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Słowo wstępu 

 
 Mając świadomość, jak ważny jest dostęp do informacji 

i podnoszenie świadomości obywateli i obywatelek na temat swoich
praw, przekazujemy zestawienie aktów prawnych dotyczących

równego traktowania. Zestawienie obejmuje między innymi przydatne
dokumenty dotyczące pochodzenia etnicznego 

i narodowego oraz integracji cudzoziemców, wyznania i religii,
orientacji seksualnej, czy niepełnosprawności. 

 W dyskusji publicznej bardzo często podejmuje się temat równego
traktowania jako jeden z nieodłącznych elementów rozwoju

społeczeństwa obywatelskiego. Rozmawiamy o praktyce, 
 o szansach, ale i trudnościach. Szukamy sposobów szerokiego

włączenia wszystkich osób w życie miast, gmin, społeczności lokalnych.
W tym procesie często szukamy źródeł, analiz rozwiązań prawnych.

Często wiedza taka jest również niezbędna w opracowywaniu
projektów przez organizacje społeczne, diagnozowaniu potrzeb danej

grupy zagrożonej, bądź dotkniętej dyskryminacją. 
Jesteśmy równi wobec prawa , dlatego liczymy, 

że poniższe wskazówki będą pomocne w Państwa codziennej pracy 
na rzecz dbania o świadomość, szacunek i tolerancję wszystkich 

grup i jednostek. 
 

 Z wyrazami szacunku 
 Dorota Piechowicz – Witoń 

 Naczelniczka Centrum Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Opola 
 Pełnomocniczka ds. Równego Traktowania 

 
 



PODSTAWOWYMI DOKUMENTAMI DLA WSZYSTKICH PRZESŁANEK SĄ: 
 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 
(Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów 
Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 2156 z późn. zm.)
3. Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
(Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności) 

z dnia 3 września 1953 r. (Dz.U . z 1993 r. Nr 61 poz. 284 z późn. zm.) 
4. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, uchwalona 

przez Ogólne Zgromadzenie ONZ w dniu 10 grudnia 1948 r. 
 

https://sip.lex.pl/#/act/16798613/39931?directHit=true&directHitQuery=Konstytucja
https://sip.lex.pl/#/act/16795332/33931?keyword=Europejska%20konwencja%20o%20ochronie%20praw%20cz%C5%82owieka%20i%20podstawowych%20wolno%C5%9Bci&cm=SFIRST
https://sip.lex.pl/#/act/16795332/33931?keyword=Europejska%20konwencja%20o%20ochronie%20praw%20cz%C5%82owieka%20i%20podstawowych%20wolno%C5%9Bci&cm=SFIRST


DOKUMENTY DOTYCZĄCE
PRZESŁANEK DYSKRYMINACJI: 

 
 

1. RELIGIA 
 

→Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 

z dnia 2 kwietnia 1997 r. 

(Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 z późn. zm.)

→Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich 

i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku 

dnia 19 grudnia 1966 r. 

(Dz. U. 1977 r. Nr 38 poz. 167) 

 

https://sip.lex.pl/#/act/16798613/39931?directHit=true&directHitQuery=Konstytucja


2. ORIENTACJA SEKSUALNA 
 

→Współczesna wiedza naukowa wyrażona w powszechnie uznawanych
stanowiskach Światowej Organizacji Zdrowia 

(World Health Organisation), Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego 
(w sprawie związków i rodzicielstwa osób homoseksualnych 

i biseksualnych), Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego
(American Psychological Association), Amerykańskiego Towarzystwa

Psychiatrycznego (American Psychiatric Association), 
Światowego Stowarzyszenia na rzecz Zdrowia Seksualnego (World

Association for Sexual Health) 
→Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 

(Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 z późn. zm.)
→Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów 

Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2156 z późn. zm.)

→Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej wydana w dniu 7 grudnia
2000 r. (Dz.U.UE.C.2007.303.1) 

→Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, uchwalona 
przez Ogólne Zgromadzenie ONZ w dniu 10 grudnia 1948 r.

 

https://sip.lex.pl/#/act/16798613/39931?directHit=true&directHitQuery=Konstytucja
https://sip.lex.pl/#/act/67728098/777903?directHit=true&directHitQuery=Karta%20praw%20podstawowych%20Unii%20Europejskiej
https://sip.lex.pl/#/act/67728098/777903?directHit=true&directHitQuery=Karta%20praw%20podstawowych%20Unii%20Europejskiej


 
 

3. POCHODZENIE ETNICZNE 

I NARODOWE ORAZ PRAWA CUDZOZIEMCÓW 

 

→Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 

(Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 z późn. zm.)

→Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35 z późn. zm) 

→Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1666 z późn. zm.)

→Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych 

i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 poz.823) 

→Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) 

→Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności 

(Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności) 

z dnia 3 września 1953 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 61 poz. 284 z późn. zm.)

→Konwencja ramowa Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych 

sporządzona w Strasburgu w dniu 1 lutego 1995 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 22 poz.209)

→Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych 

sporządzona w Strasburgu w dniu 5 listopada 1992 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 137 poz.1121)

→Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku 

w dniu 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 38 poz. 167)

→Konwencja dotycząca statusu uchodźców, sporządzona w Genewie 

w dniu 28 lipca 1951 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 119 poz. 515) 

→Protokół dotyczący statusu uchodźców sporządzony w Nowym Jorku 

w dniu 31 stycznia 1967 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 119 poz. 517)

→Karta Narodów Zjednoczonych podpisana w dniu 26 czerwca 1945 r.

→Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, uchwalona 

przez Ogólne Zgromadzenie ONZ w dniu 10 grudnia 1948 r.

 

https://sip.lex.pl/#/act/16798613/39931?directHit=true&directHitQuery=Konstytucja
https://sip.lex.pl/#/act/17156617/2201306?keyword=Ustawa%20o%20mniejszo%C5%9Bciach%20narodowych%20i%20etnicznych%20oraz%20o%20j%C4%99zyku%20regionalnym&cm=SFIRST
https://sip.lex.pl/#/act/17156617/2201306?keyword=Ustawa%20o%20mniejszo%C5%9Bciach%20narodowych%20i%20etnicznych%20oraz%20o%20j%C4%99zyku%20regionalnym&cm=SFIRST
https://sip.lex.pl/#/act/17030487/2780930?keyword=Ustawa%20o%20dzia%C5%82alno%C5%9Bci%20po%C5%BCytku%20publicznego%20i%20o%20wolontariacie&cm=SFIRST
https://sip.lex.pl/#/act/17030487/2780930?keyword=Ustawa%20o%20dzia%C5%82alno%C5%9Bci%20po%C5%BCytku%20publicznego%20i%20o%20wolontariacie&cm=SFIRST
https://sip.lex.pl/#/act/17564817/1003152?keyword=Europejska%20karta%20j%C4%99zyk%C3%B3w%20regionalnych%20lub%20mniejszo%C5%9Bciowych&cm=SFIRST
https://sip.lex.pl/#/act/16794476/32284?keyword=Konwencja%20dotycz%C4%85ca%20statusu%20uchod%C5%BAc%C3%B3w%2C%20sporz%C4%85dzona%20w%20Genewie%20dnia%2028%20lipca%201951%20r.&cm=SFIRST
https://sip.lex.pl/#/act/16794476/32284?keyword=Konwencja%20dotycz%C4%85ca%20statusu%20uchod%C5%BAc%C3%B3w%2C%20sporz%C4%85dzona%20w%20Genewie%20dnia%2028%20lipca%201951%20r.&cm=SFIRST


4. WIEK
 

→Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 
(Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 z późn. zm.)

→Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów 
Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 2156 z późn. zm.)
→Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy 

(Dz. U. z 2020 r. poz.1320 z późn. zm.)
→Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

 i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 z późn. zm.)
→Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne

Narodów Zjednoczonych w dniu 20 listopada 1989 r. 
(Dz. U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526 z późn. zm.)

→Europejski Pakt na rzecz Młodzieży przyjęty przez Radę Europejską 
w dniu 23 marca 2005 

 

https://sip.lex.pl/#/act/16798613/39931?directHit=true&directHitQuery=Konstytucja
https://sip.lex.pl/#/act/16789274/2800725?directHit=true&directHitQuery=kp
https://sip.lex.pl/#/act/16794487/32297?keyword=Konwencja%20o%20Prawach%20Dziecka%20przyj%C4%99ta%20przez%20Zgromadzenie%20Og%C3%B3lne%20Narod%C3%B3w%20Zjednoczonych&cm=SFIRST


 
 

5. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

 
→Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 

(Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 z późn. zm.)

→Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)

→Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym 

i innych środkach komunikowania się 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1824 z późn. zm.)

→Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.)

→Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. 

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 

(M.P. z 1997 r. Nr 50 poz. 475) 

→Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych,

 sporządzona w Nowym Jorku w dniu 13 grudnia 2006 r. 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 z późn. zm.)

 

https://sip.lex.pl/#/act/16798613/39931?directHit=true&directHitQuery=Konstytucja


6. PŁEĆ
 

→Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 
(Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 z późn. zm.)

→Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) 

→Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319)
→Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów 

Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2156 z późn. zm.)

→Ustawa z dnia 6 lutego 2015 r. o ratyfikacji Konwencji Rady Europy
 o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej,
sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 398)

→Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet przyjęta przez
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 18 grudnia 1979 r. 

(Dz. U. z 1982 r., Nr 10 poz. 71)
→Konwencja o Zapobieganiu Przemocy Wobec Kobiet i Przemocy Domowej
sporządzona w Stambule w dniu 11 maja 2011 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 961)
→Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej wydana 7 grudnia 2000 r.

(Dz.U.UE.C.2007.303.1) 
→Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2008 r. 

w sprawie równości płci oraz równouprawnienia kobiet w kontekście współpracy 
na rzecz rozwoju (Dz.U.UE.C.2009.66E.57) 

→Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 lutego 2010 r. 
w sprawie Pekinu + 15 - Platformy działania ONZ na rzecz równości płci

(Dz.U.UE.C.2010.348E.11 )
→Deklaracja Pekińska i Platforma Działania (IV Światowa Konferencja 

na rzecz Kobiet 4-15 września 1995 r. Pekin)
 
 

https://sip.lex.pl/#/act/16798613/39931?directHit=true&directHitQuery=Konstytucja
https://sip.lex.pl/#/act/16789274/2800725?directHit=true&directHitQuery=kp
https://sip.lex.pl/#/act/67728098/777903?directHit=true&directHitQuery=Karta%20praw%20podstawowych%20Unii%20Europejskiej
https://sip.lex.pl/#/act/67728098/777903?directHit=true&directHitQuery=Karta%20praw%20podstawowych%20Unii%20Europejskiej
https://sip.lex.pl/#/act/67861753/955424
https://sip.lex.pl/#/act/67861753/955424
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Masz pytania?
Skontaktuj się z nami:

 
Centrum Dialogu Obywatelskiego 

ul. Ks. K. Damrota 1, Opole 
integracja@um.opole.pl 

 
 

mailto:integracja@um.opole.pl

