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Przedmiot: Strefy wolne od LGBTI w Polsce w kontekście sprawy Rete Lenford

Od 2019 r. szereg gmin, regionów i powiatów ogłosiło się „strefami wolnymi od LGBTI”, co powoduje, 
że osoby LGBTI w Polsce coraz częściej stają się kozłami ofiarnymi. W reakcji na te poczynania 
lokalni działacze stworzyli „Atlas nienawiści”, mapę z zaznaczonymi samorządami gminnymi i 
lokalnymi, które przyjęły takie uchwały. Władze lokalne pozywają obecnie niektórych z tych działaczy 
za udział w stworzeniu mapy.

Z drugiego badania dotyczącego osób LGBTI, przeprowadzonego przez FRA, wynika, że sytuacja 
osób LGBTI w Polsce staje się coraz trudniejsza. Wyniki uwypuklają nasilenie się nietolerancji i 
przemocy wobec osób LGBTI w Polsce oraz całkowity brak wiary respondentów w zaangażowanie 
rządu w skuteczną walkę z uprzedzeniami i nietolerancją wobec nich; odnotowano tu najniższy 
odsetek w Unii – jedynie 4% respondentów uznało te działania za skuteczne.

W grudniu 2019 r. Parlament przyjął rezolucję, w której wezwał Komisję, aby korzystała z wszelkich 
narzędzi i procedur, jakie ma do dyspozycji, w tym postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego, w celu zapewnienia pełnego i właściwego przestrzegania zasad i wartości 
traktatowych.

W dniu 23 kwietnia 2020 r. TSUE uznał w sprawie  Rete Lenford (sprawa C‑507/18), że homofobiczne 
oświadczenia mogą stanowić dyskryminację w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, jeżeli są 
składane przez osoby, które mają lub mogą być postrzegane jako mające decydujący wpływ na 
politykę rekrutacyjną pracodawcy.

W reakcji na te wydarzenia:

1. Czy Komisja przyznaje, że rady miejskie, gminne i regionalne, które przyjęły uchwały w sprawie 
„stref wolnych od LGBTI”, mogą być postrzegane jako mające decydujący wpływ na politykę 
rekrutacyjną swoich administracji?

2. Czy Komisja podziela pogląd, że takie uchwały dyskryminują osoby LGBTI, które starają się o 
zatrudnienie lub wykonywanie zawodu w lokalnych lub regionalnych organach 
administracyjnych?

3. Czy Komisja, wziąwszy pod uwagę orzeczenie Trybunału w trybie prejudycjalnym, rozpocznie 
postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Polsce 
na podstawie dyrektywy o równym traktowaniu w zatrudnieniu (2000/78/WE)?
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4. Jakie konkretne kroki podejmuje obecnie Komisja, aby zapewnić ochronę obrońców praw 
człowieka osób LGBTI w Polsce, w tym działaczy, którzy stworzyli „Atlas nienawiści”, przed 
dyskryminacją, w zakresie stosowania zasad i wartości traktatowych?
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