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Postulaty obywatelskie
 
Wypierdalać ze strefami wolnymi od LGBT!

Rozwiązanie tymczasowe

 » Wzywamy samorządy do uchylania homofobicznych uchwał. Wzywamy polskie 
sądy administracyjne do stosowania Konstytucji i uznawania skarg Rzecznika Praw 
Obywatelskich i uchylania homofobicznych uchwał. Wzywamy Pełnomocniczkę 
Rządu ds. Równego Traktowania do podjęcia działań w obliczu ewidentnych aktów 
dyskryminacji.

 » Edukacja obywateli zamieszkujących tzw. strefy wolne od LGBT, celem mobilizacji 
społecznej i oddolnego wpłynięcia na władze samorządowe. 

Rozwiązanie docelowe

 » Organy nadzoru (wojewodowie) powinny uchylać uchwały niezgodne z prawem 
polskim i unijnym.

RÓWNE TRAKTOWANIE
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Postulaty obywatelskie

Stop z dyskryminacją we własnym domu! Prawa Człowieka prawami osób LGBT+. 
Wszyscy jesteśmy tu u siebie! 

Rozwiązanie tymczasowe

 » Na poziomie samorządów lokalnych — powołanie pełnomocników ds. równego 
traktowania przy burmistrzach i prezydentach.

 » Stosowanie przez instytucje samorządowe klauzul antydyskryminacyjnych  
w umowach z kontrahentami.

Rozwiązanie docelowe

 » Uchwalenie ustawy wprowadzającej obowiązek prowadzenia przez samorządy polityk 
włączających, uwzględniających prawa człowieka na poziomie lokalnym. 

Postulaty obywatelskie

Należy respektować głos młodego pokolenia! Szkoła dla wszystkich!

Rozwiązanie tymczasowe

 » Samorządy uczniowskie działające na rzecz przeciwdziałania przemocy i mowie 
nienawiści. Ograniczanie mowy nienawiści nie poprzez zakazy, a wspólną pracę, 
ponieważ szkoła powinna być dla wszystkich.

 » Samorządy uczniowskie mogą współpracować z instytucjami i spółkami miejskimi  
(np. instytucjami kultury), firmami, organizacjami, by podejmować wspólnie działania 
na rzecz równości.

Postulaty obywatelskie

Nie czekaj, aż przyjdą po Ciebie...

Rozwiązanie tymczasowe

 » Wzywamy przedstawicieli samorządów, partii politycznych, organizacji pozarządowych 
oraz obywateli i obywatelki — wszystkich, dla których ważne są równość i godność 
każdego człowieka, do sprzeciwiania się inicjatywom ustawodawczym prowadzącym 
do ustawowej dyskryminacji określonych grup społecznych.
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Postulaty obywatelskie
 
Prawne uzgodnienie płci jako decyzja administracyjna, z procedurą opartą 
o zasadę samostanowienia, niezależne od medycznej korekty płci, dostępne 
również dla osób niebinarnych

Poniższe postulaty i rekomendacje odnoszą się do wszystkich osób, których dotyczy 
uzgodnienie płci: bez względu na to, jak te osoby siebie określają, jaka jest ich 
tożsamość — chcemy jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby osób transpłciowych, 
binarnych czy niebinarnych oraz interpłciowych. Uwzględniamy różnorodność 
doświadczeń, potrzeb, sytuacji życiowych. Koniec z zabieganiem o uznanie naszej 
tożsamości. Wszyscy i wszystkie mamy pełnię praw obywatelskich. Mamy prawo 
do tego, by państwo widziało w nas samostanowiące osoby i znajdowało dla nas 
przyjazne rozwiązania, a nie mnożyło problemy i restrykcje.

Rozwiązanie tymczasowe

 » Działania informacyjne dla sądów wskazujące na brak potrzeby powoływania 
dodatkowych biegłych przez sąd i możliwość posiłkowania się przez sąd opiniami 
specjalistów wydanymi przed złożeniem pozwu w sprawie o ustalenie płci.

Rozwiązanie docelowe

 » Ustawa o uzgodnieniu płci przewidująca szybką, przejrzystą i przystępną procedurę 
administracyjną, umożliwiającą uzgodnienie płci, opartą o zasadę samostanowienia. 
Procedura jest dostępna dla osób od 16 roku życia, których tożsamość płciowa jest 
niezgodna z ich płcią metrykalną. Ustawa gwarantuje prawne rozpoznanie tożsamości 
osób niebinarnych oraz uwzględnia osoby, które nie chcą mieć przypisanej płci 
metrykalnej. Ustawa uniezależnia procedurę administracyjną od tranzycji medycznej 
oraz (wraz z rozporządzeniami do ustawy) ogranicza możliwości wydania przez urząd 
stanu cywilnego decyzji odmownej. 

 » Ustawa wprowadzająca równość małżeńską, przyjęta przed ustawą o uzgodnieniu 
płci — tak, aby rozwód przestał być wymogiem przy składaniu wniosku o uzgodnienie 
płci.

 » Zabezpieczenie prawa do życia rodzinnego.
 » Nowelizacja ustawy o ewidencji ludności — usunięcie z konstrukcji nowo-nadawanych 

numerów PESEL danych dotyczących płci.

UZGODNIENIE PŁCI
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Postulaty obywatelskie
 
Łatwiejsze procedury zmiany imienia i nazwiska bez prawnego uzgodnienia płci

Chcemy przyjaznego państwa i przyjaznych urzędów. Zmiana imienia i nazwiska 
powinna być prostą, bezproblemową procedurą, bez długich wyjaśnień,  
bez podejrzliwości, bez szukania “dlaczego nie wolno”, bez “widzimisię” urzędników, 
bez wyroku prawnego uzgodnienia płci.

Rozwiązanie tymczasowe

 » Korzystanie przez wszystkie Urzędy Stanu Cywilnego z możliwości prawnych 
ułatwiających zmianę imienia i nazwiska bez przechodzenia przez drogę sądową. 

 » Obowiązkowe, organizowane przez samorządy szkolenia dla osób pracujących  
w urzędach stanu cywilnego.

 » Udostępnianie przez samorządy materiałów edukacyjnych osobom pracujących  
w urzędach i składającym wnioski o zmianę danych.

Rozwiązanie docelowe

 » Nowelizacja Ustawy o zmianie imienia i nazwiska — uszczegółowienie w art. 4,  
że zmiana imienia lub nazwiska może zajść z powodu używania odmiennego imienia 
lub nazwiska na co dzień, tak, aby zapis ten jasno odnosił się m.in. do sytuacji osób 
transpłciowych.

 » Usunięcie odpłatności (opłaty skarbowej) przy składaniu wniosku o zmianę imienia 
lub nazwiska.

Postulaty obywatelskie
 
Zapewnienie możliwości funkcjonowania społecznego pod imieniem i nazwiskiem 
używanym na co dzień

Rozwiązanie tymczasowe

 » Wypracowanie i promowanie dobrych praktyk dotyczących funkcjonowania 
społecznego w kontekście edukacji, służby zdrowia, dostępu do dóbr i usług, 
obejmujących kwestie dokumentacji wewnętrznej zawierającej dane osobowe 
(dzienniki szkolne, adresy mailowe, dane w formularzach kontaktowych, zwracanie się 
imieniem i nazwiskiem używanym, formy grzecznościowe używane w korespondencji 
i kontaktach na żywo).

 » Współpraca z przyjaznymi podmiotami (szkoły, uczelnie, przedsiębiorstwa) przy 
budowaniu wzorcowych rozwiązań — szkolenia, wsparcie przy opracowywaniu 
rozwiązań wewnętrznych.

Oba zadania powinny być obowiązkiem kuratoriów, w obecnej sytuacji zadanie 
mogą realizować samorządy zarządzające szkołami, we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi działającymi na rzecz osób transpłciowych.
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Postulaty obywatelskie
 
Usunięcie oznaczenia płci z dokumentów

Zredukowanie niepotrzebnych informacji w dokumentach. Kiedyś dowody osobiste 
zawierały dane dzieci, historię kolejnych meldunków, adnotacje o zmianach stanu 
cywilnego. We współczesnym świecie oznaczenie płci w dokumencie tożsamości nie 
jest potrzebne. Więc jeśli jakaś osoba go nie chce, niech ma taką możliwość.

Rozwiązanie docelowe

 » Nowelizacje ustawy o dowodach osobistych i ustawy o ewidencji ludności. Osoba 
może wnioskować o usunięcie z dokumentów, którymi się posługuje, informacji o płci 
— niezależnie od tego, czy przechodziła procedurę uzgodnienia płci, czy nie.
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Postulaty obywatelskie
 
Zakaz praktyk konwersyjnych

Całkowity zakaz praktyk konwersyjnych oraz ich promowania.

Rozwiązanie tymczasowe

 » Szkolenia dla lekarzy i psychologów z zakresu aktualnej wiedzy o orientacji 
psychoseksualnej i tożsamości płciowej, finansowane przez samorządy. Osoby 
szkolące rekomendowane w porozumieniu z organizacjami równościowymi.

Rozwiązanie docelowe

 » Ustawa zakazująca praktyk konwersyjnych (złożona w 2019 r.) i nowelizacja Ustawy 
o prawach pacjenta.

Postulaty obywatelskie
 
Łapy precz od transpłciowych i interpłciowych ciał! Żądamy poszanowania prawa 
osób interpłciowych i transpłciowych do samostanowienia

Po pierwsze, nie szkodzić: zakazanie nieuzasadnionych ze zdrowotnego punktu 
widzenia interwencji medycznych na osobach interpłciowych, które nie mogą wyrazić 
na nie zgody ze względu na wiek.
Po drugie, pomagać: wprowadzenie rzetelnej opieki zdrowotnej (w tym psychologicznej 
i psychiatrycznej) dla osób interpłciowych i transpłciowych.
Po trzecie, wspierać: finansowanie ze środków publicznych zabiegów medycznych 
związanych z korektą płci.

ZDROWIE
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Rozwiązanie tymczasowe

 » Natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia nieuzasadnionych zdrowotnie zabiegów  
i operacji na osobach interpłciowych.

 » Przyjęcie przez organizacje lekarskie odpowiednich rekomendacji, na wzór 
rekomendacji PTS dot. pracy z dorosłymi osobami transpłciowymi, opartych  
na zasadzie samostanowienia.

 » Refundacja zabiegów medycznych związanych z uzgodnieniem płci z programów 
samorządowych.

 » Znalezienie ubezpieczycieli prywatnych, którzy mieliby w ofercie refundacje zabiegów 
umożliwiających osobom transpłciowym punkcjonowanie społeczne (usunięcie 
zarostu i owłosienia elektrolizą, operacja feminizacji twarzy, chirurgiczna korekta płci).

 » Dążenie do wprowadzenia do obrotu w polskich aptekach leków hormonalnych 
aktualnie dostępnych tylko za granicą np. w Czechach, na Słowacji.

Rozwiązanie docelowe

 » Nowelizacja Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 » Nowelizacja Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych.
 » Nowelizacja Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.
 » Nowelizacja projektu rozporządzenia Ministra zdrowia w sprawie standardu 

organizacyjnego opieki zdrowotnej osób interpłciowych i transpłciowych.

Postulaty obywatelskie
 
Pomoc dla młodzieży identyfikującej się jako osoby LGBT+

Młodzież powinna mieć prawo do decydowania o swoim zdrowiu, niezależnie  
od poglądów rodziców.

Chcemy, by małoletni po ukończeniu 15 roku życia mogli samodzielnie wyrażać 
zgodę na badanie i udzielenie innych świadczeń zdrowotnych w zakresie 
poradnictwa ginekologicznego, urologicznego, psychologicznego, psychiatrycznego, 
endokrynologicznego i seksuologicznego.

Rozwiązanie tymczasowe

 » Szkolenia dla lekarzy i psychologów z zakresu wsparcia młodzieży LGBT+ finansowane 
przez samorządy, prowadzone w porozumieniu ze specjalistami z organizacji 
działających na rzecz osób LGBT+

 » Dyżury lekarskie i psychologiczne na zasadzie poradnictwa skierowanego do osób 
LGBT+, w szczególności młodych osób transpłciowych (wymagamy, by osoba lecząca 
przestrzegała międzynarodowych standardów opieki nad osobami LGBT+, w tym nad 
osobiami transpłciowymi i niebinarnymi).

Rozwiązanie docelowe

 » Nowelizacja Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 » Nowelizacja Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.
 » Nowelizacja projektu rozporządzenia Ministra zdrowia w sprawie standardu 

organizacyjnego opieki zdrowotnej osób interpłciowych i transpłciowych.
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Postulaty obywatelskie
 
Prawa pacjenta prawami osób LGBT+!

Dyskryminacja w obszarze ochrony zdrowia, w tym dyskryminacja ze względu  
na orientację seksualną, tożsamość płciową, ekspresję płciową i cechy płciowe,  
stanowi naruszenie praw pacjenta. Chcemy, by było możliwe dochodzenie 
zadośćuczynienia na powyższej podstawie, niezależnie od możliwości skorzystania  
z innych środków ochrony prawnej.

Rozwiązanie tymczasowe

 » Szkolenia dla lekarzy i psychologów finansowane przez samorządy z zakresu specyfiki 
pracy z pacjentem LGBT+.

 » Organizowanie cyklicznych konferencji naukowych z udziałem lekarzy na temat 
specyfiki pracy z pacjentem LGBT+, w tym w szczególności specjalistów prowadzących 
osoby transpłciowe i niebinarne na temat bezpiecznej hormonoterapii.

 » Działania informacyjne skierowane do osób korzystających z usług medycznych  
i personelu medycznego o prawach pacjenta LGBT+.

 » Regularne dyżury lekarskie i psychologiczne na zasadzie poradnictwa skierowanego 
dla osób LGBT+ (wymagamy przestrzegania międzynarodowych standardów opieki 
nad osobami LGBT+, w tym nad osobiami transpłciowymi i niebinarnymi).

Wszystkie te zadania stanowią obowiązek NFZ, w obecnej sytuacji mogą być 
zadaniem placówek medycznych, samorządów lekarskich i samorządu lokalnego  
a także działaniami zleconymi dla organizacji pozarządowych.

Rozwiązanie docelowe

 » Nowelizacja Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 » Likwidacja klauzuli sumienia. 
 » Zmiany w Kodeksie etyki lekarskiej zabezpieczające osoby LGBT+ przed ingerencją 

ich bliskich, w tym zwłaszcza członków rodziny tak jak ich określa prawo, w decyzje  
o poddaniu się leczeniu i jego przebiegu (art. 19 Kodeksu etyki lekarskiej).

 » Zmiana wytycznych kształcenia na kierunkach medycznych i psychologicznych 
(Ministerstwo Edukacji przy konsultacji specjalistów).
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Postulaty obywatelskie
 

Zapewnienie ustawowej (państwowej) ochrony osób dyskryminowanych przez 
wzgląd na konkretną cechę (orientację seksualną, tożsamość płciową, ekspresję 
płciową lub cechy płciowe)

Rozwiązanie docelowe

 » Poszerzenie artykułu 119, 256 i 257 Kodeksu karnego o “orientację seksualną, 
tożsamość płciową, ekspresję płciową lub cechy płciowe”. Zgodność przepisów  
ze standardami międzynarodowymi oraz unijnymi.

Postulaty obywatelskie
 

Wspieranie osób LGBT+ z doświadczeniem przemocy, w tym małoletnich, które 
doświadczyły prześladowania i w jego efekcie straciły miejsce zamieszkania lub 
środki do życia

Rozwiązanie tymczasowe

Tworzenie mieszkań interwencyjnych dla osób LGBT+ znajdujących się w  kryzysie 
bezdomności.

BEZPIECZEŃSTWO
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Lokale takie miałyby funkcjonować na podobnych zasadach co domy samotnej matki  
i być tworzone przez samorządy. Być może rozwiązaniem jest rozszerzenie istniejących 
domów samotnej matki (aspekty prawne funkcjonowania domów samotnej matki 
regulują ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz rozporządzenie 
Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek  
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży).

Postulaty obywatelskie
 
Przywrócenie prawidłowego działania policji!

Ochrona obywateli na równych prawach i w zgodzie z przepisami konstytucyjnymi 
oraz ustawy o Policji oraz Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu karnego  
i wykroczeń.

Rozwiązanie tymczasowe

 » Edukacja dotycząca zachowania bezpieczeństwa podczas legalnych zgromadzeń, 
aktów obywatelskiego nieposłuszeństwa itp. W obliczu nieprawidłowego działania 
policji należy stworzyć sieć wsparcia, która umożliwia szybki kontakt z prawnikami 
oraz umożliwia dostęp do rzetelnej, konkretnej wiedzy w zakresie definicji prawnej 
czynu zabronionego i jego przesłanek oraz praw, jakie przysługują każdemu  
z obywateli w momencie zatrzymania lub legitymowania przez policję. Zadanie  
to należy do obowiązków RPO, zachęcamy również do podjęcia wyzwania organizacje 
pozarządowe.

 » Wzywamy policjantki i policjantów oraz osoby dowodzące polską Policją  
do przestrzegania Konstytucji i ustaw. Naruszenie wolności osobistej, ograniczanie 
prawa do demonstrowania, przemoc, torturowanie i poniżanie są niezgodne z polskim 
prawem i są przestępstwem.

Rozwiązanie docelowe

 » Przepisy prawa są adekwatne. Problemem jest ich niedemokratyczna interpretacja 
i w konsekwencji stosowanie w sposób opresyjny. Wartościowe jest poszerzenie 
programu edukacji o prawa obywatelskie oraz ich wykorzystanie w praktyce.

Postulaty obywatelskie
 
Prowadzenie szeroko zakrojonych działań edukacyjnych dotyczących akceptacji 
osób LGBT+

Rozwiązanie tymczasowe

 » Prowadzenie w miejscach publicznych cyklicznych kampanii na temat reagowania  
na przemoc motywowaną nienawiścią — zadanie samorządów.
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 » Idąc za przykładem Zielonej Góry, zachęcanie samorządów do ogłaszania 
poszczególnych miast Strefami Tolerancji.

Rozwiązanie docelowe

 » Organizacja ogólnopolskiej akcji społecznej w zakresie bezpieczeństwa, akceptacji, 
równości.

 » Wdrażanie polityk uwzględniających prawa człowieka na poziomie samorządowym.
 » Edukacja antydyskryminacyjna urzędników i urzędniczek oraz pracowników/

pracownic szkół.

Postulaty obywatelskie
 
NIE przestępstwom z nienawiści!

Przeciwdziałanie celowej dezinformacji, służącej znieważaniu, szerzeniu nienawiści 
i stygmatyzacji. Brak zgody na obecność na polskich drogach ciężarówek Ordo Iuris 
oraz plakatów i billboardów intencjonalnie wprowadzających obywateli w błąd.

Rozwiązanie tymczasowe

 » Powołanie przy samorządach niezależnych grup eksperckich (np. Pełnomocników 
ds. Równego Traktowania, Rad Równego Traktowania) reagujących na dezinformację 
dotyczącą LGBT+, ściśle współpracujących z mediami.

 » Zbudowanie internetowej platformy wiedzy przekazującej ekspercką wiedzę na temat 
LGBT+ w przystępny sposób — wyzwanie do podjęcia przez organizacje pozarządowe.

 » Współpraca z mediami służąca wypracowaniu poprawnego, inkluzywnego słownictwa 
dotyczącego kwestii LGBT+.

Rozwiązanie docelowe

 » Karanie dezinformacji, która jest świadoma, celowa oraz ma motyw dyskryminacyjny. 
Zakres takiego prawa, jego zasady, definicja krzywdy oraz ustalenie zakresu karalności 
powinny, ze względu na niebezpieczeństwo ograniczenia wolności słowa, być 
przedmiotem debaty publicznej.  Należy jasno rozróżnić wolność słowa od celowego 
wprowadzania obywateli w błąd z intencją znieważenia, stygmatyzacji i szerzenia 
nienawiści wobec innych grup społecznych.
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Postulaty obywatelskie
 
Żądamy równości małżeńskiej oraz związków partnerskich! Nasze rodziny 
wymagają takiej samej ochrony przez państwo, a nie utrudniania wspólnego życia

Żądamy równości małżeńskiej wraz z adopcją dzieci — związek małżeński powinien 
móc być zawarty przez dwie osoby różnej lub tej samej płci. Dziecko powinno mieć 
prawo do bycia adoptowanym/przysposobionym przez małżonków – bez względu  
na ich płeć.

Równolegle do instytucji małżeństwa musi zacząć funkcjonować instytucja związku 
partnerskiego  dostępnego dla par tej samej i różnej płci. Związek partnerski ma 
regulować prawa i obowiązki osób w nim pozostających, w tym zwłaszcza sytuację 
majątkową, alimenty i dziedziczenie.

Z przewidzianych w ustawie o leczeniu niepłodności usług z zakresu zdrowia 
reprodukcyjnego mogą korzystać osoby pozostające w związkach partnerskich  
i małżeńskich bez względu na płeć oraz osoby samodzielne.

Rozwiązanie tymczasowe

 » Samorządy należy zobligować do dokonywania transkrypcji zagranicznych aktów 
małżeństw (dostosowania do tego formularzy urzędowych) zawieranych przez 
pary osób tej samej płci dokładnie na tej samej zasadzie, jak dokonywane są 
transkrypcje aktów małżeństwa par różnopłciowych. Małżeństwo zawarte za granicą  
to małżeństwo ważne i o ile każde państwo ma margines swobody przy  
przyjmowaniu równości małżeńskiej na swoim terytorium, to takiego marginesu 
swobody żadne państwo nie ma w wypadku małżeństw już zawartych. Za granicą  
żaden „porządek prawny” / państwo nie jest w władny(-e) zdelegalizować stanu,  
który istnieje / jest legalny; czyli formalnie, legalnie zawartego za granicą małżeństwa,  
gdy zawierają je dwie dorosłe osoby (niezależnie od ich płci) zgodnie ze swoją wolą. 
Nie państwo w systemie demokratycznym decyduje jak kto „ma kreować” swoje życie 
prywatne i rodzinne, lecz niezależne, dorosłe, wolne jednostki zgodnie z prawami 
człowieka. 

RODZINA
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 » W związku z tym małżeństwa zawarte za granicą powinny obowiązywać te same 
reguły, co małżeństwa zawarte w kraju, w tym:
 » możliwość wspólnego rozliczania się (PIT) przez pary prowadzące wspólne 

gospodarstwo domowe (niezależnie od płci osób prowadzących gospodarstwo 
domowe) niezwłocznie również dla małżeństw osób tej samej płci zawartych 
za granicą (po pełnym roku kalendarzowym wspólnego życia od dnia zawarcia 
małżeństwa)

 » włączenie do tzw. „zerowej grupy” podatkowej przy obliczaniu podatku  
od darowizn i spadków osób tej samej płci pozostających w stałych związkach

 » umożliwienie parom osób tej samej płci objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym 
partnera / partnerki w ramach ubezpieczenia członka rodziny

 » wypłacanie świadczenia za czas pozostawania na zwolnieniu lekarskim na rzecz 
chorego członka rodziny dla partnerki / partnera tej samej płci

 » Państwo nie może uniemożliwiać zawierania związków małżeńskich poza jego 
granicami, odmawiając wydawania koniecznych do tego dokumentów. 

Konieczne jest wydawanie przez polskie urzędy stanu cywilnego zaświadczeń  
o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa za granicą bez kierowania się przy 
tym jakimikolwiek ideologicznie przesłankami (każda osoba pozostająca w stanie 
wolnym ma pełne prawo — zgodnie ze swoją wolą   zawrzeć małżeństwo z drugą 
osobą stanu wolnego, także gdy jest ona tej samej płci i chce / chcą one tego 
dokonać za granicą).

 » Stworzenie rekomendacji dotyczących procedur in vitro oraz innych procedur 
alternatywnego zapłodnienia, które umożliwią osobom nieheteronormatywnym 
dostęp do tych procedur w ramach istniejącego prawa.

 » Umożliwienie i ujednolicenie w całym kraju procedury zmiany nazwiska na podstawie 
ustawy o zmianie imion i nazwisk partnerkom / partnerom tej samej płci, pozostającym 
w stałym związku, na ich wniosek złożony w USC.

Rozwiązanie docelowe

 » Projekt ustawy o równości małżeńskiej złożony w Sejmie. Projekt ustawy o związku 
partnerskim będący podstawą do dalszych prac, złożony w Sejmie (projekt z 24 
kwietnia 2018 r. wraz z projektem ustawy wprowadzającej ustawę o związku 
partnerskim).

 » Postulujemy, by wszystkie opisane przez nas wyżej prawa dotyczyły zarówno 
małżeństw jak i związków partnerskich.

Postulaty obywatelskie
 
Nasze dzieci mają takie same prawa jak wszystkie inne dzieci!

Prawa dzieci z rodzin nieheteronormatywnych powinny być rozpoznane przez 
polskie prawo. Dzieci urodzone za granicą powinny mieć nadany numer PESEL 
i mieć możliwość pełnej transkrypcji swojego aktu urodzenia, a także możliwość 
uwspólnienia nazwiska.

Rozwiązanie tymczasowe

 » Korzystanie przez wszystkie Urzędy Stanu Cywilnego z możliwości prawnych 
ułatwiających zmianę imienia i/lub nazwiska tak, by osoby w rodzinie mogły nosić to 
samo nazwisko.

 » Wypracowanie procedur, które pozwolą urzędnikom nadać numer PESEL dziecku  
z tęczowej rodziny. 
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 » Wypracowanie procedur, które pozwolą urzędnikom na transkrypcję aktu urodzenia 
dziecka w tęczowych rodzinach.

 » Wypracowanie procedur, które pozwolą urzędnikom na ustalenie treści aktu  
urodzenia dziecka, którego jeden z rodziców jest osobą transpłciową.

Rozwiązanie docelowe

 » Projekt ustawy o równości małżeńskiej złożony w Sejmie. Projekt ustawy o związku 
partnerskim będący podstawą do dalszych prac, złożony w Sejmie, który w realny 
sposób spełnia potrzeby osób LGBT+ (dobrym wzorem jest projekt z 24 kwietnia 
2018 r. wraz z projektem ustawy wprowadzającej ustawę o związku partnerskim). 
Dzięki takiej ustawie możliwe jest oznaczenie rodzicielstwa poprzez wskazanie  
w akcie urodzenia dziecka jako rodziców dwóch osób tej samej płci lub trojga rodziców 
na wzór rozwiązań brytyjskich.

Postulaty obywatelskie
 
Dzieci mają prawo do rodziców (i do dobrej pieczy zastępczej)

Dzieci mają prawo do rodziców adopcyjnych — żądamy przejrzystych, sprawiedliwych 
procedur adopcyjnych, które nie będą dyskryminować osób nieheteronormatywnych 
jako przyszłych rodziców. Żądamy umożliwienia (na wniosek zainteresowanych) 
parom osób tej samej płci oraz samodzielnym osobom nieheteronormatywnym 
dokonania adopcji, czy stania się rodziną zastępczą.

Rozwiązanie tymczasowe

 » Wykorzystanie przez Ośrodki Pomocy Rodzinie oraz ośrodki adopcyjne procedur  
i dobrych praktyk umożliwiających stanie się rodziną zastępczą lub adopcyjną parom 
jednopłciowym i osobom nieheteronormatywnym, nie pozostającym w związku.

 » Stworzenie rekomendacji dla ośrodków adopcyjnych opierających się na równych 
i niedyskryminujących kryteriach wydawania opinii kwalifikacyjnej ośrodka 
adopcyjnego oraz świadectwa ukończenia szkolenia organizowanego przez ten 
ośrodek (zgodnie kodeksem rodzinnym i opiekuńczym art. 1141 § 1 i 2).

 » Stworzenie listy ośrodków adopcyjnych, które wydają pozytywne opinie również 
osobom nieheteronormatywnym oraz pozwalają na adopcję przez pary/osoby 
nieheteronormatywne. 

 » Uregulowanie prawne tzw. adopcji wewnętrznej (przysposobienia biologicznego 
dziecka partnera/partnerki przez rodzica pozostającego z nim w związku).

Rozwiązanie docelowe

 » Umożliwienie stania się rodziną zastępczą lub adopcyjną parom jednopłciowym 
i osobom nieheteronormatywnym, nie pozostającym w związku, na tych 
samych zasadach — dot. pieczy zastępczej — które spełniać muszą osoby i pary 
heteronormatywne

 » Projekt ustawy o równości małżeńskiej złożony w Sejmie. Projekt ustawy o związku 
partnerskim będący podstawą do dalszych prac, złożony w Sejmie (projekt z 24 
kwietnia 2018 r. wraz z projektem ustawy wprowadzającej ustawę o związku 
partnerskim).
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Postulaty obywatelskie
 
Edukacja antydyskryminacyjna i edukacja seksualna w szkołach

Rozwiązanie tymczasowe

 » Zachęcanie przez organizacje pozarządowe osób nauczycielskich, by wybierały 
materialy zawierające treści równościowe, różnorodne, bez dyskryminacji  
i propagandy.

 » Edukacja seksualna i antydyskryminacyjna jako dodatkowe zajęcia w szkołach  
dla chętnych oraz zajęcia prowadzone przez dobrze przeszkolone osoby.

 » Szkolenia dla rodziców — moduły z zakresu edukacji antyprzemocowej, 
antydyskryminacyjnej, edukacji seksualnej, bezpieczeństwa cyfrowego. Zadania te są 
obowiązkiem kuratorium, w obecnej sytuacji rekomendujemy prowadzenie ich przez 
samorządy zarządzające szkołami.

Rozwiązanie docelowe

 » Usunięcie homofobicznych, transfobicznych i seksistowskich treści z podręczników 
szkolnych oraz inkluzywna i równościowa podstawa programowa.

 » Obowiązkowa edukacja antydyskryminacyjna i seksualna w szkołach podstawowych 
i ponadpodstawowych.

EDUKACJA
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Postulaty obywatelskie
 
Edukacja antydyskryminacyjna i antyprzemocowa dla funkcjonariuszy/-ek 
publicznych

Rozwiązanie tymczasowe

 » Prowadzenie dobrowolnych kursów doszkalających z zakresu edukacji 
antydyskryminacyjnej i przeciwdziałania przemocy motywowanej nienawiścią  
dla policji, straży miejskiej, pracowników wymiaru sprawiedliwości itp. Zadanie  
to spoczywa na Pełnomocniku ds. ochrony praw człowieka w Policji oraz osobach  
na analogicznych stanowiskach.

Rozwiązanie docelowe

 » Obowiązkowe przeszkolenie antyprzemocowe i antydyskryminacyjne dla 
funkcjonariuszy publicznych.

Postulaty obywatelskie
 
Edukacyjne kampanie społeczne z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec 
osób LGBT+

Rozwiązanie tymczasowe

 » Wykorzystanie przestrzeni miejskiej (przystanki, komunikacja miejska), instytucji 
publicznych (szkoły, urzędy) do prowadzenia kampanii z zakresu przeciwdziałania 
przemocy wobec osób LGBT+  we współpracy z samorządami.

Rozwiązanie docelowe

 » Współpraca z samorządami oraz innymi organami państwowymi (np. z nowo 
powołanym rzecznikiem ds. Równego traktowania).

 » Wykorzystanie mediów publicznych do rozpowszechniania komunikatów, kampanii 
społecznych, programów edukacyjnych — komunikaty, kampanie społeczne, programy 
edukacyjne.
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