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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o 
uwzględnienie w końcowym tekście sprawozdania następujących wskazówek:

– uwzględniając dokument tematyczny Komisarza Praw Człowieka Rady Europy 
z grudnia 2017 r. zatytułowany „Zdrowie i prawa seksualne i reprodukcyjne kobiet 
w Europie”,

– uwzględniając rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 14 listopada 2019 r. w 
sprawie penalizacji edukacji seksualnej w Polsce 1,

– uwzględniając zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 2019 r. dotyczące 
zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego nastolatków oraz ich praw w tej dziedzinie oraz 
publikację Biura Regionalnego WHO dla Europy pt. „Standards for Sexuality Education 
in Europe. A framework for policy-makers, educational and health authorities and 
specialists“ [Standardy edukacji seksualnej w Europie. Ramy dla decydentów 
politycznych oraz organów i specjalistów w dziedzinie edukacji i ochrony zdrowia],

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie napotykanego 
wrogiego nastawienia w odniesieniu do praw kobiet i równouprawnienia płci w UE2,

– uwzględniając wyniki przeprowadzonego przez Agencję Praw Podstawowych badania 
LGBTI Survey II, które ukazują wzrost nietolerancji i przemocy w stosunku do osób 
LGBTI w Polsce i w którym polscy respondenci LGBTI wykazują całkowity brak wiary 
w walkę rządu z nietolerancją i uprzedzeniami, przy czym odsetek ten jest najniższy w 
całej UE (zaledwie 4 %), a w Polsce odnotowuje się najwyższy odsetek respondentów, 
którzy unikają odwiedzania niektórych miejsc z obawy przed napaścią, 
prześladowaniem lub groźbami (79 %),

– uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności jej art. 1, 
2, 3, 10, 11, 21, 35 i 45,

– uwzględniając art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), dotyczący fundamentalnych 
wartości Unii, i art. 7 TUE, dotyczący stwierdzenia poważnego i stałego naruszania 
przez państwo członkowskie wartości, o których mowa w art. 2,

– uwzględniając art. 8 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), dotyczący 
równości kobiet i mężczyzn, i art. 9 TFUE, w którym mowa o zwalczaniu wykluczenia 
społecznego, a także o wysokim poziomie kształcenia, szkolenia oraz ochrony zdrowia 
ludzkiego, Tytuł IV TFUE dotyczący swobodnego przepływu osób, usług i kapitału 
oraz Tytuł V TFUE dotyczący przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości,

A. mając na uwadze art. 35 Karty praw podstawowych, który stanowi, że „[k]ażdy ma 
prawo dostępu do profilaktycznej opieki zdrowotnej i prawo do korzystania z leczenia 

1 Teksty przyjęte, P9_TA(2019)0058.
2 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0111.
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na warunkach ustanowionych w ustawodawstwach i praktykach krajowych”, a także 
stawia za cel „wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego”; mając na uwadze, że 
zapewnienie dostępnych i przystępnych usług w zakresie zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego oraz związanych z tym praw, w tym antykoncepcji oraz bezpiecznej i 
legalnej aborcji, jest powiązane z wieloma prawami człowieka, takimi jak: prawo do 
życia i godności, wolność od nieludzkiego i poniżającego traktowania, prawo dostępu 
do opieki zdrowotnej, prawo do prywatności, prawo do nauki oraz zakaz dyskryminacji; 
mając na uwadze, że odmawianie usług w zakresie zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego oraz związanych z tym praw jest sprzeczne z postanowieniami 
Komitetu Praw Człowieka ONZ oraz EKPC;

B. mając na uwadze, że Unia opiera się na takich wartościach, jak poszanowanie godności 
osoby ludzkiej, wolność, demokracja, równość, praworządność i poszanowanie praw 
człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości, co znajduje wyraz w art. 2 
TUE oraz jest zapisane w międzynarodowych traktatach dotyczących praw człowieka; 
mając na uwadze, że te wartości, wspólne państwom członkowskim i dobrowolnie 
przyjęte przez wszystkie państwa członkowskie, stanowią podstawę praw, z których 
korzystają osoby mieszkające w Unii; mając na uwadze, że art. 7 TUE przewiduje 
możliwość zawieszenia niektórych praw wynikających ze stosowania traktów dla 
państwa członkowskiego, łącznie z prawem do głosowania w Radzie, w przypadku 
stwierdzenia poważnego i stałego naruszania przez państwo członkowskie wartości, o 
których mowa w artykule 2;

C. mając na uwadze, że w parlamencie polskim znajdują się dwa obywatelskie projekty 
ustaw: jeden pt. „Zatrzymaj aborcję“, który ma na celu zaostrzenie ustawy z 1993 r. o 
planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności 
przerywania ciąży – będącej już jedną z najbardziej restrykcyjnych ustaw w UE 
dotyczących aborcji – dążący do usunięcia legalnego dostępu do aborcji w przypadku 
poważnych lub śmiertelnych wad płodu, co praktycznie stanowi odmowę dostępu do 
aborcji, oraz drugi pt. „Stop pedofilii“, który ma na celu uznanie za przestępstwo 
podlegające karze pozbawienia wolności faktu prowadzenia edukacji seksualnej 
małoletnich przez nauczycieli, pracowników służby zdrowia oraz inne osoby działające 
w sektorze edukacji;

D. mając na uwadze, że kompleksowa, dostosowana do wieku i oparta na dowodach 
edukacja seksualna ma kluczowe znaczenie dla budowania umiejętności dzieci i 
młodzieży w zakresie tworzenia zdrowych, równych, wspierających i bezpiecznych 
związków, a także ma pozytywny wpływ na równouprawnienie płci, również dzięki 
przekształcaniu szkodliwych norm dotyczących płci i postaw wobec przemocy 
uwarunkowanej płcią, homofobii i transfobii, aby zapobiegać dyskryminacji i wszelkim 
formom nadużyć i przemocy ze względu na płeć, oraz przyczynia się do zmniejszenia 
liczby ciąż u nastolatek, ograniczenia ryzykownych zachowań i do częstszego 
stosowania antykoncepcji;

E mając na uwadze, że Sejm był prawnie zobowiązany przystąpić do rozpatrzenia 
obywatelskich projektów ustaw w ciągu sześciu miesięcy od pierwszego posiedzenia; 
mając na uwadze, że 16 kwietnia 2020 r. parlament polski opowiedział się za 
skierowaniem obu obywatelskich projektów ustaw – o dostępie do aborcji i o edukacji 
seksualnej małoletnich – do komisji parlamentarnych; mając na uwadze, że nie 
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ogłoszono jeszcze terminu rozpatrzenia tych projektów przez komisje parlamentarne;

F. mając na uwadze, że w latach 2016, 2018 i 2020 projekty ustaw nakładające 
restrykcyjne środki antyaborcyjne lub próbujące wprowadzić niemal całkowity zakaz 
aborcji spowodowały masowe protesty kobiet i organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego w kraju i za granicą, w tym strajk kobiet, tzw. Czarny Poniedziałek w 
2016 r.; mając na uwadze, że niestety od początku 2019 r. ponad 80 samorządów 
przyjęło uchwały, w których oświadczają, że są wolne od „ideologii LGBT”, lub 
zatwierdziło w całości lub w części Samorządową Kartę Praw Rodzin, dyskryminującą 
w szczególności rodziny niepełne i rodziny oraz osoby LGBTI, a także de facto 
ograniczającą swobodny przepływ obywateli UE;

1. z zadowoleniem odnotowuje, że 16 kwietnia 2020 r. parlament polski nie przyjął obu 
obywatelskich projektów ustaw o dostępie do aborcji i o kompleksowej i dostosowanej 
do wieku edukacji seksualnej małoletnich; ubolewa, że parlament polski otwarcie nie 
odrzucił obu tych projektów ustaw, i sprzeciwia się skierowaniu ich do dalszych prac w 
komisjach parlamentarnych, ponieważ każdy z tych projektów naruszałby prawa 
człowieka; jest przekonany, że perspektywa ewentualnego przyszłego głosowania nad 
tymi ustawami stanowi potencjalne zagrożenie podstawowych zasad UE, zapisanych w 
art. 2 TUE, tj. poszanowania praw człowieka i jego godności, niedyskryminacji i 
równości, w tym równości kobiet i mężczyzn, a także zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego i praw z tym związanych oraz praw osób LGBTI i pracy 
społeczeństwa obywatelskiego;

2. zwraca się do rządu polskiego i posłów do parlamentu polskiego, aby odstąpili od 
rozpatrywania tych dwóch projektów ustaw, zważywszy, że w kraju i w Europie toczy 
się ożywiona, konieczna i uzasadniona debata podjęta w reakcji na wzbudzane przez nie 
wątpliwości moralne i protesty oraz że miałyby one nieodwracalny szkodliwy wpływ na 
życie i prawa podstawowe tysięcy kobiet, par, rodzin, dzieci i nastolatków, w 
szczególności osób najmłodszych i znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, 
podobnie jak na życie i prawa edukatorów w zakresie zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego, w tym nauczycieli, pracowników prowadzących działania 
informacyjne, pracowników opieki zdrowotnej i działaczy na rzecz praw; jest głęboko 
zaniepokojony powtarzającymi się próbami wprowadzania, rozpatrywania i 
reformowania przepisów w celu ograniczenia praw kobiet i równouprawnienia płci; 
wzywa polskich parlamentarzystów, aby nie podejmowali żadnych dalszych prób 
ograniczenia praw i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego kobiet i nastolatków;

3. ubolewa nad niedawnymi wnioskami ustawodawczymi, zgodnie z którymi placówki 
medyczne nie byłyby już prawnie zobowiązane do wskazania innej placówki w 
przypadku odmowy przeprowadzenia aborcji ze względu na osobiste przekonania; 
ponownie wyraża swoje zaniepokojenie powoływaniem się na klauzulę sumienia, a 
także brakiem wiarygodnego mechanizmu ukierunkowanej pomocy oraz brakiem 
możliwości odwołania się w odpowiednim czasie dla kobiet, którym odmówiono 
legalnego dostępu do aborcji; przypomina, że zgodnie z prawem dotyczącym praw 
człowieka lekarzom nie powinno się pozwalać na podważanie niezbywalnych praw 
kobiet do dostępu na czas do pełni usług w zakresie zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego oraz prawa do życia, zdrowia i prywatności; wzywa rząd polski, aby 
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zastosował się do wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka3 – stanowiącego, 
że przeszkody w legalnym dostępie do aborcji w praktyce naruszają prawa człowieka – 
i wprowadził do prawodawstwa przepis, zgodnie z którym placówka medyczna w 
przypadku odmowy musi wskazać innego specjalistę lub placówkę, która przeprowadzi 
aborcję; apeluje o uchylenie ustawy ograniczającej dostęp kobiet i dziewcząt do 
doustnej antykoncepcji doraźnej;

4 stanowczo potwierdza, że odmowa świadczenia usług w zakresie zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego oraz związanych z tym praw stanowi formę przemocy wobec kobiet i 
dziewcząt, a także przypomina, że brak dostępu do rzetelnych informacji naukowych 
narusza prawo jednostek do podejmowania świadomych wyborów dotyczących 
przysługujących im praw i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego;

5. zachęca władze polskie do konkretnego i skutecznego stosowania konwencji 
stambulskiej Rady Europy, zwłaszcza przez zagwarantowanie stosowania 
obowiązującego ustawodawstwa w całym kraju, a także zapewnienie wystarczającej 
liczby wysokiej jakości schronisk dla kobiet będących ofiarami przemocy i ich dzieci;

6. wyraża zaniepokojenie pogorszeniem się sytuacji w zakresie praw kobiet, tendencją do 
kurczenia się przestrzeni dla społeczeństwa obywatelskiego oraz niedostatecznym 
poziomem ochrony w Polsce prawa podstawowego kobiet i dziewcząt do zdrowia, 
którego istotnym elementem chronionym prawnie na szczeblu międzynarodowym jest 
zdrowie seksualne i reprodukcyjne i związane z tym prawa, w tym dostęp do informacji 
i samostanowienie; jest zaniepokojony także utratą praw przez młodych ludzi LGBTI, 
których zdrowie psychiczne i fizyczne jest szczególnie zagrożone z powodu 
skierowanych przeciwko działaczom i organizacjom nieustających rządowych ataków 
w formie nalotów, pozbawiania finansowania i zastraszania;

7. podkreśla, że nieutrudniony dostęp we właściwym czasie do usług w zakresie zdrowia 
reprodukcyjnego oraz poszanowanie niezależności i decyzji reprodukcyjnych kobiet ma 
podstawowe znaczenie dla ochrony przysługujących kobietom praw człowieka i 
równouprawnienia płci; przypomina, że międzynarodowe organizacje praw człowieka 
wielokrotnie potwierdziły, że niezwykle restrykcyjne prawo aborcyjne stoi w 
sprzeczności ze standardami praw człowieka, w związku z czym należy je 
zreformować; przypomina, że już w swoich rezolucjach z dnia 14 września 2016 r.4 i z 
dnia 15 listopada 2017 r.5 Parlament zdecydowanie skrytykował wszelkie wnioski 
ustawodawcze, które zakazywałyby aborcji w przypadku poważnych lub śmiertelnych 
wad płodu i które tym samym w praktyce oznaczają zakaz opieki aborcyjnej w Polsce, 
gdyż większość legalnych aborcji w Polsce dokonuje się na tej właśnie podstawie;

8. podkreśla, że kobiety decydujące się na przerwanie ciąży albo wyjeżdżają w tym celu za 
granicę, aby tam dokonać bezpiecznej i legalnej aborcji, albo przechodzą w kraju 
niebezpieczny zabieg, który może stanowić zagrożenie dla ich życia, przy czym z tej 
drugiej możliwości korzystają przeważnie kobiety ubogie; ponownie stwierdza, że 
odmowa zapewnienia usług w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz 
związanych z nim praw, w tym bezpiecznej i legalnej aborcji, stanowi formę przemocy 

3 R.R., TYSIĄC, P. i S. przeciwko Polsce (skargi nr 27617/04, 5410/03, 57375/08)
4 Dz.U. C 204 z 13.6.2018, s. 95.
5 Dz.U. C 356 z 4.10.2018, s. 44.
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wobec kobiet i dziewcząt;

9. przypomina zdecydowanie, że dostęp do wyczerpujących i dostosowanych do wieku 
informacji na temat seksu i seksualności oraz dostęp do opieki w zakresie zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego, w tym edukacji seksualnej, planowania rodziny, metod 
antykoncepcji oraz bezpiecznej i legalnej aborcji, ma zasadnicze znaczenie dla 
stworzenia pozytywnego i pełnego szacunku podejścia do seksualności i stosunków 
seksualnych, a także możliwości zdobycia doświadczeń seksualnych, wolnych od 
zagrożeń, przymusu, dyskryminacji i przemocy;

10. przypomina, że należy wzmocnić pozycję i zapewnić ochronę młodzieży dzięki 
wyczerpującym i dostosowanym do wieku informacjom na temat seksu i seksualności 
oraz dostępowi do opieki zdrowotnej w zakresie zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego; podkreśla, że zamiast chronić młodzież, brak informacji i edukacji na 
temat seksu i seksualności zagraża jej bezpieczeństwu i dobrostanowi, ponieważ 
młodzież jest bardziej narażona na seksualne wykorzystywanie, nadużycia i przemoc, 
co dotyczy m.in. dziewcząt i młodzieży LGBTI, szczególnie dotkniętych nierównością 
płci i normami społecznymi; domaga się, aby wspierać i chronić edukatorów, lekarzy i 
opiekunów udzielających tych informacji, a także zachęcać ich do wykonywania tej 
pracy;

11. przypomina, że edukacja, oprócz tego, że jest samodzielnym prawem podstawowym, 
jest warunkiem wstępnym korzystania z innych praw podstawowych i wolności; 
przypomina, że na mocy międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka Polska 
jest zobowiązana do zapewnienia kompleksowej, obowiązkowej, dostosowanej do 
wieku, znormalizowanej, opartej na dowodach i rzetelnej naukowo edukacji seksualnej; 
przypomina, że taka edukacja jest niezbędną częścią programu nauczania w szkołach w 
celu spełnienia standardów Światowej Organizacji Zdrowia dla Europy w zakresie 
edukacji i ochrony młodzieży; potwierdza, że edukacja seksualna powinna obejmować 
tematykę orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, ekspresji seksualnej, związków i 
wyrażania zgody, a także informacje o negatywnych skutkach lub chorobach, takich jak 
choroby przenoszone drogą płciową i HIV, nieplanowana ciąża, przemoc seksualna i 
szkodliwe praktyki, jak nagabywanie dzieci dla celów seksualnych i okaleczanie 
żeńskich narządów płciowych;

12. wzywa rząd polski do pilnego potępienia regionalnych i gminnych uchwał dotyczących 
tzw. stref wolnych od LGBTI w Polsce oraz do zastosowania wobec nich odpowiednich 
środków prawnych, gdyż uchwały te naruszają prawa podstawowe, podsycają nienawiść 
i strach oraz powodują jeszcze większe zagrożenia osób LGBTI+ w Polsce; przypomina 
swoją rezolucję z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie dyskryminacji osób LGBTI i 
nawoływania do nienawiści do nich w sferze publicznej, w tym stref wolnych od 
LGBTI6; wzywa rząd polski, aby podjął działania na rzecz ochrony osób LGBTI+, 
rozwiązał problem wszelkich naruszeń praw człowieka, a także zagwarantował prawa i 
wolności osób i organizacji społecznych reprezentujących interesy kobiet i osób 
LGBTI+;

13. przypomina, że art. 7 TUE można uruchomić po stwierdzeniu istnienia wyraźnego 
ryzyka poważnego naruszenia przez państwo członkowskie wartości, o których mowa w 

6 Teksty przyjęte, P9_TA(2019)0101.
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art. 2; zdecydowanie uważa, że naruszenia praw kobiet, osób LGBTI+ i innych 
mniejszości w poważny sposób naruszają wartości równości i poszanowania praw 
człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości, zapisane w art. 2 TUE; apeluje 
do Komisji, aby monitorowała sytuację w Polsce w celu oceny, czy utworzenie stref 
wolnych od LGBTI w jednej trzeciej gmin polskich, homofobiczne oświadczenia oraz 
inne naruszenia praw mniejszości stanowią naruszenie art. 2 TUE, art. 3 ust. 2 TUE, art. 
21 TFUE, tytułów IV i V TFUE oraz art. 45 Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej; wzywa Komisję do zbadania następnie uzasadnionej opinii zgodnie z art. 
258 TFUE i rozważenia w stosownym przypadku konieczności wszczęcia 
odpowiedniego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego; domaga się, aby Komisja zawiesiła dalsze finansowanie z unijnych 
funduszy strukturalnych w regionach, które mogłyby je wykorzystać do działań przeciw 
LGBTI+ naruszających wartości UE; apeluje do Rady, aby zajęła się tymi kwestiami w 
kontekście obecnych wysłuchań dotyczących sytuacji w Polsce;

14. wzywa rząd polski, aby w kodeksie karnym uznał orientację seksualną, tożsamość 
płciową i cechy płciowe za chronione cechy osobiste w celu zagwarantowania praw 
wszystkim osobom LGBTI+ w Polsce;

15. apeluje o prowadzenie w Polsce kompleksowej, dostosowanej do wieku i 
antydyskryminacyjnej edukacji seksualnej zgodnej z normami międzynarodowymi w 
celu zwalczania homofobii, postaw dyskryminacyjnych, stereotypów płci oraz mitów 
dotyczących seksualności i zdrowia reprodukcyjnego; wzywa rząd polski do włączenia 
kompleksowej, dostosowanej do wieku i zgodnej z wiedzą naukową edukacji seksualnej 
i antydyskryminacyjnej do programu nauczania młodzieży w szkołach zgodnie z 
normami europejskimi i międzynarodowymi, a także do zagwarantowania, że 
wykwalifikowani nauczyciele lub edukatorzy mają wsparcie przy prowadzeniu takiej 
edukacji w sposób faktyczny i obiektywny ; wzywa władze polskie do powstrzymania 
się od prowadzenia polityki sprzecznej z tymi celami oraz od podejmowania 
jakichkolwiek działań dyscyplinarnych, które dotykają lub stygmatyzują nauczycieli i 
edukatorów podejmujących na zajęciach edukacyjnych tematykę seksualności i 
niedyskryminacji;

16. wzywa rząd polski do zastosowanie się do zaleceń sformułowanych przez Parlament 
Europejski w rezolucji z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie penalizacji edukacji 
seksualnej w Polsce7, a także do zaleceń Rady Europy i WHO;

17. jest przekonany, że zgoda Parlamentu na WRF 2021–2027, obejmujące program 
„Prawa i Wartości”, powinna być uwarunkowana przestrzeganiem wartości Unii 
Europejskiej; przypomina swoje żądanie utworzenia mechanizmu ochrony budżetu Unii 
w przypadku powszechnych braków w zakresie praworządności w państwach 
członkowskich oraz jest gotowy nie zatwierdzić WRF, jeżeli nie zostanie osiągnięte 
porozumienie polityczne w sprawie takiego mechanizmu; wzywa władze polskie do 
zapewnienia dostępności odpowiedniego finansowania – za pośrednictwem 
instrumentów na poziomie UE, takich jak WRF oraz inne projekty pilotażowe – i 
udostępnienia WRF organizacjom działającym na rzecz praw podstawowych, w tym 
organizacjom działającym na rzecz praw kobiet i osób LGBTI, a także do rozwiązania 

7 
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problemu rosnącej biurokratyzacji i coraz większego ograniczania środków 
finansowych dla organizacji działających na rzecz praw podstawowych, w tym 
organizacji i działaczy na rzecz praw kobiet.
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