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Okres obowiązywania 
 

Projekt Programu na lata 2013-2015. 
 

 

Okres obowiązywania 
 

Projekt Programu na lara 2013-2016. 
 

 

Obszar: Równe traktowanie na rynku pracy 
i w systemie zabezpieczenia społecznego 

 

 

Obszar: Równe traktowanie na rynku pracy 
i w systemie zabezpieczenia społecznego  

 

 

Cel szczegółowy 2.1 Wspieranie grup narażonych na dyskryminację ze 
względu na wiek, niepełnosprawność, pochodzenie narodowe i etniczne, 

orientację seksualną oraz migrantek i migrantów na rynku pracy. 
 

Kluczowe działania prowadzące do osiągnięcia Celu 2.1  
 

3. Dokonanie przeglądu i zmian w zakresie stosowanych klauzul społecznych 
pod kątem oceny skutków ich stosowania oraz rozszerzenia katalogu osób 
objętych art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.) o osoby w wieku 
50+. 
 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację 

Podmiot wskazany do 
współpracy 

Termin realizacji 
działania 

Urząd Zamówień 
Publicznych 

--- 2013 

 

8. Wprowadzenie przepisu obligującego pracodawców do zmiany danych 
w świadectwach pracy pracownicy/pracownika po korekcie płci metrykalnej. 
 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację 

Podmiot wskazany do 
współpracy 

Termin realizacji 
działania 

Ministerstwo Pracy i 
Polityki Społecznej 

--- pierwsza połowa 2015 

 

9. Nowelizacja ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.) – 
uzupełnienie katalogu przesłanek prawnie chronionych o zakaz dyskryminacji 
osób będących w procesie i po dokonaniu prawnej i społecznej zmiany płci. 
 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację 

Podmiot wskazany do 
współpracy 

Termin realizacji 
działania 

Ministerstwo Pracy i 
Polityki Społecznej 

organizacje 
pozarządowe 

pierwsza połowa 2015 
 

 

 

Cel szczegółowy 2.1 Wspieranie grup narażonych na dyskryminację ze 
względu na wiek, niepełnosprawność, pochodzenie narodowe i etniczne, 

orientację seksualną oraz migrantek i migrantów na rynku pracy. 
 

Kluczowe działania prowadzące do osiągnięcia Celu 2.1 
 

3. Dokonanie przeglądu w zakresie stosowanych klauzul społecznych pod 
kątem możliwości rozszerzenia katalogu osób objętych stosowaniem art. 29 
ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) o inne grupy defaworyzowane. 
 
 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację 

Podmiot wskazany do 
współpracy 

Termin realizacji 
działania 

Ministerstwo Pracy i 
Polityki Społecznej 

Urząd Zamówień 
Publicznych 

od 2013 

 

7. Wprowadzenie przepisu obligującego pracodawców do zmiany danych 
w świadectwach pracy pracownicy/pracownika po korekcie płci metrykalnej.  
 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację 

Podmiot wskazany do 
współpracy 

Termin realizacji 
działania 

Ministerstwo Pracy i 
Polityki Społecznej 

--- 2015 

 

9. Upowszechnianie informacji na temat funkcjonowania na rynku pracy osób 
nieheteroseksualnych. 
 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację 

Podmiot wskazany do 
współpracy 

Termin realizacji 
działania 

Pełnomocnik Rządu do 
Spraw Równego 

Traktowania  
--- od 2014 

 

 

Obszar: Przeciwdziałanie przemocy i zwiększenie ochrony ofiar 
przemocy 

 

Konstytucja RP stanowi, iż przyrodzona i niezbywalna godność człowieka jest 
źródłem wolności i praw człowieka i obywatela. Jej poszanowanie i ochrona 
jest obowiązkiem władz publicznych. Ustawa zasadnicza ustanawia także zakaz 
dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny. Przytoczone artykuły Kodeksu karnego 
nie chronią osób należących do grup narażonych na dyskryminację ze względu 
na inne niż wymienione w artykułach cechy. Zasadna jest zatem nowelizacja 
ustawy – Kodeks karny zmierzająca do podniesienia poziomu ochrony prawnej 
grup narażonych na dyskryminację. Wskazane jest poszerzenie katalogu 
przesłanek wymienionych w art. 119, art. 256 i art. 257 orientację seksualną, 
tożsamość płciową, płeć, wiek i niepełnosprawność. 
Zjawiskiem odnotowywanym w Polsce jest również przemoc rówieśnicza 
w szkole. Najnowsze badania dotyczące przemocy w szkole koncentrują się na 
pytaniu w jakich szkołach problem przemocy występuje w małym, a w jakich w 
dużym stopniu. W badaniu uwzględnia się czynniki twarde takie jak wielkość 
szkoły, ale też kwestie mniej namacalne określane zbiorczo mianem atmosfery 
szkolnej. Wskazuje się na duży wpływ atmosfery panującej w szkole na 
występowanie przemocy rówieśniczej. Jednakże przemoc rówieśnicza może być 
powodowana przesłankami kwalifikującymi daną osobę do grupy narażonej na 
dyskryminację. Może zachodzić również zjawisko przemocy przez asocjację 
w przypadku gdy grupa rówieśnicza nęka kolegę lub koleżankę osoby 
postrzeganej przez grupę ze względu na przypisywaną jej przesłankę. Rządowy 
program na lata 2008-2013 Bezpieczna i przyjazna szkoła określa priorytetowe 
obszary, w ramach których podejmowane są analizy i działania na rzecz 
zmniejszenia skali zjawiska przemocy w szkole. Dlatego też istotne jest 
uwzględnienie w Programie zagadnień dotyczących przemocy rówieśniczej 
powodowanej stereotypami i uprzedzeniami. Działanie to powinna wesprzeć 
kampania społeczna poświęcona temu zjawisku. 
 

 

Obszar: Przeciwdziałanie przemocy i zwiększenie ochrony ofiar 
przemocy 

 

Konstytucja RP stanowi, iż przyrodzona i niezbywalna godność człowieka jest 
źródłem wolności i praw człowieka i obywatela. Jej poszanowanie i ochrona 
jest obowiązkiem władz publicznych. Ustawa zasadnicza ustanawia także zakaz 
dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny. Przytoczone artykuły Kodeksu karnego 
nie chronią osób należących do grup narażonych na dyskryminację ze względu 
na inne niż wymienione w artykułach cechy. Zasadna jest zatem analiza 
porządku prawnego, w tym prawa karnego, zmierzająca do podniesienia 
poziomu ochrony prawnej grup narażonych na dyskryminację. 

 

Cel główny 1. Doskonalenie prawa i jego stosowania w zakresie 
przeciwdziałania przemocy wobec kobiet oraz przemocy domowej 

 

 

Cel główny 1. Doskonalenie prawa i jego stosowania w zakresie 
przeciwdziałania przemocy, w tym przemocy wobec kobiet oraz 

przemocy w rodzinie 

 

Cel szczegółowy 1.1 Przygotowanie do ratyfikacji Konwencji Rady Europy 
o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej 

 

 
 
 
 
Kluczowe działania prowadzące do osiągnięcia Celu 1.1 
 

1. Analiza dotychczasowych przepisów prawa w świetle zgodności z przepisami 
Konwencji. 
 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację 

Podmiot wskazany do 
współpracy 

Termin realizacji 
działania 

Pełnomocnik Rządu do 
Spraw Równego 

Traktowania  
Wszystkie resorty 2013 

 

2. Przeprowadzenie procesu przygotowania do ratyfikacji Konwencji Rady 
Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy 
domowej. 
 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację 

Podmiot wskazany do 
współpracy 

Termin realizacji 
działania 

Pełnomocnik Rządu do 
Spraw Równego 

Traktowania  
Wszystkie resorty 2013 

 

3. Przedłożenie do ratyfikacji Konwencji Prezydentowi RP. 
 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację 

Podmiot wskazany do 
współpracy 

Termin realizacji 
działania 

Pełnomocnik Rządu do 
Spraw Równego 

Traktowania, 
Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych  

--- 2013 

 

 

Cel szczegółowy 1.1 Przygotowanie wniosku o ratyfikację Konwencji Rady 
Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy 

domowej oraz wdrożenie postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 roku ustanawiającej normy 

minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz 
zastępującej decyzje ramową Rady 2001/220/WSiSW. 

 

Kluczowe działania prowadzące do osiągnięcia Celu 1.1  
 

1. Analiza dotychczasowych przepisów prawa w świetle zgodności z przepisami 
Konwencji oraz Dyrektywy. 
 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację 

Podmiot wskazany do 
współpracy 

Termin realizacji 
działania 

Pełnomocnik Rządu do 
Spraw Równego 

Traktowania  
Wszystkie resorty 2013 

 

2. Przeprowadzenie procesu przygotowania do ratyfikacji Konwencji Rady 
Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy 
domowej.  
 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację 

Podmiot wskazany do 
współpracy 

Termin realizacji 
działania 

Pełnomocnik Rządu do 
Spraw Równego 

Traktowania  
Wszystkie resorty 2013 

 

3. Przedłożenie do ratyfikacji Konwencji Prezydentowi RP.  
 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację 

Podmiot wskazany do 
współpracy 

Termin realizacji 
działania 

Pełnomocnik Rządu do 
Spraw Równego 

Traktowania, 
Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych  

--- 2013 

 



4. Koordynacja wykonywania Konwencji. 
 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację 

Podmiot wskazany do 
współpracy 

Termin realizacji 
działania 

Pełnomocnik Rządu do 
Spraw Równego 

Traktowania 

Ministerstwo 
Sprawiedliwości, 

Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych, 

Ministerstwo 
Pracy i Polityki 

Społecznej, 
Ministerstwo Edukacji 

Narodowej, 
Ministerstwo 

Zdrowia Ministerstwo 
Finansów 

od 2014 

 

4. Koordynacja wykonywania Konwencji. 
 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację 

Podmiot wskazany do 
współpracy 

Termin realizacji 
działania 

Pełnomocnik Rządu do 
Spraw Równego 

Traktowania 

Ministerstwo 
Sprawiedliwości, 

Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych, 

Ministerstwo 
Pracy i Polityki 

Społecznej, 
Ministerstwo Edukacji 

Narodowej, 
Ministerstwo 

Zdrowia Ministerstwo 
Finansów 

od 2014 

 

5. Implementacja postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady do 
polskiego porządku prawnego. 
 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację 

Podmiot wskazany do 
współpracy 

Termin realizacji 
działania 

Ministerstwo 
Sprawiedliwości 

--- 2015 
 

 

 

Cel szczegółowy 1.2 Przeciwdziałanie przestępstwom 
przeciwko przemocy seksualnej 

 

Kluczowe działania prowadzące do osiągnięcia Celu 1.2 
 

1. Zmiana ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. 
Nr 88, poz. 553) w zakresie trybu ścigania przestępstw określonych 
w Rozdziale XXV tj. art. 197, art. 198 i art. 199 §1 oraz art. 185a ustawy z dnia 
6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego w zakresie trybu 
przesłuchań ofiar przemocy seksualnej na etapie postępowania 
przygotowawczego i podczas rozprawy. 
 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację 

Podmiot wskazany do 
współpracy 

Termin realizacji 
działania 

Ministerstwo 
Sprawiedliwości 

Pełnomocnik Rządu do 
Spraw Równego 

Traktowania 
2013 

 

2. Wypracowanie procedury postępowania służb medycznych, policji 
i prokuratury wobec ofiar przemocy seksualnej mającej na celu 
przeciwdziałanie ich wtórnej wiktymizacji. 
 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację 

Podmiot wskazany do 
współpracy 

Termin realizacji 
działania 

Pełnomocnik Rządu do 
spraw Równego 

Traktowania, 
Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych, 
Ministerstwo Zdrowia, 

Ministerstwo 
Sprawiedliwości 

organizacje 
pozarządowe 

2013 

 

3. Przeprowadzenie szkoleń skierowanych do służb medycznych, policji 
i prokuratury z zakresu stosowania procedury wskazanej w pkt 2. 
 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację 

Podmiot wskazany do 
współpracy 

Termin realizacji 
działania 

Pełnomocnik Rządu do 
spraw Równego 

Traktowania, 
Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych, 
Ministerstwo Zdrowia, 

Ministerstwo 
Sprawiedliwości 

organizacje 
pozarządowe 

2014 

 

4. Prawne umocowanie, w formie rozporządzenia lub zarządzenia, procedury 
postępowania służb medycznych, policji i prokuratury wobec ofiar przemocy 
seksualnej. 
 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację 

Podmiot wskazany do 
współpracy 

Termin realizacji 
działania 

 
Pełnomocnik Rządu do 

Spraw Równego 
Traktowania 

 

--- 2013 

 

5. Zainicjowanie debaty publicznej na temat wyłączenia konieczności zgody na 
badanie oraz inne świadczenia medyczne przedstawiciela ustawowego lub 
opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej w sytuacji, gdy jest ona ofiarą 
przemocy seksualnej. 
 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację 

Podmiot wskazany do 
współpracy 

Termin realizacji 
działania 

Pełnomocnik Rządu do 
Spraw Równego 

Traktowania 

Ministerstwo Zdrowia, 
Rzecznik Praw Pacjenta, 

organizacje 
pozarządowe, 

przedstawiciele świata 
nauki 

2013 

 

 

Cel szczegółowy 1.2 Przeciwdziałanie przemocy seksualnej 
 

 

Kluczowe działania prowadzące do osiągnięcia Celu 1.2 
 

1. Zmiana ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. 
Nr 88, poz. 553) w zakresie trybu ścigania przestępstw określonych 
w Rozdziale XXV tj. art. 197, art. 198 i art. 199 §1 oraz art. 185a ustawy z dnia 
6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 89, 
poz. 555) w zakresie trybu przesłuchań osób doświadczających przemocy 
seksualnej na etapie postępowania przygotowawczego i podczas rozprawy.  
 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację 

Podmiot wskazany do 
współpracy 

Termin realizacji 
działania 

Ministerstwo 
Sprawiedliwości 

Pełnomocnik Rządu do 
Spraw Równego 

Traktowania 
2014 

 

2. Wypracowanie procedury postępowania służb medycznych, policji 
i prokuratury wobec osób doświadczających przemocy seksualnej mającej na 
celu przeciwdziałanie ich wtórnej wiktymizacji. 
 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację 

Podmiot wskazany do 
współpracy 

Termin realizacji 
działania 

 
Pełnomocnik Rządu do 

Spraw Równego 
Traktowania, 

Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych, 

Ministerstwo Zdrowia  
 

Ministerstwo 
Sprawiedliwości, 

organizacje 
pozarządowe  

2014 

 

3. Prawne umocowanie procedury postępowania służb medycznych, policji 
i prokuratury wobec osób doświadczających przemocy seksualnej.  
 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację 

Podmiot wskazany do 
współpracy 

Termin realizacji 
działania 

Pełnomocnik Rządu do 
Spraw Równego 

Traktowania 

Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych, 

Ministerstwo Zdrowia, 
Ministerstwo 

Sprawiedliwości, 
Ministerstwo Pracy i 
Polityki Społecznej, 

Policja  

2014 

 

4. Przeprowadzenie szkoleń skierowanych do służb medycznych, policji 
i prokuratury z zakresu stosowania procedury wskazanej w pkt 2. 
 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację 

Podmiot wskazany do 
współpracy 

Termin realizacji 
działania 

Pełnomocnik Rządu do 
Spraw Równego 

Traktowania, 
Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych, 
Ministerstwo Zdrowia 

Ministerstwo 
Sprawiedliwości, 

organizacje 
pozarządowe 

2015 

 

5. Zainicjowanie debaty publicznej na temat wyłączenia konieczności zgody na 
badanie oraz inne świadczenia medyczne przedstawiciela ustawowego lub 
opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej w sytuacji, gdy jest ona ofiarą 
przemocy seksualnej. 
 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację 

Podmiot wskazany do 
współpracy 

Termin realizacji 
działania 

Pełnomocnik Rządu do 
Spraw Równego 

Traktowania 

Ministerstwo Zdrowia, 
Rzecznik Praw Pacjenta, 

organizacje 
pozarządowe, 

przedstawiciele świata 
nauki 

2014 

 
 

 

Cel główny 3. Przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych, 
niepełnosprawnych oraz przedstawicieli mniejszości narodowych, 

etnicznych oraz migrantów 
 

 

Cel główny 3. Przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych, 
osób z niepełnosprawnością oraz osób o innym niż polskie 

pochodzeniu etnicznym lub narodowym 
 

 

Cel szczegółowy 3.1 Zwiększenie świadomości społecznej na temat 
zjawiska przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych. 

 

Kluczowe działania prowadzące do osiągnięcia Celu 3.1 
 

Prowadzenie działań uświadamiających skierowanych do ogółu społeczeństwa 
uwrażliwiających na zjawisko przemocy wobec osób starszych 
i niepełnosprawnych. 
 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację 

Podmiot wskazany do 
współpracy 

Termin realizacji 
działania 

Ministerstwo Pracy i 
Polityki Społecznej 

Pełnomocnik Rządu do 
spraw Równego 

Traktowania, 
organizacje 

od 2013 

 

Cel szczegółowy 3.1 Zwiększenie świadomości społecznej na temat 
zjawiska przemocy wobec osób starszych i osób z niepełnosprawnością.  

 

Kluczowe działania prowadzące do osiągnięcia Celu 3.1  
 

Prowadzenie działań uświadamiających skierowanych do ogółu społeczeństwa 
uwrażliwiających na zjawisko przemocy wobec osób starszych 
i z niepełnosprawnością. 
 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację 

Podmiot wskazany do 
współpracy 

Termin realizacji 
działania 

Ministerstwo Pracy i 
Polityki Społecznej 

Pełnomocnik Rządu do 
spraw Równego 

Traktowania, 
Ministerstwo Edukacji 

od 2013 



pozarządowe 
 
 

Narodowej, organizacje 
pozarządowe 

 
 

 

Cel szczegółowy 3.2 Podniesienie poziomu wiedzy na temat zjawiska 
przemocy wobec przedstawicieli mniejszości narodowych, etnicznych oraz 

migrantów 
 

Kluczowe działania prowadzące do osiągnięcia Celu 3.2 
 

Przeprowadzenie badań ilościowych w celu ustalenia skali zjawiska przemocy 
wobec przedstawicieli mniejszości narodowych, etnicznych oraz migrantów. 
 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację 

Podmiot wskazany do 
współpracy 

Termin realizacji 
działania 

Ministerstwo 
Administracji i 

Cyfryzacji 

organizacje 
pozarządowe 

2014 

 
 

 

Cel szczegółowy 3.2  Podniesienie poziomu wiedzy na temat zjawiska 
przemocy wobec osób o innym niż polskie pochodzeniu etnicznym lub 

narodowym 
 

Kluczowe działania prowadzące do osiągnięcia Celu 3.2  
 

1. Prowadzenie monitoringu przestępstw z nienawiści popełnianych z powodu 
przynależności narodowej i etnicznej oraz analiza uzyskanych informacji w celu 
opracowania charakterystyki zjawiska. 
 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację 

Podmiot wskazany do 
współpracy 

Termin realizacji 
działania 

Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych 

--- od 2013 

 

2. Prezentacja wyników dobrych praktyk związanych z przeciwdziałaniem 
przemocy i przestępstwom z nienawiści. 
 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację 

Podmiot wskazany do 
współpracy 

Termin realizacji 
działania 

Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych 

---- 2014 

 
 

 

Cel główny 4. Przeciwdziałanie przemocy fizycznej i psychicznej 
oraz jej skutków wobec osób LGBT 

 

 

Cel główny 4. Przeciwdziałanie przemocy fizycznej i psychicznej 
oraz jej skutków wobec osób LGBT 

 

 

Cel szczegółowy 4.1 Uwzględnienie czynnika orientacji seksualnej oraz 
tożsamości płciowej w wybranych regulacjach prawnych dotyczących przemocy 
 

Kluczowe działania prowadzące do osiągnięcia Celu 4.1 
 

1. Uwzględnienie w działaniach związanych z realizacją zadań wynikających 
z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z późń. zm.) specyficznych potrzeb i barier 
związanych z homofobiczną przemocą wobec członków rodziny będących 
osobami LGBT i przemocą w związkach osób tej samej płci w szczególności w: 
− standardach podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne 
ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, 
− wytycznych do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie. 
 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację 

Podmiot wskazany do 
współpracy 

Termin realizacji 
działania 

Ministerstwo Pracy i 
Polityki Społecznej 

organizacje 
pozarządowe, 

Ośrodki Pomocy 
Społecznej 

2015 

 

2. Wprowadzenie kompleksowych regulacji dotyczących przetrzymywania osób 
transseksualnych w miejscach pobytu przymusowego. 
 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację 

Podmiot wskazany do 
współpracy 

Termin realizacji 
działania 

Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych 

organizacje 
pozarządowe 

2015 

 
 

 

Cel szczegółowy 4.1 Podniesienie poziomu wiedzy 
na temat zjawiska przemocy wobec osób LGBT 

 

Kluczowe działania prowadzące do osiągnięcia Celu 4.1  
 

1. Prowadzenie monitoringu przestępstw z nienawiści popełnianych z powodu 
orientacji seksualnej oraz analiza uzyskanych informacji w celu opracowania 
charakterystyki zjawiska.  
 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację 

Podmiot wskazany do 
współpracy 

Termin realizacji 
działania 

Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych 

--- od 2013 

 
 

 

Cel główny 5. Przeciwdziałanie przemocy i mowie nienawiści 
w odniesieniu do grup narażonych na dyskryminację 

 

 

Cel główny 5. Przeciwdziałanie przemocy i mowie nienawiści 
w odniesieniu do grup narażonych na dyskryminację 

 

 

Cel szczegółowy 5.1  Nowelizacja ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 
Karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553) zmierzająca do podniesienia poziomu 

ochrony prawnej grup narażonych na dyskryminację 
 

Kluczowe działania prowadzące do osiągnięcia Celu 5.1 
 

Zmiana art. 119, art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 
Karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553) polegająca na poszerzeniu katalogu 
przesłanek o orientację seksualną, tożsamość płciową, niepełnosprawność, 
wiek i płeć. 
 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację 

Podmiot wskazany do 
współpracy 

Termin realizacji 
działania 

Ministerstwo 
Sprawiedliwości 

Pełnomocnik Rządu do 
spraw Równego 

Traktowania, 
organizacje 

pozarządowe 

2014 

 
 

 

Cel szczegółowy 5.1 Podniesienie poziomu ochrony 
prawnej grup narażonych na dyskryminację 

 

 
Kluczowe działania prowadzące do osiągnięcia Celu 5.1  
 

1. Analiza porządku prawnego, w tym prawa karnego, pod kątem właściwych 
zmian organizacyjnych lub legislacyjnych.  
2. Zmiana przepisów prawa karnego – w zależności od wyniku analizy 
określonej w pkt 1.  
 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację 

Podmiot wskazany do 
współpracy 

Termin realizacji 
działania 

Ministerstwo 
Sprawiedliwości 

Pełnomocnik Rządu do 
spraw Równego 

Traktowania, 
organizacje 

pozarządowe 

2014 

 
 

 

 

Cel główny 6. Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej w szkole 
powodowanej stereotypami i uprzedzeniami 

 

------------------------------- 

 

Cel szczegółowy 6.1 Kontynuacja Programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” 
poszerzonego o zagadnienia dotyczące przemocy rówieśniczej powodowanej 

stereotypami i uprzedzeniami 
 

Kluczowe działania prowadzące do osiągnięcia Celu 6.1 
 

Uwzględnienie w kolejnej edycji Programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” 
zagadnień dotyczących przemocy rówieśniczej, która może dotyczyć osób 
należących lub kojarzonych z grupami narażonymi na dyskryminację. 
 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację 

Podmiot wskazany do 
współpracy 

Termin realizacji 
działania 

Ministerstwo Edukacji 
Narodowej 

Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych, 

Rzecznik 
Praw Dziecka, 
organizacje 

pozarządowe 

od 2014 

 
 

------------------------------- 

 

Cel szczegółowy 6.2 Podniesienie świadomości społecznej 
na temat zjawiska przemocy rówieśniczej w szkole 

powodowanej stereotypami i uprzedzeniami. 
 

Kluczowe działania prowadzące do osiągnięcia Celu 6.2 
 

1. Przeprowadzenie badania opinii publicznej wśród grup należących do 
adresatów kampanii na temat społecznych skutków zjawiska przemocy 
rówieśniczej powodowanej stereotypami i uprzedzeniami. 
 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację 

Podmiot wskazany do 
współpracy 

Termin realizacji 
działania 

Ministerstwo Edukacji organizacje 2014 

------------------------------- 



Narodowej pozarządowe 
 

2. Przeprowadzenie kampanii społecznej uwrażliwiającej na występowanie 
zjawiska przemocy rówieśniczej w szkole skierowanej do uczniów, nauczycieli 
i rodziców. 
 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację 

Podmiot wskazany do 
współpracy 

Termin realizacji 
działania 

Ministerstwo Edukacji 
Narodowej 

--- 2014 

 

3. Ewaluacja efektów kampanii. 
 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację 

Podmiot wskazany do 
współpracy 

Termin realizacji 
działania 

Ministerstwo Edukacji 
Narodowej 

--- 2014 

 
 

 

Obszar: Równe traktowanie w systemie edukacji 
 

(…) 
Podstawa programowa uwzględnia w szerokim zakresie treści nauczania 
dotyczące poszanowania godności człowieka, równości oraz praw człowieka. 
Pośród celów głównych wskazano zatem przeciwdziałanie wszelkim przejawom 
dyskryminacji i nietolerancji.[przypis: Z informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej, lipiec 2012] Nadal 
jednak w niewystarczającym stopniu treści zawarte w podstawie programowej 
znajdują odzwierciedlenie w programach nauczania oraz narzędziach 
edukacyjnych.[przypis: „Wielka nieobecna. O edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej 

w Polsce. Raport z badań, pod red. Marty Abramowicz, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Warszawa 2011] 
Ważnym zagadnieniem związanym z zasadą równego traktowania w obszarze 
edukacji jest kwestia odpowiedniego formułowania programów nauczania oraz 
wykorzystywania narzędzi edukacyjnych uwzględniających zasady edukacji 
antydyskryminacyjnej. 
W raporcie „Edukacja antydyskryminacyjna i jej standardy jakościowe” 
specyfika tego rodzaju edukacji została określona jako „świadome działanie 
podnoszące wiedzę, umiejętności i wpływające na postawy, które ma na celu 
przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami oraz 
wspieranie równości i różnorodności”. [przypis: Edukacja antydyskryminacyjna i jej standardy 

jakościowe, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Warszawa 2011.] Edukacja 
antydyskryminacyjna ma na celu rozwijanie wiedzy na temat mechanizmów 
dyskryminacji i wykluczenia. Ważne jest zrozumienie, w jaki sposób stereotypy 
i uprzedzenia prowadzą do nierównego traktowania i naruszania praw 
jednostki. Edukacja antydyskryminacyjna zajmuje się przejawami oraz 
konsekwencjami dyskryminacji w każdym obszarze naszego życia. Kluczowe 
jest postrzeganie zjawiska dyskryminacji nie tylko poprzez pryzmat osoby 
dyskryminowanej, ale również w kontekście istniejących relacji władzy 
(społecznej, politycznej, ekonomicznej, symbolicznej) oraz systemu 
przywilejów grup dominujących. [przypis: Edukacja antydyskryminacyjna i jej standardy jakościowe, 

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Warszawa 2011] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potrzebę nauczania uwzględniającego standardy edukacji 
antydyskryminacyjnej potwierdzają również diagnozy instytucji państwowych. 
W raporcie Instytutu Badań Edukacyjnych czytamy: „System edukacji 
podejmuje zadania z zakresu wyrównywania szans edukacyjnych, jednak 
przyczynia się też do reprodukowania tych nierówności. Proces wykluczenia 
społecznego powoduje nie tylko bieda, czy niski status społeczny rodziców, 
lecz także negatywne postawy wobec grup czy zbiorowości uważanych za 
„inne”.[przypis: Społeczeństwo w drodze do wiedzy. Raport o stanie edukacji 2010, pod red. M. Fedorowicza, M. Sitka, 

Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2011] 
Według najnowszego raportu z badań przeprowadzonego przez Towarzystwo 
Edukacji Antydyskryminacyjnej, obecność tematyki antydyskryminacyjnej, 
równości i różnorodności w systemie edukacji formalnej jest niewielka. Treści 
przekazywane dzieciom i młodzieży podczas nauki w szkole często stanowią 
powielenie funkcjonujących stereotypów i uprzedzeń dotyczących różnych grup 
społecznych zagrożonych dyskryminacją i wykluczeniem społecznym. 
Jednocześnie, dostępne analizy i badania systemu edukacji formalnej w Polsce 
wskazują na obecność w systemie edukacji formalnej wielu stereotypowych 
oraz wykluczających treści dotyczących grup mniejszościowych.[przypis: „Wielka 

Nieobecna o edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce”, Raport z badań, Towarzystwo 

Edukacji Antydyskryminacyjnej, pod redakcją M. Abramowicz, Warszawa 2011] 

Analizy podręczników w Polsce wykazały, iż w większości autorzy podręczników 
nie przestrzegają zasady gender mainstreaming – czyli procesu, podczas 
którego ocenia się w jaki sposób każde zaplanowane działanie (włączając 
legislację, polityki i programy we wszystkich obszarach na wszystkich 
poziomach) wpływa na sytuację kobiet i mężczyzn. 
Wszystkie podręczniki szkolne w mniejszym lub większym stopniu powielają 
stereotypy 
dotyczące ról płciowych czy obowiązków kobiet i mężczyzn i dotyczy to 
każdego etapu nauczania. Na poziomie przedszkola i grup „zerówkowych” 
stereotypy płciowe pogłębiane są za pomocą przekazu ilustrowanego, 
w podręcznikach dla starszych uczniów i uczennic przekaz ten zawarty jest 
również w warstwie słownej. Polecenia formułowane są w formie 
męskoosobowej, zakłada się bowiem, że „uczeń” jest rodzajem uniwersalnym. 
Tradycjonalizm dotyczy prezentowania kobiet w podręcznikach szkolnych 
w rolach żony, matki czy córki, natomiast role męskie obejmują aktywności 
zawodowe i publiczne. Kobiety w podręcznikach nie pracują w zawodach 
związanych z władzą i prestiżem, ani nie pełnią funkcji publicznych. Podkreśla 
się za to ich opiekuńczość, skłonność do poświęceń i zależność od innych. 
Mężczyźni z kolei, są ambitni, aktywni, racjonalni i opanowani. Podobnie 
przedstawiane jest młodsze pokolenie. Chłopcy są ciekawi świata, poszukujący, 
a dziewczynki uległe, spokojne, zainteresowane głównie sprawami domowymi. 
Preferowany jest rodzinnocentryczny typ społeczeństwa i stereotypowe układy 
rodzinne: mama, tata, dwoje dzieci. Nieobecny jest natomiast problem 
„inności”, nie podejmuje się też prób oswajania z nią. Nie ma dzieci 
z niepełnosprawnością, pochodzących z innych kręgów kulturowych, 
samotnych matek, nie ma rodzin alternatywnych, ani osób homoseksualnych. 
Nie porusza się również tematyki biedy, bezrobocia, przemocy domowej, 
alkoholizmu czy molestowania.[przypis: Dyskryminacja ze względu na płeć, stan cywilny, stan rodzinny, 

Raport na podstawie analizy danych zastanych, Dokument opracowany w ramach projektu „Równe traktowanie standardem 

dobrego rządzenia”, Kraków, czerwiec 2011] 

Autorzy i autorki podręczników nie podejmują również próby odnalezienia 
kobiet ważnych w historii czy literaturze, mogących stanowić przeciwwagę dla 

 

Obszar: Równe traktowanie w systemie edukacji 
 

(…) 
Podstawa programowa uwzględnia w szerokim zakresie treści nauczania 
dotyczące poszanowania godności człowieka, równości oraz praw człowieka. 
Pośród celów głównych wskazano zatem przeciwdziałanie wszelkim przejawom 
dyskryminacji i nietolerancji.[przypis: Na podstawie informacji Ministerstwa Edukacji Narodowej, lipiec 2012 

r. oraz kwiecień 2013 r. ] 
W opinii autorów publikacji podsumowującej badania zrealizowane przez 
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej[przypis: „Wielka nieobecna. O edukacji 

antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce. Raport z badań, pod red. Marty Abramowicz, Towarzystwo 

Edukacji Antydyskryminacyjnej, Warszawa 2011], treści zawarte w podstawie programowej 
nadal w niewystarczającym stopniu znajdują odzwierciedlenie w programach 
nauczania oraz narzędziach edukacyjnych. Autorzy ww. raportu z badań 
wskazują ponadto, że ważnym zagadnieniem związanym z zasadą równego 
traktowania w obszarze edukacji jest kwestia odpowiedniego formułowania 
programów nauczania oraz wykorzystywania narzędzi edukacyjnych 
uwzględniających zasady edukacji antydyskryminacyjnej. 
W opinii autorów publikacji podsumowującej badania zrealizowane przez 
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej[przypis: „Wielka nieobecna. O edukacji 

antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce. Raport z badań, pod red. Marty Abramowicz, Towarzystwo 

Edukacji Antydyskryminacyjnej, Warszawa 2011], treści zawarte w podstawie programowej 
nadal w niewystarczającym stopniu znajdują odzwierciedlenie w programach 
nauczania oraz narzędziach edukacyjnych. Autorzy ww. raportu z badań 
wskazują ponadto, że ważnym zagadnieniem związanym z zasadą równego 
traktowania w obszarze edukacji jest kwestia odpowiedniego formułowania 
programów nauczania oraz wykorzystywania narzędzi edukacyjnych 
uwzględniających zasady edukacji antydyskryminacyjnej. 
W publikacji „Edukacja antydyskryminacyjna i jej standardy jakościowe” 
specyfika tego rodzaju edukacji została określona jako „świadome działanie 
podnoszące wiedzę, umiejętności i wpływające na postawy, które ma na celu 
przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami oraz 
wspieranie równości i różnorodności”. Ponadto w publikacji wskazano, że 
edukacja antydyskryminacyjna ma na celu rozwijanie wiedzy na temat 
mechanizmów dyskryminacji i wykluczenia. Ważne jest zrozumienie, w jaki 
sposób stereotypy i uprzedzenia prowadzą do nierównego traktowania 
i naruszania praw jednostki. Edukacja antydyskryminacyjna zajmuje się 
przejawami oraz konsekwencjami dyskryminacji w każdym obszarze naszego 
życia. Kluczowe jest postrzeganie zjawiska dyskryminacji nie tylko poprzez 
pryzmat osoby dyskryminowanej, ale również w kontekście istniejących relacji 
władzy (politycznej, ekonomicznej, symbolicznej) oraz systemu przywilejów 
grup dominujących.[przypis: Edukacja antydyskryminacyjna i jej standardy jakościowe, Towarzystwo Edukacji 

Antydyskryminacyjnej, Warszawa 2011] 

Potrzebę nauczania uwzględniającego standardy edukacji 
antydyskryminacyjnej potwierdzają również diagnozy instytucji państwowych. 
W raporcie Instytutu Badań Edukacyjnych czytamy: „System edukacji 
podejmuje zadania z zakresu wyrównywania szans edukacyjnych, jednak 
przyczynia się też do reprodukowania tych nierówności. Proces wykluczenia 
społecznego powoduje nie tylko bieda, czy niski status społeczny rodziców, 
lecz także negatywne postawy wobec grup czy zbiorowości uważanych za 
„inne”.[przypis: Społeczeństwo w drodze do wiedzy. Raport o stanie edukacji 2010, pod red. M. Fedorowicza, M. Sitka, 

Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2011] 

W podstawę programową kształcenia ogólnego wpisana jest edukacja na 
temat równego traktowania (poprzez wprowadzenie obowiązkowych celów 
i treści nauczania w tym zakresie). Wydawnictwa edukacyjne, przygotowując 
podręczniki szkolne, zobligowane są do uwzględniania wymagań określonych 
w przepisach rozporządzenia w sprawie dopuszczania podręczników szkolnych 
do użytku szkolnego. Podręcznik bowiem może zostać dopuszczony do użytku 
szkolnego, jeżeli zawiera treści zgodne z przepisami prawa, w szczególności 
z Konstytucją RP, jak też z ratyfikowanymi przez Polskę umowami 
międzynarodowymi. Ministerstwo Edukacji Narodowej dostrzega potrzebę 
doskonalenia treści podręczników szkolnych pod kątem równego traktowania. 
Różnorodność w dalszym ciągu nie jest w wystarczającym stopniu 
uwzględniana w podręcznikach szkolnych. Należy zatem dążyć do rozszerzania 
sposobu prezentowania treści uwrażliwiających uczniów na różnorodność 
występującą w życiu społecznym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podręczniki przeznaczone do kształcenia ogólnego zawierają 
usystematyzowaną prezentację wszystkich treści nauczania z zakresu danych 



męskiego modelu bohatera czy naukowca. W podręcznikach szkolnych wyraźne 
jest zatem stosowanie podwójnych standardów wobec mężczyzn i kobiet oraz 
powielanie odmiennych oczekiwań wobec obu płci. Model przekazywania 
wiedzy, w którym zawarta jest negatywna ocena roli kobiet lub 
deprecjonowanie ich osiągnięć określa się „ukrytym programem nauczania”. W 
biogramach kobiet pojawiają się wzmianki o wyglądzie, życiu seksualnym czy 
cechach charakteru. Mężczyzn charakteryzuje się głównie w kontekście ich 
dokonań i zasług. 
Współczesna szkoła oczekuje od dzieci określonych zachowań – innych od 
dziewczynek, innych od chłopców. Zwłaszcza na wcześniejszym etapie 
edukacyjnym, nagradza przede wszystkim te zachowania, które zwykle 
przypisywane są dziewczynkom, takie jak – pilność, posłuszeństwo, szeroko 
rozumiana „grzeczność”. Jednak w ostatecznym rozrachunku cechy 
przypisywane chłopcom takie jak – indywidualizm, pewna buntowniczość, 
bystrość – są wyżej wartościowane w dorosłym życiu. Brak refleksji na temat 
procesów nauczania może być krzywdzące zarówno dla chłopców 
i dziewczynek.[przypis: Tamże] 

(…) 

zajęć na danym etapie edukacyjnym oraz uwzględniają aktualny stan wiedzy 
naukowej. Istotnym zagadnieniem staje się eksponowanie postaci kobiet 
ważnych w historii, literaturze i nauce. 
 
 
 
 
 
Współczesna szkoła nadal często oczekuje od dzieci określonych zachowań – 
innych od dziewczynek, innych od chłopców. Zwłaszcza na wcześniejszym 
etapie edukacyjnym, nagradza przede wszystkim te zachowania, które zwykle 
przypisywane są dziewczynkom, takie jak – pilność, posłuszeństwo, szeroko 
rozumiana „grzeczność”. Jednak w ostatecznym rozrachunku cechy 
przypisywane chłopcom takie jak – indywidualizm, pewna buntowniczość, 
bystrość – są wyżej wartościowane w dorosłym życiu. Brak refleksji na temat 
procesów nauczania może być krzywdzące zarówno dla chłopców 
i dziewczynek.[przypis: Tamże] 
(…) 
 

 

Cel główny 1: Eliminowanie przejawów nierówności 
i dyskryminacji występujących w procesie edukacji 

 

 

Cel główny 1: Eliminowanie przejawów nierówności 
i dyskryminacji występujących w procesie edukacji 

 

 

Cel szczegółowy 1.1 Diagnoza przyczyn utrzymywania się treści 
niezgodnych z zasadą równego traktowania w procesie edukacji 

 

Kluczowe działania prowadzące do osiągnięcia Celu 1.1 
 

1. Ewaluacja systemu dopuszczania do użytku podręczników szkolnych w celu 
eliminacji błędów powodujących utrwalanie w procesie edukacji treści 
niezgodnych z zasadą równego traktowania. 
 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację 

Podmiot wskazany do 
współpracy 

Termin realizacji 
działania 

Ministerstwo Edukacji 
Narodowej 

Pełnomocnik Rządu do 
spraw Równego 

Traktowania, 
organizacje 

pozarządowe 

2013 

 

2. Analiza możliwości wykluczania błędów utrwalających treści niezgodne 
z zasadą równego traktowania z podręczników szkolnych w tym podręczników 
cyfrowych. 
 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację 

Podmiot wskazany do 
współpracy 

Termin realizacji 
działania 

Ministerstwo Edukacji 
Narodowej 

Pełnomocnik Rządu do 
spraw Równego 

Traktowania, Rzecznik 
Praw Dziecka, Rzecznik 
Praw Obywatelskich, 

organizacje 
pozarządowe 

2013 

 
 

 

Cel szczegółowy 1.1 Diagnoza przyczyn utrzymywania się treści 
niezgodnych z zasadą równego traktowania w procesie edukacji 

 

Kluczowe działania prowadzące do osiągnięcia Celu 1.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Analiza możliwości wykluczania błędów utrwalających treści niezgodne 
z zasadą równego traktowania z podręczników szkolnych. 
 

 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację 

Podmiot wskazany do 
współpracy 

Termin realizacji 
działania 

Ministerstwo Edukacji 
Narodowej 

Pełnomocnik Rządu do 
spraw Równego 

Traktowania, Rzecznik 
Praw Dziecka, Rzecznik 
Praw Obywatelskich, 

organizacje 
pozarządowe 

2014 

 
 

 

Obszar: Równe traktowanie w systemie ochrony zdrowia 
 

(…) 
Osoby należące do grupy narażonej na dyskryminację ze względu na orientację 
seksualną często doświadczają gorszego traktowania w kontakcie ze służbą 
zdrowia. Zdaniem autorów raportu na temat sytuacji społecznej osób 
LGBT[przypis: „Sytuacja społeczna osób LGBT. Raport za lata 2010 i 2011, pod red. M. Makuchowskiej i M. Pawlęgi, 

Warszawa, wrzesień 2012] w polskiej polityce zdrowotnej osoby te są wręcz 
„niewidzialne”. Przyczyną tego stanu rzeczy jest poziom kształcenia służb 
medycznych. Główne kompetencje, jakich powinny nabyć osoby studiujące na 
kierunkach lekarskich, to wiedza o funkcjonowaniu organizmu i chorobach oraz 
umiejętności wykonywania różnego rodzaju zabiegów. W bardzo niewielkim 
stopniu przewiduje się kształcenie w zakresie psychologii lekarskiej co często 
skutkuje niedostatecznym rozumieniem sytuacji pacjenta. W przypadku osób 
nieheteronormatywnych kwestie związane ze zrozumieniem ich sytuacji  
zostały w programie kształcenia zupełnie pominięte, bądź przedstawione 
w sposób dyskryminujący. Przykładem tego są treści zawarte w programie 
nauczania obowiązującym w Centrum Kształcenia Podyplomowego dla 
Pielęgniarek i Położnych. Są one niezgodne z obecnym stanem wiedzy i stoją 
w sprzeczności z międzynarodowymi standardami wytycznymi m.in. przez 
Międzynarodowej Organizację Zdrowia. 
 

 

Obszar: Równe traktowanie w systemie ochrony zdrowia 
 

(…) 
Osoby należące do grupy narażonej na dyskryminację ze względu na orientację 
seksualną często doświadczają gorszego traktowania w kontakcie z systemem 
ochrony zdrowia. Zdaniem autorów raportu na temat sytuacji społecznej osób 
LGBT[przypis: „Sytuacja społeczna osób LGBT. Raport za lata 2010 i 2011, pod red. M. Makuchowskiej i M. Pawlęgi, 

Warszawa, wrzesień 2012] w polskiej polityce zdrowotnej osoby te są wręcz 
„niewidzialne”. Przyczyną tego stanu rzeczy jest poziom kształcenia służb 
medycznych. Główne kompetencje, jakich powinny nabyć osoby studiujące na 
kierunkach lekarskich, to wiedza o funkcjonowaniu organizmu i chorobach oraz 
umiejętności wykonywania różnego rodzaju zabiegów. W bardzo niewielkim 
stopniu przewiduje się kształcenie w zakresie psychologii lekarskiej co często 
skutkuje niedostatecznym rozumieniem sytuacji pacjenta. 

 

Cel główny 4. Podniesienie standardów nauczania lekarzy 
oraz pielęgniarek i położnych w kwestii dotyczącej LGBT 

 

Cel główny 4. Podniesienie standardów nauczania lekarzy 
oraz pielęgniarek i położnych w kwestii dotyczącej LGBT 

 

 

Cel szczegółowy 4.1 Wzrost stanu wiedzy na temat osób LGBT 
wśród osób pracujących w ochronie zdrowia 

 

Kluczowe działania prowadzące do osiągnięcia Celu 4.1 
 

Uwzględnienie w ramowych programach kształcenia w zakresie studiów 
lekarskich, treści dotyczących aktualnej wiedzy medycznej i psychologicznej na 
temat orientacji seksualnych, tożsamości płciowych, funkcjonowania 
społecznego, a także specyficznych barier i potrzeb osób LGBT. 
 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację 

Podmiot wskazany do 
współpracy 

Termin realizacji 
działania 

Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego 

--- pierwsza połowa 2015 

 
 

 

Cel szczegółowy 4.1 Wzrost stanu wiedzy na temat osób LGBT 
wśród osób pracujących w systemie ochrony zdrowia 

 

Kluczowe działania prowadzące do osiągnięcia Celu 4.1 
 

1. Uwzględnienie w standardach kształcenia na kierunku lekarskim treści 
dotyczących aktualnej wiedzy medycznej i psychologicznej na temat orientacji 
seksualnych, tożsamości płciowych, funkcjonowania społecznego, a także 
specyficznych barier i potrzeb osób LGBT.  
 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację 

Podmiot wskazany do 
współpracy 

Termin realizacji 
działania 

Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego 

--- 2015 

 

2. Podniesienie standardów nauczania położnych i pielęgniarek w trakcie 
kształcenia przeddyplomowego.  
 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację 

Podmiot wskazany do 
współpracy 

Termin realizacji 
działania 

Ministerstwo Zdrowia --- 2015 
 
 

 

Cel szczegółowy 4.2 Podniesienie jakości programu nauczania 
obowiązującego 

w Centrum Kształcenia Podyplomowego dla Pielęgniarek i Położnych 
w kwestii dotyczącej LGBT 

 

Kluczowe działania prowadzące do osiągnięcia Celu 4.2 
 

Zmiana treści dotyczących kwestii LGBT znajdujących się w programie 
nauczania obowiązującym w Centrum Kształcenia Podyplomowego dla 
Pielęgniarek i Położnych. 
 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację 

Podmiot wskazany do 
współpracy 

Termin realizacji 
działania 

Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego 

--- pierwsza połowa 2015 

------------------------------- 



 
 

 

 

Obszar: Równe traktowanie w dostępie do dóbr i usług 
 

 

Obszar: Równe traktowanie w dostępie do dóbr i usług 
 

 

Cel główny 8. Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, 
wiek, pochodzenie narodowe i etniczne, niepełnosprawność 

oraz orientację seksualną w mediach 
 

 

Cel główny 8. Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, 
wiek, pochodzenie narodowe i etniczne, niepełnosprawność 

oraz orientację seksualną w mediach 
 

 

Cel szczegółowy 8.1 Zmiana stereotypowego i dyskryminującego wizerunku 
osób należących do grup narażonych na dyskryminację w przekazie medialnym 
 

Kluczowe działania prowadzące do osiągnięcia Celu 8.1 
 

1. Zainicjowanie i przeprowadzenie szerokiej debaty publicznej na temat 
sposobu przedstawiania osób należących do grup narażonych na 
dyskryminację w przekazie medialnym (z udziałem znanych postaci 
publicznych, przedstawicieli środowisk naukowych oraz medioznawców). 
 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację 

Podmiot wskazany do 
współpracy 

Termin realizacji 
działania 

Pełnomocnik Rządu do 
spraw Równego 

Traktowania 

Krajowa Rada 
Radiofonii i 
Telewizji, 

przedstawiciele 
mediów, 

przedstawiciele 
środowisk naukowych, 

organizacje 
pozarządowe 

2013 

 

2. Zawiązanie szerokiej koalicji „Media równych szans” w celu propagowania 
tematyki równego traktowania w środkach masowego przekazu oraz 
podejmowania inicjatyw z tym związanych. 
 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację 

Podmiot wskazany do 
współpracy 

Termin realizacji 
działania 

Pełnomocnik Rządu do 
spraw Równego 

Traktowania 

Krajowa Rada 
Radiofonii i 

Telewizji, Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, 
organizacje 

pozarządowe, 
przedstawiciele 

mediów, 
przedstawiciele 

środowisk naukowych 

2013 

 

3. Organizacja konkursów na najlepsze inicjatywy medialne wpisujące się 
w zasadę równego traktowania. 
 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację 

Podmiot wskazany do 
współpracy 

Termin realizacji 
działania 

Pełnomocnik Rządu do 
spraw Równego 

Traktowania 
Przedstawiciele mediów pierwsza połowa 2015 

 
 

 

Cel szczegółowy 9.1 Zmiana dyskryminującego wizerunku osób należących 
do grup narażonych na nierówne traktowanie w przekazie medialnym 

 

Kluczowe działania prowadzące do osiągnięcia Celu 9.1 
 

1. Zainicjowanie i przeprowadzenie szerokiej debaty publicznej na temat 
sposobu przedstawiania osób należących do grup narażonych na nierówne 
traktowanie w przekazie medialnym (z udziałem znanych postaci publicznych, 
przedstawicieli środowisk naukowych oraz medioznawców). 
 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację 

Podmiot wskazany do 
współpracy 

Termin realizacji 
działania 

Pełnomocnik Rządu do 
spraw Równego 

Traktowania 

Krajowa Rada 
Radiofonii i 
Telewizji, 

przedstawiciele 
mediów, 

przedstawiciele 
środowisk naukowych, 

organizacje 
pozarządowe 

2014 

 

2. Zawiązanie szerokiej koalicji „Media równych szans” w celu propagowania 
tematyki równego traktowania w środkach masowego przekazu. 
 
 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację 

Podmiot wskazany do 
współpracy 

Termin realizacji 
działania 

Pełnomocnik Rządu do 
spraw Równego 

Traktowania 

Krajowa Rada 
Radiofonii i 

Telewizji, Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, 
organizacje 

pozarządowe, 
przedstawiciele 

mediów, 
przedstawiciele 

środowisk naukowych 

2014 

 

3. Organizacja konkursów na najlepsze inicjatywy medialne wpisujące się 
w zasadę równego traktowania.  
 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację 

Podmiot wskazany do 
współpracy 

Termin realizacji 
działania 

Pełnomocnik Rządu do 
spraw Równego 

Traktowania 
Przedstawiciele mediów od 2015 

 
 


