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Szanowny Panie Prezesie!

Serdecznie dziękuję za odpowiedź na mój list wystosowany do Pana z okazji dekady 
obowiązywania ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii 
Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. z 2020 r. poz. 2156, t.j.). 

Z ogromną satysfakcją przyjmuję stanowisko Związku Miast Polskich, 
zaprezentowane w korespondencji otrzymanej od Pana w dniu 12 stycznia 2021 r., co do 
realizacji zobowiązań z zakresu praw człowieka przez wspólnoty samorządowe. Pozostaje 
ono spójne z podkreślaną i docenianą przeze mnie szczególną rolą jednostek samorządu 
terytorialnego w systemie ochrony praw człowieka. Jako Rzecznik Praw Obywatelskich 
popieram wszelkie działania organów samorządu terytorialnego, które realizują 
konstytucyjną powinność państwa zapewnienia poszanowania praw i wolności jednostki, 
wynikających tak z przepisów prawa wewnętrznego, jak i umów międzynarodowych, 
których stroną jest Rzeczpospolita Polska. W szczególności pragnę wyrazić pełne poparcie 
dla Państwa zaangażowania w opracowanie, przyjęcie i popularyzację Europejskiej Karty 
Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Publicznym. Dokument ten, inspirowany 
wiążącymi Polskę rozwiązaniami międzynarodowymi, stanowi wyraz przywiązania władz 
samorządowych do fundamentalnej w prawie krajowym, europejskim i międzynarodowym 
zasady niedyskryminacji ze względu na płeć w zakresie realizowanych przez nie 
kompetencji. Wyrażam nadzieję, że w przyszłości więcej polskich miast zechce przyjąć tę 
Kartę do stosowania w swojej wspólnocie samorządowej.

Warszawa, 19-01-2021 r.

Pan
Zygmunt Frankiewicz
Prezes Związku Miast Polskich
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W tym miejscu chciałbym podkreślić, że w trakcie całej swojej kadencji ogromną 
wagę przykładałem do wspierania równego traktowania wszystkich osób 
i przeciwdziałania dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny, w szczególności ze względu 
na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek i orientację seksualną. Jako niezależny organ do spraw równego 
traktowania wielokrotnie sprzeciwiałem się działaniom władz publicznych – ulokowanych 
na różnych jej szczeblach – dyskryminującym grupy mniejszościowe, w tym osoby LGBT. 
Szczególny mój sprzeciw wywołały tzw. uchwały „o przeciwdziałaniu ideologii LGBT”, 
których 9 zdecydowałem się zaskarżyć do sądu administracyjnego1. Nie realizowałem 
natomiast takich działań dotyczących uchwał pn. Samorządowa Karta Praw Rodzin. 
Pozytywnie oceniam bowiem ideę podejmowania przez jednostki samorządu terytorialnego 
inicjatyw mających zapewnić ochronę i realizację konstytucyjnych praw rodzin. Nie 
oznacza to jednak, że Karta nie budzi pewnych zastrzeżeń – te przedstawiłem w odpowiedzi 
na skierowane do mnie wystąpienie, które przekazuję uprzejmie w załączeniu do 
wiadomości.  

Jednocześnie chciałbym pogratulować inicjatywy powołania przez Zarząd Związku 
Miast Polskich Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania. Żywię nadzieję, że takie 
rozwiązania instytucjonalne, będące przykładem dobrej praktyki w dążeniu do zapewnienia 
odpowiedniego poziomu ochrony praw i wolności człowieka przez wspólnotę 
samorządową, stanie się inspiracją dla innych organizacji jednostek samorządu 
terytorialnego.  

        Z poważaniem

Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

/-podpisano elektronicznie/

Zał. 1: pismo RPO do Burmistrza Miasta Kobyłka z 3 czerwca 2020 r.

1 Zob. w szczególności wyrok WSA w Gliwicach co do prawnej oceny tego rodzaju uchwały - 
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/wsa-w-gliwicach-uniewasni%C5%82-uchwale-antylgbt-rady-gminy-istebna. 
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