
Uprzejmie informuję, że w dniu 15 czerwca 2009 r. otrzymałem do wiadomości 
pismo z dnia 1 czerwca 2009 r., jakie zostało skierowane do Pana Prezydenta przez 
stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii (KPH). Pismo dotyczyło wypowiedzi, 
jakiej według doniesień prasy (Gazeta Wyborcza z dnia 12 maja 2009 r., 
„Wiceprezydent nie chce nauczycieli gejów"), miał udzielić Pan Ryszard Fałek, 
Wiceprezydent Miasta Radomia po wykładzie Pana Paula Camerona nt. „Rodzina 
i szkoła wobec wyzwań rewolucji seksualnej", który się odbył w dniu 12 maja 2009 r. 

Jako Rzecznik Praw Obywatelskich, po zapoznaniu się z treścią wystąpienia 
KPH, pragnę przypomnieć, że Konstytucja RP stanowi, iż przyrodzona i niezbywalna 
godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jej 
poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych (art. 30). Ustawa zasadnicza 
ustanawia także zakaz dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym czy gospodarczym 
z jakiejkolwiek przyczyny (art. 32), w tym z powodu orientacji seksualnej. W kontekście 
przedmiotowej wypowiedzi należy też zwrócić uwagę na regulacje rozdziału IIa - Równe 

traktowanie w zatrudnieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 
1998 r., nr 21, poz. 94 z późn. zm.). W świetle obowiązującego w RP prawa, zarówno norm 
krajowych, jak również prawa wspólnotowego, za niedopuszczalne należy uznać opinie 
i działania, które naruszają zasadę równego traktowania. Słusznie też KPH powołała 
orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Bączkowski i in. p. Polsce, 

w którym Trybunał podkreślił, iż w odniesieniu do polityków sprawujących funkcje 
z wyboru oraz wykonujących władzę publiczną korzystanie z wolności słowa wiąże się ze 
szczególną odpowiedzialnością. Wypowiedź Pana Wiceprezydenta R. Fałka mogła być 
odczytana jako instrukcja działania podległych mu urzędników. Ponadto przyczynia się do 
utrwalenia stereotypów, krzywdzących osoby o odmiennej orientacji seksualnej. 



2 

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz.147 ze zm.), 
zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie wyjaśnień w przedstawionej sprawie. Będę 
także wdzięczny za przesłanie kopii udzielonej KPH odpowiedzi. 


