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Świdnik, dnia 16.01.2023 r.

Szanowny Pan 
Marcin Wiącek 

Rzecznik Praw Obywatelskich 
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 

al. Solidarności 77 
00-090 Warszawa

W odpowiedzi na pismo Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 28.11.2022 r., znak: 
Xl.505.10.2020JJ, dotyczące Stanowiska Rady Miasta Świdnik Nr 1/2019 z dnia 28 marca 
2019 r., uprzejmie informuję, że wskazane Stanowisko Rady Miasta Świdnik zostało 
zmienione i zastąpione Stanowiskiem Rady Miasta Świdnik Nr 2/2021 z dnia 30 września 
2021 r. w sprawie ochrony podstawowych praw i wolności zmieniające stanowisko 
Nr 1/2019 z dnia 28 marca 2019 r.

Odnosząc się do powyższej kwestii pragnę zaznaczyć, iż w stosunku do pierwszego 
Stanowiska Rady Miasta Świdnik zaistniała błędna jego interpretacja, która wskazywała na 
inne wartości i cele od tych, które prezentowała Rada. Celem Stanowiska było poczucie 
odpowiedzialności za lokalną społeczność, a nie dyskryminacja czy naruszanie praw 
i wolności żadnych osób. Rada Miasta Świdnik jest przeciwna wszelkim formom 
dyskryminacji w stosunku do każdej osoby.

Pragnę podkreślić ,iż Rzecznik Praw Obywatelskich oceniając podjęte przez 
samorządy stanowiska winien oceniać je indywidualnie ,biorąc pod uwagę ,że sądy 
administracyjne i prokuratury nie wyrażały jednolitego stanowiska przy ocenie stanowisk 
będących przedmiotem rozpatrywanych przez te organy spraw biorąc pod uwagę ,że w 
naszym kraju zgodnie z art. 54 ust.l konstytucji RP "Każdemu zapewnia się wolność 
wyrażania swoich poglądów......"

Aby ostatecznie rozwiać wszelkie wątpliwości, wynikające z błędnej interpretacji 
pierwszego Stanowiska, Rada Miasta Świdnik przyjęła Stanowisko Nr 3 z dnia 29.12.2022r. 
w sprawie ochrony podstawowych praw i wolności, które uchyliło poprzednie Stanowiska 
i jednoznacznie określiło cele i wartości wyrażane przez Radę Miasta Świdnik.

Pragnę ponownie podkreślić, że Rada Miasta Świdnik jest przeciwna naruszaniu 
praw i wolności osób oraz jakiejkolwiek formie dyskryminacji osób ze względu na płeć, 
pochodzenie etniczne, rasę, narodowość, wyznanie, religię, światopogląd, wiek, 
niepełnosprawność czy orientację seksualną. Ponadto Rada Miasta Świdnik stoi na 
stanowisku, że godność każdego człowieka jest wartością niezbywalną i podlegającą 
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ochronie oraz deklaruje przestrzeganie uniwersalnych wartości, praw człowieka 
i obywatela, a celem przyjętych Stanowisk było podkreślenie ważności tych wartości.

Z poważaniem

Przewodniczący
Rattv~M iasta „

Włodzimierz Radek

Załączniki:
1. Stanowisko Nr 1/2019 Rady Miasta Świdnik z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powstrzymania 

ideologii „LGBT" przez wspólnotę samorządową.
2. Stanowisko Nr 2/2021 Rady Miasta Świdnik z dnia 30 września 2021 r. w sprawie ochrony 

podstawowych praw i wolności zmieniające Stanowisko nr 1/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
3. Stanowisko Nr 5/2022 Rady Miasta Świdnik z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ochrony 

podstawowych praw i wolości.



Stanowisko Nr 1/2019 
Rady Miasta Świdnik 
z dnia 28 marca 2019 r.

RADA 
MIASTA 

ŚWIDNIK

w sprawie: powstrzymania ideologii „LGBT” przez wspólnotę samorządową.

W związku z wywołaną przez niektórych polityków wojną ideologiczną, Rada Miasta 
Świdnik podejmuje deklarację „Miasto Świdnik wolne od ideologii „LGBT”. 
Radykałowie dążący do rewolucji kulturowej w Polsce atakują wolność słowa, niewinność dzieci, 
autorytet rodziny i szkoły oraz swobodę przedsiębiorców. Dlatego będziemy konsekwentnie 
bronić naszego miasta!

Miasto Świdnik wolne od ideologii „LGBT”.

Dla dobra życia, rodziny i wolności deklarujemy, że samorząd, który reprezentujemy 
- zgodnie z naszą wielowiekową kulturą życia społecznego - nie będzie ingerować w prywatną sferę 
życia Polek i Polaków. Nie damy narzucić sobie wyolbrzymianych problemów i sztucznych konfliktów, 
które niesie ze sobą ideologia „LGBT”.

1. Nie zgodzimy się na sprzeczne z prawem instalowanie funkcjonariuszy' politycznej poprawności 
w szkołach (tzw.„Iatamików”). Będziemy strzegli prawa do wychowania dzieci zgodnego 
z przekonaniami rodziców!

2. Zrobimy wszystko, aby do szkół nie mieli wstępu gorszyciele zainteresowani wczesną seksualizacją 
polskich dzieci, w myśl tzw. standardów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Będziemy chronili 
uczniów, dbając o to, aby rodzice z pomocą wychowawców mogli odpowiedzialnie przekazać im piękno 
ludzkiej miłości!

3. Nie pozwolimy wywierać administracyjnej presji na rzecz stosowania poprawności politycznej 
(słusznie zwanej niekiedy po prostu homopropagandą) w wybranych zawodach. Będziemy chronili 
m.in. nauczycieli i przedsiębiorców przed narzucaniem im nieprofesjonalnych kryteriów działania 
np. w pracy wychowawczej, przy doborze pracowników czy kontrahentów!

Deklarujemy, że Rada Miasta Świdnik w realizacji swoich publicznych zadań będzie wierna 
tradycji narodowej i państwowej, pamiętając o 1053 latach od Chrztu Polski, 100 latach 
od odzyskania Niepodległości Polski i 29 latach od odzyskania Samorządności Polek i Polaków.

Przewodniczący 
Rady Miąsta Świdnik

Włodzimierz Radek
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STANOWISKO NR 2/2021 
RADY MIASTA ŚWIDNIK

z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie ochrony podstawowych praw i wolności 
zmieniające stanowisko Nr 1/2019 z dnia 28 marca 2019 r.

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372) oraz § 92 pkt 6 Uchwały Nr XXV7262/2016 Rady Miasta Świdnik z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Świdnik, Rada Miasta Świdnik przyjmuje następujące stanowisko: 
Stanowisko Rady Miasta Świdnik. Pełna treść projektu Stanowiska Rady Miasta Świdnik z dnia 30 września 
2021 r. zmieniającego stanowisko Nr 1/2019 z dnia 28 marca 2019 r. W sferze publicznej zaistniała błędna 
interpretacja Stanowiska Rady Miasta Świdnik Nr 1/2019 z dnia 28 marca 2019 r. wskazująca na inne cele 
i wartości niż te, które w rzeczywistości przyświecały Radzie. Zdecydowanie podkreślić należy, że celem 
Stanowiska nie było naruszenie praw i wolności żadnych osób, ani ich dyskryminacja. Rada kierowała się 
poczuciem odpowiedzialności za wszystkich mieszkańców Świdnika oraz potrzebą wzmocnienia i ochrony 
instytucji rodziny jako podstawowej wspólnoty społecznej, która stanowi optymalne środowisko rozwoju 
człowieka. Rada Miasta Świdnik stoi na stanowisku, że godność każdego człowieka jest wartością 
niezbywalną i podlegającą szczególnej ochronie oraz sprzeciwia się wszelkim formom dyskryminacji ze 
względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, 
wiek lub orientację seksualną. Rada Miasta Świdnik deklaruje, że w pełni podziela wartości stanowiące 
fundament Wspólnoty Europejskiej, jakimi są szacunek dla drugiego człowieka, wolność, równość, solidarność 
i tolerancja. Uwzględniając powyższe okoliczności, dążąc do zapewnienia jednoznacznej, zgodnej z intencjami, 
interpretacji stanowiska prezentowanego przez Radę Miasta Świdnik, dotychczasową treść stanowiska 
Nr 1/2019 z dnia 28 marca 2019 r. zastępuje się następującym brzmieniem:

„Stanowisko Rady Miasta Świdnik w sprawie ochrony podstawowych praw i wolności.Rada Miasta 
Świdnik wyraża sprzeciw wobec pojawiających się w sferze publicznej działań naruszających 
podstawowe prawa i wolności gwarantowane w aktach prawa międzynarodowego, kwestionujących 
wartości chronione w polskiej Konstytucji, a także ingerujących w autonomię wspólnot 
religijnych.Popieramy wszelkie postawy dążące do poszukiwania prawdy, przejawiające troskę 
o rozwój moralny młodego pokolenia, instytucję rodziny oraz szkoły opartych o wartości 
chrześcijańskie. Dostrzegamy szczególną potrzebę ochrony szkoły i rodziny oraz prawo każdego 
człowieka do samostanowienia. Jednocześnie wspieramy prawo rodziców do wychowywania dzieci 
zgodnie z własnymi przekonaniami.Deklarujemy, że Rada Miasta Świdnik w realizacji swoich 
publicznych zadań będzie wierna tradycji narodowej i państwowej, mając w pamięci tysiącletnią 
tradycję chrześcijaństwa w Polsce oraz wielowiekowe przywiązanie Polaków do wolności. ”.

Wiceprzewodniczący Rady 
Miast? i wodniki

Janusz Nrólik
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STANOWISKO NR 5/2022 
RADY MIASTA ŚWIDNIK 

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie ochrony podstawowych praw i wolności

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 559 z późn. zm.) oraz § 92 pkt 6 Uchwały Nr XXV/262/2016 Rady Miasta Świdnik z dnia 14 lipca 2016 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Świdnik, Rada Miasta Świdnik (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2016 r. 
poz. 3605 z późn. zm.) przyjmuje następujące stanowisko:

W związku z nadal utrzymującymi się w sferze publicznej nieprawdziwymi opiniami o stosunku Rady 
Miasta do ochrony podstawowych praw i wolności człowieka, przyjmuje ona następujące stanowisko: Rada 
Miasta Świdnik stoi na stanowisku, że godność każdego człowieka jest wartością niezbywalną i podlegającą 
szczególnej ochronie oraz sprzeciwia się wszelkim formom dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, 
pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną. Rada deklaruje przestrzeganie uniwersalnych wartości, praw człowieka i obywatela określonych 
m.in. w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowych Paktach Praw Człowieka, Konwencji 
o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz 
Konstytucji RP. Traci moc Stanowisko Nr 1/2019 Rady Miasta Świdnik z dnia 28 marca 2019 r oraz 
Stanowisko Nr 2/2021 Rady Miasta Świdnik z dnia 30 września 2021 r. zmieniające Stanowisko Nr 1/2019 
z dnia 28 marca 2019 r.

Przewodniczący Rady Miasta 
Świdnik

Włodzimierz Radek
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