowskich w odniesieniu do kwestii dyskryminacji opartej na orientacji
seksualnej i tożsamości płciowej;
Zauważając wspólne oświadczenie złożone w dniu 18 grudnia 2008 r.
przez 66 państw podczas Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów
Zjednoczonych, w którym potępiono naruszenia praw człowieka oparte na
orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, takie jak zabójstwa, tortury, arbitralne aresztowania oraz “pozbawianie praw ekonomicznych, społecznych
i kulturalnych, włączając w to prawo do zdrowia”;
Podkreślając, iż dyskryminacja i wyłączenie społeczne spowodowane
orientacją seksualną lub tożsamością płciową mogą być w najlepszy sposób przezwyciężone poprzez środki skierowane zarówno do tych, którzy
doświadczają takiej dyskryminacji i wykluczenia, jak i do społeczeństwa
w ogóle;
Zaleca, aby państwa członkowskie:
1. zbadały istniejące środki prawne i inne środki oraz dokonywały stałego ich przeglądu, gromadziły i analizowały właściwe dane w celu monitorowania i zadośćuczynienia jakiejkolwiek bezpośredniej bądź pośredniej
dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową;
2. zapewniły, aby te środki prawne i inne środki zostały przyjęte i skutecznie wdrożone w celu zwalczania dyskryminacji opartej na orientacji
seksualnej lub tożsamości płciowej oraz zapewniły poszanowanie dla praw
człowieka lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych i promowały
tolerancję wobec tych osób;
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3. zapewniły, aby ofiary dyskryminacji były świadome istnienia i miały dostęp do przysługujących im skutecznych środków ochrony prawnej za pośrednictwem organów krajowych oraz żeby środki do zwalczania dyskryminacji
obejmowały, gdy jest to stosowne, sankcje za naruszenia i przepisy pozwalające na uzyskanie odpowiedniego odszkodowania przez ofiary dyskryminacji;
4. kierowały się w swoim ustawodawstwie, politykach i praktyce zasadami i środkami opisanymi w załączniku do niniejszej rekomendacji;
5. zapewniły, poprzez odpowiednie środki i działania, aby niniejsza rekomendacja, wraz z załącznikiem, została przetłumaczona i możliwie szeroko rozpowszechniona.
Załącznik do Zalecenia CM/Rec(2010)5.
I. Prawo do życia, bezpieczeństwa i ochrony przed przemocą.
A. „Przestępstwa na tle nienawiści” i inne incydenty na tle nienawiści.
1. Państwa członkowskie powinny zapewnić skuteczne, szybkie i niezależne śledztwo w sprawach domniemanych przestępstw i innych incydentów, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że motywem sprawcy
była orientacja seksualna lub tożsamość płciowa ofiary; państwa powinny
ponadto zapewnić, aby szczególną uwagą objęte były śledztwa w sprawach
przestępstw i incydentów tego rodzaju, gdy istnieje podejrzenie, że dokonane zostały przez funkcjonariuszy organów ścigania lub inne osoby wypełniające władzę publiczną; państwa powinny również zagwarantować,
aby sprawcy czynów tego rodzaju zostali pociągnięci do odpowiedzialności
oraz, tam gdzie jest to wskazane, ukarani, w celu uniknięcia bezkarności.
2. Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby dyskryminujące pobudki związane z orientacją seksualną i tożsamością płciową mogły zostać
uznane za okoliczność obciążającą.
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3. Państwa członkowskie powinny przyjąć odpowiednie środki zachęcające ofiary i świadków przestępstw i innych incydentów na tle nienawiści,
popełnionych z powodu orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej ofiary, do zgłaszania takich zdarzeń; w tym celu państwa członkowskie powinny
przedsięwziąć wszelkie niezbędne kroki w celu zagwarantowania, aby struktury wymiaru sprawiedliwości, w tym sądownictwo, posiadały niezbędną
wiedzę i umiejętności do zidentyfikowania takich przestępstw i incydentów
oraz do zapewnienia ofiarom i świadkom właściwej opieki i pomocy.
4. Państwa członkowskie powinny podjąć właściwe środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poszanowania godności wszystkim osobom znajdującym się w więzieniu lub w inny sposób pozbawionym wolności, w tym
lesbijkom, gejom, osobom biseksualnym i transpłciowym, a w szczególności
przyjąć środki ochronne przeciwko przemocy fizycznej, gwałtom i innym
formom molestowania seksualnego, zarówno ze strony innych osadzonych,
jak i pracowników miejsca osadzenia; powinny również zostać podjęte
środki, które zapewniałyby odpowiednią ochronę i poszanowanie tożsamości płciowej osób transpłciowych.
5. Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby odpowiednie dane na
temat występowania i natury dyskryminacji i nietolerancji opartej na orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej były gromadzone i poddawane
analizie, a w szczególności na temat przestępstw i innych incydentów na tle
nienawiści związanych z orientacją seksualną lub tożsamością płciową.
B. „Mowa nienawiści”.
6. Państwa członkowskie powinny przyjąć odpowiednie środki w celu
zwalczania wszelkich form wypowiedzi, włączając w to wypowiedzi w mediach i Internecie, które mogą zasadnie zostać odebrane jako mogące wywołać skutek w postaci podżegania, szerzenia czy promowania nienawiści lub innych form dyskryminacji przeciwko lesbijkom, gejom, osobom biseksualnym
i transpłciowym. Tego typu „mowa nienawiści” powinna zostać zakazana
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i publicznie potępiana, gdy tylko się pojawi. Wszystkie te środki powinny zapewniać poszanowanie fundamentalnego prawa do wolności wyrażania opinii, zgodnie z artykułem 10 Konwencji oraz orzecznictwem Trybunału.
7. Państwa członkowskie powinny podnosić świadomość wśród władz i instytucji publicznych wszystkich szczebli na temat ich obowiązku powstrzymywania
się od wypowiedzi, w szczególności skierowanych do mediów, które mogą w sposób usprawiedliwiony zostać odebrane jako legitymizujące nienawiść lub dyskryminację przeciwko lesbijkom, gejom, osobom biseksualnym i transpłciowym.
8. Przedstawiciele władzy publicznej i inni reprezentanci państwa powinni być zachęcani do promowania tolerancji i poszanowania praw człowieka
lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych za każdym razem, gdy
prowadzą rozmowy z kluczowymi reprezentantami społeczeństwa obywatelskiego, w tym z mediami, organizacjami sportowymi, partiami politycznymi i wspólnotami religijnymi.
II. Wolność stowarzyszania się.
9. Państwa członkowskie powinny przyjąć odpowiednie środki w celu
zapewnienia, zgodnie z artykułem 11 Konwencji, skutecznego korzystania
z prawa do swobodnego stowarzyszania się, wolnego od dyskryminacji
z powodu orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej; w szczególności
należy zapobiegać wykorzystaniu oraz znosić dyskryminujące procedury
administracyjne, w tym nadmierne formalności odnoszące się do rejestracji
i działalności stowarzyszeń; właściwe środki powinny także zostać podjęte
w celu zapobiegania nadużywaniu przepisów prawnych i administracyjnych,
takich jak tych związanych z ograniczeniami opartymi na zapisach o zdrowiu publicznym, moralności publicznej, prawie i porządku publicznym.
10. Dostęp do środków publicznych przeznaczonych na finansowanie
organizacji pozarządowych powinien być zapewniony bez dyskryminacji ze
względu na orientację seksualną czy tożsamość płciową.
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11. Państwa członkowskie powinny przyjąć odpowiednie środki mające
na celu skuteczną ochronę obrońców praw człowieka lesbijek, gejów, osób
biseksualnych i transpłciowych przed wrogością i agresją, na jaką mogą być
narażeni, także jeśli rzekomymi sprawcami takich aktów wrogości czy agresji są przedstawiciele władz publicznych, w celu umożliwienia im swobodnego wykonywania ich działań, zgodnie z Deklaracją Komitetu Ministrów
w sprawie działań Rady Europy na rzecz poprawy ochrony obrońców praw
człowieka i promowania ich działalności.
12. Państwa członkowskie powinny zagwarantować prowadzenie odpowiednich konsultacji z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się
obroną praw człowieka lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych
przy uchwalaniu i wdrażaniu środków, które mogą mieć wpływ na prawa
człowieka tych osób.
III. Wolność wyrażania opinii i pokojowego zgromadzania się.
13. Państwa członkowskie powinny przyjąć odpowiednie środki w celu
zapewnienia, zgodnie z artykułem 10 Konwencji, skutecznego korzystania
z prawa do swobodnego wyrażania swojej opinii, wolnego od dyskryminacji
z powodu orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej, włącznie z poszanowaniem prawa do otrzymywania i przekazywania informacji na tematy
związane z orientacją seksualną lub tożsamością płciową.
14. Państwa członkowskie powinny przyjąć odpowiednie środki na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym w celu zagwarantowania skutecznego korzystania z prawa do pokojowego zgromadzania się, tak jak jest
to zapisane w artykule 11 Konwencji, w sposób wolny od dyskryminacji
z powodu orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej.
15. Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby organy ścigania podjęły właściwe środki mające na celu ochronę uczestników pokojowych demonstracji wyrażających poparcie dla praw człowieka lesbijek, gejów, osób
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biseksualnych i transpłciowych przed wszelkimi próbami bezprawnego zakłócania bądź powstrzymywania skutecznego korzystania z ich prawa do
swobodnego wyrażania opinii i pokojowego zgromadzania się.
16. Państwa członkowskie powinny przyjąć odpowiednie środki, aby zapobiec ograniczeniom skutecznego korzystania z prawa do swobody wyrażania opinii i pokojowego zgromadzania się, wynikającym z nadużywania
przepisów prawnych i administracyjnych, na przykład odnoszących się do
zdrowia publicznego, moralności publicznej i porządku publicznego.
17. Władze publiczne na wszystkich szczeblach powinny być zachęcane do publicznego potępiania, szczególnie w mediach, wszelkich bezprawnych ingerencji w prawo jednostek, bądź grupy osób, do korzystania z ich
swobody wyrażania opinii i pokojowego zgromadzania się, zwłaszcza gdy
są one związane z prawami człowieka lesbijek, gejów, osób biseksualnych
i transpłciowych.
IV. Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.
18. Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby wszelkie dyskryminujące przepisy, które penalizują dobrowolne stosunki homoseksualne
osób dorosłych, w tym wszelkie przepisy różnicujące granicę wiekową dla
dobrowolnych stosunków homoseksualnych i stosunków heteroseksualnych, zostały uchylone; państwa powinny także podjąć odpowiednie środki w celu zapewnienia, aby przepisy prawa karnego, które ze względu na
swoją treść mogą prowadzić do dyskryminacyjnego stosowania, zostały
uchylone, zmienione, bądź stosowane w sposób zgodny z zasadą niedyskryminacji.
19. Państwa członkowskie powinny zagwarantować, aby dane osobowe
odnoszące się do orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej nie były zbierane, przechowywane lub w inny sposób wykorzystywane przez instytucje
publiczne, w tym zwłaszcza przez struktury organów ścigania, za wyjątkiem
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przypadków, w których jest to konieczne dla realizacji szczególnych, zgodnych z prawem i uzasadnionych celów; istniejące bazy danych, które nie są
zgodne z tymi zasadami, powinny zostać zniszczone.
20. Warunki wstępne, w tym te wymagające zmian natury fizycznej, wymagane do prawnego uznania zmiany płci, powinny być regularnie poddawane przeglądom w celu zlikwidowania tych, które mają charakter nadmiernie dotkliwy.
21. Państwa członkowskie powinny przyjąć odpowiednie środki gwarantujące pełne prawne uznanie zmiany płci we wszystkich dziedzinach życia, w szczególności poprzez umożliwienie zmiany imienia, nazwiska i płci
w oficjalnych dokumentach w sposób szybki, przejrzysty i dostępny; państwa członkowskie powinny także zagwarantować, tam gdzie jest to wskazane, odpowiednie uznanie lub wprowadzenie zmian w kluczowych dokumentach wydawanych przez podmioty niepaństwowe, takich jak dokumenty
potwierdzające wykształcenie czy świadectwa pracy.
22. Państwa członkowskie powinny przyjąć wszelkie konieczne środki, aby
po dokonaniu zmiany płci i jej prawnym uznaniu w zgodzie z ustępami 20 i 21
powyżej, prawo osób transpłciowych do zawarcia związku małżeńskiego z osobą płci przeciwnej do ich płci po zmianie było skutecznie zagwarantowane.
23. Jeśli ustawodawstwo krajowe określa prawa i obowiązki par niebędących małżeństwami, w tym odnoszące się do prawa do świadczeń emerytalnych po zmarłym partnerze i prawa najmu, państwa członkowskie powinny
zapewnić, aby prawo to stosowane było w sposób wolny od dyskryminacji,
zarówno w stosunku do par tej samej, jak i różnej płci.
24. Jeśli ustawodawstwo krajowe uznaje zarejestrowane związki partnerskie
osób tej samej płci, państwa członkowskie powinny dążyć do zagwarantowania,
aby ich status prawny oraz ich prawa i obowiązki były równoważne ze statusem
prawnym, prawami i obowiązkami par heteroseksualnych w podobnej sytuacji.
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25. Jeśli ustawodawstwo krajowe nie uznaje zarejestrowanych związków
partnerskich osób tej samej płci, ani nie określa praw i obowiązków par
niebędących małżeństwami, państwa członkowskie są zachęcane do rozważenia możliwości wyposażenia par homoseksualnych, bez jakiejkolwiek
dyskryminacji w tym zakresie, w tym przeciwko parom heteroseksualnym,
w środki prawne i inne środki odnoszące się do praktycznych problemów
związanych z rzeczywistością społeczną, w której te pary funkcjonują.
26. Biorąc pod uwagę, że dobro dziecka powinno być sprawą nadrzędną przy podejmowaniu decyzji dotyczących władzy rodzicielskiej lub opieki nad dzieckiem, państwa członkowskie powinny zagwarantować, by tego
typu decyzje były podejmowane bez dyskryminacji ze względu na orientację
seksualną czy tożsamość płciową.
27. Biorąc pod uwagę, że dobro dziecka powinno być sprawą nadrzędną przy podejmowaniu decyzji dotyczących adopcji, państwa członkowskie, których przepisy zezwalają na adopcję dzieci przez pojedyncze osoby,
powinny zapewnić, aby przepisy te stosowane były bez dyskryminacji ze
względu na orientację seksualną czy tożsamość płciową.
28. Tam, gdzie prawo krajowe pozwala na leczenie samotnych kobiet w zakresie wspomaganego rozrodu, państwa członkowskie powinny dążyć do zapewnienia
dostępu do takiego leczenia bez dyskryminacji ze względu na orientację seksualną.
V. Zatrudnienie.
29. Państwa członkowskie powinny zagwarantować przyjęcie oraz wdrożenie odpowiednich środków zapewniających skuteczną ochronę przed
dyskryminacją ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową
w zatrudnieniu, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Środki te
powinny obejmować warunki dostępu do zatrudnienia oraz awansów, zwolnień, płac i innych warunków pracy, w tym zapobieganie, zwalczanie oraz
karanie molestowania i innych form mobbingu.
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30. Szczególną uwagę należy poświęcić zapewnieniu skutecznej ochrony
prawa do prywatności osób transpłciowych w zakresie zatrudnienia, zwłaszcza przy ubieganiu się o pracę, aby uniknąć jakiegokolwiek niepotrzebnego
ujawnienia przeszłości płciowej tych osób lub ich wcześniejszego imienia
i nazwiska zarówno pracodawcy, jak i innym pracownikom.
VI. Edukacja.
31. Biorąc pod należytą uwagę nadrzędną zasadę dobra dziecka, państwa członkowskie powinny przyjąć odpowiednie środki prawne i inne
środki, skierowane do kadry nauczycielskiej oraz uczniów, mające na celu
zagwarantowanie skutecznego korzystania z prawa do edukacji, bez dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową;
środki te powinny w szczególności obejmować zagwarantowanie poszanowania prawa dzieci i młodzieży do nauki w bezpiecznym środowisku,
wolnym od przemocy, zastraszania, wykluczenia społecznego lub innych
form dyskryminującego i poniżającego traktowania związanego z orientacją seksualną lub tożsamością płciową.
32. Biorąc pod należytą uwagę nadrzędną zasadę dobra dziecka, państwa członkowskie powinny powziąć na wszystkich szczeblach odpowiednie środki, mające na celu promowanie w szkołach wzajemnej tolerancji
oraz szacunku, niezależnie od orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej.
Środki te powinny obejmować dostarczanie obiektywnych informacji na
temat orientacji seksualnej oraz tożsamości płciowej, na przykład w szkolnych programach nauczania i materiałach edukacyjnych, a także udzielanie
uczniom oraz studentom niezbędnych informacji, ochrony i wsparcia, aby
umożliwić im życie w zgodzie z ich orientacją seksualną oraz tożsamością
płciową. Ponadto, państwa członkowskie mogą zaprojektować i wprowadzić
w szkołach specjalne programy równościowe i bezpieczeństwa oraz plany
działania, a także zapewnić dostęp do odpowiednich szkoleń o tematyce
antydyskryminacyjnej lub podręczników i pomocy nauczania. Środki te powinny uwzględniać prawa rodziców do edukacji swoich dzieci.
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VII. Zdrowie.
33. Państwa członkowskie powinny przyjąć odpowiednie środki prawne i inne środki w celu zapewnienia skutecznego korzystania z jak najwyższego poziomu zdrowia w sposób wolny od dyskryminacji ze względu na
orientację seksualną lub tożsamość płciową; w szczególności powinny one
wziąć pod uwagę szczególne potrzeby lesbijek, gejów, osób biseksualnych
i transpłciowych przy opracowywaniu narodowych planów dotyczących
zdrowia, w tym środków zapobiegania samobójstwom, badań zdrowotnych,
świadectw medycznych, szkoleń i materiałów szkoleniowych, oraz przy monitorowaniu i ocenianiu jakości świadczeń medycznych.
34. Odpowiednie środki powinny zostać przyjęte w celu zapobiegania
klasyfikowaniu homoseksualizmu jako choroby, zgodnie ze standardami
Światowej Organizacji Zdrowia.
35. Państwa członkowskie powinny przyjąć odpowiednie środki gwarantujące osobom transpłciowym skuteczny dostęp do odpowiednich świadczeń medycznych związanych ze zmianą płci, w tym do specjalistycznych
porad psychologicznych, endokrynologicznych i chirurgicznych w dziedzinie opieki zdrowotnej związanej ze zmianą płci, bez poddawania ich obowiązkowi spełnienia nieuzasadnionych wymogów; żadna osoba nie powinna być poddana procedurze zmiany płci bez swojej zgody.
36. Państwa członkowskie powinny przyjąć odpowiednie środki prawne
i inne środki, aby zapewnić, że wszelkie decyzje ograniczające refundację
kosztów procedury zmiany płci z ubezpieczenia zdrowotnego są zgodne
z prawem, obiektywne i proporcjonalne.
VIII. Mieszkalnictwo.
37. Powinny zostać przyjęte środki gwarantujące wszystkim osobom
skuteczny i równy dostęp do odpowiednich pomieszczeń mieszkalnych,
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bez dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową; środki te powinny być w szczególności ukierunkowane na ochronę
przed dyskryminującymi eksmisjami oraz na zagwarantowanie równych
praw do nabywania oraz zachowywania prawa własności do nieruchomości i innego mienia.
38. Szczególna uwaga powinna być skierowana na ryzyko bezdomności
dotykające lesbijki, gejów, osoby biseksualne i transpłciowe, w tym osoby
młode oraz dzieci, które są w sposób szczególny narażone na wyłączenie
społeczne, w tym ze strony swoich własnych rodzin; w związku z tym, właściwe świadczenia społeczne powinny zostać zapewnione bez dyskryminacji, na podstawie obiektywnej oceny potrzeb każdej osoby.
IX. Sport.
39. Homofobia, transfobia oraz dyskryminacja ze względu na orientację
seksualną lub tożsamość płciową są, jak rasizm oraz inne formy dyskryminacji, w sporcie niedopuszczalne i powinny być zwalczane.
40. Dostęp do uprawiania sportu i obiektów sportowych powinien
być otwarty dla wszystkich, bez dyskryminacji ze względu na orientację
seksualną lub tożsamość płciową; w szczególności skuteczne środki powinny zostać przyjęte w celu zapobiegania, przeciwdziałania oraz karania
przypadków użycia w trakcie oraz w związku z wydarzeniami sportowymi dyskryminujących zniewag nawiązujących do orientacji seksualnej lub
tożsamości płciowej.
41. Państwa członkowskie powinny wspierać stowarzyszenia sportowe i
kluby kibiców oraz zachęcać do dialogu z nimi w kwestii działań mających
na celu podnoszenie świadomości na temat dyskryminacji lesbijek, gejów,
osób biseksualnych i transpłciowych w sporcie oraz w sprawie potępiania
manifestacji nietolerancji wobec takich osób.
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X. Prawo do ubiegania się o azyl.
42. W przypadkach, gdy państwa członkowskie posiadają międzynarodowe zobowiązania w tym zakresie, powinny uznać, że istnienie uzasadnionej obawy przed prześladowaniem ze względu na orientację seksualną lub
tożsamość płciową może stanowić wystarczający powód przyznania statusu
uchodźcy oraz azylu, zgodnie z prawem krajowym.
43. Państwa członkowskie powinny w szczególności zagwarantować, aby
osoby ubiegające się o azyl nie były odsyłane do kraju, w którym ich życie
lub wolność mogą być zagrożone lub gdy istnieje obawa poddania torturom,
nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu oraz karaniu ze względu na
orientację seksualną lub tożsamość płciową.
44. Osoby ubiegające się o azyl powinny podlegać ochronie przed dyskryminującą polityką i praktykami z uwagi na ich orientację seksualną lub
tożsamość płciową; w szczególności odpowiednie środki powinny zostać
przyjęte w celu zapobiegania ryzyku przemocy fizycznej, w tym molestowaniu seksualnemu, agresji werbalnej lub innym formom nękania osób ubiegających się o azyl pozbawionych wolności oraz w celu zapewnienia dostępu
do informacji odpowiadającej ich szczególnej sytuacji.
XI. Narodowe struktury praw człowieka.
45. Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby krajowe struktury ochrony praw człowieka w sposób wyraźny zostały upoważnione do
zajęcia się kwestią dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub
tożsamość płciową; w szczególności powinny być one upoważnione do
formułowania zaleceń do przepisów prawa i polityk, podnoszenia świadomości wśród społeczeństwa, jak również do – o ile prawo krajowe to przewiduje – rozpatrywania skarg indywidualnych odnośnie zarówno sektora prywatnego jak i publicznego oraz do inicjowania lub brania udziału
w postępowaniach sądowych.
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XII. Dyskryminacja oparta na wielu podstawach.
46. Państwa członkowskie są zachęcane do przyjęcia środków zapewniających, aby przepisy prawa krajowego zakazujące lub zapobiegające dyskryminacji chroniły również przed dyskryminacją opartą na wielu podstawach,
w tym ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową; krajowe
struktury praw człowieka powinny zostać wyposażone w na tyle szerokie
uprawnienia, aby miały możliwość podnoszenia takich kwestii.
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Zastępcy Ministrów
Dokumenty KM
CM(2010)4 add3 rev2 29 marca 2010 r.1
1081 Posiedzenie, 31 Marca 2010 r.
4 Prawa człowieka
4.7 Komitet Sterujący Praw Człowieka (CDDH) –
Projekt Zalecenia CM/Rec(2010)[5 – uzupełniono w toku prac nad tłumaczeniem] Komitetu Ministrów dla Państw Członkowskich w zakresie środków zwalczania dyskryminacji opartej na orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej
Pozycja przygotowana przez GR-H na posiedzeniu w dniu 23 marca 2010
Projekt Zalecenia CM/Rec(2010) [5 – uzupełniono w toku prac nad
tłumaczeniem] Komitetu Ministrów dla Państw Członkowskich w zakresie środków zwalczania dyskryminacji opartej na orientacji seksualnej
lub tożsamości płciowej
1. Niniejszy dokument został sklasyfikowany jako zastrzeżony do czasu rozpoznania
przez Komitet Ministrów.
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MEMORANDUM WYJAŚNIAJĄCE
Niniejsze memorandum wyjaśniające zostało przygotowane przez
Sekretariat we współpracy z Przewodniczącym komitetu ekspertów do
spraw dyskryminacji opartej na orientacji seksualnej i tożsamości płciowej
(DH-LGBT).
I. Wstęp
W ciągu ostatnich prawie trzydziestu lat różne organy Rady Europy
przyjęły w niniejszej kwestii wiele dokumentów. Od 1981 r. Zgromadzenie
Parlamentarne Rady Europy (ZPRE) przyjęło kilka zaleceń dla Komitetu
Ministrów, zaś obecnie, w ramach Komitetu Spraw Prawnych i Praw Człowieka przygotowuje raport „Dyskryminacja oparta na orientacji seksualnej i tożsamości płciowej”. W marcu 2007 r. Kongres Władz Lokalnych
i Regionalnych Rady Europy przyjął Rekomendację nr 211 (2007) w sprawie wolności zgromadzeń i wypowiedzi lesbijek, gejów, osób biseksualnych
i transpłciowych. Komitet Ministrów ze swojej strony przyjął odpowiedzi
do wyżej wymienionych rekomendacji Zgromadzenia Parlamentarnego
i Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych, a niedawno także inne odpowiedzi na pisemne zapytania członków ZPRE, w których powtórzył
zasadę równego przysługiwania praw człowieka wszystkim ludziom, niezależnie od ich osobistych uwarunkowań takich jak orientacja seksualna
czy tożsamość płciowa, oraz obejmujących kwestie wolności wyrażania
opinii, zgromadzeń, zrzeszania się i wolności słowa. Sekretarz Generalny
Rady Europy oraz Komisarz Praw Człowieka kilkakrotnie złożyli publiczne oświadczenia potępiające homofobię i dyskryminację opartą na orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej w państwach członkowskich Rady
Europy. Komisarz Praw Człowiek poświecił również części w swoich rocznych raportach z działalności, w szczególności za rok 2006 i 2008, problemom dyskryminacji lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych,
a także przygotował kilka dokumentów tematycznych w tym zakresie.
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W systemie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, pomimo, że lista
podstaw dyskryminacji zakazanych przez artykuł 14 Konwencji oraz Protokół nr 12 do niej (generalny zakaz dyskryminacji) nie wymienia expressis verbis orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej, to lista ta stanowi
otwarty katalog, przez co nic w praktyce nie stoi na przeszkodzie do włączenia tych przesłanek w krąg wartości chronionych przez ten system. Europejski Trybunał Praw Człowieka (zwany dalej „Trybunałem”) uznał już
w swoim orzecznictwie, że artykuł 14 Konwencji obejmuje również orientację seksualną2, a raport wyjaśniający do Protokołu nr 12 wskazuje, że
instrument ten zapewnia również ochronę przed dyskryminacją opartą ze
względu na orientację seksualną. Pomimo braku bezpośredniego odniesienia do tożsamości płciowej, słusznym wdaje się stwierdzenie, że artykuł
14 oraz Protokół nr 12 obejmują również tę kwestię. Trybunał stwierdził,
że w rozumieniu artykułu 14 różnica w traktowaniu ma charakter dyskryminacyjny, jeżeli nie znajduje obiektywnego lub słusznego uzasadnienia, to znaczy, jeżeli nie dąży do uprawnionego celu lub jeżeli nie istnieje
odpowiedni związek pomiędzy proporcjonalnością zastosowanych środków a celem, który ma zostać osiągnięty3. Trybunał stwierdził również,
że zakres swobodnego uznania pozostawiony państwom w takich sprawach, odnoszący się do najbardziej intymnych kwestii życia prywatnego,
jest wąski, i w związku z tym muszą istnieć szczególnie poważne podstawy
uzasadniające ingerencję władz publicznych4. Test proporcjonalności nie
tylko wymaga, aby poprzez taką ingerencję został osiągnięty zamierzony
cel: należy również wykazać, że ingerencja ta była konieczna do osiągnięcia tego celu5.
Inne organizacje międzynarodowe również przygotowały podobne dokumenty.
2. Zob., między innymi, Salgueiro da Silva Mouta p. Portugalii, skarga nr 33280/96,
wyrok z dnia 21 grudnia 2001 r., oraz Karner p. Austrii, skarga nr 40016/98, wyrok
z dnia 24 lipca 2003 r.
3. Zob., Karner p. Austrii, par. 37.
4. Tamże, par. 41 oraz Schlumpf p. Szwajcarii, skarga nr 29002/06, wyrok z dnia 8 stycznia 2009 r., par. 115.
5. Karner p. Austrii, par. 41.
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W ramach Unii Europejskiej, artykuł 13 Traktatu ustanawiającego
Wspólnotę Europejską w liście podstaw dyskryminacji expressis verbis
wymienia orientację seksualną. Ponadto artykuł 21 ust. 1 Karty Praw
Podstawowych Unii Europejskiej zawiera generalną klauzulę antydyskryminacyjną, wyraźnie wymieniającą „orientację seksualną” jako niedopuszczalną podstawę dyskryminacji. Rada Unii Europejskiej przyjęła
dyrektywę ustanawiającą ogólne ramy równego traktowania w kwestii zatrudnienia6, która obejmuje kwestię orientacji seksualnej. Rada analizuje
obecnie również projekt dyrektywy w sprawie implementacji zasady równego traktowania niezależnie od wyznania, niepełnosprawności, wieku
lub orientacji seksualnej w innych obszarach niż zatrudnienie. Europejski
Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (ETS) miał również
okazję orzekania w sprawie różnych aspektów dyskryminacji lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych7, w szczególności w kwestii dostępu osób transpłciowych do zatrudnienia i ochrony socjalnej. Zgodnie
z orzecznictwem ETS, zwolnienie osoby, która zamierza zmienić płeć lub
która już to uczyniła, uważane jest za dyskryminację ze względu na płeć
w rozumieniu europejskiego prawa wspólnotowego8. Dalej, również
Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) opublikowała dwa
raporty zatytułowane „Homofobia i dyskryminacja oparta na orientacji
seksualnej i tożsamości płciowej” (Homophobia and Discrimination on the
Grounds of Sexual Orientation and Gender Identity)9.
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE/ODHIR)
opublikowała ostatnio kilka raportów i innych dokumentów zawierających
analizę różnych aspektów dyskryminacji opartej na orientacji seksualnej lub

6. Dyrektywa Rady nr 2000/78/EC z dnia 27 listopada 2000 r.
7. Zob. na przykład sprawę P. p. S. i Cornwall County Council, sprawa nr C-13/94, wyrok
z dnia 30 kwietnia 1996 r. (dostępny jednie w języku angielskim); sprawa Sarah Margaret
Richards p. Secretary of State for Work and Pension, sprawa nr C-423/04, wyrok z dnia
27 kwietnia 2007 r. oraz sprawa K. B. p. National Health Service Pensions Agency and
Secretary of State for Health, sprawa nr C-117/01, wyrok z dnia 7 stycznia 2004 r.
8. Zob. P p. S i Cornwall County Council, par. 21 wyroku.
9. Homophobia and Discrimination on the Grounds of Sexual Orientation and Gender
Identity. Part I – Legal analysis. Part II – The social situation. Publikacja dostępna
w języku angielskim na stronie: http://www.fra.europa.eu.
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tożsamości płciowej w państwach członkowskich OBWE: roczne raporty
OBWE/ODIHR z lat 2006 i 2007 zatytułowane „Przestępstwa na tle nienawiści w regionie OBWE: przypadki i reakcje” (Hate crimes in the OSCE region:
incidents and responses), które zawierają rozdziały poświęcone nietolerancji
wobec lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych; raport OBWE
z dnia 9 marca 2009 r. dotyczący „Prawa odnoszące się do przestępstw na
tle nienawiści: praktyczny przewodnik” (Hate Crime Laws: A Practical Guide); podręcznik praw człowieka oraz podstawowych wolności personelu
sił zbrojnych w regionie OBWE/ODHIR (Handbook on Rights and Fundamental Freedoms of Armed Forces Personnel of the OSCE/ODIHR)10, raport
„Obrońcy praw człowieka w regionie OBWE: wyzwania i dobre praktyki”
(Human rights defenders in OSCE region: challenges and good practicies),
obejmujący okres od kwietnia 2007 do kwietnia 2008 r.11
W strukturach Organizacji Narodów Zjednoczonych, przyjęto w dniu
17 grudnia 2008 r. w ramach Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych deklarację, popartą przez 66 państw12, potępiającą naruszenia prawa
oparte na orientacji seksualnej oraz tożsamości płciowej, takie jak zabójstwa,
tortury, arbitralne aresztowania, pozbawienie praw ekonomicznych, socjalnych
i kulturalnych, w tym prawa do zdrowia. Była to pierwsza deklaracja w tej kwestii przyjęta w ramach Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych – organy
traktatowe oraz Rada Praw Człowieka – coraz częściej zajmują się problemami

10. Publikacja dostępna jedynie w języku angielskim na stronie:
http://www.osce.org/item/30553.html.
11. Publikacja dostępna jedynie w języku angielskim na stronie:
http://www.osce.org/item/30553.html.
12. Albania, Andora, Argentyna, Armenia, Australia, Austria, Belgia, Boliwia, Bośnia
i Hercegowina, Brazylia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania,
Ekwador, Estonia, Finlandia, Francja, Gabon, Grecja, Gruzja, Gwinea-Bissau, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Kolumbia, Kuba, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Mauritius, Meksyk, Nepal, Niemcy,
Nikaragua, Norwegia, Nowa Zelandia, Paragwaj, Polska, Portugalia, Republika Środkowoafrykańska, Republika Zielonego Przylądka, Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja,
Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Timor Wschodni, Urugwaj, Wielka Brytania, Wenezuela, Włochy, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca. W marcu 2009 r. również Stany
Zjednoczone podpisały się pod tą deklaracją.
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dyskryminacji ze względu na orientację płciową13. Ogólnie można dostrzec,
że kwestie związane z dyskryminacją opartą na orientacji seksualnej są coraz
bardziej brane pod uwagę. Za przykład możne służyć nota informacyjna dotycząca skarg uchodźców, związanych z orientacją seksualną i tożsamością płciową14, opublikowana przez Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds.
uchodźców (UNHCR w listopadzie 2008 r. Komitet Rady Społecznej i Gospodarczej ONZ ds. Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych opublikował
komentarze ogólne na temat niedyskryminacji w wykonywaniu praw gospodarczych, socjalnych i kulturowych zawartych w artykule 2 ust. 2 Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, przypominając,
że orientacja seksualna i tożsamość płciowa są podstawami dyskryminacyjnymi zabronionymi przez Pakt, jak mieszczące się w kategorii „jakiekolwiek inne
okoliczności”15. Również Komitet Narodów Zjednoczonych ds. Praw Dziecka
podkreślił, że Konwencja Praw Dziecka wymaga od państw członkowskich
przyjęcia odpowiednich środków, w tym środków prawnych, zapewniających
ochronę dzieci przed dyskryminacją ze względu na orientację seksualną16. Komitet wyraził również zaniepokojenie ze młode osoby homoseksualne i transpłciowe nie mają dostępu do odpowiednich informacji, wsparcia oraz niezbędnej
ochrony, które pozwoliłyby im żyć w zgodzie z ich orientacją seksualną17.
13. W sprawie Toonen p. Australii (Komunikacja nr 488/1992, dok.
ONZ CCPR/C/50/D/488/1992(1994)), Komitet Praw Człowieka wyraźnie uznał, że
prawa człowieka osób homoseksualnych są chronione przez system ochrony praw
człowieka Narodów Zjednoczonych, wskazując, że art. 26 Międzynarodowego Paktu
Praw Osobistych i Politycznych (MPPOiP) obejmuje orientację seksualną pod pojęciem „płeć”. W sprawach Young p. Australii (Komunikacja nr 941/2000, dok. ONZ
CCPR/C/78/D/941/2000(2003)) i X p. Kolumbii (Komunikacja nr 1361/2005, dok. ONZ
CCPR/C/89/D/1361/2005 (2007)) pogląd ten został potwierdzony w odniesieniu do
dyskryminacji żyjącego partnera w związku osób tej samej płci w kwestii uprawnień do
świadczeń emerytalnych po zmarłym partnerze.
14. Nota Guidance Note on Refugee Claims Relating to Sexual Orientation and Gender
Identity z listopada 2008 r. dostępna jest tylko w języku angielskim na stronie:
http://www.unhcr.org/refworld/topic,4565c22547,,48abd5660,0.html.
15. Zob. dokument Komitetu Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych, par. 32,
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/E.C.12.GC.20_fr.doc.
16. Uwagi końcowe Komitetu Praw Dziecka w sprawie Wielkiej Brytanii (Wyspa Man)
z 16 października 2000 r., dok. CRC/C/15/Add. 134.
17. Uwagi końcowe Komitetu Praw Dziecka w sprawie Wielkiej Brytanii z 9 października 2002 r., dok. CRC/C/15/Add. 188.
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Niniejszy dokument jest pierwszym sporządzonym przez Komitet
Ministrów Rady Europy dokumentem odnoszącym się wyłącznie do problemu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość
płciową.
W dniu 2 lipca 2008 r. na 1031 posiedzeniu zastępców ministrów, Komitet Ministrów podkreślił swoje przywiązanie, w formie deklaracji, do zasady
równych praw oraz godności każdego człowieka, w tym lesbijek, gejów, osób
biseksualnych i transpłciowych. Mając na uwadze, że w Europie występuje
niestety w dalszym ciągu powszechna dyskryminacja ze względu na orientację seksualną, a także homofobia oraz nietolerancja wobec osób transpłciowych, Komitet Ministrów powtórzył, że standardy Rady Europy odnośnie
tolerancji oraz niedyskryminacji powinny być stosowane we wszystkich
społeczeństwach europejskich, zaś dyskryminacja ze względu na orientacje
seksualną lub tożsamość płciową nie jest z nimi zgodna.
W związku z tym, Komitet Ministrów w zwrócił się do Komitetu Sterującego ds. Praw Człowieka (CDDH) o przygotowanie zalecenia w sprawie
środków do zwalczania dyskryminacji opartej na orientacji seksualnej lub
tożsamości płciowej, aby zapewnić poszanowanie praw człowieka lesbijek,
gejów, osób biseksualnych i transpłciowych oraz aby promować tolerancję wobec tych osób. Zostało również wskazane, że zalecenie to powinno
wskazywać środki, jakie powinny zostać przyjęte w tym celu i w związku
z tym nie powinno jedynie opierać się na standardach i zasadach dotyczących praw człowieka, ale powinno również mieć praktyczne zastosowanie.
Komitet Ministrów zwrócił się również do komitetów sterujących oraz
innych komitetów zajmujących się współpracą międzyrządową w ramach
Rady Europy o zwrócenie szczególnej uwagi, w ramach ich kompetencji, na
kwestię unikania oraz zwalczania dyskryminacji opartej na orientacji seksualnej i tożsamości płciowej oraz o propozycje konkretnych działań międzyrządowych lub innych działań, mających na celu umocnienie, zarówno
w prawie jak i w praktyce, równych praw oraz poszanowania godności lesbijek, gejów osób biseksualnych i transpłciowych, a także o zwalczanie dyskryminacyjnych zwyczajów w społeczeństwie wobec takich osób.
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W dniu 16 lutego 2009 r., na swoim 1048 spotkaniu, Komitet Ministrów zatwierdził warunki pracy komitetu ekspertów do spraw dyskryminacji opartej na orientacji seksualnej i tożsamości płciowej (DH-LGBT),
działającego w ramach CDDH. Komitet ten zebrał się dwukrotnie w celu
przygotowania projektu zaleceń. Zdecydował on, że załącznik do Zalecenia powinien zawierać zasady wynikające z już istniejących europejskich
bądź międzynarodowych instrumentów, ze szczególnym uwzględnieniem
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. CDDH zatwierdził tekst niniejszego zalecenia w zaproponowanym brzmieniu na 69 posiedzeniu (24–27 listopada
2009 r.) oraz przekazał Komitetowi Ministrów, który ją przyjął [w dniu
31 marca 2010 r. na 1081 posiedzeniu zastępców ministrów – uzupełniono
w toku prac nad tłumaczeniem].
II. Uwagi
Rozważania ogólne
Niniejsze Zalecenie zachęca państwa członkowskie do zagwarantowania, by zasady i środki zawarte w załączniku do niego, zostały wdrożone
do ustawodawstwa krajowego, polityki krajowej i praktyki, odnoszących się
do ochrony praw człowieka lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych oraz promowania tolerancji w stosunku do nich.
Punktem wyjścia dla zasad i środków zawartych w załączniku do Zalecenia jest potrzeba walki z wysokim stopniem dyskryminacji opartej na
orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej. Lesbijki, geje, osoby biseksualne i transpłciowe były przez wieki – i nadal są – narażone na homofobię,
transfobię i inne formy szeroko rozpowszechnionej i długotrwałej nietolerancji, prowadzącej do aktów wrogości, od wykluczenia społecznego do
dyskryminacji, w całej Europie i we wszystkich dziedzinach życia, z powodu
ich orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej. W rezultacie, niezliczona
liczba osób musiała skrywać lub tłumić swoją tożsamość i żyć w strachu, być
niewidzialnym, nawet w swoich własnych rodzinach.
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Zasady niniejszego Zalecenia oparte są głównie na Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Europejskiej Karcie Społecznej (w tym na zrewidowanej Karcie), ale zawierają także odniesienia do, między innymi, Karty
Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Międzynarodowych Paktów Praw
Osobistych i Politycznych oraz Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, Konwencji o Prawach Dziecka, Konwencji dotyczącej statusu
uchodźców oraz do orzecznictwa odpowiednich trybunałów i organów
traktatowych. Tylko te państwa członkowskie, które ratyfikowały powyższe
konwencje – tworzące podstawy dla zasad niniejszego Zalecenia, są związane zobowiązaniami i orzecznictwem z nich wynikających. Niemniej jednak,
wymienione wyżej instrumenty międzynarodowej ochrony praw człowieka stanowią źródło inspiracji i wszystkie państwa członkowskie są zachęcane do poszanowania zasad i wdrożenia odpowiednich środków do walki
z dyskryminacją opartą na orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej
oraz do promowania tolerancji. W całym tekście zawarte są również inne
ważne odniesienia do różnych instrumentów, w tym do Białej Księgi Dialogu Międzykulturowego, Europejskiej Karty Sportu, rezolucji Zgromadzenia
Parlamentarnego Rady Europy nr 1608 (2008) w sprawie samobójstw dzieci
i młodzieży w Europie, stanowiących poważny problem zdrowia publicznego, rezolucji nr 1660 (2009) na temat sytuacji obrońców praw człowieka
w krajach członkowskich Rady Europy, zalecenia Komitetu Ministrów Rady
Europy dla państw członkowskich nr R (97) 20 w sprawie „mowy nienawiści”, zalecenia nr Rec (2001) 10 w sprawie Europejskiego Kodeksu Etyki Policyjnej, zalecenia nr Rec (2007) 17 w sprawie standardów i mechanizmów
dotyczących równości płci oraz do Zalecenia Ogólnego nr 10 Europejskiej
Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI) w sprawie zwalczania
rasizmu i dyskryminacji rasowej w oświacie i procesie edukacji.
Działania mające na celu zwalczanie dyskryminacji opartej na orientacji
seksualnej i tożsamości płciowej powinny rozpocząć się od przeglądu istniejących środków prawnych i innych środków, które mogłyby prowadzić,
w sposób bezpośredni lub pośredni, do dyskryminacji danej osoby lub grupy osób na tej podstawie. W dalszej kolejności działania te powinny objąć
przeprowadzenie odpowiednich badań oraz zebranie i poddanie analizie

369

PRAWA OSÓB LGBT W POLSCE

właściwych danych, w celu systematycznego i efektywnego monitorowania
wpływu istniejących środków prawnych i innych środków na prawo do bycia niedyskryminowanym z powodu orientacji seksualnej czy tożsamości
płciowej oraz zadośćuczynienia za akty dyskryminacji, bezpośredniej bądź
pośredniej, opartej na tych podstawach. Powyższe działania będą wymagały
czasu na ich pełne wdrożenie i różne ramy czasowe mogą zostać przewidziane na zrealizowanie poszczególnych, wymienionych wyżej elementów.
Zrozumiałym jest, że będą musiały zostać zniesione tylko te ograniczenia,
które mają charakter dyskryminujący.
Europejski Trybunał Praw Człowieka już w swoich wyrokach w sprawach
Dudgeon p. Wielkiej Brytanii18 i Norris p. Irlandii19 uznał, że utrzymywanie
w mocy przepisów prawa zakazujących prywatnych stosunków homoseksualnych stanowi trwałe naruszenie prawa skarżącego do poszanowania jego
życia prywatnego (którego elementem jest życie seksualne), nawet gdy to
prawo nie skutkuje już wszczęciem postępowania karnego.
Istniejąca dawniej Europejska Komisja Praw Człowieka w raporcie kończącym sprawę Sutherland p. Wielkiej Brytanii20 uznała, że, mimo iż przeciwko skarżącemu nie zostało wytoczone postępowanie karne, ani nie grożono mu jego wszczęciem, to samo istnienie przepisów umożliwiających
takie działanie miało bezpośredni wpływ na jego życie prywatne.
Zaś Komitet Ministrów Rady Europy w odpowiedzi na Rekomendację
211 (2007) Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy zwrócił uwagę, że „w szeregu wyroków21 Trybunał podkreślił, że jakakolwiek
dyskryminacja oparta na orientacji seksualnej jest sprzeczna z Konwencją.
18. Dudgeon p. Wielkiej Brytanii, skarga nr 7525/76, wyrok z dnia 22 października
1981 r., par. 41. Była to pierwsza sprawa, w której Komisja i Trybunał wypowiedziały się
przeciwko istnieniu prawa uznającego homoseksualizm za nielegalny.
19. Norris p. Irlandii, skarga nr 10581/83, wyrok z dnia 26 października 1988 r., par. 38.
20. Sutherland p. Wielkiej Brytanii, nr skargi 25186/94, raport Komisji z 1 lipca 1997 r. –
nie publikowany, w którym krytyce zostało poddane istnienie przepisów różnicujących
minimalną granicę wieku (wiek, od którego osoba jest zdolna do wyrażenia prawnie
wiążącej zgody na stosunki seksualne) dla dobrowolnych stosunków homoseksualnych
i heteroseksualnych mężczyzn.
21. W szczególności: Salgueiro da Silva Mouta p. Portugalii, cyt. wyżej; L. i V. p. Austrii,
skargi nr 39392/98 i 39829/98,wyrok z dnia 9 stycznia 2003 r.; Karner p. Austrii, cyt.
wyżej; B.B. p. Wielkiej Brytanii, skarga nr 53760/00, wyrok z dnia 10 lutego 2004 r.
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Wszystkie Państwa Członkowskie stosując prawo krajowe muszą przestrzegać Konwencji, w szczególności w świetle orzecznictwa Trybunału”22.
W odniesieniu do środków kontrolnych, jedną z możliwych opcji mogłoby być przyjęcie i skuteczne implementowanie przez państwa członkowskie okresowych planów działania na szczeblu krajowym, regionalnym
i lokalnym, a także przyjęcie odpowiednich wskaźników pozwalających na
zmierzenie skutków i postępów we wdrażaniu tych planów.
Dodatkowo powinny zostać przyjęte i skutecznie wdrożone właściwe
środki do zwalczania dyskryminacji na tle orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej, zapewniające poszanowanie praw człowieka lesbijek, gejów,
osób biseksualnych i transpłciowych oraz propagujące tolerancję względem
nich. Państwa członkowskie powinny dołożyć starań, aby przewidziane w ich
krajach środki prawne i inne środki były odpowiednie do walki z dyskryminacją na tle orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej, powinny również
opracować i skutecznie implementować wszechstronną strategię, obejmującą
także długoterminową edukację i programy podnoszące świadomość, ukierunkowaną na przeciwdziałanie dyskryminacji i opartym na uprzedzeniach
postawom i zachowaniom w społeczeństwie oraz na korygowanie stereotypów i uprzedzeń (poprzez na przykład jasny przekaz polityczny skierowany
do społeczeństwa, w tym do specjalistów związanych z mediami).
Państwa członkowskie powinny zapewnić ofiarom skuteczny dostęp do
środków ochrony prawnej za pośrednictwem odpowiednich organów krajowych, nawet jeśli naruszenie zostało popełnione przez osoby sprawujące
władzę publiczną. Środki te powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające oraz zakładać, we wskazanych przypadkach, przyznanie odpowiedniego odszkodowania ofiarom dyskryminacji. Władze państwowe powinny również przedsięwziąć odpowiednie kroki w celu zapewnienia, aby
ofiary miały świadomość istnienia takich środków.
Państwa członkowskie są także zachęcane do zapewnienia, poprzez właściwe narzędzia (włączając w to Internet) i inicjatywy, aby treść niniejszego
Zalecenia wraz z załącznikiem została jak najszerzej rozpowszechniona, tak,
22. Odpowiedź przyjęta przez Komitet Ministrów dnia 16 stycznia 2008 r. na 115 spotkaniu zastępców ministrów – CM/Cong(2008)Rec211 final.
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aby lesbijki, geje, osoby biseksualne i transpłciowe poznały swoje prawo do
równego traktowania, ale także aby zwiększyć świadomość wśród administracji publicznej, organów prawo stosujących, w tym systemu penitencjarnego, sądownictwa, państwowego systemu ochrony praw człowieka, systemu
oświaty, systemu ochrony zdrowia oraz wśród przedstawicieli publicznych
i prywatnych związków pracowników i pracodawców, mediów i właściwych
organizacji pozarządowych. Co się tyczy kwestii uzupełniających odnośnie
niniejszego Zalecenia, rządy państw członkowskich są zaproszone do dokonania przeglądu jej stosowania poprzez Komitet Ministrów, po upływie
trzech lat od jej przyjęcia.
I. Prawo do życia, bezpieczeństwa i ochrony przed przemocą
A. „Przestępstwa na tle nienawiści” i inne „incydenty na tle nienawiści”
1-2. Przestępstwa na tle nienawiści (hate crimes) to przestępstwa popełniane z powodu rzeczywistej bądź domniemanej przynależności ofiary do
określonej grupy, wyróżnionej zazwyczaj na podstawie kryterium rasy, religii, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, narodowości, pochodzenia
etnicznego, niepełnosprawności itp.23 Na potrzeby niniejszego Zalecenia,
termin „incydent na tle nienawiści” (hate-motivated incident) obejmuje jakiekolwiek działanie – niezależnie od tego, czy przez ustawodawstwo krajowe jest ono uznane za przestępstwo – przeciwko osobom bądź mieniu, którego cel został wybrany z uwagi na rzeczywisty bądź domniemany związek
23. We wstępie do raportu OBWE Hate Crime Laws – A Practical Guide (s. 7) przestępstwa na tle nienawiści zostały zdefiniowane jako “przestępstwa motywowane nietolerancją w stosunku do pewnych grup społeczeństwa”. OBWE/ODIHR przedstawia także
„roboczą definicję” w swoim raporcie rocznym za rok 2006, gdzie przestępstwa na tle
nienawiści to „jakiekolwiek przestępstwa, włączając w to przestępstwa przeciwko osobom i przeciwko mieniu, gdzie ofiara, nieruchomość czy inny cel przestępstwa zostały
wybrane z powodu ich rzeczywistego bądź domniemanego związku, przynależności,
więzi, członkostwa w pewnej grupie czy poparcia dla tej grupy”. Zob. również definicję
brytyjskiego resortu ds. spraw wewnętrznych (Home Office): http://www.homeoffice.
gov.uk/crime-victims/reducing-crime/hate-crime/ lub też amerykańskiego resortu
sprawiedliwości (Departament of Justice – Bureau of Justice Assistance):
A Policymaker’s Guide to Hate Crimes, http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/bja/162304.pdf.
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z pewną grupą lub członkostwo w tej grupie. Termin ten jest wystarczająco
szeroki, aby objąć nim szereg przejawów nietolerancji, od incydentów motywowanych uprzedzeniem aż do aktów przestępstwa24. Przestępstwa i inne
incydenty na tle nienawiści są bardzo przykre dla ofiar i społeczności, do
której te ofiary należą, a co bardziej uderzające – z punktu widzenia ofiary
największe znaczenie ma fakt, iż padła ofiarą przestępstwa z powodu niezmiennego i fundamentalnego aspektu swojej tożsamości25. Ale przestępstwa te uderzają także w podstawę społeczeństw demokratycznych i rządów
prawa, jako że stanowią atak na fundamentalną zasadę równości w godności
i prawach wszystkich ludzi, zapisaną w artykule 1 Powszechnej Deklaracji
Praw Człowieka ONZ. Lesbijki, geje, osoby biseksualne i transpłciowe są celem wielu takich przestępstw i incydentów. Według raportu OBWE/ODIHR
„Przestępstwa na tle nienawiści w regionie OBWE: przypadki i reakcje26”,
homofobiczne przestępstwa i incydenty często charakteryzują się wysokim
stopniem okrucieństwa i brutalności, obejmują ciężkie pobicia, tortury,
okaleczenia, kastrację a nawet napaść seksualną i mogą doprowadzić do
śmierci. Mogą także przyjąć formę zniszczenia własności, obrażania, ataków
werbalnych, gróźb lub zastraszania. Zrozumiałym jest, że dobór najbardziej
odpowiednich środków i procedur odnoszących się do przestępstw i incydentów na tle nienawiści będzie zależał od stosownych regulacji krajowych
i okoliczności danej sprawy, tj. od tego, czy dotyczyć ona będzie naruszenia
prawa karnego, cywilnego, administracyjnego czy też innych regulacji (na
przykład dotyczących postępowań dyscyplinarnych). W związku z tym, terminy „śledztwo” i „sankcje” powinny być odczytywane szeroko, w zależności od okoliczności danej sprawy.
Środki prawne do walki z tymi przestępstwami są kluczowe. Poprzez
potępienie dyskryminujących pobudek, wysyłają do sprawców tych przestępstw sygnał, że w sprawiedliwym i obywatelskim społeczeństwie takie
zachowania nie będą tolerowane. Zaś poprzez uznanie krzywdy wyrządzanej
24. Zob. raport roczny OBWE za rok 2006, s. 9,
http://www.osce.org/publications/odihr/2007/09/26296_931_en.pdf.
25. Zob. raport OBWE Hate Crime Laws – A Practical Guide, s. 42,
http://www.osce.org/publications/odihr/2009/03/36671_1263_en.pdf.
26. Zob. raport roczny OBWE za rok 2006, s. 53-54.
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ofiarom, dają tym ludziom i ich społecznościom pewność bycia chronionym
przez system sądownictwa karnego. Dodatkowo, istnienie takich środków
sprawia, że przestępstwa i incydenty motywowane nienawiścią stają się bardziej widoczne i łatwiejsze staje się zbieranie danych statystycznych na ich
temat, które z kolei są niezwykle istotne dla opracowania środków służących
zapobieganiu tym przestępstwom i przeciwdziałaniu im.
W ustawodawstwie przestępstwa na tle nienawiści będą na ogół zagrożone
większym wymiarem kary, gdyż popełniane są z dyskryminujących pobudek.
Niewzięcie pod uwagę takiego dyskryminującego motywu może zostać uznane w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka za przejaw dyskryminacji
pośredniej27. Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby dyskryminujące
pobudki związane z orientacją seksualną i tożsamością płciową mogły zostać
uznane za okoliczność obciążającą. Co więcej, powinny zapewnić, aby takie pobudki były właściwie udokumentowane gdy sąd zadecyduje o nałożeniu surowszej kary28. Co najmniej 14 państw członkowskich Rady Europy włączyło do
swojego ustawodawstwa orientację seksualną jako okoliczność obciążającą29.
27. Angelova i Iliev p. Bułgarii, nr skargi 55523/00, wyrok z dnia 26 lipca 2007 r., par. 115:
„W czasie prowadzenie śledztwa w sprawie brutalnych wystąpień władze państwowe mają
dodatkowy obowiązek do przedsięwzięcia wszelkich uzasadnionych kroków
w celu zdemaskowania wszelkich rasistowskich pobudek oraz ustalenia czy nienawiść lub
uprzedzenia na tle etnicznym odgrywały rolę w tych wydarzeniach. Brak takich działań
i potraktowanie przemocy i brutalności wywołanej rasizmem na równi ze sprawami,
które nie mają rasistowskiego podtekstu, byłoby ignorowaniem specyficznej natury aktów,
które mają szczególnie niszczący wpływ na podstawowe prawa. Brak przeprowadzenia
rozróżnienia w sposobie załatwiania spraw, które są zasadniczo od siebie różne może
stanowić nieuzasadnione traktowanie nie dające się pogodzić z artykułem 14 Konwencji”.
28. Cytowany wyżej raport OBWE Hate Crime Laws – A Practical Guide, s. 36, wskazuje, że w niektórych krajach przyczyny zaostrzenia kary nie są publicznie dokumentowane, co w znacznej części pozbawia odpowiednie przepisy ich symbolicznego waloru
i statystycznej wartości.
29. Tytułem przykładu, artykuł 132-77 francuskiego kodeksu karnego mówi, że
„W przypadkach określonych przez odpowiednie przepisy, kary przewidziane za przestępstwo lub występek powinny zostać zaostrzone, gdy naruszenie przepisów prawa
nastąpiło z powodu orientacji seksualnej ofiary”. Agencja Praw Podstawowych Unii
Europejskiej (FRA) zauważa, że 10 państw członkowskich Unii Europejskiej uznało
orientację seksualną jako okoliczność obciążającą. Są to: Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Portugalia, Rumunia, Szwecja i Wielka Brytania. Zob. Homophobia…, cyt. wyżej, część I – analiza prawna, s. 122. Jeśli chodzi o państwa członkowskie Rady Europy to uczyniły to również Andora, Chorwacja, Islandia i Norwegia.
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W rzeczywistości, z wielu raportów wynika, że niewiele spośród takich
przestępstw lub incydentów zostaje zgłoszonych policji lub innym przedstawicielom władzy publicznej. Fakt, że wrogość wobec lesbijek, gejów, osób
biseksualnych i transpłciowych może być również okazywana przez policję,
tak w sytuacji, gdy ofiara sama się zgłasza, jak i w sytuacji inicjatywy samej
policji, sprawia, że osoby te są jeszcze bardziej niechętne do zgłaszania się
do tych instytucji30.
Prawo do ochrony ze strony państwa przed wszelkimi formami przemocy, zagwarantowane artykułem 2 i 3 Konwencji, zakłada obowiązek przyjęcia skutecznych mechanizmów prowadzenia śledztwa w przypadku użycia
siły, która doprowadziła do śmierci lub w przypadku nieludzkiego i poniżającego traktowania, niezależnie od tego, czy śledztwo prowadzone jest przez
przedstawicieli państwa czy też przez osoby prywatne.
Trybunał już wcześniej potwierdził, że w przypadku podejrzenia aktów
przemocy o podłożu dyskryminacyjnym może zostać przyjęta specjalna procedura w celu zgromadzenia dowodów. We wcześniejszej sprawie Trybunał
uznał, że dany środek może zostać uznany za dyskryminujący na podstawie
skutków jego wpływu (nieproporcjonalnie szkodliwy wpływ na określoną
grupę), nawet jeśli nie był bezpośrednio skierowany do tej grupy31. W przypadkach, w których użycie przemocy nastąpiło z pobudek homofobicznych
lub transfobicznych, artykuły 2 i 3 w związku z artykułem 14 (korzystanie
z praw i wolności przewidzianych w Konwencji powinno być zapewnione
bez dyskryminacji) należy nakłaniać państwa do podjęcia wszelkich uzasadnionych kroków w celu wyjaśnienia roli, jaką domniemane uprzedzenia
odegrały w danym zdarzeniu i, w konsekwencji, do przeprowadzenia rozróżnienia, zarówno w prawie, jak i w praktyce, pomiędzy sprawami, w których nastąpiło nadmierne użycie siły i sprawami dotyczącymi przestępstw
na tle nienawiści. Państwa powinny podjąć szczególny wysiłek, aby zbadać,
w szczególności, wszelkie homofobiczne i transfobiczne konotacje aktu
przemocy, zwłaszcza że w praktyce udowodnienie pobudek homofobicznych
i transfobicznych może okazać się trudne. Jako że pobudki dyskryminujące
30. Zob. raport FRA Homophobia..., cyt. wyżej, część II – sytuacja społeczna, s. 46-47.
31. Hugh Jordan p. Wielkiej Brytanii, nr skargi 24746/94, wyrok z dnia 4 maja 2001 r., par. 154.
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są niezwykle trudne do udowodnienia, jakość przeprowadzonego śledztwa
jest szczególnie istotna. Podobnie, obowiązek przeprowadzenia efektywnego śledztwa w sprawach o podłożu rasistowskim musi zostać wypełniony
bez dyskryminacji, tak jak wymaga tego artykuł 14 Konwencji32. Obowiązek
ten w sposób oczywisty odnosi się również do sytuacji, w których motywem
przestępstwa jest orientacja płciowa czy tożsamość płciowa.
3. Państwa członkowskie powinny wprowadzić odpowiednie środki mające na celu zachęcenie ofiar i świadków przestępstw i innych incydentów na
tle nienawiści, dokonanych z powodu orientacji seksualnej lub tożsamości
płciowej ofiary, do zgłaszania takich zdarzeń.
Środki te powinny zawierać:
a. przygotowanie i rozpowszechnienie prostej i zrozumiałej definicji
„przestępstwa na tle nienawiści”, zawierającej również odniesienie do
orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, skierowanej do społeczeństwa – aby przestępstwa te były częściej zgłaszane, oraz do policji, która rejestruje takie zgłoszenia;
b. ustanowienie programów szkoleniowych w celu zapewnienia, aby
różne struktury organów ścigania, w tym sądownictwo, posiadły
umiejętności niezbędne do zapewnienia ofiarom i świadkom właściwej opieki i pomocy;
c. utworzenie specjalnych jednostek, których zadaniem byłoby, między innymi, badanie spraw przestępstw i incydentów związanych
z orientacją seksualną lub tożsamością płciową oraz powołanie spe32. Zob. uzasadnienie Trybunału do sprawy Nachova i inni p. Bułgarii, dotyczącej zabójstw na podłożu rasistowskim, skargi nr 43577/98 i 43579/98, wyrok z dnia 26 lutego
2004 r., par. 155-162: „Prawo do życia zawarte w art. 2 Konwencji oraz ogólny zakaz
dyskryminacji, jak i z powodu rasy i pochodzenia etnicznego w szczególności, zawarty
w art. 14, odzwierciedlają podstawowe wartości społeczeństw demokratycznych, z których składa się Rada Europy. Czyny, których motywem jest nienawiść etniczna, i które
prowadzą do pozbawienia życia, podważają podstawy tych społeczeństw i wymagają
szczególnej uwagi i skutecznej odpowiedzi ze strony władz państwowych”. Ponadto,
brak przeprowadzenia rozróżnienia w sposobie załatwiania spraw, które są zasadniczo
od siebie różne może stanowić nieuzasadnione traktowanie niedające się pogodzić
z artykułem 14 Konwencji (zob. m.in. Thlimmenos p. Grecji [WI], nr skargi 34369/97,
wyrok z dnia 6 kwietnia 2000 r., par. 44).
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cjalnych oficerów łącznikowych odpowiedzialnych za utrzymywanie kontaktów z lokalnymi społecznościami w celu rozwijania relacji opartej na zaufaniu;
d. położenie szczególnego nacisku na ustanowienie niezależnego i skutecznego mechanizmu przyjmowania i badania zgłoszeń o przestępstwach
na tle nienawiści lub innych incydentów na tle nienawiści popełnianych
przez pracowników organów ścigania, w szczególności, gdy jednym
z motywów była orientacja seksualna lub tożsamość płciowa;
e. wdrożenie systemu anonimowych skarg lub skarg składanych przez
Internet lub poprzez inne środki łatwej i szybkiej komunikacji oraz
dopuszczenie możliwości przyjmowania zgłoszeń składanych przez
osoby trzecie w celu zgromadzenia informacji na temat zasięgu
i szczególnej natury tych incydentów.
Dodatkowo, państwa członkowskie powinny podjąć odpowiednie kroki, na przykład poprzez opracowanie kodeksów dobrych praktyk i przeprowadzenie szkoleń, aby zapewnić, by lesbijki, geje, osoby biseksualne
i transpłciowe były traktowane bez dyskryminacji przez organy ścigania
i inne organy utworzone po to, aby zachęcać ofiary i świadków do zgłaszania przestępstw i incydentów na tle nienawiści. Państwa członkowskie
powinny również podjąć odpowiednie działania w celu zapewnienia, aby
homofobiczne i transfobiczne zachowania, w tym tortury, nieludzkie lub
poniżające traktowanie takie jak molestowanie seksualne, nadmiernie przykre przeszukania osobiste i uwłaczający język były w tych organach unikane
i, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, postępowania dyscyplinarne
i sankcje karne były stosowane.
4. Stosowanie tortur oraz innego nieludzkiego lub poniżającego traktowania jest całkowicie zakazane przez Europejską Konwencję Praw Człowieka
(artykuł 3). Osoby pozbawione wolności, w tym umieszczone w szpitalach
psychiatrycznych, znajdujące się pod opieką i odpowiedzialnością władz
państwowych, są szczególnie podatne na krzywdę i władze mają obowiązek
ich ochrony, zarówno przed działaniami funkcjonariuszy państwowych, jak
i innych osadzonych. Jest to tym bardziej istotne dla lesbijek, gejów, osób
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biseksualnych i transpłciowych, które są jeszcze bardziej podatne na pewne
rodzaje nadużyć i narażone na zastraszanie przez innych, przemoc, upokorzenie, molestowanie seksualne, gwałt i inne formy znęcania się. Państwa
powinny być szczególnie wyczulone na takie sytuacje, powinny zapewnić
też, aby zobowiązania wynikające z orzecznictwa Trybunału były przestrzegane, a także wdrożyć właściwe i skuteczne procedury pozwalające na
ustalenie i pociągnięcie do odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej osób
odpowiedzialnych za takie zachowania lub za zaniedbania w nadzorze nad
miejscami osadzenia.
W przypadku osób transpłciowych władze państwowe powinny być
szczególnie ostrożne przy wyborze rodzaju więzienia (męskiego czy żeńskiego), tak aby zapewnić właściwą ochronę i poszanowanie tożsamości
płciowej osoby skazanej. Waga subiektywnego wyboru danej osoby jest nierozerwalnie związana z obiektywnymi kryteriami odnoszącymi się do jej
tożsamości. Dlatego też poszanowanie dla tożsamości płciowej nie oznacza w tym kontekście prawa danej osoby do arbitralnego wyboru swojej
tożsamości płciowej. W przypadkach, w których dokumenty urzędowe są
niewystarczające dla dokonania wyboru odpowiedniego więzienia, władze
powinny przeprowadzić obiektywną ocenę sprawy, biorąc pod uwagę nie
tylko subiektywny wybór zainteresowanej osoby i zapisy dokumentów urzędowych, ale także, na przykład, stan zaawansowania procesu zmiany płci.
5. Aby móc zwalczać dyskryminację, niezbędnym jest przeprowadzenie
odpowiednich badań i zgromadzenie – przykładając należną uwagę do prawa do poszanowania życia prywatnego – danych dotyczących dyskryminujących środków i praktyk, w szczególności gdy dotyczą one przestępstw i incydentów na tle nienawiści, związanych z orientacją seksualną i tożsamością
płciową. Komisarz Praw Człowieka zwrócił uwagę na brak danych dotyczących sytuacji osób transpłciowych w Europie, w szczególności w państwach
członkowskich nie należących do Unii Europejskiej33.
33. Human Rights and Gender Identity, Issue Paper, Komisarz Praw Człowieka, 29
lipca 2009 r., s. 9, https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?Index=no&command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1331143&SecMode=1&DocId=1433126&Usage=2.
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Narzędzia tego rodzaju powinny wyjść poza zaledwie dokumentowanie incydentów – powinny być one przydatne dla przyszłych inicjatyw skierowanych
na zapobieganie takim incydentom i podnoszenie świadomości społecznej na
temat agresji na tle homofobicznym i transfobicznym oraz dla wykształcenia
odpowiednich środków do jej zwalczania. Państwa członkowskie powinny
zatem wyposażyć się w skuteczne narzędzia do analizy danych i informacji,
aby uzyskać lepsze pojęcie, jakościowe i ilościowe, na temat dyskryminacji
wobec lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych, w szczególności
gdy obejmuje ona przestępstwa na tle nienawiści. Państwa powinny również
w sposób aktywny zachęcać do prowadzenia badań nad naturą i przyczynami
wrogiego i negatywnego zachowania w stosunku do lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych, z zamiarem wykorzystania tych badań do sformułowania skutecznej polityki zwalczania tego zjawiska.
B. „Mowa nienawiści”
6-8. W swoim zaleceniu nr R (97) 20 z dnia 30 października 1997 r.
w sprawie „mowy nienawiści”, Komitet Ministrów stwierdził, że termin
„mowa nienawiści” powinien być rozumiany jako obejmujący wszelkie
formy wypowiedzi, które rozpowszechniają, podżegają, promują, bądź
usprawiedliwiają nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm i inne formy
nienawiści opartej na nietolerancji, w tym dyskryminację i wrogość wobec
mniejszości. Na potrzeby niniejszego Zalecenia, termin „mowa nienawiści”
jest rozumiany jako obejmujący wszystkie te formy wypowiedzi motywowane nienawiścią, niezależnie od użytych środków wyrazu – włączając w to
Internet i inne środki nowoczesnej komunikacji.
Jak wskazuje również Biała Księga Dialogu Międzykulturowego, debata
publiczna musi szanować różnorodność kulturalną34. Publiczne wypowiedzi rasistowskie, ksenofobiczne lub dotyczące innej formy nietolerancji,

34. W sekcji 5.1 Białej Księgi stwierdzone zostało, między innymi, że „państwa powinny
mieć silne ustawodawstwo zakazujące „mowy nienawiści” i rasistowskich, ksenofobicznych, homofobicznych, antysemickich, islamofobicznych, antyromskich i innych
wypowiedzi, gdy podżegają do nienawiści lub przemocy.
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niezależnie od tego czy wypowiedziane zostały przez indywidualne osoby
w urzędach państwowych, czy przez członków społeczeństwa obywatelskiego, powinny zostać odrzucone i potępione, w zgodzie z odpowiednimi zapisami Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, w tym z artykułem
17. Homofobiczne wypowiedzi osób publicznych są szczególnie niepokojące, gdyż mogą negatywnie wpływać na opinię publiczną i podsycać
nietolerancję.
W tym samym zaleceniu, Komitet Ministrów zapewnia, że „władze publiczne i instytucje publiczne (…) mają szczególny obowiązek powstrzymywania się od stwierdzeń, w szczególności skierowanych do mediów, które
mogą zasadnie zostać odebrane jako mowa nienawiści (…) lub inne formy
dyskryminacji lub nienawiści opartej na nietolerancji. Takie wypowiedzi
powinny zostać zakazane i publicznie potępione gdy tylko się pojawią” (zasada 1). Jednocześnie bardzo ważne jest, aby wszelkie ograniczenia wolności wypowiedzi były „wąsko określone i stosowane zgodnie z prawem oraz
w sposób wolny od arbitralności, na podstawie obiektywnych kryteriów
i poddane niezależnej kontroli sądowej” (zasada 3).
Trybunał stwierdził, że „ktokolwiek korzysta ze swobody wypowiedzi,
podejmuje «obowiązki i odpowiedzialność», których zakres uzależniony
jest od okoliczności i użytych środków technicznych”35 oraz, że korzystanie z tych wolności może podlegać ograniczeniom, w szczególności w celu
ochrony praw innych osób36. Trybunał uznał również, że podczas gdy artykuł 10 Konwencji pozwala na nieznaczne tylko ograniczenia swobody
debaty politycznej lub debaty, to korzystanie z wolności słowa przez polityków pochodzących z wyborów, którzy jednocześnie sprawują urzędy
rządowe w sferze władzy wykonawczej, pociąga za sobą szczególną odpowiedzialność37. Takie osoby, korzystając z wolności słowa muszą wykazywać się powściągliwością, zważywszy na to, że ich poglądy mogą być
odbierane przez urzędników państwowych, których zatrudnienie i awanse
zależą od ich zgody, jako wskazówki.

35. Handyside p. Wielkiej Brytanii, nr skargi 5493/72, wyrok z dnia 7 grudnia 1976 r., par. 49.
36. Artykuł 10 § 2 Konwencji.
37. Bączkowski i inni p. Polsce, nr skargi 1543/06, wyrok z dnia 3 maja 2007 r., par. 98-99.
380

ZAŁĄCZNIKI

Stosownie do tego, państwa członkowskie powinny uświadamiać władze publiczne i ich organy – na poziomie ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym –
o ich obowiązku powstrzymywania się od wypowiedzi, w szczególności skierowanych do mediów, które mogą zasadnie zostać odebrane jako mogące wywołać
skutek w postaci podżegania, rozpowszechnienia czy promowania nienawiści
lub innych form dyskryminacji przeciwko lesbijkom, gejom, osobom biseksualnym i transpłciowym. Podczas prowadzenia dialogu z reprezentantami różnych
sektorów społeczeństwa obywatelskiego, w tym z firmami prywatnymi, związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców, organizacjami politycznymi
i innymi organizacjami pozarządowymi, jak i z środowiskami filozoficznymi
i wspólnotami religijnymi, przedstawiciele władzy publicznej i inni reprezentanci państwa powinni także dążyć do promowania tolerancji i szacunku wobec
między innymi lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych oraz posługiwania się odpowiedzialnym i nieagresywnym językiem.
Powinno być zrozumiałym, że walka z mową nienawiści nie wymaga systematycznej kryminalizacji każdej wypowiedzi motywowanej nietolerancją
i że najbardziej odpowiednie środki i procedury będą zależały od stosownych przepisów krajowych oraz od okoliczności każdej sprawy.
Komitet Ministrów w zaleceniu nr R (97) 21 dotyczącego mediów i promowania kultury tolerancji podkreśla wagę praktyki mediów i odpowiedzialności za ochronę różnych grup osób przed negatywnym stereotypizowaniem i pokazywanie pozytywnego wkładu tych grup w społeczeństwo,
jaka spoczywa na mediach. Organizacje zrzeszające media, w tym media
internetowe, powinny w swoich własnych działaniach promować kulturę szacunku, tolerancji i różnorodności po to, aby uniknąć negatywnego
i stereotypowego ukazywania lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych i wykorzystywania poniżających materiałów lub seksistowskiego języka. Praktyki wykształcone w niektórych krajach wymagają sporządzenia kodeksów postępowania w sposób niedyskryminujacy w sprawach
związanych z lesbijkami, gejami, osobami biseksualnymi i transpłciowym.
Inny polecany rodzaj dobrych praktyk wymaga zorganizowania medialnych
kampanii uświadamiających promujących pozytywny wizerunek lesbijek,
gejów, osób biseksualnych i transpłciowych.
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Biorąc pod uwagę rosnące znaczenie Internetu i trudności z wykryciem
i ukaraniem osób dopuszczających się „mowy nienawiści” w Internecie, państwa członkowskie powinny ustanowić lub utrzymać jednolite i odpowiednie
ramy prawne dla działalności nowych mediów i usług oraz sieci komunikacyjnych, w tym dotyczące obszaru „mowy nienawiści” opartej na orientacji
seksualnej lub tożsamości płciowej38. Środki tego rodzaju powinny być wdrożone w zgodzie a artykułem 10 ust. 2 Konwencji, tak aby ingerencja w swobodę wypowiedzi była jak najbardziej ograniczona, przewidziana przez prawo
i proporcjonalna do założonego celu. Państwa powinny między innymi39:
– zapewnić, aby orientacja seksualna i tożsamość płciowa zostały
uwzględnione w odpowiednich przepisach odnoszących się do kryminalizacji naruszeń popełnionych za pośrednictwem Internetu oraz osądzić osoby odpowiedzialne za te naruszenia;
– przedstawić określone środki mające na celu uniknięcie rozpowszechnienia w Internecie na stronach internetowych nadzorowanych przez dostawców usług internetowych materiałów o treści homofobicznej, gróźb i obelg;
– udoskonalić międzynarodową współpracę i wzajemną pomoc pomiędzy władzami sądowymi w celu walki z rozpowszechnianiem w Internecie
materiałów motywowanych nienawiścią, w tym materiałów opartych na
orientacji seksualnej i tożsamości płciowej.
II. Wolność stowarzyszania się
9. Trybunał stwierdził, że pozytywny obowiązek państwa do zapewnienia faktycznego i skutecznego poszanowania wolności stowarzyszania i gromadzenia się jest „szczególnie ważny dla osób o niepopularnych poglądach
czy przynależących do mniejszości, ponieważ osoby te są bardziej narażone
na prześladowanie”40.
38. W odniesieniu do powyższego, zob. także Protokół dodatkowy do Konwencji o cyberprzestępczości, dotyczącego penalizacji czynów o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym
popełnionych przy użyciu systemów komputerowych, Seria Traktatów Rady Europy, nr 189.
39. Protokół dodatkowy do Konwencji o cyberprzestępczości z dnia 30 stycznia 2003 r.
ustanowił już zasadę mówiącą o tym, że akty o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym, rozpowszechniane przez systemy komputerowe, muszą być kryminalizowane.
40. Zob. np. Bączkowski i inni p. Polsce, cyt. wyżej, para. 64.
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Raport Komitetu Spraw Prawnych i Praw Człowieka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z dnia 24 lutego 2009 r. pt. „Sytuacja
obrońców praw człowieka w państwach członkowskich Rady Europy”
ujawnia, iż, mimo że w ostatnich latach aktywność obrońców praw człowieka w państwach członkowskich Rady Europy zajmujących się prawami
człowieka lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych znacznie
się zintensyfikowała, to wciąż osoby te narażają się na duże ryzyko41. Raport OBWE zatytułowany „Obrońcy praw człowieka w regionie OBWE:
wyzwania i dobre praktyki”42 pokazuje, że przeszkody w korzystaniu
z wolności stowarzyszania się mogą przybrać formę odmowy rejestracji
stowarzyszenia, rozwiązania, wydalenia lub gróźb wydalenia z zajmowanych budynków, uszkodzenia lub ataków na budynki, kampanii zniesławiających i nadużyć podatkowych. W raporcie tym wymienione są dalej
środki o charakterze represyjnym: sankcje kryminalne za działalność niezarejestrowaną, nieuzasadnione ściganie, żądanie nadmiernie wygórowanych opłat za rejestrację lub ponowną rejestrację, kontrole, audyty, śledztwa prowadzone przez przedstawicieli państwa, nadużycia podatkowe
a nawet nielegalne opodatkowanie.
Każdy powinien mieć możliwość – bez bycia dyskryminowanym –
założenia i uzyskania akredytacji stowarzyszeń, które przekazywałyby
informacje dla lub na temat lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych, ułatwiałyby komunikację pomiędzy nimi i działały na rzecz
ich praw. Państwa powinny zapewnić, aby pojęcia porządku publicznego, moralności publicznej, zdrowia i bezpieczeństwa publicznego nie były
nadużywane w celu ograniczania korzystania z prawa do wolności stowarzyszania się. Odmowa zarejestrowania stowarzyszenia może nastąpić tylko na podstawie obiektywnie usprawiedliwionej i właściwie uzasadnionej
decyzji, podlegającej zaskarżeniu. Państwa, w których prawo lub praktyka zakazuje zakładania organizacji działających na rzecz praw człowieka
lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych powinny uchylić to
41. Par. 31-32 raportu.
42. http://www.osce.org/publications/odihr/2008/12/35711_1217_en.pdf, par. 19
i następne.
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prawo lub zakazać praktyki oraz pozwolić na ponowną rejestrację w przypadkach, w których dana organizacja została rozwiązana43.
Państwa powinny nie tylko powstrzymywać się przed ingerencją w działalność tych stowarzyszeń, skutkującą dyskryminacyjnymi restrykcjami
w korzystaniu z prawa do wolności stowarzyszania się, ale i powziąć odpowiednie kroki, aby zapewnić, by takie organizacje działały swobodnie i mogły bronić swoich interesów, gdy jest to konieczne, jak i powinny ułatwiać
i promować pracę tych organizacji. Państwa powinny również zaangażować
je na partnerskich zasadach w prace nad tworzeniem i wdrażaniem odpowiednich polityk, tak aby ich głos mógł zostać usłyszany.
10. Dostęp do środków publicznych przeznaczonych na finansowanie organizacji pozarządowych powinien być zapewniony bez dyskryminacji ze względu na
orientację seksualną czy tożsamość płciową. Organizacje pozarządowe powinny
móc bez ograniczeń biegać się o i otrzymywać dotacje – w gotówce lub innego
rodzaju – nie tylko od władz publicznych w ich własnych państwach, ale i od darczyńców instytucjonalnych i indywidualnych oraz od innych państwowych lub
międzynarodowych agencji. Dotacje te mogą podlegać tylko stosownym przepisom celnym, dewizowym, dotyczącym przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz
dotyczącym finansowania kampanii wyborczych i partii politycznych44.
11. Ci, którzy bronią praw człowieka lesbijek, gejów, osób biseksualnych
i transpłciowych są – jak przypomina Zgromadzenie Parlamentarne45 – najbardziej spośród obrońców praw człowieka narażeni na ataki i nadużycia, z uwagi
43. Zob. Partia Prezydencka Mordovia p. Rosji, skarga nr 65659/01, wyrok z dnia
5 października 2004 r.; Turecka Zjednoczona Partia Komunistyczna i inni p. Turcji,
skarga nr 19392/92, wyrok z dnia 30 stycznia 1998 r.; Kościół Metropolitalny Besarabii
i inni p. Mołdawii, skarga nr 45701/99, wyrok z dnia 13 grudnia 2001 r.; Zjednoczona
Organizacja Macedońska Ilinden – PIRIN i inni p. Bułgarii, skarga nr 59489/00, wyrok
z dnia 20 października 2005 r. oraz przeglądy Komitetu Ministrów z wykonywania tych
wyroków (zob. np. dokument CM/Inf/DH(2007)8 z dnia 7 stycznia 2007 r.).
44. W związku z powyższym zob. Zalecenie CM/Rec (2007) 14 Komitetu Ministrów
skierowane do państw członkowskich dotyczące statusu prawnego organizacji pozarządowych w Europie.
45. Zob. rezolucję Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy nr 1660 (2009) – Sytuacja obrońców praw człowieka w państwach członkowskich Rady Europy, par. 5.
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na ich tożsamość lub z powodu kwestii, którymi się zajmują. Zgodnie z Deklaracją Komitetu Ministrów w sprawie działań Rady Europy na rzecz poprawy
ochrony obrońców praw człowieka i promowania ich działalności z dnia 6 lutego 2008 r.46, państwa członkowskie powinny przyjąć skuteczne środki w celu
ochrony, promocji i poszanowania obrońców praw człowieka i zapewnienia
poszanowania dla ich działalności oraz powinny stworzyć sprzyjającą atmosferę
dla ich pracy, umożliwiając jednostkom, grupom i stowarzyszeniom swobodne
wykonywanie ich działań, mających na celu promowanie i dążenie do zapewnienia ochrony praw człowieka i podstawowych wolności na podstawie prawa
i w zgodzie ze standardami międzynarodowymi – bez ograniczeń innych niż te,
które zostały dopuszczone przez Europejską Konwencję Praw Człowieka.
Działania te mogą obejmować, na przykład, pozwolenie obrońcom praw
człowieka na wiązanie się miedzy sobą w sieć, a także z niezależnymi państwowymi instytucjami zajmującymi się prawami człowieka i rzecznikami praw obywatelskich, mediami, obrońcami praw człowieka z innych krajów i organizacjami międzynarodowymi; działania te mogą też polegać na zachęcaniu do udziału
obrońców praw człowieka w szkoleniach, międzynarodowych konferencjach
i innych działaniach mających na celu popieranie praw człowieka.
W związku z tym istotne jest również, aby państwa członkowskie zapewniały szybką pomoc i środki ochrony obrońcom praw człowieka w państwach
trzecich, takie jak obserwacja procesów sądowych tam, gdzie jest to wskazane
i/lub wydawanie wiz w nagłych przypadkach, jeśli jest to możliwe.
12. Państwa członkowskie są mocno zachęcane do opracowania planów współpracy z organizacjami broniącymi praw człowieka lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych, planów wymiany informacji
i dobrych praktyk na temat sposobów zapobiegania dyskryminacji na
podstawie orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej oraz promowania szacunku i tolerancji. Państwa są również zaproszone do zaangażowania się w kampanie uświadamiające, aby sprzyjać atmosferze zaufania
46. Deklaracja Komitetu Ministrów w sprawie działań Rady Europy na rzecz poprawy
ochrony obrońców praw człowieka i promowania ich działalności (przyjęta dnia
6 lutego 2008 r. na 1017 spotkaniu zastępców ministrów.
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i wzajemnego szacunku pomiędzy członkami danych społeczności a administracją publiczną. Państwa członkowskie powinny konsultować się z organizacjami broniącymi praw człowieka lesbijek, gejów, osób biseksualnych
i transpłciowych odpowiednio przy uchwalaniu i wdrażaniu środków, które
mogą mieć wpływ na ich prawa człowieka.
III. Wolność wyrażania opinii i pokojowego zgromadzania się
13. Prawo do swobody wyrażania opinii, w szczególności do dzielenia się
swoją tożsamością i wyrażania jej, jest fundamentalne dla promocji różnorodności i tolerancji w społeczeństwie13. Trybunał wielokrotnie orzekał, że
swoboda wypowiedzi odnosi się nie tylko do informacji i poglądów, które
są odbierane przychylnie albo postrzegane jako nieszkodliwe lub obojętne,
lecz także do takich, które obrażają, oburzają lub wprowadzają niepokój.
„Takie są wymagania pluralizmu i tolerancji, bez których społeczeństwo demokratyczne nie istnieje”48.
Każdy musi mieć prawo do wolności wyrażania opinii i pokojowego
zgromadzania się bez dyskryminowania, między innymi na podstawie swojej orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej. Prawo to obejmuje prawo
do wyrażania swojej tożsamości i osobowości za pomocą mowy, sposobu
zachowania się, ubioru, fizycznej cechy charakterystycznej, wyboru imienia
lub jakiegokolwiek innego środka, jak i swobodę poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji i poglądów wszelkiego rodzaju, w tym
dotyczących praw człowieka, orientacji seksualnej i tożsamości płciowej,
poprzez jakikolwiek środek wyrazu49.
Państwa powinny podjąć odpowiednie kroki, aby zachęcić odbieranie
i przekazywanie informacji i poglądów związanych z orientacją seksualną
i tożsamością płciową, włączając w to działania wspierające prawa człowieka
lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych, publikację materiałów,
47. Odpowiedź Komitetu Ministrów z dnia 16 stycznia 2008 r. na Rekomendację
211 (2007) Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy.
48. Handyside p. Wielkiej Brytanii, cyt. wyżej, par. 49.
49. Art. 19 Międzynarodowego Paktu Praw Osobistych i Politycznych z dnia 16 grudnia
1966 r.; Art. 19 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
386

ZAŁĄCZNIKI

relacje medialne, organizację i/lub udział w konferencjach oraz rozpowszechnianie i dostęp do informacji na temat bezpiecznych praktyk seksualnych.
Państwa powinny również zachęcać do pluralizmu i niedyskryminacji w mediach w odniesieniu do kwestii orientacji seksualnej i tożsamości płciowej.
14. Zostało zauważone, że wśród państw członkowskich Rady Europy
korzystanie ze swobody wyrażania opinii i pokojowego zgromadzania się
przez lesbijki, gejów, osoby biseksualne i transpłciowe oraz organizacje ich
reprezentujące powodowało czasami pojawienie się wrogości, która bywało
że skutkowała nawet zakazem dla parad dumy „gay pride” lub brutalnymi
atakami na demonstrantów oraz niedopełnieniem przez policję obowiązku
zapewnienia ochrony tym demonstrantom. W wielu przypadkach zauważono również, że władze, pomimo pozytywnego obowiązku ochrony swoich
obywateli przed dyskryminacją, aprobują, aktywnie wspierają lub same dopuszczają się takich niesprawiedliwych działań, przez co zachęcają do homofobicznych i transfobicznych postaw i działań50.
15. Oznacza to, że władze mają pozytywny obowiązek przyjęcia skutecznych środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poszanowania lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych, którzy chcą się gromadzić
i wypowiadać, nawet jeśli ich poglądy są niepopularne i nie są podzielane
przez większość społeczeństwa. Lokalne władze, sądy, policja i państwowe
struktury ochrony praw człowieka oraz ombudsman mają w związku z tym
obowiązek ochrony prawa do swobodnego wypowiadania się i pokojowego
zgromadzania się również lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych oraz organizacji zajmujących się ochroną praw tych osób.
Odnośnie w szczególności organów ścigania, powinno zostać zaznaczone, że Komitet Ministrów w zaleceniu z dnia 19 września 2001 r. w sprawie
Europejskiego Kodeksu Etyki Policyjnej51 stwierdził, że policja podczas wykonywana swoich czynności „powinna zawsze mieć na uwadze podstawowe

50. Raport FRA, Homophobia..., cyt. wyżej, część II – sytuacja społeczna, s. 54-58.
51. Komitetu Ministrów Rec(2001)10 w sprawie Europejskiego Kodeksu Etyki Policyjnej, przyjęte
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prawa każdej osoby, takie jak wolność myśli, sumienia, wyznania, wypowiedzi, pokojowego zgromadzania się, przemieszczania się i niezakłóconeg
korzystania z mienia”, i że „personel policji powinien postępować uczciwie
i odnosić się z szacunkiem do ludzi, przykładając właściwą uwagę do sytuacji osób należących do szczególnie wrażliwych grup”.
16. Mimo, że Konwencja dopuszcza nałożenie pewnych ograniczeń na korzystanie z prawa do wolności wyrażania opinii i zgromadzania się, to jednak
ograniczenia muszą być przewidziane przez prawo i niezbędne w społeczeństwie demokratycznym w interesie bezpieczeństwa państwowego, bezpieczeństwa publicznego, ze względu na konieczność zapobieżenia zakłóceniu porządku lub przestępstwu, z uwagi na ochronę zdrowia i moralności oraz ochronę
praw i wolności innych osób52. Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby
pojęcia te nie były nadużywane w celu ingerowania w korzystanie z prawa do
swobody wyrażania opinii przez lesbijki, gejów, osoby biseksualne i transpłciowe. Co więcej, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka, pokojowe zgromadzenia, niezależnie od tego, czy wyrażające
poparcie dla lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych, czy też dla
innych osób, nie mogą być zakazane tylko z uwagi na istnienie wrogich postaw
wobec demonstrantów lub spraw, które popierają. Przeciwnie, państwa mają
obowiązek podjęcia uzasadnionych i odpowiednich środków w celu umożliwienia pokojowego przebiegu zgodnej z prawem demonstracji53.
Trybunał w swoim orzecznictwie uznał, że demonstracja może „rozgniewać lub obrazić osoby przeciwne poglądom lub twierdzeniom, które chce
ona promować. Jednak uczestnicy demonstracji muszą być w stanie przeprowadzić demonstrację nie obawiając się o to, że zostaną narażeni na przemoc fizyczną ze strony swoich przeciwników; (...) W demokracji prawo do
kontrmanifestacji nie może ograniczać prawa do manifestowania”54.
52. Zob. również OBWE/ODIHR – Komisja Wenecka, Guidelines on Freudom of
Peaceful Assembly, w szczególności par. 69.
53. Odpowiedź Komitetu Ministrów z dnia 16 stycznia 2008 r. na Rekomendację
211 (2007) Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy, par. 3.
54. Plattform “Ärzte für das Leben” p. Austrii, skarga nr 10126/82, wyrok z dnia
21 czerwca 1988 r., par. 32.
388

ZAŁĄCZNIKI

W każdym razie, jakakolwiek ingerencja w korzystanie z wolności wypowiedzi powinna być „wąsko określona i stosowana zgodnie z prawem oraz
w sposób wolny od arbitralności i na podstawie obiektywnych kryteriów”
oraz powinna być „poddana niezależnej kontroli sądowej”55.
17. Władze publiczne na wszystkich szczeblach powinny być zachęcane
do publicznego potępiania – szczególnie w mediach – wszelkich bezprawnych
ingerencji w prawo osoby, bądź grupy osób, do korzystania z ich swobody
wyrażania opinii i pokojowego zgromadzania się, także wtedy, gdy zainteresowane strony pragną bronić sprawy lesbijek, gejów, osób biseksualnych i trans
płciowych, a także do wspierania korzystania przez te osoby z owego prawa,
w tym przez demonstrowanie wraz z nimi, jeśli zajdzie taka potrzeba.
IV. Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
18. Prawo do wolności wyrażania seksualności, jako element życia prywatnego, podlega ochronie na mocy artykułu 8 Konwencji. Trybunał zdecydowanie potępia nie tylko istnienie przepisów prawnych, które penalizują
dobrowolne, prywatne stosunki homoseksualne osób dorosłych56, ale także
ustawodawstwo przewidujące inną granicę wiekową dla takich stosunków
i inną dla stosunków heteroseksualnych57. Trybunał orzekł również, że jest
to jedna z najbardziej intymnych sfer życia prywatnego, a margines oceny
przysługujący państwom w tej dziedzinie jest wąski.
Państwa członkowskie powinny uchylić wszelkie przepisy, które penalizują dobrowolne stosunki homoseksualne osób dorosłych i zapewnić, aby
ich ustawodawstwo przewidywało ten sam minimalny dopuszczalny wiek
55. Zalecenie Komitetu Ministrów Rady Europy nr R (97) 20 w sprawie „mowy nienawiści”.
56. Dudgeon p. Zjednoczonemu Królestwu, cyt. wyżej; Norris p. Irlandii, cyt. wyżej oraz
Modinos p. Cyprowi, skarga nr 15070/89, wyrok z dnia 23 kwietnia1993 r. Zob. również
A.D.T. p. Zjednoczonemu Królestwu, nr skargi 35765/97, wyrok z dnia 30 czerwca
2000 r., w którym Trybunał uznał prawo Zjednoczonego Królestwa zakazujące odbywających się na osobności męskich stosunków homoseksualnych angażujących więcej niż
dwóch partnerów za sprzeczne z Konwencją.
57. Zobacz także wyroki L.i V. p. Austrii,cyt. wyżej, oraz S. L. p. Austrii, skarga
nr 45330/99, wyrok z dnia 9 stycznia 2003 r.
389

PRAWA OSÓB LGBT W POLSCE

dla stosunków, jaki obowiązuje w przypadku stosunków heteroseksualnych.
Powinny również zadbać o uchylenie wszelkich przepisów prawa karnego,
które ze względu na ich treść, mogą być stosowane w sposób dyskryminujący lub których zakres może prowadzić do zatrzymania i przeszukania
z powodu orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej.
19. Państwa członkowskie powinny zagwarantować, aby dane osobowe
odnoszące się do orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej nie były zbierane, przechowywane lub w inny sposób wykorzystywane przez instytucje
publiczne, w tym zwłaszcza w strukturach organów ścigania58, za wyjątkiem
przypadków, w których jest to konieczne dla realizacji szczególnych, zgodnych z prawem i uzasadnionych celów.
Odnosi się to szczególnie do rejestru karnego, danych lub plików lub innych dokumentów dotyczących śledztwa w sprawach karnych (na przykład
pliki zawierające informacje na temat orientacji seksualnej lub tożsamości
płciowej osób przesłuchanych w charakterze pokrzywdzonych, świadków
i sprawców w postępowaniu), a także istniejących specjalnych rejestrów lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych. Istniejące bazy danych
zawierające takie informacje powinny być ponownie przeanalizowane pod
kątem zapewnienia natychmiastowego zniszczenia zapisów, które nie są
zgodne z powyższymi zasadami59.
Oczywiście korzystanie ze zgromadzonych statystyk dotyczących zachowań dyskryminujących i innych przestępstw przeciwko lesbijkom, gejom,
osobom biseksualnym i transpłciowym motywowanych ich orientacją seksualną lub tożsamością płciową nie jest sprzeczne z koniecznością ochrony

58. Zalecenie Rec (2001) 10 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich dotyczące Europejskiego Kodeksu Etyki Zawodowej Policji stanowi, że policja ingeruje w prawo do prywatności, kiedy jest to bezwzględnie konieczne i wyłącznie w celu osiągnięcia uprawnionego
celu. Gromadzenie, przechowywanie i wykorzystywanie danych osobowych przez policję
dokonywane jest w zgodzie z międzynarodowymi zasadami ochrony danych osobowych,
w szczególności zaś jest ograniczone do niezbędnych rozmiarów, koniecznych dla działań
prawnych oraz uzasadnionych i określonych celów. Rejestr policyjny zawierający informacje
związane z życiem prywatnym musi spełniać wymogi art. 8 Konwencji.
59. Jak przewidziano już w 1981 r. przez Zalecenie Zgromadzenia Parlamentarnego
nr 924 (1981).
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danych osobowych dotyczących orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej – która jest celem uprawnionym – pod warunkiem, że dane statystyczne
są zbierane anonimowo lub anonimizowane, gdy tylko nie są już potrzebne
w formie umożliwiającej identyfikację. W każdym przypadku powinny one
służyć jednie do takich celów i nie powinny w żadnym razie zostać wykorzystane do podejmowania decyzji lub działań w odniesieniu do osób, których
dane dotyczą lub w celu uzupełnienia lub korygowania istniejących dokumentów służących do celów innych niż statystyczne60.
20-21. Dwa obszary, które stanowią problem dla osób transpłciowych to
wymogi zakwalifikowania się do procedury zmiany płci oraz kwestie prawnego uznania. Jak wskazano w zaleceniu Komitetu Ministrów Rec (2007)
17 w sprawie norm i mechanizmów równości płci, „zarówno kobiety jak
i mężczyźni muszą mieć niezbywalne prawo do decydowania o własnym
ciele, w tym o sprawach seksualnych i reprodukcyjnych. Takie stwierdzenie
musi znaleźć odzwierciedlenie w postaci rozwoju, wdrażana, dostępie do,
monitorowaniu i ocenie usług zdrowotnych i priorytetów badawczych”61.
W niektórych krajach dostępność zmiany płci jest uzależniona od procedur, takich jak nieodwracalna sterylizacja, leczenie hormonalne, wstępne operacje chirurgiczne, a czasem także dowód zdolności człowieka do
życia przez dłuższy okres czasu w warunkach zmienionej płci (tzw. „doświadczenia prawdziwego życia”). W związku z tym, obowiązujące wymagania i procedury powinny zostać poddane przeglądowi w celu usunięcia
tych wymogów, które są nieproporcjonalne. W szczególności należy zwrócić uwagę, że dla niektórych osób, z powodów zdrowotnych, może nie
być możliwe podjęcie każdego z wymaganych kroków dotyczących terapii
hormonalnej i/lub modyfikacji chirurgicznych. Te same rozważania znajdują zastosowanie w odniesieniu do prawnego uznania zmiany płci, które
mogą być uzależnione od różnych procedur i wymogów, w tym zaistnienia
zmiany natury fizycznej.

60. Zalecenie Komitetu Ministrów nr R (97) 18, z dnia 30 września 1997 r., w sprawie
ochrony danych.
61. Komitetu Ministrów Rec (2007) 17, z dnia 21 listopada 2007 r., zasada 44.
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Trybunał od wielu lat bada kwestię prawnego uznania nowej tożsamości
płciowej osób transpłciowych, które przeszły operację. W wyroku w sprawie
B. p. Francji z dnia 25 marca 1992 r., a w szczególności w sprawie Christine
Goodwin p. Wielkiej Brytanii, Trybunał stwierdził, że odmowa przez państwo prawnego uznania zakończonego procesu zmiany płci stanowiła naruszenie artykułu 8 Konwencji.
Na państwach ciąży pozytywny obowiązek prawnego uznania nowej
tożsamości osób transpłciowych62, które w całości poddały się procesowi
zmiany płci. Obejmuje on obowiązek wydania nowych dokumentów urzędowych, takich jak akty urodzenia, dokumenty tożsamości, prawa jazdy,
paszporty, karty i numery ubezpieczenia społecznego, rejestry wyborców,
katastry i rejestry podatkowe. Trybunał podkreślił „kluczowe znaczenie”
tego, aby Konwencja była interpretowana i stosowane w sposób, który czyni
jej prawa praktycznymi i efektywnymi, a nie teoretycznymi i iluzorycznymi63. Istnieje obowiązek państwa w tej materii, na przykład odnośnie wydania nowego aktu urodzenia, a także dotyczący dokumentów prywatnych,
wystawionych przez podmioty pozarządowe, takie jak dyplomy, świadectwa
pracy, dokumenty ubezpieczeniowe i bankowe, które powinny, w stosownych przypadkach i na wniosek zainteresowanej strony, podlegać zmianie
na zgodne z nową tożsamością płciową takich osób.
Państwa powinny również zapewnić, aby procedury prawne zmiany płci
i nazwiska były szybkie, przejrzyste, dostępne i zapewniały poszanowanie
integralności fizycznej takich osób oraz ich życia prywatnego (tak, aby żadna osoba trzecia nie mogła odkryć zmiany płci).
22. Osoby transpłciowe mają prawo do zawarcia małżeństwa z osobami o płci przeciwnej do ich nowo przypisanej płci, pod warunkiem, że ich
zmiana płci została uznana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ustę62. Wyroki B. p. Francji, skarga nr 13343/87, wyrok z dnia 25 marca 1992 r.; Sheffield
i Horsham p. Zjednoczonemu Królestwu, skargi nr 22985/93 i 23390/94, wyrok z dnia
30 lipca 1998 r.; Christine Goodwin p. Zjednoczonemu Królestwu [WI], skarga
nr 28957/95, wyrok z dnia 11 lipca 2002 r., par. 89 i 124 oraz Grant p. Zjednoczonemu
Królestwu, nr skargi 32570/03.
63. Christine Goodwin p. Zjednoczonemu Królestwu, cyt. wyżej, par. 74.
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pami 20 i 21. Trybunał przyjął, że osoby, które przeszły całkowitą zmianę
płci mają prawo do zawarcia małżeństwa i orzekł, że uznawanie w prawie
krajowym na potrzeby zawarcia związku małżeńskiego płci przypisanej
w chwili urodzenia jest ograniczeniem naruszającym samą istotę prawa do
zawarcia małżeństwa64. Ponadto uznał, że choć treść artykułu 12 expressis
verbis mówi o prawie mężczyzny i kobiety do zawarcia małżeństwa, nie był
przekonany, aby nadal jeszcze można było zakładać, że przesłanki te muszą
odnosić się do płci określonej przez kryteria czysto biologiczne65.
Podobnie, odmowa przyznania emerytury transpłciowemu partnerowi
kobiety niebędącemu małżonkiem (para nie była w stanie się pobrać ze względu na przepisy o zmianie płci), należącemu do systemu emerytalno-rentowego, w którym takie świadczenia były wypłacane jedynie pozostałemu przy życiu małżonkowi, stanowi dyskryminację ze względu na płeć podstawie prawa
Wspólnoty Europejskiej, co zostało stwierdzone orzeczeniem ETS66.
23. Jeśli ustawodawstwo krajowe określa prawa i obowiązki par niebędących małżeństwami, państwa członkowskie powinny zapewnić, że prawo
to stosuje się w sposób niedyskryminujący zarówno no do par tej samej, jak
i różnej płci. Trybunał, na przykład, rozważył już kilka szczegółowych kwestii,
uznając, że wprowadzenie rozróżnienia na tle orientacji seksualnej wymaga
uzasadnienia szczególnie ważnymi powodami, a margines uznania przyznany
państwom członkowskim w tej dziedzinie jest wąski. W sprawach dotyczących

64. Christine Goodwin p. Zjednoczonemu Królestwu, cyt. wyżej oraz I. p. Zjednoczonemu
Królestwu, skarga nr 25680/94, wyrok z dnia 11 lipca 2002 r., par. 101 i 81.
65. Tamże, par. 100 i 80. Należy pamiętać, że orzecznictwo to nie ma służyć utorowaniu
drogi do zawarcia małżeństwa osób tej samej płci, gdyż Trybunał akceptuje jedynie
pojęcie „płci społecznej” jako czynnika decydującego w określaniu płci. Niemniej
przed Trybunałem zawisła sprawa dotycząca stwierdzenia nieważności ślubu cywilnego
dwóch osób tej samej płci, w szczególności ze względu na to, że zgodnie z przedmiotowymi przepisami „małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety”. Sprawa Chapin
i Charpentier p. Francji, nr skargi 40183/07, zob. Zbiór zakomunikowanych spraw:
Zestawienie faktów i i Pytania do stron:
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=40183/07&sessionid=30302497&skin=hudoc-cc-fr.
66. K.B. p. Biuru Emerytur Państwowej Służby Zdrowia i Ministrowi Zdrowia Wielkiej
Brytanii, ETS, sprawa C-117/01, wyrok z dnia 7 stycznia 2004 r.
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prawa najmu, Trybunał orzekł na przykład, że odmowa partnerowi tej samej
płci niebędącemu małżonkiem do wstąpienia w prawo najmu po śmierci partnera, w sytuacji gdy heteroseksualny partner niebędący małżonkiem byłby do
tego uprawniony, stanowiła dyskryminację ze względu na orientację seksualną w ramach wykonywania prawa do poszanowania mieszkania, niezgodną
z artykułami 8 i 14 Konwencji67. W sprawie Young p. Australii, Komitet Praw
Człowieka ONZ uznał, że dokonana przez państwo odmowa przyznania osobie pozostającej w związku osób tej samej płci świadczeń emerytalnych na tej
podstawie, że osoby te nie spełniają wymogów definicji „rodziny”, naruszyła artykuł 26 Międzynarodowego Paktu Praw Osobistych i Politycznych, stanowiąc
dyskryminację z uwagi na orientację seksualną. Dochodząc do tego wniosku
Komitet przypomniał swoją ustalona linię orzeczniczą, zgodnie którą nie każda
różnica w traktowaniu stanowi dyskryminację zakazaną na gruncie Paktu, o ile
jest ona uzasadniona z uwagi na zaistnienie obiektywnych kryteriów i zauważył,
że państwo-strona nie przedstawiło żadnych argumentów, w jaki sposób rozróżnienie między partnerami żyjącymi w związkach jednopłciowych, którzy
zostali wyłączeni z mocy prawa ze świadczeń emerytalnych, oraz partnerami
heteroseksualnymi niebędących małżonkami, którzy otrzymali takie świadczenia, było uzasadnione i obiektywne, i nie przedstawiło żadnych dowodów, które
wskazywałyby na istnienie okoliczności uzasadniających takie rozróżnienie68.
24. Jeżeli zarejestrowane związki partnerskie osób tej samej płci są uznawane
przez ustawodawstwo krajowe, ich status prawny oraz ich prawa i obowiązki powinny być równoważne ze statusem prawnym, prawami i obowiązkami par heteroseksualnych w podobnej sytuacji69. Ocenę, czy zgodnie z prawem krajowym
para tej samej płci znajduje się w „sytuacji porównywalnej” z sytuacją pary płci
67. Karner p. Austrii, cyt. wyżej, par. 37-42.
68. Zob. Young p. Australii, cyt. wyżej, par. 10.2. Podobne uwagi znalazły zastosowanie
w sprawie X p. Kolumbii, cyt. wyżej, par. 7.2.
69. Pełny przegląd krajowych regulacji dotyczących związków partnerskich osób tej
samej płci w państwach członkowskich Rady Europy zawarto w opracowaniu dotyczącym
różnych form małżeństwa, związków partnerskich i konkubinatów, przygotowanym dla
Komitetu Rady Europy do spraw współpracy prawnej (CDCJ) przez duński Instytut Praw
Człowieka w celu identyfikacji możliwych środków ochrony przed dyskryminacją opartą
na orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej, dokument CDCJ (2009) 9, par. 18-22.
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przeciwnej pozostawia się jednak uznaniu władz krajowych, na podstawie konkretnych okoliczności każdego przypadku70. Oznacza to, że w pewnych okolicznościach pary osób tej samej płci mogą nie być traktowane jako znajdujące się
w sytuacji porównywalnej do sytuacji pary przeciwnej płci.
25. Należy przypomnieć, że prawo do zawarcia małżeństwa, jak określono
w artykule 12 Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, odnosi się do tradycyjnego małżeństwa między osobami przeciwnej płci. Zostało to potwierdzone przez Europejski Trybunał Praw Człowieka na gruncie kilku spraw. Przygotowane dla Komitetu Rady Europy do spraw
współpracy prawnej (CDCJ) przez duński Instytut Praw Człowieka studium
dotyczące różnych form związków małżeńskich i pozamałżeńskich oraz wspólnego pożycia w celu wskazania możliwych środków do uniknięcia dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową stwierdza także,
że brak dostępu dla par osób tej samej płci do małżeństwa czy do wstąpienia
w związek o podobnym statusie ma negatywny wpływ na skuteczną ochronę
praw człowieka lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych71.
W przypadku gdy prawo krajowe nie uznaje ani zarejestrowanych związków
partnerskich osób tej samej płci, ani konkubinatów, państwa członkowskie powinny przynajmniej rozważyć możliwość zapewnienia parom osób tej samej płci
pewnych środków prawnych, pozwalających radzić sobie z praktycznymi problemami wynikającymi z braku takiego prawnego uznania, bez dyskryminacji jakiegokolwiek rodzaju. Oczywistym jest, iż w szczególności nie powinno to prowadzić
do dyskryminującego traktowania par osób różnej płci, gdy mają one podobne
potrzeby. W tym zakresie należy również zauważyć, że już w 2000 r. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy w swoim zaleceniu 1474 (2000), wezwało państwa członkowskie do przyjęcia przepisów, które przewidywałyby związki partnerskie podlegające rejestracji dostępne dla par osób tej samej płci72.
70. Tadao Maruko p. Versorgungsanstalt der Deutschen Bühnen, sprawa C-267/06, § 65 do 73.
71. Opracowanie dla CDCJ, cyt. wyżej, s. 23.
72. Niedawno, w dniu 14 stycznia 2009 r. Parlament Europejski wezwał państwa członkowskie, które jeszcze tego nie uczyniły, stosując zasady równości, do podjęcia działań
legislacyjnych w celu przezwyciężenia dyskryminacji, której doświadczają niektóre pary
ze względu na ich orientację seksualną.
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26. W życiu rodzinnym oraz w razie separacji lub rozwodu rodziców,
we wszystkich decyzjach dotyczących władzy rodzicielskiej lub opieki nad
dzieckiem, między innymi pieczy i ochrony, zapewnienia edukacji, utrzymania osobistych kontaktów z dzieckiem, miejsca zamieszkania, zarządzania
majątkiem dziecka, reprezentacji prawnej, itd., sprawą nadrzędną powinno
być najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka, zgodnie z artykułem 3 ust. 1
Konwencji o Prawach Dziecka. Biorąc powyższe pod uwagę, państwa członkowskie powinny zapewnić podejmowanie takich decyzji bez dyskryminacji
ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową73. W sprawie Salgueiro Da Silva Mouta p. Portugalii74, dotyczącej przyznania opieki nad dzieckiem byłej żonie skarżącego, Trybunał stwierdził, że sąd krajowy dokonał
rozróżnienia w tym zakresie w oparciu o orientację seksualną skarżącego,
które było nie do zaakceptowania na gruncie Konwencji. W konsekwencji
Trybunał stwierdził naruszenie prawa skarżącego do poszanowania życia
rodzinnego (artykuł 8) w związku z zakazem dyskryminacji ze względu na
orientację seksualną (artykuł 14).
27. Żadne z państw nie jest zobowiązane do umożliwienia samodzielnej
adopcji dzieci pojedynczym osobom. Jeżeli jednak zdecyduje się dopuścić
takie adopcje na mocy prawa krajowego, powinno stosować owe przepisy
prawne bez dyskryminacji75. Lesbijki, geje, osoby biseksualne i transpłciowe
powinny być w stanie samodzielnie przysposobić dziecko na takich samych
zasadach jak osoby heteroseksualne w podobnej sytuacji, przy czym sprawą
nadrzędną we wszystkich decyzjach dotyczących dziecka powinno być najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka76.
Trybunał miał już okazję wypowiedzieć się w kwestii dyskryminacji ze
względu na orientację seksualną w odniesieniu do adopcji dzieci przez osoby stanu wolnego. W sprawie Fretté p. Francji, po stwierdzeniu, że „decyzja
73. W odniesieniu do tożsamości płciowej, może to oznaczać na przykład, że jeżeli jeden
z rodziców zmienia płeć, nie powinno to mieć wpływu na jego pierwotny status jako
rodzica, ani też być istotną kwestią w razie orzekania w przedmiocie władzy rodzicielskiej.
74. Salgueiro Da Silva Mouta p. Portugalii, cyt. wyżej, par. 34-36.
75. Zob. E.B p. Francji.
76. Zob. art. 3 Konwencji o prawach dziecka.
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[o odrzuceniu wniosku o wydanie zezwolenia na adopcję] zaskarżona przez
skarżącego oparta była w przeważającym stopniu na jego jawnym homoseksualizmie”77, Trybunał orzekł, że uzasadnienie przedstawione przez Rząd
wydawało się rzeczowe i racjonalne oraz, że różnica w traktowaniu będąca
przedmiotem skargi nie stanowiła dyskryminacji, w rozumieniu artykułu
14 Konwencji78, a także, że nie było wątpliwości, iż decyzja w sprawie odrzucenia wniosku o wydanie zezwolenia realizowała cel uprawniony, a mianowicie wydana została w celu ochrony zdrowia i praw dzieci, które mogły
być zaangażowane w procedurę adopcyjną79. Następnie, w wyroku Wielkiej
Izby w sprawie E.B. p. Francji, Trybunał stwierdził, że orientacja seksualna skarżącej była decydującym czynnikiem podczas podejmowania decyzji
przez władze odnośnie odmowy udzielenia jej zezwolenia na adopcję, którego uzyskanie było niezbędne do przysposobienia dziecka. Trybunał przyjął,
powołując się na orzeczenie w sprawie Salgueiro da Silva Mouta, że władze
dokonały rozróżnienia w oparciu o rozważania dotyczące jej orientacji seksualnej, rozróżnienia, które nie jest dopuszczalne na gruncie Konwencji”.
Trybunał stwierdził naruszenie artykułów 8 i 14 Konwencji.
28. Tam, gdzie prawo krajowe pozwala na leczenie samotnych kobiet
w zakresie wspomaganego rozrodu, państwa członkowskie powinny dążyć
do zapewnienia, aby z dostępu do takiego leczenia można było korzystać
bez dyskryminacji ze względu na orientację seksualną.
V. Zatrudnienie
29. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału, sprawy z zakresu prawa pracy
mogą również zostać objęte ochroną artykułu 8, gwarantującego poszanowanie życia prywatnego. W sprawie Niemietz p. Niemcom80, Trybunał stwierdził, że „[w]ydaje się ponadto, iż nie ma zasadniczego powodu, dla którego

77. Fretté p. Francji, skarga nr 36515/97, wyrok z 26 maja 2002 r., par. 37.
78. Tamże, par. 43
79. Tamże, par. 38.
80. Niemietz p. Niemcom, nr skargi 13710/88, wyrok z 16 grudnia 1992 r., par. 29.
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z zakresu pojęcia „życie prywatne” należałoby wykluczyć działalność o charakterze zawodowym lub handlowym, skoro mimo wszystko to w trakcie życia zawodowego większość ludzi ma znaczną, jeśli nie największą, możliwość
nawiązania stosunków ze światem zewnętrznym. Pogląd ten potwierdza fakt,
że [...] nie zawsze jest możliwe wyraźne rozróżnienie, które z form działalności jednostki stanowią część jej życia zawodowego lub zarobkowego, a które
nie”. W tym kontekście, państwa powinny zapewnić stworzenie i wdrożenie
odpowiednich środków prawnych i innych środków, zapewniających skuteczną ochronę przed dyskryminacją ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową w zakresie zatrudnienia i wykonywania pracy.
Zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym, należy przyjąć środki,
w celu zagwarantowania każdemu równych warunków zatrudnienia (w tym
w odniesieniu do rekrutacji i awansów) oraz w celu zapobiegania i zwalczania dyskryminacji i szykanowania na tle orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej i wszelkich form prześladowania, w tym na przykład:
– przyjęcie zasad postępowania mających zastosowanie zarówno do pracodawców jak i pracowników;
– szkolenie i podnoszenie świadomości za pomocą programów skierowanych zarówno do pracodawców jak i pracowników, w kwestiach związanych z taką dyskryminacją w miejscu pracy oraz w sprawie konsekwencji
prawnych praktyk dyskryminacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem
procedur rekrutacji i awansu;
– dystrybuowanie wśród pracowników materiałów informacyjnych,
wyjaśniających ich prawa, wszelkie dostępne mechanizmy składania skarg
i skuteczne środki odwoławcze;
– działania ukierunkowane na rekrutację lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych.
Należy zachęcać, aby środki te były opracowywane we współpracy z istniejącymi grupami pracowników lub stowarzyszeniami uznanymi za reprezentatywne dla lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych.
W szczególności, państwa powinny podjąć odpowiednie środki w celu
wyeliminowania przepisów ustawowych, wykonawczych oraz praktyk, które dyskryminują ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płcio-
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wą, w zakresie dostępu do zatrudnienia i awansu zawodowego w ramach
określonych profesji lub zawodów, takich jak siły zbrojne. W szczególności,
w odniesieniu do tych ostatnich, należy opracować i wdrożyć środki w celu
zapewnienia ochrony przed ingerencjami w życie codzienne członków sił
zbrojnych z powodu ich orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej (np.
śledztwa, ostrzeżenia, molestowanie, zastraszanie, zjawisko fali, poniżanie
i inne formy złego traktowania), zgodnie z orzecznictwem Trybunału81.
W celu promowania tolerancji i poszanowania godności ludzkiej każdego
człowieka należy wprowadzić zasady postępowania i programy szkoleniowe, mające na celu zwalczanie dyskryminacji na tle orientacji seksualnej lub
tożamości płciowej w siłach zbrojnych.
Powyższe pozostaje bez uszczerbku dla możliwości, zgodnie z którą, odmienne traktowanie w oparciu o cechę związaną z płcią nie stanowi dyskryminacji tam, gdzie ze względu na rodzaj działalności zawodowej lub warunki, w których są się ona odbywa, cecha taka jest istotnym i determinującym
wymogiem zawodowym, pod warunkiem, że jego cel jest uprawniony,
a wymóg proporcjonalny. Zasada niedyskryminacji nie zostanie naruszona,
jeżeli rozróżnienie pomiędzy osobami znajdującymi się w analogicznych
sytuacjach ma obiektywne i racjonalne uzasadnienie, gdyż służy realizacji
uprawnionego celu i stosuje środki, które są racjonalnie proporcjonalne do
celu jaki ma zostać zrealizowany82.
30. Dyskryminacji w zakresie pracy i zatrudnienia ma szczególne znaczenie dla osób transpłciowych, które są dotknięte bezrobociem i wykluczeniem społecznym. Liczba osób transpłciowych zwalnianych z pracy, zwłaszcza w trakcie procedury zmiany płci, oraz osób rezygnujących z pracy, aby

81. Zob. Smith i Grady p. Zjednoczonemu Królestwu oraz Lustig-Prean i Beckett p. Zjednoczonemu Królestwu, skargi nr 33985/96 i 33986/96 oraz 31417/96 i 32377/96, wyroki
z 27 grudnia 1999 r. Kwestia dyskryminacji lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych w siłach zbrojnych, o których mowa ujęta jest również w projekcie Zalecenia
Komitetu Ministrów w sprawie praw człowieka członków sił zbrojnych.
82. Zob. także Zalecenie Komitetu Ministrów dla państw członkowskich
CM/Rec(2010)4 w sprawie praw człowieka członków sił zbrojnych (przyjęte 24 lutego
2010 r. podczas 1077 posiedzenia zastępców ministrów).
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uniknąć wszelkich form prześladowania lub osób, które nie decydują się na
zmianę płci z tych samych powodów jest również bardzo wysoka83. Państwa
członkowskie powinny zatem zapewnić, aby środki zmierzające do zwalczania dyskryminacji w zatrudnieniu znajdowały zastosowanie również do
kwestii tożsamości płciowej, zatroszczyć się o uniknięcie niepotrzebnego
ujawnienia przeszłości płciowej osoby transpłciowej lub jej poprzedniego
nazwiska, zarówno w procesie rekrutacji jak i w toku pracy zawodowej84,
a także opracować programy skupiające się w szczególności na możliwości
zatrudnienia osób transpłciowych.
VI. Edukacja
31. Prawo do edukacji jest wyrażone w artykule 2 Protokołu nr 1 do Konwencji. Zdrowie i rozwój młodych ludzi pozostają w znacznym stopniu pod
wpływem środowiska, w którym żyją, a szkoła zajmuje tutaj miejsce kluczowe,
zwłaszcza ze względu na fakt, że dyskryminacja na tle orientacji seksualnej
lub tożsamości płciowej wśród młodych ludzi jest czynnikiem sprzyjającym
izolacji, osiąganiu złych wyników w nauce i apatii, a może nawet prowadzić
do prób samobójczych. Prawo dzieci do wolności od dyskryminacji w korzystaniu z ich praw jest również wyrażone w artykule 2 Konwencji o prawach dziecka, a artykuł 29 ust. 1 tej samej Konwencji stanowi, że edukacja
jest ukierunkowana na „rozwijanie w jak najpełniejszym zakresie osobowości,
talentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych dziecka”. W nawiązaniu do
powyższego Komitet Praw Dziecka zauważa, że orientacja seksualna stanowi
zabronioną podstawę dyskryminacji oraz, że wiele młodych lesbijek, gejów,
osób biseksualnych i transpłciowych nie ma dostępu do właściwej informacji, wsparcia i niezbędnej ochrony, które pozwoliłyby im prowadzić życie

83. Zatrudnienie ma również istotne znaczenie dla dostępu do niektórych zabiegów
zmiany płci, które mogą zostać pokryte przez ubezpieczenie zdrowotne.
84. Według raportu FRA (część I, str. 155), nawet po oficjalnym uznaniu procesu
zmiany płci, wciąż mogą być zbierane informacje dotyczące przeszłości takich osób,
zwłaszcza w kontekście podań o pracę, poprzez dostęp do niektórych zapisów. ETS,
w sprawie P. i S. p. Radzie Miasta Kornwalii (C-13/94), uznał zwolnienie z pracy
osoby, z powodów związanych ze zmianą płci za dyskryminację ze względu na płeć.
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w zgodzie z ich orientacją seksualną, a także, że prawa człowieka przysługujące młodzieży powinny być promowane w celu zapewnienia, że cieszy się ona
najwyższą dostępną jakością zdrowia, rozwija się w sposób zrównoważony
i jest odpowiednio przygotowana do wejścia w dorosłość i objęcia twórczej
roli zarówno w ich społeczności jak i w społeczeństwie85.
Państwa powinny zatem zapewniać poszanowanie prawa dzieci i młodzieży do nauki w bezpiecznym środowisku, wolnym od przemocy, zastraszania, wykluczenia społecznego lub innych form dyskryminującego i poniżającego traktowania związanego z orientacją seksualną lub tożsamością
płciową. Muszą również podjąć odpowiednie środki w celu zagwarantowania, że dyrektorzy szkół i nauczyciele są w stanie zdiagnozować, przeanalizować i skutecznie reagować oraz zwalczać wszelkie formy dyskryminacji
na tle orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej w szkole, a także, że dyscyplina w placówkach oświatowych jest wdrażana w sposób nienaruszający
ludzkiej godności, oraz w sposób wolny od takiej dyskryminacji. Uczniowie i studenci będący lesbijkami, gejami, osobami biseksualnymi i transpłciowymi, którzy doświadczają wykluczenia lub przemocy, nie powinni być
oddzielani lub izolowani ze względu na potrzebę ich ochrony: ich dobro
powinno zostać określone i podlegać poszanowaniu na zasadzie ich partycypacji, a działania zmierzające do zaradzenia takim sytuacjom powinny
być przede wszystkim kierowane pod adresem sprawców.
32. Brak rozwiązań w dziedzinie orientacji seksualnej lub tożsamości
płciowej może mieć szkodliwe konsekwencje dla samooceny młodych lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych. Państwa powinny zatem
zajmować się kwestią orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, w pełen szacunku i obiektywny sposób, na przykład w programach nauczania lub podczas zajęć edukacji seksualnej i zdrowotnej, oraz opracować programy szkoleń
wstępnych i stacjonarnych lub wsparcie i poradnictwo dla nauczycieli i pozostałej kadry pedagogicznej aby poruszać tę problematykę, w szczególności
z punktu widzenia przeciwdziałania dyskryminacji. Europejski Komitet Praw
85. Komitet Praw Dziecka, Komentarz Ogólny nr 4 (2003) : „Zdrowie i rozwój młodzieży w kontekście Konwencji o prawach dziecka”, 1 lipca 2003 r.
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Społecznych potwierdził ostatnio, że państwo, poprzez oficjalne zatwierdzenie lub dopuszczenie do użytku podręczników, które zawierają treści anty-homoseksualne, nie zrealizowało swojego pozytywnego obowiązku zapewnienia
efektywnego korzystania z prawa do ochrony zdrowia za pomocą wolnej od
dyskryminacji edukacji seksualnej i w zakresie zdrowia prokreacyjnego, która
„rozciąga się na zapewnienie, że materiały edukacyjne nie wzmacniają poniżających stereotypów oraz nie utrwalają form uprzedzeń, które przyczyniają
się do wykluczenia społecznego, wzmożonej dyskryminacji i zaprzeczenia
godności człowieka, często doświadczanych przez grupy historycznie marginalizowane, takie jak osoby o orientacji odmiennej niż heteroseksualna”86.
Państwa powinny również zachęcać uczniów do sięgania po informacje
na temat orientacji seksualnej i tożsamości płciowej i do przyjmowania kodeksów postępowania zakładających sprzeciw wobec postaw homofobicznych i transfobicznych lub innych bezpośrednich lub pośrednich przejawów
dyskryminującego traktowania, publikować i dystrybuować podręczniki
dla kadry nauczycielskiej i zachęcać do prowadzenia w szkołach kampanii
i imprez kulturalnych przeciwko homofobii i transfobii, z udziałem zainteresowanych podmiotów w tych dziedzinach – w tym, w stosownych przypadkach, przedstawicieli organizacji lesbijek, gejów, osób biseksualnych
i transpłciowych – w celu podniesienia świadomości wokół kwestii dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową wśród
kadry nauczycielskiej, uczniów, studentów i rodziców.
Metody kształcenia, programy nauczania i zasoby powinny służyć
zwiększaniu zrozumienia i poszanowania, między innymi, różnych osób,
niezależnie od ich orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb uczniów, studentów, ich rodziców i członków
rodziny. Na przykład, państwa powinny podjąć działania, aby w odpowiedni
sposób sprostać szczególnym potrzebom uczniów transpłciowych w życiu
szkolnym (np. poprzez ułatwienie zmiany w dokumentach szkolnych zapisu
zawierającego imię i płeć).
86. Zob.: International Centre for the Legal Protection of Human Rights (INTERIGHTS)
p. Chorwacji – skarga na naruszenie Europejskiej Karty Społecznej nr 45/2007, decyzja
z dnia 30 marca 2009 r., par. 60-61.
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Wszystkie środki powinny uwzględniać prawo rodziców do wychowania dzieci, takich jak prawo do zapewnienia im wychowania i nauczania zgodnych z ich
własnymi przekonaniami religijnymi i filozoficznymi, zawarte w artykule 2 Protokołu nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.
VII. Zdrowie
33. Międzynarodowe prawo praw człowieka gwarantuje każdemu prawo
do standardu życia odpowiedniego dla stanu zdrowia i samopoczucia jego
samego i jego rodziny, w tym do opieki medycznej i koniecznych świadczeń
socjalnych, a państwa uznają prawo każdego do korzystania z możliwie jak
najwyższego poziomu zdrowia fizycznego i psychicznego87. Zalecenie Rec
(2006) 18 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w zakresie usług
zdrowotnych w społeczeństwie wielokulturowym, przyjęte w dniu 8 listopada 2006 r. zaleca, aby państwa dostosowały usługi medyczne do potrzeb
społeczeństwa wielokulturowego, między innymi poprzez rozwój „kompetencji kultury” wśród pracowników służby zdrowia, która może być zdefiniowana jako zdolność do oferowania skutecznej służby zdrowia z należytym uwzględnieniem, między innymi, orientacji seksualnej pacjenta.
Sprawozdanie FRA wskazuje, że wiele lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych jest dyskryminowanych w zakresie służby zdrowia:
na przykład, zaleca się im leczenie psychiatryczne, geje są nadal kojarzeni
z HIV, a nawet pedofilię88. Dlatego też wiele lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych nie ujawnia swojej orientacji seksualnej swojemu
lekarzowi rodzinnemu i zrezygnuje z leczenia z obawy przed dyskryminacją
i nietolerancyjnymi reakcjami, co może prowadzić nie tylko do problemów
ze zdrowiem fizycznym, ale także ze zdrowiem psychicznym89, w tym do

87. Art. 25 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i art. 12 Międzynarodowego Paktu
Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych.
88. Raport FRA, Część II – sytuacja społeczna, s. 78.
89. W związku z odmową ujawnienia lekarzowi ogólnemu orientacji seksualnej z obawy przed
dyskryminacją, wśród lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych, a zwłaszcza wśród
młodych lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych można zaobserwować wyraźną
tendencję do problemów natury psychologicznej, samobójstw i prób samobójczych.
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zaburzeń w odżywianiu, nadużywania narkotyków lub alkoholu, depresji,
samobójstw i prób samobójczych90.
Państwa powinny zatem podjąć odpowiednie środki w celu zagwarantowania każdemu dostępu do placówek opieki zdrowotnej, towarów i usług
oraz dostępu do własnej dokumentacji medycznej, bez jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową.
Państwa powinny wprowadzić odpowiednie polityki i programy edukacyjne i szkoleniowe, aby umożliwić osobom pracującym w sektorze opieki
zdrowotnej zapewnienie opieki zdrowotnej o najwyższej możliwej jakości
wszystkim osobom, z pełnym poszanowaniem orientacji seksualnej i tożsamości płciowej każdej osoby. Obejmuje to, na przykład:
– wspieranie studiów i badań na temat zdrowia lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych w celu określenia i zaspokojenia ich potrzeb;
– uwzględnianie specjalnych potrzeb lesbijek, gejów, osób biseksualnych
i transpłciowych podczas tworzenia krajowych planów ochrony zdrowia,
badań nad zdrowiem, w programach kształcenia medycznego oraz w kursach i materiałach szkoleniowych, a także w zakresie monitorowania i oceny
jakości usług opieki zdrowotnej;
– zagwarantowanie w programach i usługach edukacyjnych, profilaktycznych, opieki zdrowotnej i leczenia w zakresie zdrowia seksualnego
i reprodukcyjnego poszanowania dla różnorodności orientacji seksualnych
i tożsamości płciowej, i ich jednakowej dostępności dla wszystkich;
– zachęcanie pracowników służby zdrowia i pracowników socjalnych
do tworzenia otoczenia, które byłoby przyjazne i otwarte na młode lesbijki,
gejów, osoby biseksualne i transpłciowe, na przykład poprzez prowadzenie
kampanii informacyjnych.
Jeśli chodzi o kwestię tego, kto ma dostęp do osoby hospitalizowanej
i informacji o jej stanie zdrowia, jak również o kwestię podejmowania decyzji medycznych w nagłych wypadkach, państwa powinny uznawać za
„osobę najbliższą” osobę wskazaną przez samego pacjenta lub pacjentkę.
90. Zob. także rezolucję Zgromadzenia Parlamentarnego nr 1608(2008) w sprawie
samobójstw dzieci i młodzieżyw Europie, stanowiących poważny problem zdrowia
publicznego, w szczególności par. 9 i 10.
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W każdym przypadku przepisy krajowe regulujące kwestie dotyczące „osób
najbliższych” powinny być stosowane bez dyskryminacji ze względu na
orientację seksualną i tożsamość płciową.
34. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w jasny sposób wskazała,
że homoseksualizm nie jest uważany za chorobę, poprzez usunięcie tego
pojęcia z Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych w 1990 r. i zaprzestanie jego klasyfikacji w ramach listy chorób podczas Kongresu WHO w 1992 r., mającego znaczenie dla
wszystkich państw sygnatariuszy Karty WHO. W związku z tym państwa
powinny podjąć niezbędne środki, aby homoseksualizm został wyraźnie
usunięty z ich krajowych klasyfikacji chorób. Powinny również zapewnić,
że nikt nie jest zmuszony do poddania się jakiejkolwiek formie leczenia,
procedurze lub badaniu lekarskiemu lub psychologicznemu, lub umieszczony w instytucji medycznej, z powodu jego orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej.
35-36. Orzecznictwo Trybunału uznaje prawo do samostanowienia seksualnego za jeden z aspektów prawa do poszanowania życia prywatnego,
gwarantowanego przez artykuł 8 Konwencji i wymaga od Umawiających
się Państw zapewnienia możliwości poddania się operacji prowadzącej do
całkowitej zmiany płci, ale również tego, aby w planie ubezpieczenia znajdowało się, ogólnie rzecz ujmując, leczenie „medycznie niezbędne”, którego
częścią mogą być operacje zmiany płci91. Tam, gdzie ustawodawstwo przewiduje pokrycie niezbędnych kosztów opieki zdrowotnej z publicznych lub
prywatnych systemów ubezpieczeń społecznych, takie pokrycie kosztów
powinno być wówczas zapewnione w sposób rozsądny, wolny od arbitralności i niedyskryminujący92, z uwzględnieniem dostępności zasobów.
Odnośnie warunków regulujących procedury zmiany płci, międzynarodowe prawo praw człowieka stanowi, że nikt nie może być poddany leczeniu

91. Van Kück p. Niemcom, nr skargi 35968/07, wyrok z dnia 12 czerwca 2003 r., par. 73- 86.
92. Zob. L p. Litwie, wyrok z dnia 11 września 2007 r., par. 59, oraz Schlumpf p. Szwajcarii, cyt. wyżej, par. 115.
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lub eksperymentowi medycznemu bez swojej zgody93. Leczenie hormonalne
lub chirurgiczne, jako wstępny warunek dla prawnego uznania zmiany płci
(zob. ustęp 19 powyżej) powinno być zatem ograniczone do przypadków,
które są absolutnie niezbędne i odbywają się za zgodą osoby zainteresowanej. Podobnie, należy zaprzestać terapii osób transpłciowych mających doprowadzić do zaakceptowania przez te osoby ich płci urodzenia, a państwa
powinny podjąć odpowiednie środki w celu zapewnienia, że organizm żadnego dziecka nie zostanie poddany nieodwracalnym zmianom poprzez zastosowanie metod leczenia mających na celu narzucenie tożsamości płciowej bez pełnej, wolnej i świadomej zgody dziecka, stosownie do jego wieku
i stopnia dojrzałości, chyba że taka ingerencja medyczna jest niezbędna
z innych powodów zdrowotnych.
VIII. Mieszkalnictwo
37. Państwa powinny podjąć odpowiednie środki w celu zapewnienia,
bez żadnej dyskryminacji, bezpieczeństwa własności i dostępu lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych do przystępnych, nadających się
do zamieszkania, dostępnych, odpowiednich pod względem kulturowym
oraz bezpiecznych pomieszczeń mieszkalnych, w tym schronisk i innych
miejsc noclegowych, dostępnych w nagłych wypadkach94.
Zgodnie z tą zasadą, należy podjąć środki w celu zapobiegania sytuacjom takim jak, na przykład, odmowa sprzedaży lub wynajmu mieszkania osobie, albo nieudzielenie jej pomocy finansowej na zakup mieszkania,

93. Zob. w związku z tym Komentarz Ogólny nr 14 Komitetu Praw Ekonomicznych,
Socjalnych i Kulturalnych ONZ, par. 8, oraz Konwencję z Oviedo o Prawach Człowieka
i Biomedycynie z dnia 4 kwietnia 1997 r., CETSnr 164, Rozdział II.
94. Komentarz Ogólny nr 4 Komitetu Praw Ekonomicznych, Socjalnych i Kulturalnych
dotyczący art. 11 Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, dokument E/1992/23. Zob. także Karner p. Austrii, cyt. wyżej, dotyczący
art. 8 Konwencji Europejskiej. Propozycja dyrektywy europejskiej w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd,niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną przewiduje wyraźnie ochronę
lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych przed dyskryminacją w dostępie
do towarów i usług, w tym mieszkań.
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lub brak uznania praw partner najemcy, z powodu orientacji seksualnej
lub tożsamości płciowej. W nawiązaniu do powyższego, w sprawie Karner
p. Austrii95 Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że odmowa wydania zezwolenia na wstąpienie w prawo najmu pozostałemu przy życiu
partnerowi tej samej płci niebędącemu małżonkiem, w sytuacji, gdy taka
możliwość przysługiwała partnerom heteroseksualnym niepozostającym
w związku małżeńskim, stanowiła dyskryminujące traktowanie ze względu
na orientację seksualną w ramach wykonywania prawa do poszanowania
własnego domu, sprzeczne z artykułami 8 i 14 Konwencji. Materiały informacyjne dotyczące tej sprawy mogłyby, na przykład, zostać udostępnione
właścicielom i najemcom w celu zidentyfikowania problemu i zapobiegania
przypadkom dyskryminacji w mieszkalnictwie.
Odpowiednie i skuteczne środki prawne lub inne odpowiednie środki
zaradcze powinny być dostępne dla tych, którzy twierdzą, że są ofiarami
dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową
w odniesieniu do prawa dostępu do mieszkalnictwa.
38. Wiele lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych, w szczególności młodych osób, bywa odrzucanych przez własne rodziny i może
stać się bezdomnymi. Państwa powinny ustanowić programy społeczne,
w tym programy wspierające, dotyczące czynników odnoszących się do
orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, które zwiększają zagrożenie
bezdomnością, szczególnie odnośnie dzieci i młodzieży96, oraz promować
systemy sąsiedzkiej pomocy i ochrony. Państwa powinny również prowadzić szkolenia i programy uświadamiające w celu zapewnienia, że odpowiednie agencje są świadome i wrażliwe na potrzeby osób skazanych na
bezdomność lub niekorzystną sytuację społeczną w wyniku ich orientacji
seksualnej lub tożsamości płciowej, w szczególności młodych lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych.

95. Karner p. Austrii, cyt. wyżej, par. 37-42.
96. Takich jak wykluczenie społeczne, przemoc domowa i inne formy przemocy, dyskryminacja, brak niezależności finansowej i odrzucenie przez rodziny lub wspólnoty
kulturowe.
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IX. Sport
39-41. Sport może odgrywać kluczową rolę w integracji społecznej
i promowaniu tolerancji i poszanowania różnorodności społecznej. Lesbijki,
geje, osoby biseksualne i transpłciowe często są w gorszej sytuacji, jeśli chodzi o udział w aktywności sportowej, zarówno w ramach profesjonalnych
organizacji sportowych jak i w szkole. Homofobia, transfobia i dyskryminacja na tle orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej w sporcie, zarówno
wśród zawodników, jak też w ich kontaktach z kibicami, są, jak rasizm i inne
formy dyskryminacji, nie do przyjęcia i powinny być zwalczane.
Państwa członkowskie powinny zatem podjąć odpowiednie środki w celu
wcielenia w życie zaleceń związanych ze sportem oraz zasad przyjętych przez
organy Rady Europy w odniesieniu do orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, bez względu na to czy zawierają one tego rodzaju szczegółowe odniesienia, czy też nie. Państwa powinny mieć wzgląd na Zalecenie ZPRE nr 1635
(2003) z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie lesbijek i gejów w sporcie, wzywające państwa do „objęcia homofobii i obraźliwych sformułowań skierowanych
do lesbijek i gejów za podstawę do oskarżenia o dyskryminację i prześladowania w oparciu o orientację seksualną; uczynienia z homofobicznych śpiewów
mających miejsce podczas lub w związku z wydarzeniami sportowymi przestępstwa, co ma obecnie miejsce w przypadku śpiewania pieśni rasistowskich
w wielu państwach członkowskich; zaangażowania organizacji pozarządowych społeczności gejów i lesbijek w kampanie sportowe oraz we wszystkie
inne niezbędne działania budujące zaufanie”. Powinny one również zastosować odpowiednie przepisy Europejskiej Konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki
nożnej, Europejskiej Karty Sportu i Zalecenia Ogólnego nr 12 Europejskiej
Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI)97, w taki sposób, aby
97. Europejska konwencja w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez
sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej z 19 sierpnia 1985 r., Seria Traktatów Rady Europy nr 120, Europejska Karta Sportu, Zalecenie nr R (92) 13, zrewidowana przez Komitet Ministrów, przyjęte dnia 24 września 1992 r.; Zalecenie Ogólne nr 12
Europejskiej Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI) w sprawie zwalczania rasizmu i dyskryminacji rasowej w sporcie (przyjęte w dniu 19 grudnia 2008 r.).
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obejmowały swym zakresem również dyskryminację w stosunku do sportowców lub widzów ze względu na ich orientację seksualną i tożsamość płciową.
Zajęcia sportowe i obiekty sportowe powinny być dostępne dla wszystkich, bez dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn, w tym z powodu
orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. W związku z tym państwa
powinny wspierać ustanawianie i rozpowszechnianie reguł postępowania
w kwestiach związanych ze sportem i orientacją seksualną lub tożsamością
płciową na potrzeby związków sportowych i klubów. Powinny one również zachęcać do współpracy pomiędzy stowarzyszeniami reprezentującymi lesbijki, gejów, osoby biseksualne i transpłciowe a klubami sportowymi, do prowadzenia kampanii antydyskryminacyjnych w świecie sportu,
i wspierać kluby sportowe tworzone przez lesbijki, gejów, osoby biseksualne i transpłciowe. Zwłaszcza w odniesieniu do osób transpłciowych, państwa powinny podjąć odpowiednie środki, aby położyć kres ich wykluczeniu z aktywności sportowej lub zawodów98, w celu usunięcia przeszkód, na
które napotykają osoby transpółciowe podczas uprawiania sportu i uznania preferowanej przez nie płci, w szczególności w związku z korzystaniem
z szatni, w interesie uczciwej rywalizacji.
X. Prawo do ubiegania się o azyl
42. W swoim Zaleceniu nr 1470 (2000)99, Zgromadzenie Parlamentarne
Rady Europy skrytykowało fakt, że większość państw członkowskich Rady
Europy nie uznaje prześladowania ze względu na orientację seksualną za
uzasadniony powód przyznawania azylu. Zauważyło również, że homoseksualiści, którzy odczuwają uzasadnioną obawę przed prześladowaniem,
będącym następstwem ich preferencji seksualnych, są uchodźcami zgodnie
z artykułem 1 lit. A pkt. 2. Konwencji z 1951 r. dotyczącej statusu uchodźców jako członkowie „grupy społecznej”, i w konsekwencji należy przyznać
98. Zgodnie z Deklaracją Sztokholmską, przyjętą przez Międzynarodowy Komitet
Olimpijski w maju 2004 r. określającą warunki, na jakich dana osoba może brać udział
w rywalizacji sportowej posiadając płeć różniącą się od płci urodzenia.
99. Zalecenie nr 1470 (2000), przyjęte dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie sytuacji gejów, lesbijek i ich partnerów w związku z azylem i imigracją do państw członkowskich Rady Europy.
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im status uchodźcy. W Zaleceniu nr Rec (2004) 9 Komitetu Ministrów
z dnia 30 czerwca 2004 r. zawarto definicję terminu „określona grupa społeczna” i ustalono zasady służące określaniu, czy dana osoba jest prześladowana ze względu na przynależność do takiej grupy100. W przypadkach,
gdy kraje członkowskie posiadają zobowiązania międzynarodowe w tym
zakresie, powinny uznać, że uzasadniona obawa przed prześladowaniem
z powodu orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej może stanowić wystarczający powód przyznania statusu uchodźcy oraz azylu zgodnie z prawem krajowym. Jednakże, wykładnia pojęcia przynależności do określonej
grupy społecznej, zawartego w Konwencji z 1951 r., nie powinna nakładać
na państwa zobowiązań, co do których nie wyraziły one zgody.
W odniesieniu do procedury rozpatrywania wniosków azylowych, należy organizować szkolenia dla personelu odpowiedzialnego za rozpatrywanie wniosków, dotyczące konkretnych problemów napotykanych przez
lesbijki, gejów, osoby biseksualne i transpłciowe ubiegające się o przyznanie
statusu uchodźcy lub o azyl. Wniosek o azyl nie powinien zostać odrzucony tylko z tego powodu, że wnioskodawca może uniknąć prześladowania
w kraju pochodzenia jeżeli zachowa w tajemnicy swą orientację seksualną
lub tożsamość płciową.
100. Zalecenie nr Rec (2004) 9, przyjęte w dniu 30 czerwca 2004 r. w sprawie pojęcia
„członkostwo w określonej grupie społecznej” w kontekście Konwencji z 1951 r. dotyczącej statusu uchodźców. Zakłada ono, że „określoną grupą społeczną jest grupa osób,
które posiadają wspólną cechę lub którym została ona przypisana, inną niż ryzyko bycia
prześladowanym, i które są postrzegane jako grupa przez społeczeństwo lub określone
w ten sposób przez państwo lub prześladowców. Działania prześladowcze wobec grupy
mogą jednak być istotnym czynnikiem przy określaniu dostrzegalności grupy w danym
społeczeństwie”. Przewiduje również, że „pojęcie członkostwa w określonej grupie społecznej powinno być interpretowane w sposób szeroki i inkluzyjny, w świetle przedmiotu i celu Konwencji z 1951 roku. Jednakże interpretacja pojęcia członkostwa
w określonej grupie społecznej nie powinna rozszerzyć zakresu Konwencji w celu nałożenia na państwa obowiązków, na które nie wyraziły zgody” oraz, że „sama przynależność do określonej wyżej grupy społecznej nie jest zazwyczaj wystarczająca, aby uzasadnić wniosek o nadanie statusu uchodźcy. Każdy wniosek o azyl musi być rozpatrywany
indywidualnie, z uwzględnieniem związku pomiędzy przynależnością do określonej
grupy społecznej i istniejącego ryzyka prześladowań. Ponadto, należy wziąć pod uwagę
okoliczności faktyczne mające miejsce w kraju pochodzenia. Jednakże, mogą zaistnieć
szczególne okoliczności, w indywidualnych przypadkach, w których samo członkostwo
w grupie może być wystarczającym powodem do wystąpienia obawy prześladowania”.
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43. Ochrona prawa do życia oraz zakaz tortur nakładają na państwa
członkowskie obowiązek niewydalania osoby do państwa, w którym osoba taka może zostać poddana traktowania sprzecznemu z artykułem 2 lub
3 Konwencji101. Zgodnie z artykułem 33 Konwencji z 1951 r. dotyczącej statusu uchodźców „żadne Umawiające się Państwo nie wydali lub nie zawróci
w żaden sposób uchodźcy do granicy terytoriów, gdzie jego życiu lub wolności zagrażałoby niebezpieczeństwo z względu na jego […] przynależność
do określonej grupy społecznej”. Jeżeli istnieje ryzyko wymierzenia danej
osobie kary śmierci albo poddania jej torturom, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu, ze względu na orientację seksualną lub
tożsamość płciową w jej kraju pochodzenia, państwa członkowskie powinny powstrzymywać się od zawracania takich osób i zamiast tego udzielać im
ochrony, o jaką się zwracają. W sytuacji, gdy stosunki płciowe osób tej samej płci nie są w danym społeczeństwie legalne, nałożenie surowych sankcji
karnych, urastające do zagrożeń opisanych wyżej, mogłoby również zostać
uznane za powód, aby nie odsyłać danej osoby do takiego kraju.
44. Zgodnie z pozytywnym obowiązkiem ochrony wszystkich osób pozbawionych wolności (zob. ustęp 4 powyżej), zwłaszcza tych, które są w sposób szczególny narażone na nadużycia, państwa powinny podjąć niezbędne
środki w celu ochrony lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych,
ubiegających się o status uchodźcy lub o azyl, przed takimi nadużyciami jak
zastraszanie, poniżanie, napaść na tle seksualnym, gwałty i inne formy molestowania i zapewnić skuteczne środki zaradcze w przypadku wystąpienia
takich nadużyć.
Państwa powinny również zapewnić lesbijkom, gejom, osobom biseksualnym i trans płciowym, ubiegającym się o status uchodźcy lub
o azyl, odpowiednią pomoc i informację na temat ich praw, w szczególności
101. Soering p. Zjednoczonemu Królestwu, skarga nr 14038/88, wyrok z dnia 7 czerwca
1989 r. Trybunał zastosował już Regułę 39 Regulaminu Trybunału w odniesieniu do
deportacji osób zarzucających ryzyko ich potraktowania sprzecznego z art. 2 i / lub
3 Konwencji ze względu na ich orientację seksualną w sytuacji ich odesłania do kraju
pochodzenia (np. w przypadku deportacji do Afganistanu, Pakistanu i Iranu). Sprawy
te nie zostały jeszcze rozpoznane co do istoty.
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w odniesieniu do ich orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej, w języku, który rozumieją. Pracownicy administracyjnych ośrodków dla cudzoziemców, policji, personelu medycznego i organizacji społecznych, które
mają dostęp do takich miejsc, powinni otrzymać odpowiednie szkolenie
i informację na temat kwestii dotyczących orientacji seksualnej i tożsamości płciowej.
XI. Narodowe struktury praw człowieka
45. Narodowe struktury ochrony praw człowieka, które mogą obejmować, organy ds. równości i rzecznika praw obywatelskich, ale nie są do nich
ograniczone, należy wyposażyć w możliwie jak najszerszy wachlarz kompetencji w zakresie rozwiązywania problemów dyskryminacji, w tym na tle
orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej, jak również różnorodnych
form dyskryminacji, z uwzględnieniem „zasad paryskich” odnoszących się
do statusu i funkcjonowania krajowych instytucji powołanych do ochrony
i promocji praw człowieka102.
XII. Dyskryminacja oparta na wielu podstawach
46. Istoty ludzkie nie są definiowalne w ramach jednego kryterium,
takiego jak płeć, kolor skóry, język, narodowość, pochodzenie etniczne
lub społeczne, wyznanie, wiek lub orientacja seksualna, ale są ludźmi
o różnych tożsamościach, a szereg kryteriów wchodzi w interakcje z innymi. Można przyjąć, że dyskryminacja oparta na wielu podstawach ma
miejsce wówczas, kiedy osoba doznaje dyskryminacji ze względu na co
najmniej dwie różne podstawy dyskryminacji, lub z uwagi na specyficzne
połączenie co najmniej dwóch takich podstaw. Ta ostatnia sytuacja jest
często określana również jako dyskryminacja międzysektorowa. Przykła-

102. Zasady odnoszące się do statusu i funkcjonowania krajowych instytucji powołanych do ochrony i promowania praw człowieka, znane są jako „Zasady Paryskie”,
określone w Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych
48/134 z 20 grudnia 1993 r. (A/RES/48/134) .
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dem tego jest sytuacja, gdy lesbijka traktowana jest mniej korzystnie niż
kobieta heteroseksualna, a także mniej korzystnie niż gej103.
Orientacja seksualna i tożsamość płciowa są czynnikami, które w połączeniu z innym czynnikiem lub większą ich ilością, takimi jak rasa czy płeć,
zwiększa stopień podatności na dyskryminację. Państwa powinny zatem
być świadome realiów zjawiska dyskryminacji opartej na wielu podstawach
i międzysektorowej oraz być zachęcane do podejmowania odpowiednich
środków w celu zapewnienia skutecznej ochrony przeciwko niemu.
Mogą one, na przykład, dążyć do wypracowania narzędzi statystycznych,
które uwzględniają doświadczanie dyskryminacji opartej na wielu podstawach lub międzysektorowej, przy jednoczesnym poszanowaniu podstawowych zasad dotyczących prawa do prywatności.
Ponadto, przepisy prawne zakazujące dyskryminacji powinny znajdować
zastosowanie w przypadkach dyskryminacji opartej na wielu podstawach
i dyskryminacji międzysektorowej, a krajowe struktury ochrony praw człowieka, w tym organy do spraw równości i rzecznicy praw obywatelskich, należy
wyposażyć w możliwie jak najszerszy wachlarz uprawnień, aby mogły rozwiązywać problemy związane z dyskryminacją ze względu na szereg przyczyn,
w tym w szczególności na orientację seksualną i tożsamość płciową.

103. Duński Instytut Praw Człowieka: „Zwalczanie dyskryminacji wielokrotnej – praktyki, polityki i prawa”, raport na zlecenie Komisji Europejskiej, wrzesień 2007 r. Podczas
Światowej Konferencji przeciw Rasizmowi, Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii
i Związanej z Nimi Nietolerancji w Durbanie w 2001 r., Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych rozpoznało zjawisko dyskryminacji wielokrotnej (Raport, deklaracja nr 2, A/CONF.189/12 dokument, str. 5).
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