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Tytuł: 
Obowiązki regionalnych Instytucji Zarządzających w zakresie udzielenia 

kompleksowych odpowiedzi na wezwanie do usunięcia uchybienia z dnia 14 lipca 
2021r. i podjęcia działań naprawczych. 
 

 

Drodzy Marszałkowie, 

Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na fakt, że w dniu 14 lipca 2021 r. Komisja wszczęła kroki 

prawne przeciwko Polsce w związku z łamaniem  praw podstawowych osób LGBTIQ 

 

Komisja uważa, że polskie władze nie odpowiedziały w pełni i właściwie na jej zapytanie 

dotyczące charakteru i wpływu tzw. deklaracji, oświadczeń lub rezolucji przyjętych przez 

władze regionalne tak zwanych „stref wolnych od ideologii LGBTIQ” 

 

Wezwanie do usunięcia uchybienia zawierało wiele pytań, które odnoszą się do regionalnego 

poziomu realizacji operacji wspieranych z europejskich funduszy strukturalnych  

i inwestycyjnych (EFSI). Polska ma dwa miesiące na ustosunkowanie się do argumentów 

przedstawionych przez Komisję. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję  

o przesłaniu uzasadnionej opinii, a na dalszym etapie skierować sprawę przeciwko Polsce do 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 



W związku z tym chciałbym podkreślić Państwa odpowiedzialność jako instytucji 

zarządzających funduszami UE za udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na pytania 

postawione przez Komisję, dotyczące zgodności uchwał z obowiązującymi przepisami prawa, 

w szczególności z zasadą niedyskryminacji. Jednocześnie zachęcam do podjęcia 

ewentualnych działań naprawczych w stosunku do uchwał w celu wyeliminowania ryzyka, że 

podstawowe wartości zapisane w art. 2 Traktatu o UE (TUE) 1 jak również postanowienia 

Karty Praw Podstawowych są naruszane. 

 

Zgodnie z art. 30 ust. 1 Rozporządzenia (UE) nr 1303/20131 2 wnioski o każdą zmianę 

programu powinny zawsze uwzględniać poszanowanie horyzontalnych zasad określonych  

w art. 5, 7 i 8 niniejszego rozporządzenia. Działania władz regionalnych które przyjęły 

deklaracje, oświadczenia lub uchwały piętnujące postulaty społeczności LGBTIQ jako 

„ideologię” i deklarujące swoje terytoria „LGBTIQ- niepożądane”, stawiają pod znakiem 

zapytania zdolność regionalnych instytucji zarządzających do zapewnienia zgodności  

z horyzontalną zasadą niedyskryminacji we wdrażaniu programów EFSI. Komisja pragnie 

podkreślić, że uznanie terytoriów, miejsc pracy lub usług wolnych od osób LGBTIQ  stanowi 

działanie sprzeczne z wartościami określonymi w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej. 

Dlatego wstrzymujemy modyfikacje programu REACT-EU w odniesieniu do Państwa 

regionalnych programów operacyjnych. 

 

Podsumowując, podkreślam, że Komisja potrzebuje odpowiednich i wyczerpujących 

wyjaśnień dotyczących wezwania do usunięcia uchybienia i będziemy wdzięczni za 

potwierdzenie wszelkich działań naprawczych w związku z podjętymi deklaracjami. 

 

     Z poważeniem 

     Normy POPENS 




