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PrzestęPstwa  
z nienawiści
Prawo dot. przestępstw z nienawiści 
uwzględnia przesłankę orientacji 
seksualnej

✘
Prawo dot. mowy  nienawiści uwzględnia 
przesłankę orientacji seksualnej ✘
Krajowa strategia/plan zwalczania 
przestępstw z nienawiści uwzględnia 
przesłankę orientacji seksualnej

✘
Prawo dot. przestępstw z nienawiści 
uwzględnia przesłankę tożsamości 
płciowej

✘
Prawo dot. mowy  nienawiści uwzględnia 
przesłankę tożsamości płciowej ✘
Krajowa strategia/plan zwalczania 
przestępstw z nienawiści uwzględnia 
przesłankę tożsamości płciowej

✘
Krajowa strategia/plan zwalczania 
przestępstw z nienawiści/lub prawo dot. 
przestępstw z nienawiści uwzgędnia 
przesłankę interpłciowości

✘

Uzgodnienie Płci  
i integralność cielesna
Możliwość prawnego uzgodnienia płci ✔
Możliwość uzgodnienia płci w drodze 
administracyjnej ✔
Możliwość korekty imienia ✔
Medyczna lub/i psychologiczna 
diagnoza „zaburzenia tożsamości 
płciowej” nie jest warunkiem 
koniecznym uzgodnienia płci

✘
Interwencja medyczna (np. terapia 
hormonalna) nie jest warunkiem 
koniecznym uzgodnienia płci 

✘
Zabiegi chirurgiczne nie są warunkiem 
koniecznym uzgodnienia płci ✘
Sterylizacja nie jest warunkiem 
koniecznym uzgodnienia płci ✔
Niepozostawanie w związku 
małżeńskim/rozwód nie są warunkiem 
koniecznym uzgodnienia płci

✘
Brak ograniczenia wiekowego uprawnia-
jącego do uzgodnienia płci ✘
Zakaz interwencji medycznych bez świa-
domej i dobrowolnej zgody osoby inter-
płciowej

✘

Prawo do azylU
Prześladowanie ze względu na orientację 
seksualną jest przesłanką uprawniającą 
do ubiegania się o azyl

✔
Krajowa strategia/plan działania 
dot. azylantów uwzględnia orientację 
seksualną jako cechę chronioną

✘
Prześladowanie ze względu na 
tożsamość płciową  jest przesłanką 
uprawniającą do ubiegania się o azyl

✘
Krajowa strategia/plan działania  
dot. azylantów uwzględnia tożsamość 
płciową  jako cechę chronioną

✘
Prześladowanie ze względu na 
interpłciowość jest przesłanką 
uprawniającą do ubiegania się 
o azyl lub/i krajowa strategia/plan 
działania dot. azylantów uwzględnia 
interpłciowość jako cechę chronioną

✘

równość i zakaz  
dyskryminacji
Ochrona konstytucyjna  
(orientacja seksualna) ✘
Ochrona w zatrudnieniu  
(orientacja seksualna) ✔
Ochrona w dostępie do dóbr i usług 
(orientacja seksualna) ✘
Ochrona w edukacji (orientacja seksualna) ✘
Ochrona w dostępie do opieki   
zdrowotnej (orientacja seksualna) ✘
Orientacja seksualna  w kompetencjach 
organu równościowego ✔
Krajowy Plan na Rzecz Równego 
Traktowania (orientacja seksualna) ✘
Ochrona konstytucyjna  
(tożsamość płciowa) ✘
Ochrona w zatrudnieniu  
(tożsamość płciowa) ✘
Ochrona w dostępie do dóbr i usług  
(tożsamość płciowa) ✘
Ochrona w edukacji (tożsamość płciowa) ✘
Ochrona w obszarze opieki  
zdrowotnej (tożsamość płciowa) ✘
Tożsamość płciowa w kompetencjach 
organu równościowego ✘
Krajowy Plan na Rzecz Równego  
Traktowania (tożsamość płciowa) ✘
Rozpoznanie ekspresji płciowej jako 
przesłanki chronionej w prawie ✘
Rozpoznanie intrepłciowości  jako prze-
słanki chronionej w prawie ✘
rodzina
Równość małżeńska ✘
Związki partnerskie (prawa i obowiązki 
zbliżone do małżeńskich) ✘
Związki partnerskie (węższy katalog 
praw i obowiązków) ✘
Pary jednopłciowe mają takie same pra-
wa  jak konkubinaty różnopłciowe ✘
Konstytucja nie zawęża definicji  
małżeństwa tylko do związku kobiety 
i mężczyzny

✘
Adopcja zewnętrzna dostępna  
dla par jednopłciowych ✘
Przysposobienie dziecka partnera/ki ✘
Automatyczne uznanie rodzicielstwa 
partnera/ki niebiologicznego  
(np. invitro, sztuczna inseminacja etc.)

✘
Medycznie wspomagana prokreacja dla 
par jednopłciowych ✘
Medycznie wspomagana prokreacja dla 
osób niepozostających w związkach ✘
Osoby transpłciowe przed uzgodnieniem 
płci  mogą poślubić osoby przeciwnej płci ✔

wolność zgromadzeń,  
zrzeszania i eksPresji 
Wydarzenia publiczne odbywały się 
w ciągu ostatnich 3 lat bez utrudnień ze 
strony władz 

✔
Organizacje pozarządowe nie napotykają 
utrudnień ze strony władz ✔
Brak praw zakazujących „propagandy ho-
moseksualnej” ✔

Polska


