
 
Notatka ze spotkania Koalicji na Rzecz Równych Szans 

w dniu 24 listopada 2014 r. 

 

25 listopada 2014 r. w Warszawie, w siedzibie Austriackiego Forum Kultury odbyło się 

spotkanie przedstawicieli/przedstawicielek organizacji członkowskich Koalicji na Rzecz 

Równych Szans. W spotkaniu udział wzięło 28 osób.  

Spotkanie podzielone było na 3 części. 

Podczas sesji porannej przedstawiciele/przedstawicielki PTPA przedstawili/ły stan 

prac legislacyjnych nad nowelizacją tzw. ustawy równościowej oraz dotychczasowe 

działania rzecznicze Koalicji na Rzecz Równych Szans. Jak się bowiem okazuje, prace nad 

projektem ustawy nowelizującym ustawę równościową prowadzone są niezwykle 

powoli, co uznane zostało za celowe działania mające doprowadzić do nie zakończenia 

procesu legislacyjnego przed końcem obecnej kadencji Sejmu.   

Rozmawiano także o możliwych dalszych działaniach strategicznych w kontekście 

przyczynienie się do wzmożenia prac legislacyjnych dotyczących ustawy. 

Zaproponowano m.in. następujące działania: 

- rozważenie spotkania Koalicji z Rzecznikiem Praw Obywatelskich ws. ewentualnego 

wystąpienia przez RPO do Trybunału Konstytucyjnego o sprawdzenie zgodności 

przepisów obecnej ustawy z ustawą zasadniczą 

- dalsze uwrażliwianie prof. M. Fuszary ws. konieczności intensywniejszej jej 

współpracy z parlamentem dot. Projektu ustawy 

- opracowanie kampanii społecznej podnoszącej świadomość społeczną nt. wagi 

przepisów antydyskryminacyjnych 

- wystąpienie do Marszałka Sejmu z kolejnym apelem o intensyfikację prac oraz 

podniesienie problemu opóźniania prac nad projektem ustawy przez przewodniczącą 

Podkomisji Sejmowej ds. nowelizacji ustawy  

- zorganizowanie posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka nt. obecnego 

stanu stosowania ustawy równościowej, wystąpienie do Pełnomocniczki o jej apel do 

Przewodniczącej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o zorganizowanie takiego 

posiedzenia 

- zorganizowanie akcji mejlingowej do posłów ws. przyśpieszenia prac nad projektem 

ustawy 



 
- zintensyfikowanie działań międzynarodowych, uświadomienie organom 

międzynarodowym braku efektywnego prawa antydyskryminacyjnego w Polsce, m.in. 

przy okazji opublikowania raportu ECRI (organ Rady Europy) nt. rasizmu i nietolerancji 

w Polsce (np. konferencja prasowa) 

- połączenie działań lobbingowych z  rekomendacjami Komitetu ONZ CEDAW 

- kontakt z Komisją Sejmową ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych 

W drugiej części spotkania Koalicja spotkała się z Prof. Małgorzatą Fuszarą, 

Pełnomocniczką Rządu ds. Równego Traktowania, która przestawiła zakres prac 

kierowanego przez nią biura, ograniczone możliwości wpływania na proces legislacyjny, 

jak również priorytety legislacyjne, do których zaliczyła nowelizację Kodeksu karnego w 

kierunku penalizowania mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści, nowelizacja 

ustawy równościowej, ratyfikacja Konwencji RE o przeciwdziałaniu przemocy wobec 

kobiet i przemocy domowej, nowelizacja Kodeksu wyborczego (tzw. suwak). 

Prof. Fuszara podniosła także, że w jej przekonaniu, nowelizacja ustawy równościowej 

winna spowodować także wzmocnienie mechanizmu instytucjonalnego ochrony przed 

dyskryminacją (wzmocnienie instytucji Pełnomocnika).  

Min. Fuszara wyraziła dużą wolę współpracy z Koalicją, a jednym z przykładów 

wspólnej strategii rzeczniczej będzie wystąpienie do Przewodniczącej Komisji 

Sprawiedliwości i Praw Człowieka o zorganizowanie posiedzenie komisji nt. stosowania 

ustawy równościowej. 

Trzecia część spotkania poświęcona była kwestiom organizacji pracy Koalicji. 

Zdecydowano o wprowadzeniu następujących zmian w regulaminie Koalicji: 

- zmieniono nazwę dokumentu „Deklaracja Ideowa” na „Statut Koalicji na Rzecz 

Równych Szans” 

- powołano Radę Koalicji składającej się z 5-7 osób reprezentujących organizacje 

członkowskie Koalicji, w tym dwóch osób z PTPA wchodzących w skład Rady z urzędu. 

Rada ma działać ad hoc, głównie elektronicznie. Zakres prac Rady – nadawania 

głównych kierunków działania Koalicji, proponowanie nowych przedsięwzięć, czuwanie 

nad implementacją działań i zobowiązań, wstępna weryfikacja zgłoszeń do Koalicji.  

Rada ma także pełnić rolę nadzorczą nad działaniami PTPA jako lidera Koalicji.  

W skład Rady powołano: Krzysztofa Śmiszka i Karolinę Kędziorę (PTPA), Karolinę 

Więckiewicz (Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny), Małgorzatę 

Peretiatkowicz (Fundacja TUS), Mirosławę Makuchowską (Kampania Przeciw 

Homofobii), Aleksandrę Solik (Koalicja KARAT). 



 
- wprowadzono nowy przepis o pozbawieniu organizacji członkostwa w Koalicji. Na 

wniosek co najmniej 5% organizacji członkowskich, a za zgodą co najmniej 10% 

organizacji. 

 

- wprowadzono nowy przepisu do statutu o trybie przyjmowania stanowisk Koalicji. 

Wprowadzenie progu sprzeciwu przez co najmniej 50% organizacji członkowskich, aby 

stanowisko nie mogło być przedstawiane jako stanowisko Koalicji.  

 

- zmiana trybu przyjmowania organizacji do Koalicji. Organizacja kandydująca będzie 

zobowiązana we wniosku wykazać się rekomendacjami co najmniej 2 organizacji 

członkowskich. Organizacja nie zostaje przyjęta do Koalicji, jeśli co najmniej 10% 

organizacji członkowskich jest przeciw. 

Ponadto, zaproponowano, aby przedstawiciele/lki Koalicji na Rzecz Równych Szans 

spotkali się w Nowym Roku z przedstawicielami/lkami innych nowopowstałych lub 

funkcjonujących równolegle innych koalicji aktywnych w obszarze praw człowieka i 

równego traktowania.   

Zobowiązania na najbliższe tygodnie: 

- wystąpienie do Marszałka Sejmu o przyśpieszenie prac nad projektem ustawy 

nowelizującej ustawę równościową (zadanie PTPA) 

- wystąpienie do Przewodniczącej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o 

zorganizowanie posiedzenia Komisji ws. oceny działania ustawy równościowej i 

poinformowanie Pełnomocniczki o tym wystąpieniu (zadanie PTPA) 

- zamieszczenie poprawionego Statutu Koalicji na stronie PTPA ( zadanie PTPA) 

- zamieszczenie na stronie PTPA, na podstronie Koalicji, krótkiego opisu dot. 

proponowanych zmian w ustawie antydyskryminacyjnej (zadanie PTPA) 

- przygotowanie projektu wystąpienia Koalicji do parlamentarzystów ws. przyśpieszenia 

prac nad projektem ustawy ws. uzgodnienia płci (zadanie Fundacji Trans-Fuzja) 

- przygotowanie pakietu informacji dla Pełnomocniczki Rządu ds Równego Traktowania 

nt. dotychczasowych działań Koalicji dot. nowelizacji tzw. ustawy równościowej (w 

szczególności dot. projektu nowelizacji ustawy) oraz konkretnych propozycji współnych 

inicjatyw rzeczniczych wraz z propozycją terminów poszczególnych działań (zadanie 

PTPA) 

 

Przygotował: Krzysztof Śmiszek  


