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Szanowny Pan 
Marcin Wi^cek 

Rzecznik Praw Obywatelskich 

Szanowny Panie, 

w odniesieniu do pisma, ktore zostalo zarejestrowane w Kancelarii Ogolnej Starostwa 

Powiatowego w Swidniku w dniu 30 listopada 2022 roku, na wst^pie uprzejmie informuj?, 

iz Starost^ Swidnickim Powiatu Swidnickiego w Swidniku jest Pan Lukasz Reszka, nie zas 

Pan Piotr Federowicz. 

Nawi^zujqc do tresci pisma i rzekomej uchwaiy przyj^tej przez Rad^ Powiatu 

w Swidniku, pozwol? sobie jako odpowiedz przekazac w zat^czniku korespondencj? 

od Przewodnicz^cego Rady Powiatu w Swidniku, ktora skierowana byla w 2020 roku 

do poprzedniego Rzecznika Praw Obywatelskich - Pana Adama Bodnara i odnosiia si^ 

do Stanowiska nr 1/2019 Rady Powiatu w Swidniku z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 

powstrzymania ideologii , , L G B T " przez wspolnot^ samorz^dow^. 

Rada jest organem stanowi^cym, ale moze rowniez przyjmowac stanowiska w imieniu 

wspolnoty samorzqdowej i takie stanowisko zostalo podj^te, nie zostala natomiast przyj^ta 

uchwala w ww. kwestii. ^ 

sfekRETA] 

tvtosiaiv Kwia'tosz 

Starostwo Powiatowe w Swidniku 
BIURO SAMORZADOWE 
ul. Niepodlegbsci 13,21-040 Swidnik 
tel. 81468 7113, fax 81468 7112 
poczta@powiatswidnik.pl 
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Przewodnicz^cy Rady Powiatu w Swidniku 

BS.0004.12.2020 

Swidnilc, 7 lipca 2020 r. 

Sz. P. 

Adam Bodnar 

Rzecznik Praw Obywatelskich 

W zwi^ku z prosb^ o przedstawieiiie stanowiska w spiawie ucliwaiy Rady Powiatu 

w Swidniku o „przeciwdzialaniu ideologii L G B T " , zawaitq. w pismie z dnia 4 czerwca 2020 r. 

(syg. XI.505.10.2020.MA), uprzejmie infoimuj?, ze jednostka samorz^du terytorialnego, ktorej 

jestem reprezentantem, nie podj^la takiej uchwaly. Organ uchwalodawczy Powiatu 

Swidnickiego podj^l natomiast w dniu 26 marca 2019 r., na wniosek grupy radnych, 

Stanowisko nr 1/2019 w sprawie powstrzymania ideologii „LGBT" przez wspolnot? 

samorzgdow^. 

Podstaw^ do podejmowania przez jednostk^ samorzqdu terytorialnego, a zatem rowniez 

rad? powiatu tego typu stanowisk, jest art. 16 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz. U . Nr 78 poz. 483), zgodnie z ktorym ogoi mieszkancow powiatu stanowi z mocy prawa 

wspolnot^ samorzqdowq, a samorz^d terytorialny uczestniczy w sprawowaniu wiadzy 

publicznej. Jesli kazdy mieszkaniec ma prawo do wyrazania swojego stanowiska, to takie 

prawo ma rowniez jednostka samorz^du terytorialnego. Podj^te przez Rad? Powiatu 

w Swidniku stanowisko dotyczylo spraw b^dqcych w zaki'esie dzialania powiatu, zgodnie 

z art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz^dzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), 

tj. edukacji publicznej, wspierania rodziny, polityki prorodzinnej, a takze kultuiy. 

Art. 13 Konstytucji RP przewiduje przeciwdzialanie szerzeniu wybranych groznych 

ideologii. Jestem przekonany, ze organy centralne panstwa, nie wyl^czaj^c Rzecznika Praw 

Obywatelskich, realizuj^ to zadanie, broni^c obywateli i ich samorz^dne wsp61noty przed 

wszystldmi sformuiowanymi w interesie jakich^ gmp „systemami lez^cymi u podioza doktryn 

politycznych, ktorych celem jest realizacja jakiejs utopii"\ 

' P. Jaroszynski, Ideologia, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 4, Lublin 2003. 

ul. Niepodleglosci 13 21-040 Swidnik 
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Rada Powiatu w Swidnilcu wpisuje si? w to wielide zadanie zycia narodowego poprzez 

deklaracj? powstrzymania ideologii L G B T we wspolnocie, za ktor^ ponosi odpowiedzialnosc. 

Radni sprzeciwili si§ wywolanej przez ten system (i zwi^zan^ z nim dolctryn^ politycznq) 

wojnie ideologicznej - zabiegom wokoi roznlecenia rewolucji laalturowej w naszej Ojczyznie. 

Cel ten probuje si^ osi^gn^c poprzez wyolbrzymianie niektorych problemow spo^ecznych 

i budowanie sztucznych konfliktow. Dlatego wspolnota samorz^dowa poprzez swych 

reprezentantow zamanifestowaia w stanowisku wolnosc od tej ideologii. 

W dokumencie zaakcentowano takze, jakie dobra zycia spoiecznego wymagaj^ obrony 

wobec presji ideologicznej. Aby zycie i wolnosc kazdego cziowieka, a takze kazda rodzina 

byly nadal skiitecznie chronione, konieczne jest zabezpieczenie: wolnosci stowa^ niewirmosc 

dzieci, autorytetu rodziny i szkoiy oraz swobody przedsi^biorcow. 

W swoim pismie szeroko omawia Pan zagadnienia integracji eioropejskiej. Nalez^ one 

do polityki nu^dzynarodowej, lez^cej w kompetencji wiadz centralnych. Slusznie zauwaza Pan, 

ze wspolnoty samorz^dowe, w tym nasza jednostka samorz^du terytorialnego, maj^ stycznosc 

z t^ problematykq. poprzez realize wane inwestycje i projekty. Pragn? Pana zapewnic, ze 

wszystkie te dzialania s^ realizowane wedhig najwyzszych standardow. Zarowno srodld 

Icrajowe, jak i zagraniczne wydatkowane gospodamie i dla dobra wspolnego. Stan tald 

potwierdzaj^ stosowne organy dotuj^ce, posrediucz^ce przy przekazywaniu srodkow oraz 

instytucje kontrolne. 

Pragn? takze rozwiac Panskie obawy dotycz^ce zaufania pomi^dzy nasz^ samorz^dn^ 

wspolnoty a instytucjami Unii Europejskiej. Zawarty w zeszlorocznym stanowisku przejaw 

odpowiedzialnosci Rady Powiatu w Swidniku za dobro wspolne nie daje podstaw do 

nieufnosci ze strony kogokolwiek. Jednoczesnie warto podkreslic - w mysi zasady 

pomocniczosci - ze to instytucje Unii Europejskiej jako organy administracyjne organizacji 

mi^dzynarodowej legitymizowane s^ przez rz^dy Icrajowe i mieszkancow Unii (m.in. tych 

z Powiatu Swidnickiego oddaj^cych giosy w wyborach do Parlamentu Europejsldego). Jako 

takie instytucje te powinny zabiegac o wzrost zaufania spoiecznego do nich, m.in. wsiuchuj^c 

si? w glos lokalnych spoiecznosci zajrauj^cych stanowiska w waznych kwestiach. 

Zaufanie do instytucji Unii Europejsldej podwazyc moze natomiast kazde podejrzenie 

0 ich zwi^zek z tak^ czy irm^ ideologic, a tym bardziej grozby i proby szantazu kierowane 

w strong naszych spoiecznosci. Z Powiatu Swidnickiego od dnia 26 marca 2019 r. piynie 



przestroga przed realizacj^ nowej utopii, np. wynikajqcej z filozofii neomarksistowskiej. Mamy 

bowiem na uwadze bolesne doswiadczenie realizacji, m.in. w Polsce dwudziestowiecznych 

utopii, ktore przyswiecaly totalitaryzmom komunistycznemu i nafodowosocjalistycznemu. 

Nasze ostrzezenie przed ideologic jest wyrazem wiemosci korzeniom Europy. Jestesmy 

przekonani, ze na Starym Kontynencie jest nadal miejsce dla clxrzescijanstwa chroni^cego 

godnosc osoby i rodzin?, dla niepodlegiych panstw i dla wolnosci wspolnot lokabych. To 

nasze samorz^dy s^ zywymi czqstkami Europy i tym doswiadczeniem zycia w wolnosci. 

i prawdzie chcemy dzielic si? z innymi wspolnotami. 

W swietle powyzszych wyjasnien nie powinno dziwic Pana oburzenie, jakie budz^ 

w nasze] wspolaocie takie sformulowania z Panskiego pisma, jak: „saniorz4dy lokaliie 

przyjmuj^ce przepisy wymierzone w prawa osob L G B T I " czy „wyrazne i bezposrednie 

namszenia przepisow antydyskryminacyjnych, dokonane przez samorz^dy lokalne". Nie 

pxzytacza. Pan zadnego fragmentu ze stanowiska Rady Powiatu w Swidniku na poparcie tych 

zarzutow. Nic dziwnego, s^ one bowiem calkowicie klamliwe. To zadziwiaj^ce, ze Rzecznik 

Praw Obywatelskich wl^cza si? w ten sposob w akcj? dezinformacji. Te uparcie powtarzane 

klamstwa potwierdzajq diagnoz? zawart^ w naszym stanowisku. Mamy do czynienia 

z budowaniem sztucznego konflilctu przez radykalne grupy ideologiczne przy pomocy falce 

newsow. Wyi-azam ubolewanie, ze powtorzenia i naglosnienia tych klamstw nie unikn?ly takze 

organy Unii Europejskiej i wspolnoty partnerslde polskich samorz^dow z Europy Zachodniej. 

Nie znamy pozytywnie ocenianych przez Pana Rzecznika intencji inicjatorow 

ideologicznych akcji skierowanych przeciw naszej wspolnocie. Nasz^ natomiast intencji jest 

obrona wolnosci siowa dla wszystkich, obrona niewinnosci wszystkich dzieci, obrona 

autorytetu wszystkich rodzicow i kazdej szkoly oraz swoboda wszystkich przedsi?biorc6w. 

Podejmuj^c stanowisko, mielismy na wzgl?dzie prawd? o osobie i wspolnocie oraz ich dobro. 

Zabezpiecza je polski narodoAvy obyczaj oparty na uniwersalnych zasadach moralnosci 

ksztaltowanych przez chi'zescijanstwo. 

Jako osoba wychowana w kulturze polskiej nie powinien Pan miec w^tpliwo^ci, ze 

obyczaje i moralnosc Polakow (piel?gnowane takze w naszym Powiecie i przywolane 

w stanowisku) nie mog^ slcutkowac wylduczaniem ze wspolnoty osob. Pomagaj^ za to 

rozroznic cnoty i wady, czyny szlachetne i haniebne. Rozroznienia te jednak w odniesieniu do 

zycia prywatnego nie s^ juz zadaniem administracji. Dlatego podki-eslilismy w stanowisku, ze 



samorz^d nie b^dzie ingerowac w prywatn^ sfer^ zycia Polek i Polakow. Ingerencji takiej 

probuje dokonywac ideologia L G B T i szerz^cy j ^ radylcalowie, dlatego spotyka si? z naszym 

sprzeciwem. 

Odnoszqc si? do sugestii zawartej w pismie zapewniam Pana, ze samorz^d Powiatu 

Swidnicldego nie tyko nie zamierza uchylic podj^tego stanowiska, ale zach^ca wszystkie 

wolne wspolnoty mieszkancow caiej Europy do podj?cia podobnych stanowisk. Wowczas 

ideologic wymierzone w ludzlde zycie, rodzin? i wolnosc pozostan^ bezradne. Wowczas na 

catym Kontynencie odrzucony zostanie Icnebel poprawnosci politycznej, odparci zostan^ ci, 

ktorzy demoralizuj^ dzieci, niszcz^ tiivaiosc malzenstwa jako zwi^zku kobiety i m^zczyzny, 

utrudniaja wykonywanie pracy zawodowej poprzez narzucanie ideologicznych kryteriow. 

Wyrazam gl?bok^ nadziej?, ze Rzecznik Praw Obywatelskich jako organ konstytucyjny 

b?dzie wszystlcim tym sprawom shizyi z oddaniem. Kazdego z nas zobowi^zuje do tego 

narodowe dziedzictwo ukazane w ostatnich czasach spolecznosci mi?dzynarodowej przez Jana 

Pawia I I - wielkiego obronc? praw czlowieka i praw narodow. 

Rady 

jiiirzej Mai'ika 

Do wiadomofei: 
Pan Lukasz Reszka, Starosta Powiatu Swidnickiego 
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