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WARSZAWA PRZECIW 
DYSKRYMINACJI

Nowa pełnomocniczka ds. równego traktowania.

Opinia KPH do Parlamentu Europejskiego

Prezydent Warszawy Hanna Gron-
kiewicz-Walz, zarządzeniem z dnia 
23 grudnia 2009 r. powołała Karolinę 
Malczyk-Rokicińską na Pełnomoc-
nika ds. Równego Traktowania. Do 
zadań nowej pełnomocniczki należy 
prowadzenie działań na rzecz promo-
wania różnorodności, równoupraw-
nienia, sprawiedliwości społecznej, 
równości szans i powszechnego 
uczestnictwa w życiu publicznym, 
kulturalnym, społecznym i gospo-
darczym. Jednym z zadań jest także 
organizowanie współpracy z organi-

cyjnego i Kampanii Przeciw Homo-
fobii, jej zastępczynią Anna Grodzka 
z Fundacji Trans-Fuzja, a sekretarzem 
Paweł Fischer-Kotowski z Lambdy 
Warszawa. Komisja uchwaliła regula-
min swojego działania, zgodnie z któ-
rym głównymi celami Komisji jest re-
prezentowanie organizacji względem 
władz miasta, województwa i innych 
urzędów państwowych w sprawach 
dotyczących wspólnych inicjatyw 
i działań na rzecz równego traktowa-
nia i niedyskryminacji; monitorowanie 
realizacji działań miasta w obszarze 
równego traktowania; opiniowanie 
i współtworzenie dokumentów i pro-
jektów aktów prawnych wydawanych 
przez władze miasta w obszarze dzia-
łań Komisji oraz działania na rzecz 
wzmocnienia udziału organizacji po-
zarządowych w realizacji zadań miasta 
na rzecz niedyskryminacji. 

zacjami pozarządowymi, działający-
mi na rzecz zasady równości. Karolina 
Malczyk-Rokicińską nie ma niestety 
swojego biura, a zadania wykonuje 
przy pomocy Gabinetu Prezydenta 
Urzędu m.st. Warszawy. 

Jednym z pierwszych działań pełno-
mocniczki było zorganizowanie spo-
tkania w dniu 27 lutego br. z przedsta-
wicielami organizacji pozarządowych 
działających na rzecz zasady równości 
i przeciwdziałania dyskryminacji. Na 
spotkaniu organizacje pozarządowe 
utworzyły Komisję Dialogu Społecz-
nego ds. równego traktowania dzia-
łającą przy Gabinecie Prezydenta m.st. 
Warszawy. W skład Komisji wchodzi 
obecnie ok. 20 organizacji pozarządo-
wych. Przewodniczącą Prezydium Ko-
misji została Monika Zima z Polskiego 
Towarzystwa Prawa Antydyskrymina-

KPH wystosowała do 
członków Komisji Petycji 

Parlamentu Europejskiego 
opinię prawną „amicus curiae” 

na temat niezgodnych 
z prawem działań polskiej 

administracji.

W kwietniu 2008 r. KPH przedłożyła 
do Komisji Petycji Parlamentu Euro-
pejskiego petycję dotyczącą kwestii 
odmowy osobom homoseksualnym 
przez polskie urzędy stanu cywilne-
go wydawania zaświadczeń o braku 
przeszkód do zawarcia małżeństwa 
lub związku partnerskiego za gra-
nicą. Petycja została przez Komisję 

dopuszczona i wpisana do rejestru 
ogólnego. 

Wolny Przepływ Osób w Unii

W wyniku współpracy KPH z mię-
dzynarodową Kancelarią Arnold 
& Porter LLP, sporządzona została 

ciąg dalszy na s.2 
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d z i e n n i k a r s k i e j 
oceny na rzecz 
miasta. (…) Pani 
redaktor jest zaśle-
piona swoim an-
tyklerykalizmem, 
nienawiść przesła-
nia perspektywę 
racjonalnego my-
ślenia. Niepotrzeb-
nie. (…) Artykuł 
przekonuje mnie jeszcze do jednej rze-
czy. Parytety to porażka, bo trzeba my-
śleć głową, a nie jajkami.

Pełnomocnik reprezentujący dzien-
nikarkę „pro publico bono” mecenas 
Wojciech Dobkowski przygotowuje 
przeciwko radnemu PO pozew cywil-
ny o naruszenie dóbr osobistych oraz 
sprawę karną na podstawie art. 213 § 
3 kodeksu karnego. Ponadto Agniesz-
ka Łuczak wniesie do sądu sprawę 
o przeciwko właścicielowi portalu, 
który opublikował list radnego Tade-
usza Adamusa. 

Pomoc prawna dla dziennikarki
Mecenas Wojciech 
Dobkowski

adwokat, członek Rady 
Konsultacyjnej KPH przy 
projekcie Monitoring 
Dyskryminacji Osób LGBT 
w Polsce. 

Czy sprawy o naruszenie dóbr oso-
bistych osób LGBT często trafiają na 
wokandę?

W swojej karierze zawodowej spo-
tkałem się ze sprawami o narusze-
nie dóbr osobistych ze sfery seksu-
alności, jednak muszę przyznać że 
są to przypadki sporadyczne, takie 
sprawy są bardzo delikatne dla po-
szkodowanych i ich partnerów, któ-
rych intymne sprawy zostają nagle 
ujawnione szerokiej publiczności 
bez ich zgody.

Co myśli Pan o tej sprawie ? 

W przypadku Agnieszki Łuczak, 
poszkodowana mogła poczuć się 
stygmatyzowana ze strony lokal-
nej społeczności na skutek wypo-
wiedzi radnego Tadeusza Adamu-
sa, w przeciwnym przypadku nie 
zdecydowałaby się na wniesienie 
sprawy do sądu cywilnego i karne-
go. Odpowiedzialny tutaj będzie 
również właściciel portalu, który 
bezkrytycznie zamieścił wypo-
wiedź radnego, w której zaatako-
wał on bezpośrednio dziennikarkę 
Agnieszkę Łuczak. 

Jakie są konsekwencje takiego naru-
szenia dóbr osobistych ze sfery seksu-
alności dla sprawcy naruszenia?

Tadeusz Adamus oraz właściciel 
portalu mogą zostać przez sąd zo-
bowiązani do usunięcia skutków 
naruszeń przez zamieszczenie prze-
prosin - oświadczenia o odpowied-
niej treści i w odpowiedniej formie, 
dokonania zapłaty określonej sumy 
pieniężnej na wskazany cel społecz-
ny oraz zapłaty zadośćuczynienia 
pieniężnego. 

Sąd dla radnego PO za obrazę dziennikarki

Sprawa zaczęła się od artykułu w lokal-
nej gazecie krytycznego wobec rady 
miasta w Tomaszowie Mazowieckim. 
Dziennikarka gazety Agnieszka Łuczak 
zarzuciła w nim radnym miasta, że 
zajmują się mało istotnymi z punktu 
widzenia lokalnej społeczności spra-
wami, tj. dyskusją o sztandarze, który 
ma być ufundowany przez radę mia-
sta z okazji dwudziestolecia uchwały  
o samorządzie terytorialnym. 

W odpowiedzi na tę dziennikarską kry-
tykę, Tadeusz Adamus, radny PO i wi-
ceprzewodniczący rady miasta opu-
blikował na portalu NaszTomaszów.pl, 
list naruszający dobra osobiste autorki 
tekstu dziennikarki Agnieszki Łuczak, 
zatytułowany „Trzeba myśleć głową”, 
w którym pisze: 

Rozumiem, że pani redaktor, jako mniej-
szość seksualna nie ma najmniejszych 
szans zostać kiedykolwiek radną, ale to 
nie powód aby wylewać osobiste żale 
na osoby, które pracują niezależnie od 

ekspertyza prawna z zakresu prawa 
wspólnotowego w powyższej sprawie 
i udowodniono, że takie działania pol-
skiej administracji naruszają traktato-
wą zasadę wolnego przepływu osób 
na terenie Unii Europejskiej. 

KPH przesłała kopię opinii posłom 
Parlamentu Europejskiego będących 
członkami Komisji Petycji, którzy na 
31 maja  i 1 czerwca 2010 r. wyznaczy-
li termin jawnego spotkania Komisji 
zgodnie z wewnętrznym regulami-
nem Parlamentu, na którym ma być 
rozpatrywana sprawa niniejszej pety-
cji. Przedstawiciel KPH będzie obecny 

 ciąg dalszy ze s.1

Opinia KPH do Parlamentu Europejskiego

podczas posiedzenia Komisji w Bruk-
seli, gdzie zaprezentuje zgłoszony 
w petycji problem. 

Cytaty z monitoringu prasy od stycznia do marca 2010

Dlaczego dyrektor Muzeum Narodowego ogranicza się tylko do „dzieł” odnoszących się 
do homoseksualizmu, dlaczego chce dyskryminować twórczość nekrofilów, pedofilów 
i zoofilów? Homoseksualizm jest dewiacją podobną do każdej z powyższych — Poseł Sta-
nisław Pięta, PiS, w interpelacji  do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogda-
na Zdrojewskiego w sprawie wystawy „Ars Homo Erotica”. 18 stycznia, Rzeczpospolita.

Mam nadzieję, że nigdy się tego nie doczekamy —  Tomasz Terlikowski, dziennikarz, 
publicysta, w sprawie ewentualnego przyznania prawa do adopcji dzieci parom ho-
moseksualnym. 15 marca, Gość portalu Onet.pl 
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Pomoc w całym kraju

KPH członkiem Koalicji 
na Rzecz Równych Szans

Nowy projekt KPH 
pomoże ofiarom 

przemocy wywołanej 
homofobią

W maju KPH zaczyna realiza-
cję projektu finansowanego 
przez niemiecką fundację EVZ. 
Przeszkolonych zostanie 16 
asystentów (jeden z każdego 
województwa) z zakresu kwe-

stii prawnych, procedur po-
licyjno-sądowych, praw 

ofiary przestępstwa, 
udzielania pierw-

szej pomocy 
psychologicz-
nej, a także bu-
dowania sieci 
w s p ó ł p r a c y 

między lokalnymi 
instytucjami pu-

blicznymi i or-
ganizacjami 

p o z a r z ą -

dowymi na 
rzecz ofiar prze-
stępstw z nienawiści. 
Asystenci będą informować 
o możliwościach prawnych, 
udzielać wsparcia przy zgło-
szeniu przestępstwa, w razie 
potrzeby wskazywać ośrodki 
na terenie województwa dys-
ponujące psychologami gay-
friendly oraz konsultować spra-
wę z prawnikami. 

W ramach projektu w każdym 
mieście wojewódzkim odbę-
dą się także otwarte spotkania 
dla osób LGBT z wojewódzki-
mi pełnomocnikami ds. ochro-
ny praw człowieka.  

Pytania dotyczące projektu proszę 

kierować na adres:  

mmakuchowska@kph.org.pl

Organizacje wchodzące w skład ko-
alicji są wiodącymi organizacjami 
eksperckimi, od lat aktywnymi 
w obszarze przeciwdziała-
nia dyskryminacji. Głównym 
celem platformy jest prowa-
dzenie merytorycznego dia-
logu z polskim rządem odpo-
wiedzialnym za opracowanie 
kompleksowego i skutecznego 
prawa antydyskryminacyjnego.

KPH jest członkiem Koalicji od sa-
mego początku jest funkcjonowania 
i reprezentuje w niej interesy środo-
wiska osób LGBT w Polsce. 19 kwiet-
nia br. Ewa Meller - członkini Grupy 
Prawnej KPH wzięła udział w I ro-
boczym spotkaniu Koalicji, pod-
czas którego szczegółowo zostały 
omówione zasady i formy działania 

platformy, jak również omówiono 
priorytety Koalicji na najbliższe mie-
siące. Jednym z elementów spotka-
nia było także przedstawienie, a na-
stępnie przedyskutowanie i ocena 
dotychczasowych prac rządu nad 
kolejnymi wersjami ustawy imple-
mentującej wspólnotowe standardy 
przeciwdziałania dyskryminacji z ta-

Koalicja jest nieformalną 
platformą skupiającą 

szereg organizacji 
działających na rzecz 

praw człowieka 
i promowania 

zasady równości 
i niedyskryminacji. 

kich powodów jak płeć, rasa 
i pochodzenie etniczne, religia 

i wyznanie, orientacja seksual-
na, wiek i niepełnosprawność. 

Ustalono, że Koalicja skupi się w naj-
bliższych miesiącach na aktywnym 
uczestnictwie w konsultacjach spo-
łecznych dotyczących rządowego 
projektu horyzontalnej ustawy anty-
dyskryminacyjnej wprowadzającej 
m.in. zakaz dyskryminacji z powodu 
orientacji seksualnej w takich dzie-
dzinach jak edukacja, dostęp do dóbr 
i usług i ochrona zdrowia. 
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Dlaczego dyrektor Muzeum Narodowego ogranicza się tylko do „dzieł” odnoszących się 
do homoseksualizmu, dlaczego chce dyskryminować twórczość nekrofilów, pedofilów 
i zoofilów? Homoseksualizm jest dewiacją podobną do każdej z powyższych — Poseł 
Stanisław Pięta, PiS, w interpelacji  do ministra kultury i dziedzictwa narodowe-
go Bogdana Zdrojewskiego w sprawie wystawy „Ars Homo Erotica”. 18 stycznia, 
Rzeczpospolita. 

W Danii jest tylko kwestią godzin wprowadzenie zgody na adopcję dzieci przez homosek-
sualistów. Czy to jest normalne? — Arkadiusz Onoszko, były bramkarz duńskiego OB 
(Odense Boldklub) zwolniony z klubu z powodu kontrowersyjnych i homofobicznych 
wypowiedzi, w wywiadzie prasowym na temat powrotu do Polski i planów podjęcia 
pracy w  Odrze Wodzisław. 13 stycznia,  Super Express 

Muzeum Narodowe utrzymywane z publicznych pieniędzy ma służyć całemu narodowi, 
a nie wyizolowanym, marginalnym grupom, nieidentyfikującym się ani z tradycją, ani 
z kulturą narodową. – Prof. dr hab. Krystyna Czuba, o wystawie Ars Homo Erotica, 
która ma odbyć się w czerwcu w Warszawie. 13 marca, Fronda.pl 

Homoseksualizm uważam,  czy praktykę homoseksualną, uważam za naganną mo-
ralnie. — Jarosław Gowin, poseł PO, opinia dotycząca orientacji homoseksualnej 
wypowiedziana w programie Moniki Olejnik. 12 marca, Radio Zet 

Nie sądzę i nie uważam, że jego brak jest przejawem dyskryminacji, bo to nie kwestia ide-
ologii, tylko troski o rozwój dziecka. A dziecko powinno mieć w domu prawidłowy, dobry 
wzorzec funkcjonowania w dorosłości. Ale nie zamierzam homoseksualistom odbierać 
dzieci, jeśli już je mają. — Elżbieta Radziszewska, pełnomocniczka rządu ds. równego 
traktowania, o prawie osób homoseksualne do wychowywania dzieci, 27 lutego, 
Rzeczpospolita. 

 Osoby o skłonnościach homoseksualnych mają w Polsce zapewnione pełne prawa i wol-
ności obywatelskie. Do ich realizacji nie są potrzebne tzw. związki partnerskie. — Bo-
gumił Łoziński, szef działu opinie w „Gościu Niedzielnym”, komentując zapowiadany 
projekt ustawy o związkach partnerskich. 29 marca, Gość Niedzielny.

Cytaty z monitoringu prasy od stycznia do marca 2010

Wydawca:  
Stowarzyszenie  
Kampania Przeciw Homofobii,  
ul. Żelazna 68, Warszawa 
tel.: +48 22 423 64 38
www.kph.org.pl

Skład i łamanie:  
Bartek Matusiak,

Zapraszamy na naszą stronę WWW:
www.monitoring.kph.org.pl

Więcej informacji 
udzie li  

koordynator pro jektu:

Greg Czarnecki

tel.: +48 22 435 25 80
e-mail: gczarnecki@kph.org.pl

W styczniu i lutym br. odbyły się spo-
tkania z organizacjami społecznymi 
organizowane przez Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej, a będące 
częścią projektu „Postęp, przeciw-
działanie dyskryminacji, promocja 
różnorodności”. Celem projektu było 
budowanie międzysektorowego 
dialogu z organizacjami i grupami 
zajmującymi się grupami mniejszo-
ściowymi i narażonymi na dyskrymi-
nację. Jedno z pięciu spotkań w Mini-

EQUAL JUS 
EQUAL JUS jest międzynarodowym 
projektem współfinansowanym przez 
Komisję Europejską, organizowanym 
z inicjatywy włoskiego Uniwersytetu 
w Udine. KPH jest partnerem KPH.

Głównym zadaniem uczestników 
projektu jest stworzenie, za pośred-
nictwem strony internetowej, euro-
pejskiej sieci informacyjno-komu-
nikacyjnej  przeznaczonej m.in. dla. 
organizacji pozarządowych, pracowni-
ków służb cywilnych oraz prawników 
i ich stowarzyszeń. Na stronie interne-
towej będą zamieszczane publikacje 
naukowe oraz literatura dotycząca 
praw i ochrony osób LGBT w krajach 
Unii Europejskiej. Ponadto partnerzy 
projektu sporządzą prawniczą bazę 
danych w Internecie spraw sądowych, 
literatury oraz krajowych i wspólnoto-
wych przepisów prawnych,  których 
podmiotami są osoby LGBT. 

Celem projektu jest między innymi  pod-
niesienie świadomości społeczeństwa 
oraz środowisk prawniczych na temat 
przejawów homofobii, a także doradz-
twa z zakresu ochrony prawnej dostęp-
nej dla osób LGBT w Europie. W związ-
ku z powyższym będą organizowane 
w krajach partnerskich specjalistyczne 
szkolenia dla sędziów, prokuratorów 
oraz innych praktykujących prawników 
celem poszerzenia wiedzy na temat 
przepisów antydyskryminacyjnych oraz 
dostępnego orzecznictwa z zakresu 
ochrony podstawowych praw obywa-
telskich przysługujących osobom LGBT.      

W ramach podsumowania wyników 
projektu EQUAL JUS, zostanie zorgani-
zowana przez KPH w Warszawie kon-
ferencja w kwietniu 2011 r. 

„Dialog” w ministerstwie
sterstwie dotyczyło przeciwdziałania 
dyskryminacji ze względu na orien-
tację seksualną, gdzie reprezentan-
ci KPH przedstawili problemy osób 
LGBT oraz postulaty naszego środo-
wiska. Spotkania zakończyły się 12 
marca konferencją podsumowującą, 
mającą na celu zebranie rekomen-
dacji dotyczących formuły dyskursu 
społecznego na temat przeciwdziała-
nia dyskryminacji oraz propagowania 
różnorodności w Polsce. 

Reprezentanci i reprezentantki KPH oraz 
kilku innych organizacji z żalem zauważyli, 
że ministerialne spotkania i wypracowane 
rekomendacje niewiele wniosły do współ-
pracy z organami państwowymi. Reakcja 
instytucji rządowych często jest niewy-
starczająca, a brak zainteresowania po-
stulatami organizacji społecznych może 
obrazować nieobecność przedstawicieli 
ministerstw (adresatów rekomendacji) na 
konferencji podsumowującej w MPiPS. 
Także treść zebranych przez organizato-
ra konferencji rekomendacji nie spełniła 
oczekiwań KPH ze względu na ogólniko-
wy i mało odkrywczy charakter. 


