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Krakowianie, mający silne poczucie wspólnoty, biorą odpowiedzialność za losy 
Miasta, aktywnie uczestnicząc w podejmowaniu decyzji dotyczących rozwiązywania 
bieżących problemów wspólnoty, jak i w realizacji pomysłów sprzyjających rozwojowi 
Miasta, stale kontrolując władze samorządowe.

 „Kraków miastem obywatelskim”  
[w:] Strategia Rozwoju Krakowa 2005–2015, s. 22, część: Wizja Miasta 

Wprowadzenie do raportu
Publikacja, którą Państwu przedstawiamy, jest efektem pracy osób skupionych w Krakowskiej 
Sieci Antydyskryminacyjnej (KSA), w latach 2011–2014 realizujących projekt „Monitoring 
działań podejmowanych przez samorząd Krakowa w zakresie planowania poli-
tyki społecznej oraz budżetu miasta pod kątem przeciwdziałania dyskryminacji 
i przemocy”. Miał on na celu sprawdzenie, jak wygląda stan realizacji polityki antydyskry-
minacyjnej w Krakowie. Naszym zamiarem było także zainicjowanie dyskusji nad wprowa-
dzeniem rozwiązań, które mogłyby wesprzeć włączanie perspektywy przeciwdziałania dys-
kryminacji i przemocy w działania administracji samorządowej w Krakowie. 

Czym jest Krakowska Sieć Antydyskryminacyjna? 

Jesteśmy mieszkankami i mieszkańcami Krakowa i w pierwszym rzędzie z tej właśnie pozycji 
wychodzimy, realizując jako Krakowska Sieć Antydyskryminacyjna niniejszy projekt. Połą-
czyliśmy/połączyłyśmy siły i realizujemy nasze działania w Krakowskiej Sieci Antydyskry-
minacyjnej, ponieważ uważamy za nasz wspólny, obywatelski interes uczynienie z nasze-
go miasta przestrzeni wolnej od dyskryminacji i przemocy, przestrzeni budowania równych 
szans i możliwości, przestrzeni, którą wszyscy mieszkańcy i mieszkanki mogą aktywnie współ-
kształtować, znajdując w niej czas i miejsce na zabranie głosu i bycie słyszanymi. Krakowska 
Sieć Antydyskryminacyjna powstała wtedy, kiedy postanowiliśmy/postanowiłyśmy wspólnie 
działać, aby wypracować sposób realizacji tego celu, a także formy zaangażowania w jego 
realizację decydentów/decydentek po stronie Urzędu Miasta Krakowa. Jednocześnie, czas 
realizacji projektu to proces podnoszenia naszych kompetencji rzeczniczych i budowania za-
plecza merytorycznego kompetentnej i efektywnej grupy wpływu na stan wdrożenia polityki 
antydyskryminacyjnej w Krakowie. 
Realizująca projekt monitoringowy Krakowska Sieć Antydyskryminacyjna skupia mieszkań-
ców i mieszkanki Krakowa, osoby w pewnej części związane z krakowskimi organizacjami 
pozarządowymi, grupami nieformalnymi, inicjatywami obywatelskimi i innymi podmiotami, 
uczelniami wyższymi  (m.in. Fundacja Autonomia, Fundacja Przestrzeń Kobiet, Towarzystwo 
Interwencji Kryzysowej, Fundacja Równość.org.pl, Federacja Anarchistyczna, Uniwersytet 
Jagielloński), w ramach których od wielu lat prowadzimy różnorodne działania w zakresie 
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przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy, łamaniu praw człowieka, wzmacniania udziału 
obywateli i obywatelek w życiu publicznym zarówno na poziomie lokalnym, jak i krajowym. 
W skład KSA wchodzą także osoby, które nie posiadają afiliacji organizacyjnej. 
W ramach aktywności obywatelskiej chcemy doprowadzić do sytuacji, w której krakow-
ska administracja samorządowa w swoich działaniach na rzecz mieszkańców i mieszkanek 
uwzględniać będzie perspektywę równościową, realizując kompleksową i horyzontalną 
politykę antydyskryminacyjną. Oznacza to z jednej strony uwzględnianie potrzeb i intere-
sów wszystkich grup mieszkanek i mieszkańców, ze szczególnym uwrażliwieniem na sytuację 
grup narażonych na dyskryminację i marginalizację. Z drugiej strony, oznacza to zwiększe-
nie udziału wszystkich grup obywateli i obywatelek w procesach podejmowania decyzji do-
tyczących ich i ich miasta. Celem strategicznym KSA jest doprowadzenie do realizacji przez 
UMK polityki antydyskryminacyjnej na poziomie lokalnym, obejmującej w szczególności ta-
kie przesłanki jak: płeć, wiek, orientacja psychoseksualna, tożsamość płciowa, kolor skóry, 
pochodzenie narodowe i etniczne, stopień sprawności, stan zdrowia, wyznanie i bezwyzna-
niowość, status społeczno-ekonomiczny. Szczególnie ważne jest dla nas wzięcie przez kra-
kowską administrację samorządową odpowiedzialności za przeciwdziałanie dyskryminacji 
i przemocy motywowanej uprzedzeniami na terenie gminy. Odpowiedzialność ta wynika 
z generalnego zobowiązania administracji lokalnej do odpowiadania na potrzeby wspólnoty 
samorządowej, którą ma wspierać w codziennym funkcjonowaniu oraz rozwoju w każdym 
obszarze aktywności. Równość wobec prawa i zakaz dyskryminacji są gwarantowane arty-
kułem 32 Konstytucji RP, a także innymi dokumentami międzynarodowymi i krajowymi1. Rów-
ność należy bowiem do podstawowych wartości demokracji. Chcemy, aby równość była nie 
tylko deklaratywnie, ale także w rzeczywistości podstawową wartością wspólnoty samorzą-
dowej Krakowa, tak by żadna członkini i żaden jej członek nie byli dyskryminowani ze wzglę-
du na jakąkolwiek przesłankę. Chcemy także, aby administracja samorządowa wspierała tę 
wizję samorządu poprzez realizację polityki antydyskryminacyjnej. 
Niniejsze badanie strażnicze, sprawdzające stan działań podejmowanych przez samorząd 
Krakowa w zakresie planowania polityki społecznej oraz budżetu miasta pod kątem przeciw-
działania dyskryminacji i przemocy, to wyraz naszego – mieszkańców i mieszkanek tego mia-
sta – obywatelskiego zaangażowania. To także wyraz naszej – osób należących do różnych 
mniejszościowych i większościowych grup – chęci udziału w diagnozowaniu i rozwiązywa-
niu jego bieżących problemów, a także włączenia się w realizację pomysłów służących roz-
wojowi Krakowa i jego społeczności. Naszą oddolną, obywatelską aktywność w tym obsza-
rze postrzegamy zatem jako wypełnienie treścią przedstawionej wyżej części wizji Krakowa. 
Prezentujemy wyniki naszej wielomiesięcznej pracy i po raz kolejny zachęcamy administrację 
samorządową Krakowa, byście Państwo – zgodnie z zapisaną w Strategii Rozwoju Krakowa 

1  Por. Aneks 1 niniejszej publikacji. 
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zasadą „miasta uczącego się” – podjęli aktywność wspierania wspólnoty samorządowej 
w tym, co jej członkowie i członkinie definiują jako wyzwanie rozwojowe miasta i ważny ob-
szar funkcjonowania społeczności. 

Geneza projektu

Postulaty związane z włączeniem przez krakowski samorząd perspektywy równościowej 
i polityki antydyskryminacyjnej zgłaszane były przez osoby związane z przeciwdziałaniem 
dyskryminacji, przemocy i na rzecz praw człowieka w Krakowie od wielu lat. Jedną z prób 
zaangażowania UMK w dialog w tym temacie było oficjalne spotkanie z przedstawicielkami 
Urzędu Miasta, kiedy w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Kobiet osoby repre-
zentujące Krakowski Komitet Manifowy (organizujący doroczną manifestację z okazji Mię-
dzynarodowego Dnia Kobiet) zwróciły uwagę urzędnikom i urzędniczkom odpowiedzialnym 
za politykę społeczną w UMK, że równość rozpoczyna się i realizuje na poziomie lokalnym. 
Zatem musi być ona przedmiotem zainteresowania i polityki miasta, a samorząd nie może tłu-
maczyć braku adekwatnych działań w tym obszarze centralizacją związanych z nim zadań 
na poziomie krajowym. Postulaty przedstawione wtedy listownie Prezydentowi i osobiście 
przedstawicielkom Urzędu Miasta Krakowa obejmowały przede wszystkim uwzględnienie 
praw i potrzeb kobiet – mieszkanek Krakowa w polityce miejskiej oraz przeciwdziałanie dys-
kryminacji i przemocy ze względu na płeć jako zadanie administracji samorządowej (w tym 
zarekomendowanie UMK do przyjęcia Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Ży-
ciu Lokalnym2). Jednocześnie postulaty KKM obejmowały przekrojowo kwestie powiązanych 
grup i zagadnień dotyczących m.in. zróżnicowania statusu społeczno-ekonomicznego, sta-
tusu migranckiego, przemocy motywowanej uprzedzeniami, dostępności i jakości edukacji, 
transportu publicznego3, ruchu rowerowego, zieleni publicznej, infrastruktury, a także możli-
wości partycypacji w podejmowaniu decyzji oraz jakości konsultacji społecznych. 
Ta (już kolejna w całej historii krakowskiego samorządu terytorialnego) próba mieszkań-
ców i mieszkanek rozpoczęcia dialogu na temat uwzględniania perspektywy równościowej 
w sposób systemowy w realizowanych politykach okazała się jednak niewystarczająca. Stała 
się jednak inspiracją dla podjęcia kolejnych kroków, mających na celu doprowadzenie do 

2  Europejska Karta Równości Szans Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym to dokument opracowany 
i przyjęty przez Radę Gmin i Regionów Europy w 2006 roku, rekomendowany przez Radę do 
przyjęcia samorządom i regionom Europy jako dokument strategiczny. W Polsce dokument ten 
przyjął samorząd terytorialny miasta Nysa. Dokument Rady Gmin i Regionów Europy jest dostępny 
tutaj: http://www.ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/charte_egalite_pl.pdf (dostęp: 
15.02.2014).

3  Nasz ówczesny postulat bezpłatnego transportu publicznego od tamtej pory funkcjonował w UMK 
jako wewnętrzny żart, aż do połowy 2013 roku, kiedy zaczęto rozważać takie rozwiązanie w Ra-
dzie Miasta Krakowa, przyglądając się doświadczeniom estońskiego Tallina czy polskich Żor. 

http://www.ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/charte_egalite_pl.pdf
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zmiany na poziomie lokalnym. Jednym z takich działań było powołanie właśnie Krakowskiej 
Sieci Antydyskryminacyjnej. 
Regularny monitoring w naszym przypadku ma wyraźny początek, rozpoczął się w marcu 
2012 i trwał do końca lipca 2013. Jednak także później, do końca realizacji projektu w lu-
tym 2014 roku, przyglądałyśmy/przyglądaliśmy się prowadzonym przez UMK działaniom 
i staramy się to oddać w niniejszej analizie. Nie mamy jednak możliwości nieustannego ak-
tualizowania zbieranych przez nas danych, chociaż regularnie prowadzony monitoring jest 

– jak wskazuje doświadczenie niniejszego projektu – efektywnym narzędziem mobilizowania 
decydentów i decydentek do prowadzenia działań. Przyjmujemy jednak, że monitoring nasz 
ma wyraźny moment rozpoczęcia i zakończenia, dlatego opisuje wydarzenia i aktywności 
mające miejsce w 2012 i 2013 roku i jest też zapisem procesu dziejącego się w tym czasie. 
Już po zamknięciu przez nas części badawczej sytuacja zmieniała się oczywiście dalej, m.in. 
powstało nowe stanowisko w strukturze UMK związanej z polityką społeczną (Pełnomoc-
nik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej), zrealizowana została konferencja 
Krakowskiej Sieci Antydyskryminacyjnej informująca o wynikach badania – ona także stała 
się okazją do obserwacji, jak postrzegają politykę antydyskryminacyjną osoby reprezentu-
jące Urząd Miasta Krakowa4. Jednak niniejszy raport jest przedstawieniem pewnego status 
quo, jeśli chodzi o podejście UMK do polityki antydyskryminacyjnej i udziału mieszkańców 
i mieszkanek miasta w procesach decyzyjnych. 

Raport

Zgodnie z ideą monitoringu, nasze spojrzenie jest kontrolą działań administracji, prowadzo-
ną z zewnątrz, wynikającą z obywatelskiego zaangażowania w pilne i bieżące sprawy Kra-
kowa oraz w realizowanie długoterminowych, rozwojowych inicjatyw o charakterze strate-
gicznym. Ponieważ często z perspektywy zewnętrznej widać szerzej, wyraźniej, chcemy, aby 
nasz projekt i jego wyniki służyły osobom związanym z Urzędem Miasta Krakowa, w tym 
osobom decyzyjnym jako zapis obecnego stanu. Odzwierciedla on pewne wzory, których 
poszczególne osoby działające w ramach administracji samorządowej, z powodu m.in. wie-
lości i rozproszenia działań, a także usytuowania wewnątrz Urzędu, nie są w stanie same 
zobaczyć. Chcemy, aby nasza praca służyła także innym mieszkańcom i mieszkankom miasta, 
razem z którymi tworzymy samorządową wspólnotę, bierzemy za nią współodpowiedzial-
ność i chcemy mieć wpływ na jej kształt. 
Niniejszy raport przedstawia kolejno: założenia projektu realizowanego przez Krakowską 
Sieć Antydyskryminacyjną, przyjętą przez nas metodologię działania i wyzwania, przed któ-
rymi stawał zespół KSA w związku z realizacją monitoringu (rozdział „Projekt Krakowskiej 

4  Informacje o konferencji, o jej przebiegu, a także wypowiedziach osób reprezentujących UMK w jej 
trakcie, zostały zamieszczone w rozdziale 2 niniejszej publikacji. 
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Sieci Antydyskryminacyjnej. Metodologia monitoringu, proces, wyzwania, dylematy”), pod-
stawowe wytyczne prowadzenia polityki antydyskryminacyjnej na poziomie lokalnej ad-
ministracji samorządowej (rozdział „Podstawowe założenia polityki antydyskryminacyjnej 
w administracji samorządowej”). W dalszej części przedstawiamy pogłębioną analizę ma-
teriału zebranego w trakcie monitoringu w odniesieniu do obu naszych obszarów badaw-
czych (rozdziały „Analiza danych z monitoringu. Polityka społeczna” oraz „Analiza danych 
z monitoringu. Budżet Krakowa 2012”), a następnie – w odniesieniu do wizji administracji 
samorządowej prowadzącej politykę antydyskryminacyjną – ogólne wnioski z monitoringu 
i rekomendacje dla Urzędu Miasta Krakowa (rozdział „Wnioski z monitoringu i rekomenda-
cje dla administracji samorządowej Krakowa”). Kolejne części raportu to analiza projektu 
Strategii przygotowanej przez Stowarzyszenie Interkulturalni PL oraz analiza prac nad nią 
w Urzędzie Miasta Krakowa (rozdziały „Projekt strategii zapobiegania i reakcji na zdarzenia 
o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym w przestrzeni publicznej miasta. Propozycja dla 
Samorządu lokalnego Miasta Krakowa (2012–2016). Analiza dokumentu” oraz „Prace nad 
Projektem Strategii zapobiegania i reakcji na zdarzenia o charakterze rasistowskim i kseno-
fobicznym w przestrzeni publicznej miasta. Analiza procesu”). Krakowskie konteksty monito-
ringu polityki antydyskryminacyjnej przez Krakowską Sieć Antydyskryminacyjną zamykamy 
przedstawieniem zakończonego niepowodzeniem procesu powoływania przy Wydziale 
Spraw Społecznych UMK Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Praw Człowieka, Przeciwdzia-
łania Dyskryminacji i Przemocy (rozdział „Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Praw Czło-
wieka, Przeciwdziałania Dyskryminacji i Przemocy. Historia trzykrotnego odrzucenia przez 
Urząd Miasta Krakowa wniosku o powołanie KDO”). W „Podsumowaniu” przedstawiamy 
ogólne wnioski związane z realizacją projektu, a także konkluzje dotyczące formalnej i nie-
formalnej struktury w UMK w kontekście możliwości wpływania mieszkańców i mieszkanek na 
procesy decyzyjne w odniesieniu do polityki antydyskryminacyjnej. 
W części dodatkowej niniejszej publikacji znajdują się wyniki analizy prawnej wybranych 
dokumentów ramowych i strategicznych UMK (Aneks 1 „Analiza prawna wybranych pro-
gramów ramowych Miasta Krakowa z uwzględnieniem w nich perspektywy równości i nie-
dyskryminacji”) i kalendarium pokazujące zbieżność między aktywnością Krakowskiej Sieci 
Antydyskryminacyjnej a wzmożoną aktywnością UMK w obszarze szeroko rozumianego 
przeciwdziałania wykluczeniu i dyskryminacji (Aneks 2 „Kalendarium wydarzeń”). Przedsta-
wiamy też opisy dobrych praktyk realizowanych w innych miastach i regionach Europy, które 
mogą być wskazówką, od jakich działań można zacząć i do realizacji jakiego stanu warto 
dążyć w procesie rzeczywistego wdrażania miejskiej polityki antydyskryminacyjnej (Aneks 3 

„Dobre praktyki: Berlin, Walia, Vantaa, Wiedeń”). Ostatnia część odnosi się do dodatkowej 
analizy wykonanej przez KSA, początkowo nieplanowanej w ramach projektu, dotyczącej 
kontekstów konsultacji społecznych prowadzonych przez krakowską administrację samorzą-
dową, a także barier dostępu do informacji publicznej (Aneks 4 „Wyzwania narzędzi party-
cypacji społecznej w Krakowie”). 
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Co w tym raporcie się nie znalazło? Chcieliśmy/chciałyśmy w tej publikacji przedstawić 
jako dobrą praktykę przypadek Oświęcimia, które jako jedyne miasto w Polsce przystąpiło 
(w 2011 roku) do Europejskiej Koalicji Miast Przeciwko Rasizmowi UNESCO (ECCAR). Był to 
dla nas sygnał zaangażowania lokalnej administracji samorządowej w działania antydyskry-
minacyjne i uznania ich wagi dla funkcjonowania wspólnoty lokalnej. Stąd też Krakowska Sieć 
Antydyskryminacyjna przesłała do Urzędu Miasta Oświęcim zaproszenie do zaprezentowa-
nia działań lokalnej administracji w kontekście przynależności do Koalicji. W dniu 23 grudnia 
2013 roku nadeszła do nas odpowiedź na zaproszenie, podpisana przez Janusza Chwieruta, 
pełniącego obowiązki Prezydenta Miasta. W swoim liście informuje on, że „w mieście Oświę-
cim zjawiska, których ww. konferencja ma dotyczyć, nie występują. Członkowstwo Oświęci-
mia w Europejskiej Koalicji Miast Przeciwko Rasizmowi jest czysto symboliczne”. Taka odpo-
wiedź bardzo nas zaskoczyła, jako że w podstawowych swoich założeniach przynależność 
do Koalicji pociąga za sobą zobowiązanie do realizacji 10-punktowego Planu Działania5. 
Przynależność do Koalicji nie może być wyłącznie symboliczna. W związku z taką interpre-
tacją członkostwa w ECCAR przez władze Oświęcimia, zrezygnowaliśmy/zrezygnowałyśmy 
z przedstawiania Oświęcimia jako polskiej dobrej praktyki. 
W raporcie celowo nie używamy pojęcia „samorząd” w odniesieniu do administracji samorzą-
dowej Krakowa, nie używamy także w odniesieniu do Urzędu Miasta Krakowa terminu „miasto”. 
Staramy się tym gestem wrócić do pierwotnych założeń pojęcia „samorządu” jako wspólnoty, 
a nie administracji, a także podkreślić, że wszyscy i wszystkie wspólnie tworzymy to miasto. 

Dla kogo raport? 

Raport ten kierujemy do decydentów i decydentek, urzędników i urzędniczek Urzędu Miasta 
Krakowa. Chcemy, aby stał się on podstawą zmian w polityce miejskiej, zmian na rzecz wpro-
wadzania realnej, kompleksowej i odważnej polityki antydyskryminacyjnej, która będzie miała 
na celu lepsze odpowiadanie na potrzeby członków i członkiń wspólnoty samorządowej Kra-
kowa, bez względu na przynależność do wybranych grup. Chcemy, aby w ten sposób równość 
i wolność od dyskryminacji ze względu na jakąkolwiek przesłankę została nie tylko deklara-
tywnie, ale także realnie uznana przez władze i administrację samorządową pełniącą służbę 
publiczną wobec mieszkańców i mieszkanek Krakowa za element demokracji w samorządzie. 
Raport ten kierujemy także do władz samorządowych w innych miejscowościach, by na przy-
kładzie Krakowa pokazać wyraźnie, w jakich obszarach i w jakiej perspektywie działania 
muszą być prowadzone, by polityka antydyskryminacyjna nie była jedynie pustym hasłem. 
Publikacja ta skierowana jest także do innych grup obywatelskich, inicjatyw oddolnych, or-
ganizacji pozarządowych – przedstawiamy Wam wyniki naszej pracy, a także cały proces, 

5  Więcej o Planie Działania (w jęz. ang.) tutaj: http://www.eccar.info/10-point-plan-action (dostęp: 
19.02.2014).

http://www.eccar.info/10-point-plan-action
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który do nich doprowadził. Dzielimy się doświadczeniem, które według naszej wiedzy jest 
unikalne w skali Polski, aby mogło być wykorzystywane m.in. jako narzędzie motywowania 
administracji samorządowej do realizowania zadań czyniących miasta i miejscowości lepszy-
mi miejscami do życia dla wszystkich.   
Mimo że nasz monitoring miał wymiar lokalny, to raport i zawarte w nim rekomendacje kie-
rujemy także do przedstawicieli i przedstawicielek administracji centralnej. Jednym z argu-
mentów przeciwko podejmowaniu aktywnych działań w obszarze zwalczania dyskryminacji 
i przemocy motywowanej uprzedzeniami, z jakim się spotkaliśmy/spotkałyśmy, był brak obo-
wiązku administracji samorządowej do realizowania działań w tym zakresie, wyrażonego 
expressis verbis w ramach prawnych obowiązujących jednostki samorządu terytorialnego. 
Ten raport pokazuje, ile jeszcze jest do zrobienia w obszarze upowszechniania wiedzy o dys-
kryminacji i samorządności wśród pracowników administracji samorządowej na poziomie 
lokalnym, a także – że zobowiązania prawne to najszybciej działająca motywacja do wdra-
żania działań w tym obszarze. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z naszymi rekomenda-
cjami także decydentów/decydentki w administracji centralnej. 

„Samo-rządność” 

Polityka antydyskryminacyjna w wymiarze związanym z coraz wyraźniej widoczną róż-
norodnością społeczną, zmianami postaw od tych bardziej konserwatywnych do bardziej 
otwartych na różnice (ten proces zdaje się szybciej postępować w dużych miastach, do jakich 
Kraków niewątpliwie należy), stanie się w niedługim czasie jednym z zadań administracji sa-
morządowej, których już nie będzie można unikać albo arbitralnie decydować o ich zakre-
sie. Chociaż pojęcia „samorząd” i „miasto” są często stosowane w odniesieniu do miejskiej 
administracji samorządowej, to jednak to mieszkańcy i mieszkanki tworzą wspólnotę, która 
nazywa się samorządem i to oni/one tworzą miasto. Ich/nasza różnorodność, potrzeby, wła-
sne propozycje rozwiązań, a także negatywne zjawiska doświadczane ze względu na przy-
należność do różnych grup oraz ze względu na to, że władze samorządowe nie zajmują się 
budowaniem społeczności wolnej od dyskryminacji i przemocy, powinny zostać uznane za 
istotne wyznaczniki decydujące o kierunkach rozwoju działań administracji samorządowej. 
Głos samorządu – samo-rządzących się osób mieszkających na terenie Krakowa – powinien 
być słyszany przez administrację lokalną, brany pod uwagę i włączany w procesy decyzyjne 
dziejące się najbliżej mieszkańców i mieszkanek. Nie jesteśmy przeszkodą w realizacji dzia-
łań przez Urząd Miasta Krakowa – jesteśmy ich grupą docelową i punktem odniesienia. 

Autorki i autorzy

Niniejszy raport jest efektem pracy zespołowej. Kolejne rozdziały raportu zostały opraco-
wane przez poszczególne osoby, niemniej autorami i autorkami raportu jest cały zespół Kra-
kowskiej Sieci Antydyskryminacyjnej. Większość założeń, narzędzi, wniosków z monitoringu 
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i rekomendacji dla administracji samorządowej Krakowa została sformułowana przez nas 
w wyniku trwających od 2011 roku konsultacji i ustaleń członkiń i członków zespołu KSA. 
Chcemy podkreślić, że praca badawcza w ramach monitoringu, tj. wywiady badawcze, po-
szukiwanie informacji, praca z dokumentami, nie mogłaby zakończyć się takim efektem bez 
kilkuset godzin dyskusji w trakcie spotkań zespołu KSA, które w pewnym sensie były sednem 
pracy monitoringowej. 
W Krakowską Sieć Antydyskryminacyjną w czasie trwania niniejszego projektu zaangażo-
wane były następujące osoby (w kolejności alfabetycznej): Marcin Dziurok, Joanna Grzyma-
ła-Moszczyńska, Magdalena Korona, Hanna Lipowska-Teutsch, Olga Łaniewska, Aleksandra 
Migalska, Natalia Sarata, Monika Serkowska, Agnieszka Sznajder, Agata Teutsch, Marta 
Warat, Piotr Wójtowicz, Anna Zachorowska-Mazurkiewicz. W wybranych momentach reali-
zacji projektu w skład KSA wchodziły: Inga Hajdarowicz, Zofia Łapniewska, Karolina Łuka-
siewicz, Joanna Zakrzewska. 

Podziękowania

Dziękujemy wszystkim osobom pracującym w Urzędzie Miasta Krakowa, które spotkały się 
z nami podczas wywiadów, za poświęcenie nam swojego czasu i niejednokrotnie znaczące 
zaangażowanie w temat naszego monitoringu. 
Dziękujemy Pani Profesor Irenie Lipowicz, Rzeczniczce Praw Obywatelskich, za honorowy 
patronat nad projektem Krakowskiej Sieci Antydyskryminacyjnej.
Dziękujemy także Fundacji im. Stefana Batorego, która okazała nam zaufanie i wzmocniła 
w przekonaniu, że jesteśmy w stanie zrealizować pierwszy taki w Polsce monitoring admi-
nistracji samorządowej, dofinansowując projekt Krakowskiej Sieci Antydyskryminacyjnej, 
reprezentowanej przez Fundację Autonomia, pt. „Monitoring działań podejmowanych 
przez samorząd Krakowa w zakresie planowania polityki społecznej oraz budżetu miasta 
pod kątem przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy” w ramach programu „Demokracja 
w działaniu”. 
Jako Zespół Krakowskiej Sieci Antydyskryminacyjnej szczególne podziękowania kierujemy 
do Fundacji Autonomia, której decyzja o formalnym reprezentowaniu KSA umożliwiła nam 
wspólną pracę w ramach niniejszego projektu. Dziękujemy za Waszą odwagę i cierpliwość, 
a przede wszystkim za zaufanie i wzięcie na siebie odpowiedzialności za administrowanie 
tym projektem – realizowanym przez tak długi czas, w tak dużym, rotującym i zróżnicowa-
nym zespole, pierwszy raz współpracującym w taki sposób, w ramach pierwszego takiego 
w Polsce projektu w obszarze tematycznym, który okazał się jeszcze większym wyzwaniem, 
niż przewidziałyśmy i przewidzieliśmy to na samym początku naszej pracy. Serdeczne dzięki! 
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Magdalena Korona, Aleksandra Migalska, Natalia Sarata

Projekt Krakowskiej Sieci 
Antydyskryminacyjnej. Metodologia 
monitoringu, proces, wyzwania, dylematy
Zrealizowane przez nas badanie jest jedynym nam znanym monitoringiem wdrożenia per-
spektywy równościowej i stanu realizacji polityki antydyskryminacyjnej, przeprowadzonym 
na poziomie administracji samorządowej w Polsce w takim zakresie. Poniżej przedstawiamy 
podstawowe założenia projektu, fazy jego realizacji, informujemy o metodologii naszych 
działań. Odnosimy się także do różnych rozwiązań natury organizacyjnej czy technicz-
nej, które miały wpływ na naszą pracę i jej efektywność. Naszym celem jest podzielenie się 
tym know-how z innymi grupami, organizacjami czy podmiotami, które rozważają decyzję 
o przeprowadzeniu monitoringu polityki antydyskryminacyjnej w administracji samorządu 
terytorialnego.  
W lipcu 2011 roku, dzięki wsparciu finansowemu Fundacji im. Stefana Batorego w ramach 
programu „Demokracja w działaniu” – „Nadzorowanie władz lokalnych”, Krakowska Sieć 
Antydyskryminacyjna rozpoczęła realizację dwuetapowego projektu. Zdecydowaliśmy/zde-
cydowałyśmy, że naszym scenariuszem dążenia do zmiany będzie najpierw monitoring pro-
wadzonej przez UMK polityki społecznej i budżetowej, a następnie – bazujące na jego wyni-
kach działania rzecznicze. Celem projektu miało być przedstawienie analizy działań Urzędu 
Miasta Krakowa, ewentualnych rekomendacji zmian, w wyniku których nastąpić miało włą-
czenie przez Urząd Miasta Krakowa perspektywy antydyskryminacyjnej i równościowej do 
swoich działań lub jej wzmocnienie. Następnym etapem miało być wdrożenie systemowej 
polityki antydyskryminacyjnej na poziomie samorządu krakowskiej gminy1.

1  Monitoring nazywany także działalnością strażniczą lub watchdogową (z ang. watch dog – pies 
stróżujący) to kontrolowanie dostępnymi środkami prawnymi działalności instytucji publicznej, 
w tym wypadku administracji samorządowej. Zakłada on neutralność i nieangażowanie się we 
współpracę z monitorowaną jednostką. Monitoring jest rozdzielany od rzecznictwa, rozumianego 
jako wejście w dialog z podmiotami i osobami decyzyjnymi w danym obszarze, którego celem jest 
wprowadzenie postulowanej zmiany. Sieć Obywatelska Watchdog Polska monitoring definiuje 
następująco: „To zamierzony i zaplanowany proces obserwacji prowadzony w jasno określonym 
celu. Jest to systematyczne zbieranie i analizowanie informacji umożliwiające określenie, czy 



14

Dyskryminację definiujemy jako wszelkie zróżnicowanie, wykluczenie, ograniczenie, zanie-
chanie działania lub uprzywilejowanie w szczególności z powodu płci, wieku, pochodzenia 
etnicznego, narodowości, poziomu sprawności, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, 
wyznania i bezwyznaniowości, statusu społeczno-ekonomicznego, które ma na celu prze-
kreślenie bądź uszczuplenie uznania, wykonywania lub korzystania na zasadzie równości 
z praw człowieka i podstawowych wolności w dziedzinach życia politycznego, gospodar-
czego, społecznego, kulturalnego, obywatelskiego i innych lub takie skutki za sobą pociąga. 

Część I projektu: edukacja, plan działań, narzędzia

W pierwszej części projektu, noszącej tytuł „Opracowanie metod i planu monitorowa-
nia samorządu Krakowa pod kątem działań dotyczących przeciwdziałania wy-
kluczeniu i dyskryminacji”, zespół KSA przygotowywał się merytorycznie i organizacyj-
nie do realizacji monitoringu, zdobywając wiedzę o prawnych i praktycznych podstawach 
funkcjonowania samorządu terytorialnego i/lub ją pogłębiając, a także rozszerzając swoje 
kompetencje dotyczące dostępu do informacji publicznej, sposobów budżetowania wrażli-
wego na płeć, a także metod i technik „watchdogowych” (strażniczych), czyli monitorowania 
działań władz. W trakcie tego etapu przygotowana została koncepcja i plan monitoringu, 
wybrano obszary badawcze i wypracowano autorskie narzędzia monitoringowe. 
W toku dyskusji zdecydowaliśmy/zdecydowałyśmy się na wybór dwóch obszarów analizy: 
1) procesu planowania i realizowania polityki społecznej w zakresie odzwierciedlania 
w niej różnorodności potrzeb i perspektyw różnych grup mieszkanek i mieszkańców, a także 
zbadania stopnia oraz jakości tych jej elementów, które mogłyby być częścią zintegrowanej 
polityki antydyskryminacyjnej oraz zidentyfikowania „białych plam” w tym obszarze, 
2) procesu tworzenia miejskiego budżetu – uwzględniania i zabezpieczania w nim moż-
liwości realizacji potrzeb różnych grup mieszkanek i mieszkańców, a także ich wpływu na 
alokacje budżetowe w zakresie objętym polityką społeczną.
Wybór takich obszarów podyktowany był z jednej strony kompetencjami i zainteresowania-
mi osób współtworzących Krakowską Sieć Antydyskryminacyjną, z drugiej zaś przyjęciem 
przez nas podejścia systemowego, tj. takiego, którego celem uczyniliśmy/uczyniłyśmy zba-
danie funkcjonowania i możliwości wdrażania polityki antydyskryminacyjnej w Krakowie 
jako systemu posiadającego zarówno strategiczny, strukturalny, jak i finansowy wymiar. 
Wychodzimy z założenia, że wprowadzenie polityki antydyskryminacyjnej przez UMK 
docelowo obejmować powinno wszystkie obszary działań samorządu, także te związane 

działania związane z obserwowanym zjawiskiem wykonywane są zgodnie z planem, prawem lub 
potrzebami odbiorców oraz czy uzyskują pożądane rezultaty. Monitoring zapewnia informację 
zwrotną, która powinna być użyta w celu poprawy działania”. Źródło: http://watchdog.org.pl/
wwwdane/files/monitoring.pdf (dostęp: 15.01.2014).

http://watchdog.org.pl/wwwdane/files/monitoring.pdf
http://watchdog.org.pl/wwwdane/files/monitoring.pdf
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z inwestycjami, miejską infrastrukturą, kulturą, edukacją, środowiskiem, bezpieczeństwem, 
transportem itp. Polityka antydyskryminacyjna jest bowiem zagadnieniem horyzontalnym. 
Jednocześnie już od początku miałyśmy/mieliśmy świadomość, że nie będziemy w stanie 
przeanalizować działań w innych niż polityka społeczna i budżetowa obszarach. W związ-
ku z możliwościami, jakimi dysponowałyśmy/dysponowaliśmy, czyli ograniczonym liczbowo 
zespołem, jasno określonym budżetem, niemożliwym do zwiększenia i zamkniętym czasem 
realizacji zadania, zdecydowaliśmy się/zdecydowałyśmy się ograniczyć nasz monitoring 
do tych dwóch obszarów. Jednocześnie właśnie te dwa poziomy – polityka społeczna i bu-
dżetowa – stanowią w naszej ocenie obszary kluczowe dla możliwości stwierdzenia, czy 
polityka antydyskryminacyjna jest w Krakowie znanym zagadnieniem, deklarowanym dzia-
łaniem czy aktywnością realizowaną w praktyce. Jednocześnie sami urzędnicy/urzędniczki 
UMK i władze samorządowe właśnie w obszarze polityki społecznej umieszczają domyślnie 
wątki związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji. Nasza wstępna analiza wykazała, że 
jakiekolwiek ślady podejścia, które można by nazwać antydyskryminacyjnym, ujawniają się 
właśnie w sferze polityki społecznej. Nie znaczy to, że uważamy, iż to właśnie w tym obsza-
rze polityka antydyskryminacyjna powinna być docelowo umiejscowiona – wręcz przeciwnie, 
polityka ta powinna obejmować przekrojowo wszystkie sfery życia mieszkańców i mieszka-
nek, również te wykraczające poza politykę społeczną. 
W związku z wyborem dwóch obszarów monitoringu, założyliśmy/założyłyśmy, że należy 
przyjrzeć się fundamentom, czyli sposobom definiowania i rozumienia przez władze lokalne 
pojęć związanych z polityką antydyskryminacyjną, a dalej – procesom strategicznego pla-
nowania działań, strukturze zarządzania i procesom decyzyjnym oraz mechanizmom zwią-
zanym z realizacją i wdrażaniem działań na rzecz różnych grup zagrożonych dyskryminacją. 
Jednocześnie, celem uzupełnienia i nadania praktycznego wymiaru analizie poziomu polityki 
społecznej, chciałyśmy/chcieliśmy zbadać, czy i w jaki sposób interesy i potrzeby tych grup 
stanowią przedmiot zainteresowania władz przy podziale środków budżetowych, a także 
na ile miejska procedura budżetowa jest procesem otwartym na partycypację mieszkańców 
i mieszkanek. 

Część II projektu: zespół, monitoring, rzecznictwo 

Druga część projektu pod nazwą „Monitoring działań podejmowanych przez samo-
rząd Krakowa w zakresie planowania polityki społecznej oraz budżetu miasta 
pod kątem przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy” trwała do lutego 2014 roku. 
Obejmowała ona przeprowadzenie właściwych działań monitoringowych, a następnie przy-
gotowanie w oparciu o ich wyniki rekomendacji w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji 
dla lokalnej administracji samorządowej, a także rzecznictwo na rzecz rozpoczęcia prac nad 

„strategią przeciwdziałania dyskryminacji” dla Krakowa i rozpoczęcie dialogu z Urzędem 
Miasta Krakowa na rzecz zmiany w tym obszarze. 
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Organizacja pracy 

Pierwszym etapem realizacji tej części projektu (marzec–kwiecień 2012) były działania 
przygotowawcze do rozpoczęcia monitoringu oraz organizujące pracę w projekcie. Osoby 
wchodzące w skład zespołu nie tworzyły wcześniej zwartej, ustrukturyzowanej grupy poza 
Krakowską Siecią Antydyskryminacyjną. Niektóre/niektórzy z nas miały/mieli za sobą do-
świadczenie współpracy w ramach innych organizacji czy inicjatyw, zwykle jednak o cha-
rakterze krótkoterminowym, okazjonalnym. Niniejszy projekt był w związku z tym pierwszym, 
wokół którego postanowiliśmy/postanowiliśmy zaangażować się długoterminowo w więk-
szej, współodpowiedzialnej grupie. Dlatego ważnym wątkiem na tym etapie działań była or-
ganizacja pracy. Od strony technicznej nad realizacją projektu czuwała jego koordynatorka 
(w trakcie projektu nastąpiła zmiana na tym stanowisku), a osobno nad realizacją budżetu 
czuwała koordynatorka finansowa. 
W tym okresie ukonstytuował się kilkunastoosobowy zespół badawczy oraz jego struktura: 
zdecydowałyśmy/zdecydowaliśmy się roboczo podzielić zespół Krakowskiej Sieci Antydy-
skryminacyjnej na dwie grupy. Jedna z nich zajęła się działaniami monitoringowymi doty-
czącymi polityki społecznej (tzw. grupa „polityczna”2), a druga polityką budżetową (grupa 

„budżetowa”). W związku z podejmowanym przez nas w projekcie tematem partycypacji 
w procesach decyzyjnych w administracji samorządowej, refleksyjne podejście do naszego 
własnego udziału w projekcie miało dla nas duże znaczenie. Uważność na wyzwanie zaan-
gażowania w projekt i sposoby podejmowania decyzji były zatem dla nas ważne nie tylko 
organizacyjnie, ale też merytorycznie – oznaczało to odpowiedzialność za spójność tego, co 
komunikujemy jako wartość z tym, co sami/same praktykujemy.
Ponieważ zależało nam na tym, by działania zespołu opierały się o możliwie niehierarchicz-
ną strukturę przy możliwościach równego współzaangażowania, także wątek wyboru form 
koordynacji pracy wewnątrz grup stał się przedmiotem refleksji i dyskusji. Finalnie grupa „po-
lityczna” zdecydowała się na koordynację jednej, stałej osoby przez cały proces monitoringu, 
a grupa „budżetowa” postanowiła o rotacyjnym charakterze koordynacji działań w swoich 
ramach. Motywacją decyzji o jednej, stałej koordynatorce w grupie „politycznej” była go-
towość poszczególnych osób do zaangażowania się w z góry przewidziane i niezmieniają-
ce się zadania, z jedną, konkretną osobą dbającą stale o przepływ informacji, komunikację, 
zbieranie spływających danych. Wszystkie osoby w grupie „budżetowej” miały natomiast 
gotowość czasowego rozszerzania swojej funkcji w grupie i pełnienia roli koordynacyjnej 
przez pewien czas (zwykle 3 miesiące), zgodnie z zasadą rotacyjności. Ta grupa uznała taką 
strukturę za bardziej dla siebie funkcjonalną w kontekście przepływu informacji i swojego 
zaangażowania w projekt, a także za swój sposób na odzwierciedlenie partycypacyjnego 

2  Nazwa ta była określeniem roboczym, jako że bardziej adekwatną nazwą w stosunku do 
zawartości merytorycznej tej ścieżki byłaby „grupa ds. polityki społecznej”.
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podejścia i podkreślenie równego zaangażowania wszystkich osob. Taki podział pracy przy-
czyniał się do długoterminowej efektywności pracy zespołu, gdzie każda grupa pracowała 
w sposób możliwie dla siebie motywujący. Jednocześnie w trakcie projektu oba modele wią-
zały się także z wyzwaniami, m.in. fluktuacją zaangażowania w projekt niezależnie od przy-
jętego sposobu koordynacji, konieczności intensywnego zaangażowania w aktualizowanie 
informacji o bieżącym stanie prac za każdym razem, gdy zmieniała się koordynatorka w gru-
pie „budżetowej”, a także swoistym „zmęczeniem materiału” w przypadku koordynowania 
grupy „politycznej” przez jedną osobę w tak długim czasie. 
Dwie grupy realizowały działania w oddzielnych ścieżkach, spotykając się regularnie także 
na zebraniach całego zespołu KSA, aktualizując informacje na temat bieżących działań i po-
wiązań między poszczególnymi elementami prac obu grup. Spotkania obu grup i całego ze-
społu KSA odbywały się systematycznie przez cały czas trwania projektu, średnio co dwa ty-
godnie, ale też elastycznie – częściej lub nieco rzadziej – w zależności od bieżących potrzeb 
zespołu. Poza charakterem organizacyjnym, miały one wymiar także merytoryczny –  służy-
ły m.in. bieżącemu diagnozowaniu stanu realizacji polityki antydyskryminacyjnej w Urzędzie 
Miasta, wyciąganiu wniosków, rozwiązywaniu dylematów etycznych w monitoringu czy po-
dejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących meritum projektu. Czasem spotkania miały 
także charakter warsztatowy, szczególnie w końcowej fazie realizacji działań, tj. generowa-
nia konkluzji z przeprowadzonego monitoringu i formułowania końcowych rekomendacji dla 
UMK. Spotkania były też sposobem na pozostanie całego zespołu w regularnym kontakcie 
ze sobą i usprawnienie bieżącej komunikacji, miały wymiar wspierający zaangażowanie i po-
głębiający współpracę.
Długi okres realizacji projektu spowodował, że część osób zrezygnowała z udziału w zespole 
w związku ze zmianami życiowymi (długoterminowe wyjazdy, zmiana miejsca zamieszkania, 
podjęcie innych zobowiązań zawodowych, w tym przez pierwotną koordynatorkę projektu 
w jego ostatniej fazie itp.), a kilka osób dołączyło do nas w trakcie realizacji monitoringu. Jed-
nak udało się nam – dzięki regularnym spotkaniom (także z wykorzystaniem komunikatora 
Skype) oraz liście mailingowej – do końca wspólnie prowadzić refleksję nad kolejnymi dzia-
łaniami i zakończyć realizację projektu.
W trakcie realizacji projektu taka organizacja pracy, w ramach której na bieżąco starałyśmy 
się/staraliśmy się prowadzić refleksję nad naszą roboczą strukturą była wyzwaniem, po-
nieważ w dużym stopniu wypróbowywaliśmy/wypróbowywałyśmy ją dopiero w działaniu 
i dyskutowałyśmy/dyskutowaliśmy na bieżąco o niej oraz jej zaletach i barierach, uspraw-
niając poszczególne wątki organizacyjne. W związku z tym, było to także w krótkotermi-
nowym spojrzeniu rozwiązanie bardziej czasochłonne niż konwencjonalne, hierarchiczne 
zarządzanie projektem. Z drugiej strony, takie właśnie rozwiązanie pozwoliło większości 
osób pozostać zaangażowanymi w proces, który był żmudny, nie niósł za sobą natychmiasto-
wych efektów, a ze względu na zawartość merytoryczną był także procesem wymagającym 
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cierpliwości, strategicznego myślenia i rozeznania w dotychczas zrealizowanych działaniach 
oraz reagowania na zmieniającą się rzeczywistość w UMK. 
Także na tym etapie prac dyskutowane były kwestie informowania o projekcie na zewnątrz 
i współpracy z mediami pod kątem skuteczności dalszych działań rzeczniczych (a także 
ewentualnego neutralizowania przez UMK naszego wpływu). Podjęliśmy/podjęłyśmy decy-
zję o tym, że nie będziemy na bieżąco informować o wnioskach płynących z poszczególnych 
elementów monitoringu, lecz przedstawimy wyniki pełnej analizy po zakończeniu całego 
procesu badania. Innym dyskutowanym wątkiem były też ewentualne patronaty/matrona-
ty nad projektem. Postanowiłyśmy/postanowiliśmy ubiegać się jedynie o honorowy patronat 
Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Ireny Lipowicz jako niezależnej krajowej instytucji sto-
jącej na straży praw obywateli i obywatelek, natomiast nie staraliśmy starałyśmy się o uzy-
skanie  patronatów od innych instytucji/podmiotów (np. Pełnomocnik Rządu ds. Równego 
Traktowania), uznając że mogą być one nie tyle wsparciem, co przeszkodą dla skuteczności 
działań w ramach Krakowskiej Sieci Antydyskryminacyjnej ze względu na swoje partyjno-

-polityczne konotacje. KSA tymczasem zajmuje niezaangażowaną partyjnie pozycję „watch-
doga”, co oznacza, że występujemy z możliwie neutralnej pod względem polityki partyjnej 
pozycji. Jednocześnie, przed rozpoczęciem właściwych działań strażniczych, przesłaliśmy/
przesłałyśmy do wszystkich osób i wydziałów Urzędu Miasta Krakowa, których działalność 
miałyśmy/mieliśmy zamiar monitorować, oficjalną informację o projekcie, jego celach, zało-
żeniach, harmonogramie. Informacja ta zawierała też zaproszenie do współpracy z zespo-
łem Krakowskiej Sieci Antydyskryminacyjnej. 

Metody i narzędzia monitoringu

W kwietniu 2012 zespół badawczy rozpoczął działania monitoringowe, które wstępnie za-
planowane zostały na kolejnych 12 miesięcy, a w końcowej fazie – w związku z rozległością 
naszych badań – przedłużone zostały o kolejne 4 miesiące. 
Nasze podejście badawcze obejmowało: 
1. analizę wybranych miejskich dokumentów o charakterze strategicznym i programowym 

pod kątem uwzględniania w nich perspektywy antydyskryminacyjnej i działań równo-
ściowych (analiza ilościowa słów-kluczy związanych z dyskryminacją, analiza jakościo-
wa treści dotyczących równości i przeciwdziałania dyskryminacji oraz analiza prawna). 
Przeanalizowane zostały: 

 — Statut Miasta Krakowa,
 — Strategia Rozwoju Krakowa na lata 2005–2015,
 — Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2007–2013,
 — Miejski Program Rewitalizacji Krakowa,
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 — Program wsparcia działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełno-
sprawnych realizowany na terenie Gminy Miejskiej Kraków na lata 2011–2013 pod na-
zwą „Poznaj swoje możliwości, pomóż sobie”,

 — Program „Młody Kraków” oraz dodatkowo:
 — Program współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na rok 

2012,
 — Program współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na rok 

2013,
 — Projekt Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi 

na rok 2014,
 — Honorowy Kodeks Radnego,
 — Projekt strategii zapobiegania i reakcji na zdarzenia o charakterze rasistowskim i kseno-

fobicznym w przestrzeni publicznej miasta. Propozycja dla Samorządu lokalnego Miasta 
Krakowa (2012–2016), przygotowany przez Adama Bulandrę i zespół Stowarzyszenia 
Interkulturalni PL;

2. analizę przebiegu społecznych konsultacji dokumentów strategicznych i programowych, 
przyjętych i realizowanych przez krakowską administrację samorządową. Przeanalizo-
wany został proces konsultacji dotyczący następujących dokumentów: 

 — Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na rok 
2011,

 — Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na rok 
2012,

 — Uchwały o powołaniu Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
 — Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków” na lata 2010–2012.
 — Przeanalizowane dokumenty:
 — Uchwała nr XLI/502/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie za-

sad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków przy 
realizacji inwestycji i projektów miejskich,

 — Uchwała nr XII/135/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie okre-
ślenia szczegółowego sposobu konsultowania z Krakowską Radą Działalności Pożytku 
Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 
ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji,

 — Program współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na rok 
2011,

 — Program współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na rok 
2012,
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 — Uchwała o powołaniu Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
 — Miejski Program Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków” na lata 2010–2012;
 — Raport z ewaluacji konsultacji przeprowadzonych przez gminę miejską Kraków z organi-

zacjami pozarządowymi (wyd. luty 2013),
 — Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciw-

działania narkomanii w Krakowie na rok 2013;

3. wywiady z osobami kluczowymi i decyzyjnymi dla tworzenia budżetu i polityki społecz-
nej: urzędnikami/urzędniczkami UMK, radnymi RMK, Prezydentem i Zastępcami i Pełno-
mocnikami Prezydenta zajmującymi się obszarami polityki społecznej. Wywiady doty-
czyły m.in. rozumienia pojęcia dyskryminacji, realizowanych zadań mających związek 
z przeciwdziałaniem dyskryminacji oraz sposobów ich finansowania, współpracy z part-
nerami społecznymi w zakresie działania na rzecz równego traktowania, a także badania 
zjawiska dyskryminacji w mieście. Następujące osoby udzieliły nam wywiadu (w kolejno-
ści chronologicznej):

 — radna Magdalena Bassara, członkini Komisji Budżetowej,
 — radny Mirosław Gilarski, członek Komisji Budżetowej,
 — Krzysztof Klimczak, w czasie realizacji wywiadu na stanowisku Zastępcy Dyrektora Wy-

działu Spraw Społecznych UMK, obecnie niepracujący w UMK (2 wywiady, pierwotnie 
nieplanowane, ponieważ plan zakładał zrealizowanie wywiadu z Dyrektorem Wydziału 
Spraw Społecznych Janem Żądło, który to wywiad jednak się nie odbył),

 — Bogdan Dąsal, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych,
 — Anna Okońska-Walkowicz, w czasie realizacji wywiadu na stanowisku Zastępcy Prezy-

denta Miasta Krakowa ds. Edukacji i Spraw Społecznych, obecnie Pełnomocnik Prezyden-
ta Krakowa ds. Polityki Społecznej; w tej rozmowie udział wziął również Mateusz Płoskon-
ka, wówczas asystent Anny Okońskiej-Walkowicz, obecnie Zastępca Dyrektora Wydziału 
Spraw Społecznych (wywiad pierwotnie nieplanowany),

 — Magdalena Furdzik, kierownik referatu Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Spo-
łecznych (wywiad pierwotnie nieplanowany),

 — Magdalena Sroka, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury i Promocji Miasta 
(wywiad pierwotnie nieplanowany),

 — Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa (wywiad pierwotnie nieplanowany);

4. wywiady z wybranymi przedstawicielkami/przedstawicielami organizacji, które starto-
wały w konkursach ogłaszanych przez UMK lub brały udział w konsultacjach społecznych 
wybranych dokumentów miejskich o charakterze programowym: 

 — Agnieszka Baran, Stowarzyszenie Akademia Pełni Życia im. Joanny Boehnert,  
 — Małgorzata Godzińska-Woźnik, Fundacja Praesterno,
 — Stanisław Banaś, Fundacja Teatru Ludowego w Krakowie,
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 — Anna Przetocka, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z zespołem Downa Tęcza 
w Krakowie,

 — Marian Gil, Stowarzyszenie Romów w Krakowie;
5. wywiad dotyczący współpracy z Urzędem Miasta Krakowa w kontekście tworzenia pro-

jektu strategii przeciwdziałania antysemityzmowi, ksenofobii i rasizmowi w przestrzeni 
publicznej Krakowa, który został opracowany w ramach działań Stowarzyszenia Inter-
kulturalni PL. Rozmowę z nami odbyła Iga Machalewska, prezeska Stowarzyszenia Inter-
kulturalni PL;

6. analizę otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Urząd Miasta Krakowa dla organi-
zacji pozarządowych, które uwzględniałyby przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu 
na płeć, orientację seksualną, wiek, pochodzenie etniczne i narodowe, niepełnospraw-
ność, religię i bezwyznaniowość oraz status ekonomiczny, analizę 17 ofert konkursowych 
od organizacji pozarządowych, a także wywiady z organizacjami pozarządowymi star-
tującymi w następujących konkursach grantowych w roku 2012:

 — Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 — Organizacja przedsięwzięć integracyjnych w ramach tygodnia osób niepełnosprawnych 

„Kocham Kraków z wzajemnością”,
 — Pomoc osobom niepełnosprawnym w zakresie bezpłatnego udostępniania sprzętu 

rehabilitacyjno-ortopedycznego, 
 — Wsparcie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym w zakresie organizacji cyklicznych za-

jęć z obszaru rehabilitacji społecznej, 
 — Integracja społeczna osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem innowa-

cyjnych rozwiązań umożliwiających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarze-
niach kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i turystycznych, 

 — Działalność na rzecz organizacji pozarządowych – Święto Organizacji Pozarządowych, 
 — Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym – działalność na rzecz integracji i aktywizacji seniorów;

7. obserwację posiedzeń i analizę protokołów z posiedzeń Rady Miasta, a także tematycz-
nych komisji Rady, tj. Komisji Budżetowej, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej; 

8. analizę budżetu Krakowa na 2012 rok z pespektywy antydyskryminacyjnej – uwzględ-
niania potrzeb i perspektyw różnych grup.

Wyzwania 

W trakcie realizacji naszych działań konfrontowaliśmy się z tym, że niektórych wcześniej 
zaplanowanych elementów badania nie możemy zrealizować. Częstą sytuacją była też ko-
nieczność zrealizowania już w toku prac monitoringowych dodatkowych aktywności, wcze-
śniej niezaplanowanych. 
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Niemożliwe było zrealizowanie zaplanowanej analizy dokumentu programowego „Kra-
kowski Pakt dla Seniorów”. Mimo komunikatów kierowanych przez UMK do opinii publicznej 
Krakowa w 2009 roku (w czasie samorządowej kampanii wyborczej) o zainicjowaniu prac 
nad nim, program ten wówczas (ani później) nie powstał. O tym fakcie już w trakcie prac 
poinformował nas Miejski Ośrodek Spraw Społecznych3. Trudne lub niemożliwe do realizacji 
okazały się te elementy badań, w których uzyskanie informacji uzależnione było od kontaktu 
i udostępnienia ich przez przedstawicieli/przedstawicielki UMK, a więc zwłaszcza wywiady 
i udostępnianie informacji publicznej. Mimo wielokrotnie podejmowanych prób, odmówiono 
nam udzielenia jakichkolwiek wywiadów z urzędnikami/urzędniczkami Wydziału Budżetu 
Miasta. Próby umówienia się na wywiady w tym Wydziale zakończyły się niepowodzeniem, 
a zbieranie informacji do badania korespondencją e-mailową trwało następnie 9 miesięcy. 
Nie udało się nam zatem porozmawiać z następującymi osobami zaangażowanymi w pracę 
nad budżetem: Małgorzatą Okarmus, Dyrektor Wydziału Budżetu UMK, Tomaszem Tylkiem 
z Referatu Planowania i Zmian w Budżecie Miasta, Lucyną Zelech-Starczyńską z Referatu 
Zadań Inwestycyjnych i Zadań Dzielnic, Stefanią Nalborską, kierownik referatu Zadań Bieżą-
cych Wydziału Budżetu, Stanisławem Ziębą, Członkiem komisji polityki społecznej i budżeto-
wej Rady Miasta Krakowa. Ponadto członkiniom zespołu badawczego odmówiono udziału 
w zaplanowanym w badaniu posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Miasta, co uniemożliwiło 
realizację tej części badania. 
Na rozmowę nie zgodziła się też Marzena Paszkot, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Kra-
kowa ds. Rodziny i Polityki Społecznej (wówczas pod taką nazwą funkcjonowało jej stano-
wisko), a więc jedna z kluczowych osób w obszarze planowania i realizowania miejskich 
działań z uwzględnieniem perspektywy równości – było to tymczasem (do momentu prze-
sunięć kompetencyjnych) jedyne stanowisko w UMK, które miało w opisie bezpośredni zapis 
o wspieraniu równości szans (związanych z płcią). Właśnie w związku z tym wywiad ten zo-
stał przewidziany jako jeden z kluczowych elementów naszego monitoringu – niestety nie był 
możliwy do zrealizowania. Z uwagi na zignorowanie prób nawiązania kontaktu, odwlekanie 
odpowiedzi czy odwoływanie umówionych spotkań, nie odbyło się również kilka wywiadów 
z radnymi będącymi członkami Komisji Budżetowej Rady Miasta, z którymi rozmowy ocenia-
liśmy wstępnie jako istotne z punktu widzenia monitoringu. Z kolei ze względu na ograniczoną 
dyspozycyjność członkiń zespołu KSA kompetentnych w kwestiach polityki budżetowej, nie 
odbył się wywiad z Bogusławem Kośmiderem, członkiem Komisji Budżetowej Rady Miasta 
Krakowa.
Innego rodzaju wyzwaniem, z którym zespół KSA mierzył się w trakcie procesu badawcze-
go, było włączenie w monitoring elementów wcześniej niezaplanowanych, które okazały się 

3  Zapis w aktualnym Programie Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2014 wskazuje, że w tym roku (także wyborów samorządowych) mają 
zostać ponownie podjęte prace nad tym programem. 
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niezbędne dla dopełnienia analiz. Sytuacje takie wynikały po pierwsze z konieczności uzu-
pełnienia informacji, których udzielenia nam odmówiono. Tak stało się w przypadku analiz 
związanych z budżetowaniem – w ramach ścieżki „budżetowej” podjęta została decyzja 
o przeprowadzeniu dodatkowo równościowej (realizowanej z uwzględnieniem perspektywy 
różnych grup) analizy budżetu miasta (na 2012 rok). Po drugie, w toku badań okazało się, że 
osoby inne niż pierwotnie rozpoznane i inne, niż by to wynikało z zapisanych kompetencji, 
są w Urzędzie Miasta Krakowa rzeczywiście kluczowe z punktu widzenia monitoringu po-
lityki antydyskryminacyjnej UMK oraz faktycznej działalności lub/i wiedzy w tym obszarze. 
W związku z tym podjęliśmy/podjęłyśmy decyzję o przeprowadzeniu kilku wcześniej nieza-
planowanych wywiadów. 
Wywiady z osobami zidentyfikowanymi w trakcie trwania projektu jako kluczowe/decyzyj-
ne z punktu widzenia polityki antydyskryminacyjnej, zostały z realizowane z następującymi 
osobami:

 — Magdaleną Sroką, Zastępcą Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury i Promocji Miasta, 
 — Magdaleną Furdzik, Kierownik Referatu Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw 

Społecznych,
 — Krzysztofem Klimczakiem, wówczas Zastępcą Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych 

i członkiem komisji konkursowych ds. konkursów otwartych dla organizacji pozarządo-
wych, ogłaszanych przez Wydział Spraw Społecznych UMK, 

 — Anną Okońską-Walkowicz, wówczas Zastępcą Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji 
i Spraw Społecznych, 

 — Jackiem Majchrowskim, Prezydentem Miasta Krakowa.  
Zdecydowanym wyzwaniem w naszej pracy był też fakt, że w trakcie, a także już po zakoń-
czeniu tego niemal półtorarocznego monitoringu dochodziło do zmian na istotnych z per-
spektywy przeprowadzonych badań stanowiskach, a także do reorganizacji istniejących 
i powoływania nowych. Przykładem jest ograniczenie kompetencji Pełnomocnika Prezydenta 
ds. Rodziny i Polityki Społecznej i przesunięcie części z nich do kompetencji nowo utworzo-
nego stanowiska Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Polityki Społecznej. Kompetencje tego 
ostatniego, istotne w kontekście realizowania w Krakowie na poziomie miasta polityki antydy-
skryminacyjnej, pozostają do tej pory niedookreślone. I to mimo że (jak pokazuje np. opisany 
w tym raporcie przypadek trzykrotnie odrzuconego wniosku o powołanie Komisji Dialogu 
Obywatelskiego ds. Praw Człowieka, Przeciwdziałania Dyskryminacji i Przemocy4) jeszcze 
przed utworzeniem stanowiska pojawiły się sugestie, iż to właśnie ten Pełnomocnik będzie 
mieć w swoich kompetencjach wątki związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji. Do mo-
mentu złożenia niniejszego raportu do druku tak się nie stało.
 Dylematy

4  Patrz: Rozdział 8 niniejszej publikacji. 
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Bardzo istotnym dla procesu badawczego dylematem metodologicznym i etycznym była 
także kwestia nawiązywania kontaktów z urzędnikami/urzędniczkami, z którymi chcieliśmy/
chciałyśmy porozmawiać w ramach monitoringu, a także sposobów i kanałów pozyskiwa-
nia informacji. Szybko okazało się bowiem, że wiele z nich z dużym prawdopodobieństwem 
można byłoby uzyskać drogą nieformalną, poprzez znajome osoby, nieformalne kontakty 
czy też zgodę na podejmowane przez niektóre osoby zatrudnione w Urzędzie próby wyjścia 
z relacji urzędnik/urzędniczka – klient/klientka czy mieszkaniec/mieszkanka na rzecz nie-
sformalizowanego kontaktu. Podjęliśmy/podjęłyśmy jednak  decyzję o niewchodzeniu w taki 
rodzaj kontaktu i pozostaniu w roli grupy strażniczej (przynajmniej na etapie prowadzenia 
badań), czyli na pozycji bezstronnej, możliwie czytelnie określonej, obiektywnej i gwarantu-
jącej przejrzystość procesu. Dodatkowym aspektem tej decyzji (która być może przyspieszy-
łaby proces docierania do informacji lub w niektórych obszarach w ogóle go umożliwiła) było 
zadanie, które sobie postawiliśmy/postawiłyśmy, tj.  prześledzenie możliwości partycypacji 
i włączania w procesy współdecydowania „zwykłych mieszkańców”, którzy nie mają możli-
wości „dojścia bokiem” do Urzędu, a zwłaszcza osób z grup narażonych na marginalizację. 
Dlatego też jako zespół podjęliśmy/podjęłyśmy decyzję o pozostaniu na ścieżce formalnej 
i korzystaniu z dostępnych, jawnych i oficjalnych procedur. Często jednak okazywało się, że 
wiązało się to ze zmniejszeniem szans na dostęp do informacji, z niemożliwością przepro-
wadzenia określonego rodzaju zadania badawczego lub po prostu z wydłużeniem czasu 
oczekiwania na odpowiedź.
Wraz z pojawiającymi się wyzwaniami prowadziliśmy/prowadziłyśmy także dyskusję, jaki 
wpływ nasza działalność strażnicza wywiera na szanse powodzenia działalności rzeczni-
czej, zaplanowanej przez nas na dalszą część projektu, a także na realność perspektywy 
zaangażowania w dialog i współpracę ze strony Urzędu Miasta Krakowa. Ważnym wątkiem 
była wątpliwość, czy zaplanowana na wstępie działalność kontrolna nie zamyka nam w isto-
cie możliwości późniejszej współpracy z UMK na partnerskich zasadach w sytuacji, w któ-
rej poszczególne osoby z UMK jasno sygnalizowały, że prowadzoną przez nas działalność 
uznają za zagrożenie raczej niż próbę wsparcia Urzędu z zewnątrz poprzez szczegółową 
diagnozę stanu realizacji polityki antydyskryminacyjnej. 
Rozmawiałyśmy/rozmawialiśmy o aspektach etycznych i politycznych, o nieangażowaniu 
się w rozgrywanie nas w walce o polityczne interesy na poziomie urzędu, a jednocześnie 
o tym, jak niezaangażowanie polityczne może utrudnić w dalszej kolejności przyjęcie pro-
ponowanych przez nas rozwiązań przez Radę Miasta Krakowa. Ważnym strategicznym mo-
mentem, związanym także z decyzją o zachowaniu integralności monitoringu, była sytuacja, 
gdy wkrótce po jego rozpoczęciu przedstawiciel UMK (wtedy Zastępca Dyrektora Wydziału 
Spraw Społecznych) Krzysztof Klimczak w nieformalny sposób zaproponował Krakowskiej 
Sieci Antydyskryminacyjnej włączenie się w przygotowanie zarysu miejskiej strategii anty-
dyskryminacyjnej. W związku m.in. z tym, że Urząd nie prowadził wtedy takich działań ani 
ich nie podjął w późniejszym terminie, oceniłyśmy/oceniliśmy wówczas tę propozycję jako 
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mającą „zapobiec” naszej działalności kontrolnej, „osłabić ostrze” monitoringu. I choć jed-
nocześnie widzieliśmy/widziałyśmy tę propozycję także jako być może szansę na realizację 
naszego celu, tj. doprowadzenie do wdrożenia polityki antydyskryminacyjnej w Krakowie, 
zdecydowaliśmy/zdecydowałyśmy się jednak rozstrzygnąć ten dylemat na korzyść przejrzy-
stości monitoringu. Naszym zamiarem było uniknięcie sytuacji jednoczesnego monitorowa-
nia i współpracy z UMK przy (ewentualnym) tworzeniu takiej strategii. Tej treści odpowiedź 
skierowałyśmy/skierowaliśmy do Krzysztofa Klimczaka, odwołując się do faktu, że w cza-
sie działań monitorujących nie angażujemy się w działania rzecznicze, natomiast w dalszej 
fazie projektu chętnie podejmiemy współpracę opartą o partnerskie zasady i długotermi-
nową perspektywę. Strategia nie powstała, Krzysztof Klimczak przestał być pracownikiem 
UMK, a nasze rzecznictwo (jak opisane to zostało powyżej) spotkało się z bardzo ograni-
czonym odzewem po stronie Urzędu Miasta. Dlatego także obecnie podtrzymujemy naszą 
ocenę o fasadowości złożonej nam wtedy propozycji współtworzenia miejskiej strategii 
antydyskryminacyjnej.  
Znaczącym aspektem naszej pracy, który stale poddawaliśmy/poddawałyśmy refleksji, była 
też świadomość, że równolegle z naszym monitoringiem są w Krakowie prowadzone przez 
Stowarzyszenie Interkulturalni.pl prace nad „Projektem strategii zapobiegania i reakcji na 
zdarzenia o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym w przestrzeni publicznej miasta. Pro-
pozycja dla Samorządu lokalnego Miasta Krakowa (2012–2016)”. Zdawałyśmy/zdawaliśmy 
sobie sprawę, że prowadzona przez nas działalność może sprzyjać intensyfikacji zaanga-
żowania UMK we współpracę z innym podmiotem, który nie tyle występuje z pozycji straż-
niczej (jak wówczas KSA), lecz proponuje Urzędowi do wdrożenia już wypracowane przez 
siebie rozwiązania. Aspektem o szczególnym znaczeniu w ramach monitoringu była dla nas 
także świadomość, że być może Krakowska Sieć Antydyskryminacyjna i Stowarzyszenie 
Interkulturalni.pl mogą być sobie przeciwstawiane lub rozgrywane przeciwko sobie przez 
poszczególne ośrodki Urzędu Miasta Krakowa. Byłoby to czynnikiem wysoce niesprzyjają-
cym budowaniu spójnej koncepcji polityki antydyskryminacyjnej dla Krakowa ani współpracy 
między grupami obywatelskimi i organizacjami pozarządowymi działającymi lokalnie. Jed-
nocześnie, ponieważ uznajemy, że potrzebna jest  h o r y z o n t a l n a  i  ujmująca  w s z y s t k 
i e  przesłanki strategia antydyskryminacyjna, nieograniczająca się do przestrzeni publicznej, 
obawialiśmy/obawiałyśmy się, że nasza działalność może zostać uznana za podważającą 
sensowność działań Stowarzyszenia – w związku z obszarem zainteresowań tej organizacji, 
przygotowywana przez nią Strategia nie ma horyzontalnego i kompleksowego charakteru. 
Jako że każda inicjatywa rzetelnie zmierzająca do ograniczenia dyskryminacji, przemocy 
motywowanej uprzedzeniami i mowy nienawiści jest bardzo ważna, to nie chcieliśmy/chcia-
łyśmy podważać i negować znaczenia pracy wykonanej z Urzędem Miasta Krakowa przez 
Interkulturalnych PL. Jednak z upływem czasu stało się dla nas wyraźne, że nasza działalność, 
postrzegana przez UMK jako aktywność „z zewnątrz urzędu” oraz mająca charakter mo-
nitoringowy, pośrednio wsparła na czas realizacji naszego projektu zaangażowanie UMK 



26

w inicjatywę Interkulturalnych PL. Jednocześnie udało się nam do pewnego stopnia uniknąć 
wrażenia przeciwstawiania sobie działalności Krakowskiej Sieci Antydyskryminacyjnej i Sto-
warzyszenia Interkulturalni PL, poprzez m.in. realizację wywiadu poruszającego wątki osią-
gnięć Stowarzyszenia we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa (wywiad z Igą Machalew-
ską) oraz przez zaangażowanie tej organizacji do współpracy w trakcie realizowanej przez 
Krakowską Sieć Antydyskryminacyjną konferencji kończącej projekt w styczniu 2014 roku 
(wystąpienie Adama Bulandry). 
Innym wyzwaniem związanym z przejrzystością monitoringu było zaangażowanie części 
osób realizujących monitoring w próby powołania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Praw 
Człowieka, Przeciwdziałania Dyskryminacji i Przemocy5 z ramienia organizacji, w których 
działania osoby te są na co dzień zaangażowane. Komisje Dialogu Obywatelskiego to ciała 
doradczo-konsultacyjne, które na mocy Zarządzenia Prezydenta6 funkcjonującą we współ-
pracy z Urzędem Miasta Krakowa. Obawialiśmy się obniżenia przejrzystości badań w sytu-
acji, w której część osób z zespołu KSA prowadzi monitoring, usiłując jednocześnie utworzyć 
ciało doradcze przy Urzędzie. Komisji nie udało się jednak dotąd powołać, a sam proces 
został w efekcie przez nas przedstawiony w niniejszym Raporcie jako przykład zakończonej 
niepowodzeniem próby wykorzystania istniejących narzędzi wpływu mieszkańców i miesz-
kanek miasta na działania krakowskiej administracji samorządowej. 

Pierwsze działania rzecznicze

Po zakończeniu działań monitoringowych rozpoczęliśmy/rozpoczęłyśmy etap analizowania 
danych i formułowania wynikających z nich wniosków i rekomendacji, a także podjęliśmy/
podjęłyśmy dialog z przedstawicielami krakowskiego samorządu, dotyczący najbardziej 
efektywnego sposobu przedstawienia UMK zdobytej przez nas wiedzy i podzielenia się 
wnioskami oraz zastanowienia się nad możliwościami wprowadzenia do działań urzędu per-
spektywy antydyskryminacyjnej. 
W części rzeczniczej projektu zaplanowane było pierwotnie seminarium dla pracowniczek 
i pracowników krakowskiej administracji samorządowej. W ramach seminarium miały zostać 
omówione i wypracowane praktyczne sposoby włączania perspektywy antydyskryminacyj-
nej do działań UMK. Jednak (o czym mówimy szerzej w dalszych częściach raportu) duże 
rozproszenie (nieformalnych) kompetencji w tym obszarze pomiędzy Pełnomocnik Prezyden-
ta Krakowa ds. Polityki Społecznej (obecnie Annę Okońską-Walkowicz) a Zastępcą Prezy-
denta Krakowa ds. Kultury i Promocji Miasta (obecnie Magdalenę Srokę) spowodowało, że 

5  Historia trzykrotnego odrzucenia wniosku o powołanie przez Urząd Miasta Krakowa tej Komisji 
został przestawiony w osobnym rozdziale niniejszego raportu.

6  Zarządzenie Nr 759/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.04.2011 r. w sprawie przyjęcia 
Regulaminu powoływania oraz zasad funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego.
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w czasie przeznaczonym na realizację tej części projektu nie udało się nam uzyskać decyzji 
o zaangażowaniu którejkolwiek ze stron w zaplanowane seminarium. W związku z tym część 
ta nie odbyła się, a jej elementy – obok przedstawienia wyników monitoringu – włączyliśmy/
włączyłyśmy w zakres konferencji kończącej realizację projektu, która odbyła się w Krako-
wie w dn. 23-24.01.2014. 
Zaplanowałyśmy/zaplanowaliśmy, że w jej trakcie: 

 — zaprezentujemy główne wyniki i wnioski z monitoringu,
 — przedstawimy rekomendacje Krakowskiej Sieci Antydyskryminacyjnej dotyczące miej-

skiej polityki antydyskryminacyjnej w Krakowie,
 — oddamy głos przedstawicielom/przedstawicielkom Urzędu Miasta Krakowa, by z per-

spektywy Urzędu opowiedzieli/opowiedziały o działaniach antydyskryminacyjnych po-
dejmowanych przez administrację miejską Krakowa,

 — przedstawicielki i przedstawiciele organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich 
z różnych miast i miejscowości w Polsce opowiedzą o swoich doświadczeniach wpływania 
i kształtowania lokalnych polityk związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji, 

 — przedstawicielki i przedstawiciele innych urzędów publicznych (biura Rzecznika Praw 
Obywatelskich, Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu Miejskiego w Nysie) opowiedzą o swoich 
doświadczeniach wdrażania elementów polityki antydyskryminacyjnej lub rzecznictwa 
w tym zakresie, 

 — w środowisku łączącym krakowskie organizacje pozarządowe i obywatelskie inicjatywy 
oddolne oraz przedstawicieli i przedstawicielki krakowskiej administracji samorządowej 
rozpoczniemy dyskusję nad możliwościami wprowadzenia w Krakowie miejskiej polityki 
antydyskryminacyjnej. 

W zaproszeniu sformułowanym do Urzędu Miasta Krakowa nie wskazałyśmy/wskazaliśmy, 
kogo konkretnie chcemy prosić o zabranie głosu, pozostawiając to do decyzji decydentów/
decydentek w Urzędzie. Swój udział i wystąpienie w imieniu UMK podczas konferencji po-
twierdziła Zastępca Prezydenta ds. Kultury i Promocji Miasta Magdalena Sroka. Niespełna 
tydzień przed wydarzeniem asystent Pełnomocnik Prezydenta Krakowa ds. Polityki Społecz-
nej Anny Okońskiej-Walkowicz, Szymon Gatlik poinformował nas, że to Anna Okońska-Wal-
kowicz będzie reprezentować Urząd w miejsce Magdaleny Sroki. Jako powód zmiany pra-
cownica sekretariatu Wiceprezydent Sroki, z którą sprawdziłyśmy tę informację, podała nam 
zmianę planów Pani Wiceprezydent. 
Podczas konferencji przedstawicielka Krakowskiej Sieci Antydyskryminacyjnej Natalia Sa-
rata zaprezentowała najważniejsze wnioski z monitoringu oraz rekomendacje i postulaty 
kierowane do miejskich władz samorządowych. Zaproszeni reprezentanci i reprezentantki 
krakowskiego magistratu mieli/miały możliwość odniesienia się do wyników badania oraz 
zaprezentowania swojego stanowiska i/lub wyrażenia perspektywy Urzędu Miasta. 
Pełnomocnik Prezydenta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych Bogdan Dąsal w swoim wy-
stąpieniu stwierdził, że w całości zgadza się z wnioskami i rekomendacjami z monitoringu 
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Krakowskiej Sieci Antydyskryminacyjnej, a także podkreślił, jak ważne jest uwzględnianie 
interesów i potrzeb osób dyskryminowanych we wszystkich strategicznych dokumentach 
miasta:
Te uwagi i rekomendacje są jak najbardziej trafne. Pokazują kierunek i tendencję, któ-
ra musi mieć miejsce. Jeżeli chcemy w duchu partycypacji doprowadzać do tego, aby 
wszystkie grupy społeczne w sposób aktywny włączały się w życie naszej gminy i nie 
mieszkały w Krakowie w poczuciu odsunięcia i marginalizowania, to trzeba tak kreować 
politykę samorządową, aby ten „duch” [przeciwdziałania dyskryminacji – przyp. red.] 
był jak najbardziej obecny. […] W tej chwili jesteśmy w dobrym czasie. Niektóre doku-
menty strategiczne są właśnie aktualizowane, np. Strategia Rozwiązywania Problemów 
Społecznych i Strategia Rozwoju Krakowa [...]. Istotą rzeczy jest, by wykorzystać ele-
menty i postulaty z raportu [Krakowskiej Sieci Antydyskryminacyjnej] w tych dokumen-
tach. Aby ludzie, urzędnicy, którzy wprowadzają te dokumenty w życie, nie mogli pominąć 
tych elementów.  
Niestety, za mało optymistyczne można uznać główne wystąpienie przedstawicielki Urzędu 
Miasta Krakowa, która na zaproszenie Krakowskiej Sieci Antydyskryminacyjnej miała opisać 
działania antydyskryminacyjne podejmowane przez Gminę Kraków. Reprezentująca UMK 
Pełnomocnik Prezydenta ds. Polityki Społecznej Anna Okońska-Walkowicz w swoim krótkim 
wystąpieniu stwierdziła, że Urząd Miasta prowadzi politykę społeczną i cała polityka spo-
łeczna jest w istocie „polityką antydyskryminacyjną”, jako że są to działania kierowane do 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Samo sformułowanie „polityka antydyskrymi-
nacyjna” zostało przez nią skomentowane jako„puste słowo i bicie piany”. Nie odniosła się 
merytorycznie ani do treści głównych wniosków i rekomendacji z monitoringu, ani do tematy-
ki swojego umówionego z KSA wystąpienia. 
Kolejnego dnia po tym wystąpieniu, organizatorki konferencji otrzymały od asystenta Anny 
Okońskiej-Walkowicz Szymona Gatlika propozycję spotkania w Urzędzie Miasta Krakowa 
z Pełnomocnik ds. Polityki Społecznej. Celem spotkania miała być „rozmowa o wynikach mo-
nitoringu”. Sytuacja rozmowy z panem Szymonem Gatlikiem była nieformalna, odbywała 
się w przerwie konferencji, zaś zaproszenie zostało przekazane ustnie, obecnej wówczas 
w pobliżu grupie osób reprezentujących jedynie część organizacji tworzących Krakowską 
Sieć Antydyskryminacyjną oraz zaproszonym przez organizatorki osobom, tj. Adamowi 
Bulandrze ze Stowarzyszenia Interkulturalni PL oraz Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta 
Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych Bogdanowi Dąsalowi. Poprosiłyśmy wówczas o sfor-
mułowanie oficjalnego zaproszenia na spotkanie, wskazujące propozycję jego celu, osób 
uczestniczących, przebiegu i terminu. Zasygnalizowałyśmy też, by uwzględniono udział in-
nych organizacji i osób zaangażowanych w przeciwdziałanie dyskryminacji, które nie wcho-
dzą w skład KSA. Swoją chęć udziału w spotkaniu na ten temat wyrazili w trakcie konferencji 
między innymi Bogdan Dąsal, Adam Bulandra, a także przysłuchujące się naszej rozmowie 
inne uczestniczki i uczestnicy konferencji. Informacja o inicjowanym przez asystenta Anny 
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Okońskiej-Walkowicz spotkaniu została także przekazana wszystkim osobom obecnym tego 
dnia na konferencji i została przyjęta z dużym zainteresowaniem. Do wystosowania oficjalne-
go zaproszenia z propozycją spotkania jednak nie doszło. Oficjalne wystąpienie Pełnomoc-
nik Prezydenta ds. Polityki Społecznej Anny Okońskiej-Walkowicz tym bardziej nie pozwala 
przewidywać szybkiego wdrożenia rekomendacji płynących z naszego badania do bieżą-
cych działań UMK i strategicznego planowania rozwoju miasta poprzez działania lokalnej 
administracji samorządowej.
W dwóch dniach konferencji wzięło udział łącznie 80 osób, reprezentujących organizacje 
obywatelskie z Krakowa i innych miejscowości, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, 
Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Komendy Wojewódzkiej Policji, wybranych wydziałów 
Urzędu Miasta Krakowa (m.in. Wydział Mieszkalnictwa, Wydział Bezpieczeństwa i Zarzą-
dzania Kryzysowego, Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych), instytucji eduka-
cyjnych. Równoległymi językami konferencji był język polski oraz polski język migowy (PJM). 
Wszystkie wystąpienia zostały nagrane w formacie video i są dostępne w Internecie (w wersji 
z dogranym tłumaczeniem w PJM oraz z napisami)7.

7  Zapis filmowy wszystkich wystąpień z konferencji jest dostępny tutaj: http://www.autonomia.org.pl/
index.php?id=aktualnosci&ajdi=102 [dostęp 10.02.2014].

http://www.autonomia.org.pl/index.php?id=aktualnosci&ajdi=102
http://www.autonomia.org.pl/index.php?id=aktualnosci&ajdi=102
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Natalia Sarata

Podstawowe założenia polityki 
antydyskryminacyjnej w administracji 
samorządowej 
Polityka antydyskryminacyjna to prowadzone przez dany podmiot (np. instytucję publiczną) 
w sposób zaplanowany systemowe, kompleksowe działania, których celem jest zapobieganie 
i zwalczanie dyskryminacji w obrębie danego podmiotu lub środowiska, na który oddziału-
je. Centralnym założeniem takiego systemu działań jest przekonanie, że nikt nie powinien 
doświadczać dyskryminacji, a także że dyskryminowanie i przemoc motywowana uprze-
dzeniami stanowią łamanie prawa (krajowego i międzynarodowego, w tym Konstytucji RP). 
Niepodejmowanie działań zapobiegających dyskryminacji i ją zwalczających jest z kolei za-
niedbaniem obowiązków instytucji publicznych w zakresie przestrzegania zasady równości 
jako podstawowej zasady demokracji. 
Drugim ważnym założeniem polityki antydyskryminacyjnej jest kompleksowość, tj. koncen-
trowanie się na wszystkich obszarach funkcjonowania danego podmiotu/społeczności oraz 
odnoszenie się do wszystkich przesłanek dyskryminacji, a także wszystkich grup, w tym nie 
tylko tych, które są narażone na dyskryminację, ale także tych, które dyskryminują. 
W naszym monitoringu działań administracji samorządowej gminy Kraków badaliśmy/bada-
łyśmy występowanie poszczególnych elementów takiego systemu i w konsekwencji – istnienie 
polityki antydyskryminacyjnej realizowanej na poziomie gminnej administracji samorządo-
wej Krakowa. W niniejszej publikacji, podobnie jak w całym projekcie, odnosimy się przede 
wszystkim do polityki antydyskryminacyjnej, która powinna być realizowana przez gminną 
administrację samorządową, ale z powodzeniem można model ten przełożyć na zadania 
administracji centralnej, a także innych instytucji publicznych. 
Warunki dla skutecznego i kompetentnego prowadzenia polityki na poziomie administracji 
samorządowej mają różnorodny charakter. Poniżej przedstawiamy szereg podstawowych 
kontekstów takiego systemowego podejścia. W kolejnym rozdziale przedstawiamy podsta-
wowe wnioski płynące z monitoringu przeprowadzonego przez Krakowską Sieć Antydy-
skryminacyjną, formułując je wobec wizji miasta, w którym administracja gminna realizuje 
politykę antydyskryminacyjną. Rozdział następny zawiera także podstawowe rekomenda-
cje dla Urzędu Miasta Krakowa. Bardziej pogłębiona analiza, w której przytaczamy zapisy 
z dokumentów, cytaty z wypowiedzi urzędników/urzędniczek oraz dodatkowe informacje, 



32

znajduje się w rozdziale nr 4. Jest on próbą przyjrzenia się wybranym aspektom polityki anty-
dyskryminacyjnej w praktyce, tj. funkcjonowaniu jej elementów w działaniach, zaniechaniach 
i przekazach administracji samorządowej Gminy Miejskiej Kraków. 

Poziom krajowy, systemowy

Duże znaczenie dla realizacji polityki antydyskryminacyjnej na poziomie lokalnym ma krajo-
wy kontekst instytucjonalno-prawny. Chodzi o istnienie odpowiednich regulacji na poziomie 
centralnym, ale przede wszystkim o jasne przyjęcie odpowiedzialności w tym zakresie przez 
administrację publiczną oraz komunikowanie wagi tego zadania. Zobowiązanie to jest zobo-
wiązaniem Polski jako kraju, którego rząd ma za zadanie realizować zapisy ratyfikowanych 
przez siebie przepisów międzynarodowych, a także kraju, którego Konstytucja stwierdza, 
że wszyscy obywatele i obywatelki są sobie równi i nikt nie może być dyskryminowany ze 
względu na jakąkolwiek przyczynę. 
Poza warstwą świadomości prawa i warstwą komunikowania znaczenia tego prawa, ogrom-
ną wagę ma także rzeczywiste zaangażowanie administracji publicznej na poziomie syste-
mowym w ochronę praw człowieka oraz wymaganie takiego zaangażowania także od jed-
nostek samorządu terytorialnego. 
O ile jednak administracja centralna może dawać dobry przykład administracji samorządo-
wej lub formalnie ją do realizacji polityki antydyskryminacyjnej zobowiązywać, to jednak 
lokalne prowadzenie takiej polityki nie musi i nie powinno zależeć od tego, czy administracja 
samorządowa jest do tego zobowiązana przez administrację centralną. Lokalne podmioty 
samorządu terytorialnego mogą samodzielnie podejmować decyzję o systemowym zapo-
bieganiu i zwalczaniu dyskryminacji, nie czekając na zobowiązanie „z góry” i rozumiejąc, 
ze wspieranie wolności mieszkańców i mieszkanek od dyskryminacji jest jednym z podsta-
wowych zadań administracji samorządowej, jako że jej zadaniem jest dbanie o warunki dla 
dobrego życia społeczności. Nie ma do tego żadnych prawnych przeciwwskazań, a zgodnie 
z założeniami zasady subsydiarności to właśnie administracja samorządowa – działająca 
najbliżej mieszkańców i mieszkanek – ma za zadanie odpowiadać na potrzeby swojego sa-
morządu. Zaangażowanie urzędu gminy, w tym Urzędu Miasta Krakowa, jest zatem w tym 
obszarze po prostu domyślne. 

Poziom lokalny – polityka antydyskryminacyjna w administracji samorządowej

Wobec powyższego, warunkami wstępnymi realnego wprowadzania/prowadzenia na po-
ziomie lokalnym polityki antydyskryminacyjnej w sposób skoordynowany i niefasadowy, są: 

 — uznanie wagi przeciwdziałania dyskryminacji, czyli zrozumienie przez decydentów i de-
cydentki administracji samorządowej, że wolność od dyskryminacji ze względu na jaką-
kolwiek przesłankę i przemocy motywowanej uprzedzeniami to jedna z podstawowych 
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potrzeb członków i członkiń wspólnoty samorządowej i w związku z tym ich zadanie do 
realizacji na poziomie samorządu, 

 — towarzysząca uznaniu wagi zagadnienia rzeczywista wola działania na rzecz równości 
i niedyskryminacji, która wyraża się w realnym zaangażowaniu decydentów/decydentek 
we wspieranie idei równości jako jednej z podstawowych wartości demokratycznej wspól-
noty; głównym motorem działań w tym obszarze jest właśnie to zaangażowanie (a nie np. 
wyłącznie względy PR-owe), 

 — traktowanie wszystkich przesłanek dyskryminacji jako równych, tj. nierozróżnianie grup 
społecznych doświadczających dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami 
na te, które bardziej „zasługują” na ochronę i tych, których prawo do równości i niedy-
skryminacji „nie musi” być realizowane. Jest to w istocie postulat rezygnacji z fałszywego 
rozróżnienia na „grupy potrzebujące” (takie, nad potrzebami których należy się „pochy-
lić”, które należy otoczyć „opieką” i im „pomóc” – narrację na ich temat charakteryzuje 
podejście wyższościowe, paternalizujące) oraz na „grupy światopoglądowe” (takie, któ-
rym przypisuje się „zideologizowanie”). Jest to również postulat przyznania, że gmina 
ma swoje zadania związane nie tylko z przeciwdziałaniem dyskryminacji osób z niepeł-
nosprawnościami lub osób starszych, ale także mowy nienawiści i dyskryminacji wobec 
np. osób nieheteroseksualnych lub ze względu na płeć1. 

Zgodnie z zasadą, że przeciwdziałanie dyskryminacji i polityka równościowa nie mogą być 
skutecznie realizowane przez urząd, który sam nie jest realnie równościowy w swoich struk-
turach i jako pracodawca, i usługodawca (obsługa mieszkańców/mieszkanek), konieczne jest 
wprowadzenie równościowych rozwiązań na poziomie samego urzędu2. Takie komponenty 
polityki antydyskryminacyjnej, które stanowią o zaangażowaniu urzędu w przeciwdziałanie 
dyskryminacji na poziomie swojej własnej struktury, to m.in.: 

 — podstawowa wiedza urzędników i urzędniczek na temat prawa obowiązującego w kon-
tekście równości, a także umiejętność przełożenia tego prawa na własną pracę – nie tylko 
w kontaktach z mieszkańcami, ale także w odniesieniu do siebie samych jako osób pozo-
stających w sytuacji zatrudnienia i swoich praw pracowniczych związanych z obowiąz-
kiem równego traktowania,

 — istnienie wewnętrznych uregulowań w urzędzie, określających równe traktowanie jako 
jeden z priorytetów polityki pracowniczej, zapewnianie podnoszenia poziomu wiedzy 

1  Więcej o tym podziale w rozdziale dot. wniosków z badania i rekomendacji dla Urzędu Miasta 
Krakowa. 

2  Bardziej szczegółowo tego komponentu polityki antydyskryminacyjnej na poziomie jednostek 
samorządu terytorialnego dotyczył projekt „Równe traktowanie standardem dobrego samorządu”, 
realizowany przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Fundację Feminoteka 
i Instytut Laudator. Więcej informacji o projekcie: http://rownoscwsamorzadzie.pl (dostęp: 
31.01.2014).

http://rownoscwsamorzadzie.pl
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pracowników i pracowniczek na temat zasady równego traktowania w zatrudnieniu, 
a także funkcjonująca ścieżka reagowania w przypadku naruszeń prawa do równego 
traktowania,

 — istnienie wewnętrznych uregulowań obowiązujących osoby zatrudnione w urzędzie oraz 
urząd jako instytucję świadczącą usługi dla mieszkańców/mieszkanek w kontekście nie-
dyskryminującego, równego dostępu do usług urzędu oraz istnienie jasnej ścieżki odwo-
ławczej na wypadek sytuacji nierównego potraktowania w zatrudnieniu przez osoby re-
prezentujące urząd,

 — dostosowanie infrastruktury urzędu do potrzeb osób należących do różnych grup, np. do-
stępność budynków urzędu dla osób z ograniczoną sprawnością fizyczną, dostępność 
informacji dla osób z niepełnosprawnością wzroku, słuchu, w tym dostępność strony inter-
netowej, zamieszczanie dokumentów na BIP w formatach możliwych do czytania przez 
screenreadery itp.,

 — zobowiązywanie dostawców usług dla urzędu gminy do przestrzegania w ramach świad-
czonych usług zasad polityki antydyskryminacyjnej miasta, w oparciu o odpowiednie za-
pisy antydyskryminacyjne, wprowadzane do umów zewnętrznych z podmiotami świad-
czącymi usługi / dostarczającymi towary. 

Poprzez takie podejście do tematyki przeciwdziałania dyskryminacji, administracja samorzą-
dowa tworzy ramy dla równego traktowania jako pracodawca i usługodawca, jednocześnie 
komunikuje znaczenie przeciwdziałania dyskryminacji na poziomie wewnętrznym, a także 
na zewnątrz urzędu. Taki standard komunikowany przez administrację samorządową na ze-
wnątrz może również dawać przykład innym instytucjom publicznym i prywatnym. 
Wewnętrzne polityki równościowe są istotne jako punkt wyjścia do realizacji realnej polityki 
antydyskryminacyjnej, choć same w sobie jej nie zastąpią. Dlatego tak ważne jest myślenie 
systemowe i podejście strategiczne, w miejsce koncentrowania się na pojedynczych działa-
niach czy wybranych przesłankach. 

PODEJŚCIE SYSTEMOWE I HORYZONTALNE

W realizacji polityki antydyskryminacyjnej na poziomie lokalnej administracji samorządowej 
istotne jest podejście systemowe, tj. realizowanie działań zaprogramowanych na wysokim, 
strategicznym poziomie, o dużej randze i traktowanych priorytetowo w myśleniu o wspieraniu 
wspólnoty samorządowej. Dlatego ważne jest silne umocowanie polityki antydyskryminacyj-
nej w planie/strategii rozwoju miasta jako jednego z podejść budujących warunki dla dobre-
go życia wszystkich osób w mieście. Przeciwdziałanie dyskryminacji i zapewnianie równości 
powinno być zatem wprost zapisane w strategicznych dokumentach miejskich. W Krakowie 
takim dokumentem jest m.in. Strategia Rozwoju Miasta, a następnie np. zakotwiczona w niej 
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa oraz inne dokumenty o charak-
terze długoterminowym i programowym. 
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Horyzontalność polityki antydyskryminacyjnej oznacza, że prowadzona jest ona w róż-
nych obszarach, także takich, które nie są w potocznym rozumieniu uważane za domyślne 
dla tego tematu. A zatem, polityka antydyskryminacyjna obejmuje swoim zasięgiem nie tylko 
szeroko rozumianą politykę społeczną (w tym np. edukację, mieszkalnictwo, opiekę społecz-
ną), ale też politykę bezpieczeństwa, transportową, rozwojową, środowiskową, inwestycyj-
ną i inne. Każdy wydział urzędu gminy jest więc odpowiedzialny za włączanie perspektywy 
antydyskryminacyjnej do swoich działań. 
Horyzontalnym aspektem polityki antydyskryminacyjnej jest także budżet. Z jednej strony, 
chodzi o środki zapewnione na jej realizację w poszczególnych obszarach, z drugiej – o ana-
lizę wpływów do budżetu, wydatków, a także procedury planowania alokacji budżetowych 
i ich wpływu na funkcjonowanie osób narażonych na dyskryminację w gminie3. 

OSOBA/ZESPÓŁ

Niezbędnym elementem polityki antydyskryminacyjnej jest funkcjonowanie w strukturze 
urzędu stanowiska, do kompetencji którego należy koordynowanie polityki antydyskry-
minacyjnej na poziomie samorządu gminnego. Może to być osoba występująca w roli np. 
pełnomocnika prezydenta ds. polityki antydyskryminacyjnej (jak w przypadku Pełnomocnika 
Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych w Krakowie, który działa w zakresie jednej tylko 
przesłanki dyskryminacji, tj. stopnia sprawności). Może to także być urzędnik/urzędniczka, 
która ma wyznaczone takie zadanie w połączeniu z innymi zadaniami (choć praktyka wska-
zuje, że w takim przypadku zadania związane z polityką antydyskryminacyjną schodzą na 
drugi plan wobec działań wiodących dla danego stanowiska). Może to wreszcie być interdy-
scyplinarny zespół ds. polityki antydyskryminacyjnej składający się z osób odpowiadających 
za realizację, umocowanych w poszczególnych wydziałach czy departamentach urzędu, 
któremu przewodzi osoba bezpośrednio odpowiedzialna za koordynację takich prac. To, co 
szczególnie istotne, to jasne przypisanie przeciwdziałania dyskryminacji konkretnej osobie/
osobom, posiadanie przez nią/nie rzetelnej, merytorycznej wiedzy w tym zakresie, a tak-
że kompetencji decyzyjnych umożliwiających realne prowadzenie działań z tego zakresu 
w urzędzie. 
Osoba/osoby zajmujące się polityką antydyskryminacyjną na poziomie administracji samo-
rządowej powinny mieć jednocześnie: 
 — wiedzę merytoryczną z niniejszego obszaru, 
 — umiejętności wdrażania tej wiedzy w praktykę działań urzędu,
 — nieuprzedzoną postawę wobec tematyki,
 — realne zaangażowanie w działania,
 — kompetencje decyzyjne i poparcie przełożonych,

3  Szerzej o założeniach tego rodzaju analizy traktuje rozdział 4b niniejszego raportu. 
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 — umiejętność współpracy międzysektorowej,
 — jasny zapis w opisie kompetencji związanych z pełnieniem niniejszego stanowiska,
 — zapewnione środki finansowe na realizację działań. 

DIAGNOZA

Aby przygotowanie takiej strategii było możliwe, jej powstanie poprzedzić musi diagnoza 
zjawiska dyskryminacji na terenie gminy. Diagnoza ma odpowiedzieć na pytanie, jakie ro-
dzaje dyskryminacji występują w społeczności lokalnej, jakie grupy jej doświadczają, w jaki 
sposób się przejawia, a także – kto jest jej sprawcą (jakie grupy, środowiska itp.). Diagnoza 
wskazuje także na priorytetowe obszary działania administracji samorządowej i innych pod-
miotów w perspektywie długoterminowej. Jej wykonanie pozwala jasno sformułować cele 
podejmowanych działań, co jest jednym z warunków skutecznego zapobiegania dyskrymi-
nacji i jej zwalczania.  
Diagnoza jest realizowana przez urząd miasta we współpracy z partnerami społecznymi 
posiadającymi doświadczenie i ekspertyzę w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji 
oraz z udziałem mieszkańców/mieszkanek. Taka diagnoza powinna także zawierać anali-
zę potrzeb społeczności (w tym poszczególnych grup na nią się składających) w kontekście 
przeciwdziałania dyskryminacji i uwzględniać różnorodność osób, które ją tworzą. Diagno-
za powinna być regularnie aktualizowana, tak by można było obserwować stopień i tempo 
osiąganych zmian, ich charakter, a także nowe wyzwania, bariery, zagrożenia i możliwości 
przeciwdziałania dyskryminacji. 
Ważne w tym procesie, a także w planowaniu działań wynikających z diagnozy, jest nie tylko 
dostrzeganie problemów i potrzeb osób z grup tzw. mniejszościowych, które spotykają się 
z dyskryminacją i/lub są nią zagrożone oraz planowanie działań zapobiegających i wzmac-
niających. Istotna i konieczna jest też równoległa diagnoza grup „większościowych” i zjawisk 
zagrażających zasadzie wolności od dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzenia-
mi. Ważne jest także planowanie i podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia 
czy wyeliminowania tych zjawisk z życia społecznego. 

STRATEGIA

Na podstawie diagnozy i całej wiedzy zgromadzonej w procesie jej przygotowania, two-
rzona jest ze wsparciem ekspertów/ekspertek merytorycznych strategia antydyskrymi-
nacyjna – to kolejny element polityki antydyskryminacyjnej. Jest to dokument programujący 
realizację działań na rzecz równości i niedyskryminacji. Celem strategii jest perspektywiczne 
wspieranie rozwoju miasta jako wspólnoty mieszkańców i mieszkanek wolnej od dyskrymina-
cji ze względu na jakąkolwiek przesłankę i przemocy motywowanej uprzedzeniami. 
Strategia antydyskryminacyjna to dokument o charakterze programowym. Ma ona charakter 
horyzontalny, tj. nie ogranicza się do jednej przesłanki (np. tylko pochodzenia etnicznego, 
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np. tylko wieku lub wyłącznie stopnia sprawności, albo też jedynie płci), lecz do wszystkich 
przesłanek jednocześnie, chętnie także w sposób krzyżowy4. Strategia jest także interdy-
scyplinarna, tj. przekrojowo obejmuje swoimi zapisami wszystkie obszary funkcjonowania 
wspólnoty samorządowej. Adekwatnie do przeprowadzonej diagnozy i w oparciu o eksperc-
ką wiedzę strategia identyfikuje i enumeratywnie wymienia grupy zagrożone dyskryminacją, 
a także zjawiska będące zagrożeniem dla zasady równości i niedyskryminacji. Dokument 
przedstawia cele do zrealizowania oraz charakter działań, które będą podjęte przez urząd, 
aby dyskryminacji przeciwdziałać. Perspektywa strategii dotyczy nie tylko osób/grup, które 
są dyskryminowane, ale także tych, które dopuszczają się dyskryminacji. Jednocześnie język 
strategii jest wrażliwy na różnice oraz niewykluczający, modeluje sposób komunikowania na 
temat zjawiska dyskryminacji oraz grup jej doświadczających, wskazuje perspektywę part-
nerską, a nie paternalistyczną. 
Strategia, jak każdy program ramowy, zawiera cele i priorytety, kluczowe działania, pro-
gramy operacyjne, horyzont czasowy oraz wskazuje, na kim spoczywa odpowiedzialność 
za jej realizację. Strategii towarzyszą alokacje budżetowe, tak by realizacja jej założeń była 
w ogóle możliwa. Strategia zawiera też informacje co do zakresu jej ewaluacji ilościowej 
i merytorycznej, wskaźniki rezultatu, harmonogram oceny. Przygotowywane sprawozdania 
służą ocenie jej realizacji, identyfikacji obszarów nierozpoznanych przez strategię, a także 
aktualizacji strategii na przyszłość. 
Osoby decyzyjne w urzędzie powinny być świadome jej istnienia oraz znać jej ideę oraz 
podstawowe założenia, tak by były one na bieżąco uwzględniane na wszystkich szczeblach 
decyzyjnych, we wszystkich obszarach funkcjonowania urzędu i wspólnoty samorządowej. 

KONSULTACJE, WSPÓŁPRACA I WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

Za realizację strategii odpowiada powołana jednostka/osoba ds. polityki antydyskrymina-
cyjnej, która przy realizacji programu włącza w jej wykonywanie decydentów/decydentki 
po stronie urzędu miasta, a także innych sojuszników, w tym partnersko współpracuje z lokal-
nymi organizacjami pozarządowymi doświadczonymi w tym obszarze, a także ekspertami/
ekspertkami akademickimi specjalizującymi się w obszarze zwalczania dyskryminacji. 
Prowadzone są regularne analizy potrzeb osób z grup zagrożonych dyskryminacją, zwią-
zanych z doświadczaniem dyskryminacji i wykluczenia. Na bieżąco odbywa się konsulta-
cja planów i działań, a także rozwiązań możliwych do zrealizowania długoterminowo, 

4  Krzyżowanie się przesłanek dyskryminacji oznacza taką sytuację, w której osoba 
doświadcza nierównego, gorszego traktowania ze względu na przynależność do różnych 
grup mniejszościowych jednocześnie. O krzyżowaniu się przesłanek dyskryminacji mówimy 
np. w przypadku Romki z niepełnosprawnością (krzyżują się tu przesłanki płci, pochodzenia 
etnicznego i stopnia sprawności), czy starszej uchodźczyni muzułmanki (krzyżują się z sobą wiek, 
płeć, status migrancki, religia).  
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w przyszłości. Efektywność stosowanej polityki i przyjętych rozwiązań jest sprawdzana 
i oceniana. 
Kwestią nie do pominięcia jest włączanie w procesy diagnozowania obszarów problemowych 
oraz planowania rozwiązań także tych osób, których dyskryminacja bezpośrednio dotyczy. 
Dobrą praktyką jest tu także powołanie ciała konsultacyjnego, które składa się z przedstawi-
cieli i przedstawicielek organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem dyskryminacji, grup 
narażonych na dyskryminację,  ekspertów i ekspertek, urzędników i urzędniczek i realne bra-
nie pod uwagę ich opinii. Ważnym aspektem, który podnosi efektywność i trafność diagno-
zy oraz rozwiązywania kwestii związanych z dyskryminacją, jest czerpanie z doświadczeń 
lokalnych i krajowych eksperckich organizacji pozarządowych, a także doświadczeń innych 
miast i związków miast, stowarzyszeń gmin, do których miasto należy. Z członkostwa w tych 
sieciach można czerpać nie tylko prestiż związany z przynależnością, ale także merytorycz-
ną wiedzę i praktyczne rozwiązania, które sprawdziły się w innych miastach, krajach i mogą 
być z powodzeniem wdrażane także w Krakowie. 

WIZJA ADMINISTRACJI SAMORZADOWEJ REALIZUJĄCEJ POLITYKĘ 
ANTYDYSKRYMINACYJNĄ5

Poniżej przedstawiamy wizję administracji samorządowej, która realizuje politykę antydy-
skryminacyjną. Wizja ta ma charakter techniczny, tj. prezentuje te wątki, które powinny być 
realizowane przez urzędników i urzędniczki, decydentów i decydentki, aby możliwe było 
rozpoczęcie realizacji celu, jaki stoi przed polityką antydyskryminacyjną.  Innym zagadnie-
niem jest wizja wspólnoty samorządowej, do której osiągnięcia społeczność (Krakowa czy 
innej miejscowości) się zbliży, jeśli administracja samorządowa stworzy ku temu warunki. 
Przedstawiona wizja jest zatem zadaniem, które stawiamy przed Urzędem Miasta Krakowa 
i osobami odpowiedzialnymi za bieżące i strategiczne programowanie zmiany w mieście.  

1. Osoby decyzyjne mają świadomość wagi prowadzenia polityki antydyskryminacyjnej.  
Polityka antydyskryminacyjna jest uznana za ważny element polityk miasta przez osoby 
decyzyjne w administracji samorządowej. 
Osoby decyzyjne mają świadomość celu i znaczenia tej kwestii dla rozwoju wspólnoty 
mieszkańców i mieszkanek miasta. 

5  Odnosimy się tu do miasta, ponieważ niniejsza publikacja zbiera informacje dotyczące Krakowa, 
jednak zasady te mogą być oczywiście aplikowane także do samorządów terytorialnych 
o charakterze innym niż miasto (np. wojewódzkich, powiatowych, gmin wiejskich itp.). Mogą być 
także odnoszone do zasad funkcjonowania administracji państwowej na poziomie centralnym. 
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Osoby te nie używają stereotypowych wyobrażeń związanych z różnymi grupami mniej-
szościowymi, w komunikowaniu problemów tych grup posługują się argumentami oparty-
mi na wiedzy i przepisach prawa, a nie na stereotypach.

2. Równość i wolność od dyskryminacji jest wprost wpisana w strategię rozwoju miasta.
Dokumenty statutowe i strategiczne miasta zawierają odniesienia do równości jako jednej 
z podstawowych wartości realizowanych w działaniach administracji samorządowej. 
Dokumenty te odnoszą się do wszystkich przesłanek. 
Dokumenty programowe są neutralne światopoglądowo. 
Dokumenty stwierdzają, że przeciwdziałanie dyskryminacji jest jednym z zadań wspiera-
jących rozwój samorządu jako wspólnoty mieszkańców i mieszkanek.

3. Polityka antydyskryminacyjna jest normą także na poziomie wewnętrznych działań 
urzędu. 
Urząd Miasta Krakowa formułuje wewnętrzne uregulowania antydyskryminacyjne doty-
czące kwestii pracowniczych w odniesieniu do różnych przesłanek. 
Dostępność urzędu i efektów jego pracy, w tym dostęp do informacji publicznej bez 
względu na jakąkolwiek przesłankę jest faktem na bieżąco monitorowanym.
Regulaminy są formułowane w sposób przystępny, upowszechniane w trybach umożli-
wiających zapoznanie się z nimi osobom, niezależnie od poziomu sprawności czy posłu-
giwania się językiem pisanym.

4. Komunikacja równości, wrażliwa na różnice i pozbawiona uprzedzeń.  
W dokumentach samorządu lokalnego oraz tworzonych i sygnowanych przez niego do-
kumentach używany język jest wrażliwy na różnice i niedyskryminujący. 
Osoby reprezentujące samorząd używają takiego właśnie języka w odniesieniu do grup 
mniejszościowych i ich doświadczeń związanych z dyskryminacją. 
Urząd komunikuje na zewnątrz swoje zaangażowanie w przeciwdziałanie dyskryminacji. 

5. Istnieje i jest realizowania strategia przeciwdziałania dyskryminacji na poziomie gminy. 
Istnieje dokument programowy, przekrojowo odnoszący się do kwestii przeciwdziałania 
dyskryminacji ze względu na wszystkie przesłanki.
Zapisy strategii są wdrażane w różnorodnych aktywnościach gminy, przez wszystkie 
jednostki. 
Strategia opiera się na lokalnej diagnozie i badaniu potrzeb społeczności lokalnej, zwią-
zanych z dyskryminacją. 

6. Realizacja diagnozy lokalnej pod kątem dyskryminacji. 
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Prowadzona jest diagnoza barier rozwoju społecznego, uwzględniająca kwestie związa-
ne z dyskryminacją jako wyzwaniem rozwoju. 
Diagnoza jest kompleksowa, korzysta z różnorodnych źródeł informacji, jest realizowana 
we współpracy z różnorodnymi środowiskami mającymi ekspertyzę w tym temacie.
Diagnoza uwzględnia różnorodne przesłanki dyskryminacji. 
Dane są zbierane z podziałem na płeć i inne przesłanki. 
Diagnoza opiera się na rzetelnym i kompetentnym podejściu do tematyki dyskryminacji 
i odnosi się do różnych przesłanek dyskryminacji. 
Diagnoza jest prowadzona regularnie i regularnie aktualizowana. 

7. Osoba koordynująca realizację polityki antydyskryminacyjnej na poziomie gminy ma 
wsparcie administracyjne i decyzyjne ze strony osób decyzyjnych w gminie. 
Istnieje stały zespół/referat koordynujący prowadzenie diagnozy i realizację polityki an-
tydyskryminacyjnej horyzontalnie we wszystkich obszarach działania miasta lub wspiera-
jący realizację diagnozy i polityki antydyskryminacyjnej. 
Osoba koordynująca te działania posiada realne kompetencje decyzyjne i możliwości 
egzekwowania realizacji zapisów strategii. 

8. Partnerska współpraca z partnerami społecznymi. 
Gminna administracja samorządowa uznaje współpracę z partnerami społecznymi, 
mieszkańcami i mieszkankami oraz oddolnymi inicjatywami obywatelskimi w kontek-
ście przeciwdziałania dyskryminacji za ważny aspekt wspierania rozwoju społecznego 
w Krakowie. 
Współpraca ta prowadzona jest na realnie partnerskich zasadach, głos mieszkańców 
i mieszkanek, oddolnych inicjatyw obywatelskich oraz organizacji pozarządowych jest 
słyszany i uwzględniany. 

9. Budżet na realizację polityki antydyskryminacyjnej. 
W budżecie gminnym są przewidziane środki na przeciwdziałanie dyskryminacji ze 
względu na różne przesłanki. 
Środki wydatkowane są przez podległe wydziały i jednostki pomocnicze, zadania po-
wierzane i zlecane są także organizacjom pozarządowym, kompetentnym w poszczegól-
nych obszarach przeciwdziałania dyskryminacji. 
Mieszkańcy i mieszkanki mają realny wpływ na wyznaczanie obszarów problemowych, 
do których są przypisane środki finansowe.

Dodatkowo: Wpisanie odpowiedzialności za prowadzenie polityki antydyskryminacyjnej 
expressis verbis do zadań obowiązkowych gminy. 
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Prowadzenie polityki antydyskryminacyjnej jest wprost określone jako zadanie także jedno-
stek samorządu terytorialnego. 
Ustawodawstwo krajowe dotyczące samorządu terytorialnego zawiera zapisy o tym, że 
prowadzenie polityki antydyskryminacyjnej należy do zadań administracji samorządu 
terytorialnego. 

Powyższe elementy wizji przedstawiamy także w kolejnym rozdziale6, konfrontując je z opi-
sem zastanej sytuacji, która została przez nas zbadana w ramach monitoringu. Wnioskom 
z badania towarzyszą także rekomendacje dla Urzędu Miasta Krakowa. 

Dalsze odniesienia: 
Osoby zainteresowane pogłębieniem wiedzy dotyczącej polityki antydyskryminacyjnej, za-
chęcamy do zapoznania się z dorobkiem projektu „Równość standardem dobrego samorzą-
du”. Materiały dotyczące przede wszystkim polityki równych szans w odniesieniu do we-
wnętrznych aspektów funkcjonowania lokalnej administracji samorządowej można znaleźć 
na stronie projektu:  www.rownoscwsamorzadzie.pl.
Inspirującym materiałem dotyczącym kompleksowej i horyzontalnej polityki antydyskrymina-
cyjnej realizowanej na poziomie gminy jest publikacja autorstwa Sue Lukes i Richarda Stanto-
na pt. Integrating Cities. Toolkit. Anti-discrimination policies. Została ona opublikowana jako 
materiał narzędziowy służący do wdrażania miejskiej polityki antydyskryminacyjnej, w ra-
mach działalności stowarzyszenia miast europejskich EUROCITIES, do której Kraków także 
należy. Publikacja w języku angielskim dostępna jest tutaj: http://www.eurocities.eu/euro-
cities/publications/Integrating-Cities-Toolkit-on-anti-discrimination-policies-WSPO-8TUJ5R 
(dostęp: 31.01.2014).

6  Analiza materiału z monitoringu Krakowskiej Sieci Antydyskryminacyjnej. 

http://www.rownoscwsamorzadzie.pl
http://www.eurocities.eu/eurocities/publications/Integrating-Cities-Toolkit-on-anti-discrimination-policies-WSPO-8TUJ5R
http://www.eurocities.eu/eurocities/publications/Integrating-Cities-Toolkit-on-anti-discrimination-policies-WSPO-8TUJ5R
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Opracowanie: Natalia Sarata

Analiza danych zebranych w ramach 
monitoringu w obszarze badawczym 
„Polityka społeczna”

Niniejszy rozdział zawiera odpowiedzi na pytania, które postawiliśmy/postawiłyśmy na po-
czątku naszego badania monitoringowego w odniesieniu do obszaru „polityka społeczna”1. 
Pierwotnie monitoring miał pozwolić na zdiagnozowanie stanu realizacji polityki antydyskry-
minacyjnej w Krakowie i temu miały służyć przedstawione poniżej pytania. Jednak w miarę 
rozpoznawania sytuacji zakres naszych badań poszerzył się, stopniowo dając nam pełny 
obraz uwarunkowań realizacji (lub braku realizacji) polityki antydyskryminacyjnej przez kra-
kowską administrację gminną. 
W obszarze polityki społecznej, przyjęta na początku badania struktura monitoringu miała 
za zadanie odpowiedzieć na następujące pytania, odnoszące się do trzech wyróżnionych 
przez nas obszarów: 

I. Definicja dyskryminacji

1. Czy i jak jest definiowana dyskryminacja w dokumentach strategicznych i programowych 
administracji samorządowej na poziomie miasta? 

2. Jeśli istnieje, skąd została zaczerpnięta definicja dyskryminacji? Czy odwołuje się do do-
kumentów krajowych lub międzynarodowych? Jeśli tak, do jakich? 

3. Jeśli istnieje, jakie przesłanki / grupy / cechy prawnie chronione uwzględnia ta definicja? 
4. Jak dyskryminację rozumieją urzędnicy/urzędniczki Urzędu Miasta Krakowa oraz osoby 

decyzyjne w UMK? 

1  O genezie wyróżnienia dwóch obszarów problemowych naszego monitoringu traktuje rozdział 2 
niniejszej publikacji. 
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II. Umocowanie polityki antydyskryminacyjnej i struktura UMK 
odpowiedzialna za jej realizację

5. Czy i jakie są dokumenty i stanowiska urzędu uwzględniające/odpowiedzialne za prze-
ciwdziałanie dyskryminacji? 

6. Jeśli istnieją, gdzie w strukturze UMK są umocowane takie stanowiska? 
7. Czy w UMK istnieje jednostka (zespół, referat itp.) formalnie odpowiedzialna za przeciw-

działanie dyskryminacji i prowadzenie polityki antydyskryminacyjnej? 
8. Jeśli istnieje, czy jej działalność i kompetencje są jasno określone i komunikowane do we-

wnątrz i na zewnątrz Urzędu? 
9. Czy istnieje horyzontalna polityka antydyskryminacyjna, zintegrowana z pracą wszyst-

kich jednostek i wydziałów w UMK, uwzględniająca wszystkie przesłanki dyskryminacji? 

III. Współpraca z partnerami społecznymi

10. Czy istniejące dokumenty strategiczne, dokumenty ramowe, programy działań dotyczące 
przeciwdziałania dyskryminacji (jeśli istnieją) były konsultowane z organizacjami poza-
rządowymi i partnerami społecznymi zajmującymi się poszczególnymi/wszystkimi prze-
słankami dyskryminacji?

11. Czy ogłaszane były konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację pro-
jektów związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na poszczególne/
wszystkie przesłanki? 

Szczególnie ważny wydaje się fakt, że gdybyśmy miały/mieli odnieść się jedynie do tych 
pierwotnie postawionych pytań, odpowiedź na większość z nich brzmiałaby „nie” lub „nie 
dotyczy”. Dlatego niniejszy rozdział, poza odpowiedziami na te pytania, zawiera także inne 
kluczowe informacje i wnioski, które stanowią pogłębienie naszej analizy i naświetlenie do-
datkowych kontekstów zagadnienia polityki antydyskryminacyjnej w administracji samorzą-
dowej krakowskiej gminy. Rozdział następny (4b) zawiera natomiast zrealizowaną w ramach 
monitoringu analizę budżetu miejskiego pod kątem alokacji środków na realizację potrzeb po-
szczególnych grup zagrożonych dyskryminacją i prowadzenie polityki antydyskryminacyjnej. 
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CZĘŚĆ I.  
DEFINICJA DYSKRYMINACJI

Czy i jak jest definiowana dyskryminacja w dokumentach strategicznych 
i programowych administracji samorządowej na poziomie miasta? 

W dokumentach ramowych i strategicznych obowiązujących w Krakowie w czasie trwania 
monitoringu brak odwołań do zjawiska dyskryminacji, dyskryminacja nie jest definiowana 
jako problem w myśleniu o potrzebach mieszkańców i mieszkanek, jej przeciwdziałanie nie 
jest elementem wizji rozwoju Krakowa. Praktyką UMK jest traktowanie działań mających 
na celu zwalczanie wykluczenia społecznego oraz pomoc społeczną jako równoznacz-
nych z przeciwdziałaniem dyskryminacji i polityką antydyskryminacyjną. Te dwa obszary 
nie są jednak sobie tożsame, a pomoc społeczna nie jest sama w sobie elementem polityki 
antydyskryminacyjnej.  

Jeśli istnieje, skąd została zaczerpnięta definicja dyskryminacji? Czy odwołuje się do 
dokumentów krajowych lub międzynarodowych? Jeśli tak, do jakich? 

Nie dotyczy. 

Jeśli istnieje, jakie przesłanki / grupy / cechy prawnie chronione uwzględnia ta 
definicja? 

Definicja ani odniesienia do dyskryminacji nie istnieją i grupy zagrożone dyskryminacją / 
cechy prawnie chronione nie są wymieniane w kontekście przeciwdziałania temu zjawisku 
w Krakowie. Z całego katalogu cech prawnie chronionych w prawie polskim, pojawiają się: 
stopień sprawności (niepełnosprawność), stan zdrowia, pochodzenie etniczne (Romowie), 
status ekonomiczny (osoby ubogie), w dalszej kolejności wiek (osoby starsze), religia, naro-
dowość (cudzoziemcy), kolor skóry. Inne przesłanki pojawiają się sporadycznie, najczęściej 
w wypowiedziach osób decyzyjnych, a nie w dokumentach ramowych, często jednak w nie-
adekwatnym kontekście. 

Jak dyskryminację rozumieją urzędnicy/urzędniczki Urzędu Miasta Krakowa oraz 
osoby decyzyjne w UMK? 

Niewiele osób, z którymi zostały zrealizowane wywiady badawcze, ma jasność na temat 
tego, czym jest dyskryminacja, jakie są jej mechanizmy, kogo dotyczy. W sposób błędny dys-
kryminacja bardzo często jest utożsamiana z wykluczeniem społecznym, a przeciwdziałanie 

dyskryminacji z pomocą socjalną. 
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***
Pytając o dyskryminację, chcieliśmy/chciałyśmy się dowiedzieć, czy zagadnienie to w ogóle 
pojawia się w myśleniu decydentów i decydentek oraz urzędników i urzędniczek administracji 
samorządowej Krakowa o zadaniach, z jakimi powinni się mierzyć w pracy na rzecz wspól-
noty samorządowej. Ważne było dla nas także, w jaki sposób „dyskryminacja” (jeśli obecna 
jako pojęcie w działaniach Urzędu) jest definiowana: jaką perspektywą na dyskryminację 
posługują się osoby odpowiedzialne za formułowanie i realizację polityk miejskich w Kra-
kowie. Zależało nam, by się dowiedzieć, czy pojęcie to jest punktem odniesienia dla osób 
decyzyjnych w UMK tworzących miejskie dokumenty, szczególnie te o charakterze strate-
gicznym, a także dla osób realizujących na bieżąco oraz długoterminowo politykę miejską 
na poziomie administracji samorządowej w Krakowie.
Samego pojęcia dyskryminacji, jego synonimów znaczeniowych, a także jego ewentualnej 
definicji poszukiwaliśmy/poszukiwałyśmy we wszystkich analizowanych przez nas materia-
łach, przede wszystkim w dokumentach o charakterze programowym, strategicznym z obsza-
ru tzw. polityki społecznej i budżetowej. Przyjrzeliśmy/przyjrzałyśmy się również konkursom 
dla organizacji pozarządowych, ogłaszanym przez Urząd Miasta Krakowa. Zadawałyśmy/
zadawaliśmy pytania o rozumienie tego pojęcia także pracownikom i pracowniczkom UMK, 
z którymi prowadziliśmy/prowadziliśmy wywiady badawcze. 
Między innymi pod tym kątem przeanalizowane zostały: Statut Miasta Krakowa, Strategia 
Rozwoju Krakowa 2005–2015, Miejski Program Rewitalizacji Krakowa, Strategia Rozwiązy-
wania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2007–2013, Powiatowy Program Działania 
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2011–2014 i Program „Młody Kraków” Pierw-
sze trzy dokumenty zostały przeanalizowane przez Natalię Saratę, trzy ostatnie przez Agatę 
Teutsch. Naszym zamiarem była także analiza Krakowskiego Paktu dla Seniorów, ale w toku 
korespondencji z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej (w którego kompetencjach pozo-
stawał ten temat) okazało się, że choć głośno zapowiadano jego zainicjowanie (w czasie 
samorządowej kampanii wyborczej w 2009 roku), dokument ostatecznie nie powstał. Obec-
nie, jak wskazuje zapis w Programie Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Organizacjami 
Pozarządowymi na 2014 rok, praca nad programem seniorskim ma być ponownie podjęta 

– podobnie jak poprzednio, także i tym razem w roku wyborów samorządowych. W naszym 
badaniu uwzględniliśmy/uwzględniłyśmy również sprawdzenie, czy i jakie dokumenty miej-
skie o charakterze programowym, strategicznym bezpośrednio dotyczą dyskryminacji. 

Na kim i na czym koncentrują się dokumenty statutowe i strategiczne? 

Jak wykazała analiza Statutu Miasta Krakowa wykonana przez Natalię Saratę, prezentu-
je on wizję wspólnoty samorządowej jako Rady Miasta i innych organów przede wszystkim 
w kontekście administracyjnym. Przeważająca część dokumentu poświęcona jest kwestiom 
proceduralnym związanym z działalnością Rady Miasta, Prezydenta, Rad Dzielnic. W Sta-
tucie znalazła się informacja na temat tego, ilu minut na wystąpienie nie może przekroczyć 
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Radny czy jego Klub, natomiast nie ma w statucie miejsca na informację na temat takich funda-
mentalnych  zasad wspólnoty, jak np. równość mieszkańców i mieszkanek, ich podmiotowość 
czy uczestnictwo. Statut stwierdza wręcz, że mieszkańcy i mieszkanki (choć język Statutu 
stosuje męskie formy gramatyczne, a więc wspomina o „mieszkańcach”) mogą być OBECNI 
podczas obrad Rady Miasta, natomiast w żaden sposób nie mówi o ich prawach związanych 
z aktywnym udziałem w obradach – nie upodmiotowia mieszkańców/mieszkanek. 
W innym miejscu Statut wskazuje, że obowiązkiem Radnego (nigdy Radnej) jest utrzymywa-
nie stałej więzi z mieszkańcami i ich organizacjami, a także przyjmowanie ich postulatów, 
wniosków itp. Jest to fragment transponowany z ustawy o samorządzie terytorialnym, jednak 
nie uwzględnia drugiej części zdania z tej ustawy, mówiącego o przedstawianiu tych postula-
tów organom miasta do rozpatrzenia. Z takiej perspektywy, przyjętej przez dokument trakto-
wany zwykle jako konstytutywny dla wspólnoty samorządowej, mieszkańcy i mieszkanki 
są zredukowani/zredukowane do grupy, która jest zarządzana przez władze 
lokalne, ale nie jest uznawana za społeczność mającą prawa do miasta. Statut 
tworzy normę, zgodnie z którą zaangażowanie mieszkańców i mieszkanek miałoby 
ograniczać się do obecności (na obradach czy w szerszym wymiarze mieszkania 
w mieście), ale nie do współdecydowania. Prawo do głosu i bycia słyszanymi nie jest 
wyrażone w statucie wprost, a „duch” dokumentu raczej to prawo głosu odbiera. 
W szerszym planie jest to szczególnie znaczące w kontekście grup mieszkańców i mieszka-
nek domagających się obecnie partnerskiego traktowania przez administrację samorządową, 
które przez radnych/radne, urzędników/urzędniczki biur, wydziałów, jednostek administra-
cyjnych Urzędu Miasta i osoby wybrane w wyborach samorządowych do ich reprezento-
wania, są traktowane tak, jakby „przeszkadzały” w zarządzaniu miastem. Ma to swoje 
odzwierciedlenie w samym nastawieniu UMK do partycypacji na poziomie samorządu lo-
kalnego, konstruowaniu przez administrację Krakowa procesu różnorodnych konsultacji spo-
łecznych, a także uwzględnianiu przez administrację gminy wyników konsultacji społecznych 
i realnie niewielkiej sferze wpływu szerszych grup mieszkańców i mieszkanek na decyzje 
podejmowane w Urzędzie. Nastawienie to jasno odzwierciedla Statut Miasta Krakowa. 

Dokument programowy dotyczący dyskryminacji

Między marcem 2012 r. a lutym 2014 r. nie istniał żaden dokument zajmujący się komplekso-
wo tematyką przeciwdziałania dyskryminacji jako zjawisku mającemu wpływ na funkcjono-
wanie mieszkańców i mieszkanek Krakowa. Nie było zatem żadnego rodzaju strategii, która 
wyznaczałaby jakiekolwiek ścieżki działań związanych z realizacją polityki antydyskrymi-
nacyjnej. Istnienie takiego dokumentu oznaczałoby zaangażowanie UMK w działania zwią-
zane z przeciwdziałaniem dyskryminacji doświadczanej przez mieszkańców i mieszkanki. 
Niestety, nie było trudno stwierdzić, że taki ramowy, kompleksowy, horyzontalny dokument 
nie istnieje. 
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W odniesieniu do jednej tylko grupy obowiązuje program przewidujący wsparcie osób 
należących do grupy narażonej na dyskryminację i jest to Powiatowy Program 
Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych, który urzędy gmin obowiązkowo muszą 
wprowadzać i realizować, co wynika z zobowiązań wobec administracji centralnej. Nie ma 
natomiast żadnego innego programu, który byłby przyjęty i realizowany, a do-
tyczący innych niż niepełnosprawność przesłanek dyskryminacji, a więc m.in. 
płci, wieku, rasy, religii, pochodzenia etnicznego, orientacji seksualnej, narodo-
wości, statusu migranckiego, statusu materialnego. Poza programem dotyczącym 
wspierania osób z niepełnosprawnościami, nie ma ani dokumentu dotyczącego poje-
dynczej przesłanki, ani dokumentu ujmującego je wszystkie kompleksowo. 
Od sierpnia 2011 r. trwają działania Stowarzyszenia Interkulturalni PL2, zmierzające do przy-
jęcia przez Radę Miasta programu o charakterze strategicznym, dotyczącym przeciwdzia-
łania antysemityzmowi, rasizmowi i ksenofobii w przestrzeni publicznej Krakowa, niemniej 
w czasie realizacji badania program ten nie był realizowany3. Jednocześnie od 2012 roku 
wielokrotnie w rozmowach z decydentkami/decydentami oraz urzędnikami/urzędniczkami 
przedstawiano nam informację bądź o zaawansowanych pracach przygotowawczych do 
wprowadzenia w życie tej Strategii, lub też informowano nas wręcz, że Strategia ta już obo-
wiązuje. Była ona nam przedstawiana (wbrew faktom) jako kompleksowa strategia antydy-
skryminacyjna lub też jako dokument odnoszący się tylko do wybranych przesłanek i przede 
wszystkim do przestrzeni miasta, który nie podnosi kwestii innych przesłanek dyskryminacji 
niż etniczność, religia czy narodowość. To, że narracje na temat Strategii różnią się od siebie 
diametralnie, wskazuje na rozproszenie wiedzy na ten temat w Urzędzie. Joanna Grzymała-

-Moszczyńska pyta Magdalenę Furdzik, zaangażowaną w prace ze Stowarzyszeniem Inter-
kulturalni PL nad Strategią z ramienia Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych 
(MOWIS, referat Wydziału Spraw Społecznych UMK) w wywiadzie z dn. 29.03.2013: 

Joanna Grzymała-Moszczyńska: Strategia Interkulturalnych PL dotyczy przede 
wszystkim kwestii związanych z wielokulturowością, rasizmem, ksenofobią. A co jeśli 
chodzi o inne przesłanki dyskryminacji, takie jak płeć, orientacja seksualna…? 
Magdalena Furdzik: Właśnie nie ma. Po prostu nie ma. 

Natomiast Magdalena Sroka przewodnicząca Zespołowi zadaniowemu do spraw opraco-
wania projektu uchwały Rady Miasta Krakowa dotyczącego zagadnień z zakresu wielokul-
turowości, przeciwdziałania dyskryminacji, rasizmowi i ksenofobii w Krakowie, w rozmowie 
z Aleksandrą Migalską w dn. 26.04.2013 r., szeroko określa jej zakres, stwierdzając, że jest 
to strategia przeciwdziałania dyskryminacji w ogóle:  (…) przyjmujemy oficjalnie strategię 

2  Dawniej: Stowarzyszenie Promocji Wielokulturowości Interkulturalni PL.
3  Kontekst jego powstania oraz sam projekt Strategii został bliżej przedstawiony w rozdziałach 6a 

i 6b niniejszej publikacji.
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walki z ksenofobią, rasizmem i antysemityzmem w przestrzeni publicznej, czyli generalnie 
z dyskryminacją, z mową nienawiści. Jednak obecne brzmienie projektu Strategii na tak 
szeroką interpretację jej zakresu nie pozwala, dotyczy bowiem tylko wybranych obszarów 
(w dużej mierze przestrzeni publicznej miasta), a także tylko konkretnych cech prawnie chro-
nionych (tj. pochodzenie narodowe i etniczne, religia). 
W dalszej części rozmowy z Aleksandrą Migalską 26.04.2013 r., Magdalena Sroka, przed-
stawiając bieżące działania UMK związane ze Strategią, potwierdza jednak wąskie ujęcie 
tematu dyskryminacji w działaniach UMK: 

Zgadzam się [z Panią], że w pierwszej kolejności ten pierwszy element [Strategia] 
dotyczy przede wszystkim wielokulturowości, spraw etnicznych, właśnie rasizmu 
i ksenofobii, to na pewno tak. To jest ten krok numer jeden, do tego będzie dochodzić 
potem praca nad tymi sprawami społecznymi (…). 

Sprawy społeczne wymienione następnie przez Magdalenę Srokę to działania na rzecz 
osób trwale bezrobotnych, trwale zadłużonych, wykluczonych cyfrowo. Nadal więc przeciw-
działanie dyskryminacji jest tutaj widziane przede wszystkim jako zwalczanie wykluczenia 
społecznego. 
Na pytanie o możliwość włączenia do działań antydyskryminacyjnych planowanych w przy-
szłości przez UMK perspektywy innych grup niż tylko tych wyróżnionych ze względu na kolor 
skóry, pochodzenie etniczne czy narodowość, Magdalena Sroka mówi o kolejnych krokach 
oraz o Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego jako dokumencie, który zostanie wypracowa-
ny, łącząc w sobie różnorodne strategie antydyskryminacyjne odnoszące się do różnych grup 
dyskryminowanych i nie tylko: 

Zaczęliśmy od tego jednego [tj. pochodzenia etnicznego i koloru 
skóry] i będziemy szli po kolei, żeby we wszystkich tych obszarach 
zdiagnozować. Myślę, że drugim takim krokiem, bo jest stosunkowo łatwy 
i funkcjonujący (…), będzie właśnie ubóstwo. No i będziemy szli po kolei: 
płeć, [orientacja] seksualna […] i tak dalej. Tak, żeby do końca tego 2014 

ta strategia [Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego] była pełna. (…) 
Jako pierwsze miasto w Polsce przygotowujemy właśnie Strategię (…), 
która będzie przyjęta w tym roku [20134], która de facto (…) istnieje. 
Mamy postawione jasne cele: Strategia do spraw walki z ksenofobią, 
rasizmem, antysemityzmem w przestrzeni publicznej. Jest zespół do 
spraw tej strategii, któremu przewodniczę5, oprócz tego mamy w mieście 

4  Do zakończenia prac Krakowskiej Sieci Antydyskryminacyjnej w ramach niniejszego projektu (luty 
2014) Strategia nie została przyjęta. 

5   Zespół Zadaniowy do spraw opracowania projektu uchwały Rady Miasta Krakowa dotyczącego 
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taki powiedzmy zespół powiązany, który jest bezpośrednio związany 
z przestrzenią publiczną, czyli zespół do spraw graffiti6. Zadaniami 
tych dwóch zespołów w tej chwili jest przegląd wszystkich procedur 
administracyjnych, we wszystkich komórkach UMK i dopisanie do każdej 
z tych procedur i uwzględnienie w każdej z tych procedur właśnie polityki 
antydyskryminacyjnej. (…) Będzie przyjęta uchwała [Rady Miasta], która 
tę strategię (…) przełoży już na język proceduralny, czyli ona będzie 
mówiła, że taki wydział (…) realizuje to i to, a taki to i to (…) Po przyjęciu 
uchwały Rady Miasta, (…) Wydział Organizacji i Nadzoru wprowadzi 
zarządzeniami Prezydenta odpowiednie procedury do wszystkich 
wydziałów, które zostały zdiagnozowane i zidentyfikowane jako te, które 
realnie muszą realizować tę politykę antydyskryminacyjną. I na przykład, 
w pozwoleniach na budowę zakaz grodzenia (…) i tak dalej.

Bardzo wyraźnie widać, że na pierwszy plan wybijają się wątki przestrzeni publicznej mia-
sta, infrastruktury, szczególnie że jako kluczowy dokument miejski wchodzący w interakcję 
ze Strategią przeciwdziałania ksenofobii i rasizmowi, wymieniane przez Magdalenę Srokę 
jest Studium Uwarunkowań Przestrzennych Miasta Krakowa, kolejnym jest Strategia Rozwoju 
Krakowa, a w jej ramach Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego. Wątki polityki społecznej 
pozostają więc na drugim planie. 

Dyskryminacja a dokumenty miejskie

Żaden analizowany przez nas dokument statutowy lub/i strategiczny czy ramowy nie zawie-
ra samego słowa „dyskryminacja”, jak wskazuje analiza Agaty Teutsch, nawet Powiatowy 
Program na rzecz Osób Niepełnosprawnych nie operuje tym pojęciem. Pojawiają się: „wraż-
liwość społeczna”, „wykluczenie”, „obszary wrażliwe społeczne”, „determinanty wrażliwo-
ści społecznej” jako ogólne odniesienia do gorszego położenia części osób mieszkających 
w Krakowie (np. w Strategii rozwiązywania problemów społecznych). W dokumentach bra-
kuje także definicji tego zjawiska, a w związku z tym brakuje też odwołań do jakichkolwiek 
dokumentów krajowych czy międzynarodowych dotyczących dyskryminacji. Szerzej rzecz 
ujmując, w analizowanych dokumentach wyraźnie brakuje nie tylko tego konkretnego słowa – 
poważniejszym, znaczącym brakiem jest nieobecność takiej perspektywy, która uwzględnia-
łaby kwestie związane z dyskryminacją jako istotne dla różnych przejawów życia wspólnoty 

zagadnień z zakresu wielokulturowości, przeciwdziałania dyskryminacji, rasizmowi i ksenofobii 
w Krakowie. Stan prac nad Strategią do końca lutego 2014 przedstawia rozdział 6b niniejszej 
publikacji. 

6  Zespół Zadaniowy ds. walki z nielegalnym graffiti.
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samorządowej. Definicja dyskryminacji ani odniesienia do niej nie pojawią się też w żadnych 
dokumentach dotyczących konkursów dla organizacji pozarządowych. 
Jak wynika z opracowania Agaty Teutsch, wyjątkiem jest jeden z zapisów Strategii rozwią-
zywania problemów społecznych, w którym takie ujęcie się pojawia. Pojęcia wpisujące się 
w mechanizm dyskryminacji są tutaj używane, w dodatku w sposób kompetentny, w odniesie-
niu do oceny sytuacji osób opuszczających zakłady karne i chorujących psychicznie. W Stra-
tegii znajduje się informacja, że przyczyny wykluczenia tych osób 

tkwią również w sposobie postrzegania osób karanych i chorych psychicznie przez 
pozostałych członków społeczności. Społeczeństwo najczęściej posługuje się 
stereotypami negatywnymi. Osoby te „z góry” są etykietowane, są one napiętnowane 
i nie ufa im się „z zasady”, nie wierząc w ich trzeźwość umysłu i resocjalizację. To 
powoduje dalsze negatywne dla nich konsekwencje powodujące wykluczenie z rynku 
pracy i marginalizację. 

Ten zapis wskazuje na zrozumienie mechanizmu dyskryminacji, niemniej wiedza ta zastoso-
wana jest incydentalnie, tylko w tym jednym miejscu, a Strategia jako taka nie wyróżnia się 
pod tym względem spośród innych dokumentów. 
Jednocześnie, w dokumentach statutowych, strategicznych i programowych 
w ogóle nie pojawiają się odniesienia do konkretnych przejawów dyskryminacji, 
zorientowanych na poszczególne, tzw. mniejszościowe grupy społeczne. Braku-
je odniesień do rasizmu, antysemityzmu, homofobii, ksenofobii, seksizmu, ho-
mofobii, ableizmu, ageizmu7 i innych wymiarów dyskryminacji. Nie zdiagnozowa-
no ich choćby w Strategii Rozwoju Krakowa ani nawet w Strategii rozwiązywania problemów 
społecznych jako ważnych barier w rozwoju miasta. Nie zostały one uznane za przeszkodę 
w realizacji potrzeb jego mieszkanek i mieszkańców. Jeśli pojawiają się grupy mniejszościo-
we, to przede wszystkim jako grupy problemowe (osoby starsze, osoby niepełnosprawne, 
osoby ze społeczności romskiej, osoby o niskim statusie ekonomicznym), a nie jako osoby, 
które doświadczają negatywnych zjawisk w związku z przynależnością do tych grup. Sama 
dyskryminacja jako zjawisko, gdzie osoby doświadczają gorszego traktowania 
ze względu na swoją przynależność do tych grup, nie jest w centrum analizy pro-
blemu. W centrum jest potencjał lub brak potencjału „grup”. To te „grupy” są 
uznane za problem, a nie osoby, inne grupy czy instytucje, które traktują je go-
rzej. To perspektywa dodatkowo wiktymizująca. 

7  Ableizm (od ang. able – sprawny, czyt. ejblyzm) – dyskryminacja ze względu na 
niepełnosprawność, ageism (od ang. age – wiek, czyt. ejdżyzm) – dyskryminacja ze względu na 
wiek.
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Rozumienie dyskryminacji – decydenci/decydentki 

O rozumienie dyskryminacji pytaliśmy/pytałyśmy także osoby związane z krakowską gmin-
ną administracją samorządową w trakcie wywiadów prowadzonych w Urzędzie Miasta Kra-
kowa. Wywiady realizowane były z wybranymi przez nas osobami, które są na pozycjach 
decydenckich i mogą mieć wpływ na decyzje dotyczące podejmowania przez Urząd działań 
w tym zakresie (Prezydent Jacek Majchrowski, Wiceprezydent Magdalena Sroka, Wicepre-
zydent Anna Okońska-Walkowicz) lub pracują w urzędzie na stanowiskach eksponowanych, 
związanych z polityką społeczną, gdzie potencjalnie polityka antydyskryminacyjna mogłaby 
być realizowana w pierwszym rzędzie. Z rozmów z decydentkami/decydentami wy-
nika, że rozumienie pojęcia „dyskryminacja” jest najczęściej – w zależności od 
osoby – niewielkie, potoczne, wybiórcze lub/i błędne. 
I tak, sposób, w jaki Prezydent Jacek Majchrowski w rozmowie z Aleksandrą Migalską 
w dn. 12.07.2013 r. definiuje dyskryminację, jest bardzo ogólny i na tym ogólnym poziomie 
poprawny: 

dyskryminacja polega albo na wykluczeniu pewnych osób z takich szerszych działań, 
albo na uniemożliwianiu im uczestnictwa w czymś ze względu właśnie na to, że są 
jakimiś takimi innymi osobami. 

Jednocześnie, kiedy w tym samym wywiadzie Prezydent używa terminu „dyskryminacja” do 
zilustrowania konkretnego zjawiska, okazuje się, że panuje tu pomieszanie pojęć – Prezydent 
przedstawia jako dyskryminację zjawisko, które nią nie jest. Odnosząc się do mechanizmów 
wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na stanowiskach decyzyjnych, całkowicie błędnie 
definiuje dyskryminację ze względu na płeć oraz wykazuje niezrozumienie tego, czym są 
kwoty i parytet:  

(…) ja jestem w tej sytuacji, że bardzo dyskryminuję pod względem płci, zwłaszcza 
mężczyzn. Bo jakby kiedyś ktoś się zapytał, czy jestem za wprowadzeniem parytetów, 
w sensie 35% kobiet na stanowiska, to ja mówię „absolutnie nie!”, bo bym musiał 
zwolnić część wiceprezydentek, większość dyrektorek wydziałów, żeby tylko 35% 
zostawić. 

Prezydent, w innym fragmencie rozmowy sygnalizujący wsparcie dla idei równości, prze-
kazuje w powyższej wypowiedzi informację o strukturze zatrudnienia na niektórych stano-
wiskach w urzędzie ze względu na płeć, a jednocześnie błędnie przedstawia zastosowanie 
mechanizmu kwoty jako zagrażające obecnej strukturze Urzędu. Tymczasem kwoty w Pol-
sce obejmują tylko listy wyborcze i mają zastosowanie wyłącznie do sytuacji kandydowa-
nia w wyborach, a nie do rezultatów wyborów i nie do struktury zatrudnienia. Nie są więc 
mechanizmem, który zmuszałby Prezydenta do zwalniania osób jakiejkolwiek płci z pracy 
w Urzędzie, aby w efekcie końcowym któraś z nich stanowiła 35%, jak sugeruje Prezydent. 
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Mechanizm wyrównawczy będący narzędziem demokratycznym jest tym samym przez Pre-
zydenta niezrozumiany i dezawuowany8. 
W tym kontekście Wiceprezydent Magdalena Sroka rozumie dyskryminację (ze względu na 
płeć) bardzo zbieżnie z Prezydentem Majchrowskim. W rozmowie z Aleksandrą Migalską 
w dn. 26.04.2013 Magdalena Sroka odnosi się do struktury płci w Urzędzie: Patrząc nawet 
na ilość Zastępców Prezydenta jeżeli chodzi o płeć, to można powiedzieć że mamy problem 
(…)  co najwyżej z dyskryminacją mężczyzn w urzędzie. Prezydent Sroka odnosi się de facto 
do proporcji kobiet i mężczyzn na stanowiskach Wiceprezydentów, a nie do sytuacji dys-
kryminacji. Większa liczba kobiet na stanowiskach Zastępców mogłaby być dyskryminacją 
wtedy, gdyby mężczyźni nie byli powoływani na te stanowiska w związku z tym, że są męż-
czyznami. Dysproporcja między liczbą kobiet a mężczyzn pełniących dane stanowisko nie 
jest sama w sobie dyskryminacją. Być może takie „anegdotyczne” przedstawienie zarówno 
przez Prezydenta Majchrowskiego, jak i Wiceprezydent Srokę dysproporcji płci na wybra-
nych stanowiskach w Urzędzie, jest elementem oswajania sytuacji, w której wbrew przyzwy-
czajeniom niektóre stanowiska decyzyjne są pełnione przez kobiety, jednak taka „wykładnia” 
dyskryminacji, przedstawiona przez Prezydenta Miasta i Zastępcę Prezydenta Miasta nie 
sprzyja poważnemu traktowaniu tego zjawiska w Urzędzie9. 
W dalszej części cytowanego wywiadu Magdalena Sroka zapytana wprost o definicję dys-
kryminacji odpowiada, że to jest pojęcie bardzo szerokie (…). Dyskryminacją jest każda for-
ma naruszenia czyjejś godności, czyli każda forma agresji, czy pisemnej, czy słownej, czy 
nawet okazanie pogardy, to już jest (…) dyskryminacja. Takie rozumienie jest zbyt szerokie, 
generalizuje wszystkie akty agresji czy niechęci jako dyskryminację. Tymczasem kluczowym 
aspektem, który wyróżnia zachowania dyskryminacyjne od innych, jest kryterium przyna-
leżności osoby dyskryminowanej do grupy społecznej o tzw. mniejszościowym statusie. Akt 
agresji wobec osoby pochodzenia żydowskiego ma podłoże dyskryminacyjne, jeśli agresja 
łączy się z jej pochodzeniem10. Jeśli nie ma z nim nic wspólnego, nie będzie dyskryminacją, 
tylko zachowaniem agresywnym czy innym rodzajem przekroczenia osobistej granicy danej 
osoby.  
Jednocześnie, pracujący ówcześnie na stanowisku Zastępcy Dyrektora Wydziału Spraw 
Społecznych UMK Krzysztof Klimczak w rozmowie z Natalią Saratą i Martą Warat w dn. 

8  Jednocześnie, ważne wydaje się podkreślenie, że proporcja 35% kobiet do 65% mężczyzn to 
kwota, a parytet to ten rodzaj kwoty, gdzie proporcja pomiędzy płciami to 50% na 50%. 

9  Jednocześnie, warto także zauważyć, że żadne z naszych rozmówców nie określiło jako 
dyskryminującego stanu rzeczy takiej sytuacji, gdy w jakimś gremium w ramach UMK liczebnie 
przeważają mężczyźni . Dla przykładu: w Radzie Miasta Krakowa na 43 osoby w funkcji radnych 
miejskich, 32 to mężczyźni, a 11 to kobiety, co jest dysproporcją znaczącą. 

10  Jest to jednocześnie przestępstwo z nienawiści. 
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18.12.2012 przedstawia swoją diagnozę słabej obecności perspektywy antydyskryminacyj-
nej w działaniach administracji samorządowej miasta: 

(…) Muszę powiedzieć, ze problem dyskryminacji (…) myśmy zauważyli tak 
w szczególności przy tym programie dotyczącym przeciwdziałania [Strategii 
przeciwdziałania rasizmowi, antysemityzmowi i ksenofobii]. To są wszystko 
kwestie nowe, które wchodzą do samorządu. W moim przekonaniu one są na tyle 
nowe, ze one wchodzą w ogóle do polityki państwowej dopiero, a tym bardziej na 
poziom samorządu. Nie znam żadnych badań związanych z tym, jakie są grupy 
mniejszościowe czy grupy narażone na dyskryminacje w Krakowie, w jakiś szczególny 
sposób w stosunku do tego, co się dzieje w Polsce.

Tym samym, Krzysztof Klimczak w dużym stopniu uzależnia podjęcie przez administrację sa-
morządową działań zmierzających do przeciwdziałania dyskryminacji mieszkańców i miesz-
kanek Krakowa od wskazania, że istnieje tu jakaś konkretna specyfika dyskryminacji, inna niż 
w innych miejscach w Polsce. Jednocześnie, bardzo silnie wskazuje na brak własnej diagnozy 
miasta, która byłaby prowadzona w tym temacie. 

Natalia Sarata: (…) Jeśli chodzi o dokumenty związane z funkcjonowaniem Wydziału 
[Spraw Społecznych], czy widzi pan takie kluczowe dokumenty, które w kontekście 
przeciwdziałania dyskryminacji, są (…) szczególnie istotne? 

Krzysztof Klimczak: Nie. (…) Nie ma takich dokumentów.

NS: Widzi pan potrzebę wprowadzenia takich dokumentów?

KK: No i wracamy do punktu wyjścia, czyli że nie mamy zdefiniowanych tak naprawdę 
problemów, jakie są w gminie w tym zakresie. (…) Ja jak najbardziej widzę potrzebę 
tego, żeby w ogóle przystąpić do definiowania takich problemów. A dopiero później, 
jak już zobaczymy czy one występują, jaka jest ich skala, wtedy możemy mówić o tym, 
jakie działania podejmować dalej. natomiast na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że 
jesteśmy na tym etapie, że powinniśmy się zastanowić, jakie mamy problemy w tym 
zakresie. 

Jednocześnie Krzysztof Klimczak nie podnosi już ani wątku istniejącego Powiatowego Pro-
gramu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2011–2014, ani wątku dostar-
czonej przez Stowarzyszenie Interkulturalni PL diagnozy dotyczącej rasizmu, antysemityzmu 
i ksenofobii w przestrzeni miasta, która przecież istnieje, jest dostępna urzędniczkom/urzęd-
nikom, natomiast prace nad przyjęciem Strategii utknęły i jej wątki nie są dotąd realizowane 
przez UMK. W ten sposób ani Powiatowy Program, ani projekt Strategii nie są łączone z te-
matyką przeciwdziałania dyskryminacji. 
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Monitoring wskazał, że niewiele w Urzędzie Miasta Krakowa jest osób, które mają meryto-
ryczną wiedzę dotyczącą zjawiska dyskryminacji, a także kompetencje jej diagnozowania. 
Dwie osoby, które wykazują (nie tylko intuicyjne) zrozumienie tematyki dys-
kryminacji i jej mechanizmów (w odniesieniu do stopnia sprawności/niepełno-
sprawności) to Magdalena Furdzik, kierowniczka Referatu Miejskiego Ośrodka 
Wspierania Inicjatyw Społecznych i Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa 
ds. Osób Niepełnosprawnych Bogdan Dąsal. Co więcej, Pełnomocnik Dąsal posługuje 
się także bardzo aktualnym modelem interpretowania niepełnosprawności, tj. społecznym 
modelem niepełnosprawności11. W rozmowie z Aleksandrą Migalską i Magdaleną Koroną 
w dn. 19.02.2013 Bogdan Dąsal mówi: 

Od paru lat, na szczęście, w postrzeganiu osób niepełnosprawnych zaczyna 
dominować taki model i taka optyka związana z przeciwdziałaniem wykluczeniu, czyli 
z integracją. Do tej pory osoby niepełnosprawne były postrzegane przez pryzmat 
swojej niepełnosprawności, którą widziano w kontekście zwłaszcza medycznym, (…) 
[czyli jako osoby chore], których choroba była związana z tą niepełnosprawnością 
(…)  A teraz… i to jest też efekt potężnej pracy (…) nie tylko środowiska osób 
niepełnosprawnych, ale generalnie rzecz biorąc, to jest też zmiana świadomości 
i mentalności społecznej (…). I to jest związane z tym, że niepełnosprawne osoby 
właśnie postrzega się w tym kontekście społecznym. I teraz (…) na niepełnosprawnych 
patrzy się bardziej właśnie przez pryzmat tego, w jaki sposób można doprowadzić 
do tego, żeby te osoby w społeczeństwie zaczęły funkcjonować. (…) Bo do tej pory 
to było tak, że tym niepełnosprawnym stwarzamy jakieś warunki, bo przecież – jak 
to się mówi – na księżyc ich nie wyślemy i niech oni sobie gdzieś tam na obrzeżach, 
na marginesie życia społecznego funkcjonują. Krzywdy im nie zrobimy, ale trudno 
od nich oczekiwać czegoś więcej, z racji faktu, że tymi osobami niepełnosprawnymi 
są i ich ograniczenie tak a nie inaczej ich limituje. A teraz (…) inaczej na to wszystko 
zaczyna się patrzeć, teraz postrzega się osoby niepełnosprawne jako te, które 
pomimo swojej niepełnosprawności mogą jednak w te główne nurty życia społecznego 

11  Społeczny model niepełnosprawności (social model of disability) rozkłada akcenty inaczej niż 
starszy, popularny model niepełnosprawności medycznej (medical model of disability), podkreślając 
nie tyle niedostosowanie osób z niepełnosprawnością do funkcjonowania w społeczeństwie 
i indywidualny charakter niepełnosprawności, co raczej wykluczający charakter społeczeństwa, 
w którym pełnosprawność jest „normą” oraz jego niedostosowanie do potrzeb osób, których jedną 
z cech jest niepełnosprawność. Więcej informacji na ten temat w języku angielskim zawiera np. 
publikacja Granta Carsona udostępniana przez Scottish Accessible Information Forum: http://www.
ukdpc.net/site/images/library/Social%20Model%20of%20Disability2.pdf [dostęp: 20.02.2014]. 
W języku polskim publikacja dostępna jest pod adresem: http://rownosc.info/rownosc.php/
dictionary/item/id/413 [dostęp: 20.02.2014].

http://www.ukdpc.net/site/images/library/Social Model of Disability2.pdf
http://www.ukdpc.net/site/images/library/Social Model of Disability2.pdf
http://rownosc.info/rownosc.php/dictionary/item/id/413
http://rownosc.info/rownosc.php/dictionary/item/id/413
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wejść. Oczywiście mniej lub bardziej owocnie, ale przede wszystkim już nie dziwi to, 
że te osoby w głównych nurtach życia społecznego funkcjonują (…) Przypuszczam, 
że to bierze się stąd, że w o wiele większym zakresie społeczeństwo w gruncie 
rzeczy (…) zaczyna akceptować po prostu inność. I niepełnosprawność jako jedna 
z wielu różnych inności i różności po prostu funkcjonuje. To dotyczy cudzoziemców, 
to dotyczy osób z różnymi orientacjami, to dotyczy osób o innym kolorze skóry, to 
dotyczy osób, które innymi językami mówią, to dotyczy w końcu również osób (…) 
niepełnosprawnych, które też są w jakiś sposób tam inne. I jeżeli zaczynamy tych 
innych akceptować, to w tej gromadzie również niepełnosprawni się znajdują.

Jednocześnie działania Pełnomocnika nie są ujmowane w Urzędzie jako element polityki 
antydyskryminacyjnej. 
Istotnym wątkiem, który jednak pozostaje poza zapisami wywiadów, jest fakt, że niektóre 
osoby, z którymi spotykaliśmy/spotykałyśmy się, realizując badania, umiejscowione na róż-
nych poziomach decyzyjnych i w różnych miejscach w strukturze UMK, same czasem formu-
łowały wypowiedzi nacechowane uprzedzeniami kierowanymi do konkretnych grup mniej-
szościowych. Były to m.in. wypowiedzi zawierające uprzedzenia wobec osób starszych oraz 
Romów, formułowane bez świadomości tego, że są ksenofobiczne, dyskryminujące. Czasem 
też – być może w ramach strategii budowania z badaczkami „porozumienia” wokół tematu 

– osoby te informowały nas poza protokołem o przypadkach seksistowskich czy rasistowskich 
wypowiedzi krakowskich radnych lub innych osób decyzyjnych w Urzędzie. Ponieważ jednak 
takie treści celowo nie były wypowiadane w trakcie wywiadu, nie przytaczamy ich w ramach 
niniejszej analizy. Uważamy jednak, że zasygnalizowanie ich jest także naszym zadaniem. 

Wykluczenie społeczne a dyskryminacja

Zaobserwowaliśmy/zaobserwowałyśmy tendencję, by opatrywać nazwą „anty-
dyskryminacja”, „przeciwdziałanie dyskryminacji”, „polityka antydyskrymina-
cyjna” wszelkie działania, które dotyczą wspierania osób w trudniejszej sytu-
acji, a mieszczą się w zakresie pomocy społecznej. Wykluczenie społeczne nie jest 
tożsame z dyskryminacją; określa ono raczej położenie danej osoby ze względu na warunki 
np. ekonomiczne i odnosi się do sytuacji o charakterze strukturalnym, podczas gdy dyskry-
minacja oznacza aktywnie podejmowane przez konkretne osoby działania lub zaniechania, 
mające na celu gorsze potraktowanie osoby ze względu na przynależność do jakiejś grupy 
społecznej. Wykluczenie czy marginalizacja to zatem pojęcia, które opisują pewien kontekst 
strukturalny i socjalne położenie poszczególnych osób, natomiast dyskryminacja to działa-
nia podejmowane wobec konkretnej grupy społecznej czy osób do niej przynależących, ze 
względu na ich przynależność do tej grupy.12 

12  Jednocześnie mamy na myśli nie tylko pojedyncze zachowania o charakterze dyskryminacji, 
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Taką błędną wykładnię polityki antydyskryminacyjnej jako po prostu alternatywnej nazwy 
dla działań z zakresu pomocy społecznej prowadzonych przez Urząd Miasta Krakowa 
przedstawiła Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej Anna Okoń-
ska-Walkowicz w trakcie konferencji „Kraków dla wszystkich? Miejska polityka antydyskry-
minacyjna w Krakowie”, zrealizowanej przez Krakowską Sieć Antydyskryminacyjną w dn. 
23-24 stycznia 2014 w Krakowie. 
Jednocześnie, Pełnomocnik Okońska-Walkowicz publicznie sformułowała wypowiedź, 
w której oceniła podnoszenie przez Krakowską Sieć Antydyskryminacyjną kwestii braku po-
lityki antydyskryminacyjnej w UMK jako „bicie piany”. Wskazuje to jednoznacznie na brak 
merytorycznej wiedzy w tym zakresie, jak i na co najmniej zdystansowane podejście do tema-
tu. W tym samym duchu – tj. starając się opisać działania z zakresu pomocy społecznej jako 
działania antydyskryminacyjne – już wcześniej wypowiadali się w wywiadach badawczych 
z nami także inni urzędnicy Urzędu Miasta Krakowa, w tym ówczesny asystent Wiceprezy-
dent Okońskiej-Walkowicz, Mateusz Płoskonka (obecnie, po ustąpieniu Krzysztofa Klimcza-
ka, Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych). Uczestniczył on w wywiadzie Alek-
sandry Migalskiej i Marty Warat z Wiceprezydent Okońską-Walkowicz w dn. 6.03.2013, 
w czasie którego stwierdził: 

(…) często nie nazywamy wprost [polityką antydyskryminacyjną] czy może 
bezpośrednio nie określamy pojęciowo tych rzeczy w realizacji zadań związanych 
z działalnością gminy, natomiast (…)  w wielu zadaniach, szczególnie z zakresu 
właśnie naszego pionu (…), wydział czy (…) podmioty, które współpracują z gminą, 
realizują tę politykę w jakimś tam stopniu, nie nazywając pewnych rzeczy. 

Abstrahując od tego, czy te deklarowane działania rzeczywiście mają charakter antydyskry-
minacyjny, czy raczej związany ze wspieraniem osób zagrożonych wykluczeniem, należy 
tu przypomnieć takie kluczowe elementy polityki antydyskryminacyjnej jak kompleksowość 
i jasna komunikacja zaangażowania w działania antydyskryminacyjne. Zatem „nienazy-
wanie pewnych rzeczy” czy „nienazywanie wprost” jest sprzeczne z ideą anty-
dyskryminacyjnej zmiany, która nazywa, ujawnia dyskryminację i otwarcie się 
jej przeciwstawia. 

Grupy obecne / wymieniane / uwzględniane / nieobecne

W analizowanych przez Natalię Saratę i Agatę Teutsch dokumentach wskazywane są 
różne grupy społeczne znajdujące się w „trudnej/gorszej” sytuacji. Formalnie stosowane 

ale także systemową perspektywę na dyskryminację, gdzie grupy społeczne są między sobą 
systemowo wartościowane, a funkcjonowanie całej struktury społecznej opiera się o „naturalizację” 
większej wartości jednych i mniejszej wartości innych grup. 
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określenia na zdefiniowanie tej sytuacji, którą my definiujemy jako sytuację dyskryminacji, to 
m.in.: „obszary wrażliwe społecznie”, „marginalizacja”, „wykluczenie społeczne”, „wyrów-
nywanie szans”. W części dokumentów pojawiają się definicje niektórych z tych określeń. np. 

„wykluczenia społecznego”. Niemniej, dostrzec można brak spójności i konsekwencji: Agata 
Teutsch zwraca uwagę na to, że definicje i znaczenia powyższych określeń różnią się między 
sobą w zależności od dokumentu, co więcej – są różnie rozumiane nawet w treści jednego 
dokumentu, np. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych zawiera różne definicje 

„wykluczenia społecznego”. Warto jednocześnie zaznaczyć, że wykluczenie społeczne nie 
jest tożsame z dyskryminacją. Dlatego też występowanie tego – zresztą różnie definiowa-
nego oraz często używanego w sposób niekompetentny – słowa w dokumentach oraz wy-
powiedziach osób reprezentujących UMK nie jest przez nasz zespół badawczy uznawane 
za wypełnianie kryterium odnoszenia się do dyskryminacji i uwzględniania jej w działaniach. 
Wsparcie dedykowane jest grupom postrzeganym raczej jako „problematyczne”, tj. godzące 
w wizerunek miasta lub stanowiące szczególne obciążenie dla budżetu miasta (osoby z pro-
blemami alkoholowymi, osoby biedne, młodzież „problematyczna”, osoby z niepełnospraw-
nościami). Jednocześnie, w tych dokumentach, w których ta tematyka w ogóle się pojawia, 
szczególnie często używany jest język uogólniający, np. „grupy zagrożone wykluczeniem 
społecznym” (Strategia Rozwoju Krakowa), jednak bez uszczegółowienia, o jakie grupy cho-
dzi. Z części analizowanych dokumentów można wywnioskować, do jakich grup kierowane 
jest wsparcie ze strony Urzędu Miasta Krakowa, jednak dostrzec tu można dużą ogólność 
definiowania tych grup oraz brak konsekwencji. W poszczególnych dokumentach grupy te 
są różnie identyfikowane czy nazywane. Oznacza to, że nie ma jednoznacznego wskazania, 
jakie grupy społeczne zostały zidentyfikowane przez UMK jako te, które powinny otrzymać 
wsparcie instytucjonalne ze strony administracji samorządowej. 
Dostrzeganie trudniejszej sytuacji określonych, tj. wybranych przez UMK grup społecznych 
odbywa się nie wprost, bez jasnego i jednoznacznego zidentyfikowania faktycznych proble-
mów i ograniczeń, na jakie grupy te napotykają. Przykładowo, celem Powiatowego Programu 
Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych jest: 

podniesienie świadomości społecznej o problemach niepełnosprawnych 
mieszkańców Krakowa, a także zapewnienie im godnego życia i możliwości 
pełnego i równoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym. Działania 
realizowane w ramach Programu zmierzają do aktywizacji osób niepełnosprawnych 
w życiu zawodowym, społecznym, kulturalnym, sportowym oraz rekreacji 
i turystyce; podnoszenia świadomości osób niepełnosprawnych w zakresie 
przysługujących im praw, eliminacji zjawiska niechęci czy wrogości do osób 
niepełnosprawnych, które są przyczyną ich społecznej alienacji. 

Jak w swojej analizie wskazuje Agata Teutsch, są tu zatem zawarte ogólne propozycje dzia-
łań, szczególnie „aktywizujących” same osoby niepełnosprawne oraz wspomniana wrogość 
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i niechęć, choć brakuje odniesienia tych działań do realnej sytuacji osób z niepełnosprawno-
ściami żyjących w tym mieście. 
Z analizy Natalii Saraty wynika, że w Strategii Rozwoju Krakowa, która jest nadrzędnym 
dokumentem wobec Powiatowego Programu Działania na rzecz Osób Niepełnosprawnych, 
zapisany został cel dotyczący „dostosowania budynków mieszkalnych do możliwości osób 
niepełnosprawnych” (w celu operacyjnym „Rozwój mieszkalnictwa”). Jednocześnie, potrze-
by i wyzwania dotyczące funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w mieście nie po-
jawiają się jako punkt odniesienia w żadnych innych obszarach, nawet w obszarze zdrowia 
(czego można by się spodziewać, bo właśnie obszar zdrowia jest stereotypowo kojarzony 
z niepełnosprawnością). Strategia rozpoznaje te potrzeby wyłącznie w odniesieniu do in-
frastruktury. W Strategii nie pojawia się wątek niepełnosprawności, np. w kontekście edu-
kacji, gospodarki, tak jakby dostosowanie przestrzeni było rozwiązaniem wszystkich innych 
wyzwań. 
Agata Teutsch w swoim opracowaniu zwraca uwage, że grupy, do których dokumenty strate-
giczne i programowe się odnoszą, są zazwyczaj identyfikowane przez pryzmat ich sytuacji 
ekonomicznej (np. osoby bezrobotne, biedne) czy sytuacji społecznej. Innym kryterium jest 
przypisanie do obszaru interwencji danej jednostki miejskiej. W Strategii rozwiązy-
wania problemów społecznych znajduje się zapis informujący o tym, że o doborze obszarów 
społecznie wrażliwych zadecydowało kryterium podziału kompetencji komórek organizacyj-
nych funkcjonujących w Gminie Miejskiej Kraków. Tym samym, w kompetencjach Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej pozostają kwestie związane z pomocą społeczną, Wydziału 
Spraw Społecznych – profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, Pełnomoc-
nika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych – kwestie związane z nie-
pełnosprawnością. Równocześnie oznacza to, że te obszary nierównego traktowania 
i dyskryminacji i te grupy, które nie były wcześniej uwzględnione w strukturze 
administracji samorządowej, są obecnie konsekwentnie pomijane we wszyst-
kich działaniach Urzędu, ponieważ struktura urzędu ich nie obejmuje.
I tak, „dostrzegane” przez Urząd grupy (niekoniecznie tożsame z grupami dyskryminowa-
nymi), to: młodzież (która zresztą przedstawiana jest przede wszystkim w kontekście pato-
logii i ryzykownych zachowań), osoby uzależnione, osoby w „sytuacji kryzysowej”, rodziny 
niepełne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze. Brakuje odniesienia do kry-
teriów prawnie chronionych wynikających z: religii/wyznania, pochodzenia et-
nicznego, orientacji seksualnej czy nawet płci. Pojawia się w wybranych dokumentach 
określenie „mniejszości społeczne”, ale nie jest doprecyzowane, dlatego nie wiadomo, czego 
i kogo dotyczy. Powyższe kategorie nie są przy tym odnoszone do dyskryminacji, jakiej do-
świadczają osoby w takim położeniu, lecz do wykluczenia. Brakuje też w jakimkolwiek 
dokumencie, nawet w tych, w których pojawiają się ogólne lub bardziej szczegó-
łowe odniesienia do grup zagrożonych dyskryminacją, perspektywy intersek-
cjonalnej, krzyżowej; brakuje analizy sytuacji osób, które należą jednocześnie 
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do kilku grup narażonych na dyskryminację, wyróżnionych np. ze względu na płeć, 
wiek i pochodzenie etniczne jednocześnie (starsze kobiety pochodzenia romskiego), czy np. 
stopień sprawności i status migrancki (niepełnosprawny uchodźca). 
Strategia zawiera zapis o tym, że wykluczenie społeczne nadal stanowi ważne zagrożenie 
dla rozwoju Krakowa. Natalia Sarata zwraca uwagę, że owo wykluczenie dotyczy osób ko-
rzystających z mieszkań socjalnych i komunalnych, których niską liczbą miasto dysponuje (są 
to mieszkania w niskim standardzie). Jednocześnie, niski status ekonomiczny jest w Strategii 
w pewnej mierze łączony ze zwiększeniem zagrożenia pospolitymi przestępstwami, które 
bardzo niekorzystnie wpływają na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców i gości Krakowa. 
Niebywałe jest połączenie zagrożenia dla rozwoju Krakowa, jakim jest wykluczenie społecz-
ne rozumiane jako niski status ekonomiczny, z zagrożeniem dla mieszkańców i gości ze strony 
części osób o niskim statusie materialnym. 
Kategoria płci w ogóle nie pojawia się w dokumentach, z wyjątkiem Strategii Rozwoju Mia-
sta, gdzie przytaczane są dane na temat liczby kobiet i mężczyzn zamieszkujących Kraków, 
ale dane te nie mają w dalszej części Strategii żadnego przełożenia na analizę problemów 
i wyzwań rozwojowych miasta. W diagnozie demograficznej w ogóle nie pojawiają się wątki 
dotyczące uchodźców, grup etnicznych, osób niepełnosprawnych i starszych. Brak informacji 
na temat charakterystyki statusu materialnego osób mieszkających w Krakowie, w tym roz-
warstwienia ekonomicznego.
Co niezwykle istotne, jako zagrożenie i negatywny trend rozwoju w Strategii pojawia się niski 
poziom zaangażowania grup zmarginalizowanych w rozwiązywanie własnych problemów. 
Jednocześnie to zagrożenie nie zostało nigdzie doprecyzowane, Natalia Sarata zaznacza, 
że nie znajdziemy w Strategii także informacji, jak rozumiane są „grupy zmarginalizowane”. 
W dalszych częściach Strategii odniesienie do tego zapisu odnajdujemy w celach, gdzie jed-
nym z celów operacyjnych jest tworzenie warunków udziału w rozwoju społeczności osobom 
i grupom zagrożonym wykluczeniem. 
Generalnie, w analizowanych dokumentach brak odniesienia do różnorodności występującej 
w mieście, a jeśli w jakimś fragmencie pojawia się do niej odwołanie, to jest ono wyrywko-
we i chaotyczne. W Strategii Rozwoju Miasta bardzo wyraźnym wątkiem jest „metropolitar-
ność” i „wymiana międzynarodowa”. Nie ma jednak w Strategii w związku z tym refleksji 
nad wielokulturowością i różnorodnością, choćby w odniesieniu do zarządzania różnorod-
nością, nad budowaniem wrażliwości na różnice – także te rozumiane szerzej niż Polacy 

– cudzoziemcy. „Różnorodność” w miejskich dokumentach programowych oznacza przede 
wszystkim różnice etniczne i religijne, najczęściej związane z przeszłością. Brak nawiązań 
do współczesnej różnorodności społeczności miasta. Takie wyrwane z kontekstu i okrojo-
ne do etniczności i religii odniesienie do „różnorodności” obecne jest w Strategii Rozwoju 
Krakowa niemal wyłącznie w kontekście historii społeczności żydowskiej w Krakowie. Nie-
obecne są wątki dotyczące Żydów i Żydówek żyjących w Krakowie współcześnie 
i aktualnie spotykających się z antysemityzmem w mieście. Innym incydentalnie 
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i wyrywkowo wspomnianym w Strategii wątkiem dotyczącym międzykulturowości, a więc 
zjawisk dziejących się na styku kultur, jest wątek „interkulturowości”. Strategia poprzesta-
je na zaznaczeniu, że w związku z integracją europejską należy go podkreślać w eduka-
cji. Pojawiają się w Strategii także odniesienia do cudzoziemców, niemniej wyłącznie jako 
zagranicznych przedsiębiorców czy migrantów zarobkowych zatrudnianych przez korpo-
racje i uczelnie wyższe. Zgodnie ze Strategią, mieliby oni osiedlać się w Krakowie i stanowić 
o podnoszeniu potencjału rozwojowego miasta. Jednocześnie, Natalia Sarata zauważa, że 
Strategia zawiera kuriozalny zapis o tym, że aby odpowiedzieć na ich potrzeby, miałyby być 
budowane boiska do squasha, pola golfowe, a dla ich dzieci rozwijane międzynarodowe 
szkoły. Działań tego typu, szczególnie dwóch pierwszych, Strategia nie proponuje w odnie-
sieniu do swoich nie-cudzoziemskich mieszkańców i mieszkanek. Żaden z dokumentów nie 
wspomina np. o migrantach-uchodźcach, których pobyt w Krakowie nie jest związany z pra-
cą w międzynarodowych korporacjach, a którzy żyją w tym mieście rzeczywiście. Ich z ko-
lei potrzeby pozostają poza obszarem zainteresowania Strategii i tym samym administracji 
samorządowej. 
Strategia Miasta Krakowa akcentuje cel, jakim jest uczynienie z Krakowa atrakcyjnego miej-
sca zamieszkania, rozwoju i pracy również dla najlepiej wykształconych i najbardziej ambit-
nych jego mieszkańców (s. 11). Takie zapisy świadczą o wartościowaniu mieszkańców 
i ich swoistej „wycenie”: szczególnie wartościowi są ci określani jako „najbar-
dziej ambitni”, „najlepiej wykształceni”, przedsiębiorcy i wykładowcy w tym 
szczególnie zagraniczni. To dla nich miasto ma być atrakcyjne, to takie grupy są punktem 
odniesienia dla myślenia o rozwoju Krakowa. A te osoby, które znajdują się w trudniejszej 
sytuacji? O tym poniżej. 
Wywiady z osobami decyzyjnymi wskazują, że te grupy, które znajdują się w orbicie myśle-
nia urzędników/urzędniczek o równości lub niedyskryminacji, to domyślnie osoby z niepełno-
sprawnościami, osoby ze społeczności romskich oraz osoby starsze. Oznacza to, że grupy te 
są widoczne wtedy, gdy Urząd jest zobowiązany do realizacji działań na ich rzecz. Prezy-
dent Jacek Majchrowski w wywiadzie badawczym z Aleksandrą Migalską w dn. 12.07.2013 
stwierdza, że 

(…) My możemy robić to w tym zakresie, o którym Pani mówiłem [eliminowaniu barier 
architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami, wspieraniu społeczności 
romskiej oraz osób starszych], bo to [pozostałe grupy narażone na dyskryminację] jest 
generalnie obszar, który nie należy do działań samorządu tak naprawdę. 

Jednocześnie, Prezydent pomija wątek nieobligatoryjnych zadań gminy, tj. takich, które nie 
wynikają z zobowiązań ustawowych czy innych przyjętych na poziomie centralnym, lecz ta-
kich, które sama administracja samorządowa, zgodnie z zasadą subsydiarności, rozpoznaje 
jako istotne dla społeczności lokalnej, np. w trybie diagnozy lokalnej. Samorząd sam może 
wyznaczać sobie zadania. Może to być organizacja igrzysk olimpijskich, które nie należą 



62

do zadań samorządu, ale może to być także przyjęcie zintegrowanej, kompleksowej polityki 
antydyskryminacyjnej. 
W tym samym wywiadzie Prezydent Majchrowski stwierdza wręcz, że wspieranie takich grup 
jest najbardziej domyślnym działaniem miasta: My te osoby wspieramy i im pomagamy, bo 
to są nasi mieszkańcy po prostu. Prezydent wywodzi działania na rzecz tych grup z faktu 
ich zamieszkania na terenie miasta. Jednocześnie, nie używa tego uzasadnienia w odniesie-
niu do innych grup narażonych na dyskryminację, także w Krakowie mieszkających. Grupy 
dyskryminowane wymieniane przez Prezydenta to osoby niepełnosprawne, Romowie i oso-
by starsze. Co więcej, także tutaj pojawia się „paradygmat pomocowy” – działania 
na rzecz osób z tych grup przedstawiane są w kategoriach „opieki”, „pomocy” 
i „wsparcia”, „pochylania się nad” osobami potrzebującymi, a nie w katego-
riach przeciwdziałania negatywnym zjawiskom, z jakimi się spotykają ze strony 
innych osób, które stosują wobec nich dyskryminujące praktyki (o tym w kolejnej 
części tego rozdziału). W ten sposób zagadnienie dyskryminacji ze względu na wiek, stopień 
sprawności czy pochodzenie etniczne staje się w przekazie Prezydenta Miasta problemem 
wynikającym z osób, a nie z otoczenia społecznego – innych osób, które dyskryminują i przy-
zwolenia społecznego intensyfikującego uprzedzenia. 
Pracujący w czasie badania na stanowisku Zastępcy Dyrektora Wydziału Spraw Społecz-
nych Krzysztof Klimczak w wywiadzie z Natalią Saratą i Martą Warat w dn. 18.12.2012 roku 
wymienia podobne grupy, tj. osoby niepełnosprawne, społeczność romską, a także… rodziny 
wielodzietne (nie precyzując, na czym polegać ma ich dyskryminacja). W innej części tego 
samego wywiadu Klimczak wymienia jeszcze inną grupę: 

Natalia Sarata: Czy słowo „dyskryminacja” pojawia się w jakimś kontekście 
w pracach Wydziału Spraw Społecznych?

Krzysztof Klimczak: (…) na pewno pojawia się u nas w kontekście realizowanego 
programu przeciwdziałania rasizmowi i ksenofobii13.

Podmiotowość a paternalizm

Generalnie można dostrzec, że dokumenty (w tym programy strategiczne) opracowane są 
z perspektywy grupy większościowej, paternalistycznej. Brak choćby deklaracji, że podej-
ście upodmiatawiające, empowermentowe14 jest cenione przez UMK. I choć np. niski poziom 

13  W tamtym czasie trwały działania związane z przygotowanym przez Stowarzyszenie 
Interkulturalni PL projektem Strategii, jednak w rzeczywistości program ten nie był wtedy i nie jest 
obecnie przez Urząd Miasta ani przyjęty, ani realizowany.

14  Empowerment, w języku polskim także „upełnomocnienie”, „uwłasnowolnienie” – wzbudzenie 



63

zaangażowania grup zmarginalizowanych w rozwiązywanie własnych problemów jest 
w Strategii Rozwoju Miasta uznany za zagrożenie i negatywny trend rozwoju – co w innych 
okolicznościach mogłoby świadczyć o podejściu empowermentowym właśnie – to niemal jed-
nocześnie autorzy dokumentu w paternalistyczny sposób opisują członków tych grup jako 
osoby, które nie dysponują żadnym własnym potencjałem oraz grupy nieporadne (sic!). Są to 
opisy wprost deprecjonujące takie osoby, należące do niejasno zdefiniowanych „grup zmar-
ginalizowanych”, negatywnie wartościujące ich doświadczenie. Jest jasne, że przy takim 
podejściu nie może być mowy o partnerskim traktowaniu, lecz o swoistym „po-
chylaniu się” nad osobami, które doświadczają różnego rodzaju wykluczeń i ich 
sytuacją. Oznacza to nie tylko semantycznie, ale także praktycznie podejście 
paternalistyczne, wyższościowe. 
Jak zaznacza w analizie Agata Teutsch, wyjątkiem jest tutaj program „Młody Kraków”, który 
jako jedyny ze wszystkich przeanalizowanych przez nas dokumentów daje przekaz wprost 
na temat znaczenia perspektywy podmiotowej, w miejsce paternalistycznej. Fragment Pro-
gramu wskazuje, że 

celem miasta jest aktywizacja społeczna i obywatelska młodych ludzi oraz włączanie 
ich do działań na rzecz środowiska lokalnego – klasy, szkoły, osiedla, 
dzielnicy i miasta. Upodmiotowienie młodzieży wiąże się z edukacją na rzecz 
odpowiedzialności za dobro wspólne, a także z dostrzeganiem przez liderów grup 
problemu osób wykluczanych i marginalizowanych przez rówieśników. Młodzież 
potrafi być bowiem kreatywna, ale nie ufa dorosłym. Środowisko, w którym prowadzi 
się dialog z dorosłymi, w którym rywalizacja opiera się na przejrzystych regułach, 
tworzy mocne więzi społeczne i poczucie bezpieczeństwa uczestników. 

Takiego podejścia – szanującego swoistość doświadczenia konkretnej grupy, respektującego 
podmiotowość i autonomię jej członków i członkiń – brakuje w jakichkolwiek innych doku-
mentach. Co gorsza, jak już wskazano powyżej, niektóre z nich wprost deprecjonują osoby 
z grup znajdujących się w gorszej sytuacji, odnosząc się do nich właśnie jako „nieporadnych” 
czy „bez własnego potencjału”. Wartością wyżej cytowanego fragmentu jest zawarte w nim 
uznanie dla wartości osób należących do tej grupy. 
Podkreślić należy, że taka „diagnoza” wskazuje na czyjąś winę, konkretnie na winę osób 
znajdujących się w trudniejszym położeniu i to w nich szuka jego przyczyny. Brakuje inne-
go rodzaju diagnozy, tj. skupienia się na tym, w jaki sposób funkcjonowanie struktur (w tym 
wypadku administracji samorządowej) i brak działań podejmowanych przez administrację, 
utrzymuje osoby w trudnym położeniu, a nawet dodatkowo je pogłębia. 

poczucia mocy związanej z własną podmiotowością, autonomią, wpływem na procesy decyzyjne. 
Więcej: http://rownosc.info/rownosc.php/dictionary/item/id/764 [dostęp: 15.02.2014].

http://rownosc.info/rownosc.php/dictionary/item/id/764
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Nacechowanie wyznaniowe

Analiza dokumentów wykazała w niektórych z nich, w tym w Strategii Rozwoju Miasta, sil-
ny wpływ Kościoła katolickiego, nieraz wyrażany wprost. Jak zwraca uwagę Agata Teutsch, 
przykładem jest program „Młody Kraków”, który powstawał we współpracy ze społecznym 
doradcą Prezydenta ds. młodzieży, a dawniej Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Młodzieży, 
którym jest ksiądz katolicki, Andrzej Augustyński, obecnie Przewodniczący Zarządu oraz 
Dyrektor Generalny Stowarzyszenia Siemacha, zorientowanego na pracę z młodzieżą. Na-
talia Sarata zaznacza, że w „Strategii Rozwoju Krakowa” wpływy Kościoła katolickiego są 
także bardzo silnie obecne: Strategia zawiera mocne i wartościujące odniesienie do tradycji 
katolickiej, informując o rozumianym jako katolicki – duchowym potencjale tego miasta. Po-
jawia się także zapis w  dokumencie strategicznym dla rozwoju całego miasta, że dla funk-
cjonowania miasta duchowość ta [katolicka] jest bardzo ważna. Jednocześnie, brakuje od-
niesień do innych tradycji religijnych, które przecież także mogłyby zostać uznane za istotne 
dla historii i dziedzictwa kulturowego miasta i w nim silnie obecne, np. judaizm, prawosławie, 
protestantyzm.  

„Rodzina” jako punkt odniesienia 

Strategia Rozwoju Krakowa definiuje jako grupy „narażone na wykluczenie społeczne” 
(obok osób starszych) także najuboższe rodziny. Punktem odniesienia są przy tym właśnie 

„rodziny”, a nie mieszkańcy i mieszkanki. W części Strategii prezentującej Misję samorządu 
miasta zawarto dodatkowo zdania wielokrotnie podkreślające deklaratywnie centralność ro-
dziny i jej potrzeb jako dominującego punktu widzenia administracji samorządowej: 

Centralnym punktem odniesienia (…) działań winno być dobro rodziny – podstawowej 
komórki społecznej. (…) Szczególną troską (…) należy otoczyć rodziny wielodzietne 
realizujące zadania społeczne w szerszym wymiarze i podejmujące zwiększony 
trud wychowania przyszłych pokoleń mieszkańców. Takie ujęcie priorytetu działań 
publicznych władz samorządowych jest szczególnie istotne w okresie, gdy działania 
ustawodawcze często zmierzają do usankcjonowania rozkładu rodziny. 

Taka perspektywa, podkreślana przez (niejasne) odniesienia do rzekomo agresywnych 
wobec „rodziny” działań administracji centralnej, wobec których krakowska administracja 
samorządowa staje w opozycji, sprawia, że diagnoza „rodziny” jako centralnego obszaru 
odniesienia działań administracji samorządowej wybrzmiewają w sposób znacząco zideolo-
gizowany. Nie wiadomo jednocześnie, o jakie działania ustawodawcze miałoby chodzić ani 
jakie inne poza wielodzietnymi modele rodziny, np. niepełne, szczególnie kobiety samodziel-
nie wychowujące dzieci, miałyby być wspierane przez administrację i w jaki sposób. Na uwa-
dze należy mieć takie deklaratywne zorientowanie na „rodziny” i jednocześnie prowadzone 
w rzeczywistości przez administrację samorządową działania w praktyce ograniczające 
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wsparcie dla rodzin (likwidacja szkół, przedszkoli itd.), niemniej nie był to główny temat tego 
badania.  

POTENCJAŁY

Z przeanalizowanych przez Agatę Teutsch i Natalię Saratę dokumentów wynika, że istnieje 
pewien rodzaj potencjału, na bazie którego UMK mógłby w szerszym kontekście identyfiko-
wać różne grupy społeczne, które doświadczają lub doświadczać mogą dyskryminacji. I tak 
np. jednym z celów Strategii rozwiązywania problemów społecznych jest tworzenie warun-
ków udziału w rozwoju społeczności lokalnej osobom i grupom zagrożonym wykluczeniem 
społecznym i wykluczonym, przy jednoczesnym zapewnieniu im niezbędnych warunków by-
towych i wychowawczych. W Miejskim Programie Rewitalizacji Krakowa wskazano cel odno-
szący się do zagadnień społecznych: integracja grup społecznych znajdujących się w mniej 
korzystnej sytuacji socjalnej, integracja mniejszości społecznych. Potencjał do wprowadzania 
zmiany występuje też w definicji reintegracji społecznej, zawartej w Strategii rozwiązywania 
problemów społecznych: 
przez reintegrację społeczną rozumieć będziemy działania wspólnotowe oparte na 
zasadach dialogu, wzajemności i równorzędności, których celem jest dążenie do spo-
łeczeństwa opartego na demokratycznym współuczestnictwie, rządach prawa i posza-
nowaniu różnorodności kulturowej, w którym obowiązują i są realizowane podstawowe 
prawa człowieka i obywatela oraz skutecznie wspomagane są jednostki i grupy w reali-
zacji ich celów życiowych.
Powyższe elementy dokumentów programowych, choć niewielkie w skali całych progra-
mów czy strategii, wskazują, że niewykluczająca perspektywa sprzyjająca odpowiadaniu 
na potrzeby wszystkich grup mieszkańców/mieszkanek mogłaby być możliwa. Warunkiem 
podstawowym i koniecznym jest merytoryczna diagnoza i pogłębienie wiedzy o rze-
czywistych wyzwaniach i problemach, wyjście z paradygmatu „pomocowego”, 
poszerzenie perspektywy i jej uwrażliwienie, w tym m.in. rezygnacja z ocenia-
jącego, uprzedzonego podejścia do różnych grup mieszkańców oraz włączenia 
innych w pole zainteresowania Urzędu i dokumentów wyznaczających kierunki 
jego działalności. 
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CZĘŚĆ II. 
UMOCOWANIE POLITYKI ANTYDYSKRYMINACYJNEJ  
I ODPOWIEDZIALNA ZA NIĄ STRUKTURA W URZĘDZIE 
MIASTA KRAKOWA

Czy i jakie są dokumenty i stanowiska w UMK, uwzględniające/odpowiedzialne za 
przeciwdziałanie dyskryminacji? 

W czasie trwania projektu nie istniało stanowisko w UMK, w którego kompetencje wpisane 
byłoby wprost „przeciwdziałanie dyskryminacji”, natomiast działania Pełnomocnika Pre-
zydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych Bogdana Dąsala w pewnej mierze 
obejmują ten obszar w odniesieniu do jednej wybranej grupy. Do 29.07.2013 r. w strukturze 
Urzędu funkcjonowało także stanowisko Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Ro-
dziny i Polityki Społecznej, sprawowane przez Marzenę Paszkot, która w swoich oficjalnych 
kompetencjach miała realizację zadań zmierzających do „poprawy życia kobiet”, niemniej 
żadnych działań w tym zakresie nie prowadziła w czasie trwania projektu, a po 29.07.2013 
roku zadania te zostały usunięte z jej kompetencji i nie zostały nigdzie zapisane ponownie. 
Marzena Paszkot odmówiła osobistego spotkania z osobami z zespołu Krakowskiej Sieci An-
tydyskryminacyjnej. UMK realizuje także działania skierowane do osób ze społeczności rom-
skiej w ramach Rządowego Programu na rzecz społeczności Romskiej w Polsce, aktywności te 
realizowane są jednak w nurcie pomocy społecznej, nie mają charakteru skoordynowanego 
przeciwdziałania dyskryminacji. 

Jeśli istnieją, gdzie w strukturze UMK są umocowane takie stanowiska? 

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych działa przy Wydzia-
le Spraw Społecznych, a jego aktywność wspiera Referat ds. Problematyki Osób Niepełno-
sprawnych w Wydziale Spraw Społecznych UMK. 

Czy w UMK istnieje jednostka (zespół, referat itp.) formalnie odpowiedzialna za 
przeciwdziałanie dyskryminacji i prowadzenie polityki antydyskryminacyjnej? 

W UMK taka jednostka formalnie odpowiedzialna za przeciwdziałanie dyskryminacji i pro-
wadzenie polityki antydyskryminacyjnej nie istnieje. 

Jeśli istnieje, czy jej działalność i kompetencje są jasno określone i komunikowane do 
wewnątrz i na zewnątrz Urzędu? 

Nie dotyczy. 
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Czy istnieje horyzontalna polityka antydyskryminacyjna, zintegrowana z pracą 
wszystkich jednostek i wydziałów w UMK, uwzględniająca wszystkie przesłanki 
dyskryminacji?

W Urzędzie Miasta Krakowa nie istnieje taka polityka. 

***

W naszym badaniu monitoringowym staraliśmy/starałyśmy się także rozpoznać strukturę 
Urzędu Miasta Krakowa pod kątem tego, jakie Wydziały i inne jednostki organizacyjne mia-
sta odpowiadają za kwestie związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji lub mogłyby po-
tencjalnie za nią odpowiadać. Poszukiwaliśmy/poszukiwałyśmy przy tym jednostek odpowie-
dzialnych za przeciwdziałanie i zwalczanie dyskryminacji w odniesieniu do pojedynczych 
przesłanek (np. tylko płci lub wyłącznie osób starszych, albo jedynie osób z niepełnospraw-
nościami), jak i organów na poziomie administracji samorządowej krakowskiej gminy, które 
realizowałyby te zagadnienia kompleksowo i strategicznie, tj. w odniesieniu do wszystkich 
przesłanek jednocześnie oraz w oparciu o długoterminowy plan działań. 
Rozpoznanie struktury odpowiedzialnej za politykę antydyskryminacyjną w Gminie Miejskiej 
Kraków polegało najpierw na sprawdzeniu opisów poszczególnych stanowisk w UMK pod 
kątem zapisów o zobowiązaniach do działań związanych z przeciwdziałaniem dyskrymi-
nacji lub działań na rzecz grup dyskryminowanych, wyróżnionych zgodnie z przesłankami 
dyskryminacji. Dodatkowo, w trakcie wywiadów z urzędnikami/urzędniczkami pytaliśmy/
pytałyśmy ich/je o to, czy i kto jest realnie zaangażowany w prowadzenie tego rodzaju 
działań – chodziło nam o odtworzenie struktury, która pozostaje nieujawniona na poziomie 
formalnym, ale realnie prowadzi działalność. Rozpoznałyśmy/rozpoznaliśmy tym samym 
osoby na stanowiskach, które formalnie nie mają zadań związanych z przeciw-
działaniem dyskryminacji, ale wewnątrz samego urzędu są rozpoznawane jako 
takie, które tą tematyką się zajmują – choć nieoficjalnie. 
Dla przedstawionej poniżej analizy wydaje się ważne, aby zaznaczyć, że w trakcie monito-
ringu zmieniały się osoby pracujące na poszczególnych stanowiskach w UMK. Pracę w Urzę-
dzie na stanowisku Zastępcy Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych zakończył Krzysz-
tof Klimczak, którego w tej roli zastąpił Mateusz Płoskonka. Ten ostatni do czerwca 2013 r. 
pracował jako asystent Anny Okońskiej-Walkowicz, Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa 
ds. Edukacji i Spraw Społecznych. Anna Okońska-Walkowicz natomiast złożyła w czerwcu 
2013 r. rezygnację z tego stanowiska, a następnie w lipcu objęła nowo utworzoną funkcję 
Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej. Mimo zmian stanowisk 
i kompetencji oraz powoływania nowych stanowisk, nie nastąpiła żadna zmiana na rzecz 
realizacji polityki antydyskryminacyjnej przez UMK. 
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Struktura w urzędzie

Analiza struktury miasta i rozmowy z decydentami/decydentkami wykazały, że w Urzędzie 
Miasta Krakowa nie funkcjonuje żadne stanowisko zajmujące się kompleksowo 
przeciwdziałaniem dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami. Nie 
ma osoby, która  byłaby odpowiedzialna za koordynowanie takich działań lu-
b/i ich podejmowanie w odniesieniu do wszystkich przesłanek. 
W związku z tym, że zadaniem obligatoryjnym gminy jest prowadzenie działań 
na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w Wydziale Spraw Społecznych UMK funk-
cjonuje stanowisko Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych 
wraz z podlegającym mu Referatem do spraw Problematyki Osób Niepełnosprawnych. Jest 
to jednocześnie jedyna jednostka w ramach Urzędu Miasta Krakowa, która jest 
dedykowana wsparciu jakiejkolwiek grupy zagrożonej dyskryminacją. Pełno-
mocnik Bogdan Dąsal wziął udział w badaniu monitoringowym, udzielając nam badawczego 
wywiadu pogłębionego, a także przyjął zaproszenie do udziału w konferencji zrealizowanej 
przez Krakowską Sieć Antydyskryminacyjną 23-24 stycznia 2014 r., podczas której publicz-
nie i jasno wsparł sygnalizowaną przez Krakowską Sieć Antydyskryminacyjną potrzebę pod-
jęcia tematu polityki antydyskryminacyjnej w UMK. 
W Urzędzie prowadzone są także działania skierowane na wsparcie osób ze społeczności 
romskiej, ale działania te nie są realizowane jako działania związane z przeciwdziałaniem 
dyskryminacji, lecz mają charakter pomocowy; nie są także prowadzone przez osobną jed-
nostkę. Ponownie, ta grupa i działania na jej rzecz zostały wprowadzone do aktywności Urzę-
du w związku z realizacją rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce. 

Zmiany organizacyjne w strukturze UMK

Jedna ze zmian organizacyjnych w strukturze UMK była kluczowa w odniesieniu do tema-
tyki naszego badania. W trakcie naszego badania monitoringowego doszło do nowego po-
działu kompetencji związanych z polityką społeczną. Reorganizację przeszło stanowisko 
Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny i Polityki Społecznej, pełnione przez 
Marzenę Paszkot. W związku z utworzeniem w dniu 29 lipca 2013 r. w strukturze UMK sta-
nowiska Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, na które powo-
łana została Anna Okońska-Walkowicz, Marzena Paszkot objęła kompetencje stanowiska 
o zmienionej nazwie Pełnomocnika Prezydenta ds. Rodziny. Koordynowanie polityki społecz-
nej stało się kompetencją nowo powołanej Pełnomocnik Okońskiej-Walkowicz. Jednocześnie, 
merytoryczny obszar kompetencji Pełnomocnik Paszkot do 29 lipca 2013 r. zawierał „popra-
wę sytuacji kobiet” i „osób narażonych na wykluczenie społeczne”. Po tej dacie zostały one 
usunięte z zakresu odpowiedzialności tej Pełnomocnik, a obszar jej oddziaływania został 
okrojony do obszaru „rodziny”. Inne, wchodzące dotychczas w skład kompetencji tego sta-
nowiska, kwestie 



69

poprawy warunków życia kobiet (…) i osób narażonych na wykluczenie społeczne, 
a także współpraca i współdziałanie z komórkami organizacyjnymi urzędu, miejskimi 
jednostkami organizacyjnymi oraz innymi instytucjami w zakresie przygotowania 
i wdrażania programów, projektów oraz działań wpływających na sytuację (…) kobiet 
i osób wykluczonych społecznie

zostały odjęte z kompetencji Pełnomocnik ds. Rodziny i… nie znalazły się wśród zadań 
nowej Pełnomocnik, nie weszły także w skład zadań jakiejkolwiek innej osoby 
w UMK. Niestety, mimo długich starań, nie udało się nam zaangażować w badanie Marze-
ny Paszkot, która odmówiła bezpośredniego spotkania i udziału w wywiadzie badawczym, 
przesyłając nam e-mailem informacje o swoich działaniach na pełnionym przez siebie stano-
wisku. Żadna z tych informacji nie dotyczyła przeciwdziałania dyskryminacji.
Obecnie zatem nie istnieje w Urzędzie Miasta Krakowa żadne stanowisko, zespół czy inna 
jednostka, która koordynowałaby i integrowałaby działalność Urzędu w sposób interdyscy-
plinarny oraz kompleksowy, tj. dotyczący jednocześnie wszystkich przesłanek dyskryminacji. 
W Urzędzie Miasta nie ma osoby za ten obszar odpowiedzialnej – chodzi przy 
tym o odpowiedzialność służbową, wynikającą z jasno zapisanych kompetencji, 
sygnalizowanych także na zewnątrz, a nie tylko do wewnątrz Urzędu. Jest za-
tem niemożliwe prowadzenie przez Urząd polityki antydyskryminacyjnej, jako 
że jednym z podstawowych założeń jest jasne zadeklarowanie tego obszaru 
jako punktu odniesienia w działaniach urzędu miasta oraz realne, potwierdzo-
ne zapisaniem w kompetencjach, wyznaczenie osoby, zespołu odpowiedzialne-
go za planowanie i realizację zadań z tego zakresu. 
Nasza analiza wskazała na istnienie mechanizmu, w którym o podejmowaniu wątku zwal-
czania dyskryminacji nie decyduje diagnoza wskazująca na potrzebę podejmowania dzia-
łań w tym zakresie (taka diagnoza zresztą w UMK nie jest prowadzona, o czym w dalszych 
częściach tego dokumentu), lecz fakt, czy jakaś jednostka w obrębie Urzędu Miasta Krakowa 
już się tym obszarem zajmuje. Ponieważ żaden referat ani wydział nie ma takich zapisanych 
kompetencji, a Urząd nie prowadzi diagnozy dyskryminacji w mieście, nie istnieje sposób, 
w jaki struktura Urzędu Miasta mogłaby zostać uzupełniona o stanowisko/stanowiska z za-
kresem kompetencji w obszarze polityki antydyskryminacyjnej. 
Pod nieobecność wyznaczonej osoby lub zespołu oraz w obliczu braku polityki antydyskrymi-
nacyjnej w Krakowie, grupa organizacji pozarządowych podejmuje różne inicjatywy mające 
na celu wprowadzenie polityki antydyskryminacyjnej do działań Urzędu Miasta Krakowa, 
niejako z zewnątrz starając się wywrzeć nacisk na administrację samorządową. Od wrze-
śnia 2011 r. trwają próby powołania przez grupę organizacji Komisji Dialogu Obywatelskie-
go ds. Praw Człowieka, Przeciwdziałania Dyskryminacji i Przemocy, na mocy Zarządzenia 
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Prezydenta Miasta Krakowa z 28.04.2011 r.15, które umożliwia formułowanie na partner-
skich zasadach takich ciał doradczo-konsultacyjnych. Niestety, do 12 lipca 2013 r. wnioski 
te zostały trzykrotnie odrzucone, a odpowiedź z Urzędu Miasta Krakowa informowała o tym, 
że tematyka ta nie mieści się w obszarze działań Wydziału Spraw Społecznych ani w obsza-
rze jakiegokolwiek innego Wydziału UMK16, w związku z czym Komisja nie zostanie przez 
UMK powołana. Podobnie, z zewnątrz Urzędu, prowadzone są działania Stowarzyszenia In-
terkulturalni PL, związane z planami wdrożenia Strategii zapobiegania i reakcji na zdarzenia 
o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym w przestrzeni publicznej miasta, która wciąż nie 
została przyjęta ani zaproponowana Radzie Miasta pod głosowanie. Dzieje się tak, mimo że 
mijają prawie dwa lata od momentu, w którym władze miejskie (w czerwcu 2012 r. w czasie 
EURO 2012) stanowczo zapowiadały prace nad nią i publicznie ogłaszały zaangażowanie 
Urzędu i władz samorządowych w przeciwdziałanie rasizmowi, antysemityzmowi i ksenofo-
bii w Krakowie. 

Postrzeganie polityki antydyskryminacyjnej przez decydentów/decydentki

Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz podejmowanie realnych działań w tym temacie w spo-
sób kompleksowy, jawny i jasno zdeklarowany, jest jednak tematem „niewygodnym”, uważa-
nym za kontrowersyjny lub obarczony dużą dozą upraszczających przekonań, które hamują 
tego rodzaju działania. Potwierdza to także głos uzyskany w wywiadzie badawczym z Mag-
daleną Furdzik, kierowniczką Referatu Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecz-
nych MOWIS, którego udzieliła Joannie Grzymała-Moszczyńskiej w dn. 29.03.2013 roku: 

Nie jest też tak, że ten temat jest jakoś entuzjastycznie przyjmowany w urzędzie. 
(…) Z takich oto przyczyn, po pierwsze, że jest kontrowersyjny, bo jak się słyszy 

„rasizm” i „ksenofobia”, to się od razu urzędnicy spinają. Czy też może nie urzędnicy, 
o wyższym poziomie mówię, bo przecież „Jak to? W Krakowie się nic takiego nie 
dzieje!”. (…) Wcale nie chodzi o to, że te incydenty są liczne, czy że Kraków w jakiś 
znaczny sposób wybija się negatywnie na tle innych miast w Polsce. Chodzi tylko o to, 
żeby wprowadzać już teraz działania prewencyjne czy edukacyjne. (…) Powinniśmy 
(…) uświadamiać tych, którzy właśnie mają wpływ czy też mieliby wpływ (…), że nie 
chodzi o to, że mamy problem w Krakowie. (…) To, jak to jest w mediach przedstawiane, 
też jest ważne, tak, bo z automatu się mówi, że jeżeli Kraków podejmuje działania na 
rzecz strategii przeciwdziałania rasizmowi, to znaczy, że Kraków ma wielki problem 
z rasizmem, a to nie jest prawda, przynajmniej to nie jest prawda na tle innych miast, 

15  Zarządzenie Nr 759/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.04.2011 r. w sprawie przyjęcia 
Regulaminu powoływania oraz zasad funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego.

16  Więcej o historii krakowskiej Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Praw Człowieka, 
Przeciwdziałania Dyskryminacji i Przemocy w rozdziale 7 niniejszej publikacji. 
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bo (…) te incydenty w moim przekonaniu nie są liczne, ale też nie tylko w moim (…). 
Liczy się prewencja (…). 

(…) A druga sprawa to taka typowo ludzka, powiedziałabym, organizacyjna, po 
prostu nikt nie chce na siebie dodatkowych obowiązków brać, to jest dodatkowa praca, 
tak, kolejny program, to jest kolejna (…) dodatkowa praca, a w urzędzie od jakiegoś 
czasu się raczej nie zatrudnia ludzi, przynajmniej nie tutaj, w MOWIS-ie (…). 

Cytat ten pokazuje, że zajmowanie się problemem dyskryminacji i przemocy mo-
tywowanej uprzedzeniami jest przez część decydentów/decydentek widziana 
w Krakowie jako sprawa przede wszystkim wizerunkowa. Nie jest to w ich opinii 
kwestia potrzeb mieszkańców i mieszkanek ani zabezpieczenia na poziomie śro-
dowiska życia ich prawa do niedyskryminacji i wolności od przemocy motywo-
wanej uprzedzeniami. Jeśli w UMK podejmowane są inicjatywy dotyczące w jakiś sposób 
wątków antydyskryminacyjnych (konkretnie antyrasistowskich czy walki z antysemityzmem), 
ich pierwotnym punktem odniesienia nie jest dobro mieszkańców/mieszkanek lecz PR miasta. 

Zadanie obowiązkowe, fakultatywne, zadanie w ogóle? 

W wywiadzie badawczym z Natalią Saratą i Martą Warat w dn. 18.12.2012 Krzysztof Klim-
czak stwierdził, że potrzebne jest jasne zobowiązanie płynące ze strony administracji central-
nej, aby administracja samorządowa na poziomie Gminy Miejskiej Kraków podjęła działania 
związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji: 

Powstaje pytanie odnośnie tego, na jakim poziomie działa gmina, a na jakim poziomie 
działa państwo. Szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że tak naprawdę te 
programy powinny być rządowe, gmina powinna być ich realizatorem (…). To jest 
właśnie podstawowy problem, który się pojawia w zakresie wszystkich działań, które 
dzisiaj funkcjonują na poziomie miasta. To znaczy, bardzo często nie wiadomo, kto się 
czym ma zająć. My jako Wydział [Spraw Społecznych] wybiegamy trochę do przodu, 
bo my się w żadnym zakresie swojego działania nie zajmujemy kwestią na przykład 
przeciwdziałania rasizmowi. Nikt się tym w mieście nie zajmuje, miasto się w ogóle tym 
nie zajmuje, teoretycznie. Natomiast [w Wydziale] przyjęliśmy tą kwestię do realizacji 
i realizujemy ją. I w wielu aspektach, takich (…) rzeczy w pewnym sensie w Polsce 
nowych i wchodzących, gdzie tak naprawdę nie ma żadnych ogólnopolskich strategii, 
bo nie mamy żadnego dokumentu, który mówi, w jakim aspekcie gmina powinna się 
zajmować takim problemem. (…) Teoretycznie powinniśmy mieć dokument, który mówi, 
że rząd podejmuje takie i takie działania, samorząd województwa podejmuje takie 
i takie, no a tutaj gmina podejmuje znowu jakieś. Nie ma takiego dokumentu.  

„Teoretycznie” jest słowem, które w tym ustępie powtarza się w wypowiedzi Krzysztofa Klim-
czaka kilkakrotnie i jest o tyle ważne, że nie ma obowiązku istnienia takiego dokumentu na 



72

poziomie krajowym, by gmina uznała przeciwdziałanie dyskryminacji za ważne zadanie 
gminy. Jednocześnie, zaznaczając potrzebę istnienia takiego dokumentu, urzędnik miejski 
sygnalizuje, że znaczącym argumentem wspierającym wprowadzenie polityki antydyskry-
minacyjnej do działalności urzędu byłoby odgórne do tego zobowiązanie. Za taki dokument 
można obecnie uznać Krajowy Program Działań na rzecz Równego Traktowania na lata 
2013–2016, przyjęty przez Radę Ministrów 10.12.2013 r., a więc w rok po cytowanej roz-
mowie z Krzysztofem Klimczakiem. Program ten sygnalizuje potrzebę podjęcia działań na 
rzecz równego traktowania także przez administrację samorządową na poziomie lokalnym17. 
Niemniej, także wtedy, mimo istnienia takiego Programu na poziomie krajowym, działania 
nie zostały podjęte. 
Równolegle, sam Krzysztof Klimczak stwierdza, że w bieżących działaniach takie do-
kumenty nie mają pierwszorzędnego ani kluczowego znaczenia tam, gdzie jest 
wola, by te działania podjąć. Taka właśnie sytuacja miała miejsce, gdy UMK podjął dzia-
łania związane z propozycją Stowarzyszenia Interkulturalni PL, aby wdrożyć miejską Strate-
gię zapobiegania i reakcji na zdarzenia o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym w prze-
strzeni publicznej miasta. Fakt, że przeciwdziałanie dyskryminacji nie jest nigdzie zapisane 
wprost, nie okazał się w tym wypadku przeszkodą do zainicjowania prac nad dokumentem 
w ramach projektu Interkulturalnych PL. Jednocześnie fakt braku takich odniesień expressis 
verbis w strukturze UMK został wykorzystany do uzasadnienia trzykrotnego (stan na luty 
2014) odrzucenia wniosku organizacji antydyskryminacyjnych o powołanie Komisji Dialo-
gu Obywatelskiego ds. Praw Człowieka, Przeciwdziałania Dyskryminacji i Przemocy przez 
UMK, jako niewpisującej się w pełni w zakres działań Gminy. Te dwie decyzje, tj. o podjęciu 
prac nad Strategią i o odrzuceniu wniosków o powołanie KDO, stoją ze sobą w sprzeczności, 
pokazując jednocześnie brak jednolitej wykładni obowiązującej w Urzędzie co do tego, czy 
zwalczanie dyskryminacji jest czy nie jest ważne z punktu widzenia UMK. 

Nieformalny podział zadań

Wewnątrz Urzędu urzędnicy i urzędniczki miejskie wskazywały w trakcie wywiadów na 
Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury i Promocji Miasta Magdalenę Srokę jako 
osobę w sposób nieformalny zajmującą się zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania dys-
kryminacji, w kontekście strategii Interkulturalnych PL. 

Wywiad badawczy Natalii Saraty i Marty Warat z Krzysztofem Klimczakiem w dn. 
18.12.2012:

17  Pełna wersja Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania na lata 2013–2016 
dostępna jest tutaj: http://bip.kprm.gov.pl/download/75/9450/KrajowyProgramDzialannaRzeczR
ownegoTraktowaniaprzyjetynaRM101213.pdf [dostęp: 15.02.2014].

http://bip.kprm.gov.pl/download/75/9450/KrajowyProgramDzialannaRzeczRownegoTraktowaniaprzyjetynaRM101213.pdf
http://bip.kprm.gov.pl/download/75/9450/KrajowyProgramDzialannaRzeczRownegoTraktowaniaprzyjetynaRM101213.pdf
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Natalia Sarata: A jeśli chodzi o taką „dźwignię zmiany”, to (…) czy widzi pan 
[w strukturze urzędu] takie miejsce albo taką osobę (…), z którą należałoby się 
skontaktować, żeby zainicjować takie działania [związane] z przygotowaniem 
strategii (…) [na rzecz] przeciwdziałania dyskryminacji? 

K: Na pewno taką osoba jest Magdalena Sroka, zastępca prezydenta [ds. kultury], 
natomiast miejsce, no to właśnie jesteśmy w tym miejscu [tj. w MOWISie].

Magdalena Sroka nie ma takich działań wpisanych w kompetencje Zastępcy Prezydenta. 
Jednak także ona została zaproszona do udziału w prowadzonych przez nas badaniach, tj. 
w wywiadzie badawczym i zaproszenie przyjęła. 
Sama Magdalena Sroka w wywiadzie badawczym Aleksandry Migalskiej z dn. 26.04.2014 
wskazała, dlaczego jej zdaniem takimi zadaniami się zajmuje, nawiązując do dziedzictwa 
ideowego Krakowa oraz do jego warstwy wizerunkowej: 

To jest sytuacja bardzo skomplikowana. Ja jestem zaangażowana w temat, szeroko 
rozumiany jako antydyskryminacyjny, ze względu na pewnego rodzaju dziedzictwo 
kulturowe i tożsamość Krakowa. Ponieważ tożsamość Krakowa i jego dziedzictwo 
kulturowe jest bezpośrednio związane z historią idei, a w ramach tej historii 
idei, jednym z takich najpoważniejszych osiągnięć, a na pewno takich, które 
wizerunkowo wykorzystujemy, jest myśl Pawła Włodkowica i to, że ukuł pojęcie 

„tolerancja” (…). Dlatego docelowo takie wątki (…), też takie czysto proceduralne, 
się skupiły w moim ręku (…).Taką płaszczyzną, która łączy wszystkie działania 
antydyskryminacyjne w Krakowie, mimo wszystko nie są tylko sprawy społeczne – 
bo to dla nas jest coś więcej – to jest właśnie element tożsamości i wizerunku, no 
i immanentnie związany z kulturą element, czyli po prostu z humanistyką. (…) Dlatego 
uznaliśmy, że uwspólnianie tych tematów powinno się dokonywać w obszarze kultury, 
tym bardziej że taką trochę szerszą myśl mamy i szersze spojrzenie na kulturę. Stąd 
taki podział nietechnokratyczny (…). (…) Fizycznie [za te działania] odpowiadają 
wydziały, które są pod Panią Prezydent Okońską, bo oczywiście jednak Wydział 
Spraw Społecznych jest liderem, bo jednak większość tych programów to mimo 
wszystko programy związane z życiem i z rzeczywistością, ale ze względu na to, że 
(…) pewne know-how, wymiana myśli, dyskusja na ten temat ma szerszy kontekst 
i jednak odbywa się najczęściej za pieniądze z kultury czy w ramach projektów 
realizowanych przez kulturę, te wszystkie nitki się gdzieś tutaj łączą. Stąd może taki 
podział niejasny, nieoczywisty i nieujawniony do końca.

Mimo że Magdalena Sroka mówi o działaniach antydyskryminacyjnych prowadzonych przez 
miasto w ramach polityki społecznej oraz „uwspólnianiu tych tematów”, które miałoby się do-
konywać w obszarze kultury, to jednak takie działania nie są nadzorowane przez wydziały 
jej podlegające czy przez nią samą osobiście, za wyjątkiem związanych z nadszarpniętym 
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na skalę międzynarodową w trakcie Euro 2012 wizerunkiem miasta, w którym mają miejsce 
incydenty o charakterze rasistowskim. Podobnie, działania takie nie są one koordynowane 
przez Wydział Spraw Społecznych. W ogóle nie istnieje spójna, zintegrowana po-
lityka UMK w tym zakresie, której działania antydyskryminacyjne byłyby wy-
nikiem. Jeśli istnieje polityka dotycząca przeciwdziałania dyskryminacji, to nie 
jest to polityka antydyskryminacyjna, lecz wykorzystywanie haseł antyrasi-
stowskich czy antyksenofobicznych w budowaniu wizerunku Krakowa jako mia-
sta otwartego, miasta kultury. Podział w strukturze Urzędu Miasta przedstawiany przez 
Wiceprezydent Srokę jest podziałem życzeniowym – praca nad strategią przeciwdziałania 
rasizmowi, której Magdalena Sroka przewodniczy w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego, 
jest w rzeczywistości jedynym działaniem podnoszącym wprost wątki dyskryminacji, w do-
datku tylko ze względu na niektóre przesłanki. Nie ma więc charakteru kompleksowego, dłu-
goterminowego, opiera się na działaniach doraźnych. 

Magdalena Furdzik w wywiadzie badawczym z Joanną Grzymała-Moszczyńską 
w dn. 29.03.2013 mówi: 

Ta polityka nie jest nigdzie umiejscowiona. (…) nie ma w strukturze w naszym 
zakładzie pracy takiego pionu, referatu, komórki, człowieka naznaczonego, który na 
tej tematyce się zna albo który ma w zakresie obowiązków, że się tym zajmuje, to jest 
coś zupełnie nowego. I to jest właśnie wprowadzenie nowej polityki do miasta. (…) 
I to jest o tyle trudne, że wypracowanie strategii czy planu działań to jedno, a drugie 
to jest pytanie, kto to będzie [jakie struktury miejskie] realizował. (…) Natomiast na 
razie temat [międzykulturowości i przeciwdziałania rasizmowi wprowadzony przez 
Stowarzyszenie Interkulturalni PL] powstał spontanicznie i jest na razie (…) gdzieś 
zawieszony i trzeba to będzie kiedyś po prostu wpisać w zakres konkretnego wydziału, 
przyjąć jakieś osoby do realizacji i tak dalej, no, na razie to jest zawieszone. 

I tak też zostało przez kolejny rok od tej wypowiedzi. 

O napięciu między nieskoordynowanymi działaniami realizowanymi w trybie doraźnym 
a potrzebą skoordynowanych działań i wyzwaniami z tym związanymi mówią także inne 
osoby, m.in. Prezydent Jacek Majchrowski w wywiadzie badawczym z Aleksandrą Migalską 
w dn. 12.07.2013: 

Ciężko zintegrować to wszystko, bo to są działania bardzo różne od 
siebie (…) My cały czas robimy to, tylko w różnych miejscach. (…) Ja nie 
widzę możliwości skupienia tego w jednym ręku (…), bo to są działania, 
których jedna osoba nie ogarnie wszystkich jednakowo. (…) Na poziomie 
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dokumentów to jest możliwe, tylko że (…) dokument to jest kawałek 

papieru, a my to realizujemy bez całościowej strategii.

Jednocześnie, działania zainicjowane przez Stowarzyszenie Interkulturalni PL ze środków 
pozyskanych spoza UMK i podjęte przez kompetentne merytorycznie osoby w MOWiS (któ-
re niestety nie mają takich zadań w zakresie swojej odpowiedzialności, ale są w zakresie 
swojego oddziaływania zmotywowane do prowadzenia prac przygotowawczych w tym te-
macie), są następnie przejmowane przez specjalnie przez Prezydenta powołany interdyscy-
plinarny Zespół Zadaniowy do spraw opracowania projektu uchwały Rady Miasta Krakowa 
dotyczącego zagadnień z zakresu wielokulturowości, przeciwdziałania dyskryminacji, rasi-
zmowi i ksenofobii w Krakowie. Wszystko to jest potencjałem miasta, który pokazu-
je, że w razie potrzeby takie działania mogą być podejmowane i nie stoi im na 
przeszkodzie brak zapisów wprost nakazujących prowadzenie polityki antydy-
skryminacyjnej czy działań antydyskryminacyjnych przez UMK. 
Co ważne, wyzwaniem jest podejmowanie takich działań przez Urząd w sytuacjach zagro-
żenia wizerunku, interwencyjnie w sytuacjach kryzysowych. Brakuje zaangażowania wtedy, 
kiedy takie zagrożenie nadszarpnięciem wizerunku minie, działania nie są prowadzone re-
gularnie, prewencyjnie, długoterminowo. Ważne zatem, by motywacją do wdrażania takich 
rozwiązań nie była potrzeba promocyjna, wizerunkowa, a działania nie były realizowane 
w sposób chaotyczny, wyrywkowy, lecz w sposób długoterminowo zaplanowany. Pojawia 
się bowiem pytanie o intencje takiego działania. Jeśli Strategia przeciwdziałania zdarzeniom 
o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym i antysemickim w przestrzeni miasta miałaby 
mieć charakter przede wszystkim wizerunkowy, prestiżowy, to nie jest to motywacja wystar-
czająca do stworzenia koherentnej, kompleksowej polityki antydyskryminacyjnej. Ta bowiem 
opiera się na odpowiadaniu na potrzeby mieszkańców i mieszkanek, ma być być realizo-
wana także w kontekście dbania o spójność społeczną, przeciwdziałanie konfliktom, prze-
mocy i niepokojom społecznym, a nie polega na deklarowaniu interwencji antyrasistowskich 
dopiero w momencie narażenia na szwank wizerunku miasta na arenie międzynarodowej. 
Funkcja wizerunkowa działań antydyskryminacyjnych jest dopiero rezultatem ich realności, 
adekwatności i skuteczności. Wykorzystywać promocyjnie działania skierowane na przeciw-
działanie dyskryminacji i wspierać tym samym budowanie wizerunku można wtedy, kiedy 
przeciwdziałanie dyskryminacji jest faktem, a nie scenariuszem życzeniowym, realizowanym 
ad hoc i – jak przyznał sam Prezydent Jacek Majchrowski – bez strategii. Obecnie mamy 
do czynienia nie tylko z brakiem strategicznego myślenia w tym obszarze, ale 
też z zamazaną strukturą odpowiedzialności za inicjowanie i podejmowanie 
wątków dotyczących polityki antydyskryminacyjnej bądź poszczególnych jej 
elementów. Widoczne jest także napięcie między potrzebami mieszkańców i mieszkanek 
w tym zakresie, a PR-owymi potrzebami władz miasta. Trudności wokół wprowadzenia Strate-
gii przeciwdziałania rasizmowi i wzięcia realnej, jasnej i długoterminowej odpowiedzialności 
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za jej realizację, to w opinii Magdaleny Furdzik ciekawy przykład tego, jak trudno jest umie-
ścić politykę antydyskryminacyjną w strukturach miasta (wywiad badawczy Joanny Grzyma-
ła-Moszczyńskiej z dn. 29.03.2013). 

„Czynnik ludzki”

W trakcie obserwowania działań UMK oraz analizy struktury Urzędu, ujawniło się nieba-
gatelne znaczenie osobistego przekonania i zaangażowania poszczególnych osób pracują-
cych w Urzędzie dla prób włączania tematyki przeciwdziałania dyskryminacji w działania 
UMK. Własna, niezwiązana z pełnionym w Urzędzie stanowiskiem kompetencja, a także me-
rytoryczna wiedza wybranych osób zatrudnionych w UMK, związana z przeciwdziałaniem 
dyskryminacji, jest niewątpliwie nieuświadomionym atutem Urzędu. Okazuje się, że także od 
własnego zaangażowania urzędników/urzędniczek zależy, czy temat będzie podejmowany, 
czy też nie. 
 Magdalena Furdzik w wywiadzie badawczym z Joanną Grzymała-Moszczyńską w dn. 
29.03.2013 mówi o własnym zaangażowaniu we współpracę nad przygotowywaną Strate-
gią Interkulturalnych.pl: 

Nie chcę sobie przypisywać żadnych zasług specjalnych, ale mam wrażenie, że gdyby 
rok temu Interkulturalni nie weszli tu, do MOWISU i po prostu nie trafiliby (…) wprost 
na mnie, to wydaje mi się, że istniałoby większe prawdopodobieństwo, ze zostaliby 
odstawieni, spuszczeni po brzytwie. (…) Bo to jest kwestia świadomości. (…) Ja się 
tym zajmuję z perspektywy bycia trenerką i też moich zainteresowań wynikających 
z tego, że kończyłam socjologię itd. Także to jest temat mi bliski, nie chcę mówić, że 
hobbystycznie, ale prowadziłam szkolenia z tego zakresu itd., więc ten temat został 
przytulony w urzędzie, bo była osoba, która to znała, czyli wiedziała, o co chodzi (…). 
Co z tego, że nie mam tego w obowiązkach, ale znam to i lubię to, i zależy mi na tym, 
żeby to było wprowadzone. Także to było spontanicznie przytulone przez MOWIS, 
bez zastanowienia, czy jesteśmy w stanie to realizować. No bo właśnie to wynikało 
z mojego entuzjazmu czy dyrektora, który już nie pracuje [Krzysztofa Klimczaka]. No 
bo to jest czynnik ludzki…

Funkcjonowanie takich osób w strukturach Urzędu, które pełniąc role urzędni-
czek/urzędników miejskich mają wiedzę w obszarze polityki antydyskrymina-
cyjnej, są osobiście zaangażowane/zaangażowani w temat i zmotywowane/
zmotywowani do wypracowywania rozwiązań dla wspólnoty samorządowej 
i administracji samorządowej w tym zakresie, jest znaczącym potencjałem Urzę-
du Miasta Krakowa. Jednocześnie, w związku z „niepopularnością” tematu w UMK oraz 
brakiem zapisów w ich kompetencjach urzędniczych, a także w związku z brakiem działań 
budujących struktury Urzędu w odniesieniu do przeciwdziałania dyskryminacji, odbierana 
jest takim działaniom moc, a czasem wręcz legitymizacja tego rodzaju pracy. Nie jest to 
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położenie motywujące do jeszcze większego wysiłku i podejmowania kolejnych starań w tym 
zakresie. Dodatkowym wątkiem jest fakt, że osoby te nie mają takiej mocy decyzyjnej, jak 
osoby w pozycji Zastępców Prezydenta, jego Pełnomocników czy samego Prezydenta. Nie są 
zatem jednoosobowo w stanie skutecznie doprowadzić do wdrożenia działań w tym zakresie. 
W naszych badaniach postawa takich właśnie osób, czyli przekonanych do idei 
polityki antydyskryminacyjnej urzędniczek i urzędników, wskazała nam na nie-
zwykle jaskrawy kontrast między ich nastawieniem a nastawieniem i zasobami 
wiedzy osób decyzyjnych, które nie wykazują woli działania w obszarze prze-
ciwdziałania dyskryminacji lub też ich zaangażowanie jest motywowane kwe-
stiami wizerunkowymi. Urzędnicy/urzędniczki, którzy są swoistymi i z własnej 
woli ambasadorkami/ambasadorami polityki antydyskryminacyjnej, pozosta-
ją często w pozycji zależności służbowej od osób, które tej idei nie rozumieją 
lub są do niej zdystansowani. Kiedy taka osoba kończy swoją pracę w UMK albo jest 
przesunięta w inne miejsce w strukturze, razem z taką osobą „znika” wiedza o dotychcza-
sowych działaniach, nie jest możliwe zachowanie ciągłości przekazywania informacji w tym 
obszarze i ta – bardzo cenna – perspektywa zostaje zaprzepaszczona. Nie jest bowiem 
przypisana do stanowiska, lecz stanowi indywidualną kompetencję konkretnej osoby. Na ta-
kie wyzwanie odpowiedzią mogłoby być powołanie stanowiska, w którego zakres wchodzić 
będzie wprost zarządzanie tego rodzaju wiedzą i działaniami w UMK. 

Realizacja działań „antydyskryminacyjnych”  w ramach UMK

Ponieważ polityka antydyskryminacyjna w lokalnej administracji samorządowej w Krakowie 
nie jest wdrażana, nie jest zaskoczeniem brak spójnych, kompleksowych, zaplanowa-
nych działań o charakterze antydyskryminacyjnym, które byłyby realizowane 
przez administrację miejską. 
W odpowiedzi na pytania o antydyskryminacyjne działania Urzędu, kilkakrotnie pojawił się 
wątek gwarantowania zasady równej płacy za równą pracę i pracę tej samej wartości bez 
względu na płeć. Magdalena Sroka mówi:

Jeśli chodzi o politykę wynagradzania: w sposób rzeczywisty i w sposób formalny 
w regulaminie wynagradzania nie ma rozróżnienia żadnego na płcie, w związku 
z tym kobiety i mężczyźni na tych samych stanowiskach w urzędzie zarabiają tyle 
samo (…).  I to jest polityka rzeczywista, ona jest w regulaminie wynagradzania, ona 
jest też w regulaminie funkcjonowania i ona działa, tak, ona działa od dziesięciu lat.

Niemniej, należy podkreślić, że obowiązek gwarantowania równości wynagrodzeń bez 
względu na płeć i inne przesłanki wynika z Kodeksu Pracy i obowiązuje Urząd jako praco-
dawcę; nie jest to dodatkowe, samodzielne rozwiązanie stosowane w sposób innowacyjny 
przez UMK. 
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W narracjach urzędników/urzędniczek na temat „działań mających na celu przeciwdziała-
nie dyskryminacji”, wymieniane są zamiast nich takie aktywności, których celem jest przeciw-
działanie wykluczeniu, ubóstwu, zapewnianie pomocy społecznej osobom potrzebującym 
z wybranych grup18. Nie jest to jednak metodologicznie i praktycznie równoznaczne z podej-
mowaniem regularnych działań mających na celu zwalczanie dyskryminacji. 
Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych, odpowiadając na pytanie o to, jak wyglą-
da przeciwdziałanie dyskryminacji na poziomie Wydziału Spraw Społecznych, powiedział 
nam, że są to dwa rodzaje działań: te związane z likwidowaniem barier architektonicznych 
dla osób z niepełnosprawnością ruchu oraz finansowanie pracy asystentów romskich w szko-
łach. Jednocześnie należy podkreślić, że działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami 
oraz wspierające pod kątem pomocy socjalnej osoby ze społeczności romskiej, są zadaniami 
obligatoryjnymi, których urząd nie może nie realizować. Dodatkowo, w części związanej 
ze społecznością romską, działania te finansowanie są ze środków programu rządowego. 
Jednocześnie Klimczak przyznaje: (…) natomiast z drugiej strony [są] takie działania, które, 
tak szczerze powiedziawszy, nie są podejmowane, edukacyjne, skierowane do mieszkań-
ców Krakowa. No i tu powstaje pytanie odnośnie tego, na jakim poziomie działa gmina, a na 
jakim poziomie działa państwo. Przyczynę niepodejmowania działań albo ich niedosta-
tecznego podejmowania stanowi przekonanie o tym, że zdaniem naszego rozmówcy, jest 
to zadanie administracji państwowej. Jest ono – o czym była mowa we wcześniejszych czę-
ściach niniejszego rozdziału – niesłusznie podzielane przez wiele osób, z którymi w Urzędzie 
rozmawialiśmy/rozmawiałyśmy. 
Jednocześnie, wątek nieprowadzenia przez UMK działań  e d u k a c y j n y c h  jest niezwy-
kle ważny w kontekście podejścia, jakim charakteryzuje się polityka antydyskryminacyjna. 
Tak jak pisze o tym Natalia Sarata w poprzednim rozdziale niniejszej publikacji19, polityka 
antydyskryminacyjna zakłada podejmowanie aktywności o charakterze empowermento-
wym, kierowanych do osób z grup mniejszościowych, które dyskryminacji doświadczają 
lub/i są nią zagrożone, a jednocześnie prowadzenie także działań budujących kompeten-
cje z zakresu rozpoznawania i reagowania na dyskryminację, wzmacniania świadomości 
i poczucia współodpowiedzialności za budowanie społeczeństwa wolnego od dyskrymi-
nacji, skierowanych do całej społeczności. Takie kierunkowanie działań pozwala budować 
równowagę między skupieniem na osobach, które doświadczają gorszego traktowania ze 
względu na przynależność do danej grupy, a działaniami zapobiegawczymi, pracą z grupa-
mi większościowymi.   
Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych Bogdan Dąsal pogłębia wypowiedź Krzysztofa 
Klimczaka o zakresie działań realizowanych w UMK na rzecz osób z niepełnosprawnościami. 

18  Por. część „Grupy wymieniane…” we wcześniejszej części niniejszego rozdziału. 
19  Por. Rozdział 3 niniejszej publikacji. 
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Są to zatem nie tylko działania dostosowujące przestrzeń miejską do potrzeb osób z niepeł-
nosprawnościami, ale także aktywności, które mają za zadanie integrować pełnosprawnych 
mieszkańców i mieszkanki Krakowa oraz mieszkanki i mieszkańców z niepełnosprawnościa-
mi – zmniejszać społeczną stygmatyzację i obecnie mocno wybrzmiewający podział na 

„mieszkańców” i „osoby niepełnosprawne” w mieście.
Bogdan Dąsal w wywiadzie badawczym realizowanym przez Magdę Koronę i Aleksandrę 
Migalską 19.02.2013 r.: 

Staram się, aby zadania, które realizuję (…), uzupełniały inne zadania, które 
realizuje na rzecz niepełnosprawnych miasto. (…) Na przykład mówiłem wam 
o Tygodniu Osób Niepełnosprawnych, ale mówiłem o konkretnym wydarzeniu, ale 
słowem nie wspomniałem, po co my to wszystko robimy, a to jest  clue. Tydzień Osób 
Niepełnosprawnych robi się przede wszystkim po to, żeby mieszkańców Krakowa 
pokazać. Pokazać, że tutaj w Krakowie, olbrzymia rzesza mieszkańców tego miasta 
to są osoby niepełnosprawne. I że na terenie Krakowa w różnych miejscach jest 
cały szereg różnych wydarzeń, które są tak konstruowane, że mają charakter jak 
najbardziej otwarty, (…) gdzie te osoby niepełnosprawne pokazują się, funkcjonują, są 
obecne. I dzięki temu chcemy ten wizerunek osoby niepełnosprawnej inaczej budować 
i też tę stygmatyzację, o której mówiliśmy, zmieniać.

Znaczenie uwzględniania zróżnicowania społeczności ze względu na poziom sprawności 
podkreśla Magdalena Sroka, mówiąc o obecności tematyki osób z niepełnosprawnościami 
w każdym aspekcie działania miasta: (…) jest uwzględnione w każdym znowu etapie działa-
nia miasta; (…) nie może być takiego etapu aktywności miejskiej, która nie uwzględnia osób 
niepełnosprawnych. W tak jasnym, stanowczym komunikacie Wiceprezydent wybrzmiewa 
rzeczywiste znaczenie faktu, że obowiązek prowadzenia działań mających na celu wsparcie 
osób z niepełnosprawnością jest przypisany expressis verbis gminom – taka aktywność urzę-
du nie jest w związku z tym przez nikogo (przynajmniej oficjalnie) podważana czy uznawana 
za działanie drugiej kategorii, a nawet traktowana jako oczywista. 
Jednocześnie, osoby z niepełnosprawnościami to jedyna grupa zagrożona dys-
kryminacją, która wymieniana jest w kontekście wpływu na działania do niej 
kierowane20. Działania realizowane na rzecz osób ze społeczności romskiej przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej mają przede wszystkim charakter pomocy społecznej właśnie, 
nie są więc działalnością antydyskryminacyjną, podobnie jak inne działania z zakresu po-
mocy społecznej, a jednak przedstawiane są jako działalność antydyskryminacyjna miasta.  
Magdalena Sroka w wywiadzie badawczym z Aleksandrą Migalską 26.04.2013 r.: 

20  Poprzez działalność Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, o czym będzie 
mowa w dalszej części tego rozdziału. 
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Bardzo dużo wśród osób bezdomnych na przykład jest osób, które (…) mają choroby 
psychiczne i (…) ze względu na choroby psychiczne doszło do tej ich bezdomności. 
I jesteśmy pierwszą gminą w Polsce, która w związku z tym zrobiła Dom Pomocy 
Społecznej dla osób chorych psychicznie (…). Choroby psychiczne też są ważne [jako 
przesłanka przeciwdziałania dyskryminacji], bo ze względu na choroby psychiczne 
bardzo często dotyka nas wykluczenie i dyskryminacja, no więc to na pewno jest 
element dosyć istotny, żeby pokazać, że w tym obszarze też jesteśmy aktywni. 
I staramy się być aktywni jako miasto w każdym z tych obszarów.

Taki rodzaj działań o charakterze wsparcia socjalnego w ramach działań Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej nie wiąże się jednak z żadnymi działaniami edukacyjnymi na temat 
osób z chorobami psychicznymi, uprzedzeń, z jakimi się spotykają, dyskryminacji, jakiej do-
świadczają ze względu na swoją chorobę w przestrzeni publicznej – są to niewątpliwie dzia-
łania przyczyniające się do zmniejszania poziomu wykluczenia, jednak nie są to działania 
antydyskryminacyjne. 

Przypadek Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych

O działaniach Pełnomocnika Bogdana Dąsala była już mowa we wcześniejszych częściach 
niniejszej analizy. Dla naszej analizy istotny był fakt, że w samym Urzędzie działania te 
nie są zidentyfikowane, zaplanowane ani postrzegane jako część szerszej stra-
tegii antydyskryminacyjnej. Na ten fakt wskazuje m.in. Krzysztof Klimczak w wywia-
dzie z Marcinem Dziurokiem w dn. 26.02.2013:  

No nie, ja tak nie mówię o tym, że my mamy działania tak sformułowane [tj. jako część 
polityki antydyskryminacyjnej]. U nas to są działania wobec osób niepełnosprawnych. 
Tylko że oczywiście można sobie do tego dorobić ideologię i to też tak potraktować 
w ten sposób. 

Pełnomocnik Bogdan Dąsal naświetlił główne wątki istotne dla skutecznego planowania dzia-
łań na rzecz poprawy sytuacji grupy zagrożonej dyskryminacją w wywiadzie badawczym 
zrealizowanym 19.02.2013 r. przez Magdalenę Koronę i Aleksandrę Migalską. Przedstawił 
on jasny przepis na to, co jest potrzebne, aby Urząd Miasta takie działania w swoją strukturę 
i bieżącą pracę włączył. Wskazał rok 2000 i rolę organizacji pozarządowych w procesie 
włączania działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w działania UMK. To właśnie 
wtedy grupa organizacji III sektora prowadziła rzecznictwo u Prezydenta Miasta, aby zo-
stało utworzone stanowisko Pełnomocnika. Stało się to w 2001 roku decyzją Prezydenta 
Andrzeja Gołasia. Stanowisko funkcjonuje do chwili obecnej, od początku funkcję tę pełnił 
Bogdan Dąsal sam będący osobą poruszającą się na wózku, co oznacza pewien stopień 
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reprezentacji środowiska i własną bezpośrednią wiedzę na temat doświadczeń, potrzeb, wy-
zwań i potencjałów części osób z tej właśnie grupy. Bogdan Dąsal relacjonuje:

[Powołanie Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych] to była inicjatywa ze 
strony organizacji pozarządowych, które wystąpiły o to, aby taki pełnomocnik 
był. I wtedy (…) ja byłem powołany - nie przez prezydenta Majchrowskiego, tylko 
przez prezydenta Andrzeja Gołasia, w ostatnim roku jego prezydentury. Po roku 
(…) mojej pracy prezydentem został Jacek Majchrowski, który (…) doprowadził do 
tego, na mój wniosek, że został powołany Referat (…) ds. Problematyki Osób 
Niepełnosprawnych, który to Referat początkowo był tworzony z takim założeniem, 
że ma być to struktura, która pomaga (…) mi w realizacji tych zadań. Z tym, że też 
pamiętajcie, że te zapisy, które tutaj są, są zapisami kierunkowymi. (…) [To] czym się 
zajmuję, (…) realizuję, odnosząc się do takiego kluczowego dokumentu, który jest 
przyjęty uchwałą Rady Miasta Krakowa, tj. Powiatowego Programu Działań 
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2011–2014. (…) W tym dokumencie jest 
tak naprawdę zebrana informacja na temat tych wszystkich działań, które miasto 
realizuje na rzecz osób niepełnosprawnych w taki programowy właśnie sposób. 
A konstrukcja tego dokumentu opiera się na priorytetach, które potem są rozwinięte 
i bardzo precyzyjnie opisane (…) Każdemu z tych priorytetów  (…) są przypisane 
konkretne zadania i do tych zadań są również przypisani realizatorzy tych 
zadań, są wskazane źródła finansowania tych zadań i jest określony wynik 
rezultatu, którym te zadania mają zaskutkować. (…) Te priorytety (…) są tak 
sformułowane, że ich stopień ogólności i szczegółowości powoduje, że to wszystko 
ma być po prostu spójne. (…) Aby ten dokument nie był dokumentem martwym, to co 
roku, do tego Powiatowego Programu zarządzeniem prezydenta jest przyjmowany 
(…) Harmonogram Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w danym roku 
budżetowym. (…) I odnosząc się do tych zapisów, które tutaj są w tym programie na 
dany rok budżetowy, bardzo precyzyjnie tutaj jest właśnie opisane, co w ramach 
poszczególnych priorytetów ma zostać zrobione (…).To wszystko, co tutaj jest, ma 
swoje odzwierciedlenie w budżecie miasta albo w kartach zadaniowych, 
które są przypisane do poszczególnych komórek organizacyjnych 
wydziałów albo jednostek miejskich. (…) Z tego dokumentu jest potem robione 
sprawozdanie (…). Tutaj u mnie zbiegają się te wszystkie wątki z różnych wydziałów, 
jednostek i (…) ja również zajmuję się monitorowaniem realizacji tych programów. 
(…) Jest robione co roku sprawozdanie, które precyzyjnie mówi, co z zaplanowanych 
w tym harmonogramie rocznym rzeczy zostało zrobione i (…) analizując te dokumenty, 
można łatwiej wytyczać kierunki [dotyczące tego], co powinniśmy zrobić, (…) co 
jest jeszcze do zrobienia, gdzie są większe potrzeby, gdzie są mniejsze i tak dalej, 
i tak dalej.
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Na przykładzie działań swoich i swojego Referatu Bogdan Dąsal opowiedział nam także 
o tym, jakie trzy elementy sprzyjają wypracowaniu i wdrożeniu takiego rodzaju dokumen-
tu, jak program przeciwdziałania dyskryminacji czy polityka antydyskryminacyjna: jest 
to z jednej strony, osobiste przekonanie różnych decydentów/decydentek, że ta 
sprawa jest ważna, z drugiej – siła głosu eksperckich organizacji i ich słyszal-
ność, siła przebicia w Urzędzie, a także… obowiązek ciążący na administracji 
samorządowej: 

Powiedzmy o Powiatowym Programie Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. 
Stworzenie takich programów wynikało z ustawowego obowiązku, jaki został 
nałożony na starostów przez ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych. (…) I w ustawie, w taki sposób szkieletowy i kierunkowy, został 
wskazany sposób tworzenia tego programu: co w tym programie musi być zawarte, 
jakie obszary muszą być określone zadaniowo… ale dosyć zgrabnie to było zrobione, 
z tego względu, że każdy powiat ma swoją specyfikę. (…) I wypełnienie tej ramy, 
która była ustawowo określona, jednak było zostawione powiatom. Prezydent 
stworzył zespół zadaniowy, w skład którego wchodzili przedstawiciele różnych 
wydziałów i jednostek, którzy realizują zadania na rzecz osób niepełnosprawnych 
i ten dokument jest efektem pracy właśnie takiego zespołu (…). No i koniec końców 
został on przyjęty uchwałą Rady Miasta, czyli jest dokumentem obowiązującym.

O współpracy z organizacjami pozarządowymi Pełnomocnik Dąsal mówi w sposób 
następujący: 

Trzy czwarte albo nawet więcej, dziewięćdziesiąt procent zadań, które 
realizuje samorząd na rzecz osób niepełnosprawnych, to są zadania, 
które wynikają z obligu ustawowego. I ustawa bardzo precyzyjnie 
określa, jakie zadania mają być robione i w jaki sposób finansowane. 
Ale tez jest cały obszar związany z zadaniami fakultatywnymi, które 
w gruncie rzeczy też są obligiem. Bo przecież ustawa o wolontariacie 
[i działalności pożytku publicznego] nakłada obowiązek współpracy 

z organizacjami pozarządowymi.

I dalej, o współpracy z partnerami społecznymi, która także wynika z obowiązku ustawowe-
go, ale sposób, w jaki przebiega oraz słyszalność głosu organizacji pozarządowych przez 
decydentów/decydentki w urzędzie i siła głosu, są od ustawy niezależne: 
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Podobnie jak z Powiatowym Programem, obowiązek stworzenia takiej rady 
[Powiatowej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych] chyba w 2004 roku21 
Ustawa o Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej na starostów nałożyła (…). Wtedy 
bardzo się do tego przyłożyłem, bo prezydent [Jacek Majchrowski] (…) obowiązek 
powołania takiej rady scedował na mnie, prosząc mnie o to, żebym ja jak najszersze 
konsultacje przeprowadził z organizacjami pozarządowymi działającymi na 
rzecz osób niepełnosprawnych w pierwszej kolejności, po to, aby doprowadzić 
do tego, że pięć osób (…) w tej Radzie będzie zasiadało (…). Ustawa mówi, że 
członków tej Rady wskazuje prezydent, że oni nie są wybierani w (…) konsultacyjnym 
trybie, tylko że prezydent ma prerogatywę wskazania tych pięciu osób. Ale mnie 
zależało na tym, żeby to wskazanie przez prezydenta, które będzie miało miejsce, 
wynikało z jak najszerszego konsensusu, który zostanie uzyskany właśnie poprzez 
konsultacje z organizacjami, w pierwszej kolejności. (…) I na szeregu spotkań, które 
z tymi organizacjami miały miejsce, zacieśnialiśmy (…) grono. Koniec końców 
prezydentowi zostało wskazanych zgodnie z kluczem, który został wypracowany na 
tych spotkaniach, pięć osób (…). W podobny sposób (…) co cztery lata odbywa się 
powoływanie takich rad (…). W skład Rady wchodzą tylko przedstawiciele organizacji 
pozarządowych, co wcale nie jest (…) prosto wynikające (…) z ustawy, bo w ustawie 
jest mowa o tym, że  mogą być tam również przedstawiciele prezydenta, urzędu. Ale 
prezydent zdecydował, że (…) jeżeli to ma być rada, to ma być tylko i wyłącznie 
z przedstawicieli organizacji pozarządowych. To jest faktyczna reprezentacja tego 
środowiska i my [Pełnomocnik i Referat] w Radzie mamy partnera, który ma takie 
namaszczenie środowiskowe i nie jest to rada malowana, tylko faktycznie Rada, 
która ten mandat posiada. Dzięki temu głos, który my od Rady słyszymy, jest  głosem 
wiarygodnym ze środowiska. I to dla mnie sytuacja bardzo komfortowa z tego 
względu, że współpracując z radą, mam tą pewność, że Rada jest akceptowana 
przez organizacje.

Rada w dodatku nie jest ciałem tylko fasadowym, ale jej zdanie jest brane pod uwagę: 

Obszary współpracy z Radą są też precyzyjnie nakreślone w ustawie 
(…) Ale my traktujemy ten zapis jako punkt wyjścia i generalnie rzecz 
biorąc, ja od samego początku staram się doprowadzić do tego i to 
w sumie wychodzi, że te wydziały  i jednostki miejskie, zwłaszcza 

21  W rzeczywistości z 2003 roku, na podstawie art. 44b Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 
r. (z późniejszymi zm.) o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych 
społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych.
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te, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych i w imieniu 
prezydenta przedstawiają Radzie Miasta różnego rodzaju projekty 
uchwał, skutkujących w większym lub mniejszym zakresie na rzecz osób 
niepełnosprawnych, projekty tych uchwał konsultują z Powiatową 

Społeczną Radą.

Ważne jest także umocowanie w strukturze i wsparcie działań przez osoby 
decyzyjne: 

Ja jako Pełnomocnik Prezydenta mam frontowy kontakt z Prezydentem (…) [i] 
korzystam z tego, że mam do Prezydenta otwarte drzwi, w końcu jestem jego 
pełnomocnikiem i Prezydent wręcz oczekuje ode mnie propozycji tego, co ja uważam 
że powinno zostać zrobione, uzasadnienia i przekonania go, że zabezpieczenie 
środków na realizację danego zadania zaskutkuje tym, co do czego go przekonuję.

Istotną kwestią są także środki finansowe, wyznaczone przez miasto na realizację zadań 
przez Pełnomocnika i jego Referat, a także konkursy ogłaszane przez Wydział Spraw 
Społecznych, których tematy są konsultowane przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób 
Niepełnosprawnych: 

Razem z Referatem nadzoruję też konkurs grantowy, który w obszarze problematyki 
osób niepełnosprawnych przez Urząd Miasta jest co roku organizowany i te 
organizacje w liczny sposób do tego konkursu grantowego wnioski składają. (…) 
Wydział Spraw Społecznych, w którego strukturze ja tutaj funkcjonuję (…), rozpisuje 
konkursy grantowe dla organizacji pozarządowych (…), również 
na zadania dotyczące problematyki osób niepełnosprawnych. (…) 
Zadania, które w ramach tego konkursu są określane, również są konsultowane 
z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych, wszystko.

Jest już w UMK dobre doświadczenie tworzenia i funkcjonowania takiej jednost-
ki, które mogłoby się stać wzorem dla tworzenia struktury w UMK, realizującej 
założenia miejskiej polityki antydyskryminacyjnej. W ramach naszego monitoringu 
pojawiły się też wizje tego, w jaki sposób mogłaby być umocowana w UMK taka polityka. 
Krzysztof Klimczak w wywiadzie z Martą Warat i Natalią Saratą, 18.12.2012: 

NS: Czy przeciwdziałanie dyskryminacji [aby było efektywnym podejściem] (…) 
powinno być wpisywane w poszczególne dokumenty, takie, które już są? Np. 
w [istniejące już] strategie, w różne programy, które są zainicjowane, np. dotyczące 
młodzieży, przeciwdziałania przemocy, przeciwdziałania alkoholizmowi (…)? Czy (…) 
w takie programy pojedynczo powinien być ten wątek wpisywany, czy [ujęty] w jeden 
dokument? 
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KK: W jeden horyzontalny dokument, dlatego no, że gdybyśmy (…) [wątek polityki 
antydyskryminacyjnej] tak podzielili i zaczęli wpisywać, to po pierwsze, on trochę się 
zmienia, bo ginie w tych poszczególnych programach. Po drugie (…), musielibyśmy 
te wszystkie programy aktualizować. A więc bardziej zasadne wydaje się przyjęcie 
polityki horyzontalnej, do której będą dostosowywane te poszczególne programy. 
Czyli, załóżmy, sytuacje tego typu, że mamy np. [program] Młody Kraków, który (…) 
się za jakiś czas kończy i będzie znowu aktualizowany. W momencie, kiedy będzie 
polityka [antydyskryminacyjna], (…) to on będzie aktualizowany z uwzględnieniem 
tych założeń, które tam pojawiają się w kontekście młodzieży i działań wśród 
młodzieży. 

NS: (…) Jak taki dokument powinien być umocowany, jaką on powinien mieć rangę?

KK: (…) Jeżeli się okaże, że my (…) tworzymy jakieś twarde narzędzia, 
które będą realizowane, no to mamy strategię (…).  Natomiast jeżeli mamy 
pewien intencyjny dokument, który wprowadza (…) rozwiązania stricte 
legislacyjne, nazwijmy to w ten sposób, to mamy politykę. No i to przede 
wszystkim zależy znowu od tego, jak będzie wyglądała sytuacja, kiedy 

już panie [prowadzące wywiad] skończą swoją pracę22.

Koncepcja prac nad taką polityką także jest (w czasie gdy Zastępcą Dyrektora Wydziału 
Spraw Społecznych był Krzysztof Klimczak) jasna: 

Natalia Sarata: Czy samo zagadnienie [przeciwdziałanie dyskryminacji] jest widziane 
[w UMK] jako kontrowersyjne?

Krzysztof Klimczak: (...) Na poziomie tym takim politycznym (...) – tak. (…) Głównie to 
władze miasta Krakowa i radni (...) mają takie a nie inne podejście do tego tematu.

NS: Czyli, jeśli by przygotowywać taki program, to nie tylko we współpracy 
z administracją miejską, ale też z radnymi?  

22  W wywiadzie oraz poza nim, mimo kilkakrotnego poinformowania o treści i celach projektu, 
Krzysztof Klimczak wyrażał przekonanie, że rolą KSA w ramach monitoringu jest sporządzenie 
szczegółowej diagnozy zjawiska dyskryminacji w Krakowie, zaprezentowanie jej UMK 
i zaproponowanie prac nad dokumentem o charakterze programowym (być może przez analogię 
z projektem Stowarzyszenia Interkulturalni PL). Jak już wspomniano w poprzednich częściach, nie 
takie były cele projektu. 



86

KK: (...) Program na pewno trzeba przygotować we współpracy z administracją 
miejską, (...) [a] radni generalnie rzadko włączają się w tego typu działania. To 
znaczy nie ma się co spodziewać aktywności z ich strony w tym zakresie. Natomiast 
(...) program musi być merytoryczny, no w związku z tym musi być na jakiejś bazie 
budowany. Później (…) są podejmowane działania, żeby lobbować wśród tej części 
politycznej, tak to nazwijmy, za tym, żeby oni go zaakceptowali.

POTENCJAŁY

Z lektury Strategii rozwiązywania problemów społecznych przeprowadzonej przez Agatę 
Teutsch, a także innych naszych obserwacji badawczych wynika, że osobą, która mogłaby 
mieć wpływ na wdrożenie przez UMK polityki antydyskryminacyjnej, jest Prezydent Miasta. 
Wyznacza on Pełnomocników Prezydenta Miasta Krakowa, których rola jest niezwykle istot-
na w procesie wprowadzania nowych rozwiązań, perspektyw czy tematów do zadań realizo-
wanych przez administrację samorządową. Tak przedstawia się obecnie sytuacja Społeczne-
go Doradcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Młodzieży ks. Andrzeja Augustyńskiego, który 
wcześniej był Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Młodzieży23 i wniósł innowa-
cyjną perspektywę włączającej pracy z młodzieżą w Krakowie do założeń programu Młody 
Kraków. To w związku z wkładem merytorycznym Augustyńskiego program Młody Kraków 
jest dobrze skonstruowanym dokumentem, uwzględnia podejście podmiotowe, niestereotypi-
zujące. Ponieważ program tworzyła osoba o merytorycznej wiedzy, a także rozpoznawalna 
oraz mająca wpływ na podejmowanie decyzji w UMK, z zespołem, wizją, ekspertyzą oraz 
z praktycznym doświadczeniem, to jest to dokument dobry jakościowo, konkretny. Warto 
włączyć do niego perspektywę antydyskryminacyjną, której w nim brakuje, niemniej Program 
wyróżnia się jakościowo spośród innych tworzonych w UMK. 
Innym przykładem, wskazującym na istniejący w mieście wzór, który może być dostosowany 
do potrzeb realizacji polityki antydyskryminacyjnej, jest działalność Pełnomocnika Prezyden-
ta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych, który z czasem uzyskał w strukturze UMK także 
wspierający jego działania Referat ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych i osobny bu-
dżet na realizację działań. Pełnomocnik ten został powołany na swoje stanowisko w 2001 r. 
przez Prezydenta Andrzeja Gołasia, a Prezydent Jacek Majchrowski utrzymał to stanowisko 
i utworzył także wspierający Pełnomocnika Referat. W tej drugiej sytuacji istotne jest jednak 
to, że do powołania takiej komórki administracja samorządowa jest prawnie zobowiązana 
przez administrację centralną.   
Sam Bogdan Dąsal w wywiadzie badawczym z Aleksandrą Migalską i Magdaleną Koroną 
(z dn. 19.02.2013) mówi o tym, że to zarządzenie prezydenta jest podstawą dla jego działań 

23  Obecnie ks. Andrzej Augustyński jest Społecznym Doradcą Prezydenta Miasta Krakowa ds. 
Młodzieży.
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jako pełnomocnika prezydenta: kręgosłupem wytyczającym kierunek moich działań jako peł-
nomocnika”. A osoby na stanowisku Prezydenta Miasta Krakowa, najpierw Andrzej Gołaś, 
później Jacek Majchrowski, wykazały w tym zakresie wolę działania: 

Generalnie rzecz biorąc, w Statucie Miasta Krakowa i w ogóle w ustawie 
o samorządzie terytorialnym nie ma zapisów na temat pełnomocników, ale ustawa 
daje możliwość  powoływania takich pełnomocników przez starostów, u nas 
[w Krakowie] przez prezydenta… i prezydent z tego po prostu korzysta. 

Jest to zatem potencjał możliwy do wykorzystania np. przy stworzeniu stanowiska Pełnomoc-
nika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Antydyskryminacyjnej.  

CZĘŚĆ III.  
WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI SPOŁECZNYMI

Czy istniejące dokumenty strategiczne, dokumenty ramowe, programy działań 
dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji (jeśli istnieją) były konsultowane 
z organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi zajmującymi się 
poszczególnymi/wszystkimi przesłankami dyskryminacji?

Takie dokumenty nie były konsultowane z organizacjami pozarządowymi, nie tylko eksperc-
kimi w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na różne przesłanki, ale z orga-
nizacjami pozarządowymi w ogóle. W czasie formułowania i przyjmowania dokumentów 
Urząd nie był zobowiązany do konsultowania dokumentów miejskich o charakterze innym 
niż inwestycyjne. 

Czy ogłaszane były konkursy dla organizacji pozarządowych na realizację projektów 
związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na poszczególne/
wszystkie przesłanki? 

Nieliczne konkursy uwzględniały przesłankę niepełnosprawności oraz wieku. W związku 
z brakiem kompleksowej polityki antydyskryminacyjnej, nie został ogłoszony żaden konkurs 
o charakterze antydyskryminacyjnym, a te ogłoszone miały charakter przede wszystkim po-
mocowy. Ponadto, mimo ogłoszenia konkursu i wytypowania wniosków na realizację projek-
tów na rzecz osób starszych, UMK wycofał się z dofinansowania projektów ze względu na 
brak alokacji finansowych.

***

W trakcie badania chcieliśmy/chciałyśmy uzyskać odpowiedź na pytanie, czy dokumenty 
ramowe, programy ramowe dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji, były konsultowa-
ne z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się daną przesłanką dyskryminacji lub 
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różnymi przesłankami. W związku z tym, że nie ma w Krakowie dokumentu programowego 
odnoszącego się konkretnie do zwalczania dyskryminacji, do analizy konsultacji społecz-
nych pod tym kątem wybraliśmy takie dokumenty, które w jakimś stopniu zawierają wątki 
tematycznie związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji lub mogłyby się do niego odnosić, 
tj. Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2010–2013, Program wsparcia 
działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej osób niepełnosprawnych realizowany 
na terenie Gminy Miejskiej Kraków na lata 2011–2013 pod nazwą „Poznaj swoje możliwości, 
pomóż sobie” oraz Miejski Program Rewitalizacji Krakowa. Analizę dokumentacji i pozyski-
wanie informacji w tym zakresie przeprowadzili Marcin Dziurok, Monika Serkowska oraz 
Piotr Wójtowicz. 
Ich analiza wykazała, że powyższe dokumenty nie tylko nie były konsultowane z organi-
zacjami pozarządowymi zajmującymi się przeciwdziałaniem dyskryminacji, ale też w ogóle 
nie były prowadzone ich konsultacje z organizacjami. Zostały one bowiem przyjęte w czasie, 
kiedy UMK zobowiązany był wyłącznie do prowadzenia konsultacji dotyczących „inwestycji 
i projektów miejskich” (od 2008), a powyższe programy za „projekty miejskie” nie są uzna-
wane. Uchwała zobowiązująca UMK do konsultacji aktów prawa miejscowego obowiązuje 
od czerwca (a de facto od września) 2011 roku. Marcin Dziurok, Monika Serkowska oraz 
Piotr Wójtowicz przeanalizowali więc te programy ramowe, które podlegały konsultacjom 
organizacji pozarządowych. Spośród nich wybrane zostały takie, które choć w niewielkim 
stopniu dotyczyły polityki społecznej, w swojej zasadniczej treści nie odnoszą się do przesła-
nek dyskryminacji czy samego zjawiska. Są to: Program współpracy GMK z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2012, Uchwały o powołaniu Krakowskiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego, Miejski Program Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków” na lata 2010–2012. Wy-
niki tego badania nie wykazały wprowadzenia do treści programów w wyniku konsultacji 
wątków związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji. 
Zespół zajmujący się monitoringiem konsultacji społecznych pod kątem polityki antydyskry-
minacyjnej wykonał dodatkową pracę, która nie była początkowo planowana jako część pro-
jektu monitoringowego, tj. przeanalizował bariery procesu konsultacji społecznych w ogóle. 
Wnioski i rekomendacje płynące z tej pracy – odbiegające od punktu ciężkości niniejsze-
go rozdziału – zostały zamieszczone w osobnej części tej publikacji24. Tutaj przedstawiamy 
jedynie trzy głosy z wywiadów badawczych, które ujawniły różnorodność perspektyw na 
aktualną rangę i stopień zaawansowania konsultacji społecznych, także w ramach samego 
Urzędu Miasta Krakowa: 
Prezydent Jacek Majchrowski w wywiadzie badawczym z Aleksandrą Migalską, zrealizowa-
nym 12 lipca 2013 r.: 

24  Szczegółowa informacja na temat wyzwań związanych z konsultacjami prowadzonymi w Krakowie, 
znajduje się w Aneksie 4 niniejszej publikacji. 
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Każdy projekt (…), szczególnie dotyczący rozwoju miasta, typu plany 
zagospodarowania, ale także gdy idzie o inwestycje, jest konsultowany na dziesiątą 
stronę. Oczywiście zawsze się znajdzie ktoś, kto powie, że nie było konsultacji, bo on 
o nich nie wiedział. To jest standard. I ktoś, kto ma inne zdanie, niż zostało ustalone 
w końcu po tych konsultacjach, zawsze będzie uważał, że złe były konsultacje, bo on 
jako mieszkaniec czy oni jako mieszkańcy uważają, że nie tak powinno być. Także, 
gdy idzie o te sprawy, to przynajmniej od paru lat mamy naprawdę pełne konsultacje, 
z każdych konsultacji  jest robiony raport, który dostaję, Rada [Miasta Krakowa] 
dostaje. 

O konsultacjach społecznych w trakcie wywiadu Aleksandry Migalskiej i Marty Warat z Wi-
ceprezydent Anną Okońską-Walkowicz wypowiedział się także Mateusz Płoskonka, wów-
czas – 6 marca 2013 r. – jej asystent, a obecnie Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Spo-
łecznych w UMK: 

W mieście poza kwestiami związanymi z miejskimi planami zagospodarowania 
przestrzennego i kwestiami inwestycyjnymi są uruchamiane konsultacje społeczne, 
które dotyczą wszystkich aktów prawnych, które wychodzą z Rady Miasta. Uchwały 
Rady Miasta Krakowa w większości są to projekty prezydenta, które dotyczą 
właśnie z reguły realizacji jakichś zadań i one są konsultowane społecznie (…), a są 
przygotowane przez wydziały, więc tu jest konsultacja społeczna i tu jest czas na 
to, aby i organizacje, jak i społeczeństwo, mówię o pojedynczym obywatelu, mogli 
wyrazić swoje zdanie na temat kierunku, w jakim zmierza praca danego wydziału. 
Do tego dochodzą jeszcze Komisje Dialogu Obywatelskiego, które są tworzone przy 
wydziałach, które mają właśnie za zadanie pracę z wydziałem na etapie tworzenia 
takich rozwiązań i aktów prawa miejscowego, które służą do realizacji zadań25. 
Oprócz tego (…) Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego, która również 
w swoich kompetencjach ma opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Krakowa, 
projektów, które (…) są często uchwałami tworzonymi przez wydziały podległe panu 
prezydentowi, które właśnie w ramach tego realizują konkretne już zadania. Także 
obywatel ma możliwie szeroki dostęp, czy to jako osoba fizyczna, czy też poprzez 
stowarzyszenia i organizacje do tego, w jaki sposób i co tworzy się w Urzędzie Miasta 
Krakowa, czy jakie zadania i w jaki sposób są realizowane. Może wyrażać swoje 
opinie. Mówię: to jest wyrażanie opinii, to nie działa na tej zasadzie, że taka 

25  W tamtym momencie funkcjonowały trzy Komisje Dialogu Obywatelskiego, utworzone w 2011 
i 2012 roku. Od tamtego czasu aż do zamknięcia projektu (koniec lutego 2014 r.) nie powstała 
żadna kolejna Komisja Dialogu Obywatelskiego. Jednocześnie w tamtym czasie już dwukrotnie 
odrzucony został przez Wydział Spraw Społecznych wniosek o powołanie KDO ds. Praw 
człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy. O szczegółach związanych z wielokrotnym 
odrzucaniem wniosku o jej powołanie piszemy w rozdziale 7 niniejszego raportu. 
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opinia jest wiążąca. Jest to tylko (…) zdanie, które może być brane pod uwagę przy 
tworzeniu takich aktów prawa miejscowego. 

Magdalena Furdzik, Kierownik Referatu Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Spo-
łecznych (MOWIS) przy Wydziale Spraw Społecznych w wywiadzie badawczym z Joanną 
Grzymała-Moszczyńską 29 marca 2013 roku: 

Rok lub 2 lata temu (…) – wtedy tak w zasadzie dopiero coś zaczęło ruszać w temacie 
konsultacji i dialogu z organizacjami pozarządowymi i przyznam szczerze, że 
bazując na tym, że od 2003 roku mamy ustawę, która daje nam możliwości tworzenia 
różnych ciał doradczych, konsultacyjnych, rad pożytku publicznego, inicjatyw itd., to 
przez te 2 ostatnie lata nadganialiśmy to, co nie zostało zrobione od 2003 roku. Z tej 
perspektywy te 10 lat traktuję jako 10 lat zastoju. 

Konkursy

W zakresie polityki społecznej UMK zespół KSA przeprowadził także między kwietniem 
a grudniem 2012 r. monitoring konkursów otwartych ogłaszanych przez Wydział Spraw Spo-
łecznych UMK dla organizacji pozarządowych26. Tę część pracy zrealizowali Marcin Dziurok, 
Monika Serkowska i Piotr Wójtowicz. Problematycznym było jednak uznanie konkretnych kon-
kursów ogłaszanych przez UMK za zawierające jasny przekaz antydyskryminacyjny. W kilku 
przypadkach konkursy obejmowały bezpośrednio przesłankę grupy narażonej na dyskrymi-
nację, tj. niepełnosprawność, wiek, stan zdrowia. W obszarze konkursów brakowało jednak 
działań, których celem jest odniesienie się w jakikolwiek sposób do sytuacji którejkolwiek z in-
nych grup społecznych narażonych na dyskryminację. W tych przypadkach, w których temat 
konkursów odnosi się do wyżej wymienionych grup mniejszościowych, działania wspierane 
w ramach konkursów mają charakter doraźny, głównie pomocowy, czasem animują człon-
ków/członkinie danej grupy. Koncentrują się one głównie na tym, by przeciwdziałać skutkom 
wykluczenia społecznego, nie odnosząc się wprost do społecznych mechanizmów dyskry-
minacji. Punkt ciężkości położony jest na osoby z niepełnosprawnościami raczej 
jako podmioty opieki niż aktywnych uczestników/uczestniczki życia społeczne-
go. Brakuje także działań skierowanych do innych grup dyskryminowanych lub 
do nich się odnoszących, działań o charakterze edukacyjnym, kierowanych do 
grup większościowych, których celem miałoby być zapobieganie dyskryminacji 
poprzez społeczną edukację. 
Jak wskazują Marcin Dziurok, Monika Serkowska i Piotr Wójtowicz, także w obszarze konkur-
sów widoczna jest nieobecność jakiegokolwiek podejścia systemowego do przeciwdziałania 

26  Konkursy zostały szczegółowo wymienione w treści rozdziału „Projekt i metodologia monitoringu” 
niniejszej publikacji. 
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dyskryminacji, zauważalna jest natomiast tendencja do finansowania jednorazowych dzia-
łań, w swoim charakterze animacyjnych i/lub pomocowych. 
Widoczna jest pewna zależność między istnieniem w krakowskiej administracji 
samorządowej pełnomocnika, który realizuje zadania w odniesieniu do wybra-
nej grupy mniejszościowej a tym, że ogłaszane są konkursy na realizację zadań 
w tym zakresie przez organizacje pozarządowe – przykładem są działania Pełno-
mocnika ds. Osób Niepełnosprawnych i fakt, że 4 na 7 ogłoszonych w 2012 roku konkursów 
odnosiło się do tematyki niepełnosprawności. Został także ogłoszony w 2012 roku konkurs na 
działania wspierające osoby starsze. 
Istotne wydaje się, że jeśli nie istnieje polityka antydyskryminacyjna w administracji samorzą-
dowej Krakowa oraz przypisane do niej stanowisko, referat (jak w przypadku Pełnomocnika 
ds. Osób Niepełnosprawnych), to brakuje podstaw innych niż własne przekonania czy intuicje 
osób odpowiedzialnych za programowanie konkursów w Wydziale Spraw Społecznych, do 
ogłaszania konkursów na aktywności przeciwdziałające dyskryminacji ze względu na różne 
przesłanki. Przykład Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych pokazuje, że istnienie ta-
kiego stanowiska, operacyjnego dokumentu oraz powiązanych z nim alokacji budżetowych 
na realizację działań w tym obszarze oznacza także podejmowanie współpracy z organiza-
cjami pozarządowymi w ramach zlecania zadań w trybie konkursowym. 
Taką zależność – między poziomem strategicznym a budżetowaniem środków na działania 
realizowane przez organizacje w trybie konkursowym bezpośrednio w ramach wspólnoty 
samorządowej – sygnalizuje także Krzysztof Klimczak, członek komisji konkursowych Wy-
działu Spraw Społecznych, pytany przez Marcina Dziuroka 26.02.2013 r. o szanse progra-
mowania konkursów na zwalczanie dyskryminacji: 

 MD: Czy widzi pan szanse na utworzenie konkursów dotyczących przeciwdziałania 
dyskryminacji? 

KK: Widzę, w momencie, w którym będziemy mieli przyjętą strategię. (…) Mówię 
o strategii przeciwdziałania rasizmowi i ksenofobii.

Należy jednak przypuszczać, że jeśli Strategia zostanie ostatecznie przyjęta w kształcie, 
w jakim jest procedowana oraz jeśli zostanie przypisany do niej budżet na realizację, to na-
dal dotyczyć ona będzie jedynie pochodzenia etnicznego, narodowego i koloru skóry. 
W odniesieniu do powiązania między poziomem strategicznym a konkursowo-budżetowym 
należy także zaznaczyć, że pomimo nieistnienia formalnej, osobnej strategii działań na rzecz 
seniorów (program „Kraków Miastem Seniorów” promowany jako priorytet UMK w 2009 
r. nigdy nie powstał), w 2012 został ogłoszony konkurs na działania do nich skierowane, 
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zakotwiczony w działaniach mających na celu zwalczanie wykluczenia społecznego27. Nie-
stety, już po rozstrzygnięciu konkursu i zatwierdzeniu wyników oceny, pozytywnej dla trzech 
organizacji seniorskich, Urząd Miasta Krakowa wycofał się z podpisania umowy na dofinan-
sowanie pozytywnie ocenionych wniosków, uzasadniając to brakiem środków.
Odnosząc się do programowania otwartych konkursów dla organizacji pozarządowych, 
Krzysztof Klimczak, Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych i członek komisji 
konkursowych, odnosi się do sposobu wyborów obszarów tematycznych do konkursów. Nie 
opierają się one na żadnej diagnozie tego, na jakie działania jest realne zapo-
trzebowanie, brakuje także skutecznej i adekwatnej do kontekstu procedury 
aktualizowania, weryfikacji i rozszerzania tematyki konkursów dla organizacji 
pozarządowych.

Krzysztof Klimczak w rozmowie z Natalią Saratą i Martą Warat, 18.12.2012: 

Poruszamy się po tych obszarach, które były zastane (…). Na przykład kiedy 
zacząłem tutaj pracę, to już jakieś konkursy były. (…) Staramy się dokładać nowe, 
(…) ale to jest totalna loteria, (…) dlatego, że my dokładamy, ale nie wiemy, czy 
w ogóle (…) ktoś jest w stanie, jest zainteresowany, kto przyjdzie i się tym zajmie. I na 
przykład w tym roku pojawiły się nowe obszary w konkursach i mieliśmy sytuację 
taką, że do konkursu stanęła jedna organizacja. (…) Mieliśmy na przykład działanie 
na rzecz wolontariatu i organizację święta organizacji pozarządowych. (…) Do 
święta organizacji pozarządowych zgłosiły się dwie organizacje. Do wolontariatu 
również zgłosiły się dwie, ale jedna nie spełniła w ogóle wymogów formalnych. Czyli 
de facto była jedna organizacja. (…) To jest porażka (…) takiej koncepcji, nie? No 
więc, to też pokazuje słabość, bo myśmy akurat wskazali te [obszary], w tych 
obszarach sami doszliśmy do wniosku, że są jakieś braki, że (…) tu warto 
byłoby te pieniądze jednak wydać. Są jakieś potrzeby, a z drugiej strony są braki. 
Natomiast tak naprawdę, żeby to wyglądało w sposób prawidłowy, no to 
powinniśmy się spotkać, no i znowu powstaje pytanie, czy z organizacjami 
pozarządowymi, czy z mieszkańcami i powinniśmy sami w jakiś sposób? 
Być może wspólnie powinniśmy określić, gdzie są potrzeby i jakie oni 
mają możliwości. No więc, kiedy się spotykamy, to się okazuje, że nie bardzo jest 
o co poszerzać, bo możliwości są w tych obszarach, które są już dziś realizowane tak 
naprawdę. 

27  W ramach konkursu „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym – działalność na rzecz integracji i aktywizacji seniorów”. 
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Ostatnie zdanie Krzysztofa Klimczaka otwiera wątek finansowania działań organizacji po-
zarządowych przez administrację samorządową w ogóle, partnerskiej współpracy w tym 
obszarze oraz zaufania organizacji pozarządowych co do przejrzystości procesu oceny 
wniosków, merytorycznego przygotowania osób oceniających itp. Ważnym wątkiem było-
by zapewne przyjrzenie się sformułowaniu, że „możliwości są w tych obszarach, które są 
już dziś realizowane”, ponieważ logicznym wydaje się fakt, że te grupy/organizacje, któ-
re są finansowo i symbolicznie wspierane, mają większy potencjał do tego, żeby nadal być 
wspieranymi. Warte rozważenia jest także zagrożenie płynące z wejścia w realizację dzia-
łań zleconych przez administrację samorządową, w tym niebezpieczeństwo zaangażowania 
w bieżące spory polityczne, a także utraty neutralności i zależności od UMK jako źródła 
finansowania działań. Warto by (zapewne już w innym monitoringu) zadać pytanie o to, jak 
wiarygodnym partnerem dla organizacji jest UMK (przywołując choćby niepodpisanie umów 
na dofinansowanie już rozstrzygniętych konkursów „seniorskich”) i jak wpływa to na decyzję 
o zaangażowaniu w takie konsultacje. Jest to jednak wątek na inne działanie watchdogowe 
i w naszym monitoringu nie było szczegółowo pogłębiane. 
Dodatkową kwestią podnoszoną przez organizacje pozarządowe w trakcie badania były 
różnego rodzaju bariery zaangażowania organizacji lub trudności w utrzymywaniu partner-
skich relacji z Urzędem. Były to przede wszystkim: trudności w dostępie do informacji, zwią-
zane z nadmiernie zbiurokratyzowanymi procedurami, zmniejszanie wydatków na kwestie 
społeczne w Krakowie, dostosowywanie się organizacji do wytycznych konkursowych, które 
czasem nie odpowiadają zdiagnozowanym przez organizacje problemom społecznym wy-
magającym rozwiązania w Krakowie, nieadekwatność ogłaszanych przez UMK tematów 
konkursów w stosunku do potrzeb osób, na rzecz których działają stowarzyszenia i fundacje, 
które podejmują działania o charakterze społecznym, konieczność wniesienia (w ramach re-
alizowanych projektów) własnego wkładu finansowego, brak informacji o podpisanych bądź 
nie umowach z UMK, wycofywanie finansowania w już rozstrzygniętych konkursach, a przed 
podpisaniem umowy, brak jasnych procedur informowania, przekazywania informacji, brak 
kontraktów wieloletnich miasta z organizacjami, co oznacza brak ciągłości podejmowanych 
działań.
Organizacje zwracały uwagę, że trudności te mogłyby zostać rozwiązane poprzez różne 
działania UMK, m.in. ułatwienia w dostępie do informacji na temat ofert skierowanych do 
organizacji pozarządowych, publikowanie dokumentacji przebiegu procesu konkursowego, 
uwzględnienie konsultowania i ewaluacji przez organizacje pozarządowe środków finanso-
wych przeznaczanych na realizację zadań, przeznaczanie określonej puli środków konkur-
sowych na działania z osobami i grupami narażonymi na dyskryminację, m.in. ze względu na 
wiek czy pochodzenie etniczne/narodowe. Ponieważ jednak nasz monitoring nie dotyczył 
procedur konkursowych jako takich, ograniczamy się tutaj do przytoczenia tylko podstawo-
wych wyzwań sygnalizowanych przez organizacje w tym zakresie. 
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Diagnoza dyskryminacji w Krakowie

Aby polityka antydyskryminacyjna mogła być realizowana w sposób możliwie najskutecz-
niejszy, niezbędna jest diagnoza sytuacji poszczególnych grup zagrożonych dys-
kryminacją w społeczności lokalnej. Dlatego sprawdziliśmy/sprawdziłyśmy także, czy 
Urząd Miasta pozyskuje takie informacje w formie badania potrzeb mieszkańców/mieszka-
nek, a  także – jaką rolę w tym działaniu UMK widzi dla organizacji pozarządowych.  
Analiza wykazała, że brakuje poprawnej i pełnej diagnozy potrzeb mieszkań-
ców i mieszkanek Krakowa. Nie tylko tych, którzy nie należą do grup mniejszościowych, 
lecz wszystkich. Planowanie celów rozwojowych i działań w oparciu o diagnozę bieżącej 
sytuacji w społeczności lokalnej oraz potrzeb różnych grup społecznych mieszkających 
w mieście, nie jest praktyką administracji samorządowej w Krakowie. Prowadzone jest 
w mieście badanie o p i n i i, w postaci ankiet kierowanych do osób mieszkają-
cych w Krakowie, niemniej jest to działanie marketingowe, a nie podstawa do 
rzetelnej diagnozy problemów, z którymi boryka się wspólnota samorządowa.
W niektórych przeanalizowanych dokumentach, np. w programie Młody Kraków, zawarta 
jest informacja, że UMK realizuje programy badawcze. Niemniej, w kontekście monitoringu 
polityki antydyskryminacyjnej, zapisy tego programu jasno wykazują, że brakuje jakiego-
kolwiek odniesienia do kwestii stereotypów, uprzedzeń oraz dyskryminacji, brakuje analizy 
ilościowej i jakościowej wskazującej na różnorodność występującą w danej grupie społecznej 
(np. w grupie młodzieży), m.in. w obszarze płci, sprawności, orientacji seksualnej, statusu 
ekonomicznego, narażenia na przemoc/dyskryminację itp. Zdarza się odniesienie do ana-
lizy lub diagnozy, ale wówczas brakuje odniesienia do jej źródła, pomijając brak odniesień 
do metodologii samego badania. Przykładowo, w Strategii rozwiązywania problemów spo-
łecznych w części dotyczącej starości pojawia się kilka akapitów mówiących o kondycji osób 
starszych, ale autorzy nie powołują się już na konkretne badania. Pozwalają sobie natomiast 
stwierdzać, że do największych problemów ludzi starszych można zaliczyć: samotność, cho-
robę, inwalidztwo, życie w ubóstwie, poczucie [nie]przydatności. Brakuje informacji, czy 
same osoby starsze (jakie, ile osób, w jakiej metodologii) zostały włączone w sformułowanie 
takiej diagnozy. Z analizowanych dokumentów wynika, że jeśli  przygotowywana jest do 
wybranych dokumentów programowych diagnoza, to jest ona wycinkowa, niepełna, doty-
czy wyłącznie obszarów postrzeganych jako problematyczne dla Urzędu Miasta Krakowa, 
głównie ze względów wizerunkowych, np. patologia w grupie młodzieży, albo finansowych, 
np. osoby bezrobotne, osoby ubogie. Sporadycznie podnoszone są wątki zróżnicowania 
pod względem płci czy wieku. 
Osobami kontaktowymi diagnozującymi w pewnej mierze potrzeby mieszkańców mogliby 
być radni miejscy / radne miejskie. Statut Miasta Krakowa określa bowiem obowiązki radne-
go/radnej w takim właśnie duchu: Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami Miasta oraz ich 
organizacjami, a także przyjmuje zgłoszenia, postulaty, wnioski i skargi. Także obowiązujący 
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w Krakowie od stycznia 2001 r. Honorowy Kodeks Radnego28 stwierdza w rozdziale „Kon-
takty z mieszkańcami oraz środkami masowego przekazu” w punkcie 20: Radny poznaje 
problemy różnych grup wyborców i uwzględnia je przy podejmowaniu decyzji. Ten dokument 
zakłada zobowiązanie członka/członkini Rady Miasta do aktywnego poszukiwania informa-
cji o problemach osób, które reprezentuje. Jest to więc jeden ze sposobów na zbieranie infor-
macji na temat potrzeb lokalnych. Praktyka (także nasza w ramach badań monitoringowych) 
pokazuje jednak, że często naprawdę trudno jest spotkać się z niektórymi radnymi, a jeszcze 
trudniej zaangażować radnych w działania rekomendowane przez mieszkańców/mieszkan-
ki oraz ich organizacje. Także w tym kontekście powracają sygnały z wewnątrz administracji 
samorządowej, że nierzadko na przeszkodzie inicjatyw obywatelskich staje właśnie Rada 
Miasta Krakowa. 
Magdalena Furdzik w wywiadzie badawczym z Joanną Grzymała-Moszczyńską w dn. 29 
marca 2013: 

To pokazuje przykład Wieloletniego [Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków 
z Organizacjami Pozarządowymi], gdzie dokument powstał w sposób całkowicie 
uspołeczniony, po czym jak został wprowadzony na sesję [Rady Miasta], to kilka 
zapisów, w tym między innymi [dot.] pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami, 
zostały przez radnych w ciągu dwóch minut podczas sesji wykreślone. Nie chcę mówić, 
że „bo tak”, ale nie było w ogóle debaty na linii radni-organizacje pozarządowe, 
albo radni-urząd-organizacje pozarządowe. No i właśnie, co z tego. Po czymś takim 
zostaje tylko rozgoryczenie, rok pracy, a tu 30 minut rozmowy, bo nawet nie debaty, 
no i już, po zapisie. I to jest kwestia uświadamiania ludzi – mówię „ludzi”, bo głównie 
[uświadamiania] strony społecznej właśnie – gdzie są bariery.

Jednocześnie, sam UMK także nie prowadzi badania potrzeb ani nie podejmuje działań je 
inicjujących, jak stwierdza Krzysztof Klimczak w wywiadzie badawczym z Natalią Saratą 
i Martą Warat 18 grudnia 2012 roku: 

Natalia Sarata: (…) Czy według pana wiedzy Wydział [Spraw Społecznych] 
zainicjował jakieś badania dotyczące potrzeb mieszkańców i mieszkanek Krakowa 
w kontekście przeciwdziałania dyskryminacji?

KK: Według mojej wiedzy nie. (…) W momencie, w którym doszliśmy [do wniosku, że 
należy], to się spotkaliśmy w jednym miejscu z wami29 (…) i w momencie, w którym 

28  Przyjęty Uchwałą Rady Miasta nr LXIX/585/01 z dn. 17.01.2001 r. 
29  Była to sytuacja, gdy podczas konferencji prasowej UMK dotyczącej zarzutów o rasistowskie 

hasła na stadionie treningowym podczas Euro 2012 w Krakowie, członkinie zespołu KSA spotkały 
Krzysztofa Klimczaka i poinformowały go o trwającym projekcie monitoringowym KSA. 
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wyście zaczęli, to myśmy [stwierdzili] po prostu, [że] (…) nie będziemy robić tego 
samego, dublować pracy30, która i tak się odbywa, ani dokumentu, który od was trafi 
do nas.

Ta sama osoba podczas wywiadu badawczego z Marcinem Dziurokiem w dn. 26.02.2013 r:

Marcin Dziurok: Rozumiem, że do tej pory mowy [w UMK] o dyskryminacji nie było?

Krzysztof Klimczak: My czekamy tak naprawdę na ten wasz dokument. (…) To nam 
pozwoli właśnie określić, jak te problemy wyglądają w tym zakresie, bo nikt tego 
nie robił. Tylko żebyśmy się zrozumieli, ja też nie uważam, że to [brak diagnozy] jest 
jakieś negatywne świadectwo na temat gminy jako takiej. To są na tyle nowe problemy, 
które wchodzą, że (…) nawet obserwując tę debatę, która się teraz w Polsce odbywa, 
na scenie ogólnopolskiej, to widać, że Polska ma z tym problem. A co dopiero... (…) 
Natomiast my nie ukrywamy tego, że dla nas to jest nowinka i tak naprawdę, mimo 
że każdy z nas ma jakieś swoje wyobrażenia na ten temat, co należałoby zrobić, to 
my musimy mieć jakiś dokument, który nam to pokaże, który powie, że podstawowym 
problemem czy najczęściej spotykaną formą dyskryminacji w Krakowie to jest np. 
dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność, później np. na wiek. I będziemy 
widzieć, na których polach przede wszystkim należy działać. 

MD: Czyli Państwo czekacie na to...?

KK: Tak jest. Ja tego w ogóle nie ukrywam, cały czas mówię, myśmy mieli nawet taki 
moment, mieliśmy wchodzić w taki projekt ogólnopolski31, potem się dowiedzieliśmy, 
że Państwo realizujecie swoje zadania, no i doszliśmy do wniosku, że nie będziemy 
jako gmina powielać tego, co już jest przygotowywane.

Uporczywe wracanie do wyobrażenia, że Krakowska Sieć Antydyskryminacyjna przy-
gotowuje diagnozę problemu dyskryminacji w Krakowie, choć w rzeczywistości w ramach 
swoich działań KSA diagnozuje stan realizacji polityki antydyskryminacyjnej przez UMK, 
przywodzi na myśl, że może to być domyślny sposób „współpracy” UMK z organizacjami 

30  Projekt KSA nie dotyczy diagnozowania potrzeb mieszkańców i mieszkanek Krakowa w kontekście 
przeciwdziałania dyskryminacji, lecz kontrolowania stanu realizacji polityki antydyskryminacyjnej 
przez UMK. Niemniej Krzysztof Klimczak – mimo informacji dostarczanej od początku przez nas 
na ten temat – tak właśnie jego istotę rozumie i do takiego własnego rozumienia w udzielanych nam 
wywiadach się odnosi. 

31  Chodzi o projekt „Równość standardem dobrego samorządu” Polskiego Towarzystwa Prawa 
Antydyskryminacyjnego, Fundacji Feminoteka oraz Instytutu Laudator. Inaczej,niż stwierdza 
Krzysztof Klimczak, mimo wstępnej deklaracji sygnalizowanej organizatorom, UMK nie przystąpił 
do tego projektu.
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pozarządowymi w tym zakresie. Podobny model przyjęto w przypadku projektu Strategii, 
przygotowywanego przez Stowarzyszenie Interkulturalni PL:

Krzysztof Klimczak: (…) Spotkaliśmy się z Interkulturalnymi i oni zarekomendowali, że 
jest możliwość takiego działania, myśmy stwierdzili, że jeżeli są środki na to32, to jest 
istotne, aby zbadać, jak to wygląda w Krakowie i jakie my mamy problemy, jaka jest 
skala tych problemów – to (…) warto jest z tego skorzystać i warto to zrobić. No i to 
właściwie tyle i od tego się zaczęło to całe dzieło.

Stąd być może założenie Krzysztofa Klimczaka, że również projekt KSA jest sprofilowany 
w taki właśnie sposób. Jednocześnie, oznacza to brak partnerskiego traktowania organiza-
cji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich, bo jest to w praktyce przerzucenie, także 
w kontekście finansowym, na mieszkańców/mieszkanki i ich organizacje zada-
nia przeprowadzenia szczegółowej diagnozy problemów społecznych związa-
nych z występowaniem dyskryminacji w ramach społeczności Krakowa. O takim 
podejściu do współpracy z organizacjami pozarządowymi w ogóle, mogą świadczyć jeszcze 
inne słowa Krzysztofa Klimczaka w tej samej rozmowie: 

Mieliśmy rzeczywiście „Równość standardem demokracji” i – z tego, co pamiętam 
– myśmy weszli w ten projekt, aczkolwiek też z pewnym problemem związanym 
z tym, jak go połączyć z tym, co wy robicie. Bo to, pamiętam, była duża zagwozdka 
nasza. Natomiast nic nam nie wiadomo, żeby ktokolwiek jeszcze na terenie miasta 
podejmował takie działania związane z diagnozą problemu, natomiast (…) myśmy 
wyszli z założenia, że nie będziemy zlecać za publiczne pieniądze takich 
badań, skoro one są prowadzone przez was, a wy w założeniu przekazujecie 
wyniki do miasta (…) i miasto się zastanawia później, w jaki sposób przeciwdziała tym 
problemom, które się ujawnią w diagnozie.

Okazuje się także, że nie ma wielkich szans na alokacje budżetowe na przeciwdziałanie dys-
kryminacji w budżecie miejskim, o ile nie zostanie przygotowana taka diagnoza. Mówi o tym 
w odniesieniu do zakresu zainteresowania Wydziału Spraw Społecznych Krzysztof Klimczak 
18.12.2013 w rozmowie z Martą Warat i Natalią Saratą: 

[Żeby w budżecie Wydziału] pojawiły się działania związane z równością 
(…), wydział musi wykazać, uzasadnić taką potrzebę. (…) Kierownik pionu 
musi to zaakceptować (…) i jeśli są środki do realizacji takiego działania, 
a jest to działanie fakultatywne, (…) to pojawia się w budżecie. 
MW: Czy do budżetu na 2012 wnosili państwo jakieś działania związane 

32  Pozyskane przez Interkulturalnych z zewnętrznego programu (CEE Trust i Fundacja Batorego), a nie 
przeznaczone na to przez miasto. 
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z równością albo przeciwdziałaniem dyskryminacji? (…) 
KK: Nie, nie wnosiliśmy. 
MW: A na 2013? 
KK: Też nie wnosiliśmy. I nie wniesiemy tak długo, jak długo nie będziemy 
mieć dokumentu, który pokaże, że są problemy. (…) Żeby wydać pieniądze 
publiczne, (…) to musimy mieć jakieś potwierdzenie tego, że jest taka 
potrzeba. 

Jednocześnie, zgodnie z powyższą wypowiedzią, Wydział nie wnosił nawet o środki 
na stworzenie takiego dokumentu, tj. diagnozy sytuacji grup dyskryminowa-
nych w Krakowie, ani samodzielnie, ani we współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
np. w trybie konkursów. Być może wynika to z przekonania, że organizacje pozarządowe 
taką diagnozę w Urzędzie przedstawią, przygotowując ją z własnych (czyli pozyskanych od 
innych niż UMK grantodawców) środków. 
Jak w takim wypadku mogłaby wyglądać ścieżka wdrożenia polityki antydyskryminacyjnej? 
Krzysztof Klimczak kontynuuje ten wątek: 

Państwo skończycie [swój projekt] i będziemy wiedzieli, tak? (…) 
Zakładam, że to tak będzie wyglądało, że sobie siądziemy, zobaczymy, 
jakie są problemy (…) i zaczniemy się zastanawiać nad tym, na ile 
gmina w ogóle je może zrealizować. Więc musielibyśmy mieć wpierw 
taki cały ciąg działań merytorycznych, które zakończą się tym, że (…) 
mamy (…) problem [zdiagnozowany], mamy konkretne sposoby na jego 
rozwiązanie, no i teraz (…) idziemy w kierunku projektowania budżetu na 
jego realizację. Tylko od razu też trzeba brać pod uwagę, że to przede 
wszystkim jest uzależnione od jednej podstawowej rzeczy, czyli kondycji 
finansowej. Jeżeli znajdą się środki, to będzie. Jeżeli się nie znajdą środki, 
to będziemy wiedzieli, że jest taka potrzeba, ale ona będzie przełożona 
w pewnym sensie w czasie, do momentu takiego, kiedy będziemy mogli tę 
potrzebę sfinansować.

Jednak ponieważ UMK jasno stawia na rozwój poprzez inne narzędzia niż polityka społecz-
na, w tym polityka antydyskryminacyjna, tj. poprzez inwestycje infrastrukturalne, m.in.  nie-
zwykle kosztowną rozbudowę stadionów, a także duże finansowe zaangażowanie miasta 
w przygotowania do Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022, jest jasne, że ewentualne środki 
na ewentualne działania antydyskryminacyjne nie będą zapewniane przez jeszcze długi 
czas. O wnioskach i rekomendacjach z badania budżetu na zwalczanie dyskryminacji w Kra-
kowie piszemy w rozdziale następnym. 
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POTENCJAŁY

Uzależnienie działań w ramach polityki antydyskryminacyjnej od wykonania diagnozy (lub 
też od dostarczenia tej diagnozy przez organizacje pozarządowe) jest argumentem niezgod-
nym ze stanem faktycznym. Jak mówi Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób 
Niepełnosprawnych Bogdan Dąsal w rozmowie z Magdą Koroną i Aleksandrą Migalską 19 
lutego 2013, nie ma pełnych danych dotyczących charakterystyki sytuacji osób z niepełno-
sprawnościami żyjących w Krakowie, a jednak nie jest to przeszkoda do podejmowania dzia-
łań – być może dlatego, że problematyka niepełnosprawności ma być obowiązko-
wo poruszana przez gminną administrację samorządową, a takie zobowiązanie 
daje jej formalnie oraz przekonaniu administracji samorządowej, status ważnej 
polityki miejskiej i alokacje budżetowe. Bogdan Dąsal przyznaje:

Miasto oczywiście dysponuje danymi odnośnie osób niepełnosprawnych, ale też 
niekompletnymi. Pierwsza zasadnicza informacja, tak naprawdę my nie wiemy, 
ile jest osób niepełnosprawnych w Krakowie. My nie mamy rozeznania co do 
struktury tego środowiska, czyli z jakimi niepełnosprawnościami, w jakim wieku. My 
dysponujemy jako miasto danymi, które (…) wynikają z faktu posiadania różnego 
rodzaju zestawień [obejmujących osoby], które przychodzą do miasta [po wsparcie], 
zwłaszcza jeżeli chodzi o MOPS. (…) Miasto dysponuje danymi tych osób, które do 
tych wydziałów i jednostek miejskich [działających na rzecz] niepełnosprawnych 
osób się zgłaszają – i właśnie w związku z tym miasto o nich wie. A to nie są wszystkie 
osoby niepełnosprawne. (…) Im dłużej tutaj pracuję, powiem w ten sposób, że z tym 
większą pokorą podchodzę do – wydawać by się mogło – tak bardzo oczywistej 
sprawy jak analiza potrzeb. Błąd (…) w patrzeniu na tę sytuację polega na tym, 
że osoby niepełnosprawne traktuje się jako homogeniczną całość i wrzuca do 
jednego worka. A tak nie jest. I to skrajnie tak nie jest. Bo różne niepełnosprawności 
skutkują różnego rodzaju deficytami, a te deficyty powodują różne potrzeby. Ja tu 
nie mówię o takich sytuacjach typowych, związanych z zapomogami, z pomocą 
społeczną, z mieszkalnictwem, bo (…) wszyscy mieszkańcy Krakowa w podobny 
sposób… wszyscy mieszkańcy mają takie potrzeby. Niepełnosprawność może być 
związana tylko z jakimś zakresem dodatkowych rzeczy, które powinny być po 
prostu uwzględniane. Ale na pewno trzeba bacznie się przyglądać takim rzeczom 
[tj. potrzebom] i być wyczulonym (…). Ale też nie można być przekonanym, że 
podejmując jakąś akcję związaną z zaangażowaniem jakiegoś instytutu czy ośrodka 
akademickiego (…) i przeprowadzeniem jakiejś ankiety – że my będziemy w stanie 
odpowiedzieć sobie na pytanie, gdzie  w stuprocentowy sposób będziemy wiedzieli, 
że takie a nie inne obszary są obszarami zwiększonego zapotrzebowania, a inne 
mniej (…).  Także tutaj te badania, te diagnozy… powiem w ten sposób, że trzeba się 
wsłuchiwać i monitorować.
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Także powyższy cytat wskazuje, że zaawansowanie merytoryczne Bogdana Dąsala w pro-
blematyce niepełnosprawności i polityki społecznej gminy jest bardzo znaczące. To zdecydo-
wanie wielki zasób administracji samorządowej w Krakowie. Bogdan Dąsal mówi o wyryw-
kowości diagnozy sytuacji osób z niepełnosprawnością, którą się zajmuje i którą dysponuje 
UMK, a jednocześnie diagnozuje bariery w samym UMK, utrudniające pozyskiwanie takich 
informacji i proponowanie działań, które byłyby adekwatne do potrzeb. 
Diagnoza przedstawiona przez Magdalenę Srokę w wywiadzie badawczym z Aleksandrą 
Migalską zrealizowanym w dniu 26 kwietnia 2013 r. wskazuje na pewien stopień zaawan-
sowania w poszukiwaniu odpowiedzi o przyczyny ksenofobicznych napisów na murach, an-
tysemickiej mowy nienawiści w przestrzeni miasta. Jednocześnie, Wiceprezydent Sroka nie 
odnosi się w ogóle w swojej analizie do homofobicznej mowy nienawiści, która także w Kra-
kowie masowo występuje, również w kontekście konfliktów w środowiskach pseudokibiców: 

Uważam, że najsłabszą stroną i największym problemem jest właśnie przestrzeń 
publiczna, czyli przede wszystkim graffiti, a raczej bazgroły na murach, czyli „święta 
wojna” Wisły z Cracovią (…). Myślę, że to też był problem miasta… (…) bo my jesteśmy 
tacy wyciszeni w tym temacie. Hasła antysemickie na murach nie mają dla nas 
wydźwięku antysemickiego, to znaczy dla mieszkańców Krakowa, mają wydźwięk 
tylko i wyłącznie kibicowski. Denerwują nas, ale dlatego, że niszczą przestrzeń 
publiczną. To jednak są hasła antysemickie wprost i to jest łamanie prawa wprost, 
to niszczy nam wizerunek, poza tym (…) buduje też (…) rzeczywisty antysemityzm, 
dyskryminuje. To trzeba w sobie obudzić i trzeba nabrać takiego przekonania, że tak 
jest i że trzeba aktywnie temu [antysemityzmowi w graffiti] przeciwdziałać. Myślę, że 
myśmy na tym obszarze nie działali wystarczająco aktywnie, właśnie ze względu na 
to przyzwyczajenie, że przecież (…) nie ma żadnego antysemityzmu, nie ma żadnej 
dyskryminacji, rasowej czy etnicznej, to jest jasne, że to jacyś kibice (…) sobie tam 
piszą po murach. To jest takie strywializowanie problemu, które chyba we wszystkich 
kręgach i uniwersyteckich, i zarządzających miastem, i nawet u samych mieszkańców 
nastąpiło. (…) Nie można mieć takiego spojrzenia. Myślę, że to był największy 
problem i myślę, że to uświadomienie jest jednym z większych sukcesów i  że w ogóle 
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(…) napisaliśmy tą strategię33, że chcemy ją wdrożyć, że nad tym pracujemy, to że 
faktycznie miasto jest zrzeszone i w UNESCO34 , i w ICORNie35 (…).

Świadomość problemu i uznanie jego wagi przez osoby decyzyjne to bardzo waż-
ny aspekt wdrażania polityki antydyskryminacyjnej. To ważne, że wśród decy-
dentów i decydentek w UMK są osoby, które taką perspektywę rzeczywiście lub 
do pewnego stopnia posiadają. Ważne, by miały (tak jak Pełnomocnik Dąsal 
i inaczej niż Wiceprezydent Sroka) jasno i oficjalnie wpisaną odpowiedzialność 
za jej wdrażanie w strukturę i działania Urzędu w swoje kompetencje, a także 
by zostały zabezpieczone środki UMK na realizację diagnozy, która pomoże 
lepiej wyznaczyć cele do realizacji i obszary działania. W żadnym wypadku 
jednak brak takiej diagnozy ani jej wycinkowość nie mogą być uzasadnieniem 
dla niepodejmowania działań mających na celu przeciwdziałanie dyskryminacji 
w Krakowie. W przygotowywanie takiej diagnozy powinny być zaangażowane 
mieszkańcy i mieszkanki miasta, a także eksperckie organizacje, przy współ-
odpowiedzialności UMK, także finansowej, za efekt prac i ich wdrożenie. Takie 
właśnie działanie oznaczać będzie partnerskie podejście do partnerów (sic!) społecznych. 

CZĘŚĆ IV.  
KONTEKSTY WDRAŻANIA POLITYKI 
ANTYDYSKRYMINACYJNEJ W KRAKOWIE

Dobre praktyki z innych miast, czerpanie z zasobów związków miast

W sytuacji braku lub bardzo niewielkiej puli działań, które można by zaliczyć wprost do 
aktywności antydyskryminacyjnej UMK, bardzo często osoby, z którymi zrealizowaliśmy/
zrealizowałyśmy wywiady, podnosiły wątek Krakowa jako miasta, w którym dzieje się zde-
cydowanie więcej w tym obszarze niż w innych miastach w Polsce. Na przykład Krzysztof 

33  Magdalena Sroka odnosi się do „Projektu strategii zapobiegania i reakcji na zdarzenia 
o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym w przestrzeniu publicznej Krakowa”, przedstawionego 
Urzędowi Miasta Krakowa przez Stowarzyszenie Interkulturalni PL. 

34  Magdalena Sroka odnosi się do Europejskiej Koalicji Miast Przeciw Rasizmowi UNESCO (European 
Coalition of Cities Against Racism, ECCAR). W czasie realizacji wywiadu ani do końca realizacji 
projektu (luty 2014) Kraków nie był miastem członkowskim ECCAR, o członkowstwo w Koalicji 
dopiero się ubiegał, o czym mówi we wcześniejszej części wywiadu sama M. Sroka.

35  ICORN, czyli International Cities of Refuge Network to organizacja, która zrzesza miasta oferujące 
na wyznaczony czas bezpieczne miejsce do zamieszkania i pracy prześladowanym pisarzom. 
Kraków został członkiem ICORN w październiku 2011. 
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Klimczak w rozmowie z Marcinem Dziurokiem z dn. 26.02.2013 podważał wartość rozwią-
zania z Łodzi, gdzie w Urzędzie Miasta działa wielu pełnomocników, w tym Pełnomocnik 
Prezydenta Miasta Łodzi ds. Równego Traktowania36 i osiem Komisji Dialogu Obywatelskiego, 
czyli niemal czterokrotnie więcej niż w Krakowie – w tym Komisja Dialogu Obywatelskiego 
ds. Różnorodności i Przeciwdziałania Dyskryminacji: 

Te działania równościowe na poziomie samorządu – poza tym, że powołują tych 
pełnomocników, takich jak na przykład w Łodzi pełnomocnik do spraw równego 
traktowania, co jak na mój gust jest takim picem, szczerze powiedziawszy – to 
właściwie takich działań twardych nie ma, ja się nie spotkałem (…). 

Zaskakuje niski poziom wiedzy o działaniach w innych urzędach w Polsce, niektórych zde-
cydowanie bardziej zaawansowanych od Urzędu Miasta Krakowa. Jednocześnie, UMK nie 
zaangażował się w edukacyjny projekt „Równość standardem dobrego samorządu”, gdzie 
takie informacje można było uzyskać. Dodatkowo, częste wśród naszych rozmówców/roz-
mówczyń było porównywanie sytuacji Krakowa do Warszawy. Krzysztof Klimczak stwierdził 
(w wywiadzie Marcina Dziuroka z dn. 26.02.2013): 

To jest i tak moim zdaniem sukces duży, że udało się doprowadzić do takiej sytuacji, że 
organ wykonawczy gminy jest chętny do działania w tym zakresie [tj. do prowadzenia 
prac nad strategią przeciwdziałania rasizmowi], bo to i tak w porównaniu z tym, co się 
dzieje w Warszawie, to i tak jest sukces w jakimś sensie. 

Nie ma przy tym jasności, do jakiej sytuacji w Warszawie nasz rozmówca się odnosił. Bardzo 
charakterystyczne jest porównywanie z „polskim standardem”, bez jednocze-
snego odwoływania się do standardów miast zagranicznych, np. miast partner-
skich Krakowa lub standardów europejskich związków miast, do których Kra-
ków należy. W mieście partnerskim, w niemieckiej Norymberdze, w strukturze lokalnej 
administracji samorządowej działa Biuro ds. Praw Człowieka i wdrażana jest kompleksowa 
polityka antydyskryminacyjna, a np. stowarzyszenie Eurocities, do którego Kraków należy, 
propaguje standardy polityki antydyskryminacyjnej w administracji samorządowej i narzę-
dziowo wspiera jej wdrażanie w miastach, które do niego należą. Brakuje jednak albo wy-
miany doświadczeń w tym temacie, albo umiejętności aplikowania norymberskich czy euro-
pejskich rozwiązań w Krakowie.  

36  Pełnomocnik Bogna Stawicka wzięła udział w konferencji Krakowskiej Sieci Antydyskryminacyjnej, 
prezentując działania łódzkiego Urzędu Miasta i równościowe rozwiązania stosowane w Łodzi. 
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Ograniczone środki na działania a wizja polityki społecznej

Kwestia ograniczonych środków na działania, w tym na prowadzenie polityki antydyskrymi-
nacyjnej i konkursy dla organizacji, często pojawia się w wypowiedziach osób związanych 
z Urzędem Miasta. Niejednokrotnie w rozmowach słyszałyśmy/słyszeliśmy, że takie dzia-
łania należą do zadań fakultatywnych gminy, w związku z tym UMK nie ma wyboru i jest 
zmuszony przeznaczać środki w pierwszej kolejności na działania obligatoryjne. Brakuje na-
tomiast refleksji nad arbitralnością wyboru zadań, w które miasto się jednak angażuje, także 
finansowo, choć nie są to działania obowiązkowe. 
W ocenie kontekstów aktywności UMK splata się kilka wcześniej już przedstawianych wąt-
ków: brak diagnozy w UMK, przekonanie o tym, że zadania z nurtu polityki antydyskrymi-
nacyjnej są przede wszystkim odpowiedzialnością administracji centralnej, a także podejście 
pomocowe w miejsce podmiotowego lub związanego z perspektywą podstawowych praw 
człowieka. Jeszcze inne światło na niepodejmowanie działań w tym zakresie przez UMK rzu-
cają słowa Krzysztofa Klimczaka, w wywiadzie badawczym realizowanym przez Natalię 
Saratę i Martę Warat 18.12.2012 r.:

Pytanie jest za sto punktów, czy my w Krakowie mamy jakiś szczególny 
problem z dyskryminacją, czy u nas występują jakieś grupy szczególnie 
dyskryminowane tu lokalnie, czy to jest odbicie takiej sytuacji, która jest 
ogólnopolska i wtedy powinien się tym zajmować po prostu rząd. 

Podobna jest wymowa słów Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego, który w wy-
wiadzie badawczym z Aleksandrą Migalską 12.07.2013 powiedział: 

Polityka antydyskryminacyjna (…) to jest generalnie obszar, który nie 
należy do działań samorządu, tak naprawdę. My te grupy, o których 
mówiłem, wspieramy i pomagamy, bo to są nasi mieszkańcy po prostu. 
Tylko w takim zakresie możemy to robić, dla pewnej grupy mieszkańców, 
którzy są niepełnosprawni, którzy są… mają wiek taki a nie inny, czy są 
pochodzenia romskiego, no to… ułatwiamy im.

Przekonanie Krzysztofa Klimczaka, że tylko w sytuacji, gdy sytuacja wybranych grup za-
grożonych w Krakowie dyskryminacją jest w tym mieście wyjątkowa, urzędnicy/urzędniczki 
są odpowiedzialni za podejmowanie działań ją zwalczających, a także przekonanie Jacka 
Majchrowskiego, że UMK nie działa, ponieważ „tylko w takim zakresie możemy to robić”, 
jest wyrazem znaczącego oddalenia od wizji samorządu terytorialnego jako tego 
ciała, które zgodnie z zasadą pomocniczości37 odpowiada za rozwiązywanie 

37  Zasada ta zawarta jest w Preambule Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, funkcjonuje także jako 
zasada w Unii Europejskiej, gdzie określa się ją także zasadą subsydiarności. 
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problemów najbliżej obywateli/obywatelek danej społeczności. Stwierdza ona, że 
władza państwowa ma znaczenie pomocnicze, uzupełniające wobec działań osób, które ją 
ustanowiły. Zatem w sytuacji, gdy pojawia się konieczność reakcji na jakieś zjawisko, pierw-
szeństwo wobec działań państwa mają działania prowadzone jak najbliżej społeczności, na 
poziomie regionalnym i jeszcze niżej – na poziomie lokalnym, przez administrację samorzą-
dową i członków/członkinie wspólnoty samorządowej. 
Zatem niezależnie od tego, czy diagnoza dyskryminacji w Krakowie wykazała-
by, że mają tu miejsce zjawiska charakterystyczne tylko dla tego miasta, czy też 
wskazałaby, że nie odbiegają one skalą czy charakterem od innych ośrodków 
w Polsce, Urząd Miasta Krakowa jest odpowiedzialny za odpowiadanie na po-
trzeby mieszkańców i mieszkanek – także za zwalczanie różnych rodzajów dys-
kryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami wobec różnych grup. Jed-
nocześnie, rozróżnianie mieszkańców/mieszkanek na takie osoby, które są wspierane przez 
Urząd i takie, które nie są, to tworzenie de facto dwóch różnych kategorii mieszkańców/
mieszkanek. Bez względu na to, czy istnieje odgórne zobowiązanie władz samorządowych 
do realizowania działań na rzecz swoich mieszkańców/mieszkanek zagrożonych dyskrymi-
nacją, czy nie – administracja samorządowa powinna samodzielnie diagnozować potrzeby 
osób, które tworzą samorząd jako wspólnotę. Jednocześnie uznajemy, że deklarowany 

„brak diagnozy” oraz „brak odgórnych zobowiązań” do realizacji działań na 
rzecz konkretnych grup jest po prostu wynikiem własnej, nieoficjalnej „diagno-
zy” władz samorządowych, że problem dyskryminacji nie jest istotny. Jedno-
cześnie odwoływanie się do tego, że przeciwdziałanie dyskryminacji „nie leży 
w obowiązkach gminy” i dlatego polityka antydyskryminacyjna nie jest reali-
zowana, okazuje się wątpliwym argumentem w sytuacji, gdy równolegle UMK 
prowadzi działania zmierzające do przyjęcia Strategii zapobiegania i reakcji na 
wydarzenia o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym w przestrzeni publicz-
nej miasta, zainicjowane przez Stowarzyszenie Interkulturalni PL. 
Tezę o braku znaczenia polityki antydyskryminacyjej w UMK potwierdzać mogą słowa 
Krzysztofa Klimczaka (wywiad Natalii Saraty i Marty Warat z 18.12.2012 r.): 

KK: No i (…) wracamy do tego, jak (…) wygląda system stanowienia prawa 
w Polsce. Tak długo jak nie mamy dokumentów rządowych [dotyczących 
polityki antydyskryminacyjnej] i nie powstaje obligatoryjność pewnych działań 
podejmowanych przez gminę, tak długo wszelkie te działania, o których mówimy, są 
działaniami fakultatywnymi. I niestety, w pewnym sensie to są takie działania drugiej 
kategorii (…), dlatego że (…) w pierwszej kolejności zapewnione finansowanie mają 
te działania, które są obligatoryjne, czyli jesteśmy zobowiązani ustawowo do ich 
realizacji. Bo wiadomo, że to później rodzi konsekwencje, jeżeli nie będziemy ich 
realizowali, natomiast cała reszta jest niestety kategorią drugą. I tak naprawdę 
to, co zostaje z ogólnego budżetu miasta, po odjęciu zadań obligatoryjnych, (…) 
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jest dzielone na te fakultatywne. I wtedy znowu jest dokonywana w pewnym sensie 
polityczna ocena tych zadań fakultatywnych, no i w jakiś sposób są 
hierarchizowane (…), że te są ważniejsze, te są mniej ważne. I w zależności, 
gdzie się znajdziemy na tej hierarchii, takie będziemy mieli środki na 
postulaty. (…)

MW: A kto ma wtedy prawo decydować, które z tych działań fakultatywnych są 
ważniejsze lub mniej ważne?

KK: Mamy dwa organy polityczne w gminie: władzę wykonawczą i uchwałodawczą 
(…). Więc w tym zakresie jest to w gestii prezydenta, aczkolwiek później musi zostać 
zaakceptowane przez Radę [Miasta]. (…) Prezydent tworzy budżet (…), później ten 
budżet trafia pod obrady Rady, no i radni mogą dokonać w nim zmian. (…) Kierownik 
pionu, czyli zastępca prezydenta, też tak naprawdę jest funkcją polityczną i on 
podejmuje decyzje (…), hierarchizuje pewne działania i wydatki.

Dodatkowo, ówczesny Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych już wcześniej bar-
dzo jasno wskazał, że w ogóle nie istnieje diagnoza, która mogłaby powiedzieć cokolwiek 
na temat specyficznych dla Krakowa lub niespecyficznych problemów, z jakimi spotykają się 
grupy narażone na dyskryminację. W połączeniu przedstawionym powyżej przekonaniem 
części radnych krakowskich, że jasne poparcie polityki antyrasistowskiej oznacza „przy-
znanie się” do obecności rasizmu w Krakowie, buduje to sytuację, w której w rzeczywistości 
dyskryminacja w krakowskiej gminie jest tematem tabu ze względów wizerunkowych, a na 
ostatnim planie są potrzeby członków i członkiń wspólnoty samorządowej. Z różnych głosów 
słyszanych przez nas z UMK można wywnioskować taki przekaz: Urząd Miasta Krakowa 
nie ma diagnozy dyskryminacji w Krakowie, nie prowadzi działań mających na celu pozna-
nie sytuacji grup dyskryminowanych, a działania podejmie wyłącznie wtedy, jeśli problem 
w Krakowie jest szczególnie wyraźny w zestawieniu z innymi miastami – ale tego nie wiado-
mo, bo diagnoza nie jest prowadzona. Natomiast jeśli nawet się dowiemy, jaka jest skala zja-
wiska, to podjęcie działań pod szyldem zwalczania dyskryminacji i przemocy motywowanej 
uprzedzeniami jest dla nas równoznaczne z publicznym „ujawnieniem”, że u nas problem jest 
aż tak poważny, że należy interweniować. Jednocześnie, wszystkie te przekazy pokazują, 
że błędnie, płytko rozumiana perspektywa wizerunkowa jest jedną z przeszkód 
w rzeczywistej realizacji polityki antydyskryminacyjnej w Krakowie.
Jest to także związane z bardzo konkretną perspektywą na rozwój miasta oraz postrzega-
niem znaczenia, a także w ogóle definiowaniem roli i miejsca polityki społecznej w rozwoju 
Krakowa. Wydaje się, że myślenie o rozwoju Krakowa w krakowskiej administracji 
samorządowej całkowicie pomija wątki społeczne, w tym podnoszenie poziomu 
jakości życia. Kładzie za to ogromny nacisk na swoistą „festiwalizację” Krako-
wa, przestrzeń nieustającego spektaklu, budowania (nomen omen) wizerunku 
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na zewnątrz, zamiast wsłuchania się w rzeczywiste potrzeby mieszkańców 
i mieszkanek. Perspektywa ta bardzo wyraźna jest w wypowiedzi Anny Okońskiej-Walko-
wicz, ówczesnej Wiceprezydent Miasta Krakowa ds. Edukacji i Spraw Społecznych, obecnie 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej:  

Takim dyskusyjnym zawsze problemem, który we wszystkich tych 
miejscach, gdzie dialoguję – a miałam okazję bardzo wiele, bo to 
okrągły stół edukacyjny, mieszkaniowy, Krakowska Rada [Pożytku 
Publicznego] – [osoby, z którymi rozmawiam] wskazują na to, że za dużo 
pieniędzy przeznaczamy na inwestycje. Ale mnie się osobiście wydaje, 
że bez tych inwestycji miasto umiera, że (…) opieką społeczną i edukacją, 
i mieszkaniami socjalnymi nie rozwiniemy tego miasta. To nie zwiększy 
liczby miejsc pracy, to nie przyciągnie turystów, to nie spowoduje rozwoju 
miasta. Ale tego, oczywiście, przeciętny mieszkaniec nie do końca 
rozumie. Wydaje mu się, że to są wyrzucone pieniądze, bo np. stadion 
albo coś, no ale nikt nie patrzy na to pod kątem tego, co tak naprawdę 

stymuluje rozwój miasta.

Konsekwencją właśnie takiej wizji rozwoju miasta – gdzie inwestycje w stadiony są postrze-
gane jako sposób na rozwój miasta – jest odwoływanie finansowania projektów seniorskich 
przez UMK mimo wygranych przez organizacje konkursów, zamykanie stołówek szkolnych, 
ograniczanie zakresu usług komunikacji miejskiej w Krakowie. 
I dalej, Anna Okońska-Walkowicz, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki 
Społecznej: 

W tym lęku, jaki generują media, jaki towarzyszy ostatnim latom, a w ostatnim roku 
szczególnie, to ludzie gotowi myśleć tylko: kuchnia, stołówka (…), bezrobotny – że 
to jest polityka społeczna. (…) Opera na przykład czy Centrum Kongresowe – 
potrzebne? Niepotrzebne? Pytała Pani o to, czy badamy potrzeby, a jakby może tak 
zapytać tych wojowników o kuchnie w szkole38 [czy Opera i Centrum Kongresowe 
potrzebne], to pewnie powiedzieliby: w życiu, niepotrzebne! A przecież to będzie 
przyszłością tego miasta, a nie stołówka w szkole X. I to też jest polityka społeczna. 

38  Chodzi o działalność społecznej inicjatywy „Edukacja dobrem publicznym! Sprzeciwiamy się 
cięciom w krakowskiej edukacji”, która bardzo licznie występowała od 2011 roku w Krakowie 
przeciwko polityce edukacyjnej administracji samorządowej w Krakowie, za którą odpowiedzialna 
była właśnie Anna Okońska-Walkowicz. Realizowana przez nią polityka skupiała się na zamykaniu 
szkół samorządowych, stołówek, prywatyzacji wyżywienia w krakowskich szkołach, ograniczania 
wydatków na personel pomocniczy itp. Więcej informacji na temat tej inicjatywy: www.facebook.
com/Edukacjadobrempublicznym [dostęp z 15.02.2014 r.]

http://www.facebook.com/Edukacjadobrempublicznym
http://www.facebook.com/Edukacjadobrempublicznym
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Zdecydowanie inną wizję ma Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełno-
sprawnych Bogdan Dąsal, odnosząc się do niej w rozmowie z Magdaleną Koroną i Aleksan-
drą Migalską w dn. 19.02.2013 r.: 

Tak naprawdę, to mało kto zdaje sobie sprawę, że polityka społeczna 
na różnych szczeblach urzędów, instytucji, czy samorządowych 
czy rządowych (…) jest najważniejszą polityką. Jest najważniejszą 
i najtrudniejszą polityką, bo budować drogi, koniunkturę przemysłową, 
koniunkturę gospodarczą kreować czy finanse mniej lub bardziej owocnie 
jest o wiele łatwiej, niż realizować politykę społeczną (…). Ale im dłużej tutaj 
siedzę, tym moje przekonanie w tym kierunku się utwierdza. (…) Jestem też przekonany, 
że polityka społeczna to jest ten element, który albo różne ekipy rządzące mniej 
lub bardziej wynosi, albo je pogrąża. I to też w odbiorze społecznym ma kluczowe 
znaczenie, bo oczywiście ludzie oczekują, że będą lepsze drogi, że będzie więcej 
igrzysk i na to patrzą, ale jak przychodzi co do czego, to koszula bliższa ciału 
i właśnie ta polityka społeczna, która nas wszystkich dotyka, jest tym elementem, który 
ludzie najbardziej odczuwają.

O tym, jaka droga jest do przebycia przed Urzędem Miasta Krakowa, jasno mówi w wywia-
dzie badawczym z Aleksandrą Migalską 26.04.2013 r. Zastępca Prezydenta Miasta Krako-
wa ds. Kultury i Promocji Miasta, Magdalena Sroka: 

Taka dyskusja i przyjmowanie też tych procedur, ustalanie tego kalendarza [pracy 
nad strategią] jest toczone na takim [wysokim] szczeblu, z zaangażowaniem jednego 
z zastępców prezydenta39, żeby fizycznie to się stało. (…) To jest trudny proces. To nie 
jest kwestia (…) tego, że stworzymy sobie (…) grant dla organizacji pozarządowych, 
które będą realizować za nas politykę antydyskryminacyjną, bo wtedy to nie 
będzie żadna polityka, tylko to będą działania popularyzatorskie. My musimy 
politykę antydyskryminacyjną przełożyć na rzeczywiste procedury obejmujące 
funkcjonowanie administracji publicznej, czyli już na przykład, częściowo już to mamy, 
tak? (…) No i cała masa rzeczy, które jeszcze należy przyjąć…

Szczegółowe rekomendacje Krakowskiej Sieci Antydyskryminacyjnej dla Urzędu Miasta Kra-
kowa, dotyczące wdrożenia kompleksowej, merytorycznej i adekwatnej polityki antydyskry-
minacyjnej przedstawiamy w rozdziale 5 niniejszej publikacji. 

39  Czyli właśnie Magdaleny Sroki. 
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Opracowanie: Anna Zachorowska-Mazurkiewicz, we współpracy z Magdą Koroną, Martą 
Warat, Olgą Łaniewską

Analiza budżetu Gminy Miejskiej Kraków 
w roku 2012. Wnioski i rekomendacje 

Prace takich autorek jak Diane Elson (2002), Debbie Budlender (2004) czy Antonelli Pic-
chio (2010) wykazały, iż tworzenie i następnie egzekwowanie budżetu jest procesem, w któ-
rym uwzględniać można politykę antydyskryminacyjną czy cele społeczne i zobowiązania 
względem przestrzegania praw człowieka1. Budżetowanie nie jest jedynie sprawianiem, by 
poziomy przychodów do budżetu i wydatków z niego były sobie równe, jest to raczej sposób 
na zapewnienie efektywnego i zrównoważonego wykorzystania zasobów w celu zaspokoje-
nia potrzeb społeczeństwa i poszczególnych obywateli. 
Obecnie konstrukcja budżetu miasta Krakowa nie sprzyja ocenie alokacji środków do grup 
narażonych na dyskryminację. Środki przeznaczane na poszczególne grupy są lub mogą być 
ukryte w różnych kategoriach. Tak więc, poprawa sytuacji osób niepełnosprawnych zależeć 
może od rodzaju środków transportu dostępnych w mieście, natomiast sytuacja kobiet zale-
żeć będzie od dostępności ośrodków opieki nad dziećmi, szczególnie do obowiązkowego 
wieku szkolnego. Niemniej, jeżeli miasto przeznaczy pieniądze na tramwaje niskopodłogowe 
lub na żłobki, to będą one niewidoczne, gdyż znajdą się w dyspozycji różnych działów.

Inwestycje miejskie
Analizując budżet pod katem polityki antydyskryminacyjnej, należy zwrócić uwagę na 
wszystkie kategorie wydatków miasta, w tym na inwestycje metropolitalne. W 2012 roku 
spośród inwestycji kubaturowych najwyższa suma przeznaczona została na modernizację 
stadionu miejskiego TS Wisła (ponad 82 miliony PLN). Następne w kolejności były: centrum 

1  Por. Budlener, Debbie (2004), Gender Responsive Budgeting: Manual for Trainers. UNDP EICS BRC, 
Elson, Diane (2002), Gender Responsive Budget Initiatives: Key Dimensions and Practical Examples. 
[w:] Gender Budget Initiatives: Strategies, Concepts and Experiences, New York: UNIFEM, s. 15-29, 
Picchio, Antonella (2010), Gender Budget: A Capability Approach, Journal of Human Developments 
and Capabilities, vol. 11, no. 4.
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kongresowe przy Rondzie Grunwaldzkim (ponad 58 milionów), z tym że inwestycja ta finan-
sowana była w przeważającej mierze z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz moderniza-
cja drugiego stadionu miejskiego Cracovii (ponad 50 milionów). Inwestycje te przeznaczone 
są do określonych celów, a korzystać z nich będą jedynie niektóre, nieliczne grupy obywateli. 
Są to inwestycje bardzo widoczne w przestrzeni miejskiej, gdyż przeznaczone do organi-
zacji imprez widowiskowych lub zgromadzeń. Ich modernizacja lub budowa nie oznaczała 
jednorazowego wydatku, obiekty te generować będą koszty w kolejnych latach, tym razem 
koszty eksploatacji. Oznacza to, iż miasto będzie zmuszone do przeznaczania ograniczo-
nych środków budżetowych na utrzymanie obiektów sportowych i centrum kongresowego, 
co ograniczy możliwości finansowania innych programów, w tym programów wspierających 
grupy narażone na wykluczenie.
Wśród inwestycji miejskich wyróżnić można następujące kategorie:

 — Inwestycje strategiczne – których celem jest wzrost poziomu życia mieszkańców, rozwój 
i znaczenie miasta. W ramach tych inwestycji w 2012 zmodernizowano największe sta-
diony Wisły i Cracovii oraz przeznaczono środki na budowę centrum kongresowego, po 
zakończeniu inwestycje te w dalszym ciągu będą generować koszty (o czym wspominano 
powyżej). Ponadto, przeprowadzono inwestycje w transport i łączność (głównie w trans-
port drogowy).

 — Inwestycje programowe, których celem jest wzrost poziomu życia, równomierny rozwój 
miasta. W inwestycjach programowych największy udział miały transport i łączność, 
oświata i wychowanie, gospodarka komunalna i ochrona zdrowia; najmniejszy udział – 
ochrona zdrowia, opieka i pomoc społeczna.

 — Ostatnia kategorią są inwestycje dzielnic – największy udział mają tu transport i łącz-
ność, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, najmniejszy – oświata i wychowanie, 
ochrona zdrowia i edukacyjna opieka wychowawcza.

Przeprowadzana przez miasto kontrola inwestycji odnosi się głównie do formalnych aspek-
tów prowadzonych działań. Brak refleksji nad wpływem inwestycji na jakość życia 
mieszkańców. Nie ma jasnych reguł włączenia mieszkańców/mieszkanek w procedury de-
cyzyjne związane z inwestycjami. 

Dziedziny współpracy miasta z III sektorem na dany rok, 
wynikające z budżetu miasta:

 — ochrona zdrowia (przeciwdziałanie narkomanii i problemy alkoholowe),
 — polityka społeczna (rehabilitacja osób niepełnosprawnych),
 — opieka wychowawcza.

Kryteria doboru tych dziedzin nie są przejrzyste. Zazwyczaj zadania i cele priorytetowe są 
powtórzeniem zadań z poprzednich lat. Miasto nie przygotowuje diagnozy sytuacji i pro-
blemów. Wybór dziedzin współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi wynika 
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z subiektywnego przekonania urzędu/referatu MOWIS, co jest dla mieszkanek/mieszkań-
ców Krakowa istotne.

Wśród celów i wskaźników dla dziedzin zarządzania 
pojawiają się następujące grupy:

 — osoby starsze,
 — dzieci/młodzież,
 — niepełnosprawni,
 — repatrianci,
 — Romowie,
 — ubodzy (status materialny),
 — bezdomni.

Brak przemyślanej strategii konstruowania budżetu poza wyznacznikami rachunkowy-
mi – planem wykonania z roku poprzedniego, planem dochodów, wieloletnią prognozą fi-
nansową. Przy konstrukcji budżetu bierze się pod uwagę analizę potrzeb mieszkańców na 
podstawie danych zastanych. Wydaje się, iż nie prowadzone są inne badania potrzeb, co 
potwierdzają wywiady zrealizowane w ramach projektu, np. z Krzysztofem Klimczakiem, 
wówczas Zastępcą Dyrektowa Wydziału Spraw Społecznych UMK. W procedurze wskazuje 
się na konieczność diagnozy sytuacji, proponowane zadania i analizę rezultatów działań, np. 
dostępności usług, zadowolenia mieszkańców, zmiany wskaźników jakości życia.

Rekomendacje

Budżet może być jednym z instrumentów polityki antydyskryminacyjnej. Niemniej, należy 
wiedzieć, jakie środki są na taką politykę przeznaczane. W chwili obecnej wydaje się, że 
niewiele osób, jeśli ktokolwiek, taką wiedzę posiada. Nie ma współpracy między wydziałami 
w kwestiach prowadzenia ogólnomiejskiej polityki antydyskryminacyjnej, a wydział budżetu 
zainteresowany jest wyłącznie stroną księgową przychodów i wydatków miasta, pozosta-
wiając kwestie merytoryczne pozostałym wydziałom, które raczej ze sobą nie współpracują, 
a być może wręcz ze sobą rywalizują o pozyskanie środków pieniężnych na własne cele.
Diane Elson pisze (2002), iż zastosowanie następujących zasad ułatwia prowadzenie anali-
zy wrażliwości budżetu ze względu na relacje płci, choć można odnieść tę analizę do każdej 
grupy narażonej na dyskryminację: 
 — (1) zainteresowanie i zaangażowanie władz w prowadzenie tego typu inicjatyw, 
 — (2) partycypacja społeczna, 
 — (3) przejrzystość budżetu, 
 — (4) zrównoważenie oraz 
 — (5) stałe poprawianie jakości budżetu. 
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W Krakowie można wprowadzić wszystkie te zasady, gdyż w chwili obecnej bądź 
nie występują, bądź występują szczątkowo. Aby osiągnąć porozumienie w kwestiach 
wydatków na grupy narażone na dyskryminację lub uzyskać wiedzę na temat całkowitych 
wydatków miasta na cele polityki antydyskryminacyjnej, a przede wszystkich koordynować 
wydatki miasta na ten cel, należy powołać osobę odpowiedzialną w strukturach mia-
sta za politykę antydyskryminacyjną, do obowiązków której należy przypisać 
analizę budżetu. Proces tworzenia miejskiego budżetu należy zaczynać od wypracowania 
wspólnych celów, następnie należy zastanowić się, które wydziały mogą przyczynić się do 
osiągnięcia tego celu (zazwyczaj jest tak, iż jest to co najmniej kilka działów). Poszczególne 
działy wpisują odpowiednie wydatki do swojego zapotrzebowania, ale osoba koordynują-
ca nadzoruje całość procesu. Wypracowanie celów oraz całościowa wizja wydatków z po-
działem na poszczególne wydziały powinna powstawać podczas spotkania przedstawicieli 
grup narażonych na dyskryminację, przedstawicieli organizacji pozarządowych lub nauki 
zajmujących się daną problematyką oraz przedstawicieli miasta. Grupy mniejszościowe nie 
powinny być traktowane jako grupy narażone na wykluczenie (więc uprawnione do pomocy 
społecznej). Raczej należy je postrzegać jako pełnoprawnych obywateli, którym przysługują 
prawa i które należy aktywnie wspierać, przykładowo poprzez oddanie im głosu w kwe-
stiach alokacji  budżetowych. Obywatele narażeni na dyskryminację najcelniej będą w stanie 
określić swoje potrzeby oraz sposoby ich zaspokajania.

1) Programowanie wydatków/procedury budżetowej 
Obecnie: programowanie następuje w oparciu priorytety i zadania zapisane w programach 
strategicznych, ale też na podstawie planów z poprzedniego roku. 
Obecne kryteria opiniowania: kryterium rachunkowe (tj. rachunkowa zgodność bilansowa), 
legalność, kryteria polityczne.

Rekomendacje:

 — konieczna analiza potrzeb mieszkańców, opracowywanie diagnoz sytuacji w danym 
obszarze,

 — konieczne uwzględnianie opinii mieszkańców i mieszkanek – nie wystarczą eksperckie 
analizy, konieczne jest przeprowadzanie rzetelnych konsultacji i wdrożenie narzędzi par-
tycypacyjnych oraz zagwarantowanie uwzględnienie opinii mieszkańców,

 — wyznaczanie priorytetów budżetowych miasta w oparciu o przeprowadzone analizy, 
diagnozy, konsultacje itp.,

 — ponieważ budżet zadaniowy nie pokazuje charakteru poszczególnych wydatków, wpro-
wadzenie narzędzi budżetowych uwzględniających/pokazujących działania na rzecz 
poszczególnych grup (np. gender budget albo gender & disability budget); wprowadze-
nie budżetu partycypacyjnego (cele krótko i długofalowe),
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 — wśród dokumentów składanych z propozycją budżetu na nowy rok powinny być doku-
menty pokazujące, w jakim stopniu proponowane zadania odpowiadają na potrzeby 
mieszkańców/mieszkanek czy diagnozy ich sytuacji,

 — zapisanie w Strategii Rozwoju Krakowa celu zwalczania dyskryminacji mieszkańców 
i mieszkanek miasta.

2) Osoby decyzyjne w procesie budżetowym
Obecnie: kierownicy wydziałów/pionów, prezydent.

Rekomendacje:

 — przekazanie odpowiedzialności za badanie potrzeb i konstruowanie budżetu wydzia-
łom/referatom, które są najbliżej potrzeb mieszkańców, konsultowanie przez wydziały / 
referaty  z poszczególnymi grupami mieszkańców zapisów ich dotyczących,  

 — utworzenie w strukturach urzędu miasta stanowiska ds. przeciwdziałania dyskryminacji – 
w kontekście budżetu miejskiego, równościowa analiza budżetu miasta powinna należeć 
do zadań tej osoby. 

3) Konsultacje, wpływ na kształt budżetu
Obecnie: brak konsultacji, brak wpływu ze strony radnych, konieczne poparcie klubu więk-
szościowego, by wprowadzić jakąkolwiek poprawkę, która i tak w skali całego budżetu 
nie jest znacząca, np. dotycząca przesunięcia 2 milionów złotych, czyli promila wydatków 
miejskich. 

Rekomendacja:

 — wydziały UMK powinny konsultować wyznaczane przez siebie priorytety budżetowe 
(możliwość uwzględniania „własnych badań i analiz” daje wydziałom „Instrukcja plano-
wania bieżących zadań budżetowych oraz przedsięwzięć bieżących objętych wieloletnią 
prognozą finansową, zmian w planie wydatków bieżących oraz sporządzania materia-
łów sprawozdawczych z realizacji budżetu, Załącznik do zarządzenia nr 2368/2010 
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 września 2010 roku”).

4) Uwzględnianie potrzeb różnych grup mniejszościowych 
 — zwiększenie świadomości urzędników/urzędniczek na temat możliwości wykorzystania 

budżetu jako narzędzia polityki antydyskryminacyjnej,
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 — wpisanie w przepisy prawa lokalnego dotyczącego procedury budżetowej (Zarządzenie 
Prezydenta Miasta Krakowa) konieczności kierowania się zasadą przeciwdziałania dys-
kryminacji w programowaniu wydatków miejskich,

 — uwzględnianie w badaniach potrzeb także grup mniejszościowych, tj. zagrożonych dys-
kryminacją, a nie tylko grup, które są traktowane jako domyślni odbiorcy pomocy społecz-
nej (np. osoby uzależnione od alkoholu, osoby ubogie); realne badanie potrzeb w miejsce 
analizy dostarczonego przez MOPS wsparcia za rok ubiegły.

5) Ewaluacja budżetu 
Obecnie: stosowane wyłącznie wskaźniki rachunkowe, wskaźniki dotyczące efektywności 
kosztowej, skuteczności, dotyczące jakości życia. Nawet w przypadku zadań obligatoryj-
nych gminy brak wskaźników z podziałem na osoby niepełnosprawne i społeczność romską, 
chociaż są to zadania, które miasto musi realizować i dostaje pieniądze na zadania obliga-
toryjne gminy.

Rekomendacje:

 — wprowadzenie jakościowych wskaźników realizacji celów i zadań, które będą dotyczyły 
zmiany sytuacji różnych grup mieszkańców, uwzględnianie różnorodności grup miesz-
kańców; wprowadzenie wskaźników długofalowych (np. badania ewaluacyjne/monito-
rujące rok po wprowadzeniu działania i następnie 5 lat później),

 — tworzenie wskaźników w podziale na płeć (przykład: jak realizacja zadania wpłynęła 
na zmianę sytuacji: kobiet i mężczyzn z danej grupy – ile kobiet i ilu mężczyzn wyszło 
z bezrobocia, ile kobiet i ilu mężczyzn skorzystało z danej usługi?) i inne przesłanki, w tym 
niepełnosprawność i pochodzenie etniczne. 
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Natalia Sarata 

Wnioski z monitoringu i rekomendacje dla 
administracji samorządowej Krakowa

Ustawodawstwo krajowe dotyczące samorządu terytorialnego zawiera zapisy 
o tym, że prowadzenie polityki antydyskryminacyjnej należy do zadań administracji 
samorządu terytorialnego. 

WNIOSEK Z MONITORINGU: W naszych rozmowach z osobami reprezentującymi admini-
strację samorządową bardzo często pojawiała się opinia, że przeciwdziałanie dyskryminacji 
czy prowadzenie polityki antydyskryminacyjnej nie jest zadaniem administracji samorządo-
wej na poziomie lokalnym. Było to rozumiane dwojako: albo że jest to zadanie administracji 
centralnej i to po jej stronie leży podejmowanie działań, które miałyby ją realizować także na 
poziomie lokalnym, albo że żaden akt prawny nie zobowiązuje expressis verbis administracji 
samorządowej do realizacji takich działań.  W związku z tym, polityka antydyskryminacyjna 
nie jest realizowana, ponieważ nie ma takiego obowiązku. Czasem był to argument niejako 
usprawiedliwiający niewielką lub żadną aktywność miasta w tym zakresie, czasem natomiast 
brak wprost zapisanego sformułowania o obowiązku prowadzenia polityki antydyskrymina-
cyjnej przedstawiany był jako bariera realizacji takich działań. Brak takich zapisów1 utrudnia 
także podejmowanie decyzji o dofinansowaniu działań z tego zakresu w sytuacji ograniczo-
nych środków na działania fakultatywne administracji samorządowej. 
Urząd Miasta Krakowa nie uznaje zatem wolności od dyskryminacji i przemocy, w tym mo-
tywowanej uprzedzeniami, za realną potrzebę mieszkańców i mieszkanek, a przecież to do 
wspierania realizacji potrzeb i rozwoju samorządu – czyli wspólnoty mieszkańców i mieszka-
nek – został powołany. O tym, czy tak podstawowe potrzeby są uznawane za realne i waż-
ne, decyduje najczęściej osobista świadomość wagi problemu, którą mają wybrane, nielicz-
ne osoby funkcjonujące w obrębie struktury Urzędu oraz ich własna merytoryczna wiedza, 
w żaden sposób niezwiązana ze stanowiskiem zajmowanym w Urzędzie. Tym osobom, które 
taką świadomość i wiedzę mają, przekonanie o ważności przeciwdziałania dyskrymina-
cji pozwala właściwie rozumieć zapisy o odpowiedzialności samorządu terytorialnego za 

1  O rzeczywistych obowiązkach jednostek samorządu terytorialnego w kontekście polityki antydy-
skryminacyjnej traktuje analiza prawna Krzysztofa Śmiszka, zamieszczona w Aneksie 1 niniejszej 
publikacji.. 
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realizowanie potrzeb mieszkańców i mieszkanek jako m.in. uwzględnianie różnorodności 
mieszkańców i mieszkanek oraz przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na jakąkolwiek 
przesłankę. Celem takich działań ma być wspólnota lokalna wolna od dyskryminacji i prze-
mocy motywowanej uprzedzeniami. Jednocześnie, osoby te w większości (poza Pełnomoc-
nikiem Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych) nie mają żadnych zadań w tym 
obszarze zapisanych w swoich kompetencjach związanych z zakresem odpowiedzialności 
w ramach Urzędu, ponieważ takich działań w Urzędzie się nie prowadzi i nie uznaje się ich 
za istotne dla samorządu. Oznacza to także, że możliwość wdrażania takich działań nawet 
przez osoby, które widzą taką potrzebę, jest bardzo ograniczona. 
Należy zaznaczyć, że stanowisko dotyczące tego, czy polityka antydyskryminacyjna jest za-
daniem administracji samorządowej w Krakowie, czy nie, zmienia się w zależności od sytuacji. 
Kiedy grupa organizacji pozarządowych starała się na partnerskich zasadach wykorzystać 
istniejące prawo do formowania Komisji Dialogu Obywatelskiego i powołać w 2012 i 2013 
roku KDO ds. Praw Człowieka, Przeciwdziałania Dyskryminacji i Przemocy, otrzymała to-
warzyszącą odmownej decyzji UMK informację, że te obszary nie są zadaniami Wydziału 
Spraw Społecznych ani żadnego innego w UMK2. Jednocześnie, w UMK funkcjonował w tam-
tym czasie interdyscyplinarny Zespół Zadaniowy do spraw opracowania projektu uchwały 
Rady Miasta Krakowa dotyczącego zagadnień  z zakresu wielokulturowości, przeciwdzia-
łania dyskryminacji, rasizmowi i ksenofobii w Krakowie, powołany na mocy Zarządzenia 
Prezydenta Miasta Krakowa z marca 2013 roku. Sytuacja ta wskazuje, że w zależności od 
bieżącej potrzeby, tj. zewnętrznej presji do zajęcia się tematem lub wewnętrznym oporem 
wobec podejmowania tej kwestii, przeciwdziałanie dyskryminacji jest arbitralnie i okazjo-
nalnie uznawane przez krakowską administrację samorządową za zadanie gminy lub nie. 
Widoczny jest także brak skomunikowania ze sobą poszczególnych jednostek i wydziałów 
w UMK – w urzędzie wiedza o podejmowanych przez konkretne jednostki zadaniach z za-
kresu przeciwdziałania dyskryminacji jest rozproszona i niepełna. 
Przykładem, który pokazuje jasno, że jeśli działanie na rzecz grupy zagrożonej dyskrymina-
cją jest wpisane ustawowo w zadania administracji samorządowej, to nie jest ono kwestiono-
wane jako zadanie gminy – jest zobowiązanie gmin i powiatów do prowadzenia działań na 
rzecz społeczności romskiej w ramach rządowego programu, a także przyjmowania progra-
mów działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Ponieważ jest to obowiązek ustawowy, 
programy te są w gminach przyjmowane i realizowane, funkcjonują pełnomocnicy ds. osób 
niepełnosprawnych oraz przeznaczane są środki na działalność w tym obszarze. W Krako-
wie na tej zasadzie działa Pełnomocnik Prezydenta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych, 

2  Podstawowe informacje na ten temat znajdują się w dalszej części niniejszego rozdziału, natomiast 
pełna wersja tekstu o trzykrotnie (stan na luty 2014) odrzuconym przez Wydział Spraw Społecz-
nych wniosku o powołanie KDO ds. Praw Człowieka, Przeciwdziałania Dyskryminacji i Przemocy 
znajduje się w Rozdziale 7 tej publikacji. 
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którym od 1 stycznia 2003 roku jest Bogdan Dąsal, funkcjonuje Powiatowa Społeczna Rada 
ds. Osób Niepełnosprawnych oraz przyjęto kolejny Powiatowy Program Działania na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych na lata 2011–2014, przewidujący finansowanie działań, które 
w szerokim planie mogą sprzyjać przeciwdziałaniu dyskryminacji (choć mimo relatywnego 
zaawansowania nie można jednak uznać dokumentu za wynik spójnej i kompleksowej poli-
tyki antydyskryminacyjnej). Program na rzecz społeczności romskiej w Krakowie jest realizo-
wany na mniej złożonym poziomie i ma charakter przede wszystkim pomocowy.
REKOMENDACJA: W sytuacji kiedy osoby decyzyjne w krakowskim (i innych) samorządzie 
terytorialnym deklarują, że realizacja polityki antydyskryminacyjnej na poziomie lokalnym 
jest zależna od istnienia w ustawie o samorządzie terytorialnym lub w innych obowiązują-
cych dokumentach określających zadania administracji lokalnej, konkretnych zapisów wprost 
dotyczących odpowiedzialności za przeciwdziałanie dyskryminacji, decydenci/decydentki 
i administracja centralna powinni uzupełnić powyższe dokumenty o takie zobowiązanie do 
prowadzenia polityki antydyskryminacyjnej ze względu na wszystkie przesłanki. Oznaczać 
to będzie, że przeciwdziałanie dyskryminacji na poziomie lokalnym nie będzie uzależnione 
wyłącznie od poziomu świadomości wagi problemu w administracji samorządowej, a ści-
ślej – wśród poszczególnych jej pracowników i pracowniczek. Zapisanie expressis verbis 
w ustawach dotyczących samorządu terytorialnego zadań związanych z przeciwdziałaniem 
dyskryminacji i przemocy, w tym motywowanej uprzedzeniami oraz wspieranie osiągania 
rzeczywistej równości mieszkańców i mieszkanek, da podstawę do realizacji takich działań, 
podobnie jak dzieje się to (w Krakowie w sposób relatywnie zaawansowany) w przypad-
ku wypełniania już istniejących obowiązków gmin i powiatów, związanych z działaniami 
na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Za zapisami ustawowymi powinny iść alokacje 
budżetowe na realizację obowiązkowych zadań gmin w obszarze polityki antydyskrymina-
cyjnej. Odgórne zobowiązanie do prowadzenia polityki antydyskryminacyjnej nie pozwoli 
ponadto dłużej usprawiedliwiać zawężonych, incydentalnych i arbitralnych działań UMK 
w tym zakresie. Będzie także jasnym kryterium oceny stopnia wypełniania zadań admini-
stracji samorządowej. Jednocześnie, takie zapisy pozwolą uniknąć sytuacji, w której wzięcie 
przez administrację gminną odpowiedzialności za realizację polityki antydyskryminacyjnej 
jest rozstrzygane uznaniowo, w zależności od bieżącego interesu wizerunkowego władz 
samorządowych. 

Waga polityki antydyskryminacyjnej jest rozumiana i uznana przez osoby decyzyjne 
w administracji samorządowej. Osoby decyzyjne mają świadomość celu i znaczenia 
tej kwestii dla rozwoju wspólnoty mieszkańców i mieszkanek miasta. Osoby te – 
urzędnicy i urzędniczki oraz decydenci i decydentki – nie używają stereotypowych 
wyobrażeń związanych z różnymi grupami mniejszościowymi. W komunikowaniu 
problemów tych grup posługują się argumentami opartymi na wiedzy i przepisach 
prawa, a nie na stereotypach.
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WNIOSEK Z MONITORINGU: W odniesieniu do polityki antydyskryminacyjnej często po-
jawiał się u naszych rozmówców i rozmówczyń argument zależności jej wprowadzenia od 
woli politycznej, której osoby decyzyjne nie mają w ogóle albo widzą wprowadzanie ta-
kiej polityki jako zagrożenie dla ich popularności w wymiarze partyjnym. W szczególności 
brak woli politycznej odnoszono do radnych. Nasza diagnoza braku woli politycznej – mimo 
zdających się wspierać ideę deklaracji – dotyczy także Prezydenta Krakowa. Taka postawa 
wiąże się z przekonaniem, że przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wybrane prze-
słanki jest „tematem kontrowersyjnym”, związanym z osobistym światopoglądem i wątkiem 

„ideologicznym”, a jasne opowiedzenie się za nim przez administrację samorządową oraz 
radnych i radne oznaczać miałoby opowiedzenie się po stronie „jednej opcji ideologicznej”. 
Tymczasem jest to po prostu realizowanie obowiązującego w Polsce prawa, opierającego się 
na konstytucyjnych zasadach równości wszystkich obywateli i obywatelek. Dostrzegalne jest 
także w krakowskim urzędzie i wśród znaczącej części krakowskich radnych przekonanie, 
że ta tematyka należy do kwestii nieistotnych i niewymagających podejmowania żadnych 
działań. 
Przeanalizowany przez nas materiał pokazuje bardzo wyraźnie, że za „trudne”, „zideolo-
gizowane” i „kontrowersyjne” przesłanki uważane są: płeć, orientacja seksualna (niehete-
roseksualna) oraz tożsamość płciowa. Dochodzi tu do specyficznej, wykluczającej i zama-
zującej prawdziwe oblicze uprzedzeń sytuacji, w której cechy są wartościowane. Te wyżej 
wymienione są często uznawane za „polityczne” lub „ideologiczne” oraz w sposób nieuza-
sadniony wiązane z kwestiami światopoglądowymi. Natomiast takie cechy jak: niski status 
społeczno-ekonomiczny, niepełnosprawność, bycie osobą starszą lub uzależnioną nie są 
traktowane w kategoriach światopoglądowych, należą do cech opatrzonych kategorią nie 
ideologii, lecz „pomocowości”, „integracji społecznej”, „przeciwdziałania wykluczeniu spo-
łecznemu”, rozumianych przy tym w sposób paternalistyczny. 
Często pojawiały się wątki wskazujące w sposób zawoalowany na to, że osoby, szczegól-
nie radni i radne, ale też pracownicy i pracowniczki UMK, od których zależy np. przyjęcie 
rozwiązań z zakresu polityki antydyskryminacyjnej, uzasadniają swoją niechęć do podejmo-
wania przez UMK tego rodzaju działań swoimi osobistymi uprzedzeniami do przedstawicieli 
i przedstawicielek niektórych grup. Bardzo często w takich sytuacjach pojawia się niepraw-
dziwy argument o kosztowności takich działań lub/i wątek priorytetu ekonomicznego jed-
nych działań nad innymi. Argument kosztów ma przykrywać kwestię faktycznego braku woli 
realizowania wartości równości. 
Jedną z nielicznych osób reprezentujących administrację samorządową Krakowa, która 
w pewnej mierze sygnalizowała rozumienie przeciwdziałania dyskryminacji, odwołujące 
się do znaczenia praw człowieka i konieczności podnoszenia świadomości mechanizmów 
funkcjonowania uprzedzeń, a także wymieniała różne przesłanki jako równie ważne, była 
Magdalena Sroka, pełniąca funkcję Zastępcy Prezydenta ds. Kultury i Promocji Miasta. Inną 
taką osobą, prezentującą przygotowanie merytoryczne do prowadzenia działań z obszaru 
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polityki antydyskryminacyjnej, jednak bez kompetencji decyzyjnych w tym zakresie, była 
Magdalena Furdzik, kierowniczka Referatu Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Spo-
łecznych MOWIS. Osobą zaangażowaną, merytorycznie kompetentną i dysponującą zna-
czącą refleksją nad społecznymi kontekstami dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność 
(choć już nie jako przesłanki krzyżującej się z innymi cechami) oraz posiadającą know-how 
w obszarze wdrażania działań na rzecz grup zagrożonych marginalizacją jest Pełnomocnik 
Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych Bogdan Dąsal. W różnym stopniu – zaan-
gażowania, wiedzy, kompetencji decyzyjnych – te trzy osoby mogłyby stać się sojusznikami 
polityki antydyskryminacyjnej realizowanej przez administrację samorządową Krakowa. 
Równość wpisuje się w podstawowe prawa człowieka, a mające ją gwarantować przeciw-
działanie dyskryminacji jest jednym z podstawowych narzędzi wspierających budowanie 
równości jako fundamentalnej wartości demokratycznej oraz wartości bezpośrednio zapi-
sanej w artykule 32 Konstytucji Rzeczpospolitej Polski. Osobiste uprzedzenia wobec grup 
dyskryminowanych, czy to osób starszych, czy kobiet, czy też osób nieheteroseksualnych 
lub o kolorze skóry innym niż „biały”, nie powinny decydować o tym, czy będą z zaanga-
żowaniem prowadzone prace nad projektami antydyskryminacyjnymi, które powinny być 
wdrożone przez UMK. Niezbędne jest oddzielenie własnych poglądów od funkcji publicz-
nych i stanowisk, które radni i radne zajmują jako reprezentanci mieszkanek i mieszkańców, 
a urzędnicy i urzędniczki jako osoby w służbie publicznej, mające wspierać systemową re-
alizację potrzeb osób, które należą do różnych grup. Polityka antydyskryminacyjna nie jest 
kwestią opinii, jest koniecznością, jeśli myśli się o rozwoju społeczności z uwzględnieniem 
perspektywy praw człowieka – kluczowej dla demokracji. 
W trakcie badań okazało się, że UMK z niejasnych przyczyn nie podjął zaangażowania 
w projekt Fundacji Feminoteka, Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego i In-
stytutu Laudator pt. „Równe traktowanie standardem dobrego samorządu” (mimo wcze-
śniejszego zainteresowania projektem, sygnalizowanego jego organizatorom). Tymczasem 
projekt ten dawał szansę rozwijania przez zespoły urzędniczek i urzędników wiedzy o me-
chanizmach dyskryminacji, polityce antydyskryminacyjnej na poziomie samorządów teryto-
rialnych, przeciwdziałaniu dyskryminacji w bieżącej pracy administracji samorządowej.
REKOMENDACJA: Osoby decyzyjne na poziomie samorządowym powinny mieć wiedzę 
dotyczącą zakorzenienia polityki antydyskryminacyjnej w prawie i podstawowych warto-
ściach demokratycznych, takich jak wolność i równość, a ich osobiste przekonania nie mogą 
mieć wpływu na stan realizacji tych zasad w życiu samorządu lokalnego, czyli wspólnoty 
wszystkich mieszkańców. Prawo do równości mieszkańców i mieszkanek oraz wolności od 
dyskryminacji i przemocy, w tym motywowanej uprzedzeniami bez względu na ich przyna-
leżność do różnych grup powinno być realizowane przez decydentów i decydentki w ich misji 
wspierania rozwoju społeczności na poziomie lokalnym. Osoby decyzyjne powinny zadbać 
o pogłębienie swojej wiedzy związanej z mechanizmami działania dyskryminacji i procesów 
wykluczenia społecznego, tak aby ich decyzje bazowały na wiedzy, a nie na uprzedzeniach 
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lub przekonaniu o „kontrowersyjności” tematu. Osoby te powinny także znać przepisy praw-
ne dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji na poziomie krajowym i międzynarodowym 
oraz powiększać swoją wiedzę związaną z dobrymi praktykami polityki antydyskryminacyj-
nej w innych miastach, w tym wcześniejszych i obecnych miastach partnerskich i współpracu-
jących z Krakowem (np. Dublin, Göteborg, Wiedeń) oraz w miastach zrzeszonych w sieciach, 
do których Kraków dopiero aplikuje (np. Koalicja Miast Przeciw Rasizmowi UNESCO) i już 
należy (pośrednio Rada Gmin i Powiatów Europy, International Cities of Refuge Network) lub 
należał w przeszłości (Eurocities). Jednym z podstawowych szkoleń obejmujących wszystkie 
osoby pracujące w UMK powinien być warsztat antydyskryminacyjny, uwzględniający także 
kwestie związane z zapobieganiem i reagowaniem na mobbing i molestowanie, w tym mole-
stowanie seksualne. Innym obowiązkowym elementem rozwoju każdego urzędnika i urzęd-
niczki, a także innych osób pełniących służbę publiczną na poziomie administracji samorzą-
dowej powinny być szkolenia związane z ich pracą w kontekście włączania perspektywy 
przeciwdziałania dyskryminacji do swoich działań na każdym ich etapie i poziomie. 

Dokumenty statutowe i strategiczne miasta zawierają odniesienia do równości bez 
względu na jakąkolwiek przesłankę, a równość jest jedną z podstawowych wartości 
realizowanych w działaniach administracji samorządowej. Dokumenty te są neutralne 
światopoglądowo. Stwierdzają także, że przeciwdziałanie dyskryminacji jest jednym 
z zadań wspierających rozwój samorządu jako wspólnoty mieszkańców i mieszkanek.

WNIOSEK Z MONITORINGU: Nasze badania pokazują, że brakuje jakichkolwiek meryto-
rycznych zapisów odwołujących się do przeciwdziałania dyskryminacji w miejskich doku-
mentach statutowych i strategicznych, długoterminowo kierunkujących działania administra-
cji miejskiej, w tym Strategii Rozwoju Krakowa 2005–2015. Jednocześnie osoby decyzyjne 
w obszarze polityki społecznej i kulturalnej (z formalnym lub/i faktycznym wpływem na po-
lityki realizowane w tych obszarach) sygnalizowały, że wprowadzenie takich zapisów do 
obecnie tworzonej3 Strategii Rozwoju Krakowa na kolejne lata (2015–2025 lub 2015–2030) 
jest jedną z dźwigni zmiany sytuacji, w której nie jest realizowana całościowa polityka anty-
dyskryminacyjna na poziomie lokalnym, a działania, które są podejmowane, są realizowane 
w dużej mierze w sposób przypadkowy i wybiórczy. 
Tymczasem dokumenty strategiczne nie zawierają takich horyzontalnych i jasnych przeka-
zów, a jeśli zawierają jakieś ich elementy (głównie związane z działaniami na rzecz osób 
starszych, niepełnosprawnych oraz „zagrożonych marginalizacją”, w szczególności ze 
względu na status materialny), to przedstawiają podejście do tych grup dalekie od part-
nerskiego. Grupy te („zagrożone marginalizacją”) przedstawiane są w sposób oceniający 

3  Stan na dzień luty 2014 r. 
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i paternalistyczny, jako np. takie, „które nie dysponują żadnym własnym potencjałem” lub też 
„grupy nieporadne” (Strategia Rozwoju Krakowa 2005–2015). 
Dodatkowo, dokument strategiczny projektujący kierunki rozwoju miasta w wymiarze  10-let-
nim, zawiera zapisy sygnalizujące szczególne przywiązanie osób je tworzących do jednej, 
dominującej opcji wyznaniowej/światopoglądowej. W „Strategii Rozwoju Krakowa 2005–
2015” silnie obecne są odniesienia do znaczącej roli Kościoła katolickiego w tradycji i współ-
czesności miasta, a także do jego roli w strategicznym rozwoju Krakowa. Strategia zawiera 
silne i wartościujące odniesienie do tradycji katolickiej, informując o rozumianym jako kato-
licki „duchowym potencjale tego miasta”. Pojawia się tu także utrzymany w religijnym duchu 
zapis o „Jego Świątobliwości Janie Pawle II, który stąd wyszedł na posługę Piotrową” oraz 
stwierdzenie, że „dla funkcjonowania miasta duchowość ta [katolicka] jest bardzo ważna”. 
Nie jest naszą rolą tę opinię negować ani ją potwierdzać. Jest jednak naszą rolą podkreślić, 
że w tym dokumencie strategicznym nie ma żadnych odniesień do innych rodzajów duchowo-
ści czy innych wyznań niż katolickie jako ważnych aspektach funkcjonowania miasta. Brak 
np. jakiegokolwiek wątku podkreślającego znaczenie religijnej wspólnoty ewangelików, do-
robku religijnego prawosławia czy judaizmu w mieście (wątki związane ze społecznością 
żydowską nie pojawiają się w części Strategii związanej z duchowością, lecz tylko części 
związanej z kulturą, w kontekście przeszłości). Nie pojawia się także wątek bezwyznanio-
wości. Rola religii katolickiej jest w tym dokumencie dominująca, a językowi opisu daleko do 
neutralności – jest on używany do opisu całej wspólnoty mieszkańców i mieszkanek Krako-
wa, która przecież jest wewnętrznie zróżnicowana (nie tylko ze względu na wyznanie, reli-
gię, światopogląd). Nieodniesienie się do innych, równorzędnych opcji wyznaniowych czy 
bezwyznaniowej wyznacza pewien założony horyzont światopoglądowy. Ogranicza to wi-
doczność potrzeb grup niewpisujących się w ten wizerunek całej społeczności, wytwarzany 
z perspektywy jednej tylko grupy. Za tym horyzontem izolowane są grupy nieuwzględnione 
w tej jednolitej wizji. A skoro za horyzontem, to niedostrzegane lub unieważniane są także 
ich potrzeby – rośnie ryzyko pogłębiania nierówności i przyzwolenia na łamanie ich praw.  
Innym szczególnym fragmentem Strategii jest ten, w którym lokalna administracja samorzą-
dowa oraz władze gminy zasygnalizowały w szczególny sposób bycie w opozycji światopo-
glądowej do wyobrażonych działań administracji centralnej, przyjmując w Strategii Rozwoju 
Miasta (2005–2015) zapis o tym, że konieczne jest objęcie szczególnym wsparciem rodzin 
wielodzietnych, ponieważ na poziomie centralnym „działania ustawodawcze często zmie-
rzają do usankcjonowania rozkładu rodziny”. Obecność tego sformułowania w dokumencie 
o takiej randze jest bardzo wyraźnym sygnałem odstąpienia krakowskiej administracji samo-
rządowej od postulatu neutralności światopoglądowej. 
W dokumentach strategicznych brakuje odniesienia także do innych wymiarów różnorodno-
ści występującej w mieście. Różnorodność jest tutaj niemal wyłącznie przedstawiana w odnie-
sieniu do kultury/historii żydowskiej, a także jednorazowo w kontekście „interkulturowości” 
(Strategia Rozwoju Krakowa) jako wątku związanego z integracją europejską i edukacją. 
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Pojawiają się także odniesienia do cudzoziemców, tych, których migracja jest pożądana 
w związku z powodami turystycznymi lub zawodowymi, a którzy mieliby się osiedlać w Kra-
kowie i stanowić o podnoszeniu potencjału rozwojowego miasta (naukowcy, przedsiębiorcy, 
pracownicy międzynarodowych firm). Kuriozum jest zapis w Strategii, że aby odpowiedzieć 
na ich potrzeby, miałyby być budowane ze środków miejskich boiska do squasha i pola gol-
fowe, a dla ich dzieci rozwijane międzynarodowe szkoły. W odniesieniu do żadnej z innych 
grup wymienionych w Strategii tego typu zapisy się nie pojawiają. 
Także w Programach współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowy-
mi brakuje wielu obszarów wymienianych jako obszary działalności pożytku publicznego 
w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie4, które bezpośrednio odnoszą 
się do praw człowieka i równości. Tych obszarów UMK nie wyznacza sobie jako obszarów, 
w których współpraca z organizacjami pozarządowymi powinna być prowadzona. Wyłącza 
to poza nawias nie tylko same te organizacje, ale przede wszystkim odbiorców i odbiorczy-
nie ich działań. 
REKOMENDACJA: Aby możliwe było realizowanie polityki antydyskryminacyjnej na po-
ziomie miasta, dokumenty statutowe i strategiczne, w tym Strategia Rozwoju Miasta, muszą 
zostać uzupełnione o zapisy dotyczące konieczności przeciwdziałania dyskryminacji ze 
względu na różne przesłanki, np. cel tworzenia różnorodnej, otwartej na różnice społecz-
ności mieszkańców i mieszkanek poprzez przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na 
jakąkolwiek przesłankę. Taki zapis mógłby zostać wprowadzony do Strategii Rozwoju Kra-
kowa na kolejne lata, a następnie – wynikająco – do powstającej Strategii Rozwoju Kapita-
łu Społecznego i niższych rangą dokumentów operacyjnych. Cel powinien dotyczyć wprost 
przeciwdziałania przemocy, w tym motywowanej uprzedzeniami, i dyskryminacji ze wzglę-
du na szeroki wachlarz przesłanek. Następnie, do tego celu powinien zostać sformułowany 
adekwatny, horyzontalny program sektorowy, organizujący realizację polityki antydyskry-
minacyjnej w mieście (patrz: punkt VI niniejszego dokumentu). Równolegle w Programach 
współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi powinny zostać ujęte 
obszary działalności pożytku publicznego dotyczące praw człowieka i równości jako ważne 
obszary współpracy UMK z organizacjami pozarządowymi. 

Polityka antydyskryminacyjna jest normą na poziomie wewnętrznych 
działań urzędu. Urząd Miasta Krakowa formułuje wewnętrzne 
uregulowania antydyskryminacyjne dotyczące kwestii pracowniczych 
w odniesieniu do różnych przesłanek. Dostępność urzędu i efektów jego 
pracy, w tym dostęp do informacji publicznej bez względu na jakąkolwiek 

4  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tekst 
ustawy dostępny tutaj: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030960873 [dostęp: 
15.02.2014].

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030960873


123

przesłankę jest faktem na bieżąco monitorowanym. Regulaminy 
są formułowane w sposób przystępny, upowszechniane w trybach 
umożliwiających zapoznanie się z nimi osobom niezależnie od poziomu 
sprawności czy posługiwania się językiem pisanym5.

WNIOSEK Z MONITORINGU: Choć nie było to głównym elementem naszej pracy monito-
ringowej, kilkakrotnie w jej trakcie przedstawiono nam informację, że w Urzędzie Miasta 
Krakowa od ok. 10 lat funkcjonuje regulamin dotyczący równości kobiet i mężczyzn w za-
trudnieniu. W rozmowach z osobami decyzyjnymi na temat działań antydyskryminacyjnych 
realizowanych przez UMK fakt ten był bardzo często przywoływany jako wyraz antydy-
skryminacyjnego nastawienia UMK oraz politycznej woli Prezydenta Miasta. Tymczasem 
wprowadzenie do regulaminu pracy kwestii związanych  z niedyskryminacją ze względu na 
jakąkolwiek przesłankę (nie tylko na płeć) jest obowiązkiem każdego pracodawcy w Polsce, 
wynikającym z Kodeksu Pracy (Rozdział IIa, Równe traktowanie w zatrudnieniu). Zatem jest 
to nie tyle dodatkowe działanie i wyraz realizacji polityki antydyskryminacyjnej na poziomie 
wewnętrznym, co działanie wypełniające przepisy polskiego prawa pracy, które zakazuje 
dyskryminacji. 
Dostępność infrastruktury UMK także nie była bezpośrednim tematem naszej pracy, ale  
w niektórych jej aspektach zwracaliśmy/zwracałyśmy uwagę na dostosowanie infrastruktury 
urzędu, np. czasu urzędowania, fizycznej dostępności urzędu i informacji o jego działaniach 
do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności (nie tylko ruchowej, ale też wzroku 
czy słuchu), w tym także informacji zawartych na stronach internetowych Urzędu. Okazało 
się, że strona internetowa BIP Urzędu Miasta nie zawsze zawiera wszystkie dokumenty, które 
zgodnie z prawem powinny być tam publikowane (np. protokoły, uchwały, zarządzenia). Jeśli 
są one dostępne, częstą praktyką jest zamieszczanie na stronach www UMK (szczególnie 
BIP) dokumentów w formie skanu lub w formacie jpg. Do takich dokumentów nie mają dostępu 
osoby z niepełnosprawnością wzroku, ponieważ takie pliki są niemożliwe do odtworzenia 
przez programy czytające przez nie używane. Nasze prośby o przesłanie dokumentów (np. 
wybranych uchwał Rady Miasta Krakowa) w formie dostępnej dla osoby z niepełnosprawno-
ścią wzroku, zwykle odnosiły skutek i otrzymywaliśmy/otrzymywałyśmy dokumenty w ocze-
kiwanym formacie. 
REKOMENDACJA: Ponieważ stosowanie zasady równego traktowania wewnątrz urzędu po-
zwala na uświadomienie urzędnikom i urzędniczkom, że także oni/one mogą w miejscu pracy 
doświadczyć dyskryminacji, w szczególności ze strony pracodawcy, ale także – że podlega-
ją ochronie prawa, to ważne jest, aby regulaminy pracy i inne dokumenty koordynujące kwe-
stie pracownicze z założenia zawierały zapisy antydyskryminacyjne ze względu na wszyst-
kie przesłanki. Warto także budować szacunek dla różnorodności w urzędzie, zarządzając 

5  Np. osobom z niepełnosprawnością wzroku, osobom nieumiejącym czytać.  
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polityką zatrudnieniową w ten sposób, by wśród osób pracujących w urzędzie były osoby 
należące do różnych grup mniejszościowych – a także tę politykę jasno nazywać i komuniko-
wać. Realne tworzenie różnorodnego zespołu pracowników i pracownic oraz towarzyszące 
mu komunikowanie na zewnątrz, że różnorodność jest wartością, może wesprzeć uwzględ-
nianie potrzeb różnych grup w działaniach administracji samorządowej. Będzie to także dla 
mieszkańców i mieszkanek sygnał potwierdzający, że urząd promuje w swojej polityce za-
trudniania wizję różnorodnej wspólnoty samorządowej. 
Aby wszystkie osoby miały pełny dostęp do informacji publicznej zamieszczonej  w Biuletynie 
Informacji Publicznej UMK, komplet dokumentów powinien być tam zamieszczany. Aby miały 
do niej realny dostęp osoby z niepełnosprawnością, dokumenty te powinny być udostępniane 
w formatach Word lub ODT (nie wszystkie programy czytające przetwarzają pliki JPG lub 
PDF, w których dostępna jest przeważająca część dokumentacji zamieszczonej w BIP). Nale-
ży podkreślić, że nawet w przypadku plików tekstowych nie są przetwarzane grafiki, dlatego 
w takich przypadkach powinny one zostać dodatkowo opisane słownie.

Język dokumentów administracji samorządowej jest wrażliwy na różnice 
i niedyskryminujący. Osoby reprezentujące samorząd używają takiego właśnie 
języka w odniesieniu do grup mniejszościowych i ich doświadczeń związanych 
z dyskryminacją. Urząd komunikuje na zewnątrz swoje zaangażowanie 
w przeciwdziałanie dyskryminacji. 

WNIOSEK Z MONITORINGU: W rozmowach z decydentami i decydentkami oraz  w anali-
zie pozostałego zgromadzonego materiału badawczego weryfikowana była także warstwa 
językowa i znaczeniowa. Język wszystkich przeanalizowanych dokumentów jest niewrażliwy 
ze względu na płeć i inne przesłanki. Jest także konstruowany z perspektywy grupy więk-
szościowej, co ogranicza możliwość analizowania sytuacji, diagnozowania potrzeb i pla-
nowania rozwiązań pod kątem różnorodności mieszkańców i mieszkanek Krakowa. Także 
wypowiedzi części urzędników/urzędniczek i innych osób decyzyjnych zawierały słownic-
two i pojęcia niepoprawne, nieadekwatne lub nieumiejętnie odnoszące się do różnych grup, 
czasem mające wydźwięk pejoratywny. 
Wśród nich znajdowało się nieistniejące pojęcie „genderyzm” (dla opisania koncepcji równo-
ści płci i emancypacji kobiet) czy „inna orientacja” (stosowane dla określenia jednej z orien-
tacji, tj. nieheteroseksualnej, choć także heteroseksualność jest orientacją seksualną) lub 

„identyfikacja seksualna” (używane – błędnie – jako zamiennik orientacji seksualnej), ale też 
takie wychodzące z użycia i oceniające sformułowania konstruowane z perspektywy grupy 
większościowej jak „upośledzeni” (osoby z niepełnosprawnością), czy „ociemniali” (osoby 
z niepełnosprawnością wzroku). Usłyszeliśmy/usłyszałyśmy też wypowiedź o „wycinaniu się 
i walce plemion” w kontekście różnic w ramach różnych grup ze społeczności romskiej oraz 
żarty z osób starszych, związane z wiekiem. Zdajemy sobie sprawę, że posługiwanie się ta-
kim językiem i stereotypami odzwierciedla ogólny poziom wiedzy w społeczeństwie na temat 
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języka wrażliwego na różnice oraz poziom uprzedzeń w nim panujących. Jednocześnie uwa-
żamy, że osoby reprezentujące wspólnotę samorządową powinny się takimi pojęciami posłu-
giwać w sposób kompetentny oraz w żadnym wypadku nie posługiwać się stereotypowymi 
przekazami. Modeluje to przekaz na zewnątrz i buduje przyzwolenie dla dyskryminujących 
zachowań i stereotypizujących treści. Powyższe przykłady charakteryzują język opisujący 
grupy zagrożone dyskryminacją z perspektywy grupy większościowej. 
W tym kontekście zauważonym przez nas działaniem pozytywnym jest uwrażliwienie na 
płeć języka Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządo-
wymi na rok 2014 (w wątkach dotyczących mieszkańców i mieszkanek), co wydarzyło się 
po uwzględnieniu przez UMK uwag zgłoszonych w konsultacjach społecznych przez jedną 
z antydyskryminacyjnych organizacji pozarządowych. Ważne, aby nie tylko język odzwier-
ciedlał wrażliwość na sytuację grup zagrożonych dyskryminacją, ale także treść i cele tego 
i innych dokumentów do tego zagrożenia nawiązywała i mu przeciwdziałała. Po raz kolejny 
należy też podkreślić zobowiązanie osób pełniących służbę publiczną do nieposługiwania 
się osobistymi uprzedzeniami w pracy w sferze publicznej, w tym do niepowielania stereoty-
pizujących treści czy posługiwania się mową nienawiści. 
REKOMENDACJA: Warto wprowadzić, szczególnie w strategicznych dokumentach, język 
wrażliwy na płeć i niedyskryminujący ze względu na jakąkolwiek inną przesłankę, formu-
łujący przekazy na temat grup zagrożonych dyskryminacją w sposób nieoceniający (takim 
przykładem jest m.in. wspomniane już wcześniej sformułowanie ze Strategii Rozwoju Krako-
wa 2005–2015 „grupy nieporadne”). Językowa wrażliwość dokumentów podkreśli zaan-
gażowanie miasta w ideę równości osób mieszkających na jego terenie, a także przyczyni 
się do lepszego rozpoznawania potrzeb mieszkańców i mieszkanek, w tym ze względu na 
płeć, zgodnie z horyzontalną zasadą gender mainstreaming, obowiązującą we wszystkich 
działaniach realizowanych ze środków publicznych – segregowanie danych np. ze wzglę-
du na płeć wpływa na uwypuklenie specyficznych grup ze względu na ich doświadczenia 
związane z płcią. Warto, aby osoby pracujące w urzędzie, a szczególnie osoby reprezen-
tujące UMK, miały kompetencje językowe związane z odnoszeniem się do grup narażonych 
na dyskryminację oraz nie używały w swoich wypowiedziach wątków dyskryminujących czy 
stereotypizujących.

W Gminie Miejskiej Kraków istnieje strategia przeciwdziałania 
dyskryminacji – dokument przekrojowo odnoszący się do kwestii 
przeciwdziałania dyskryminacji (strategia przeciwdziałania 
dyskryminacji) ze względu na wszystkie przesłanki, a jego zapisy są 
wdrażane w różnorodnych aktywnościach gminy. 

WNIOSEK Z MONITORINGU: W czasie prowadzenia monitoringu formalnie nie istniał ża-
den dokument horyzontalnie odnoszący się do przeciwdziałania dyskryminacji z poziomu 
samorządu lokalnego. 
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Dostępne były pojedyncze dokumenty, które wycinkowo odnosiły się do kwestii związanych 
z „wykluczeniem społecznym”, „obszarami społecznie wrażliwymi”. Nie odnosiły się one do 
dyskryminacji wprost ani też nie odnosiły się do niej w sposób kompleksowy, tj. uwzględniając 
wszystkie przesłanki / cechy prawnie chronione. Żaden z tych dokumentów nie posługuje 
się pojęciem dyskryminacji, nie istnieje w dokumentach lokalnych jego definicja, nie ma też 
wątków wskazujących na zrozumienie mechanizmu społecznego marginalizowania osób ze 
względu na ich przynależność do konkretnych grup społecznych. W dokumentach nie istnieją 
odwołania do badań potrzeb różnych grup społecznych, w tym grup dyskryminowanych ani 
do żadnych źródeł wiedzy dotyczącej dyskryminacji i jej przeciwdziałania. Dostrzec można 
brak spójności i konsekwencji: dane określenie jest różnie definiowane w poszczególnych do-
kumentach, a nawet w treści jednego dokumentu (np. Strategia Rozwiązywania Problemów 
Społecznych zawiera różne definicje „wykluczenia społecznego”).
W formie wycinkowej odniesienia do grup dyskryminowanych (bez używania tego pojęcia) 
pojawiają się w Powiatowym Programie Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych 2011–
2014, Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2007–2013, a tak-
że w Programie Młody Kraków, jak również w wypowiedziach osób decyzyjnych reprezen-
tujących UMK. Wyróżnione (nie zawsze trafnie) przez te osoby i dokumenty grupy to przede 
wszystkim osoby niepełnosprawne6, osoby starsze, osoby ze społeczności romskiej, osoby 
chore psychicznie, a także (różnie nazywane) osoby o niskim statusie materialnym. W rozmo-
wach w tym kontekście pojawiały się także (rzadziej) osoby uzależnione, dodatkowo repa-
trianci – jako wyróżniona grupa, wobec której Urząd prowadzi działania wspierające (choć 
wprost nie jest to grupa narażona na dyskryminację). Kobiety i mężczyźni wymieniani byli 
w rozmowach, ale wyłącznie w kontekście regulacji obowiązujących urząd jako pracodawcę. 
Brakuje odniesienia do płci w innych kontekstach niż równość wynagrodzeń wewnątrz UMK, 
brak też odniesień do kwestii wyznania (innego niż katolickie), orientacji psychoseksualnej, 
tożsamości płciowej, koloru skóry (umownie nazywanego „rasą7”) i innych cech. 
Przystąpienie Krakowa do International Cities of Refuge Network w 2011 roku wydaje się 
być związane bardziej ze staraniami UMK o przyznanie statusu Miasta Literatury UNESCO, 
niż z rzeczywistym i jasno komunikowanym zaangażowaniem w przeciwdziałanie dyskrymi-
nacji i ze względu na status migrancki / uchodźstwo. W opracowaniu i procesie decyzyjnym 

6  Tam, gdzie piszemy o „osobach niepełnosprawnych” (a nie o osobach z niepełnosprawnościami), 
odwołujemy się bezpośrednio do brzmień analizowanych dokumentów. W innych fragmentach 
decydujemy się używać bardziej aktualnego sformułowania „osoby z niepełnosprawnością”, „osoby 
z niepełnosprawnościami”. Te terminy pozwalają zaznaczyć, że niepełnosprawność nie obejmuje 
wszystkich tożsamości osoby, lecz jest tylko jednym z jej aspektów. 

7  Umownie, ponieważ nie istnieją różne rasy ludzi, a tylko jedna rasa – ludzka. Dzielenie ludzi na 
rasy samo w sobie jest rasistowskie. Nieistnienie ras nie zmienia przy tym sytuacji, w której osoby 
realnie doświadczają rasizmu, czyli gorszego traktowania ze względu na to, że są postrzegani jako 
przynależący do konkretnej, gorszej „rasy”.
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wewnątrz UMK od maja 2012 znajduje się przygotowany przez Stowarzyszenie Interkul-
turalni PL „Projekt strategii zapobiegania i reakcji na zdarzenia o charakterze rasistowskim 
i ksenofobicznym w przestrzeni publicznej miasta. Propozycja dla samorządu terytorialnego 
Miasta Krakowa 2012–2016”, który mógłby stać się jednym z dokumentów szczegółowych, 
realizujących szeroką politykę antydyskryminacyjną miasta. Niemniej, nadal nie został on 
przez Radę Miasta Krakowa przyjęty. Ponadto, w wywiadach z osobami decyzyjnymi czę-
sto pojawia się odwołanie do niego jako dokumentu, który będzie (w rozmowach z jednymi 
osobami – w sposób kompleksowy, w rozmowach z innymi – tylko częściowo) regulował kwe-
stie przeciwdziałania dyskryminacji w mieście. Tymczasem dokument ten dotyczy wyłącznie 
kwestii rasizmu i antysemityzmu, a najbardziej szczegółowo przedstawione w nim rozwiąza-
nia dotyczą ponadto przede wszystkim przestrzeni publicznej. Istnieje zagrożenie, że jego 
wymiar przeciwdziałania dyskryminacji (w tym mowy nienawiści) zostanie w UMK sprowa-
dzony do tematu walki z antysemickim graffiti na murach oraz do kwestii wizerunkowych 
miasta. Rozpatrywanie kwestii przeciwdziałania dyskryminacji (i to tylko w wybranych jej 
aspektach) przede wszystkim w kontekście budowania wizerunku miasta jako atrakcyjnego 
wizualnie dla zagranicznych turystów, bez silnej refleksji nad samymi przyczynami antysemi-
tyzmu i rasizmu, mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści oznacza bierność UMK w docie-
raniu do genezy problemu i sprzyja strategii maskowania jego skutków. 
Dokument ten – ważny jako pierwszy taki w mieście program sektorowy dotyczący kwestii 
dyskryminacji w odniesieniu do wybranych przesłanek – nie został wciąż jeszcze uchwalony.  
Kilkoro naszych rozmówców i rozmówczyń sygnalizowało wątpliwość co do istnienia w Ra-
dzie Miasta Krakowa woli politycznej, aby go uchwalić. 
REKOMENDACJA: Urząd Miasta Krakowa powinien uruchomić proces wypracowywania  
i wdrażania kompleksowej, obejmującej wszystkie przesłanki dyskryminacji oraz wszystkie 
działania UMK strategii przeciwdziałania dyskryminacji. Strategia powinna powstać w pro-
cesie realnie partycypacyjnym, angażującym przedstawicieli i przedstawicielki różnych grup 
narażonych na dyskryminację oraz lokalne organizacje pozarządowe zajmujące się prze-
ciwdziałaniem dyskryminacji. Taka strategia, nazywana na poziomie UMK programem sek-
torowym, powinna zawierać szczegółową i zgodną z aktualnym stanem prawnym i stanem 
wiedzy definicję dyskryminacji oraz składać się – zgodnie z wytycznymi Strategii Rozwo-
ju Krakowa dla programów sektorowych – z następujących elementów: „nazwa programu, 
diagnoza obszaru objętego programem, cele i priorytety, konkretne działania (zadania), 
harmonogram realizacji, łączne nakłady finansowe, nakłady finansowe w układzie rocz-
nym, źródła finansowania, wskaźniki monitoringu i ewaluacji programu, sposób sprawozda-
wania oraz podmiot koordynujący i/lub realizujący program” (Strategia Rozwoju Krakowa  
2005–2015, s. 56). Co ważne, program taki i działania realizowane w jego ramach powinny 
być ewaluowane nie tylko formalnie czy pod kątem poziomu wykonania budżetu, ale także 
merytorycznie. 
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Przyjęty program sektorowy mógłby nawiązywać (w kontekście równości płci oraz pod 
względem struktury i przekrojowości) do Europejskiej Strategii Równości Szans Kobiet i Męż-
czyzn w Życiu Lokalnym, wydanej przez Radę Gmin i Regionów Europy (CEMR), do której 
dorobku – w związku z przynależnością Krakowa do organizacji członkowskiej CEMR, czyli 
Związku Miast Polskich – Kraków mógłby się w prosty sposób odwołać.  Z dokumentu tego 
można czerpać wzory, projektując politykę antydyskryminacyjną, która z założenia po-
winna mieć charakter horyzontalny, przekrojowy – taki dokument powinien obejmować nie 
tylko takie obszary funkcjonowania społeczności jak polityka społeczna, ale włączać także 
perspektywę antydyskryminacyjną w inne polityki, jako że każda z nich ma wpływ na ży-
cie członków i członkiń wspólnoty samorządowej. W kontekście przeciwdziałania rasizmowi 
i antysemityzmowi program taki mógłby integrować i dodatkowo poszerzać wątki projek-
tu strategii Stowarzyszenia Interkulturalni PL8, który znajduje się obecnie w fazie konsultacji 
u Wiceprezydent Magdaleny Sroki (stan na koniec grudnia 2013). 

W Krakowie prowadzona jest diagnoza barier rozwoju społecznego, 
uwzględniająca kwestie związane z dyskryminacją jako wyzwaniem 
rozwoju. Diagnoza jest kompleksowa, korzysta z różnorodnych 
źródeł informacji, jest realizowana we współpracy z różnorodnymi 
środowiskami mającymi ekspertyzę w tym temacie, z uwzględnieniem 
różnych przesłanek dyskryminacji. Dane są zbierane z podziałem na 
płeć i inne przesłanki. Diagnoza opiera się na rzetelnym i kompetentnym 
podejściu do tematyki dyskryminacji i odnosi się do różnych przesłanek 
dyskryminacji. Diagnoza jest prowadzona regularnie i regularnie 
aktualizowana. 

WNIOSEK Z MONITORINGU: W toku naszej pracy stwierdziliśmy/stwierdziłyśmy, że UMK 
nie gromadzi przekrojowych danych, które pozwoliłyby na bieżąco stawiać diagnozę doty-
czącą skali problemu dyskryminacji w mieście oraz poszczególnych jej obszarów i punktów 
stycznych. Dane, które Urząd zbiera, a które w jakimś stopniu odnoszą się do sytuacji osób 
zagrożonych dyskryminacją, pochodzą w dużej mierze z działalności Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej i określają dotychczasową liczbę świadczeń MOPS bądź pozyskiwane 
są w drodze badania opinii (które jest narzędziem marketingowym, w przeciwieństwie do 
badania potrzeb), prowadzonego przez miasto dorocznie. 
Te pierwsze dane w sposób logiczny ograniczają się wyłącznie do informacji na temat sytu-
acji tych osób, które w poprzednim okresie programowania skorzystały ze wsparcia MOPS 
(„potrzeby” określane są w oparciu o liczbę udzielonych świadczeń, a zatem nie jest to 

8  Projekt Strategii jest dostępny na stronie http://interkulturalni.pl/plik.php?id=40 [dostęp 
10.01.2014]. W niniejszej publikacji  poddajemy analizie jej zawartość, a także przedstawiamy 
widziany z zewnątrz proces prac nad tym dokumentem (Rozdziały 6a i 6b). 

http://interkulturalni.pl/plik.php?id=40
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realne badanie potrzeb, a projektowanie zapotrzebowania na następny rok na podstawie 
zapotrzebowania ubiegłorocznego). 
Te drugie dane pochodzą z badania o p i n i i, a nie ze szczegółowej diagnozy problemów, 
potrzeb i rozwiązań. Inne prowadzone działania badawcze nie podejmują wątków związa-
nych ze stereotypami, uprzedzeniami, dyskryminacją. Nie włączają także w proces diagno-
zowania osób z grup narażonych na dyskryminację, nie przewidują ich udziału. Co bardzo 
istotne, w opinii części naszych rozmówczyń i rozmówców z UMK, to właśnie nierealizowanie 
tego rodzaju diagnozy i deklarowana niewiedza o problemach związanych z dyskryminacją 
na terenie miasta jest jedną z głównych przeszkód dla realizacji polityki antydyskryminacyj-
nej w mieście. 
Istniejąca diagnoza odnosi się najczęściej do obszarów postrzeganych przez UMK jako pro-
blematyczne, głównie ze względów wizerunkowych, marketingowych. Taką diagnozą jest 
praca zrealizowana przez Stowarzyszenie Interkulturalni PL, która okazała się znacząca 
wizerunkowo dla miasta w sytuacji oskarżeń o rasistowskie okrzyki padające z trybun, skie-
rowane do graczy reprezentacji Holandii trenujących na stadionie Wisły w czasie Euro 2012. 
Wtedy bardzo silnie akcentowano wątek wizerunku Krakowa jako przestrzeni wolnej od rasi-
zmu – podczas zwołanej w trybie pilnym konferencji władze miasta deklarowały istnienie po-
lityki antydyskryminacyjnej oraz akcentowały jej względy wizerunkowe właśnie. Prace nad 
strategią przeciwdziałania rasizmowi w przestrzeni publicznej Krakowa dotąd nie zakończy-
ły się jej wdrożeniem. To, co pojawia się najsilniej w tym kontekście w wypowiedziach osób 
odpowiedzialnych za prace nad nią po stronie urzędu, to osłabiające estetyczny wizerunek 
miasta (w oczach turystów) graffiti na murach, zawierające treści antysemickie i ksenofobicz-
ne. Tylko raz pojawił się w takiej wypowiedzi wątek ukrytych za „wojną kibiców” wątków 
rasistowskich i mowy nienawiści oraz przemocy motywowanej uprzedzeniami. Natomiast 
widoczna na murach Krakowa homofobia czy seksizm w ogóle nie pojawiają się w tych wy-
powiedziach, choć są nie mniej widoczne. 
Diagnoza problemów związanych z dyskryminacją – jeśli w ogóle pojawia się w praktyce 
UMK – jest zatem ograniczona do wąskiej grupy przesłanek. Ponadto kwestie, których ist-
niejąca diagnoza dotyczy, traktowane są bądź pomocowo (diagnoza MOPS), bądź przede 
wszystkim wizerunkowo, gdy to cele promocyjne, a nie prawa człowieka są akcentowane 
jako kluczowe w narracjach o konieczności przeciwdziałania rasizmowi czy ksenofobii. 
Ważna dla prowadzenia diagnozy jest działalność Pełnomocnika Prezydenta Krakowa ds. 
Osób Niepełnosprawnych, którego praca jest kompetentna, silnie zakotwiczona w pracy 
z partnerami społecznymi i bazuje na najbardziej aktualnych perspektywach związanych 
z postrzeganiem niepełnosprawności (np. społeczny model niepełnosprawności, social mo-
del of disability). Jest to jedyna taka diagnoza i jedyna grupa, w odniesieniu do której i z którą 
jest ona realizowana. 
Dodatkowo, ciekawą dla nas jako zespołu badawczego kwestią było przeświadczenie 
niektórych osób decyzyjnych w UMK, że projekt, który realizujemy, jest projektem właśnie 
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diagnozującym problem dyskryminacji na terenie krakowskiej gminy – i że to my dostarczymy 
UMK dane na temat dyskryminacji ze względu na różne przesłanki w Krakowie. Nasz pro-
jekt służy tymczasem postawieniu diagnozy związanej z (nie)realizowaniem polityki antydy-
skryminacyjnej przez krakowską administrację samorządową. To założenie niektórych osób, 
z którymi rozmawialiśmy/rozmawiałyśmy, że po zakończeniu badań przedstawimy im dia-
gnozę problemów społeczności Krakowa pod kątem przeciwdziałania dyskryminacji, mówi 
nam o domyślnym przerzucaniu zadania wypracowania takiej diagnozy na organizacje po-
zarządowe, przy jednoczesnym nieprzeznaczaniu na to środków własnych gminy (projekty 
Stowarzyszenia Interkulturalni PL realizowane były ze środków samodzielnie pozyskanych 
przez Stowarzyszenie od sponsorów innych niż UMK: Trust for Civil Society in Central and 
Eastern Europe oraz Fundacji im. Stefana Batorego). Nasi rozmówcy i rozmówczynie zazna-
czali, że UMK bardzo potrzebuje takiej diagnozy, jednocześnie nie podejmując działań na 
rzecz jej zainicjowania. W pewnym stopniu więc sygnalizowanie, że Urząd czeka na Państwa 
[KSA] diagnozę, dlatego nic nie robi w tym zakresie, jest próbą usprawiedliwienia bezczyn-
ności administracji samorządowej. 
REKOMENDACJA: W administracji miejskiej powinien zostać wypracowany system regular-
nego zbierania informacji na temat sytuacji różnych grup społecznych w mieście oraz ich 
potrzeb, a także proponowanych przez nie rozwiązań problemów, z którymi się spotykają. 
Powinno zostać także zrealizowane badanie, w ramach którego zostanie przeprowadzo-
na diagnoza sytuacji mieszkańców i mieszkanek w perspektywie ich narażenia na przemoc 
i dyskryminację, określone zostaną pola zmian w tym zakresie i zdefiniowane zostaną kroki 
prowadzące do osiągnięcia zmian.
Jednostki UMK powinny prowadzić diagnozowanie problemów społecznych z uwzględnie-
niem zagadnienia dyskryminacji ze względu na różnorodne przesłanki, a także dyskrymina-
cji krzyżowej, tj. przecinającego się, nakładającego jednoczesnego wpływu kilku przesłanek. 
Diagnoza powinna być prowadzona w oparciu o dane, jakimi dysponują jednostki miejskie, 
a także dane gromadzone przez partnerów społecznych, w tym organizacje eksperckie 
w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i instytucje badawcze z doświadczeniem prowa-
dzenia tego rodzaju analizy, z których wiele w Krakowie aktywnie działa. UMK powinien 
także prowadzić badanie potrzeb (nie badanie opinii) bezpośrednio z grupami mieszkań-
ców i mieszkanek, szczególnie z udziałem osób z grup zagrożonych dyskryminacją. Dane 
te powinny być gromadzone z podziałem na płeć i inne przesłanki, dotyczyć różnych grup 
zagrożonych dyskryminacją, a także włączać różnorodne środowiska, w tym mieszkańców 
i mieszkanki niezrzeszone w organizacjach, w proces konsultowania rozwiązań budowanych 
na bazie uzyskanej diagnozy. 

W mieście istnieje stały zespół/referat koordynujący prowadzenie 
diagnozy i realizację polityki antydyskryminacyjnej horyzontalnie we 
wszystkich obszarach działania miasta. 
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WNIOSEK Z MONITORINGU: Taki organ nie istnieje w Krakowie. Istnieje Referat do spraw 
Problematyki Osób Niepełnosprawnych w Wydziale Spraw Społecznych, który podlega 
bezpośrednio Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta Krakowa do spraw Osób Niepełnospraw-
nych. Jest to zatem struktura odnosząca się do realizacji polityki związanej z osobami niepeł-
nosprawnymi, powołana do realizacji zadania obligatoryjnego gminy, dysponująca zabu-
dżetowanymi środkami, zintegrowana z innymi politykami Urzędu i koordynująca działania 
innych jednostek, które odnoszą się do niepełnosprawności (przede wszystkim pod kątem do-
stępności infrastrukturalnej, ale także działalności pomocowej oraz integracyjnej). Istnienie 
takiego stanowiska sygnalizuje znaczenie tematyki niepełnosprawności i działań wspierają-
cych tę grupę. Jednocześnie w odniesieniu do żadnej innej grupy nie funkcjonuje analogiczny 
pełnomocnik ani stały zespół/referat w strukturach Urzędu Miasta Krakowa. 
Tematyka przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na inne przesłanki i szerzej – koor-
dynowania polityki antydyskryminacyjnej – nie jest przypisana formalnie do żadnego sta-
nowiska w strukturze Urzędu. Do 29 lipca 2013 roku funkcjonowało w strukturze Urzędu 
stanowisko Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny i Polityki Społecznej, 
które zajmowała Marzena Paszkot. Do zakresu jej obowiązków należało m.in. inicjowanie 
i koordynowanie działań zmierzających do poprawy warunków życia kobiet, rodziny i osób 
narażonych na wykluczenie społeczne, a także współpraca i współdziałanie z komórkami 
organizacyjnymi urzędu, miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz innymi instytucjami 
w zakresie przygotowania i wdrażania programów, projektów oraz działań wpływających 
na sytuację rodzin, kobiet i osób wykluczonych społecznie. W dniu 29 lipca 2013 roku na-
stąpiło zawężenie kompetencji Pełnomocnika do obszaru „rodziny” – obecnie funkcjonuje 
Pełnomocnik Prezydenta Krakowa ds. Rodziny (nadal funkcję pełni Marzena Paszkot). Reor-
ganizacja stanowiska związana była z utworzeniem w tym samym czasie nowego stanowiska, 
tj. Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej. Od tego dnia polityka 
społeczna należy do kompetencji Anny Okońskiej-Walkowicz. W jej zadaniach znalazło się 
strategiczne zarządzanie polityką społeczną, ale w szczegółowych zapisach tego stanowi-
ska zagadnienia związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu 
w ogóle się nie pojawiają9. Jest to zatem sytuacja, kiedy wraz z powołaniem nowego Peł-
nomocnika, z działalności UMK całkowicie znika wątek związany z jakąkolwiek inną, poza 
osobami z niepełnosprawnościami, grupą narażoną na dyskryminację. Tematyka ta nie zo-
stała zapisana w kompetencjach nowego Pełnomocnika, mimo że czyniono takie sugestie (co 
przedstawimy szerzej w opisie przypadku trzykrotnego odrzucenia wniosku o powołanie 

9  Mimo wcześniejszych sugestii Mateusza Płoskonki, pełniącego w tamtym czasie obowiązki Zastępcy 
Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych, które sformułował podczas spotkania 4 lipca 2013 roku 
z osobami reprezentującymi organizacje starające się powołać Komisję Dialogu Obywatelskiego ds. 
Praw Człowieka, Przeciwdziałania Dyskryminacji i Przemocy.
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Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Praw Człowieka, Przeciwdziałania Dyskryminacji i Prze-
mocy, w dalszej części tej publikacji). 
Faktem jest także utrudniające realizację działań w tym zakresie napięcie pomiędzy kompe-
tencjami Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej (obecnie Anna 
Okońska-Walkowicz) a kompetencjami Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury 
i Promocji Miasta (obecnie Magdalena Sroka). Napięcie istnieje, ponieważ praktycznie, choć 
nieformalnie, kwestiami związanymi z przeciwdziałaniem dyskryminacji, konkretnie koordy-
nacją prac nad wdrażaniem opisanego wyżej projektu strategii przeciwdziałania rasizmowi, 
zajmuje się właśnie Magdalena Sroka. Zajmuje się ona tą tematyką, mimo że oficjalnie nie 
ma takiego zadania w swoich kompetencjach. Ten obszar jej działalności pozostaje nieujaw-
niony i niesygnalizowany na zewnątrz Urzędu – w samych strukturach UMK ta informacja 
jest jednak znana. Jest to sytuacja niejasnego rozkładu kompetencji, opartego na niezna-
nych przesłankach. Z dużym prawdopodobieństwem jest to spowodowane podjęciem tematu 
przeciwdziałania rasizmowi, antysemityzmowi i ksenofobii jako wątku PR-owego, wspiera-
jącego tworzenie wizerunku miasta – stąd przypisanie do pionu kulturalno-promocyjnego 
w Urzędzie. Nie towarzyszą temu aspektowi jednak komunikaty kierowane do opinii publicz-
nej o szczególnym znaczeniu praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji w Krakowie. 
Nie ma na ten cel wydzielonych w ramach osobnego budżetu środków, brak także realnych 
działań np. edukacyjnych, w tym ani innych wątkach przeciwdziałania dyskryminacji. Nie są 
one realizowane ani jako część działalności Wydziału Spraw Społecznych (nad którym spra-
wuje nadzór Anna Okońska-Walkowicz), ani Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Wydziału Sportu czy Wydziału Informacji, Turystyki i Promocji Miasta (nad którymi nadzór 
sprawuje Magdalena Sroka). 
Na niższych poziomach urzędniczych włączanie perspektywy antydyskryminacyjnej w po-
szczególne działania (bo nie systemowa realizacja polityki antydyskryminacyjnej) zależy 
wprost od indywidualnych kompetencji poszczególnych osób i ich własnych zainteresowań, 
niezwiązanych wprost z działaniami prowadzonymi w związku z zajmowanym stanowiskiem. 
Oznacza to, że wraz ze zmianami na stanowiskach, wiedza i kompetencja z zakresu przeciw-
działania dyskryminacji znika lub w swoisty sposób „przemieszcza” się razem z osobą, nie 
przynależąc do żadnego zakresu kompetencji w Urzędzie.  
Miasto nie prowadzi analiz wydatków budżetowych pod względem wysokości środków prze-
znaczanych na działalność na rzecz różnych grup społecznych mieszkających w Krakowie. 
W ramach naszych badań staraliśmy/starałyśmy się wykonać taką analizę, jednak sporzą-
dzenie takiego zestawienia przez osobę z zewnątrz jest utrudnione ze względu na konstruk-
cję budżetu miasta i poszczególnych wydziałów. W wielu przypadkach nie jest więc jasne, 
kim ostatecznie są odbiorcy/odbiorczynie działań finansowanych ze środków miejskich. Taka 
wiedza mogłaby być wskazówką sygnalizującą konieczność większego zaangażowania 
gminy w działania na rzecz określonych grup społecznych, np. dotychczas pomijanych w po-
lityce budżetowej miasta.
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REKOMENDACJA: Utworzenie osobnego stanowiska w urzędzie, w którego kompetencjach 
znajdzie się koordynacja działań z zakresu polityki antydyskryminacyjnej związanej z sze-
roką gamą przesłanek, ewentualnie przypisanie w sposób jawny tych kompetencji do już 
istniejącego stanowiska, z uwzględnieniem potrzeby dysponowania merytoryczną wiedzą 
niezbędną do realizacji działań w tym obszarze. Innym rozwiązaniem może być powołanie 
równolegle pełnomocników ds. konkretnych grup, analogicznie do istniejącego już stanowi-
ska Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych. Do zadań ta-
kiego podmiotu należeć powinna także analiza budżetu, uwzględniająca wydatki związane 
z polityką antydyskryminacyjną i środki skierowane na przeciwdziałanie dyskryminacji po-
szczególnych grup. 
W UMK istnieje już wzór osadzania takiego stanowiska w strukturze urzędu – jest to przy-
padek tworzenia struktury stanowiska Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych Bogdana 
Dąsala i wspierającego go referatu; dobrze byłoby z tego znaczącego doświadczenia sko-
rzystać. Zadania takiej osoby może wspierać interdyscyplinarny zespół ds. przeciwdziałania 
dyskryminacji, integrujący wszystkie działania urzędu związane potencjalnie z tym obsza-
rem. Osoba pełniąca takie zadania powinna cieszyć się – podobnie jak Bogdan Dąsal i Po-
wiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych – poparciem środowiska oraz wy-
wodzić się, właśnie jak Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych, z grup mniejszościowych 
lub być w merytorycznym kontakcie z organizacjami pozarządowymi pracującymi w obsza-
rze przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na różne przesłanki. 

Administracja samorządowa Gminy Miejskiej Kraków uznaje współpracę 
z partnerami społecznymi, mieszkańcami i mieszkankami oraz oddolnymi 
inicjatywami obywatelskimi w kontekście przeciwdziałania dyskryminacji 
za ważny aspekt wspierania rozwoju społecznego w Krakowie. 
Współpraca ta prowadzona jest na realnie partnerskich zasadach, głos 
mieszkańców i mieszkanek, oddolnych inicjatyw obywatelskich oraz 
organizacji pozarządowych jest słyszany i uwzględniany. 

WNIOSEK Z MONITORINGU: W Krakowie niedomaga system partnerskiej współpracy  
z organizacjami pozarządowymi oraz mieszkańcami i mieszkankami, a także inicjatywami 
obywatelskimi. Przejawem tego są pozostawiające wiele do życzenia konsultacje społeczne  
i ich wyniki, a także poczucie niesłyszenia i nieuwzględniania przez miasto ważnych kwestii 
podnoszonych przez organizacje pozarządowe i oddolne inicjatywy obywatelskie. Pozosta-
nie tak dopóty, dopóki głównym motywem konsultacji społecznych będzie tylko konieczność 
wypełnienia obowiązku konsultacji, a nie rzeczywiste włączenie różnorodnych perspektyw 



134

mieszkańców i mieszkanek oraz grup obywatelskich i organizacji pozarządowych do proce-
su decydowania o kierunkach rozwoju miasta i ich celach10. 
Funkcjonuje Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego, jednak w trakcie naszego 
badania spotkałyśmy/spotkaliśmy się z różnymi rodzajami napięć towarzyszących jej dzia-
łalności. W wypowiedziach współpracujących z nią osób decyzyjnych po stronie Urzędu 
Miasta, np. Anny Okońskiej-Walkowicz, wówczas Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. 
Edukacji i Spraw Społecznych, pojawiały się silne głosy krytyczne, dotyczące „roszczenio-
wości” wybranych do niej organizacji. Część uzyskanych wypowiedzi wskazuje na przeko-
nanie po stronie osób decyzyjnych w administracji samorządowej, że to inne organizacje – te 
ściśle współpracujące z urzędem, realizujące zadania zlecone i powierzone oraz niemające 

„żądań” – powinny zasiadać w Radzie. Natomiast organizacje, które w Radzie reprezentują 
III sektor w kontakcie z Urzędem Miasta, nie cieszą się poparciem części środowiska orga-
nizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich w mieście. Przez część są uznawane za 
tzw. quaNGOsy (quasi NGOsy, „niby-organizacje pozarządowe”), czyli swoiste nieformal-
ne „agendy” Urzędu Miasta, zorganizowane w formie fundacji i stowarzyszeń, które biorą 
na siebie zadanie buforowania napięć między III sektorem a administracją samorządową, 
ale w tym „dialogu” stoją bliżej sektora samorządowego. Takiej interpretacji sprzyja fakt, 
że w Krakowie ich przedstawicielki i przedstawiciele czasem wprost sygnalizują nieufność 
wobec inicjatyw obywatelskich krytycznych wobec administracji samorządowej, podobnie 
jak sama administracja samorządowa oraz decydenci/decydentki bardzo krytycznie i często 
protekcjonalnie traktują głosy mieszkańców i mieszkanek i ich oddolne inicjatywy obywa-
telskie – często jest to postawa uznawana za „przeszkadzanie” w skutecznym zarządzaniu 
miastem i jego rozwijaniu. 
W toku naszych badań często okazywało się, że jesteśmy traktowani/traktowane przez 
urzędników/urzędniczki miejskie jak osoby nastawione wrogo wobec UMK, a nie jak za-
angażowani mieszkańcy i mieszkanki, chcące brać – zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju 
Miasta – odpowiedzialność za Miasto. Często mieliśmy/miałyśmy wrażenie dużej nieufności 
i dystansu, co wyrażało się na przykład w nieodpowiadaniu na próby kontaktu, przerywaniu 
go w którymś momencie, czy też odmawianiu lub unikaniu spotkań. Są to w dużej mierze kwe-
stie charakterystyczne dla prowadzonej przez grupy i organizacje obywatelskie działalności 
strażniczej w ogóle. Jednocześnie, na poziomie lokalnym takie nastawienie stoi w sprzecz-
ności z przedstawioną w Strategii Rozwoju Miasta 2005–2015 wizją Krakowa jako miasta 
obywatelskiego, gdzie kontrolowanie władzy samorządowej przez mieszkańców i mieszkan-
ki ma być jednym z przejawów obywatelskości Krakowa. Mimo tej wizji, w praktyce dominuje 
nieufność czy wręcz wyrażana wprost wrogość wobec oddolnych inicjatyw obywatelskich, 

10  Więcej o praktyce konsultacji społecznych w dalszej części niniejszego raportu, w części „Appendix 2: 
Wyzwania konsultacji społecznych w Krakowie”. 
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także tych, które nie mają charakteru strażniczego, lecz konsultacyjny, partycypacyjny, który 
także jest częścią deklarowanej przez decydentów i decydentki wizji Krakowa. Traktowanie 
mieszkańców i mieszkanek jako wrogów lub osób, które „przeszkadzają”, nie jest podejściem 
partnerskim. Tymczasem to w ramach organizacji pozarządowych i oddolnych inicjatyw oby-
watelskich często realizowane są innowacyjne podejścia do rozwiązywania problemów spo-
łecznych. To także w oddolnych inicjatywach obywatelskich znajduje się silne merytoryczne 
zaplecze prowadzonych działań, również w ramach polityki antydyskryminacyjnej i stały 
kontakt z osobami, których doświadczenie dyskryminacji dotyczy. 
Z drugiej strony, wyniki naszych badań wskazywały, że kluczowe dokumenty strategiczne dla 
obszaru już nie tylko polityki antydyskryminacyjnej, ale w ogóle polityki społecznej, takie jak 
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2010–2013 czy Program wspar-
cia działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych realizowany 
na terenie Gminy Miejskiej Kraków na lata 2011–2013 „Poznaj swoje możliwości, pomóż 
sobie”, w ogóle nie były konsultowane z organizacjami pozarządowymi lub/i mieszkańcami 
i mieszkankami. Przed 2011 rokiem, kiedy weszła w życie Uchwała nr XII/135/11 dotycząca 
konsultowania z organizacjami lub Radą Działalności Pożytku Publicznego „aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”, takie kon-
sultacje mogły być prowadzone w oparciu o Uchwałę nr XLI/502/08. Pozwala ona konsul-
tować z mieszkańcami „inwestycje i projekty miejskie”, jednak jest wykorzystywana przede 
wszystkim do prowadzenia konsultacji dotyczących inwestycji infrastrukturalnych. 
Innym wątkiem włączonym do naszej analizy, jest proces, w ramach którego grupa organiza-
cji pozarządowych, chcąca skorzystać z mechanizmu Komisji Dialogu Obywatelskiego jako 
ciała inicjatywno-doradczego funkcjonującego na partnerskich zasadach przy UMK, próbo-
wała w regularnym, przewidzianym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa trybie po-
wołać Komisję Dialogu Obywatelskiego ds. Praw Człowieka, Przeciwdziałania Dyskryminacji 
i Przemocy. Dostała jednak odpowiedź, że powołanie takiej KDO nie jest możliwe, ponieważ 
za wyjątkiem 
[zawartej we wniosku] problematyki niepełnosprawności, która jest realizowana przez gminę 
zarówno jako zadanie własne, jak i zlecone z zakresu administracji rządowej oraz za wyjąt-
kiem działań prowadzonych przez gminę na rzecz społeczności Romskiej [do której wniosek 
ten także się odnosi], [zakres działania Komisji] nie znajduje odzwierciedlenia w realizacji 
zadań własnych Gminy Miejskiej Kraków określonych ustawą. (…) Tak szeroką problematy-
ką zajmują się organy rządowe na szczeblu centralnym i w terenie (Pełnomocnik Rządu do 
Spraw Równego Traktowania). Wydział Spraw Społecznych nie jest Wydziałem właściwym 
merytorycznie do powołania przedmiotowej Komisji w pełnym zakresie tematyki zgłaszanej 
przez wnioskujące organizacje, tj.: prawa człowieka, dyskryminacja i przeciwdziałanie prze-
mocy i inne, wymienione we wniosku. 
Organizacje wnioskujące o powołanie KDO zostały poinformowane, że nie ma takiego wy-
działu UMK, przy którym Komisja taka mogłaby powstać. Była to trzecia próba powołania tej 
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Komisji, podjęta na przestrzeni niemal roku, która – podobnie jak poprzednie –   spotkała się 
z odpowiedzią negatywną. 
Powyższa argumentacja (uzasadniająca odrzucenie wniosku o powołanie KDO) zbieżna 
jest z wyzwaniem prezentowanym w punkcie I, tj. sytuacją braku zapisów ustawowych, które 
na wyłącznych zasadach motywują samorządy do podejmowania działań w zakresie prze-
ciwdziałania dyskryminacji. Dodatkowo, powyższe uzasadnienie jest wyjątkowo niespójne 
z faktem prowadzenia w tym samym czasie prac nad przygotowaniem do uchwalenia pro-
jektu miejskiej strategii przeciwdziałania ksenofobii, rasizmowi i antysemityzmowi – co tak-
że nie leży w zakresie działania (już szerzej) administracji samorządowej, a jednak UMK 
ją prowadzi. Wydaje się, ze brak wyrażonego expressis verbis zobowiązania ustawowego 
do prowadzenia polityki antydyskryminacyjnej na poziomie administracji samorządowej nie 
stanowi przeszkody dla UMK, o ile tematyka podejmowanych prac jest spójna z krótkotermi-
nowymi, taktycznymi celami miasta lub może w krótkim czasie przynieść określone korzyści 
(wizerunkowe, promocyjne).
REKOMENDACJA: Realne angażowanie się UMK w dialog z organizacjami pozarządowymi 
działającymi w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji, uwzględnianie eksperckiej wiedzy 
organizacji w procesach diagnozowania barier rozwoju społecznego i wypracowywania no-
wych rozwiązań z zakresu polityki społecznej i innych polityk wiążących się z przeciwdzia-
łaniem dyskryminacji, realne i partnerskie dialogowanie z organizacjami pozarządowymi 
i partnerami społecznymi w ogóle, mające na celu wypracowanie najlepszych rozwiązań 
z wykorzystaniem wiedzy organizacji, mieszkańców i mieszkanek oraz obywatelskich inicja-
tyw. Ważne, aby dialogowanie miało realne przełożenie na korzystne efekty dla mieszkanek 
i mieszkańców Krakowa i nie miało charakteru wyłącznie symbolicznego.

W budżecie Gminy Miejskiej Kraków są przewidziane środki na 
przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na różne przesłanki. Środki 
wydatkowane są przez podległe wydziały i jednostki pomocnicze, 
zadania powierzane i zlecane są także organizacjom pozarządowym, 
kompetentnym w poszczególnych obszarach przeciwdziałania 
dyskryminacji. Mieszkańcy i mieszkanki mają realny wpływ na 
wyznaczanie obszarów problemowych, do których są przypisane środki 
finansowe. 

WNIOSEK Z MONITORINGU: Badania budżetu miasta Krakowa (za 2012) wykazały brak 
budżetowania środków wprost na działania antydyskryminacyjne, które byłyby widoczne na 
poziomie ogólnych kategorii budżetowych. Tymczasem nie tylko sam budżet, ale też proces 
tworzenia i następnie realizacji jest polem do uwzględniania tego rodzaju polityki czy też 
celów społecznych i zobowiązań związanych z gwarantowaniem przestrzegania praw czło-
wieka oraz zapobieganiem dyskryminacji mieszkańców i mieszkanek Krakowa. Postrzegamy 
tworzenie budżetu bowiem nie tylko jako sprawianie, by poziomy przychodów do budżetu 
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i wydatków z niego były sobie równe – jest to raczej sposób na zapewnienie efektywnego 
i zrównoważonego wykorzystania zasobów w celu zaspokojenia potrzeb społeczeństwa 
i poszczególnych mieszkańców i mieszkanek, w tym potrzeb związanych  z doświadczaniem 
dyskryminacji i ochroną przed nią. 
Obecnie sama konstrukcja budżetu miasta Krakowa nie sprzyja ocenie alokacji środków pod 
kątem grup narażonych na dyskryminację. Środki przeznaczane na poszczególne grupy są 
lub mogą być ukryte w różnych kategoriach. Tak więc np. poprawa sytuacji osób z niepełno-
sprawnościami zależeć może od rodzaju środków transportu dostępnych w mieście (polityka 
transportowa), dostępności opieki zdrowotnej itp. Sytuacja kobiet zależeć będzie przykłado-
wo od dostępności ośrodków opieki nad dziećmi, szczególnie do momentu osiągnięcia obo-
wiązkowego wieku szkolnego (polityka edukacyjna), ale również od poziomu bezpieczeń-
stwa publicznego (straż miejska – polityka bezpieczeństwa). Z tego wynika, że nawet jeżeli 
miasto przeznaczy pieniądze na konkretne działania wpierające grupy zagrożone dyskrymi-
nacją, to środki te będą trudne do zidentyfikowania, gdyż znajdą się w większej puli środków 
w dyspozycji różnych wydziałów UMK.
Analizując budżet pod kątem polityki antydyskryminacyjnej, należy zwrócić uwagę na 
wszystkie kategorie wydatków miasta, w tym na inwestycje metropolitalne. W 2012 roku 
spośród inwestycji kubaturowych najwyższa suma przeznaczona została na modernizację 
stadionu miejskiego TS Wisła (ponad 82 miliony zł). Następne w kolejności były: centrum 
kongresowe przy Rondzie Grunwaldzkim (ponad 58 milionów zł, z tym że inwestycja ta finan-
sowana była w przeważającej mierze z bezzwrotnej pomocy zagranicznej) oraz moderniza-
cja drugiego stadionu miejskiego Cracovii (ponad 50 milionów zł). Inwestycje te, niezwykle 
kosztowne, przeznaczone są do szczegółowych celów (tj. są to obiekty wyspecjalizowanego 
użytku), a korzystać z nich będą jedynie niektóre grupy mieszkańców  i mieszkanek. Są to 
inwestycje bardzo widoczne w przestrzeni miejskiej, gdyż są przeznaczone do organizacji 
imprez widowiskowych lub zgromadzeń. Ich modernizacja lub budowa nie oznacza poniesie-
nia przez gminę jednorazowego wydatku i zamknięcia kosztów z tym związanych w jednej 
kategorii budżetowej w ramach jednego tylko roku, ponieważ obiekty te generować będą 
koszty w kolejnych latach – tym razem koszty eksploatacji. Oznacza to, iż miasto będzie 
zmuszone do przeznaczania w ramach ograniczonych środków budżetowych, środków na 
utrzymanie wielkich i kosztownych w utrzymaniu, funkcjonujących równolegle obiektów spor-
towych i centrum kongresowego, co ograniczy możliwości finansowania innych programów, 
w tym programów wspierających grupy narażone na wykluczenie.
Dziedziny współpracy miasta z III sektorem na dany rok, wynikające z budżetu miasta, to: 
ochrona zdrowia (przeciwdziałanie narkomanii i problemy alkoholowe), polityka społeczna 
(rehabilitacja osób niepełnosprawnych), a także opieka wychowawcza. Kryteria doboru tych 
dziedzin nie są przejrzyste. Z przeprowadzonej przez nas analizy budżetu, a także z roz-
mów z osobami z UMK wynika, że zazwyczaj zadania i cele priorytetowe proponowane 
przez poszczególne wydziały UMK są powtórzeniem zadań z poprzednich lat. Miasto nie 
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przygotowuje diagnozy sytuacji społecznej i problemów. Wybór dziedzin współpracy z lo-
kalnymi organizacjami pozarządowymi wynika z subiektywnego przekonania UMK o tym, co 
jest dla mieszkanek i mieszkańców Krakowa istotne. Wśród celów i wskaźników dla dziedzin 
zarządzania wymienionych w budżecie na 2012 rok pojawiają w sposób widoczny nastę-
pujące grupy narażone na dyskryminację: osoby starsze, dzieci/młodzież, niepełnosprawni, 
Romowie, ubodzy (status materialny), bezdomni. Jednocześnie w dużej mierze są to grupy, na 
rzecz których gmina ma ustawowy obowiązek działać. 
Jeśli chodzi o konkursy otwarte dla organizacji pozarządowych na realizację zadań zleco-
nych przez UMK, to ich analiza wykazała, że w interesującym nas obszarze przeciwdziała-
nia dyskryminacji ogłaszane są konkursy dotyczące dwóch grup, tj. osób niepełnosprawnych 
oraz osób starszych. Są to przede wszystkim konkursy o charakterze pomocowym, brakuje 
natomiast innych działań, profilowanych na wzmocnienie (empowerment) tych oraz innych 
grup zagrożonych dyskryminacją. Brak także środków przeznaczanych w konkursach na 
prowadzenie działalności edukacyjnej kierowanej do większościowych grup społecznych, 
tak aby dyskryminacja i odpowiedzialność za radzenie sobie z nią nie spoczywała tylko na 
grupach mniejszościowych jej doświadczających. 
REKOMENDACJA: Budżet może i powinien być jednym z instrumentów polityki antydyskrymi-
nacyjnej. Niemniej, należy wiedzieć, jakie środki są na taką politykę przeznaczane. W chwili 
obecnej wydaje się, że niewiele osób w Urzędzie, jeśli ktokolwiek, posiada całościową wie-
dzę o wydatkach związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji i przemocy wobec różnych 
grup mieszkanek i mieszkańców Krakowa. Nie ma współpracy między wydziałami w kwe-
stiach prowadzenia miejskiej polityki antydyskryminacyjnej, a Wydział Budżetu UMK zain-
teresowany jest wyłącznie stroną księgową przychodów i wydatków miasta, pozostawiając 
kwestie merytoryczne pozostałym wydziałom, które raczej ze sobą nie współpracują, a być 
może wręcz ze sobą rywalizują o pozyskanie środków pieniężnych na własne cele. Dlatego 
tak ważne jest, by w kompetencjach osoby/zespołu koordynującego politykę antydyskrymi-
nacyjną na poziomie administracji samorządowej leżało też monitorowanie i wspieranie koor-
dynacji działań związanych z analizą budżetu oraz jego planowaniem w odniesieniu do zdia-
gnozowanych potrzeb mieszkanek i mieszkańców. Obowiązkiem tej osoby/zespołu powinna 
być także jakościowa ewaluacja wydatków i stopnia realizacji zadania, która miałaby cha-
rakter nie tylko finansowy (poziom wykonania budżetu), jak obecnie, lecz także merytorycz-
ny. Proces tworzenia miejskiego budżetu powinien zaczynać się od wypracowania wewnątrz 
UMK wspólnych celów, następnie należy zastanowić się, które wydziały mogą przyczynić się 
do osiągnięcia tych celów (zazwyczaj jest tak, iż jest to jednocześnie co najmniej kilka dzia-
łów). Poszczególne działy wpisują odpowiednie wydatki do swojego zapotrzebowania, ale 
osoba/zespół koordynujący politykę antydyskryminacyjną nadzoruje całość procesu. Wy-
pracowanie celów oraz całościowa wizja wydatków z podziałem na poszczególne wydziały 
powinna powstawać podczas spotkania przedstawicieli i przedstawicielek grup narażonych 
na dyskryminację, przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych lub/i nauki 



139

zajmujących się daną problematyką oraz przedstawicieli i przedstawicielek miasta. Grupy 
mniejszościowe nie powinny być traktowane jako potencjalni odbiorcy pomocy społecznej. 
Należy je raczej postrzegać jako pełnoprawnych mieszkańców i mieszkanki miasta, którym 
przysługują prawa i które należy aktywnie wspierać, przykładowo poprzez oddanie im gło-
su w kwestiach alokacji budżetowych. Mieszkanki i mieszkańcy narażeni na dyskryminację 
ze względu na przynależność do konkretnych grup najcelniej będą w stanie określić zarówno 
swoje potrzeby, jak i sposoby ich zaspakajania.
W kontekście współpracy z organizacjami pozarządowymi rekomendujemy umieszczenie  
w zadaniach zlecanych organizacjom pozarządowym przez UMK działań antydyskrymina-
cyjnych (albo wprowadzenie takich wytycznych w ramach innych zadań), uwzględnianie sze-
rokiej gamy przesłanek dyskryminacji (nie tylko wieku i niepełnosprawności), formułowanie 
tematów konkursów dotyczących grup wykluczonych w nurcie upodmiotowienia bardziej niż 
dotychczas najsilniej obecnym – pomocowym. Ważne, by realizowane działania planowane 
były z naciskiem na element przełamywania stereotypów i przeciwdziałania dyskryminacji 
w grupie większościowej. Takie projekty przynoszą długofalowy efekt w postaci zmiany spo-
łecznej w zakresie postrzegania osób należących do grup dyskryminowanych i ich funkcjo-
nowania w życiu społecznym miasta Krakowa. Rekomendujemy ustalenie dodatkowego kry-
terium oceny wniosku w odniesieniu do tego,  w jaki sposób projekt realizuje cel, którym jest 
przełamywanie stereotypów dotyczących danej grupy, aby do wymogów formalnych przy 
ocenie wniosków dołączyć posiadanie przez organizację wnioskującą zapisów w statucie 
dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i przełamywania stereotypów. 
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Natalia Sarata 

„Projekt strategii zapobiegania i reakcji 
na zdarzenia o charakterze rasistowskim 
i ksenofobicznym w przestrzeni publicznej 
miasta. Propozycja dla Samorządu 
lokalnego Miasta Krakowa (2012–2016)”. 
Analiza dokumentu

Wprowadzenie
Projekt Strategii został opracowany przez dr. Adama Bulandrę we współpracy z zespołem 
Stowarzyszenia Promocji Wielokulturowości Interkulturalni PL1 w 2012 roku. Zgodnie ze 
swoim podtytułem („Propozycja dla Samorządu lokalnego Miasta Krakowa”), dokument 
ten zawiera rekomendacje działań mających na celu zapobieganie aktom rasistowskim i kse-
nofobicznym w latach 2012–2016, które mogłyby być zrealizowane przez Urząd Miasta 
Krakowa2.
Preambuła przedstawia wizję Krakowa, odwołuje się do jego bogatego dziedzictwa kulturo-
wego, a także do atrakcyjności turystycznej miasta, „przyciągającego każdego roku miliony 
cudzoziemców”. Dokument bardzo silnie akcentuje potrzebę budowy wizerunku Krakowa 
jako miasta wolnego od rasizmu i ksenofobii wobec ruchu turystycznego, napływu zagra-
nicznego kapitału oraz chęci tworzenia klimatu przyjaznego dla lokalizowania inwestycji 
w Krakowie i stwarzania warunków do postrzegania Krakowa jako atrakcyjnego miejsca za-
mieszkania, rozwoju i pracy, otwartego na gości.  
Ważnym elementem Preambuły dokumentu jest podkreślenie, że prezentowana w nim 

1  Obecnie: Stowarzyszenie Interkulturalni PL.
2  Samorząd lokalny Miasta Krakowa oznacza tutaj raczej Urząd Miasta Krakowa niż samorząd 

lokalny, czyli wszystkie mieszkanki i mieszkańców miasta, wspólnotę samorządową. 
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wizja władzy samorządowej opiera się na współpracy i partnerstwie z organizacjami poza-
rządowymi w osiąganiu celów strategicznych i operacyjnych miasta. Sprzyja to zaangażo-
waniu społeczeństwa w proces zarządzania miastem oraz w istotny sposób otwiera instytucje 
publiczne na postulaty i potrzeby mniejszości narodowych i etnicznych (s. 7). 
Strategia dotyczy przeciwdziałania rasizmowi i ksenofobii w Krakowie. W odniesieniu do 
cech prawnie chronionych wskazano w dokumencie na konkretne grupy, które powinny być 
chronione, tj. w kontekście pochodzenia etnicznego – Żydów i Romów, a w odniesieniu do 
narodowości – osoby o narodowości innej niż polska („cudzoziemcy”). Inne cechy prawnie 
chronione (płeć, wiek, niepełnosprawność, orientacja seksualna, wyznanie itp.), które także 
stają się powodem aktów dyskryminacji i nietolerancji w Krakowie, nie pojawiają się w doku-
mencie (nawet w tych jego częściach, które traktują o „polityce antydyskryminacyjnej”). 
Dokument podkreśla, że przeciwdziałanie dyskryminacji musi odbywać się jednocześnie na 
wielu poziomach, nie tylko instytucjonalnym, ale również poprzez edukację i modelowanie 
postaw społecznych. Działania mające na celu zwalczanie rasizmu i ksenofobii powinny być 
realizowane zarówno w dziedzinie funkcjonowania samorządu i instytucji publicznych, sys-
temu edukacji, polityce bezpieczeństwa, jak i w polityce społecznej oraz kulturowej (kultural-
nej) miasta. 
Strategia została oparta na wynikach monitoringu wydarzeń rasistowskich i ksenofobicznych 
w Krakowie, zrealizowanego na podstawie doniesień z prasy, opracowań i raportów organi-
zacji pozarządowych oraz danych dostarczonych przez instytucje publiczne. Wskazano m.in. 
na fakt, że przypadki rasizmu miały miejsce m.in. podczas demonstracji organizowanych 
przez Obóz Narodowo-Radykalny, Narodowe Odrodzenie Polski, Małopolskich Patriotów 
itp. oraz były dziełem pseudokibiców.
Przygotowanie strategii było inspirowane zapisami Europejskiej Koalicji Miast Przeciwko Ra-
sizmowi UNESCO. Przystąpienie Krakowa do Koalicji Miast Przeciwko Rasizmowi zostało 
wyznaczone jako pierwszy cel strategiczny proponowanej strategii. 

Zawartość projektu Strategii

Dokument przedstawia pięć celów strategicznych: 

1. Wstąpienie do Europejskiej Koalicji Miast Przeciwko Rasizmowi UNESCO.
2. Budowa instytucjonalnych ram przeciwdziałania rasizmowi i ksenofobii.
3. Zapewnienie równego dostępu do usług i świadczeń gminnych oraz prowadzenie polityki 

ograniczenia wykluczenia społecznego (polityka włączania).
4. Budowanie świadomości wielokulturowej mieszkańców Krakowa.
5. Zapewnienie ochrony prawnej przed dyskryminacją oraz ochrona porządku publicznego.
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Dalsze części publikacji to Uzasadnienie potrzeby wprowadzenia strategii oraz Uzasadnie-
nie działań w ramach celów strategicznych. Ponieważ dokument ten dostępny jest w Interne-
cie3, nie będziemy tutaj przytaczać szczegółowo jego treści, a skupimy się tylko na jego ogól-
nych założeniach i wymowie niektórych zapisów, pod kątem efektywności wprowadzenia 
dokumentu jako obowiązującego planu działań na rzecz wypracowania i wdrożenia spójnej 
polityki antydyskryminacyjnej w Krakowie. 
Jako pierwszy cel strategiczny (z trzech) dokument przedstawia przystąpienie Krakowa 
do Europejskiej Koalicji Miast Przeciwko Rasizmowi UNESCO (ECCAR). Brakuje jednak in-
formacji na temat tego, jakie miasto musi spełniać warunki, aby miastem członkowskim EC-
CAR zostać. Brak także szczegółowej analizy zobowiązań związanych z przystąpieniem 
do Koalicji, a w dalszej części dokumentu pojawia się zdanie: „Przystąpienie Krakowa do 
tej koalicji miast byłoby ze wszech miar pożądane, zwiększałoby prestiż miasta i budowało 
w ten sposób jego metropolitarną pozycję”. Brakuje innych odniesień do wyzwań i zysków 
z udziału, szczególnie w kontekście faktu, że tylko jedno miasto w Polsce należy do tej Ko-
alicji i przynależność ta ma charakter wyłącznie symboliczny4. Wątek dostępu do dobrych 
praktyk ECCAR wypracowanych lub rekomendowanych w ramach ECCAR podniesiony jest 
skrótowo. Pojawia się pytanie, czy jest to sprawa na tyle kluczowa, aby stanowiła osobny cel 
w strategii i to cel przedstawiany jako pierwszy. W związku ze sposobem zaprezentowania 
tego celu nasuwa się wniosek, że fakt prestiżu płynącego z przystąpienia do Koalicji miałby 
być dla Rady Miasta Krakowa podstawowym argumentem na rzecz przyjęcia całej Strategii 
i wdrażania działań w niej zaplanowanych. 
W obrębie drugiego celu strategicznego, projekt przewiduje powołanie miejskiego rzecz-
nika ds. dyskryminacji. Jego głównym zadaniem będzie reagowanie na już występują-
ce nieprawidłowości. W odniesieniu do prewencji do jego obowiązków będzie należeć m.in. 
przedstawianie dorocznych rekomendacji Radzie Miasta. W projekcie nie zostały bliżej roz-
pisane kompetencje rzecznika, ma je samodzielnie określić Urząd Miasta Krakowa. W dalszej 
części strategii (s. 21) do zadań rzecznika włączono także nadzorowanie systemu certyfikacji 
wrażliwości kulturowej jednostek, instytucji i urzędów (chociaż nie ma jasności, o jakie urzędy 
chodzi). Miałyby brać w niej udział także aktywne w Krakowie organizacje pozarządowe 
o charakterze zbieżnym z profilem certyfikatu. Procedura nadawania certyfikacji jest opisana 
dość ogólnie, trudno ocenić, czy jest realistyczna. 

3  Dokument dostępny jest pod linkiem: interkulturalni.pl/plik.php?id=40 [dostęp z dn. 12.01.2014].
4  Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez Krakowską Sieć Antydyskryminacyjną od Janusza 

Chwieruta, pełniącego funkcję Prezydenta Miasta Oświęcim, który jako jedyne miasto w Polsce jest 
członkiem ECCAR, „Członkowstwo Oświęcimia w Europejskiej Koalicji Miast Przeciwko Rasizmowi 
jest czysto symboliczne” (pismo kierowane do Magdaleny Korony, prezeski Fundacji Autonomia, 
z dn. 23.12.2013, znak pisma: PM.0341.1.4.2013.VI).
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Zastanawia fakt, dlaczego nie proponuje się w niniejszym projekcie powołania raczej stano-
wiska o charakterze „pełnomocnika”5, które w sposobie organizacji pracy i celów bardziej 
jest dopasowane do struktury urzędu i mogłoby w kompetencjach zajmować się działaniami 
o charakterze prewencyjnym. Rzecznik, aby działać skutecznie, powinien być instytucją nie-
zależną od urzędu, który w pewnym sensie kontroluje. W proponowanym w analizowanym 
dokumencie układzie taki brak niezależności może mieć negatywny skutek dla skuteczności 
rzecznika, jak i spowodować brak zaufania do tego stanowiska ze strony osób zgłaszających 
się po wsparcie. 
Strategia postuluje powołanie zespołu interdyscyplinarnego, którego zadaniem będzie 
ocena sytuacji w zakresie przeciwdziałania rasizmowi i ksenofobii oraz innym formom dys-
kryminacji, wyznaczanie kierunków przeciwdziałania i reakcji na tego rodzaju zdarzenia, 
określanie zadań dla poszczególnych komórek urzędu miasta oraz kontrola wykonania stra-
tegii. W skład zespołu miałyby wejść osoby zarówno z Urzędu Miasta Krakowa, jak i Urzę-
du Wojewódzkiego, Policji, Straży Miejskiej, prokuratury, sądów, kuratoriów oświaty, orga-
nizacji pozarządowych i innych jednostek. Propozycja zakłada, że zespół dokona analizy 
oraz zmian procedur w poszczególnych instytucjach pod kątem przeciwdziałania rasizmo-
wi i ksenofobii. Propozycja jest ogólnie wartościowa, przy założeniu chęci zaangażowania 
i realnej współpracy ze strony wszystkich wymienionych podmiotów. Na poziomie całego 
województwa małopolskiego warto realizacji takiego założenia się przyjrzeć. Jednak jako 
element polityki miejskiej, takie działanie może być zdecydowanie trudne do realizacji jako 
element strategii własnej miasta, ponieważ Urząd Miasta nie ma mocy decyzyjnych bądź 
zwierzchnictwa nad większością z wymienionych instytucji.  
W dokumencie jest mowa także o zadaniu możliwym do zainicjowania i realizacji przez 
Urząd, niezależnie od innych instytucji, tj. prowadzeniu co 2 lata badań potrzeb i oczeki-
wań mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców mieszkających w Kra-
kowie. Takie badanie potrzeb obejmowałoby swoim zakresem problematykę zapobiegania 
rasizmowi, ksenofobii, polityki równości oraz funkcjonowania administracji samorządowej. 
Ze względu na ważką potrzebę realizowania diagnozy w obszarze przeciwdziałania dys-
kryminacji, taka diagnoza potrzeb nawet w węższym obszarze, tj. odnosząca się tylko do 
sytuacji mniejszościowych grup etnicznych i narodowych oraz migrantów, jest działaniem 
ważnym do zrealizowania. Mogłoby mieć zatem ono jeszcze wyraźniejszy niż w prezento-
wanym dokumencie wydźwięk. 

5  Chociaż w różnych częściach tego dokumentu nazwy te stosowane są zamiennie, mimo że rzecznik 
i pełnomocnik wiążą się z różnymi kategoriami działań i odmiennymi pozycjami, z których osoby te 
występują: rzecznik prowadzi działania w imieniu i na rzecz osób z konkretnej grupy (np. Rzecznik 
Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Pacjenta), a pełnomocnik występuje jako osoba reprezentująca 
daną instytucję, osobę (np. Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, Pełnomocnik Prezydenta 
Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych). 
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Propozycja strategii zakłada również wprowadzenie w urzędzie miasta procedur doty-
czących zapobiegania i reakcji na zjawiska rasizmu i ksenofobii, prowadzenia 
szkoleń oraz wprowadzenia systemu kontroli/audytu. Ponadto, planowane jest opracowanie 
podręcznika nt. wielokulturowości do użytku pracowników administracji oraz innych służb 
samorządowych z przeznaczeniem również dla nauczycieli/nauczycielek. Autor proponuje 
szereg działań skierowanych do osób niemówiących po polsku. Działania te mają na celu 
ułatwienie im kontaktów z Urzędem Miasta, poruszanie się po mieście, poszukiwanie 
pracy. 
Ważnym aspektem projektu strategii jest odpowiedzialność społeczna podmiotów prywat-
nych w polityce samorządowej miasta. Proponuje się bowiem wdrożenie gminnej polity-
ki przeciwdziałania dyskryminacji w sferze usług, świadczeń oraz partnerstw, 
a także zasad organizowania imprez masowych z uwzględnieniem aspektów antydy-
skryminacyjnych. W tym obszarze wyodrębniona jest także kwestia powiązania przyznawa-
nia koncesji i pozwoleń z realizacją zasad polityki antydyskryminacyjnej. Ponadto, postuluje 
się ustanowienie dorocznej nagrody dla podmiotu, wyróżniającego się w przeciwdziałaniu 
dyskryminacji rasowej i etnicznej.
Realizacja trzeciego celu strategicznego zakłada wspieranie równego dostępu do świadczeń 
i usług gminnych w zakresie edukacji, polityki mieszkaniowej, dostępu do służby zdrowia. Po-
stuluje rozwiązania w zakresie dostępu do przedszkoli dla dzieci rodziców obcojęzycznych, 
zatrudnienie asystentów dla różnych społeczności mniejszościowych oraz asystentów szkol-
nych. Podniesiony jest także postulat utworzenia Centrum Informacji i Porad Prawnych, Psy-
chologicznych i Translatorskich, którego działalność zostałaby zlecona zewnętrznemu pod-
miotowi, np. organizacji pozarządowej w trybie konkursu ofert lub też byłaby prowadzona 
w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. Zadaniem Centrum byłoby rozwijanie systemu 
świadczeń i usług dla „mniejszości dyskryminowanych” (przy czym nadal mniejszości te ro-
zumiane są wyłącznie jako mniejszości narodowe i etniczne). 
Projekt zakłada „stworzenie elastycznego mechanizmu reakcji na zdarzenia rasistowskie 
i ksenofobiczne jako elementu polityki inkluzyjnej”. Pojawia się informacja, że „cel ten nie 
wymaga planowania konkretnych działań, a jedynie zbudowania wśród osób odpowie-
dzialnych za politykę samorządową przeświadczenia o potrzebie podejmowania działań, 
które stanowić będą przeciwwagę dla incydentów” rasistowskich i ksenofobicznych (s. 30). 
Niezwykle ważne jest założenie budowania w osobach decyzyjnych na poziomie lokalnej 
administracji samorządowej świadomości tego, jak ważne jest podejmowanie takich działań. 
Znaczące wątpliwości budzi jednak założenie, że stworzenie mechanizmu reagowania na 
rasizm i ksenofobię na poziomie administracji samorządowej nie wymaga stworzenia planu 
konkretnych działań. Tymczasem, w tak ustrukturyzowanej i sproceduralizowanej instytucji 
niezaplanowanie aktywności może oznaczać, że żadne działania nie zostaną zrealizowane. 
W czwartym celu strategicznym projekt Strategii odnosi się do budowania świadomości 
wielokulturowej mieszkańców Krakowa. Działania tu rekomendowane koncentrują się na 
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szkołach, w szczególności są to warsztaty wrażliwości międzykulturowej dla dzieci, kadry 
nauczycielskiej i rodziców. Także w ramach tego celu zakłada się porozumienie z małopol-
skim Kuratorium Oświaty, na mocy którego można by włączyć działania antydyskryminacyj-
ne w szkolne programy profilaktyki i wychowania6. Innym działaniem proponowanym w tym 
obszarze, skierowanym do społeczności Krakowa, jest organizacja Festiwalu Wielu Kultur, 
którego celem miałoby być budowanie świadomości wielokulturowej. Postulatowi towarzyszy 
także rekomendacja cyklicznej realizacji tematycznych kampanii społecznych, koncentrują-
cych się na redukcji uprzedzeń związanych z różnymi kulturami. Ciekawym elementem, który 
wydaje się dobrze zakorzeniony w krakowskiej tradycji, jest rekomendacja, by Urząd Miasta 
rozważył uzupełnienie nazewnictwa ulic, placów czy miejsc o takie, które mogłyby upamięt-
nić grupy dyskryminowane, „tak aby integrować ich w środowisku miejskim oraz zapewnić 
udział w zbiorowej pamięci i tożsamości”. Tak jak w innych częściach dokumentu, propozycja 
dotyczy wyłącznie mniejszości narodowych i etnicznych. 
W ostatnim, piątym celu strategicznym bardzo wyraźnie podkreślono wątki zapewnienia 
ochrony prawnej przed dyskryminacją (konkretnie: przed aktami rasistowskimi i ksenofobicz-
nymi) oraz ochrony porządku publicznego. Mieści się tu m.in. rekomendacja stworzenia bazy 
wiedzy i sieci nadzoru nad zdarzeniami o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym, której 
celem będzie monitoring i szybkie reagowanie na wydarzenia rasistowskie i ksenofobiczne, 
a także finansowane przez UMK szkolenia z zakresu dyskryminacji i przestępstw motywowa-
nych uprzedzeniami dla pracowników policji (która podlega administracji centralnej, a nie sa-
morządowej, tymczasem krakowska Straż Miejska, chociaż bezpośrednio podlegająca UMK, 
nie została tu uwzględniona).
Elementem, który został przedstawiony w projekcie Strategii niezwykle szczegółowo, jest 
wątek dbałości o jakość i estetykę przestrzeni publicznej. Pojawia się tu postulat wdrożenia 
systemu monitorowania i usuwania nielegalnego znakowania (tagowania) murów i obiek-
tów, mającego charakter rasistowski lub ksenofobiczny w przestrzeni miejskiej. Punkt cięż-
kości przeniesiony jest tutaj na znaczenie murów jako takie, z uwzględnieniem dodatkowego 
aspektu symboliki rasistowskiej i ksenofobicznej. Projekt zakłada także współpracę Urzędu 
Miasta z klubami piłkarskimi w zakresie realizacji projektów edukacyjnych mających na celu 
redukcję uprzedzeń, zmniejszenie wrogości oraz zapobieganie wzajemnej nienawiści ki-
biców czy postawom antysemickim – jest to rozumiane jako działania prewencyjne. Innym 
celem do zrealizowania w ramach działań związanych z ochroną porządku publicznego, 

6  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r., dotyczące nadzoru pedago-
gicznego wprowadza wobec szkół wymaganie o treści: „realizowanie działań antydyskryminacyj-
nych obejmujących całą społeczność przedszkolną/szkolną”. Wprowadzając działania przedsta-
wione w tym celu strategicznym, krakowska administracja samorządowa jako organ prowadzący 
szkoły na terenie gminy mogłaby wspierać  szkoły w realizowaniu tego wymagania Systemu 
Ewaluacji Oświaty. 



147

jest zapewnienie prawidłowego przebiegu imprez masowych. W tym obszarze do-
kument postuluje szereg rozwiązań, mających na celu prewencję zachowań rasistowskich 
w ramach zgromadzeń publicznych. Punkt ten skupia się jednak przede wszystkim na bardzo 
konkretnych rekomendacjach w obszarze współpracy Urzędu Miasta z klubami piłkarskimi, 
szczególnie w zakresie sposobu organizacji meczów piłkarskich i zapobiegania aktom rasi-
zmu podczas tych wydarzeń. 

 Wnioski dotyczące struktury dokumentu

Projekt Strategii w obecnej formie jest raczej zbiorem pomysłów i sugestii na to, jakie dzia-
łania może podejmować miasto w zakresie przeciwdziałania rasizmowi i ksenofobii niż do-
kumentem strategicznym, który mógłby zostać poddany pod głosowanie Radzie Miasta Kra-
kowa. Zauważalna jest dysproporcja między dużym stopniem szczegółowości opisu jednych 
celów i rozwiązań (zapobieganie znakowaniu budynków), a dużą ogólnością innych (działa-
nia edukacyjne kierowane do mieszkańców/mieszkanek, współpraca ze środowiskami mniej-
szości narodowych i etnicznych). W związku z ogólnością niektórych propozycji nie można 
jednoznacznie ocenić, czy rzeczywiście mogłyby one realizować założone cele i czy mają 
one charakter operacyjny. 
Struktura dokumentu, tj. przejście od celów strategicznych wprost do konkretnych rozwiązań 
zdaje się nie uwzględniać skomplikowania problemu oraz sposobu funkcjonowania instytucji, 
jaką jest Urząd Miasta. Ponadto, biorąc pod uwagę metodologię opracowywania strategii 
(w formie programu ramowego, w jakiej strategie funkcjonują w administracji samorządowej 
Krakowa), należałoby utrzymać następujący schemat: Cel strategiczny – cele  szczegóło-
we - projekty – zadania. Aby osiągnąć zaangażowanie urzędników/urzędniczek wszyst-
kich szczebli w realizację strategii, należałoby ich włączyć w proces jej opracowywania, np. 
poprzez kaskadowe rozłożenie zadań związanych z opracowywaniem poszczególnych 
poziomów. 

Główne rekomendacje zmian w projekcie Strategii

Wycinkowość strategii: dokument skupia się wyłącznie na dwóch przesłankach, tj. tzw. 
rasie oraz na pochodzeniu etnicznym. Brakuje informacji, dlaczego spośród wszystkich cech 
prawnie chronionych właśnie te dwie zostały wybrane jako szczególnie ważne. Tym istotniej-
sza to kwestia, że gdy (w przypisie) definiowane jest pojęcie „dyskryminacja”, autor przyta-
cza wszystkie cechy prawnie chronione (nie odnosząc ich do lokalnego kontekstu), podczas 
gry strategia miałaby dotyczyć tylko dwóch z nich. Dokument zawiera wielokrotne odwołania 
do polityki antydyskryminacyjnej, jednak ponownie dochodzi do zawężenia jej znaczenia do 
takiej, której rolą jest zapobieganie rasizmowi i ksenofobii. Tylko w jednym miejscu pojawia 
się sformułowanie, że „Niezbędnym warunkiem dla takiego rozwoju [tj. wielokierunkowego 
rozwoju kultury] jest zatem wypracowanie polityki przeciwdziałania rasizmowi i ksenofobii 
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jako części szerszej polityki równościowej, której założenia miasto winno jak najszybciej 
przyjąć”7. Jednocześnie, w dalszych częściach dokumentu definiowanie polityki równościo-
wej i polityki antydyskryminacyjnej zawężane jest nadal do polityki antyrasistowskiej i an-
tyksenofobicznej. Ograniczenie do rasizmu i ksenofobii jest tym większą wadą dokumentu, 
że podnosi on kwestie wydarzeń stadionowych, „wojny kibiców”, a jednak nie diagnozuje 
w żadnym momencie tak charakterystycznej dla tych wydarzeń homofobicznej mowy niena-
wiści. W krótkiej perspektywie takie ograniczenie strategii być może będzie podnosić szanse 
na jej przyjęcie przez Radę Miasta Krakowa8, natomiast długoterminowo może przyczynić 
się do opóźnienia przyjęcia obejmującej wszystkie przesłanki i wszystkie działania gminy, 
kompleksowej i horyzontalnej polityki antydyskryminacyjnej.  
Koncentracja na aspektach wizerunkowych: „Uzasadnienie potrzeby wprowadzenia 
strategii” odwołuje się w pierwszym miejscu do funkcji turystycznych Krakowa, roli miasta 
jako bazy dla wycieczek i ważnego węzła komunikacyjnego oraz centrum usług outsourcin-
gowych, co powoduje napływ licznego grona cudzoziemców. Są to biznesowe argumenty na 
rzecz zwalczania rasizmu i ksenofobii, których występowanie szkodzi wizerunkowi miasta 
jako przyjaznego gościom i inwestycjom, szczególnie o charakterze zagranicznym. W do-
kumencie brakuje natomiast silnej perspektywy lokalnej wspólnoty samorządowej, wartości 
równości i wolności od dyskryminacji ludzi z różnych grup, którzy już w Krakowie mieszkają 
i dla których jest to domyślne środowisko życia i pracy. Wątek Krakowa jako miasta o wy-
sokiej jakości życia i zrównoważonym rozwoju pojawia się w drugiej kolejności. Podnosi to 
ryzyko traktowania polityki antyrasistowskiej i antyksenofobicznej jedynie jako narzędzia 
budowania wizerunku miasta wobec turystów i zagranicznych inwestorów. Tymczasem dzia-
łania takie będą realnie skuteczne tylko wtedy, kiedy będą poparte zaangażowaniem zwią-
zanym z chęcią rzeczywistego budowania bezpiecznej i wolnej od przemocy motywowanej 
uprzedzeniami przestrzeni dla członków i członkiń wspólnoty samorządowej. 
Brak jasno sformułowanej wizji struktury administracyjnej, którą autor rekomen-
duje do przyjęcia przez Urząd Miasta Krakowa. Informacje o zadaniach i kompetencjach 
miejskiego rzecznika ds. dyskryminacji (lub pełnomocnika – dokument nie jest spójny pod 
względem nazewnictwa) są w dokumencie rozproszone; nie jest do końca jasne, czy osoba 
ta miałaby reprezentować grupy mniejszościowe, czy być odpowiedzialna za realizację po-
lityki antyrasistowskiej przez administrację samorządową. Nie wiadomo także, czy osoba ta 
miałaby się zajmować wyłącznie dyskryminacją ze względu na „rasę” i pochodzenie etnicz-
ne, czy miałaby w swoich kompetencjach realizację szerszej polityki – antydyskryminacyjnej, 
dotyczącej przekrojowo wszystkich przesłanek. Innym aspektem tego zagadnienia jest także 

7  „Projekt strategii…”, s. 8.
8  Chociaż, jak wskazują informacje zawarte w rozdziale „Wnioski i rekomendacje” niniejszego 

raportu, przez niektóre środowiska polityczne w Radzie Miasta Krakowa nawet tak zawężona 
strategia jest uznawana za „kontrowersyjną”. 
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fakt, że projekt ten nie bazuje na żadnej innej diagnozie niż tylko odnotowaniu aktów rasi-
stowskich i ksenofobicznych. Z perspektywy skuteczności wdrożenia, brakuje w tym doku-
mencie np. diagnozy funkcjonowania krakowskiej administracji samorządowej i nie wiadomo 
w związku z tym, do jakiej aktualnej (w czasie tworzenia projektu strategii) sytuacji odnoszą 
się rekomendacje. 
Nieuporządkowanie pojęciowe: Stosowane pojęcia są często niedokładnie definiowane 
lub używane zamiennie, mimo merytorycznych różnic. Brakuje uporządkowania stosowa-
nych pojęć, ich definicji oraz określenia związków pomiędzy zjawiskami. Dotyczy to takich 
pojęć jak: świadomość międzykulturowa, multikulturalizm, ksenofobia, dyskryminacja, równe 
traktowanie, grupy mniejszościowe, polityka równościowa, polityka antydyskryminacyjna. 
Brakuje w dokumencie nieco głębiej przedstawionych społecznych koncepcji funkcjonowania 
stereotypów oraz społecznych funkcji uprzedzeń. Uspójnienie pojęć i poprawne posługiwa-
nie się koncepcjami dotyczącymi dyskryminacji czy mowy nienawiści, a także adekwatne 
przedstawienie genezy zjawisk rasizmu, antysemityzmu i innych zjawisk opierających się na 
dualizmie „grupa dominująca” – „grupa podporządkowana” może być ważne w kontekście 
postulatu budowania wiedzy i zaangażowania pracowników i pracownic administracji samo-
rządowej do przeciwdziałania rasizmowi i ksenofobii w Krakowie. 
Wykaz dostępnych źródeł i badań związanych z tematyką strategii uwzględnia niemal 
wyłącznie pozycje zagraniczne, publikowane w języku angielskim. Brakuje odniesień do 
dostępnej w Polsce wiedzy naukowej i praktycznej odnoszącej się do zwalczania rasizmu, 
przestępstw z nienawiści, przemocy motywowanej uprzedzeniami, antysemityzmu, przeciw-
działania innym typom dyskryminacji itp. 

Mocne strony projektu Strategii: 

Z zastrzeżeniem powyższych uwag, w szczególności tych odnoszących się do ograniczenia 
perspektywy do rasizmu i ksenofobii, do mocnych stron projektu strategii zaliczyć należy: 
 — Podkreślenie, że także zadaniem administracji samorządu terytorialnego jest przeciw-

działanie dyskryminacji i jej zapobieganie: 
 — Podejmowanie działań prewencyjnych i reakcyjnych wobec zachowań rasistowskich 

i ksenofobicznych, jak również promowanie tolerancji, równości i różnorodności jest 
wymogiem prawnym wynikającym z Konstytucji RP, licznych prawnych instrumentów 
unijnych oraz szczegółowych przepisów prawa polskiego, w tym kodeksu karnego, 
kodeksu pracy oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w za-
kresie równego traktowania9. 

 — Ważnym elementem Preambuły jest stanowcze stwierdzenie, że „Podtrzymanie za-
sady równości jest najwyższą wartością i bezwzględnym wyznacznikiem polityk 

9  „Projekt strategii…”, s. 9.
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miejskich, a  eliminacja wszelkich form rasizmu i ksenofobii wiąże się z realizacją po-

stulatu społecznej sprawiedliwości”10.
 — Podkreślenie potrzeby powołania w strukturze UMK osoby wprost odpowiedzialnej za 

realizację działań z obszaru zapobiegania dyskryminacji, tj. rzecznika/pełnomocnika ds. 
równości (mimo niejasności wizji kompetencji takiej osoby). 

 — Podkreślenie znaczenia regularnego badania potrzeb związanych ze zwalczaniem dys-
kryminacji oraz diagnozowania zjawiska na poziomie lokalnym, a także prowadzenia 
konsultacji i współpracy z grupami mniejszościowymi oraz eksperckimi organizacjami 
pozarządowymi. Taka diagnoza ma być elementem tworzenia społecznej platformy kon-
sultacji i rozwoju polityk antydyskryminacyjnych. 

 — Podkreślenie, jak ważne jest rozpoznanie tematyki przeciwdziałania dyskryminacji jako 
ważnego tematu dla samorządu lokalnego przez decydentów/decydentki – postulat 

 — zbudowania wśród osób odpowiedzialnych za politykę samorządową przekonania 
po potrzebie podejmowania działań, które stanowić będą przeciwwagę dla incyden-
tów, u których podstaw leży nienawiść rasowa, postawy antysemickie lub niechęć do 

obcokrajowców lub innych mniejszości11. 
 — Ten postulat uzupełnia propozycja realizacji wewnętrznych szkoleń dla osób zatrud-

nionych w UMK, z tematyki przeciwdziałania dyskryminacji, podnoszenie wiedzy 
i świadomości w tym obszarze.

 — Uwzględnienie w projekcie Strategii różnych obszarów funkcjonowania samorządu 
terytorialnego, np. zobowiązań administracji samorządowej w UMK, usług dla miesz-
kańców, edukacji, bezpieczeństwa, konsultacji czy kampanii społecznych.  

 — Postulat wprowadzenia konkursów dla organizacji pozarządowych na edukacyjne 
działania antydyskryminacyjne jako próba współpracy z eksperckimi organizacja-
mi działającymi w tym obszarze; postulat ten oddaje potrzebę skorzystania przez 
miejską administrację z już dostępnej ekspertyzy lokalnych, antydyskryminacyjnych 
organizacji. 

 — Wskazanie na znaczenie promowania idei równości i niedyskryminacji w relacjach 
zewnętrznych Urzędu: „W ramach działań strategicznych niezbędne jest także stałe 
podkreślanie, iż wszelkie formy rasizmu są nieakceptowane”12. Postulat ten uzupeł-
nia zapis o potrzebie włączania klauzul równościowych do umów z dostawcami dóbr 
i wykonawcami usług, a także innymi partnerami kontraktowymi Urzędu. 

 — Ważny wątek konieczności łączenia działań edukujących na temat różnorodności 
kultur z założeniami polityki antyrasistowskiej, w związku tym, że bez podejścia 

10  Tamże, s. 9.
11  Tamże, s. 30.
12  Tamże, s. 52.
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antyrasistowskiego sam multikulturalizm niesie z sobą egzotyzację, podkreślanie defi-
cytów grup mniejszościowych, brak odpowiedzi na akty rasizmu, co de facto oznacza 

przyzwalanie na nie i ich kontynuację13. 

13  Tamże, s. 51.
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Monika Serkowska 

Prace nad „Projektem strategii zapobiegania 
i reakcji na zdarzenia o charakterze 
rasistowskim i ksenofobicznym w przestrzeni 
publicznej miasta”. Analiza procesu 

Współpraca Stowarzyszenia Promocji Wielokulturowości Interkulturalni PL1 z Urzędem Mia-
sta Krakowa nad strategią reagowania i zapobiegania wydarzeniom o charakterze rasistow-
skim i ksenofobicznym rozpoczęła się w 2011 r. przy realizacji projektu „Kraków Open Your 
Mind”, którego celem było wypracowanie takiej strategii. Z inicjatywą stworzenia strategii 
wyszło Stowarzyszenie i ono też było głównym jej autorem. Urząd Miasta Krakowa, a kon-
kretnie Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych (MOWIS) konsultował projekt. 
Ponadto, Stowarzyszenie zrealizowało monitoring przypadków rasizmu i ksenofobii oraz 
warsztaty, w których wzięły udział m.in. osoby z Urzędu. Na zakończenie projektu, w maju 
2012 r. Stowarzyszenie przekazało do UMK dokument „Strategia zapobiegania i reak-
cji na zdarzenia o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym w przestrzeni pu-
blicznej miasta – propozycja dla Samorządu lokalnego Miasta Krakowa (2012–
2016)”, na ręce Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji i Spraw Społecznych, 
Anny Okońskiej-Walkowicz.

Początek drugiego etapu projektu SPWI, którego celem było wdrożenie strategii, zbiegł 
się w czasie z wydarzeniami o charakterze rasistowskim, jakie miały miejsce w Krakowie 
6 czerwca 2012 r. podczas otwartej sesji treningowej reprezentacji Holandii w ramach Mi-
strzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012. W odpowiedzi na te wydarzenia, 15 czerwca 
2012 r. UMK zorganizował konferencję prasową z udziałem m.in. przedstawiciela Stowa-
rzyszenia Interkulturalni PL. W jej trakcie poinformowano, że Urząd pracuje nad wdrożeniem 
strategii przeciwdziałania rasizmowi. W czasie konferencji głos zabrały m.in. osoby repre-
zentujące krakowską administrację samorządową, tj. Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa 
ds. Kultury i Promocji Miasta Magdalena Sroka oraz Krzysztof Klimczak, Zastępca Dyrektora 

1  Obecnie: Stowarzyszenie Interkulturalni PL.
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Wydziału Spraw Społecznych. W konferencji wziął udział także przedstawiciel Stowarzy-
szenia Interkulturalni PL i przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Przedstawi-
ciele UMK zapowiedzieli, że po wakacjach 2012 strategia zostanie przedstawiona Radzie 
Miasta, a do końca roku 2012 zostanie powołany Pełnomocnik ds. Równości. Deklarowano 
chęć utworzenia od 2013 roku kompleksowej miejskiej polityki antydyskryminacyjnej oraz 
zaproszenie do współpracy organizacji pozarządowych. Żadna z powyższych deklaracji nie 
została w tym czasie spełniona.
W dniu 4 marca 2013, po 9 miesiącach od konferencji prasowej, Prezydent Miasta Krako-
wa Zarządzeniem nr 551/2013 powołał Zespół Zadaniowy do spraw opracowania projektu 
uchwały Rady Miasta Krakowa dotyczącego zagadnień z zakresu wielokulturowości, prze-
ciwdziałania dyskryminacji, rasizmowi i ksenofobii w Krakowie. Zespół Zadaniowy tworzyło 
łącznie 11 osób, wymienionych enumeratywnie w treści Zarządzenia:
1. Magdalena Sroka – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury i  Promocji Miasta, 

Przewodnicząca Zespołu, 
2. Krzysztof Klimczak – Wydział Spraw Społecznych, Zastępca Przewodniczącej Zespołu,
3. Magdalena Furdzik – Wydział Spraw Społecznych,
4. Marta Skalny – Wydział Rozwoju Miasta,
5. Filip Szatanik – Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta,
6. Tomasz Kornaś – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
7. Andrzej Wałach – Wydział Organizacji i Nadzoru,
8. Magdalena Piech – Wydział Spraw Administracyjnych,
9. Magdalena Bassara – Radna Miasta Krakowa,
10. Adam Bulandra – Stowarzyszenie Interkulturalni PL,
11. Jakub Kościółek – Stowarzyszenie Interkulturalni PL. 
W dniu 12 kwietnia 2013 Zarządzeniem nr 999/2013 Krzysztof Klimczak przestał być człon-
kiem Zespołu, jego miejsce objął jego następca w Wydziale Spraw Społecznych, Mateusz 
Płoskonka. Zespołu nie uzupełniono o osoby reprezentujące jakiekolwiek inne organizacje 
pozarządowe2 czy środowiska mniejszości narodowych i etnicznych, o znaczeniu angażo-
wania których w działania UMK mówi sam projekt Strategii.

2  W lipcu 2013 roku Mateusz Płoskonka podczas spotkania w UMK z organizacjami pozarządowymi 
starającymi się o powołanie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Praw Człowieka, Przeciwdziałania 
Dyskryminacji i Przemocy, zasugerował możliwość dołączenia tych organizacji do Zespołu 
Zadaniowego. Osoby reprezentujące organizacje przypomniały, że Rozporządzenie Prezydenta 
wymienia enumeratywnie osoby, które wchodzą w skład Zespołu i w związku z tym takie 
przystąpienie nie jest możliwe. Mateusz Płoskonka doprecyzował, że chodzi o uczestnictwo 
w posiedzeniach Zespołu w charakterze obserwatorów. Organizacje zasygnalizowały, że właściwą 
ścieżką dla takiego zaproszenia do Zespołu jest skierowanie oficjalnego zaproszenia do Zarządów 
poszczególnych organizacji, które będą mogły podjąć decyzję o swoim zaangażowaniu. Takie oficjalne 
zaproszenie nigdy do organizacji nie dotarło. 
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Zadaniem Zespołu było m.in. przygotowanie projektu Uchwały Rady Miasta Krakowa doty-
czącego zagadnień z zakresu wielokulturowości, przeciwdziałania dyskryminacji, rasizmowi 
i ksenofobii w Krakowie w oparciu o publikację „Projekt strategii zapobiegania i reakcji na 
zdarzenia o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym w przestrzeni publicznej miasta – 
propozycja dla Samorządu lokalnego Miasta Krakowa (2012–2016)” autorstwa dra Adama 
Bulandry i Stowarzyszenia Interkulturalni PL.
Zarządzenie określało, że prace Zespołu mają zostać zakończone najpóźniej do 30 czerwca 
2013 r. Zarządzeniem Prezydenta nr 358/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 termin zakończe-
nia prac Zespołu przesunięto na 31 października 2013. Zespół zakończył prace w tym wła-
śnie terminie, przygotowując projekt uchwały, która 30 listopada 2013 roku trafiła na ręce 
Magdaleny Sroki, przewodniczącej Zespołu oraz Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. 
Kultury i Promocji Miasta. Zgodnie z informacjami przekazanymi nam przez Miejski Ośro-
dek Wspierania Inicjatyw Społecznych, aktualnymi na dzień 30 grudnia 2013 roku, projekt 
ma zostać zaakceptowany, a następnie przekazany do wewnętrznych konsultacji w Urzę-
dzie. W dalszej kolejności planowane są konsultacje społeczne. Jednak w czasie trwania 
projektu Krakowskiej Sieci Antydyskryminacyjnej (do końca lutego 2014 r.) takie działania 
nie nastąpiły. 

Podsumowanie

W Urzędzie Miasta Krakowa zdaje się brakować decyzji, aby zająć się tematem przeciw-
działania dyskryminacji w sposób systemowy. Biorąc pod uwagę współpracę ze Stowarzy-
szeniem Interkulturalni PL, można powiedzieć, że choć UMK podejmuje działania w tym 
obszarze już od 2011 r., wydają się one dość przypadkowe. Inicjatywa odnośnie podjęcia 
tych działań leży po stronie jednej organizacji pozarządowej, a obszar przeciwdziałania 
dyskryminacji dotyczy jedynie przesłanek rasowych, etnicznych i narodowych, czyli proble-
mów rasizmu i ksenofobii. UMK nie przeprowadził dotąd analizy społecznej w celu zbadania 
sytuacji i problemów grup wykluczonych, a z całej gamy przesłanek dyskryminacji wyod-
rębnił rasizm i ksenofobię, choć nie wiadomo, czy są to najważniejsze lub najszerzej repre-
zentowane problemy dotykające mieszkańców i mieszkanki Krakowa (co wykazać by mogła 
analiza). Jednak akurat te problemy zostały nagłośnione przez media w czasie Euro 2012. 
Temat przechodzi w Urzędzie z rąk do rąk, nie jest jasno określony pion ani osoba, której za-
daniem byłoby skoordynowanie działań i dbanie o przepływ informacji. Pierwotnie w UMK 
sprawą zajmował się MOWIS, który jest referatem w Wydziale Spraw Społecznych, w pionie 
II Zastępcy Prezydenta ds. Edukacji i Spraw Społecznych, które to stanowisko zajmowała 
w tym czasie Anna Okońska-Walkowicz (obecnie Pełnomocnik Prezydenta ds. Społecznych). 
Po wydarzeniach w czasie Euro 2012, które odbiły się szerokim echem zarówno w mediach 
krajowych, jak i światowych, sprawą zajęła się Magdalena Sroka, IV Zastępca Prezydenta ds. 
Kultury i Promocji Miasta. W tym sensie temat strategii ze sprawy społecznej stał się sprawą 
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wizerunkową. W zakresie obowiązków Prezydent Sroki nie ma zapisów o przeciwdziałaniu 
dyskryminacji, jednak została ona przewodniczącą Zespołu Zadaniowego. Wraz z opraco-
waniem projektu uchwały Zespół zakończył swoją działalność i nie wiadomo, kto będzie 
dalej zajmował się projektem. Trudno przewidzieć, czy i kiedy taka uchwała miałaby być 
głosowana przez Radę Miasta Krakowa ani kiedy planowane jest jej wejście w życie. Niemal 
dwa lata po wspomnianej wyżej konferencji prasowej Kraków nadal pozostaje miastem bez 
strategii zapobiegania i reakcji na zdarzenia rasistowskie i ksenofobiczne. Dotąd nie zosta-
ły także spełnione deklaracje złożone podczas tej konferencji, związane z opracowaniem 
kompleksowej polityki antydyskryminacyjnej oraz powołaniem pełnomocnika ds. równości 
i współpracą z organizacjami.
Brak poważnego zajęcia się kwestią dyskryminacji jest widoczny również w braku środków 
na realizowanie zadań. Stowarzyszenie Interkulturalni PL realizuje prace nad opracowaniem 
i wdrażaniem strategii w całości ze środków własnych, pozyskanych od sponsorów zewnętrz-
nych, a Urząd Miasta Krakowa nie partycypował w kosztach tych projektów. 

Rekomendacje:

12. Przyporządkowanie zadania stworzenia strategii/polityki antydyskryminacyjnej do kon-
kretnego Wydziału, konkretnej osoby, która będzie posiadała w tym zakresie kompeten-
cje merytoryczne oraz uprawnienia.

13. Przeprowadzenie analizy sytuacji grup wykluczonych w Krakowie i ich potrzeb.
14. Rozszerzenie zakresu strategii o inne przesłanki, tj. płeć, wiek, stopień sprawności, orien-

tację seksualną, religię.
15. Zaproszenie do współpracy organizacji pozarządowych.
16. Zaproszenie do współpracy ekspertów merytorycznych.
17. Przeznaczenie na ten cel środków z budżetu miasta.
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Agata Teutsch 

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Praw 
Człowieka, Przeciwdziałania dyskryminacji 
i Przemocy. Historia trzykrotnego 
odrzucenia przez Urząd Miasta Krakowa 
wniosku o powołanie KDO1

Historia powoływania w Krakowie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Praw Człowieka, 
Przeciwdziałania Dyskryminacji i Przemocy zaczęła się wcześniej niż formalnie ta możliwość 
istniała.
W setną rocznicę zorganizowania w Krakowie pierwszej manifestacji z okazji Międzynaro-
dowego Dnia Kobiet, czyli 6 marca 2011 roku, uczestniczki i uczestnicy Krakowskiej Manify 
w trakcie demonstracji – jako że Prezydent Jacek Majchrowski odmówił spotkania wcześniej 
niż 8 marca 2011 – przekazały/przekazali mu postulaty Komitetu Manifowego skierowane 
do władz miasta Krakowa. Dokument został przygotowany wspólnie przez grupy i organiza-
cje feministyczne oraz inne środowiska działające na rzecz większej sprawiedliwości i soli-
darności społecznej oraz praw człowieka. Znalazły się w nim postulaty: 

 — przyjęcia i realizacji przez Gminę Kraków Europejskiej Karty Równości Kobiet i Męż-
czyzn w Życiu Lokalnym, a co za tym idzie, opracowania i wdrożenia przez Gminę Kra-
ków Równościowego Planu Działania oraz powołania Pełnomocnika/Pełnomocniczki ds. 
Równości Kobiet i Mężczyzn w Krakowie; 

 — zwiększenia dostępności żłobków i przedszkoli; 
 — dotowania instytucji wspierających rodzicielstwo; 
 — sprawiedliwego i odpowiedzialnego podziału środków Gminy Kraków z uwzględnieniem 

potrzeb obydwu płci; 

1  Zgodnie ze stanem na czas zamknięcia raportu w lutym 2014 roku. 
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 — zbadania zjawiska ubóstwa w Krakowie z podziałem na płeć, analizy jego przyczyn oraz 
stworzenia instytucjonalnych programów zaradczych i pomocowych; 

 — humanitarnej i wrażliwej na płeć polityki wobec imigrantów i imigrantek; 
 — przyjęcia i realizacji programów prewencji przemocy ze względu na płeć, a także re-

alizacji szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji uwzględniających 
perspektywę płci dla pracownic i pracowników wszystkich instytucji, którzy mają obowią-
zek chronić mieszkańców i mieszkanki przed tymi zjawiskami; 

 — stworzenia sprawnego systemu zapewniającego skuteczne separowanie sprawcy od 
ofiar przestępstw przemocy w rodzinie poprzez utworzenie bądź przysposobienie schro-
niska, tymczasowych miejsc pobytu dla sprawców w sytuacji zakazu zbliżania do rodziny 
zagrożonej przemocą; 

 — utworzenia na poziomie struktur samorządowych funduszu kompensacyjnego dla ofiar 
przestępstw przemocy, dyskryminacji i ofiar przestępstw nienawiści, pozwalającego na 
doraźne leczenie, zabezpieczenie przetrwania i redukcję szkód. 

Domagałyśmy się również wprowadzenia szkoleń z zakresu przeciwdziałania dyskrymina-
cji, równości kobiet i mężczyzn, różnorodności, wielokulturowości i tolerancji dla osób odpo-
wiedzialnych za edukację. W dokumencie znalazły się także postulaty ochrony praw kra-
kowskich lokatorów i lokatorek, respektowania praw pracowniczych, uwzględniania głosu 
mieszkańców w konsultacjach społecznych, by był wiążący i miał realny wpływ oraz  wpro-
wadzenia narzędzi realnej partycypacji społecznej w zarządzaniu Gminą Kraków. Postula-
tom tym towarzyszyły także takie, które dotyczyły ekologii: ograniczania ruchu samochodo-
wego w centrum, budowy ścieżek rowerowych oraz ulepszenia komunikacji miejskiej, z której 
w większości korzystają kobiety.
W dniu 8 marca, czyli w Międzynarodowy Dzień Kobiet, odbyło się wcześniej zaplanowane 
spotkanie w magistracie. Ze strony Komitetu Manifowego w spotkaniu uczestniczyli/uczestni-
czyły: Natalia Sarata (Komitet Manifowy, Fundacja Przestrzeń Kobiet), Aleksander Łaniewski 
(Komitet Manifowy, Federacja Anarchistyczna) oraz Monika Serkowska i Agata Teutsch (Ko-
mitet Manifowy, Fundacja Autonomia). Ze strony UMK w spotkaniu nie wziął jednak udziału 
Prezydent Jacek Majchrowski. Obecne były natomiast Pani Marzena Paszkot – ówczesna Peł-
nomocniczka Prezydenta ds. Rodziny i Polityki Społecznej2 i Jolanta Chrzanowska – Zastępca 
Dyrektora MOPS ds. Pomocy Specjalistycznej, a także Paweł Opach – Zastępca Dyrektora 
Wydziału Sportu i Inicjatyw Społecznych UMK (odpowiadał za Miejski Ośrodek Wspierania 
Inicjatyw Społecznych, zasiadał w Radzie ds. Sportu, a także był w owym czasie koordynato-
rem ds. Euro 2012 w Krakowie). Po około pięciu minutach, po otrzymaniu telefonu, pan Paweł 

Opach opuścił spotkanie, mówiąc, że wzywa go prezydent i już na nie nie wrócił.

2  Od 29.07.2013 stanowisko nosi nazwę – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny.
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Spotkanie trwało mniej więcej godzinę. Osoby reprezentujące Komitet Manifowy przedsta-
wiły działalność organizacji, które reprezentują, przedstawiły i uszczegółowiły postulaty Ko-
mitetu Manifowego. Pani Marzena Paszkot odniosła się do niektórych postulatów, które – jak 
powiedziała – leżą w zakresie jej kompetencji. Do zdecydowanej ich większości nie odniosła 
się. Przedstawiła natomiast propozycje wsparcia naszych działań przez UMK: nieodpłatne 
udostępnienie naszym organizacjom/grupom sal w MOWISie na potrzeby realizacji dzia-
łań edukacyjnych na rzecz „naszych grup docelowych” (warto w tym miejscu zaznaczyć, że 
użyczanie sal dla organizacji pozarządowych jest standardową, regularną ofertą MOWISu), 
pomoc ze strony Straży Miejskiej w dystrybucji ulotek skierowanych do kierowców na temat 
prawidłowego parkowania (w odpowiedzi na postulat związany z utrudnieniami w porusza-
niu się w przestrzeni miasta dla osób na i z wózkami). Kolejną propozycją było zaproszenie 
nas do zaangażowania się w stworzenie branżowej Komisji Dialogu Społeczne-
go na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji3 (zostałyśmy/zostaliśmy poinformowani, 
że będzie to możliwe po przyjęciu odpowiedniej regulacji).
Z naszej strony padła propozycja wsparcia administracji samorządowej poprzez dostar-
czenie przykładów dobrych praktyk związanych ze wspieraniem równości płci na pozio-
mie samorządowym oraz informacji na temat możliwości wdrażania Karty Równości Kobiet 
i Mężczyzn na poziomie Lokalnym, a także regularne, cykliczne spotkania z ekspertami/eks-
pertkami w obszarze konkretnych polityk publicznych. 
Pani Marzena Paszkot poinformowała nas, że spotka się z Prezydentem i przekaże mu nasze 
postulaty. „Pochylą się wspólnie” nad tymi, które są możliwe do zrealizowania, zastanowią 
się nad możliwościami i będą się z nami kontaktować.

Po spotkaniu postanowiłyśmy/postanowiliśmy, że chcemy skorzystać z takiej formy partycy-
pacji społecznej, jaką jest komisja dialogu obywatelskiego, i kiedy tylko będzie to możliwe, 
złożymy wniosek o powołanie KDO.
W dniu 15 kwietnia 2011 roku, a więc prawie sześć tygodni po spotkaniu w UMK, do Natalii 
Saraty jako przedstawicielki Komitetu Manifowego został wysłany list – podpisany przez Pre-
zydenta Majchrowskiego (SO.07.526.3.79.211, list dotarł na początku maja). W liście Prezy-
dent gratulował nam obchodów 100. rocznicy pierwszego Międzynarodowego Dnia Kobiet 
w Krakowie. Podkreślał, że podnoszone przez nas problemy są ważne społecznie, pisał o tym, 
że „nie ma demokracji bez demonstracji”, ponieważ „każde tego typu konstruktywne działa-
nie podnosi zarówno świadomość mieszkańców, jak również pobudza ducha obywatelskiego 
zaangażowania, przyczyniając się tym samym do rozwoju samorządności, jak również de-
mokracji”. Prezydent poinformował nas, iż zapoznał się z postulatami. Zaznaczył, że część 

3  Wszystkich wyróżnień w tekście dokonała autorka – przyp. red.
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z nich odnosi się do problemów ogólnopolskich i jako Prezydent Miasta Krakowa może się 
odnieść jedynie do tych, które leżą w jego kompetencjach. Miało to odniesienie w szczegól-
ności do „postulatu partycypacji społecznej w zarządzaniu Miastem”.
Prezydent w liście poinformował nas, że właśnie z tego powodu wprowadził „nowatorskie 
w skali ogólnopolskiej4 narzędzie partycypacyjne, jakim są Komisje Dialogu Obywatelskiego. 
Te ciała inicjatywno-doradcze tworzone przez zainteresowane organizacje pozarządowe 
oraz Miasto Kraków opierają swoją pracę na zasadach samorządności, równości stron oraz 
woli współdziałania”.
Prezydent zachęcał nas w liście do powołania KDO. W liście mogliśmy/mogłyśmy przeczytać, 
że zdaniem Prezydenta 
powołanie Komisji zajmującej się kwestiami społecznymi jak również problematyką szeroko 
rozumianej równości pozwoli rozpocząć proces realizacji pozostałych postulatów. Dotyczą 
one bowiem wielu kwestii związanych z życiem codziennym mieszkańców Krakowa, poru-
szając również szerokie aspekty funkcjonowania samego miasta. Złożoność przedstawionych 
problemów oraz propozycji ich rozwiązania prowadzących niejednokrotnie do poważnego 
przemodelowania obowiązującego obecnie systemu wymaga w mojej ocenie pracy w sze-
rokim gronie specjalistów. Stworzenie bazy merytorycznej powinno być podstawą działania, 
tak by niosło ono ze sobą zarówno pożądane zmiany jak również stanowiło realną odpo-
wiedź na potrzeby społeczne.
Z tego względu zachęcam do aktywnego włączania się w system partycypacji społecznej 
i wystąpienie z wnioskiem o powołanie Komisji Dialogu Obywatelskiego zajmującej się kwe-
stiami równościowymi.
Zarządzenie Nr 759/2011 Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Regulaminu po-
woływania oraz zasad funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego weszło w życie 28 
kwietnia 2011 roku, a więc około dwa tygodnie po dacie widniejącej na liście Prezydenta do 
Komitetu Manifowego. Zgodnie z Regulaminem, z wnioskiem o powołanie KDO mogą wystą-
pić organizacje pozarządowe w liczbie minimum ośmiu organizacji, których cele statutowe 
zgodne są z tematyką danej Komisji Dialogu Obywatelskiego, a wniosek ma być kierowany 
do Wydziału/Biura merytorycznego za pośrednictwem Wydziału Spraw Społecznych UMK, 
który sprawdza wniosek pod względem formalnym.
Po otrzymaniu niniejszego listu osoby z Komitetu Manifowego spotkały się w sprawie dal-
szych kroków. Na spotkaniu zapadła decyzja, że osiem organizacji pozarządo-
wych złoży wniosek o powołanie Komisji Dialogu Obywatelskiego zajmującej się 
tematyką przeciwdziałania dyskryminacji, przemocy, praw człowieka. Powstała 
grupa inicjatywna, w skład której weszły osoby zaangażowane w działalność organizacji 

4  W tym czasie funkcjonowały już komisje dialogu społecznego w Warszawie, powoływane i działające 
na podstawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Obecnie funkcjonuje 29 KDS 
przy 10 biurach Urzędu m. st. Warszawy, założyć KDS może minimum 10 organizacji pozarządowych.
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pozarządowych w Krakowie, ale także osoby bez afiliacji organizacyjnej. Osoby te repre-
zentowały: Towarzystwo Interwencji Kryzysowej, Fundację Kobiecą eFKa, Fundację Prze-
strzeń Kobiet, Fundację Autonomia, były też osoby związane z Kołem Socjologii Krytycz-
nej w Instytucie Socjologii UJ, Instytutem Socjologii UJ, Krakowskim Komitetem Manifowym, 
Komitetem Organizacyjnym Festiwalu Queerowy Maj, Stowarzyszeniem Lambda Kraków, 
Federacją Anarchistyczną i Inicjatywą Prawo do Miasta. Zadaniem grupy inicjatywnej było 
zbadanie możliwości powołania KDO, przegląd inicjatyw o podobnym charakterze z innych 
miast (np. analiza regulaminu Komisji Dialogu Społecznego ds. Równego Traktowania dzia-
łającej w Warszawie), zaproszenie organizacji aktywnych na polu przeciwdziałania dyskry-
minacji z Krakowa.
Zgodnie z tymi ustaleniami, w dniu 28 sierpnia 2011 do osób zaangażowanych w poprzed-
nie spotkanie została rozesłana analiza możliwości powołania KDO, zakresu jej działania 

i umiejscowienia danego KDO w strukturze UMK5. W analizie zostały przedstawione infor-
macje na temat tego, jaki jest tryb powoływania KDO, jakie są doświadczenia w tym zakre-
sie z innych miast oraz jakie są doświadczenia dotyczące powołania KDO ds. Rewitalizacji 
Nowej Huty. W liście znalazła się także lista organizacji „branżowych”, do których można 

wysłać zaproszenie do współtworzenia KDO.
W dniu 7 września 2011 odbyło się kolejne spotkanie grupy inicjatywnej. W spotkaniu wzięły 
udział: Joanna Grzymała-Moszczyńska (Towarzystwo Interwencji Kryzysowej), Natalia Sa-
rata (Fundacja Przestrzeń Kobiet), Zofia Łapniewska (bez afiliacji), Beata Kowalska i Marta 
Warat (Instytut Socjologii), Agata Teutsch (Fundacja Autonomia, TIK).
W wyniku spotkania doszło do uzgodnienia ramowego zakresu działania KDO, jej celów 
i fundamentalnych dokumentów prawnych odnoszących się do tematyki praw człowieka, 
przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy. Na spotkaniu doszło także do uzgodnienia tre-
ści zaproszenia na spotkanie poświęcone potrzebie i możliwościom powołania tematycznej 
KDO, które zostanie skierowane do innych organizacji „branżowych”.
W dniu 27 września, w imieniu grupy  inicjatywnej (osoby związane z Fundacją Autonomia, 
Fundacją Przestrzeń Kobiet, Instytutem Socjologii oraz Towarzystwem Interwencji Kryzyso-
wej), zostało wysłane do kilku organizacji pozarządowych zaproszenie na spotkanie na te-
mat możliwości powołania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. praw człowieka 
oraz przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy (robocza nazwa).
Zaproszenie, w imieniu grupy inicjatywnej, zostało rozesłane przez Agatę Teutsch do: Fundacji 
Kobiecej eFKa, Stowarzyszenia Interkulturalni.pl, Fundacji „Czarna Owca Pana Kota”, Fundacji 
Kultura dla Tolerancji, Fundacji Polistrefa, Stowarzyszenia Lambda Kraków, Centrum Pomocy 

5  Analiza została opracowana przez Agatę Teutsch z Komitetu Manifowego 2011, grupy inicjatywnej 
w sprawie powołania KDO i Fundacji Autonomia.
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Prawnej im. Haliny Nieć, Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent. W zaproszeniu podkreślono, 
że mimo zainicjowania działań przez określoną grupę organizacji i innych pomiotów, bardzo 
ważne jest włączenie możliwie wielu organizacji w tworzenie KDO (w tym podstaw jej dzia-
łania – ostatecznego określenia celów, regulaminu itd.). Dlatego grupa inicjatywna uznała, 
że jeśli proponowany termin spotkania (5 października) nie będzie odpowiadał większości 
organizacji, zostaną podjęte kroki w celu zmiany terminu. Wraz z zaproszeniem zostały roze-
słane wszystkie informacje na temat procedury i dotychczasowych doświadczeń związanych 
z powoływaniem KDO, które do tej pory udało się uzyskać.
W dniu 5 października odbyło się spotkanie, w którym wzięły/wzięli udział przedstawiciel-
ki i przedstawiciele: Federacji Anarchistycznej, Fundacji Autonomia, Fundacji Kobiecej eFKa, 
Fundacji „Kultura dla Tolerancji”, Fundacji Przestrzeń Kobiet, Stowarzyszenia Lambda Kra-
ków, Towarzystwa Interwencji Kryzysowej i Żydowskiego Stowarzyszenia „Czulent”.
Na spotkaniu doszło do przedstawienia celów i zakresu działania potencjalnej KDO.

Propozycja miała następujące brzmienie: 

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. praw człowieka oraz przeciwdziałania dyskryminacji 
i przemocy to ciało inicjatywno-doradcze, tworzone przez organizacje pozarządowe oraz 
Miasto Kraków, które opiera swoje działanie na zasadzie samorządności i równości stron. 
Zakresem swojego działania obejmuje kwestie związane z ochroną praw człowieka, prze-
ciwdziałaniem dyskryminacji i przemocy w szczególności ze względu na płeć, pochodzenie 
etniczne i narodowe, uchodźstwo, rasę, wyznanie, religię i wyznawane poglądy, niepełno-
sprawność, orientację psychoseksualną, tożsamość płciową, stan cywilny i majątkowy, wiek 
i inne. 
Do celów działania KDO należą m.in.:
 — tworzenie warunków dla zwiększenia partycypacji obywateli i obywatelek w tworzeniu 

i realizacji polityk i programów miasta w obszarze merytorycznym działania KDO,
 — inicjowanie współpracy między organizacjami pozarządowymi, nieformalnymi grupami 

obywateli/obywatelek a administracją lokalną w zakresie działania Komisji,
 — inicjowanie działań i występowanie do władz miasta (w tym z wnioskami) w sprawach 

dotyczących obszaru działań Komisji,
 — analiza dokumentów prawnych oraz stanu prawnego pod kątem uwzględniania polityki 

antydyskryminacyjnej, przeciwdziałania przemocy i ochrony przed przemocą oraz praw 
człowieka,

 — opiniowanie i współtworzenie dokumentów i projektów aktów prawnych wydawanych 
przez władze miasta w obszarze działań Komisji,

 — analiza i monitorowanie strategii, kierunków działań, polityk oraz działań UMK i miej-
skich jednostek organizacyjnych pod kątem uwzględniania przeciwdziałania dyskrymi-
nacji i przemocy oraz ochrony praw człowieka,
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 — monitorowanie i opiniowanie wydatkowania środków publicznych, którymi zarządzają 
UMK i miejskie jednostki organizacyjne pod kątem realizacji działań przeciwko  dyskry-
minacji i przemocy oraz uwzględniania potrzeb grup i osób narażonych na dyskryminację 
i przemoc,

 — doradztwo dla UMK i miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie wdrażania rozwią-
zań antydyskryminacyjnych na poziomie lokalnym,

 — dzielenie się własnymi doświadczeniami poszczególnych organizacji,
 — współpraca i wzajemne wsparcie,
 — współpraca z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego po jej powołaniu.
 — Do dokumentów bazowych, które stanowią dla nas podstawę i punkt odniesienia, należą:
 — Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności wraz z Pro-

tokołami Dodatkowymi nr 4,6,7, 12,13 (Rada Europy),
 — Karta Praw Podstawowych UE,
 — Europejska Karta Społeczna (UE),
 — Dyrektywy UE dotyczące równości i niedyskryminacji,
 — Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn na poziomie Lokalnym,
 — Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka (ONZ),
 — Konwencja w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet (ONZ),
 — Deklaracja o Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet (ONZ),
 — Konwencja o Prawach Dziecka (ONZ),
 — Konwencja Dotycząca Statusu Uchodźców (ONZ),
 — Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych(ONZ),
 — Konwencja W Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej (ONZ).

Po przedstawieniu tej propozycji odbyła się dyskusja dotycząca zarówno nazwy potencjal-
nej KDO, jak i ostatecznego zakresu jej działania. Większość organizacji była zainteresowa-
na przyjęciem ustaleń w proponowanym brzmieniu. Jednak w związku ze zbyt małą liczbą 
organizacji zainteresowanych założeniem KDO w proponowanej postaci podjęto decyzję 
o zawieszeniu inicjatywy.
Równolegle, kilka organizacji z grupy inicjatywnej, przyjmując roboczą nazwę Krakowska 
Sieć Antydyskryminacyjna, złożyło po raz kolejny wspólny wniosek o dofinansowanie pro-
jektu, którego trzon stanowiło prowadzenie działań monitoringowych (wcześniej projekt zo-
stał złożony w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). 
W związku z otrzymaniem w marcu 2012 roku dotacji na projekt zatytułowany przez dar-
czyńcę „Monitoring działań podejmowanych przez samorząd Krakowa w zakresie planowa-
nia polityki społecznej oraz budżetu pod kątem przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy”, 
w gronie wnioskodawców dokonano analizy szans i zagrożeń wynikających z jednoczesne-
go prowadzenia działań monitoringowych i bycia członkami/członkiniami Komisji Dialogu 
Obywatelskiego. Rozważaliśmy/rozważałyśmy, czy możliwe jest połączenie tych dwóch 
funkcji/ról. Ostatecznie doszliśmy/doszłyśmy do wniosku, że przyjmując kilka rozwiązań 
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związanych z przejrzystością działań i dbaniem o rozłączność inicjatyw, zaangażowanie 
w nie obie nie koliduje ze sobą.
Dlatego też ponownie rozesłałyśmy/rozesłaliśmy zaproszenie na spotkanie dotyczące możli-
wości powołania KDO zajmującej się kwestiami związanymi z przeciwdziałaniem dyskrymi-
nacji i przemocy oraz prawami człowieka.
Do spotkania w tej sprawie doszło 6 września 2012 (czyli rok po pierwszym spotkaniu, a pół-
tora roku po zainicjowaniu rozmów na ten temat). Na spotkaniu podjęta została decyzja 
o wspólnym złożeniu wniosku o powołanie KDO ds. Praw Człowieka oraz Przeciwdziałania 
Dyskryminacji i Przemocy.
W dniu 19 września 2012 do Wydziału Spraw Społecznych UMK został złożony 
pierwszy formalny wniosek o powołanie KDO. Pod wnioskiem podpisały się: Cen-
trum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, Fundacja Autonomia, Fundacja Kultura dla Tolerancji, 
Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa, Fundacja Przestrzeń Kobiet, Stowarzyszenie 
Promocji Wielokulturowości Interkulturalni.pl, Towarzystwo Interwencji Kryzysowej, Żydow-
skie Stowarzyszenie Czulent, Federacja Anarchistyczna, Krakowski Klub Krytyki Politycznej, 
Inicjatywa „Prawo do Miasta” – a więc, zgodnie z wymogami wnioskowania o powołanie 
KDO, osiem zarejestrowanych w KRS organizacji pozarządowych oraz dodatkowo, wspiera-
jące wniosek organizacji trzy duże i prężne inicjatywy obywatelskie, bez statusu organizacji 
pozarządowych.
Po kilku tygodniach otrzymaliśmy/otrzymałyśmy odpowiedź (datowaną na 4 paź-
dziernika 2012, SO. 07.522-2/2012). Stwierdzono w niej, że w dwóch przypadkach orga-
nizacje, które powinny być reprezentowane dwuosobowo, były reprezentowane jednooso-
bowo (czyli brakowało po jednym podpisie; dotyczyło to Fundacji „Kultura dla Tolerancji” 
i Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent), a co za tym idzie, w związku z brakiem spełnie-
nia wymogów formalnych, jak stwierdzono w piśmie, „brak jest podstaw do po-
wołania wnioskowanej KDO”. Jednocześnie stwierdzono, że Federacja Anarchistyczna, 
Krakowski Klub Krytyki Politycznej, Inicjatywa „Prawo do Miasta” nie spełniają wymogów 
z art.3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolon-
tariacie, a więc nie mogą być członkami KDO.
W dniu 30 stycznia 2013 został złożony drugi wniosek o powołanie KDO ds. Praw 
Człowieka oraz Przeciwdziałania Dyskryminacji i Przemocy.
Podpisy pod wnioskiem osób reprezentujących organizacje zostały uzupełnione zgodnie z infor-
macjami zawartymi w piśmie zawiadamiającym o odrzuceniu tego wniosku6.
Około 22 lutego 2013 Anna Lipowska-Teutsch z Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, jedna 
z sygnatariuszek wniosku o powołanie KDO, została telefonicznie poproszona o przyjście do 

6  Należy tu zaznaczyć, że nie istnieje żadna instrukcja UMK określająca, jakie warunki formalne 
powinien spełnić wniosek o powołanie KDO, aby mógł zostać uznany za spełniający kryteria w tym 
obszarze. Regulamin powoływania KDO takich informacji nie zawiera. 
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Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych (MOWIS) „w związku ze złożonym 
wnioskiem o powołanie KDO”. Choć procedura powoływania KDO nie przewiduje żadnych 
spotkań przed otrzymaniem oficjalnej odpowiedzi na wniosek o powołanie komisji, Anna Li-
powska-Teutsch udała się na spotkanie. Do spotkania doszło 26 lutego w godzinach przed-
południowych. Osobą, z którą spotkała się Anna Lipowska-Teutsch, był Krzysztof Klimczak, 
Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych UMK. Długo informował ją o powodach 
odmowy przyjęcia wniosku o powołanie KDO. Pismo z negatywną decyzją zostało wręczone 
po tym, jak Anna Lipowska-Teutsch powiedziała, że byłoby lepiej, gdyby te powody znalazły 
się w skierowanym do nas oficjalnym piśmie.
W piśmie stwierdzono, że Żydowskie Stowarzyszenie Czulent nie spełnia wymogu formalne-
go bycia organizacją powołującą KDO, ponieważ „cele statutowe Stowarzyszenia nie są 
zgodne z tematyką wnioskowanej komisji”. Zdaniem Krzysztofa Klimczaka, wyraźne 
wskazanie na przeciwdziałanie dyskryminacji, przemocy, obronę praw człowieka powinno 
znaleźć się w celach, a nie w środkach realizacji celu (tak jak jest w przypadku Żydowskiego 
Stowarzyszenia Czulent). Uznano także, że cel statutowy Żydowskiego Stowarzyszenia Czu-
lent, jakim jest „działanie na rzecz odbudowy kultury żydowskiej w Polsce” (par. 2 pkt 1 Sta-
tutu Stowarzyszenia Żydowskiego Czulent) nie może być rozumiany jako „zgodny z tematyką 
danego KDO”, czyli nie jest rozumiany przez urząd jako cel związany z przeciwdziałaniem 
dyskryminacji. Nie miało znaczenia ani to, że działanie na rzecz odbudowy kultury żydow-
skiej w Polsce jest działaniem z zakresu praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji, ani 
to, że w punkcie 2 tego samego paragrafu statutu Czulentu umieszczono zapis, że organiza-
cja „(…) b. prowadzi działalność zmierzającą do pogłębiania wiedzy na temat kultury i tra-
dycji żydowskiej, c. organizuje spotkania dla osób i środowisk zainteresowanych kulturą i tra-
dycją żydowską, d. prowadzi działalność mającą na celu zwalczanie postaw antysemickich”, 
nie ma znaczenia także dotychczasowa działalność organizacji (sic!). W rozmowie z Anną 
Lipowską-Teutsch Krzysztof Klimczak zasugerował, że Żydowskie Stowarzyszenie Czulent 
powinno zmienić statut albo musimy znaleźć, zamiast tej, inną ósmą organizację powołującą 
KDO.
Ponadto, w piśmie zwrócono nam uwagę, że „Wydział Spraw Społecznych nie jest Wydzia-
łem właściwym merytorycznie w pełnym zakresie tematyki zgłaszanej przez wniosku-
jące Organizacje, tj.: prawa człowieka, dyskryminacja i przeciwdziałanie przemocy”.  W re-
gulaminie powoływania KDO mowa jest natomiast, że „wniosek kierowany jest do Wydziału/
Biura merytorycznego za pośrednictwem Wydziału Spraw Społecznych UMK, który spraw-
dza wniosek pod względem formalnym”. Nie ma w nim informacji o konieczności skierowania 
wniosku o powołanie KDO do jednostki, która „w pełnym zakresie” jest jednostką właściwą.
W trakcie spotkania z przedstawicielką wnioskodawców i wnioskodawczyń Krzysztof Klim-
czak stwierdził wręcz, że tematyka, którą chcemy się zajmować – prawa człowieka – to kwe-
stia, którą nie zajmują się instytucje na poziomie lokalnym, tylko centralnym.  Zasu-
gerował też ponowne złożenie wniosku, w którym szczegółowo odniesiemy się do zapisów 
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dotyczących funkcjonowania Wydziału Spraw Społecznych UMK i wyjaśnimy, w jakim zakre-
sie obowiązki Wydziału odnoszą się do planowanych działań KDO w zakresie obrony praw 
człowieka. Zdaniem Krzysztofa Klimczaka, złożony wniosek był zbyt ogólny i odnosił się do 
zadań, za które odpowiedzialna jest administracja centralna. Stwierdził też, że możemy po-
czekać, aż Gmina Kraków opracuje strategię przeciwdziałania dyskryminacji i zostanie po-
wołany odpowiedni organ.
W piśmie poinformowano nas, że 

obecnie w strukturze Urzędu Miasta Krakowa nie funkcjonuje 
wyspecjalizowana komórka organizacyjna, której zakres działania 
obejmowałby bezpośrednio i jednocześnie sprawy związane 
z przeciwdziałaniem dyskryminacji i przemocy oraz działalnością na 
rzecz praw człowieka – nie funkcjonuje tym samym komórka, która posiadałaby 
uprawnienia do koordynowania wszystkich działań w tym zakresie w Gminie Miejskiej 
Kraków. 

Można zatem na tej podstawie stwierdzić, że nie ma możliwości powołania KDO, o ile 
w strukturze UMK nie istnieje komórka, która „w pełni” zajmowałaby się przeciwdziałaniem 
dyskryminacji, przemocy i prawami człowieka. 
Z wcześniejszej odpowiedzi UMK na wniosek o dostęp do informacji publicznej (pismo o sy-
gnaturze OR-03.1431.3.75.2011) wiedzieliśmy/wiedziałyśmy, że UMK sam deklaruje 
jednak podejmowanie działań związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji, 
wskazując na zakres działań i kompetencji takich jednostek jak: Referat Miejskiego Ośrodka 
Wspierania Inicjatyw Społecznych Wydziału Spraw Społecznych UMK, Referat ds. Proble-
matyki Osób Niepełnosprawnych Wydziału Spraw Społecznych UMK, Pełnomocnik Prezydenta Mia-
sta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Referat ds. Świadczeń Społecznych Wydziału Spraw 
Społecznych UMK – między innymi na tej podstawie wybraliśmy/wybrałyśmy Wydział Spraw 
Społecznych UMK jako właściwy merytorycznie, składając wniosek o powołanie KDO7.
W przekazanym przedstawicielce wnioskodawczyń i wnioskodawców piśmie czytamy: 

„W związku z niespełnieniem wymogów formalnych i merytorycznych aktualnie brak jest 

7  Co zastanawiające, w tym wykazie nie pojawiło się stanowisko Pełnomocnika Prezydenta Miasta 
Krakowa ds. Rodziny i Polityki Społecznej, do zakresu działania którego, zgodnie z par. 2 pkt 2., 
należy: 1) inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy warunków życia kobiet, 
rodziny i osób narażonych na wykluczenie społeczne, (…) 3) współpraca i współdziałanie z ko-
mórkami organizacyjnymi urzędu, miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz innymi instytucjami, 
w zakresie przygotowania i wdrażania programów, projektów, działań wpływających na sytuację 
rodzin, kobiet i osób wykluczonych społecznie, 5) promowanie przedsiębiorczości wśród kobiet 
oraz rodzin przy wsparciu środków unijnych…” (Zarządzenie 3306/2010 Prezydenta Miasta Kra-
kowa z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania, uprawnień i obowiąz-
ków Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny i Polityki Społecznej).
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podstaw do powołania wnioskowanej Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Praw Człowieka 
oraz Przeciwdziałania Dyskryminacji i Przemocy przy Wydziale Spraw Społecznych Urzędu 
Miasta Krakowa”. Pismo podpisane zostało przez Jana Żądło, dyrektora Wydziału. W liście 
pojawiła się także informacja, że w gminie prowadzone są działania zmierzające do po-
wołania zespołu, który będzie się zajmował kwestiami m.in. przeciwdziałania dyskryminacji. 
Niestety, poza tym sygnałem nie dostaliśmy żadnego oficjalnego zaproszenia do współtwo-
rzenia wyżej wymienionego zespołu. Nie otrzymaliśmy także informacji o inauguracji dzia-
łań, celach  i składzie zespołu.
Wręczone Annie Lipowskiej-Teutsch pismo nosi datę 22 lutego 2013, co oznacza, że w mo-
mencie telefonicznego zaproszenia przedstawicielki inicjatorów i inicjatorek powołania KDO 
na spotkanie do MOWIS decyzja była już gotowa i mogła zostać dostarczona w trybie prze-
widzianym prawem. Nie jest jasne, dlaczego został ustalony taki – nieformalny – tryb prze-
kazania decyzji ani też dlaczego akurat ta, a nie inna osoba została wybrana przez Wydział 
Spraw Społecznych do rozmowy na temat decyzji UMK. 
Ta decyzja UMK była dla nas zaskakująca, a przedstawiona argumentacja – niesłuszna. Mie-
liśmy i mamy poczucie, że w naszym przypadku zapisy z zarządzenia Prezydenta o możli-
wości powoływania komisji dialogu obywatelskiego były i są interpretowane w „złej wierze” 
i stosowany jest tzw. podwójny standard. Z analizy dokumentów dotyczących dotychczas po-
wołanych KDO, ich składu, zakresu działania, wydziałów, przy których działają, wynika m.in. 
że zakres tematyczny powołanych dotąd komisji nie zawsze pokrywa się literalnie z zakre-
sem kompetencji wydziału, przy którym dane KDO zostało powołane (a tego wymagano od 
naszego wniosku). W samym Zarządzeniu nie ma żadnego zapisu, który mówiłby, że zakres 
działania jednostki miejskiej musi w całości odpowiadać zakresowi działania wnioskowanej 
KDO. Z przeprowadzonej przez nas analizy wynika także, że organizacje wnioskujące nie 
zawsze mają w statutach cele, które są tożsame z celami działania KDO. W przypadku in-
nych KDO wystarczało np., że dana organizacja w celach statutowych miała zapis o prowa-
dzeniu edukacji proekologicznej i mogła być jednym z wnioskodawców KDO ds. Środowiska. 
Niezrozumiałe jest dla nas także to, że przy odrzuceniu naszego pierwszego wniosku żaden 
z wyżej wymienionych argumentów w ogóle się nie pojawił.
Paradoks tej sytuacji polegał również na tym, że godzinę po spotkaniu z Anną Lipowską-

-Teutsch z Towarzystwa Interwencji Kryzysowej jako jednym z wnioskodawców powołania 
KDO Krzysztof Klimczak udzielił wywiadu w ramach projektu „Monitoring działań podej-
mowanych przez samorząd Krakowa w zakresie planowania polityki społecznej 
oraz budżetu pod kątem przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy” Marcino-
wi Dziurokowi (członek zespołu KSA, reprezentujący w nim także TIK). W udzielonym wy-
wiadzie Krzysztof Klimczak mówił wiele o diagnozowanych przez siebie niedociągnięciach 
w funkcjonowaniu organizacji pozarządowych w Krakowie, ich jego zdaniem niskim zaanga-
żowaniu, o niskiej jakości działań prowadzonych przez organizacje, o braku profesjonalizmu, 
działaniu według niezmienionych schematów (skarżył się na powielanie wciąż tych samych 
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działań) oraz o nadużyciach ze strony organizacji pozarządowych. Stwierdził m.in., że nie 
ma pieniędzy na rynku, w związku z tym organizacje zaczynają po prostu przychodzić po 
pieniądze, nie zwracają uwagi na to, czy oni się tak naprawdę tym zajmują, co chcą zreali-
zować, tylko po prostu w ramach projektu wskazują na biuro, jakieś tam umowy o dzieło i tym 
podobne rzeczy. 
Jednocześnie, w żaden sposób nie odniósł się do odbytej godzinę wcześniej rozmowy, w któ-
rej UMK odrzuciło kolejny wniosek zaangażowanych i chętnych współpracować w ramach 
KDO organizacji. 

Na spotkaniu organizacji wnioskujących o powołanie KDO w dniu 5 marca 2013 postanowi-
liśmy poprosić o konsultację prawną. W tym celu skontaktowaliśmy się z Krzysztofem Izdeb-
skim ze Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, a następnie z Przemysła-
wem Żakiem z Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka. Rozważaliśmy możliwość 
zaskarżenia decyzji i nagłośnienia sprawy – wysłania listów do Pełnomocniczki Rządu ds. 
Równego Traktowania i Rzecznika Praw Obywatelskich.
W wyniku konsultacji korespondencyjnych i w trakcie osobistego spotkania z Przemysławem 
Żakiem dysponowaliśmy następującymi informacjami i/lub wnioskami:
1. Przekazane nam pismo z odmową powołania KDO nie zawiera pouczenia o terminie, co 
oznacza, że czas na odwołanie nie biegnie. Przemysław Żak stwierdził, że jest to wada praw-
na dokumentu i nie działa to na naszą niekorzyść. 
2. Jednocześnie, Przemysław Żak nie dostrzegł możliwości odwołania się od decyzji (ze 
względu na rodzaj umocowania prawnego, na podstawie którego ta decyzja została podjęta). 
Prawnik z Fundacji im. Stańczyka zarekomendował nam podjęcie kilku jednoczesnych 
działań:
1. Złożenie skargi na decyzję UMK w trybie przewidzianym w Kodeksie postępowania admi-

nistracyjnego. W naszym wypadku oznaczałoby to skargę do Prezydenta na niezgodność 
działania ze stanem faktycznym – odmowę powołania KDO ze względów merytorycz-
nych, tj. nieprowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji, prze-
mocy i prawami człowieka przez WSS UMK, choć w odpowiedzi na zapytanie w trybie 
dostępu do informacji publicznej (DIP) istnieje deklaracja prowadzenia takiej działalności.

2. Złożenie nowego wniosku o powołanie KDO ds. Praw Człowieka, Przeciwdziałania Dys-
kryminacji i Przemocy, spełniającego wymogi formalne, tj. złożonego przez osiem orga-
nizacji, które w celach statutowych mają wprost wpisane przeciwdziałanie dyskryminacji, 
przemocy i/lub ochronę praw człowieka.

3.  Złożenie kilku równoległych wniosków o powołanie kilku KDO, z których każda miałaby 
węższy zakres działania, łącznie traktowane odpowiadałyby celom, które chcemy reali-
zować w ramach dotychczas wnioskowanej KDO. 
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W dniu 11 czerwca 2013 jedna z członkiń z grupy wnioskodawców zwróciła się z wnioskiem 
o dostęp do informacji publicznej na temat złożonych do tej pory wniosków o powołanie Ko-
misji Dialogu Obywatelskiego na zasadach określonych w Zarządzeniu Prezydenta Miasta 
Krakowa Nr 759/2011, które określa tryb powoływania oraz zasady funkcjonowania Komi-
sji Dialogu Obywatelskiego. Wniosek zawierał prośbę o listę proponowanych nazw Komisji, 
listy wnioskodawców, terminy złożenia wniosków oraz wyniki rozpatrzenia wniosków przez 
odpowiednie wydziały UMK. Odpowiedź na ten wniosek jest szczególnie ważna zarów-
no w kontekście dotychczasowych odmów, jak i kolejnej odmowy, z którą się spotkaliśmy/
spotkałyśmy.
W dniu 12 czerwca 2013 został złożony trzeci już wniosek o powołanie Komisji Dialogu Oby-
watelskiego ds. Praw Człowieka oraz Przeciwdziałania Dyskryminacji i Przemocy. Wniosek 
tym razem złożony został przez następujących osiem organizacji pozarządowych: Centrum 
Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, Fundację Autonomia, Fundację Kultura dla Tolerancji, Fun-
dację na Rzecz Różnorodności Polistrefa, Fundację Przestrzeń Kobiet, Stowarzyszenie Pro-
mocji Wielokulturowości Interkulturalni.pl, Towarzystwo Interwencji Kryzysowej oraz Funda-
cję Równość.org.pl. 
W dniu 17 czerwca 2013 otrzymaliśmy odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji pu-
blicznej (SO.07.522.8.2013), w którym stwierdzano m.in., że:
1. Nie istnieje urzędowa lista proponowanych nazw Komisji, bowiem organizacje, które 

wnioskują o utworzenie danej KDO, mogą zaproponować zakres tematyczny i nazwę 
Komisji.

2. Komisje funkcjonują przy danym merytorycznie Wydziale/Biurze UMK:
3. KDO ds. Rewitalizacji Nowej Huty przy Wydziale Rozwoju Miasta,
4. KDO ds. Kultury przy Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
5. KDO ds. Środowiska przy Wydziale Kształtowania Środowiska.
W odpowiedzi przedstawiono także listy wnioskodawców poszczególnych KDO.
Wśród organizacji wnioskujących o powołanie KDO ds. Środowiska była np. Fundacja Miejsc 
i Ludzi Aktywnych, której jedynym celem statutowym jest „inicjowanie, wspieranie i promowa-
nie działań na rzecz rozwoju regionów w Polsce i na świecie, w oparciu o wartości kulturowe 
i przyrodnicze” (§ 6 Statutu Fundacji). Z kolei zgodnie ze statutem Fundacji Fundusz Part-
nerstwa, „celem Fundacji jest wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju” (§ 5). 
Z powyższej analizy wynika, że cel działania organizacji wnioskującej nie musi być 
tożsamy (sformułowany w identyczny sposób) z celem działania lub nazwą KDO.
6. Wnioski o powołanie wymienionych powyżej trzech komisji dialogu obywa-

telskiego zostały rozpatrzone pozytywnie i komisje zostały powołane. W od-
powiedzi na dostęp do informacji publicznej znalazła się informacja, że rozpatrzono 
pozytywnie wnioski organizacji, które spełniały wymogi Regulaminu, Ustawy oraz statu-
towe cele organizacji tematycznie są zgodne z tematyką Komisji.
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7. Jedyne odrzucone wnioski o powołanie KDO to nasze dwa wnioski o powołanie Komi-
sji Dialogu Obywatelskiego ds. Praw Człowieka oraz Przeciwdziałania Dyskryminacji 
i Przemocy.

W odpowiedzi na DIP czytamy:
KDO ds. Praw Człowieka oraz Przeciwdziałania Dyskryminacji i Przemocy  
Rozpatrzono negatywnie zarówno pierwszy jak i drugi wniosek ze względu na niespełnianie 
wymogów formalnych przez niektóre organizacje, przez co liczba organizacji uprawnionych 
do złożenia wniosku zmniejszyła się poniżej 8, zatem nie został spełniony warunek pkt.2 
Regulaminu. 
Dnia 20 czerwca 2013 dochodzi do rezygnacji ze stanowiska Zastępcy Prezydenta Miasta 
Krakowa ds. Edukacji i Spraw Społecznych. Rezygnację składa Anna Okońska-Walkowicz, 
powołana Zarządzeniem nr 2347/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 października 
2011 roku.
Osiem dni później, 28 czerwca 2013 roku, Magda Korona z Fundacji Autonomia odebrała 
telefon od pana Mateusza Płoskonki z UMK. Rozmowa dotyczyła wniosku o powołanie KDO. 
Warto zaznaczyć, że we wspomnianym wniosku jako kontaktowy został podany adres biura 
Towarzystwa Interwencji Kryzysowej i Fundacji Autonomia (ul. Krakowska 19). Nie został 
natomiast podany żaden kontaktowy numer telefonu ani żadna informacja, która by suge-
rowała, że to Fundacja Autonomia w jakikolwiek sposób przewodzi procesowi powołania 
KDO. Zatem pracownicy UMK na własną rękę odnaleźli w Internecie numer telefonu Fundacji 
Autonomia i podjęli decyzję o skontaktowaniu się właśnie z Fundacją Autonomia.
W rozmowie telefonicznej przedstawiciel UMK zaproponował przedstawicielce Fundacji 
Autonomia spotkanie w urzędzie. Ponieważ sytuacja wyglądała na bardzo podobną do tej 
sprzed poprzedniej odmowy powołania KDO, kiedy to Anna Lipowska-Teutsch z Towarzystwa 
Interwencji Kryzysowej także została telefonicznie zaproszona na spotkanie (z Krzysztofem 
Klimczakiem z MOWISu), na którym wręczono jej odmowę powołania KDO, Magda Korona 
spytała wprost, czy spotkanie ma na celu przekazanie decyzji dotyczącej KDO. Otrzymała 
odpowiedź, że Urząd chce porozmawiać o KDO, jej możliwych obszarach działania, współ-
pracy z urzędem, a także szerzej, o antydyskryminacyjnych działaniach w mieście. Początko-
wo Mateusz Płoskonka chciał zaprosić tylko przedstawicielkę Fundacji Autonomia, jednak po 
serii pytań dotyczących decyzji w sprawie KDO i celu spotkania stwierdził, że Urząd chciałby 
zaprosić wszystkie organizacje, które podpisały wniosek o powołanie KDO. Mimo wyraź-
nych sugestii ze strony urzędnika Wydziału Spraw Społecznych, przedstawicielka Autonomii 
odmówiła nieformalnej drogi poinformowania pozostałych wnioskodawców o niniejszej roz-
mowie telefonicznej i propozycji spotkania.  Rozmowa zakończyła się ustaleniem, że Mateusz 
Płoskonka roześle oficjalne zaproszenia na spotkanie do wszystkich wnioskodawców.
W dniu 1 lipca 2013 na adresy e-mail wszystkich organizacji wnioskujących o powołanie 
KDO wysyłany został mail zatytułowany „Zaproszenie dla członków KDO na spotkanie 4 
lipca br”. W mailu znajdowało się pismo następującej treści: 
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Szanowni Państwo, 
W związku ze złożonym przez Państwa do Urzędu Miasta Krakowa 
wnioskiem o powołanie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Praw 
Człowieka oraz Przeciwdziałania Dyskryminacji i Przemocy, informuję, 
że wniosek spełnił kryteria formalne i aktualnie podlega 
ocenie merytorycznej. Interdyscyplinarny charakter działań 
i rozległe cele, które Komisja przedstawiła do realizacji we wniosku 
wymagają omówienia w celu podjęcia ostatecznej decyzji o zasadności 
powoływania przedmiotowej Komisji w Urzędzie Miasta Krakowa. 
W tym celu pragnę Państwa zaprosić na spotkanie, które odbędzie się 4 
lipca, godz. 11.00 w Sali Lea (plac Wszystkich Świętych 3-4), podczas 
którego wspólnie zostanie omówiona idea funkcjonowania komisji 
dialogu obywatelskiego oraz zostanie Państwu przedstawiona informacja 
o działaniach Gminy Miejskiej Kraków w zakresie przeciwdziałania 
dyskryminacji.

.Pismo podpisane jest przez Jana Żądło, Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych UMK.
W dniu 2 lipca 2013 miało miejsce spotkanie Natalii Saraty z grupy inicjatywnej ds. KDO 
z Przemysławem Żakiem i Anną Rozkuszką z Fundacji Stańczyka. Dyskutowane były kwestie 
prawne związane z  kolejnymi odmowami powołania KDO.
W dniu 4 lipca 2013 doszło do spotkania w UMK. W spotkaniu ze strony UMK wziął udział 
Mateusz Płoskonka. Mimo zapowiedzi, nieobecny był Jan Żądło, czyli Dyrektor Wydziału 
Spraw Społecznych UMK (na spotkaniu dostaliśmy informację, że został wezwany do Prezy-
denta). Ze strony wnioskodawców o powołanie KDO obecne były przedstawicielki i przedsta-

wiciele większości organizacji8.
Na początku spotkania Mateusz Płoskonka zaprezentował działania realizowane przez UMK 
w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji. Odniósł się przy tym wyłącznie do działań przy-
gotowawczych prowadzonych w ramach „Zespołu Zadaniowego do spraw opracowania 
projektu uchwały Rady Miasta Krakowa dotyczącego zagadnień z zakresu wielokulturowo-
ści, przeciwdziałania dyskryminacji, rasizmowi i ksenofobii w Krakowie”9. Mateusz Płoskon-
ka zaproponował organizacjom dołączenie do tego Zespołu. Osoby reprezentujące organi-
zacje wnioskujące przypomniały, że Zespół miał zakończyć prace do 30 czerwca10, a także 
że Zarządzenie nie przewiduje możliwości dołączenia do Zespołu, ponieważ wymienione 

8  Po otrzymaniu zgody od Mateusza Płoskonki, przebieg całego spotkania został 
zarejestrowany – dysponujemy zapisem w formacie mp3. 

9  Zespół został powołany Zarządzeniem nr 551/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 marca 
2013 r. i pierwotnie miał zakończyć prace do 30 czerwca 2013 r. 

10  Dopiero 8 sierpnia 2013 roku Zarządzeniem nr 2358/2013 Prezydenta Miasta Krakowa 
ostateczna data zakończenia prac Zespołu została przesunięta na 31 października 2013.
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są w nim z imienia i nazwiska osoby, które wchodzą w jego skład. Płoskonka doprecyzował, 
że chodzi o charakter obserwatorów. Osoby reprezentujące organizacje wnioskujące poin-
formowały, że nie mają kompetencji do decydowania w imieniu swoich organizacji i proszą 
o osobne pismo w tej sprawie, zapraszające do dołączenia do Zespołu, skierowane do za-
rządów organizacji11. 
Następnie otrzymaliśmy informację, że wniosek o powołanie KDO spełnił wymogi formalne, 
a także że do 12 lipca 2013 UMK ma czas na decyzję merytoryczną, tj. o powołaniu lub nie-
powołaniu Komisji. Otrzymaliśmy też enigmatyczną informację, że na początku sierpnia zo-
stanie powołany nowy pełnomocnik prezydenta, prawdopodobnie – do spraw społecznych, 
który miałby w swoich kompetencjach także kwestie związane z przeciwdziałaniem dyskry-

minacji12. Jeśli UMK zdecyduje się na powołanie KDO ds. Praw Człowieka oraz Przeciw-
działania Dyskryminacji i Przemocy, to być może zostanie ona umocowana przy tym właśnie 
pełnomocniku. Wiadomo, że Regulamin powoływania KDO mówi wyraźnie o konieczności 
funkcjonowania KDO przy konkretnym wydziale, zatem informacje o możliwości umocowa-
nia jej ewentualnie przy nowym pełnomocniku Prezydenta potraktowaliśmy z ostrożnością.
Spotkanie trwało bardzo długo. Dyskutowałyśmy/dyskutowaliśmy o dotychczasowych przy-
padkach odmowy powołania wnioskowanej przez nas KDO oraz decyzjach w przypadku 
innych KDO. Długo tłumaczyłyśmy/tłumaczyliśmy, jak proponowany zakres zainteresowania 
Komisji pokrywa się z już prowadzonymi przez UMK działaniami, a także że przeciwdziała-
nie dyskryminacji należy do zadań administracji samorządowej – takie podejście było przez 
przedstawiciela UMK na tym spotkaniu podawane w wątpliwość. Nie otrzymałyśmy/otrzy-
maliśmy jednak jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy tym razem nasz wniosek zostanie 
rozpatrzony pozytywnie. 
W trakcie spotkania Mateusz Płoskonka poinformował nas, że zostanie nam zaproponowane 
kolejne spotkanie, w związku z powołaniem nowego pełnomocnika Prezydenta, najprawdo-
podobniej w sierpniu. Do dnia dzisiejszego (20.12.2013) nie dotarło do nas takie zaproszenie 
ani żaden inny sygnał w tej sprawie, mimo że Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa 
z dnia 29 lipca 2013 (nr 2241/2013, weszło w życie z dniem 1 sierpnia 2013) Anna Okoń-
ska-Walkowicz została powołana na stanowisko Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa 
ds. Polityki Społecznej. 

11  Takie pismo nigdy nie nadeszło do żadnej z wnioskujących organizacji. 
12  Rzeczywiście, 29 lipca 2013 roku wydane zostało Zarządzenie nr 2241/2013 Prezydenta Miasta 

Krakowa, określające obowiązki i uprawnienia Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. 
Polityki Społecznej. Na to stanowisko powołana została Anna Okońska-Walkowicz, odwołana 
wcześniej, 20 czerwca 2013 roku ze stanowiska II zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. 
Edukacji i Spraw Społecznych. 
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Zgodnie z Zarządzeniem, Pełnomocnik funkcjonuje w pionie Prezydenta Miasta Krakowa, re-
alizując w jego imieniu odpowiednie działania zarządcze, nadzorcze i kontrolne, o których 
mowa w odrębnych zarządzeniach Prezydenta Miasta Krakowa, w stosunku do:
1.  Wydziału Spraw Społecznych,
2.  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
3. rodzkiego Urzędu Pracy,
4. Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień,
5. publicznych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.
Zgodnie z  par. 3. pkt. 1, „Pełnomocnik Prezydenta zarządza strategicznie i operacyjnie 
w obszarze szeroko rozumianej polityki społecznej Miasta Krakowa”, a zgodnie z pkt. 5., 

„Pełnomocnik Prezydenta współpracuje z odpowiednimi dla jego obszaru merytorycznego 
organizacjami pozarządowymi”. To przy tym stanowisku miała – według sugestii Mateusza 
Płoskonki – zostać powołana nasza KDO. Jednak w kompetencjach Pełnomocnika nie zna-
lazły się żadne zadania dotyczące praw człowieka czy związane z przeciwdziałaniem 
dyskryminacji. 
Tego samego dnia zostało podpisane Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 2247/2013 
z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania, uprawnień i obowiąz-
ków Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny. Funkcję tę pełni pani Marzena 
Paszkot, czyli osoba, która wcześniej pełniła funkcję Pełnomocnika Prezydenta ds. Rodziny 
i Polityki Społecznej. Jej dotychczasowe kompetencje zostały okrojone. Z zakresu działania 
Pełnomocnika Prezydenta ds. Rodziny usunięto m.in. cele związane z działaniami na rzecz 
osób wykluczonych społecznie, a w zakresie działania Pełnomocnika Prezydenta ds. Polityki 
Społecznej te zapisy się nie pojawiły. Konkretnie, chodzi o zapisy dotyczące prowadzenia 
działań 
zmierzających do poprawy warunków życia kobiet, rodziny i osób narażonych na wy-
kluczenie społeczne, (…) 3) współpracę i współdziałanie z komórkami organizacyjny-
mi urzędu, miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz innymi instytucjami, w zakresie 
przygotowania i wdrażania programów, projektów, działań wpływających na sytuację 
rodzin, kobiet i osób wykluczonych społecznie, 5) promowanie przedsiębiorczości wśród 
kobiet oraz rodzin przy wsparciu środków unijnych…, 
zyli działania przypisane wcześniej Pełnomocnikowi ds. Rodziny i Polityki Społecznej (Za-
rządzenie nr 3306/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania, uprawnień i obowiązków Pełnomocnika Prezydenta Mia-
sta Krakowa ds. Rodziny i Polityki Społecznej).
Nieco ponad tydzień po spotkaniu w UMK, 12 lipca 2013 roku, Aleksandra Migalska repre-
zentująca Krakowską Sieć Antydyskryminacyjną, spotkała się z prezydentem Jackiem Maj-
chrowskim, aby przeprowadzić z nim wywiad badawczy w sprawie polityki antydyskrymi-
nacyjnej Urzędu Miasta Krakowa. W kontekście KDO szczególnie interesujący jest poniższy 

fragment tego wywiadu: 
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Aleksandra Migalska: (…) jeśli chodzi o (…) Komisje Dialogu Obywatelskiego – czy jest to też 
jakiś kierunek [współpracy UMK z organizacjami pozarządowymi]?
Prezydent Jacek Majchrowski: Jest. 

(…)
AM: (…) Gdyby miała powstać taka Komisja właśnie w obszarze przeciwdziałania dyskrymi-
nacji, czy to by było możliwe?
JM: Byłoby możliwe.
AM: (…) w momencie, kiedy działania [miasta związane ze wspieraniem grup narażonych 
na wykluczenie społeczne] są tak rozproszone, (…) taka Komisja Dialogu Obywatelskiego 
musiałaby z kimś ze strony miasta współpracować – jak to [mogłoby być rozwiązane]?
JM: (…) Wtedy byłby któryś z Wiceprezydentów wyznaczony do tego i odpowiednie Wy-
działy, które się tym zajmują i wspólnie by pracowali.

Tego samego dnia, w którym został przeprowadzony powyższy wywiad z prezydentem Jac-
kiem Majchrowskim, tj. 12 lipca 2013, otrzymałyśmy/otrzymaliśmy trzecią negatywną de-
cyzję w sprawie powołania KDO ds. Praw Człowieka oraz Przeciwdziałania Dyskryminacji 
i Przemocy (pismo o sygnaturze SO.07.522.9.2013). Pismo informowało: „Aktualnie brak jest 
podstaw prawnych do powołania wnioskowanej Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Praw 
Człowieka oraz Przeciwdziałania Dyskryminacji i Przemocy przy Wydziale Spraw Społecz-
nych w Urzędzie Miasta Krakowa”.
W uzasadnieniu można przeczytać, że powołanie KDO ds. Praw Człowieka oraz Prze-
ciwdziałania Dyskryminacji i Przemocy nie jest możliwe, ponieważ określony we wniosku 
proponowany 
zakres działania Komisji, za wyjątkiem problematyki niepełnosprawności, która jest realizo-
wana przez gminę zarówno jako zadanie własne, jak i zlecone z zakresu administracji rzą-
dowej oraz za wyjątkiem działań prowadzonych przez gminę na rzecz społeczności Rom-
skiej, nie znajduje odzwierciedlenia w realizacji zadań własnych Gminy Miejskiej Kraków 
określonych ustawą13. Tak szeroką problematyką zajmują się organy rządowe na szczeblu 

13  Na dokładnie te same przepisy powoływano się, kiedy określano zakres działań Pełnomocnika 
Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny i Polityki Społecznej (w Zarządzeniu Prezydenta Miasta 
Krakowa). Wtedy prawo to pozwalało na prowadzenie działań „zmierzających do poprawy 
warunków życia kobiet i osób narażonych na wykluczenie społeczne i promowanie przedsiębiorczości 
wśród kobiet”. Warto także zaznaczyć, że w Warszawie bez tego rodzaju administracyjnych 
przeszkód działa przy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m. st. Warszawy Komisja Dialogu 
Społecznego ds. Równego Traktowania, której działalność została zainicjowana 16 marca 2010 roku. 
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centralnym i w terenie (Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania). Wydział Spraw 
Społecznych nie jest Wydziałem właściwym merytorycznie do powołania przedmiotowej Ko-
misji w pełnym zakresie tematyki zgłaszanej przez wnioskujące organizacje, tj.: prawa czło-
wieka, dyskryminacja i przeciwdziałanie przemocy i inne, wymienione we wniosku. Zakres 
działania Wydziału Spraw Społecznych określony został  w Zarządzeniu nr 1299/2012 Pre-
zydenta Miasta Krakowa z dnia 17.05.2012 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki 
organizacyjne oraz szczegółowego działania Wydziału Spraw Społecznych i obejmuje tylko 
niektóre obszary działania w kontekście wnioskowanego KDO, tj.:
1. problematyka związana z osobami niepełnosprawnymi (m.in. pomoc osobom niepeł-

nosprawnym, ustalanie uprawnień i przyznawanie świadczeń ze środków publicznych) 
orazpomoc osobom pochodzenia etnicznego (uczestnictwo w Rządowym programie na 
Rzecz Społeczności Romskiej). 

W związku z powyższym, KDO o zbliżonym programie mogłaby działać przy Wydziale 
Spraw Społecznych wyłącznie w zakresie i w kontekście tematyki określonej w powyższym 
Zarządzeniu, co nie jest zamierzeniem wnioskujących Organizacji. 
W odniesieniu do formalnych zasad funkcjonowania komisji dialogu obywatelskiego, które 
funkcjonują przy merytorycznie odpowiednim Wydziale Urzędu Miasta Krakowa oraz w za-
kresie działania tego Wydziału, informuję, że aktualnie w kompetencji dyrektora Wydzia-
łu Spraw Społecznych nie leżą sprawy związane z szeroko rozumianą problematyką praw 
człowieka, dyskryminacją i przeciwdziałaniem przemocy i w związku z tym, nie ma pod-
staw do powołania przedmiotowej Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Praw Człowieka oraz 
Przeciwdziałania Dyskryminacji i Przemocy przy Wydziale Spraw Społecznych w Urzędzie 
Miasta Krakowa. 
Pod pismem, tak jak w dotychczasowej korespondencji, podpisał się Jan Żądło, Dyrektor Wy-
działu Spraw Społecznych UMK.

Podsumowanie:

Wydział Spraw Społecznych UMK trzykrotnie odmówił powołania Komisji Dialogu Oby-
watelskiego ds. Praw Człowieka oraz Przeciwdziałania Dyskryminacji i Przemocy, mimo że 
wystąpienie z taką inicjatywą zostało nam (organizacjom i grupom inicjującym) wprost reko-
mendowane przez Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego w kwietniu 2011 roku, w od-
powiedzi na nasze postulaty realizacji przez Gminę Kraków działań związanych z posza-
nowaniem praw człowieka, przeciwdziałaniem przemocy i dyskryminacji. Nasza inicjatywa 
powołania KDO została odrzucona, mimo naszej chęci wsparcia Urzędu swoją woluntary-
styczną pracą, olbrzymimi kompetencjami i doświadczeniem. Mimo wskazania na tę moż-
liwość przez Prezydenta i zachęty do jej wykorzystania, Wydział Spraw Społecznych do 
końca utrzymywał, że powołanie takiej Komisji jest niemożliwe.
Na ten moment (20.12.2013) jest to jedyna inicjatywa dotycząca powołania Komisji Dialogu 
Obywatelskiego zakończona niepowodzeniem – jedyna KDO, której powołania odmówiono.
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Za każdym razem powoływano się na inne powody. Początkowo były to powody formalne 
(czy raczej formalistyczne), a część powodów była interpretowana na niekorzyść tej konkret-
nej inicjatywy, tj. powołania KDO w obszarze praw człowieka i przeciwdziałania dyskrymi-
nacji. W innych przypadkach te same sytuacje, rozwiązania i przepisy nie były interpretowa-
ne na niekorzyść wnioskodawców ani nie blokowały możliwości przyjmowania rozwiązań 
i podejmowania działań na poziomie lokalnym. Innymi słowy – prawo w Krakowie stosowane 
i interpretowane jest arbitralnie. Można tu również wysnuć wniosek, że za odmowami stoją 
powody niemerytoryczne.
Czas i zaangażowanie organizacji pozarządowych pochłonięte przez próby powołania KDO 
mogłyby zostać włożone w konkretne działania zmierzające do zwiększenia ochrony przed 
dyskryminacją i przemocą w Krakowie – w obecnej sytuacji można je uznać za zmarnowane.
Bardzo trudno jest wnioskodawczyniom i wnioskodawcom dostrzec dobre intencje w kolej-
nych działaniach UMK i kolejnych odmowach. Zadajemy sobie wciąż pytania, czy przypad-
kiem te działania nie są sposobem na hamowanie aktywności obywateli i obywatelek? Czy 
mamy do czynienia z zamierzoną obstrukcją? Czy powodem, dla którego spotykamy się z ko-
lejnymi odmowami, jest obszar praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy 
jako obszar działania komisji? Czy to temat dla miasta niewygodny? Czy mamy do czynienia 
z dyskryminacją – nierównym, nieuzasadnionym traktowaniem organizacji pozarządowych 
zajmujących się wyżej wymienioną tematyką?
W marcu 2014 organizacje zainteresowane złożeniem wniosku o powołanie KDO spotkają 
się po raz kolejny, by uzgodnić dalszą strategię działań na rzecz powołania Komisji. 

Wnioski i rekomendacje:

2. Domagamy się równego traktowania przez władze i Urząd Miasta Krakowa. UMK nie 
może stosować prawa w sposób dyskryminujący.

3. W zakresie oceny zgodności celów statutowych organizacji z celami KDO, rekomendu-
jemy zastosowanie w ocenie zasadności przyjęcia wniosku o powołanie KDO kryterium 
merytorycznego (tj. zrozumienia celów organizacji), a nie kryterium formalnego (literal-
na zgodność brzmienia celu statutowego z celami KDO). 

4. Postulujemy rozszerzenie zapisu o konieczności przypisania danej KDO do wydziału, któ-
rego zadania komisja odzwierciedla, także o inne ciała – np. pełnomocników prezydenta. 
Takie rozwiązanie, o ile oczywiście spotka się z niedyskryminującym podejściem urzędu, 
umożliwi powoływanie takich KDO, których zakres działania ma odpowiadać na interdy-
scyplinarność wielu problemów społecznych. 

5. Postulujemy zmniejszenie minimalnej wymaganej liczby organizacji wnioskujących o po-
wołanie KDO. Obecnie stosowana liczba (min. osiem) nie ma merytorycznego uzasadnie-
nia. Nie są jasne są powody, dla których konieczne jest zebranie właśnie minimum ośmiu 
zarejestrowanych organizacji pozarządowych niezbędnych do powołania komisji – jest to 
liczba przyjęta arbitralnie, takie ograniczenie może wpływać negatywnie na możliwość 



177

Podsumowanie

Projekt„Monitoring działań podejmowanych przez samorząd Krakowa w zakresie plano-
wania polityki społecznej oraz budżetu miasta pod kątem przeciwdziałania dyskryminacji 
i przemocy” jest pierwszą w Polsce tego rodzaju inicjatywą monitoringu polityki antydyskry-
minacyjnej na poziomie jednostki samorządu terytorialnego, odnoszącą się do tak rozległych 
obszarów działania administracji samorządowej i do wszystkich przesłanek dyskryminacji. 
Z perspektywy integracji środowisk działających na rzecz równości i przeciwstawiających 
się dyskryminacji w Krakowie to także ważny krok ku pogłębionej współpracy i budowa-
niu realnej sieci współpracujących ze sobą osób, grup i organizacji antydyskryminacyjnych 
o zróżnicowanym charakterze. Był to projekt, który dostarczył nam, członkom i członkiniom 
krakowskiej wspólnoty samorządowej, rozległego oglądu i głębokiego wglądu w funkcjono-
wanie krakowskiej administracji samorządowej – wydaje się, że czasem w szerszym i głęb-
szym wymiarze niż w samej administracji.

Monitoring jako narzędzie wpływu

Jednocześnie, silnie odczuwamy ograniczenia płynące z niemożliwych do poszerzenia ram 
czasowych (i tak długoterminowo zakrojonego) projektu oraz faktu, że wyłącznie stała, nie-
kończąca się działalność strażnicza może strategicznie doprowadzić do realnego, umiejęt-
nego i skutecznego wdrażania polityki antydyskryminacyjnej na poziomie samorządu. Mia-
łyśmy/mieliśmy bowiem poczucie, że nawet podczas wydarzenia o charakterze rzeczniczym, 
jakim była konferencja kończąca projekt, członkinie i członkowie Krakowskiej Sieci Antydy-
skryminacyjnej prowadzili/prowadziły także działalność strażniczą, analizując wypowiedzi 
poszczególnych osób reprezentujących UMK, pokazujące – tym razem już nie w gabinetach 
Urzędu, a w publicznej przestrzeni konferencji – nowe konteksty niewprowadzania przez 
Urząd kompleksowej polityki antydyskryminacyjnej. Nie jest to zapewne tylko charaktery-
styczna cecha Krakowa, że oddolne inicjatywy obywatelskie mają w istniejącej „kulturze sa-
morządowej” ograniczone szanse na rzeczywiście partnerską  współpracę z administracją 
samorządową i władzami lokalnymi. Dlatego być może to właśnie długoterminowa, niekoń-
cząca się działalność kontrolna może być w tych okolicznościach główną drogą osiągania 
zmiany. 
W trakcie monitoringu bardzo wyraźnie zarysowała się sytuacja, w której działanie Kra-
kowskiej Sieci Antydyskryminacyjnej, realizowane z pozycji strażniczych, „zewnętrznych”, 
stało się narzędziem wywierania obywatelskiej presji na UMK na rzecz podejmowania lub 
intensyfikowania działań w obszarze polityki antydyskryminacyjnej. Zaobserwowaliśmy/
zaobserwowałyśmy regularność, zgodnie z którą w czasie gdy częstotliwość wywiadów, 
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zapytań w trybie dostępu do informacji publicznej, kontaktów z poszczególnymi osobami 
w UMK rosła, rosło także natężenie działań UMK, związanych z przedstawianiem Krakowa 
jako miasta przeciwdziałającego dyskryminacji. I odwrotnie, gdy zakończyliśmy/zakończy-
łyśmy oficjalnie część monitoringową, działania UMK także wyhamowywały, obniżyła się 
ich intensywność. Najprostsze przełożenie mogliśmy/mogłyśmy obserwować między naszą 
aktywnością a postępem prac nad wdrażaniem w UMK „Projektu strategii zapobiegania i re-
akcji na zdarzenia o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym w przestrzeni publicznej 
miasta” Stowarzyszenia Interkulturalni PL1. 
Taki rodzaj zależności między działaniami KSA a reakcjami UMK pozwala na konkluzję, że 
jedynie regularny, stały monitoring prowadzony z zewnątrz Urzędu przez grupę osób niean-
gażujących się w niesformalizowaną współpracę i z perspektywy UMK pracujących w spo-
sób nieustrukturyzowany i nieprzewidywalny, może wywoływać bardziej trwałe działania 
administracji samorządowej na rzecz wdrażania realnych rozwiązań, być może takich, któ-
re są realizowane we współpracy z innymi inicjatywami obywatelskimi, eksperckimi w tym 
obszarze, występującymi z pozycji rzeczniczych. Takie rozwiązanie zakłada rozdzielenie 
działalności kontrolnej od działalności rzeczniczej, np. w sposób chronologiczny, taki jak 
w ramach poszczególnych etapów działania Krakowskiej Sieci Antydyskryminacyjnej, lub 
oddzielenie strukturalne, instytucjonalne). Jest to możliwe szczególnie wtedy, gdy w danej 
miejscowości, tak jak w Krakowie, środowisko grup, osób i organizacji zaangażowanych 
w tego rodzaju działania jest rozbudowane, różnorodne i tworzone przez osoby i grupy 
o różnorodnych perspektywach na współpracę z administracją samorządową czy publiczną. 
Tym samym, jest to wykorzystanie znanej zależności między działaniami grup uznawanych 
w danym kontekście za bardziej „radykalne” i takimi, których postulaty są postrzegane jako 

„mniej zagrażające” zastanemu porządkowi. Grupy postrzegane jako bardziej „radykalne” 
to takie, które dostrzegają konieczność pilnych przeobrażeń w zastanych strukturach władzy, 
jasno komunikują oczekiwanie takiej zmiany i do niej zdecydowanie dążą, a grupy uzna-
wane za „mniej radykalne” to takie, które uważane są za „mniej zagrażające” zastanemu 
porządkowi, tj. wchodzące w kooperację z zastanymi strukturami władzy na rzecz ich ewo-
lucyjnej zmiany. Działalność grup uznawanych za  „radykalne” sprawia, że mocniej słyszane 
i z większą uwagą traktowane są postulaty inicjatyw widzianych jako „mniej zagrażające”. 
Jednocześnie prowadzenie działalności rzeczniczej i strażniczej w sposób równoległy jest 
ważnym aspektem przybliżania się do zmiany. Jest nim także współpraca między różnymi 
aktorami z różnych sektorów, tj. publicznego i pozarządowego, zarówno w ramach każdego 
z nich, jak i pomiędzy nimi. 
Należy pamiętać, że stosowanie takiego właśnie podejścia może być narzędziem do osią-
gania celów, w tym wypadku uwzględniania głosów grup dyskryminowanych w procesach 

1  Bardziej szczegółowo zależności te przedstawia kalendarium zawarte w Aneksie 2 niniejszej publikacji. 



179

decyzyjnych samorządu, gdy działania administracji samorządowej nim motywowane są 
działaniami merytorycznymi, a nie tylko wizerunkowymi lub/i wyłącznie deklaratywnymi. 
Dodatkowo, monitoring taki nie może być działaniem jednorazowym, lecz musi być prowa-
dzony w trybie ciągłym, a więc bazuje na długoterminowym zaangażowaniu obywatelskim. 
Oznacza to także zaangażowanie w poszukiwanie środków finansowych na prowadzenie 
takiej działalności i – ze względu na naturę takich działań – poszukiwanie ich poza budżetem 
przeznaczanym na działania obywatelskie przez lokalną administrację samorządową.  

Wyzwania ról
Napięcie wokół naszej pracy ujawniało się także na innej płaszczyźnie, często ukazując 
swoiste „pęknięcia” między oficjalnym, formalnym tonem wypowiedzi części osób reprezen-
tujących UMK podczas wywiadów oraz osobistym zainteresowaniem czy deklarowaniem 
poparcia dla naszych działań już po wyłączeniu dyktafonów. W trakcie naszego monito-
ringu część osób, z którymi rozmawiałyśmy/rozmawialiśmy, podczas wywiadów, poza pro-
tokołem i „prywatnie” próbowała także pozyskać od nas z wyprzedzeniem informacje na 
temat dotychczasowych wniosków z badań i ogólnej wymowy raportu oraz wizerunku UMK, 
jaki planujemy w raporcie z monitoringu przedstawić. Stało się dla nas jasne, że taki sposób 
pracy, tj. zewnętrzny, strażniczy, jasno stawiający granice dla współpracy w danym momen-
cie, generuje w UMK szczególne napięcie. Na jego fali podejmowane są działania mające 
udowodnić, że polityka antydyskryminacyjna jest w Krakowie ważną perspektywą. Bierze się 
ono także z sytuacji bycia poddawaną/poddawanym kontroli obywatelskiej, ale także z fak-
tu, że dla części osób rola reprezentanta/reprezentantki Urzędu była szczególnie niekom-
fortowa, kiedy własne przekonania dotyczące zobowiązań administracji lokalnej w zakresie 
przeciwdziałania dyskryminacji rozmijają się z kulturą organizacyjną UMK oraz zadaniami 
reprezentantki/reprezentanta Urzędu. 
Łączenie roli strażniczej i rzeczniczej to także wyzwanie, które na etapie planowania projek-
tu Krakowskiej Sieci Antydyskryminacyjnej nie było dla nas tak wyraźne, jak stało się w trak-
cie projektu. Jeszcze w części badawczej naszych działań, gdzie szczególnie zależało nam 
na utrzymaniu naszej pozycji niezależności i przejrzystości, doświadczaliśmy/doświadcza-
łyśmy jako KSA prób swoistego „zatrzymania ostrza” naszego monitoringu jeszcze przed 
czasem zakończenia badań, w postaci oferowania nam niesformalizowanej współpracy, za-
proszeń do pracy w sposób mniej sztywny, który mógłby zastąpić formalną kontrolę oby-
watelską. Jednak kiedy w kolejnej fazie naszego projektu nadszedł moment na konsultacje 
wniosków, przedstawienie rekomendacji, sprawdzenie, co razem, w formule dialogu między 
KSA a UMK jest możliwe do zrealizowania, pojawił się opór ze strony lokalnej administracji 
samorządowej i Urząd nie zareagował na nasze komunikaty, zaproszenia na spotkania i do 
współpracy. Nie odbyły się wobec tego działania o charakterze rzeczniczym, mające na celu 
bezpośrednie zaangażowanie UMK w zmianę, poprzez serię seminariów konsultacyjnych 
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skierowanych do urzędników/urzędniczek oraz decydentów/decydentek w Urzędzie. Brak 
reakcji, który w istocie oznaczał decyzję o niepodjęciu współpracy, spowodowany był w czę-
ści niejasną strukturą odpowiedzialności za przeciwdziałanie dyskryminacji, w tym znaczą-
cym napięciem między rolą Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury i Promocji Mia-
sta a rolą Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej. Efekt był jednak 
taki, że zaplanowana współpraca, która była nam sugerowana od początku projektu przez 
osoby z UMK jako najlepszy, najkorzystniejszy sposób zajęcia się tą tematyką w Urzędzie, 
nie została przez Urząd w ogóle podjęta. 

Napięcia między wymiarem formalnym i nieformalnym

W podsumowaniu naszej pracy ważne wydaje się podkreślenie, że nasz system monitoringu 
powstał w odniesieniu do formalnej struktury w Urzędzie Miasta Krakowa, ale – zgodnie 
z treścią raportu – skonfrontowaliśmy się/skonfrontowałyśmy się też z rozwiązaniami i od-
działywaniami niesformalizowanymi. Pozwala nam to sformułować wnioski o dwoistości 
struktury związanej z wpływaniem przez mieszkańców i mieszkanki na procesy decyzyjne 
w Krakowie, szczególnie – ścieżki oddziaływania na politykę antydyskryminacyjną miasta. 
Istnieje część formalna struktury oddziaływania, która ma za zadanie zapewnić mieszkań-
com i mieszkankom udział w procesach decyzyjnych w mieście, a także – w ramach niefor-
malnej kultury organizacyjnej – jej część nieformalna. Rozwiązania formalne w rzeczywi-
stości nie działają lub ich oddziaływanie jest niewielkie, natomiast większy wpływ i częściej 
praktykowane są rozwiązania, które nie są jasno komunikowane ani oficjalnie ujęte jako na-
rzędzia współpracy z mieszkańcami i mieszkankami. Ten formalnie przewidziany przez wła-
dze sposób wpływania jest bardzo ograniczony, w dodatku definiowany w ramach systemu 
tworzonego właśnie przez administrację samorządową, na jej zasadach, z jej ograniczenia-
mi i definicjami. 
W odniesieniu do formalnie ujawnionej ścieżki oddziaływania i osób z możliwościami wpły-
wu na realizację działań, mamy tu na myśli takie rozwiązania, podmioty i programy jak: 

 — Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny i Spraw Społecznych (obecnie wy-
łącznie ds. Rodziny) – nie prowadzi aktywnej działalności w obszarze przeciwdziałania 
dyskryminacji, choć taką aktywność prowadzić może2 i powinna, negatywnie odpowiada 
na zaproszenia do współpracy (wywiad badawczy, udział w konferencji) w obszarze po-
lityki antydyskryminacyjnej, 

 — Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej – deklaruje chęć zaan-
gażowania w przeciwdziałanie dyskryminacji, ale nie ma przeciwdziałania dyskryminacji 
w swoich kompetencjach, a o polityce dyskryminacyjnej wyraża się publicznie w sposób 
dyskredytujący i ujawniający brak merytorycznej wiedzy w tym zakresie, 

2  W okresie trwania monitoringu, do 29.07.2013 r. 
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 — ciało inicjatywno-doradcze w postaci Komisji Dialogu Obywatelskiego (w tym wypadku 
KDO ds. Praw Człowieka, Przeciwdziałania Dyskryminacji i Przemocy) – decydenci/de-
cydentki w Wydziale Spraw Społecznych UMK uznają, że istnieją formalne przeciwwska-
zania dla jej powołania, jeśli ma ona mieć charakter interdyscyplinarny oraz dotyczyć 
tematów przez UMK dotąd niepodejmowanych, 

 — niewydolne procedury konsultacji społecznych – krótkie, niedogodne terminy niedopa-
sowane do możliwości organizacji pozarządowych i mieszkańców/mieszkanek, niejasne 
drogi konsultacji, brak szerokiego informowania na ich temat, ich wyniki są w niewielkim 
stopniu uwzględniane w konsultowanych dokumentach3, 

 — tryb dostępu do informacji publicznej – konieczność udzielenia informacji bywa ważniej-
sza niż jej treść i faktyczne udzielenie odpowiedzi na zadane przez wnioskodawcę py-
tanie, czasem odpowiedzi uzyskiwane z różnych jednostek UMK są ze sobą sprzeczne, 
często informacje przedstawiane są w sposób niejasny lub niepełny4. 

Celem tych dróg oddziaływania nie jest jednak rzeczywista zmiana – powyższe drogi mają 
za zadanie skanalizować oczekiwania i zaangażowanie mieszkańców i mieszkanek oraz 
podtrzymać wizerunek administracji samorządowej Krakowa jako miasta otwartego na 
współpracę i partycypację. Brak możliwości osiągnięcia rezultatów tą drogą oznacza, że są 
to tylko rozwiązania fasadowe, mające w istocie skontrolować procesy zmiany, by nie zagro-
ziła ona status quo w Urzędzie. Co ciekawe, ta strona struktury oddziaływania posługuje się 
najczęściej dyskursem pomocowym, w odróżnieniu od swego odbicia, struktury nieformalnej, 
która częściej posługuje się dyskursem praw człowieka, podmiotowości, emancypacyjnym5. 
Część formalna jest odporna na próby wprowadzenia realnej zmiany, część nieformalna 
jest natomiast w większym stopniu otwarta na współpracę przy podejmowaniu działań na 
rzecz zmiany. Ma jednak charakter nieujęty w żadne oficjalne, ujawione ramy oddziaływa-
nia mieszkańców/mieszkanek na politykę antydyskrymiancyjną administracji samorządowej. 
Mamy tu na myśli takie stanowiska, podmioty i procesy, które są przestrzenią lub tworzą prze-
strzeń do niesformalizowanego spotykania się osób z administracji samorządowej,  organi-
zacji lub grup obywateli / obywatelek w kontekście działań antydyskryminacyjnych lub nie 
zostały przewidziane jako ogólnodostępne narzędzie oddziaływania mieszkańców i miesz-
kanek na procesy decyzyjne:  
 — Magdalena Sroka, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury i Promocji Miasta – 

nie ma działań antydyskryminacyjnych zapisanych w swoich kompetencjach, jednak jest 
rozpoznawalna w Urzędzie jako osoba realizująca i zaangażowana w działania z tego 
zakresu, wykazując pewien poziom zaawansowania i merytorycznej wiedzy w tym 

3  Por. Aneks 4, cz. 1 niniejszej publikacji. 
4  Por. Aneks 4, cz. 2 niniejszej publikacji. 
5  O „pomocowości” i „podmiotowości” jako dwóch podejściach do zwalczania wykluczenia 

i przeciwdziałania dyskryminacji por. Rozdział 4a niniejszej publikacji. 
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obszarze. Jej odpowiedzialność za ten obszar w ramach struktury UMK nie jest jednak 
jasno i wyraźnie przedstawiona do publicznej wiadomości. 

 — Zespół Zadaniowy do spraw opracowania projektu uchwały Rady Miasta Krakowa do-
tyczącego zagadnień z zakresu wielokulturowości, przeciwdziałania dyskryminacji, ra-
sizmowi i ksenofobii w Krakowie – powołany ad hoc i w celu przygotowania jednego 
projektu Uchwały, nie był jednocześnie ciałem oficjalnie otwartym na zaangażowanie 
wszystkich zainteresowanych stron, została do niego zaproszona tylko jedna, enumera-
tywnie wymieniona organizacja pozarządowa (tj. Stowarzyszenie Interkulturalni PL) i nie 
istniała możliwość włączenia się oficjalnego w pracę żadnych innych osób czy organiza-
cji; Zespół zakończył działalność w 30.11.2013 r., dotąd przygotowany projekt Uchwały 
nie został przyjęty. 

 — „Projekt strategii zapobiegania i reakcji na zdarzenia o charakterze rasistowskim i kseno-
fobicznym w przestrzeni publicznej miasta” – wypracowany w 2012 roku przez Stowa-
rzyszenie Interkulturalni PL w niesformalizowanej współpracy Stowarzyszenia z Miejskim 
Ośrodkiem Wspierania Inicjatyw Społecznych, zaangażowanym w realizację działań 
pomimo braku formalnych kompetencji w tym zakresie. 

 — Magdalena Furdzik, Kierownik referatu Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw 
Społecznych w Wydziale Spraw Społecznych – dysponująca merytoryczną wiedzą 
i doświadczeniem w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji, zaangażowana w pra-
cę nad projektem Strategii, mimo formalnego braku zobowiązania do tego rodzaju 
działań, pełniąca zatem rolę nieformalnego „punkt kontaktowego” do spraw polityki 
antydyskryminacyjnej. 

Między ścieżkami przedstawianymi oficjalnie jako drogi partycypacji i zmiany, które nie 
przynoszą rezultatów, a ścieżkami nieformalnymi, w ramach których pewien rodzaj zmia-
ny się wydarza, istnieje napięcie związane z nienazwaniem tej struktury oraz brakiem ja-
snych kompetencji do zajmowania się tematyką zwalczania dyskryminacji. Jednocześnie 
bowiem do koordynowania działań w tym obszarze pretendują dwie osoby, Zastępca Pre-
zydenta Miasta Krakowa ds. Kultury i Promocji Miasta, która przewodniczy pracom Zespołu 
Zadaniowego, oraz Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej jako 
zwierzchniczka Wydziału Spraw Społecznych, w tym MOWISu. Sytuacja ta powoduje, że 
temat polityki antydyskryminacyjnej pozostaje w swoistym bezwładzie i będzie tak, dopó-
ki ta dwoistość struktury nie zostanie ujawniona, a następnie uporządkowana oraz dopóki 
kompetencje z obszaru prowadzenia polityki antydyskryminacyjnej UMK nie zostaną jasno 
przypisane do konkretnego stanowiska już istniejącego lub wpisane w zakres zadań nowego, 
wyspecjalizowanego stanowiska.  

Warunki zmiany

Uwzględnianie perspektywy, interesów i potrzeb wszystkich mieszkańców i mieszkanek, 
w tym tych należących do tzw. grup mniejszościowych i tych bez formalnej reprezentacji 
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w ciałach decyzyjnych, a także ich wpływ na procesy decyzyjne i polityki miejskie może mieć 
miejsce wtedy, kiedy m.in.:
 — istnieje realna presja wywierana w tym obszarze przez administrację centralną poprzez 

jasne i operacyjne wskazywanie odpowiedzialności administracji samorządowej za pro-
wadzenie polityki antydyskryminacyjnej,

 — środowiska obywatelskie prowadzą długoterminową działalność strażniczą, monitorując 
proces wdrażania deklarowanych rozwiązań i recenzując działania samorządu w ra-
mach kontroli obywatelskiej,

 — grupy osób narażonych na dyskryminację i przemoc motywowaną uprzedzeniami mają 
warunki do realnego włączania się w procesy i ciała decyzyjne, sprawnie i rzetelnie dzia-
łają mechanizmy konsultacji społecznych, ciała doradcze i inicjatywne, a także narzędzia 
dostępu do informacji publicznej, 

 — uwzględnianie praw, potrzeb, interesów grup zagrożonych dyskryminacją wywo-
dzi się z przyjęcia perspektywy podmiotowej, praw człowieka, a nie „pomocowej”, 
paternalistycznej,

 — podejmowanie działań antydyskryminacyjnych jest postrzegane jako realizowanie po-
trzeb całej społeczności i leżące w interesie także grup większościowych,  posiadających 
(w rozumieniu strukturalnym) wpływ i władzę, 

 — faktem jest rzeczywisty dialog administracji samorządowej (wszystkich wydziałów UMK) 
i mieszkańców/mieszkanek miasta, w tym tych zagrożonych dyskryminacją, dotyczący 
wydatkowania środków z budżetu oraz realne przeznaczanie środków na realizację ich 
potrzeb,

 — budżetowane są środki finansowe na wdrażanie polityki antydyskryminacyjnej w działa-
nia UMK,

 — w strukturze UMK działa osoba merytoryczna i oficjalnie odpowiedzialna za realizację 
polityki antydyskryminacyjnej obejmującej wszystkie grupy zagrożone dyskryminacją 
oraz wszystkie sfery funkcjonowania wspólnoty samorządowej, 

 — zasoby merytoryczne organizacji pozarządowych i grup nieformalnych (eksperci/eks-
pertki, prowadzone badania i działania) są uznawane i rzetelnie wykorzystywane,

 — kwestie przeciwdziałania dyskryminacji są jasno postrzegane jako kwestie odnoszące się 
nie tyle do pomocy społecznej, lecz dotyczące wszystkich sfer funkcjonowania społecz-
ności, w tym bezpieczeństwa, budowania społeczności i jej potencjałów, uwzględniane 
w polityce edukacyjnej i innych politykach, 

 — działania włączające perspektywę antydyskryminacyną w ramach kompleksowej i wdra-
żanej horyzontalnie polityki antydyskryminacyjnej należą do priorytetów administracji 
samorządowej6. 

6  Wszystkie szczegółowe rekomendacje znajdują się w rozdziale 5 niniejszej publikacji. 
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Trzy podstawowe postulaty, które powinny zostać zrealizowane w pierwszej kolejności, to: 
1. Powołanie osoby odpowiedzialnej w Urzędzie Miasta Krakowa za wdrożenie polityki anty-
dyskryminacyjnej, oficjalnie osadzonej w jasno komunikowanej strukturze UMK, dysponują-
cej kompetencjami decyzyjnymi, koordynującej działania wszystkich wydziałów i ciał w UMK 
w tym obszarze, merytorycznie kompetentnej, uznającej wagę prowadzenia tego rodzaju 
działań. 
2. Prowadzenie realnego i skoncentrowanego na podnoszeniu jakości życia mieszkańców 
i mieszkanek dialogu społecznego, w tym prowadzenie diagnozy dyskryminacji i przemocy 
motywowanej uprzedzeniami w Krakowie (w tym skali, specyfiki, obszarów, postaw miesz-
kańców i mieszkanej). Celem dialogu ma być podnoszenie poziomu wiedzy w UMK o real-
nych potrzebach mieszkańców i mieszkanek; nie jest on jedynie procedurą do zrealizowania.
3. Partycypacyjne wypracowanie horyzontalnego i kompleksowego dokumentu o charakte-
rze programu ramowego, będącego podstawą dla wdrażania polityki antydyskryminacyjnej 
w Krakowie, koordynującego działania na rzecz wszystkich grup zagrożonych dyskrymina-
cją w ramach jednej spójnej strategii. 
Jednocześnie, musi zmienić się sposób myślenia o samorządzie, tj. wspólnocie samorządowej 
w całej swojej różnorodności, która powinna stać się punktem odniesienia realizacji polityk 
lokalnych. Zmiana perspektywy z myślenia o mieście jako wyłącznie biznesowej jednostce do 
zarządzania oraz sferze utrzymywania i rozgrywania interesów partyjnych na perspektywę 
wspólnoty mieszkańców i mieszkanek, do realizacji potrzeb której administracja samorzą-
dowa jest powołana. Podobnie w przypadku reprezentantów i reprezentantek mieszkańców 
i mieszkanek, tj. radnych miejskich oraz władzy wykonawczej, perspektywa polityki par-
tyjnej uprawianej na poziomie lokalnym musi zostać zastąpiona przez rzeczywisty kontakt 
z realnymi osobami wchodzącymi w skład wspólnoty i przez nie definiowanymi. Tylko jeśli 
samorząd terytorialny traktowany będzie jak realnie istniejąca społeczność, istnieją szanse 
na rzeczywiste, a nie tylko deklaratywne reprezentowanie interesów mieszkańców i miesz-
kanek z różnych grup, ich podmiotowe traktowanie i reagowanie na ich potrzeby – a więc 
wypełnianie podstawowych założeń koncepcji samorządu. 
Chcemy Krakowa wolnego od dyskryminacji, prowadzącego regularną politykę temu sprzy-
jającą, tworzonego i zarządzanego z uwzględnieniem potrzeb wszystkich osób, w tym osób 
narażonych na dyskryminację, w którym wszyscy mieszkańcy i mieszkanki i ich zdanie jest 
brane pod uwagę w procesach podejmowania decyzji w/o mieście. W tym raporcie przed-
stawiamy rekomendacje i działania przybliżające nas do tego celu, które widzimy jako od-
powiedzialność administracji samorządowej w Krakowie. Chcemy, żeby rekomendacje te 
były wdrażane, mamy jednak świadomość, że nawet jeśli zostaną wprowadzone, to nadal 
pozostać mogą rozwiązaniami fasadowymi. Stanie się tak, jeśli nie będzie im towarzyszyć ja-
sne przyznanie przez administrację samorządową i decydentów/decydentki, że wspieranie 
wolności mieszkańców i mieszkanek od dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedze-
niami jest zadaniem Urzędu Miasta Krakowa. Jeśli przed tą odpowiedzialnością i faktycznym 
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zaangażowaniem administracja samorządowa uciekać nie będzie, maleje ryzyko, że obecne 
status quo zostanie utrzymane, choć przybędzie kilka nowych nazw i obowiązków w struktu-
rze UMK. Polityka antydyskryminacyjna to nie hasła i stanowiska, a realna praktyka opiera-
jąca się na rzeczywistym przekonaniu o wadze tematu..
Błędnie rozumiane podejście wizerunkowe do rozwoju miasta jest jedną z barier realizacji 
rzeczywistej polityki antydyskryminacyjnej w Krakowie. O ileż ciekawszy, nowocześniejszy, 
wrażliwy mógłby być wizerunek Krakowa w  e f e k c i e  rzeczywistego prowadzenia polityki 
antydyskryminacyjnej, nie poprzez przystepowanie do prestiżowych Koalicji, ale działalność 
z mieszkańcami i mieszkankami, współtworzenie miasta realnie różnorodnego, uwzględnia-
jącego potrzeby różnych grup, walczącego z przemocą motywowaną uprzedzeniami, dys-
kryminacją, mową nienawiści. 

Miejsce przyjazne do życia

Raport z monitoringu zrealizowanego przez Krakowską Sieć Antydyskryminacyjną w latach 
2011–2014 traktujemy jako zbadanie stanu realizacji polityki antydyskryminacyjnej i mecha-
nizmów o nim decydujących na chwilę obecną. Jest to tym samym „raport otwarcia”, któ-
ry w naszym zamierzeniu stanie się punktem odniesienia dla władz samorządowych oraz 
mieszkańców i mieszkanek Krakowa w obliczu jesiennych wyborów samorządowych w 2014 
roku i wszystkich procesów decyzyjnych, które mogą oznaczać zwiększanie realnego udzia-
łu i możliwości wpływu mieszkańców i mieszkanek na priorytety strategicznie planowanych 
polityk miejskich, realizowanych w miejscu, w którym żyją i z myślą o nich samych jako wspól-
nocie samorządowej. 
Wywiad badawczy z Zastępcą Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych Krzysztofem Klim-
czakiem, 18.12.2012 r.: 

Natalia Sarata: Przy formułowaniu długoterminowych strategii miasta, 
miasto [tj. Urząd] samo wyznacza takie obszary do rozwoju, które widzi 
jako strategiczne. 

Krzysztof Klimczak: No tak, jest [to] wskazanie na takie obszary miękkie 
(…), na takie obszary, o których mówi się o tym, że dążymy do tego, żeby 
miasto Kraków było miastem zamieszkania ludzi aktywnych, ambitnych, 
nazwijmy to kreatywnych (…), żeby to było miasto, w którym przyjaźnie 
się żyje, cokolwiek to znaczy...

NS: No właśnie, co to znaczy? (…) 

KK: (…) W tym miejscu przyjaznym, wygodnym do życia, 
w społeczeństwie zaangażowanym, mieszczą się wszystkie działania 
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związane z organizacjami pozarządowymi (…). Działania z zakresu 
przeciwdziałania rasizmowi i ksenofobii również w tym obszarze się 
będą znajdować. Więc jeżeli mówimy o równości, to (…) będziemy 
przeciwdziałać dyskryminacji (…) po to, żebyśmy mieli miejsce 
przyjazne do życia (…).
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Krzysztof Śmiszek 

Aneks 1: Analiza prawna wybranych 
programów ramowych Miasta Krakowa 
z uwzględnieniem w nich perspektywy 
równości i niedyskryminacji

Zakres i podstawy analizy
Niniejsza analiza została sporządzona na zlecenie Krakowskiej Sieci Antydyskryminacyjnej 
(reprezentowanej przez Fundację Autonomia) w ramach realizowanego przez nią projektu 
pn. „Monitoring działań podejmowanych przez samorząd Krakowa w zakresie 
planowania polityki społecznej oraz budżetu pod kątem przeciwdziałania dys-
kryminacji i przemocy”. Podstawą analizy są dostarczone autorowi przez zleceniodawcę  
programy sektorowe miasta Krakowa, w szczególności:
 — Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miejskiej Kraków,
 — Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw-

działania Narkomanii na rok 2012, 
 — Miejski Program Rewitalizacji Krakowa,
 — Program wsparcia działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełno-

sprawnych realizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków w latach 2011–2013 pod 
nazwą „Poznaj swoje możliwości i pomóż sobie”,

 — Program „Młody Kraków”,
 — Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2007–2013,
 — Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2011–2014,

a także dokument, który nie ma charakteru programu ramowego, lecz konstytutywny, tj. Sta-
tut Miasta Krakowa. 
Analiza dokumentów została przeprowadzona w celu zbadania, czy  uwzględniono w nich 
w pełni zasadę równości i niedyskryminacji oraz czy odzwierciedlono standardy antydyskry-
minacyjne zawarte zarówno w prawie krajowym, jak i w międzynarodowych instrumentach 
dotyczących ochrony praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji. 
Analiza zawiera przykłady tzw. dobrych praktyk, zarówno krajowych, jak i zagranicz-
nych, które mogą być inspiracją dla Miasta Krakowa w celu wprowadzenia do polityk miej-
skich działań antydyskryminacyjnych. Analiza zawiera również rekomendacje, których 
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uwzględnienie powinno przyczynić się do uczynienia polityk Miasta Krakowa bardziej 
wrażliwymi na potrzeby osób należących do grup mniejszościowych i w większym stopniu 
narażonych na wykluczenie lub dyskryminację, w szczególności ze względu na płeć, wiek, 
niepełnosprawność, orientację seksualną, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub wyzna-
nie, wiek, status ekonomiczny.  
1. Równe traktowanie w przepisach prawa powszechnie obowiązującego oraz w dokumen-

tach dotyczących zobowiązań administracji samorządowej w dziedzinie przeciwdziała-
nia dyskryminacji. Wprowadzenie 

Obowiązek równego traktowania przez władze lokalne, w szczególności bez względu na 
płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, orientację seksualną, religię 
lub wyznanie wynika pośrednio lub bezpośrednio zarówno z dokumentów prawnych rangi 
krajowej, jak i międzynarodowej. 

Prawo krajowe

Z punktu widzenia celu niniejszej analizy, ogromną wagę należy przypisać przepisom konsty-
tucyjnym, które m.in. nakładają na władze publiczne (a więc również władze samorządowe, 
będące częścią składową szeroko pojętej administracji publicznej posiadającej kompetencje 
władcze) obowiązek równego traktowania obywateli i obywatelek. Art. 32 Konstytucji sta-
nowi, iż:
1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez 

władze publiczne.
2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym 

z jakiejkolwiek przyczyny. 
Sformułowana w art. 32 ust. 1 ustawy zasadniczej zasada stanowi normę generalną dla po-
zostałych norm konstytucyjnych dotyczących równości. Przepis ustępu pierwszego ustanawia 
także w sposób ogólny zasadę równości jako normę konstytucyjną adresowaną do wszelkich 
organów władzy publicznej – zarówno do organów stosujących prawo, jak i do organów 
stanowiących prawo1. Adresatem tych przepisów są zatem także organy wykonawcze, w tym 
organy samorządu terytorialnego2. Co ważne, zakres podmiotowy zasady równości jest bardzo 
szeroki i zgodnie z orzecznictwem TK3, jak i doktryny konstytucyjnej, odnosi się nie tylko do 
obywateli i obywatelek RP, ale do wszystkich osób podlegających jurysdykcji RP. Z punktu 
widzenia promocji i wdrażania zasady równości na szczeblu lokalnym jest to zasada nie-
zwykle istotna, z tego względu, iż określa ona standard działań władz samorządowych i za-
kazuje stosowania przez nie nierównego traktowania osób nieposiadających obywatelstwa 

1  Por. wyrok TK K 22/01.
2  B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009, s. 183.    
3  Por. wyrok TK SK 4/98.
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polskiego (np. uchodźców) w odniesieniu do realizacji zadań ustawowo przypisanych po-
szczególnym samorządom.      
Z punktu widzenia niniejszej analizy, ważne jest podkreślenie, że zasada równości została 
również uregulowana w innych przepisach Konstytucji, a obowiązek jej poszanowania obec-
ny jest m.in. w następujących dziedzinach życia społecznego:
 — dostępie do dóbr kultury (art. 6 ust. 1),
 — działalności kościołów i związków wyznaniowych (art. 25 ust.1),
 — dostępie do służby publicznej (art. 60),
 — ochronie własności (art. 64 ust. 2),
 — dostępie do świadczeń zdrowotnych (art. 68 ust. 2),
 — dostępie do wykształcenia (art.70 ust.4).

Konstytucyjna zasada równości składa się z dwóch ważnych elementów:
 — równości wobec prawa oznaczającej nakaz równego traktowania przez władze publicz-

ne w procesie stosowania prawa,
 — równości w prawie oznaczającej nakaz kształtowania treści prawa z uwzględnieniem za-

sady równości.
Biorąc pod uwagę powyższe punkty, należy podkreślić, że oba elementy składowe konstytu-
cyjnej zasady równości powinny być obecne w działaniach władz samorządowych, które są 
podmiotami zarówno stosującymi prawo (realizacja zadań ustawowo powierzonych samo-
rządom ustawami oraz wykonywania zobowiązań przyjętych w aktach prawa miejscowe-
go), jak i podmiotami uprawnionymi do kształtowania treści prawa, w tym przypadku prawa 
miejscowego.  
Konstytucyjna zasada równości nie jest zasadą obowiązującą bezwzględnie, tj. w takim sa-
mym stosunku do wszystkich i w takim samym stopniu. Zasada ta mieści się w ogólnym, opi-
sowym pojęciu równości jako przynależności danych podmiotów do tej samej klasy, którą 
wyróżniamy z punktu widzenia cechy i nie jest tożsama z pojęciem identyczności4. 
Podkreślenia wymaga również fakt, iż art. 32 ust. 2 Konstytucji nie określa cech prawnie chro-
nionych (przesłanek, ze względu na które zakazana jest dyskryminacja). Regulacja ta za-
wiera otwarty katalog przesłanek poprzez zastosowanie zwrotu „Nikt nie może być dyskry-
minowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”. 
Oznacza to, że zakres podmiotowy tej regulacji jest niezwykle szeroki. W związku z tym, na 
władze publiczne, w tym na władze samorządowe, nałożony jest obowiązek realizacji wyso-
kiego standardu wrażliwości na sytuację osób przynależących do różnych grup społecznych, 
w tym grup mniejszościowych narażonych z różnych przyczyn (historycznych, społecznych, 
politycznych itd.) na dyskryminację i wykluczenie.    

4  B. Banaszak, dz. cyt., s. 184.
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Niewątpliwie, z punktu widzenia obowiązku równego traktowania nałożonego przez regu-
lacje konstytucyjne na władze samorządowe, ogromne znaczenie ma art. 33 ustawy zasad-
niczej. Wprowadza on zasadę równouprawnienia kobiet i mężczyzn i zawiera dość szczegó-
łową regulację, gwarantując osobom obu płci równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, 
społecznym i gospodarczym. 
Zasada równouprawnienia płci ustanowiona w art. 33, jak i ogólna zasada równości uregu-
lowana przepisem art. 32, w przekonaniu autora niniejszej analizy dają podstawę do tego, 
aby wyprowadzić z nich możliwość zastosowania przez władze publiczne, w tym władze sa-
morządowe, tzw. działań wyrównawczych. Przepisy te mogą być interpretowane jako normy 
programowe, które zmierzają do zapewnienia równości materialnej, w tym równości kobiet 
i mężczyzn5. Jak zauważa również prof. M. Masternak-Kubiak:
W pewnych sytuacjach prawo może stwarzać przywileje kobietom, aby wyrównać istniejące 
nierówności. Różnicowanie sytuacji prawnej jest dopuszczalne, lecz tylko wtedy, gdy prze-
mawiają za tym istotne argumenty konstytucyjne. Takim argumentem jest na pewno zasada 
sprawiedliwości społecznej, która wyraża się w nakazie stworzenia kobiecie równoprawnej 
pozycji wobec mężczyzny. W rzeczywistości społecznej kobieta zajmuje z reguły pozycję 
słabszą, istnieje zatem konstytucyjne uzasadnienie dla wprowadzenia regulacji nadających 
kobiecie pewne przywileje w porównaniu z mężczyzną, gdyż jest to instrument prowadzący 
do zapewnienia kobiecie rzeczywistego równouprawnienia. Zgodne z konstytucją będzie 
zatem tzw. uprzywilejowanie wyrównawcze mające na celu zmniejszenie nierówności wystę-
pujących faktycznie w życiu społecznym między kobietami a mężczyznami. Regulacje usta-
nawiające takie uprzywilejowanie wyrównawcze nie mogą być traktowane jako regulacje 
dyskryminujące lub faworyzujące6. 
Ważnym aktem prawnym z punktu widzenia przeciwdziałania dyskryminacji, także na po-
ziomie lokalnym i regionalnym, jest Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych 
przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania7 (dalej przywoływana jako 
ustawa równościowa). Wprawdzie ustawa, w przeciwieństwie do wielu tego typu aktów praw-
nych w innych krajach Unii Europejskiej (np. Irlandii, Węgrzech, Wielkiej Brytanii, Finlandii), 

5  Por. A. Bodnar, Opinia dotycząca konstytucjonalności ustawy o parytetach, Warszawa, 16 lutego 
2010 r. 

6  M. Masternak-Kubiak, Prawo do równego traktowania, [w:] Prawa i wolności obywatelskie 
w Konstytucji RP, pod red. B. Banaszaka, A. Preisnera, Warszawa 2002, s. 134. Cyt. za opinią zleconą 
przez Biuro Analiz Sejmowych w sprawie poprawek zgłoszonych przez posła Marka Borowskiego 
i posłankę Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz do druku nr 2317 (projekt ustawy o zmianie ustawy – 
Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 
ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy – 
Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego), w związku z wprowadzeniem parytetu płci na 
listach kandydatów, R. Wieruszewski, K. Sękowska–Kozłowska, Poznań, 19 sierpnia 2010 r. 

7  Dz.U. nr 254, poz. 1700.
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nie nakłada szczególnych obowiązków i zadań w zakresie aktywnego przeciwdziałania nierów-
nemu traktowaniu na jednostki samorządu terytorialnego, jednak podmiotami objętymi regula-
cjami tej ustawy i zobowiązanymi do przestrzegania zasady równego traktowania są także osoby 
prawne, a więc i jednostki samorządu terytorialnego. Ustawodawstwo antydyskryminacyjne 
przywołanych powyżej krajów wprowadziło wiele rozwiązań, które w sposób efektywny uczy-
niły politykę równościową realnym narzędziem zwalczania nierówności. I tak, jednym z takich 
rozwiązań jest obowiązek stosowania tzw. Equality Impact Assessment, czyli oceny skutków 
wprowadzanych regulacji przez pryzmat równego traktowania (więcej o Equality Impact Asses-
sment w dalszej części opracowania).      
Nowo wprowadzona ustawa równościowa określa obszary i sposoby przeciwdziałania na-
ruszeniom zasady równego traktowania ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, na-
rodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek i orientację seksualną 
oraz organy właściwe w tym zakresie. Ustawa wprowadziła zakaz dyskryminacji między 
innymi w tych dziedzinach szeroko pojętego zatrudnienia, które do tej pory nie były uregulo-
wane przez przepisy Kodeksu pracy. 
Ustawa ma zastosowanie do następujących obszarów: 
1. podejmowania kształcenia zawodowego, w tym dokształcania, doskonalenia, przekwali-

fikowania zawodowego oraz praktyk zawodowych;
2. warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej lub zawodo-

wej, w tym w szczególności w ramach stosunku pracy albo pracy na podstawie umowy 
cywilnoprawnej;

3. przystępowania i działania w związkach zawodowych, organizacjach pracodawców 
oraz samorządach zawodowych, a także korzystania z uprawnień przysługujących 
członkom tych organizacji;

4. dostępu i warunków korzystania z:
A. instrumentów rynku pracy i usług rynku pracy określonych w Ustawie z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415, 
z późn. zm.) oferowanych przez instytucje rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy 
i usług rynku pracy oferowanych przez inne podmioty działające na rzecz zatrudnienia, 
rozwoju zasobów ludzkich i przeciwdziałania bezrobociu. 

Ustawa wprowadziła kilka definicji dyskryminacji (dyskryminacja bezpośrednia, pośrednia, 
molestowanie, molestowanie seksualne, zachęcanie i zmuszanie do dyskryminacji). Wpro-
wadzony został także mechanizm tzw. przerzuconego ciężaru dowodu w postępowaniach 
o dyskryminację, co oznacza, że ten, kto zarzuca naruszenie zasady równego traktowania, 
jest zobowiązany do uprawdopodobnienia faktu jej naruszenia, a w przypadku uprawdopo-
dobnienia naruszenia tej zasady ten, któremu zarzucono naruszenie tej zasady, jest obowią-
zany wykazać, że nie dopuścił się jej naruszenia. Ustawa wprowadziła również możliwość 
ubiegania się o odszkodowanie dla tych osób, wobec których złamano zasadę równego 
traktowania. Jako przepisy właściwe, które winny być wykorzystywane przez takie osoby, 
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ustawa wskazała przepisy Kodeksu cywilnego, a termin przedawnienia roszczeń z tytułu 
naruszenia zasady równego traktowania zdefiniowała jako 3 lata od dnia powzięcia przez 
poszkodowanego wiadomości o naruszeniu tej zasady. Prawo do ubiegania się o odszkodo-
wanie przysługiwać będzie jednak nie dłużej niż 5 lat od zaistnienia zdarzenia stanowiącego 
naruszenie tej zasady. Ustawa wprowadziła także możliwość zastosowania tzw. działań wy-
równawczych wobec tych grup społecznych, które w wyniku historycznego, społecznego czy 
kulturowego wykluczenia nie mogą w pełni korzystać ze swoich praw. Przepisy te są możliwe 
do wdrożenia także przez samorządy w ramach prowadzonych przez nie zadań powierzo-
nych im przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
Istotnym elementem ustawy z punktu widzenia praktycznego wdrażania polityki równościo-
wej jest obowiązek realizacji przez rząd Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego 
Traktowania. Pierwszy taki dokument (Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Trak-
towania na lata 2013–2016), po latach opóźnień, został przyjęty 10 grudnia 2013 r. przez 
Radę Ministrów. Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania jest dokumentem, 
który zgodnie z Ustawą z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Eu-
ropejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. z 2010 r. nr 254, poz. 1700 z późn. zm.) 
opracowuje Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania. Zgodnie z art. 22 ustawy 
Pełnomocnik opracowuje i przedkłada Radzie Ministrów Krajowy Program Działań na Rzecz 
Równego Traktowania, określający cele i priorytety działań na rzecz równego traktowania, 
w szczególności w zakresie: 1) podnoszenia świadomości społecznej w obszarze równego 
traktowania, w tym na temat przyczyn i skutków naruszenia zasady równego traktowania; 
2) przeciwdziałania naruszeniom zasady równego traktowania; 3) współpracy z partnera-
mi społecznymi, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie równego 
traktowania.
Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania wyznacza średniookresowe cele 
i narzędzia polityki rządu na rzecz równego traktowania. Krajowy Program Działań na 
Rzecz Równego Traktowania stanowi podstawę realizacji zadań państwa w zakresie równe-
go traktowania oraz niedyskryminacji.  
Podkreślić należy, że Program jest dokumentem określającym zobowiązania rządu w dzie-
dzinie równego traktowania, co oznacza, iż determinują one w pierwszym rzędzie działania 
organów rządowych (Rady Ministrów, poszczególnych ministrów, organów centralnych oraz 
wojewodów). Niemniej, samorządy, obok partnerów społecznych (związków zawodowych 
oraz organizacji pracodawców) są podmiotami, we współpracy z którymi rząd realizować 
ma cele Programu. Program obejmuje swoim zakresem merytorycznym większość sfer ży-
cia, w których może dojść do nierównego traktowania z takich powodów jak: płeć, niepeł-
nosprawność, wiek, orientacja seksualna, tożsamość płciowa, rasa i pochodzenie etniczne, 
narodowość, religia lub wyznanie. Część z tych obszarów pozostaje w ścisłym związku 
z ustawowo określonymi kompetencjami samorządów terytorialnych, co powoduje, iż samo-
rządy te winny wziąć pod uwagę możliwość aktywnej współpracy z rządem w odniesieniu do 
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realizacji Krajowego Programu. Do kluczowych obszarów objętych Krajowym Programem, 
w których rola samorządów terytorialnych może być znacząca, zaliczyć należy: edukację, 
rynek pracy, przeciwdziałanie przemocy, politykę społeczną, ochronę zdrowia (w ograni-
czonym zakresie). Sam Krajowy Program wskazuje, gdzie samorządy mogą być widoczne 
i aktywne w praktycznej implementacji jego założeń:
 — aktywizacja zawodowa osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, 
 — zwiększanie szans edukacyjnych dla mniejszości romskiej,
 — upowszechnienie opieki instytucjonalnej nad dziećmi (żłobki, przedszkola),
 — rozwijanie usług wspierających osoby z niepełnosprawnością i osoby starsze, świadczo-

nych w domu oraz w społeczności lokalnej,
 — zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w tworzeniu i prowadzeniu opieki nad 

dziećmi oraz osobami zależnymi/niesamodzielnymi,            
 — promowanie udziału kobiet w gospodarczym procesie podejmowania decyzji,
 — promowanie zwiększenia udziału osób starszych w lokalnym życiu społecznym,
 — działania na rzecz wzmocnienia potencjału politycznego kobiet (edukacja, programy 

mentorskie, networking).

Prawo międzynarodowe

Zasada równego traktowania znajduje swoje odzwierciedlenie również w treści dokumen-
tów międzynarodowych regulujących ochronę praw człowieka, których Rzeczpospolita 
Polska jest stroną. W obrębie systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) funk-
cjonuje wiele dokumentów, które w sposób bardzo szeroki regulują kwestię ochrony praw 
człowieka i zasadę niedyskryminacji w konkretnych obszarach życia społecznego, politycz-
nego i gospodarczego. Kiedy mowa o działaniach ONZ na rzecz eliminacji różnych form 
dyskryminacji, należy pamiętać, iż nie ograniczają się one jedynie do ochrony traktatowej, 
to znaczy uchwalania konwencji i innych dokumentów oraz powoływania ciał do kontroli 
ich przestrzegania. Są to również liczne działania praktyczne podejmowane przez różne 
organy ONZ, zwłaszcza jej wyspecjalizowane agendy wspólnie z rządami i organizacjami 
pozarządowymi8. 
Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (MPPG-
SiK) przyjęty został w dniu 19 grudnia 1966 r. w Nowym Jorku, a wszedł w życie po uzyska-
niu odpowiedniej liczby ratyfikacji w roku 1976. Status prawny Paktu jest jasny – jest to umowa 
międzynarodowa zawierająca wiążące strony normy prawa międzynarodowego. Pakt jest 
dokumentem, który zawiera rozbudowane i precyzyjne formuły, które w wielu przypadkach 
określają także konkretne kroki, jakie państwa powinny podejmować na rzecz realizacji wy-
szczególnionych praw. MPPGSiK zawiera generalną zasadę, w myśl której państwa-strony 

8  R. Kuźniar, Prawa człowieka. Prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe, Warszawa 2000.
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zobowiązały się zagwarantować wykonywanie praw zawartych w dokumencie bez żadnej 
dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, język, religię, poglądy polityczne lub 
inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, sytuację majątkową, urodzenie lub jakiekol-
wiek inne okoliczności. Jak widać, katalog chronionych prawnie cech nie jest katalogiem za-
mkniętym, tym samym, można wnioskować, że prawa, które państwa-strony zobowiązały się 
gwarantować, przynależą także innym grupom społecznym, niewymienionym w Pakcie. Tym 
samym, możliwa jest dynamiczna interpretacja regulacji Paktu. Warto wspomnieć, iż z uwagi 
na długoletnią tradycję działań międzynarodowych w dziedzinie równouprawnienia kobiet 
i mężczyzn, Pakt w osobnym artykule wprowadza zobowiązanie państw-stron do zapew-
nienia równego korzystania z wymienionych w dokumencie praw przez kobiety i mężczyzn. 
Z punktu widzenia celu niniejszej analizy należy podkreślić, że zakres przedmiotowy Paktu 
jest dość szeroki, gdyż rozciąga się na takie sfery jak: zatrudnienie, ochrona i pomoc rodzinie, 
rodzicielstwo i macierzyństwo, opieka nad dziećmi i młodzieżą, zapewnienie każdej osobie 
odpowiedniego poziomu życia (łącznie z miejscem do mieszkania, odzieżą, wyżywieniem 
itd.), ochrona zdrowia psychicznego i fizycznego, nauka, udział w życiu kulturalnym. Regula-
cje te są bardzo ważne również z punktu widzenia zadań ustawowo nałożonych na samorzą-
dy terytorialne – większość z wymienionych wyżej dziedzin znajduje się w kompetencjach 
władz lokalnych w Polsce.
W dniu 18 grudnia 1979 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło Kon-
wencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet. Konwencja weszła w ży-
cie 3 września 1981 r. Konwencja jest jednym z wielu przykładów działań ONZ w obszarze 
równouprawnienia kobiet we wszystkich obszarach życia, a przez część badaczy systemów 
ochrony praw człowieka jest uważana za uwieńczenie wysiłków tej organizacji w zakresie 
zapewnienia równych praw kobiet i mężczyzn. Konwencja przyjęła na własny użytek defini-
cję dyskryminacji, która oznacza 
wszelkie zróżnicowanie, wyłączenie lub ograniczenie ze względu na płeć, które powoduje 
lub ma na celu uszczuplenie albo uniemożliwienie kobietom, niezależnie od ich stanu cywilne-
go, przyznania, realizacji bądź korzystania na równi z mężczyznami z praw człowieka oraz 
podstawowych wolności w dziedzinach życia politycznego, gospodarczego, społecznego, 
kulturalnego, obywatelskiego i innych. 
W konwencji państwa-strony zobowiązały się do efektywnego wdrażania zasady równości 
mężczyzn i kobiet w takich dziedzinach życia jak: polityka, ekonomia, życie publiczne, edu-
kacja czy kultura. Co ważne, Konwencja nałożyła na państwa-strony obowiązek osiągania 
nie tylko tzw. równości formalnej (w sferze legislacyjnej), ale także równości materialnej (czy-
li w praktyce). Choć Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet nie 
zawiera przepisów wprost nakładających na państwa-strony obowiązku przeciwdziałania 
przemocy wobec kobiet, to Komitet ds. Eliminacji Dyskryminacji Kobiet ONZ (ciało powo-
łane na mocy Konwencji) stwierdził w swoich zaleceniach, iż „przemoc ze względu na płeć 
jest formą dyskryminacji, która poważnie ogranicza możliwość korzystania przez kobiety na 
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równi z mężczyznami z przysługujących im praw i wolności”9. Również z orzecznictwa10 
Komitetu w sprawach o tzw. przemoc domową, wynika, że władze publiczne (i jak można to 
interpretować, w tym władze samorządów lokalnych) są zobowiązane do aktywnego prze-
ciwdziałania temu zjawisku. Jest to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę zobowiązania 
władz samorządowych nałożone na nie przez Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia-
łaniu przemocy w rodzinie11.    
Konwencja w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej12 otwarta 
do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r. ustanawia standardy i zobowiązania 
dla państw-stron w zakresie przeciwdziałania nieobiektywnemu nierównemu traktowaniu, 
w szczególności ze względu na rasę, kolor skóry i pochodzenie narodowe. Duży nacisk 
w Konwencji położono na zwalczanie przestępstw motywowanych nienawiścią rasową lub 
etniczną oraz zapewnienie osobistego bezpieczeństwa bez względu na rasę, pochodzenie 
etniczne lub narodowość. Jest to szczególnie ważne w kontekście polityk bezpieczeństwa 
realizowanych na poziomie lokalnym, do czego zobowiązane są również w Polsce samorządy. 
Podnoszenie świadomości społecznej na temat różnorodności rasowej i etnicznej oraz zasad 
pokojowego współżycia różnych grup społecznych to również zadania wynikające z tekstu 
Konwencji. Wydaje się, że działania te, aby były skuteczne, winny być realizowane nie tylko 
na poziomie centralnym przez odpowiednio do tego powołane organy władzy publicznej, 
ale także niezbędna jest ich realizacja na poziomie lokalnym poprzez system edukacji, 
działalności kulturalnej i społecznej, co w warunkach polskich jest zadaniem przynależnym 
samorządom terytorialnym. Konwencja zawiera autonomiczną definicję dyskryminacji 
rasowej, przez którą należy rozumieć 

wszelkie zróżnicowanie, wykluczenie, ograniczenie lub uprzywilejowanie 
z powodu rasy, koloru skóry, urodzenia, pochodzenia narodowego lub 
etnicznego, które ma na celu lub pociąga za sobą przekreślenie bądź 
uszczuplenie uznania, wykonywania lub korzystania, na zasadzie 
równości z praw człowieka i podstawowych wolności w dziedzinie 

9  Zalecenia Ogólne nr 19, pkt 1.
10  Między innymi stanowisko Komitetu w sprawie 2/2003, A.T. przeciwko Węgrom. W sprawie 

chodziło m.in. o to, że doznająca przemocy domowej matka niepełnosprawnego dziecka nie miała 
zapewnionej możliwości schronienia się w ośrodku dla ofiar przemocy, gdyż żaden z nich nie był 
dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

11  Dz.U. nr 180, poz. 1493 z późn. zm. 
12  Dz.U. z 1969 r. nr 25, poz. 187.
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politycznej, gospodarczej, społecznej i kulturalnej lub w jakiejkolwiek 
innej dziedzinie życia publicznego..    

Deklaracja Pekińska i Platforma Działania13 to dokumenty końcowe Konferencji Pe-
kińskiej (zorganizowanej pod auspicjami ONZ w roku 1995). Platforma Działania wskazuje 
na dwanaście obszarów, które mają kluczowe znaczenie dla walki z dyskryminacją kobiet 
oraz określa działania, które w ciągu najbliższych lat mają podjąć w tym celu rządy, instytu-
cje międzynarodowe, organizacje pozarządowe i sektor prywatny. Konferencja i dokument 
programowy wraz z deklaracją na rzecz poprawy sytuacji kobiet ma charakter przełomowy 

– po raz pierwszy w dokumentach tej wagi pojawiło się sformułowanie gender mainstreaming 
– włączanie perspektywy płci społeczno-kulturowej do polityk i programów międzynarodo-
wych, krajowych i regionalnych. Obszary, w których zidentyfikowano szczególnie trudną 
sytuację kobiet, to: sytuacja ekonomiczna (ubóstwo), edukacja, zdrowie, przemoc, konflikty 
zbrojne, gospodarka, uczestnictwo w procesach decyzyjnych, mechanizmy instytucjonalne, 
prawa człowieka, media, środowisko, sytuacja młodych dziewcząt. 
W kontekście zobowiązań międzynarodowych w dziedzinie ochrony przed dyskryminacją 
należy także mieć na uwadze prawdopodobnie rychłą ratyfikację Konwencji ONZ o Pra-
wach Osób Niepełnosprawnych14. Konwencja nakłada na państwo szereg zobowiązań. 
Realizacja niektórych z nich wymaga podjęcia działań legislacyjnych, innych przedsięwzięć 
natury organizacyjnej czy też edukacyjnej (w tym obowiązek kształtowania świadomości 
społecznej w zakresie praw osób z niepełnosprawnościami – art. 8)15. Konwencja definiuje 
pojęcie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność jako wszelkie formy różnicowania, 
wykluczania lub ograniczania ze względu na niepełnosprawność, których celem lub wyni-
kiem jest utrudnienie lub uniemożliwienie uznania, korzystania lub egzekwowania wszelkich 
praw człowieka i fundamentalnych swobód, na równych zasadach z innymi obywatelami, 
w sferze politycznej, gospodarczej, społecznej, kulturowej, obywatelskiej i innej. Definicja 
ta obejmuje wszelkie przejawy dyskryminacji, w tym odmowę racjonalnego dostosowania 
środowiska do szczególnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami16.     

13  Więcej o tych dokumentach na stronie http://www.unic.un.org.pl/rownouprawnienie/platforma_
dzialania.php [dostęp 12.02.2014].

14  Projekt ustawy upoważniającej Prezydenta RP do ratyfikacji Konwencji został złożony do Sejmu RP 
przez Radę Ministrów 8 maja 2012 r. Źródło: http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/Projekty/7-020-
219-2012/$file/7-020-219-2012.pdf [dostęp 12.02.2014].

15  R. Wieruszewski, Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych 
w polskim porządku prawnym, [w:] A. M. Waszkielewicz, Polska droga do Konwencji o prawach osób 
niepełnosprawnych ONZ, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Kraków 2008, s. 10-11.

16  A.M. Waszkielewicz, Polska droga do Konwencji,o prawach osób niepełnosprawnych ONZ, 
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Kraków 2008, s. 20.

http://www.unic.un.org.pl/rownouprawnienie/platforma_dzialania.php
http://www.unic.un.org.pl/rownouprawnienie/platforma_dzialania.php
http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/Projekty/7-020-219-2012/$file/7-020-219-2012.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/Projekty/7-020-219-2012/$file/7-020-219-2012.pdf
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Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności17 została przez 
Polskę ratyfikowana 19 stycznia 1993 roku. Z tym dniem, państwo polskie zobowiązało się 
do przestrzegania i gwarantowania praw człowieka i podstawowych wolności zawartych 
w Konwencji, w tym również dotyczących zakazu dyskryminacji wszystkim osobom podlega-
jącym jurysdykcji państwa. Bezpośrednio zakazu dyskryminacji dotyczy art. 14 Konwencji, 
który stanowi, że: 
Korzystanie z praw i wolności wymienionych w niniejszej Konwencji powinno być zapewnio-
ne bez dyskryminacji wynikającej z takich powodów, jak płeć, rasa, kolor skóry, język, reli-
gia, przekonania polityczne i inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, przynależność do 
mniejszości narodowej, majątek, urodzenie bądź z jakichkolwiek innych przyczyn. 
Konwencja reguluje szereg podstawowych praw i wolności, a co ważne z punktu celu niniej-
szej analizy, niektóre z nich, w warunkach polskich, funkcjonują w relacji jednostka – samo-
rząd terytorialny (np. wolność zgromadzeń). Jak wynika z orzecznictwa Europejskiego Try-
bunału Praw Człowieka, skarżący musi wykazać, że jego sytuacja jest w istocie podobna lub 
analogiczna do sytuacji osób znajdujących się w lepszej sytuacji i udowodnić istnienie różnicy 
traktowania. Ponadto, dyskryminacja w rozumieniu Konwencji, nie oznacza wszelkiego zróż-
nicowania przy korzystaniu z prawa i wolności. Praktyka państw demokratycznych wskazuje, 
że różnica traktowania jest dyskryminująca, jeśli nie ma obiektywnego i racjonalnego uza-
sadnienia. Przy ustaleniach w tym zakresie należy uwzględnić cel i skutki działań ocenianych 
z tego punktu widzenia oraz zasady obowiązujące w demokratycznych społeczeństwach. 
Ze sposobu sformułowania art. 14 wynika zaś, że zobowiązania państwa nie ograniczają się 
jedynie do powstrzymania od dyskryminacji, ale obejmują również obowiązki pozytywne 

– zapewnienia skutecznego korzystania z ochrony przed dyskryminacją. Artykuł 14 nie sta-
nowi o tym wyraźnie, obowiązek ten wynika jednak z treści artykułu w sposób dorozumiany18. 
Europejska Karta Społeczna19 została podpisana przez Polskę z chwilą przystąpienia 
do Rady Europy – 26 listopada 1991 roku, a ratyfikowana 25 czerwca 1997 roku. Regulacje 
Karty koncentrują się na prawach gospodarczych i społecznych, takich jak: prawo do pra-
cy; prawo do sprawiedliwych oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy; prawo 
pracowników – mężczyzn i kobiet – do jednakowego wynagrodzenia za pracę jednakowej 
wartości; prawo organizowania się i rokowań zbiorowych; prawo do ochrony zdrowia, za-
bezpieczenia społecznego, a także prawo osób z niepełnosprawnością fizyczną lub umysło-
wą do szkolenia zawodowego, rehabilitacji oraz readaptacji zawodowej i społecznej. W pre-
ambule Karty zawarto zapis, w świetle którego państwa sygnatariusze uzgodniły jej treść: 

„zważywszy, że korzystanie z praw społecznych powinno być zapewnione bez dyskrymi-

17  Dz.U. z 1993 r. nr 61, poz. 284. 
18  M. A. Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej, wydanie II, Kraków 2002. 
19  Dz.U. z 1999 r. nr 8, poz. 67 w wersji ustalonej Protokołem zmieniającym sporządzonym w Turynie 

21 października 1991 r.
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nacji ze względu na rasę, kolor, płeć, religię, poglądy polityczne, pochodzenie narodowe 
lub społeczne”. Biorąc pod uwagę, że wiele przepisów Karty odnosi się do dziedzin życia, 
których organizacja w polskich warunkach pozostaje w gestii samorządów terytorialnych, 
przepisy tego dokumentu winny być także przez nie brane pod uwagę przy opracowywaniu 
i realizacji konkretnych polityk w tych obszarach.
Zakaz dyskryminacji i obowiązek promowania równości szans wynika także z dokumentów 
obowiązujących na poziomie Unii Europejskiej. Są to zarówno dyrektywy zobowiązujące 
państwa członkowskie do przeciwdziałania dyskryminacji w różnych dziedzinach życia z ta-
kich powodów jak: płeć, rasa, pochodzenie etniczne, religia, wyznanie, orientacja seksual-
na, wiek, niepełnosprawność, jak i dokumenty strategiczne, dotyczące całościowej polityki 
wyrównywania szans poszczególnych grup społecznych, m.in. Strategia Komisji Europejskiej 
na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2010–2015, Europejska strategia w sprawie niepełno-
sprawności 2010–2020: Odnowione zobowiązanie do budowania Europy bez barier czy też 
Unijne ramy dotyczące krajowych strategii integracji Romów do 2020 roku20. 
Wydaje się, że w kontekście niniejszej analizy warte zaznaczenia jest istnienie dwóch kluczo-
wych dokumentów o zasięgu europejskim w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i wy-
równywania szans na szczeblu lokalnym. Są to Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn 
w Życiu Lokalnym oraz Deklaracja Barcelońska. 
Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym21 adresowana jest 
do samorządów lokalnych i regionalnych w Europie i została opracowana przez Radę Gmin 
i Regionów Europy22, do której należy ponad 1000 samorządów z 30 krajów europejskich (w tym 
Kraków – poprzez członkostwo w Związku Miast Polskich należącym do Rady). Karta jest waż-
nym i innowacyjnym instrumentem, za pomocą którego umożliwiono samorządom realne wpro-
wadzanie w życie idei równouprawnienia płci. Co ważne, Karta wpisuje się doskonale w zasadę 
subsydiarności, a ta, jak podkreślono w dokumencie, blisko związana jest z zasadami działania 
samorządu lokalnego i regionalnego. Karta Samorządu Terytorialnego Rady Europy z 1985 
r., podpisana i ratyfikowana przez większość europejskich państw23, podkreśla „prawo i zdolność 
władz lokalnych, w ramach granic prawa, do regulowania i zarządzania istotną częścią spraw 
publicznych w ramach ich własnych kompetencji i w interesie lokalnej społeczności”. Stoso-
wanie i promowanie prawa do równości (rozumianego jako element niezbędny do poprawnego 

20  Z uwagi na ograniczone ramy niniejszej analizy, autor ograniczył się jedynie do zasygnalizowania 
istnienia wymienionych w tekście dokumentów unijnych. Większość z nich odnosi się głównie do 
instytucji unijnych i kształtuje zakres ich zobowiązań w kontekście przeciwdziałania dyskryminacji.      

21  Tłumaczenie tekstu Karty dostępne jest pod adresem: http://www.nysa.eu/strona-1501-europejska_
karta_rownosci_kobiet_i.html [dostęp 12.02.2014].

22  Więcej na temat działalności Rady Gmin i Regionów Europy pod adresem: http://www.ccre.org/en/
article/3_2 [dostęp 12.02.2014].

23  Polska ratyfikowała Kartę w 1993 r. i jako jedno z nielicznych państw ratyfikowała ją w całości (Dz.U. 
z 1994 r. nr 124, poz. 607).
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funkcjonowania demokracji), do której odwołuje się Karta, musi być więc ideą samorządu lokal-
nego. Jak podkreślono w Karcie: 
Demokracja lokalna i regionalna musi umożliwiać dokonywanie najwłaściwszych wybo-
rów dotyczących najważniejszych aspektów życia codziennego, takich jak mieszkalnictwo, 
bezpieczeństwo, transport publiczny, miejsce pracy, czy zdrowie. Ponadto pełne zaanga-
żowanie kobiet w tworzenie i wdrażanie polityki lokalnej i regionalnej umożliwia wzięcie 
pod uwagę ich życiowego doświadczenia, know-how i kreatywności. Jeśli chcemy osiągnąć 
społeczeństwo oparte na równości, istotne jest, żeby władze lokalne i regionalne wzięły pod 
uwagę zachowanie równowagi płci w swojej polityce, organizacjach i działaniach. A w świe-
cie „dziś i jutra” prawdziwa równość kobiet i mężczyzn stanowi klucz do sukcesu gospodar-
czego i społecznego – nie tylko na szczeblu europejskim czy krajowym, ale także w naszych 
regionach, miastach i społecznościach lokalnych.
Biorąc pod uwagę, iż organizacją członkowską Rady Gmin i Regionów Europy, w ramach któ-
rej funkcjonuje Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym, jest Związek 
Miast Polskich, do którego z kolei należy Miasto Kraków, wydaje się, że postanowienia tego 
dokumentu winny znaleźć swoje odzwierciedlenie w politykach realizowanych przez ten sa-
morząd. Najważniejsze idee przewodnie Karty to:
 — Zobowiązanie samorządów przystępujących do Karty do wdrażania zasady równo-

uprawnienia płci we wszystkich obszarach ich kompetencji obejmuje ich zobowiązanie 
do eliminacji wszystkich form dyskryminacji bezpośredniej, jak i pośredniej. Perspektywa 
równościowa winna być wdrażana w takich dziedzinach jak: zamówienia publiczne i umo-
wy, edukacja i kształcenie ustawiczne, ochrona zdrowia, pomoc i świadczenia socjalne, 
usługi opiekuńcze, mieszkalnictwo, kultura, sport i czas wolny, bezpieczeństwo i ochrona, 
przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć oraz przeciwdziałanie handlowi ludźmi, 
transport miejski, planowanie miejskie i lokalne, rozwój gospodarczy, ochrona środowi-
ska czy też współpraca międzynarodowa samorządów lokalnych.  

 — Zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w procesie decyzyjnym jest warunkiem demokra-
tycznego społeczeństwa, w tym poprzez zachęcanie kobiet do ubiegania się o stanowiska 
publiczne, do głosowania i korzystania z ich indywidualnych praw wyborczych oraz po-
przez uregulowanie własnych procedur i standardów postępowania, tak aby potencjalni 
kandydaci/kandydatki i wybrani przedstawiciele/przedstawicielki nie byli poszkodowani 
przez stereotypy zachowania i języka. Co ważne, podpisanie Karty zobowiązuje do pro-
mowania i stosowania zasady zrównoważonej reprezentacji w swoich własnych ciałach 
decyzyjnych i doradczych oraz w swoich nominacjach do ciał zewnętrznych.  

 — Eliminacja stereotypów opartych na płci jest podstawą osiągnięcia równości kobiet 
i mężczyzn.

 — Włączanie perspektywy równości płci przy tworzeniu polityki, metod i instrumentów, któ-
re wpływają na codzienne życie społeczności lokalnej, np. poprzez stosowanie gender 
mainstreaming oraz budżetowanie pod kątem płci (gender budgeting).
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 — Opracowywanie planów działania i programów jako koniecznych narzędzi do promowa-
nia równości kobiet i mężczyzn. Zgodnie z regulacjami Karty, narzędziami praktycznego 
wdrażania perspektywy równego traktowania płci mają być Równościowe Plany Dzia-
łania, które mają wyznaczać cele i priorytety, działania, jakie planuje podjąć samorząd 
przystępujący do Karty oraz środki finansowe, jakie na ten cel przeznaczy w celu wy-
pełnienia zobowiązań wynikających z Karty. Plan ma określać także proponowany czas 
i zakres jego wdrożenia. 

 — Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, zarówno z sektora 
publicznego, jak i prywatnego, w celu promowania większej równości kobiet i mężczyzn 
we wszystkich aspektach życia na terenie samorządu. Współpraca ta ma polegać między 
innymi na konsultowaniu w celu opracowania i monitoringu wdrażania Równościowego 
Planu Działania oraz innych kwestii związanych z równością na terenie samorządu. 

 — Samorząd jako pracodawca winien zapewniać równe traktowanie i przeciwdziałać dys-
kryminacji w każdym z aspektów zatrudnienia (wynagrodzenie, awanse, rekrutacja). 

W Polsce, do chwili obecnej, jedynym samorządem, który przystąpił do Europejskiej Karty 
Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym jest Gmina Nysa (więcej o działaniach Gmi-
ny Nysa w kontekście gwarantowania równouprawnienia płci w części dotyczącej dobrych 
praktyk). Prace nad wdrożeniem Karty trwają w Gdyni. 
Deklaracja Barcelońska to kolejny dokument, który choć nie ma rangi dokumentu między-
narodowego sensu stricto, to jest ważną deklaracją i zobowiązaniem podjętym przez szereg 
europejskich samorządów lokalnych. Deklaracja została przyjęta w roku 1995 w Barcelonie 
jako zwieńczenie Europejskiego Kongresu „Miasto i niepełnosprawność”24. Deklarację do 
dnia dzisiejszego podpisało już kilkaset samorządów z całej Europy, a jedynym samorządem pol-
skim, który do Deklaracji przystąpił, jest miasto Gdynia (więcej o działaniach Gdyni w ramach 
wdrażania zobowiązań wynikających z Deklaracji Barcelońskiej w części poświęconej dobrym 
praktykom). Ideą przewodnią Deklaracji jest podkreślenie, że osoby z niepełnosprawnością są 
integralną częścią każdej społeczności, a ich indywidualne potrzeby winne być zauważone przez 
władze, które mają obowiązek zapewnić im pełny rozwój, równe szanse i integrację ze społeczeń-
stwem. Przystąpienie do Deklaracji powoduje, że samorząd zobowiązuje się do podejmowania 
działań prowadzących m.in. do podnoszenia świadomości opinii publicznej nt. obecności i praw 
osób z niepełnosprawnością (między innymi przez kampanie społeczne ukazujące prawdziwy 
wizerunek osób niepełnosprawnych), wprowadzania koordynacji pomiędzy poszczególne poli-
tyki prowadzone przez samorządy tak, aby w sposób kompleksowy wdrożyć w nie perspektywę 
osób z niepełnosprawnością (tzw. disability mainstreaming), umożliwienia dostępu do informa-
cji o samorządzie i jego działaniu osobom z różnymi typami niepełnosprawności, zapewnienia 

24  Tekst deklaracji dostępny jest pod adresem: http://www.barcelonaproject.ie/files/declaration.pdf 
[dostęp 12.02.2014].

http://www.barcelonaproject.ie/files/declaration.pdf
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pełnego dostępu osób niepełnosprawnych do aktywności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej, 
dostępu do opieki zdrowotnej, rehabilitacyjnej, edukacji i usług socjalnych oraz mieszkanio-
wych. Jednym z ważniejszych zobowiązań w ramach Deklaracji Barcelońskiej jest dostosowanie 
budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnością, w tym z niepełno-
sprawnością ruchową. Deklaracja nakłada także obowiązek dążenia samorządu do wdrażania in-
strumentów monitorujących sytuację osób z niepełnosprawnością oraz kompleksowych planów 
działania (programów) na rzecz tej grupy społecznej.          

Analiza wybranych programów sektorowych Miasta 
Krakowa

1. Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
2011–2014

Przyjęcie dokumentu było wynikiem wejścia w życie znowelizowanych przepisów Ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych25, która nałożyła na władze samorządu powiatowego obowiązek przygoto-
wania i wdrożenia programów działań na rzecz osób z niepełnosprawnością. Obowiązek wspie-
rania osób z  niepełnosprawnością funkcjonuje również w Ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o sa-
morządzie powiatowym26. W dokumencie, oprócz odwołania do przepisów wyżej wymienionej 
ustawy, znajduje się odwołanie do Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 
1997 r. – Karty Praw Osób Niepełnosprawnych27. Warto zaznaczyć już w tym miejscu, iż Sejm 
uznał w Karcie Praw Osób Niepełnosprawnych, iż 
osoby niepełnosprawne, czyli osoby, których sprawność fizyczna, psychiczna lub umy-
słowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, 
pracę oraz pełnienie ról społecznych, zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi, 
mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podle-
gać dyskryminacji (podkr. aut.). 
W uchwale sejm wezwał „Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i władze samorządowe do pod-
jęcia działań ukierunkowanych na urzeczywistnienie tych praw”. Choć Powiatowy Program 
Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2011–2014 zawiera wiele zobowiązań na 
rzecz społeczności osób z niepełnosprawnością, brak jest jednoznacznego określenia wy-
dźwięku ideowego tego dokumentu jako narzędzia, za pomocą którego urzeczywistniane 
ma być społeczeństwo wolne od dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność. Przyjęcie 

25  Dz.U. nr 123, poz. 776 z późn. zm. 
26  Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, tekst jednolity. 
27  M.P. nr 50, poz. 475.
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z góry postrzegania tej grupy społecznej jako szczególnie narażonej na nierówne traktowa-
nie służyć mogłoby nie tylko samym zainteresowanym (czyli osobom z niepełnosprawnością), 
co umożliwiłoby im bezpośrednie powoływanie się na ten aspekt Programu w konkretnych sy-
tuacjach, ale miałoby także walor edukacyjny – podnosiłoby bowiem świadomość wszystkich 
mieszkańców Krakowa w tej kwestii. 
W Powiatowym Programie Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2011–2014 cel 
strategiczny określono jako „Zapewnienie warunków możliwie pełnego funkcjonowania 
osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Kraków”. Cel ten ma być realizowany poprzez 
siedem priorytetów. 
W priorytecie I: „Kształtowanie świadomości społecznej związanej z problematyką osób 
niepełnosprawnych” założono m.in. wzrost świadomości samych osób z niepełnosprawno-
ścią w zakresie obowiązków i przysługujących im praw. Cel ma być osiągnięty m.in. poprzez 
wydanie publikacji dla osób z niepełnosprawnością. W opisie priorytetu i zakładanych rezul-
tatach nie zawarto szczegółowych informacji na temat tego, co miałoby się znaleźć w takiej 
publikacji. Rekomenduje się, aby publikacja ta (wraz z jej odpowiednikami internetowymi 
opisanymi w priorytecie I) zawierała odniesienie do najnowszych przepisów prawa, zakazu-
jących nierównego traktowania z powodu niepełnosprawności. Konieczne jest, aby w takiej 
publikacji znalazły się informacje nt. praw wynikających z:
 — Ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej 

w zakresie równego traktowania (zakazującej dyskryminacji w szeroko pojętej dziedzi-
nie zatrudnienia),

 — ustawy Kodeks pracy zakazującej dyskryminacji z powodu niepełnosprawności w miejscu 
pracy (w ramach stosunku pracy),

 — Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza najnowszych przepisów nakładających na 
pracodawców obowiązek dokonywania tzw. racjonalnych usprawnień, tj, odpowiednie-
go dostosowania miejsca pracy dla osoby z niepełnosprawnością,

 — Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, na-
kładającej obowiązek równego traktowania, także bez względu na niepełnosprawność 
osób, w dostępie do instrumentów rynku pracy i do oferty instytucji rynku pracy.

W priorytecie zawarto także zobowiązanie do prowadzenia działań o charakterze świado-
mościowym nt. sytuacji osób z niepełnosprawnością, skierowanych do całego społeczeństwa. 
Rekomenduje się, aby takim działaniem były obchody w dniu 3 grudnia Międzynarodowego 
Dnia Osób Niepełnosprawnych, ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 
roku (rezolucja 47/3) na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych (1983–1992). 
Priorytet II Programu to: „Przeciwdziałanie marginalizacji zawodowej osób niepełnospraw-
nych”. To, na co warto zwrócić uwagę w ramach realizacji tego priorytetu, to konieczność 
unikania działań o charakterze aktywizacji zawodowej, nacechowanych stereotypowym 
podejściem do osób z niepełnosprawnością próbujących włączyć się do rynku pracy. Jedno 
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z zadań w tym priorytecie to zlecanie szkoleń zawodowych i przekwalifikowanie zawodowe 
poprzez organizację szkoleń w celu nauki zawodu lub przekwalifikowania albo podwyż-
szenia kwalifikacji. Ważne jest, aby uniknąć sytuacji oferowania osobom z niepełnospraw-
nością usług doradczych czy szkoleniowych poniżej ich kwalifikacji zawodowych lub bez 
uprzedniego przeprowadzenia odpowiedniego rozeznania ich aspiracji, potrzeb i umiejęt-
ności. Rekomenduje się, aby uzupełnić ten priorytet o takie zobowiązanie. Częstym błędem, 
który popełniają instytucje mające za zadanie wspieranie osób z niepełnosprawnością na 
rynku pracy, jest jednostronne spojrzenie na ich kwalifikacje i ambicje zawodowe poprzez 
kierowanie ich do prac typu obsługa infolinii czy niewymagające samodzielności oraz du-
żego wysiłku inne drobne prace pomocnicze. Ważnym aspektem wzmacniania pozycji osób 
niepełnosprawnych winno stać się także dostarczanie informacji pracodawcom nt. praw osób 
z niepełnosprawnością w miejscu pracy. 
Wydaje się, że w priorytecie tym winno także znaleźć się zobowiązanie władz miejskich do 
aktywnej promocji polityki zatrudniania osób z niepełnosprawnością w jednostkach organi-
zacyjnych samorządu miejskiego, zwłaszcza że obowiązek ten wynika wprost z przepisów 
Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych28 i niedawno wprowa-
dzonych do niej nowych przepisów, które zachęcają samorządy do osiągnięcia co najmniej 6% 
kwoty zatrudnionych w urzędzie osób z niepełnosprawnością.  
Priorytet III: „Dostosowanie przestrzeni miejskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych” warto 
doprecyzować o zobowiązanie, mające na celu wdrożenie rozwiązań umożliwiających peł-
ne uczestnictwo w różnych obszarach życia (wymienionych w Zadaniu nr 1) bez względu na 
rodzaj niepełnosprawności (nie tylko ruchowej, ale i słuchowej, wzrokowej, intelektualnej). 
W priorytecie V: „Integracja społeczna osób niepełnosprawnych” rekomenduje się uzupeł-
nienie przedsięwzięć integracyjnych o działania skierowane do osób z  niepełnosprawnością 
intelektualną, w szczególności z zakresu usamodzielniania tej grupy społecznej. Szczególnie 
zaleca się wdrożenie projektów z zakresu tzw. self-adwokatury (ang. self-advocacy), czyli 
umożliwianie bezpośredniego występowania we własnym imieniu przez osoby z niepełno-
sprawnością intelektualną. Osoby te, dzięki takiemu wsparciu, stają się rzecznikami własnych 
spraw. Niestety, w rzeczywistości większość ludzi z niepełnosprawnością intelektualną nie 
jest słuchana, sprawują oni niewielką kontrolę nad własnym życiem, nie są traktowani z sza-
cunkiem. Często wynika to z niedoceniania ich umiejętności. Wielu członków rodzin i pro-
fesjonalistów nadal postrzega osoby z niepełnosprawnością intelektualną jak dzieci i nie 
pozwala im na swobodę w podejmowaniu decyzji, popełnianie błędów i uczenie się spra-
wowania większej kontroli nad własnym życiem29. Grupy self-adwokatów istnieją już prawie 
we wszystkich krajach europejskich. Pojawiły się nowe profesje – osoby wspierające i tzw. 

28  Dz.U. nr 223, poz. 1458 z późn. zm. 
29  Za stroną www.psouu.org.pl [dostęp 12.02.2014].

http://www.psouu.org.pl
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facylitatorzy, którzy rozwinęli umiejętności i podejście w taki sposób, by asystować w auto-
nomicznym rozwoju self-adwokatów. Jedną z polskich organizacji, które prowadzą tego typu 
działania edukacyjne, jest Polskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym. 
Priorytet VI dotyczy kwestii współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na 
rzecz osób z niepełnosprawnością. W ramach tego priorytetu rekomenduje się, aby dzia-
łania były także nakierowane na wspieranie i współpracę tych organizacji pozarządowych, 
które działają na rzecz konkretnych grup społecznych narażonych na dyskryminację: kobiet, 
mniejszości rasowych i etnicznych, osób starszych czy narażonych na nierówne traktowanie 
z powodu orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej. Należy bowiem pamiętać, że ce-
cha niepełnosprawności może być cechą przekrojową (tak jak wyżej wymienione przesłan-
ki) i warto skierować specyficzne działania na rzecz różnych grup osób niepełnosprawnych. 
Nie zawsze jednorodne działania mające na celu dostarczenie wsparcia osobom z niepełno-
sprawnością i skierowane do całej populacji tych osób spełniają oczekiwania czy odpowia-
dają na konkretne potrzeby poszczególnych osób z niepełnosprawnością. 
Priorytet VII: „Wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin w zaspokajaniu niezbędnych 
potrzeb” poświęcono m.in. zobowiązaniu do udzielania pomocy w formie poradnictwa spe-
cjalistycznego świadczonego przez prawników i psychologów. Warto doprecyzować, iż 
poradnictwo to ma również obejmować sytuacje, w których osoba z niepełnosprawnością 
doświadczyła przemocy, w tym przemocy domowej. Jak wynika z badań na ten temat, osoby 
niepełnosprawne, obok kobiet, dzieci i osób starszych, są szczególnie narażone na tzw. prze-
moc domową30. W ślad za pomocą prawną i psychologiczną powinno pójść zagwarantowa-
nie wsparcia instytucjonalnego, ośrodków wsparcia czy schronisk dostosowanych do potrzeb 
osób z niepełnosprawnością doświadczających przemocy domowej.
Rekomenduje się, aby monitoring programu odbywał się we współpracy z organizacja-
mi pozarządowymi reprezentującymi interesy osób z niepełnosprawnością. Jak określono 
w Programie, głównym narzędziem monitoringowym są coroczne sprawozdania z realizacji 
harmonogramów działań na rzecz osób z niepełnosprawnością za dany rok kalendarzowy 
(harmonogramy na kolejne lata są wprowadzane Zarządzeniami Prezydenta Miasta Kra-
kowa). Ważne, aby oprócz prowadzonej na bieżąco działalności monitoringowej przez 
podmioty odpowiedzialne z ramienia Urzędu Miasta Krakowa, ewaluacja działań była 
możliwa przez organizacje zewnętrzne. Jedynie w tak ukształtowanej korelacji działań mo-
nitoringowo-ewaluacyjnych, możliwa będzie pełna i krytyczna ocena osiąganych zamierzeń 
w Programie.

30  Więcej na ten temat w raporcie Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych. 
Część I – Raport z badania ogólnopolskiego, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2009,  http://
www.mpips.gov.pl/userfiles/File/Przemoc%20w%20rodzinie/przemoc_spol.pdf 
[dostęp 12.02.2014].

http://www.mpips.gov.pl/userfiles/File/Przemoc w rodzinie/przemoc_spol.pdf
http://www.mpips.gov.pl/userfiles/File/Przemoc w rodzinie/przemoc_spol.pdf
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2. Miejski Program Rewitalizacji Krakowa
Miejski Program Rewitalizacji Krakowa to dokument o charakterze strategicznym, obejmuje 
cały obszar miasta, ma charakter interdyscyplinarny i wieloaspektowy. Oprócz „technicz-
nych” aspektów rozwoju miasta (m.in. rewitalizacja budynków, wzmocnienie gospodarki lo-
kalnej i regionalnej czy poprawa sytuacji ekologicznej), program rewitalizować ma także 
życie społeczne aglomeracji (m.in. poprzez dostosowanie warunków życiowych społeczeń-
stwa lokalnego do standardów współczesnych, aktywizację społeczną poprzez rozwój orga-
nizacji pozarządowych). Program z założenia ma być instrumentem elastycznym oraz dyna-
micznym, co oznacza, że wraz z pojawianiem się konkretnych potrzeb i problemów może być 
zmieniany i odpowiednio dostosowywany.  
W celu precyzyjnego przygotowania Planu jego twórcy dokonali analizy SWOT (Strenghts, 
Weaknesses, Opportunities oraz Threats). 

Rekomendacje

Analiza SWOT jest jedną z wielu metod analizy sytuacji, przeprowadzaną w celu uporząd-
kowania informacji o stanie aktualnym lub o planowanych działaniach w przyszłości. Zda-
niem autora niniejszej analizy, analiza SWOT winna być uzupełniona o tzw. analizę Equality 
Impact Assessment (dalej EIA) (ocenę wpływu z perspektywy równościowej). Jest to metoda 
mało jeszcze znana w warunkach polskich, jednakże od lat stosowana w krajach zachodnich, 
głównie w Wielkiej Brytanii31, Irlandii Północnej i Irlandii. Analiza EIA polega na sprawdzeniu, 
przed podjęciem konkretnej decyzji, jaki wpływ będzie miało dane rozwiązanie na sytuację 
poszczególnych grup społecznych szczególnie narażonych na dyskryminację w różnych dzie-
dzinach życia. Przeprowadzenie analizy EIA pozwala na wyeliminowanie wszystkich elemen-
tów danej decyzji, strategii czy planu mogących prowadzić do wykluczenia lub dyskryminacji 
jakiejś grupy społecznej, przeciwdziałanie już zaistniałej dyskryminacji oraz na lepsze zrozu-
mienie potrzeb różnych grup społecznych. Analiza EIA winna być stosowana nie tylko na etapie 
planowania działań, ale także jako jego okresowa i końcowa ewaluacja32. Metoda EIA cechuje 
się podobnymi założeniami do metody gender mainstreaming, czyli włączania perspektywy 
płci kulturowo-społecznej do wszelkich działań podejmowanych przez konkretny podmiot 
celem urealnienia zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn. Stosowanie metody EIA 
jest także nieodłącznym elementem konsultacji społecznej z uwagi na możliwość szybkiego 

„wychwycenia” potencjalnych niedoskonałości planowanych działań.    

31  Więcej o zastosowaniu EIA w działaniach samorządów terytorialnych na stronie brytyjskiej 
organizacji grupującej organizacje samorządów lokalnych Local Government Improvement and 
Development: http://www.local.gov.uk/ [dostęp 12.02.2014]. 

32  Dobrym przykładem, jak stosować analizę EIA, jest brytyjski samorząd Portsmouth http://www.
portsmouth.gov.uk/yourcouncil/10787.html [dostęp 12.02.2014]. 

http://www.portsmouth.gov.uk/yourcouncil/10787.html
http://www.portsmouth.gov.uk/yourcouncil/10787.html


206

Z uwagi na to, że Program Rewitalizacji Krakowa jest dokumentem elastycznym, rekomendo-
wane jest włączenie analizy EIA do jego bieżącej oceny. 
Monitoring za pomocą EIA ma służyć sprawdzeniu, czy podjęte działania przyczyniają się 
do zmiany lub/i poprawy sytuacji osób zagrożonych dyskryminacją czy wręcz przeciwnie. 
Monitoring ten może także potwierdzić lub też podważyć słuszność działań i obowiązujące-
go programu, służyć jego skorygowaniu w przypadku braku poprawy w danym obszarze lub 
kontynuowaniu podjętych działań, jeśli wyniki monitoringu okażą się pozytywne. 
W Programie Rewitalizacji Krakowa dużo miejsca poświęcono konsultacjom społecznym jako 
narzędziu pozwalającym lepiej zbadać potrzeby i opinie mieszkańców odnośnie planowa-
nych zmian. Z punktu widzenia niniejszej analizy rekomenduje się, aby w Programie znalazły 
się zapisy explicite zobowiązujące władze miejskie do włączenia do tych konsultacji także 
organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających w interesie osób narażonych 
na dyskryminację. Konsultacja z grupami nieformalnymi jest szczególnie ważna w kontekście 
działań antydyskryminacyjnych. Zapewne, jest to zabieg trudniejszy do realizacji, gdyż wy-
maga większego wysiłku w identyfikacji takich grup, jednakże z punktu widzenia celowości 
konsultacji (a więc uwzględnienia lub przynajmniej umożliwienia wyartykułowania potrzeb 
poszczególnych grup społecznych) wymóg ten wydaje się kluczowy. Włączenie w proces 
konsultacyjny nieformalnych grup antydyskryminacyjnych jest ważne, gdyż specyfiką tej 
dziedziny aktywności społecznej jest niechęć do rejestracji i formalizowania swoich działań. 
Dowodem na to jest stosunkowo niewielka liczba oficjalnych organizacji pozarządowych na 
terenie Krakowa, których głównymi celami statutowymi jest przeciwdziałanie dyskryminacji 
ze względu na poszczególne przesłanki. Wyjątkiem są tu organizacje działające na rzecz 
osób niepełnosprawnych, które mają dłuższą tradycję działania oraz stosunkowo szerokie 
poparcie społeczne. Inne, tak jak organizacje działające w interesie kobiet, osób starszych 
czy mniejszości rasowych i etnicznych, a także osób LGBT, nie są obecne na krakowskim „ryn-
ku” organizacji tak licznie. Niemniej, brak licznej reprezentacji takich organizacji nie ozna-
cza, że żadne działania nie są podejmowane na rzecz tych grup. Przeciwnie, wiele inicjatyw 
i lokalnych akcji realizowanych jest przez nieformalne grupy i do tych miasto winno dotrzeć 
ze swoją informacją. Wszystko to przemawia za wzmocnieniem i zintensyfikowaniem my-
ślenia o celu, sensie i efektywności oraz zasięgu konsultacji społecznych, rozumianych jako 
konstruktywny dialog pomiędzy lokalną władzą a mieszkańcami. Wzmocnienie tych działań 
wiąże się z: a) wzmocnieniem infrastruktury (zasobów) miasta – zwiększeniem liczby osób 
odpowiedzialnych za przeprowadzanie i organizację konsultacji lub b) z przedefiniowaniem 
myślenia, szczególnie w zakresie odbiorców informacji płynącej z urzędu. Samorząd, który 
stawia sobie za cel skuteczne wdrażanie polityki równościowej, nie jest w stanie dokonać 
tego bez współpracy oraz zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego, które w procesie 
tym powinno odegrać kluczową rolę.  
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3. Program wsparcia działań na rzecz integracji społecznej 
i zawodowej osób niepełnosprawnych realizowany na 
terenie Gminy Miejskiej Kraków w latach 2011–2013 pod 
nazwą „Poznaj swoje możliwości i pomóż sobie”
Celem przyjętym w Programie jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnospraw-
nych – mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków w wieku produkcyjnym poprzez wykorzystanie 
pracy socjalnej, instrumentów aktywnej integracji oraz zaangażowanie osób zamieszkują-
cych w ich środowisku, tak aby obniżyć liczbę osób niepełnosprawnych korzystających z po-
mocy społecznej.  
W Programie zawarto diagnozę, iż osoby niepełnosprawne w zdecydowanej większości 
nie wykazują zainteresowania podjęciem pracy (s. 2). Wydaje się, że taka optyka przyję-
ta w dokumencie ma wymiar stygmatyzujący, a jego wymowa jest dyskryminująca. Należy 
mieć na uwadze, że na niską aktywność zawodową osób niepełnosprawnych wpływa nie 
tylko wadliwie funkcjonujący w wielu aspektach system wsparcia socjalnego tej grupy spo-
łecznej, a także nieefektywne działania państwa (w tym samorządów) w zakresie rehabili-
tacji społecznej, ale także funkcjonujące w społeczeństwie powszechne stereotypy na temat 
przydatności zawodowej tych osób. Rekomenduje się, aby wyżej wymienione sformułowanie 
zostało usunięte z programu i zastąpione bardziej obiektywnym stwierdzeniem nt. niskiego 
poziomu uczestnictwa osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Należy podkreślić, że obec-
ność takiego sformułowania w oficjalnym dokumencie miejskim powiela stereotypy i uprze-
dzenia wobec osób narażonych na nierówne traktowanie na rynku pracy z powodu swojej 
niepełnosprawności. 
Pozytywnie należy ocenić przyjętą w Programie metodykę pracy – indywidualną, grupową 
oraz środowiskową. Prowadząc działania o charakterze aktywizacji zawodowej, należy jed-
nak mieć na uwadze, aby uniknąć błędów, które zostały opisane przy omawianiu Powiato-
wego Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2011–2014, czyli kierowania 
osób niepełnosprawnych do udziału w szkoleniach czy oferowania zatrudnienia na stanowi-
skach stereotypowo przypisywanych tym osobom. 
Pozytywnie również należy ocenić zobowiązanie do monitorowania i oceny programu. Tak 
jak zasugerowano przy analizie Powiatowego Programu, winno się to odbywać we współ-
pracy z organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy osób niepełnosprawnych.   

4. „Młody Kraków”   
Dokument „Młody Kraków” to miejski program skierowany do młodych mieszkań-
ców Krakowa, którego celem jest m.in. aktywizacja młodzieży, wyrównywanie szans, 
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przeciwdziałanie marginalizacji, przeciwdziałanie uzależnieniom oraz rozwijanie systemu 
informacji młodzieżowej. 
W części zatytułowanej Młodzieżowe Forum Edukacji Obywatelskiej zamieszczono kompo-
nent pn. „Krakowska Akademia Samorządności”. Celem komponentu ma być pobudzanie ak-
tywności społecznej i zaangażowanie w życie społeczności lokalnej. Rekomenduje się, aby 
w tych działaniach uwzględnić także aspekt równego udziału kobiet i mężczyzn (dziewcząt 
i chłopców) w życiu publicznym, jak również sytuację i potrzeby osób narażonych na dys-
kryminację ze względu na wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną, religię, rasę lub 
pochodzenie etniczne, wyznanie lub bezwyznaniowość, status społeczno-ekonomiczny. Jest 
to podyktowane nie tylko konstytucyjną zasadą równości płci (art. 33 Konstytucji RP), ale 
także przepisami prawa rangi ustawowej, które wprowadziły tzw. kwoty na listach wybor-
czych (wymóg zamieszczenia na liście wyborczej co najmniej 35% przedstawicieli każdej 
z płci). Biorąc pod uwagę wielowiekowe wykluczenie kobiet ze sfery życia publicznego 
i wynikającą z tego faktu niską aktywność polityczną, należy uzupełnić ofertę komponentu 

„Krakowska Akademia Samorządności” celem pełnego uwzględnienia potrzeb w tej sferze 
zarówno dziewcząt, jak i chłopców oraz osób należących do grup defaworyzowanych ze 
względu na wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną, religię, rasę lub pochodzenie et-
niczne, wyznanie lub bezwyznaniowość, status społeczno-ekonomiczny. Da to gwarancję, że 
w przyszłości, w życiu dorosłym, zarówno chłopcy, jak i dziewczęta będą w równym stopniu 
zainteresowani obecnością w sferze publicznej i doprowadzi również do wyrównania liczby 
liderów i liderek społecznych. W komponencie „Młode Media” założono, iż służyć on bę-
dzie umożliwianiu uczestnictwa w twórczym dialogu z dorosłymi, inspirowaniu do stawiania 
nastolatkom pytań o drogę rozwoju osobistego, stosunek do świata wartości, rozwijaniu pasji 
i talentów. Rekomenduje się, aby komponent ten był uzupełniony o tematykę różnorodności, 
niedyskryminacji, zasadę równego traktowania, w tym równości płci i bez różnicowania bez 
względu na wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną, religię, rasę lub pochodzenie et-
niczne, wyznanie lub bezwyznaniowość, status społeczno-ekonomiczny oraz wartość, jaką 
jest różnorodne i pluralistyczne społeczeństwo. Co więcej, należy zadbać, aby prezentowa-
ne treści wypracowywane przez młodych ludzi nie powielały stereotypów, w szczególno-
ści dotyczących ról społecznych kobiet i mężczyzn. Rekomenduje się także wprowadzenie 
mechanizmu monitorowania, czy w przedsięwzięciach dziennikarskich na równi uczestniczą 
dziewczęta i chłopcy oraz czy pełnią w nich równie interesujące role. Komponent „Miasto 
Młodych” zakłada m.in. ułatwienie osiemnastolatkom stawiania pierwszych kroków w do-
rosłym życiu oraz informowanie młodych o możliwościach osobistego rozwoju w kontek-
ście życia w nowoczesnym społeczeństwie obywatelskim. Rekomenduje się, aby uzupełnić 
część tego komponentu zwaną Deklaracją celu o to, aby osiemnastolatkowie, odbierający 
pierwszy dowód osobisty, otrzymywali poradnik zawierający także odniesienie do konsty-
tucyjnych wartości, takich jak zasada równości, niedyskryminacji, równości wobec prawa, 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn, a także informacje o tym, jaką wartość niesie za sobą 
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różnorodne społeczeństwo. Komponent pn. „Samorządni Uczniowie” zakłada wspieranie 
aktywności samorządów szkolnych. Rekomenduje się, aby działania wspierające zawiera-
ły także perspektywę równości płci oraz afirmację różnorodności ze względu na wiek, nie-
pełnosprawność, orientację seksualną, religię, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznanie 
lub bezwyznaniowość, status społeczno-ekonomiczny. Perspektywa ta ma zapewnić równy 
udział w demokracji i samorządności szkolnej wszystkich uczniów należących do różnych 
grup społecznych. Komponent „Bezpieczni w szkole” ma na celu m.in. stworzenie modelu 
rozwiązywania sytuacji kryzysowych w środowisku szkolnym oraz wpieranie inicjatyw pe-
dagogicznych zmierzających do ograniczenia zjawiska przemocy w szkole. Rekomenduje się, 
aby szkolenia, którymi mają być objęci pedagodzy/pedagożki szkolni oraz dyrektorzy i dy-
rektorki szkół zawierały także tematykę dotyczącą przemocy seksualnej (zarówno wobec 
dziewcząt, jak i chłopców), a także przemocy motywowanej rasą, pochodzeniem etnicznym, 
religią czy orientacją seksualną. W tym celu należy skorzystać z doświadczenia organizacji 
pozarządowych od lat z powodzeniem prowadzących tego typu zajęcia z młodzieżą i na-
uczycielami/nauczycielkami. Na rynku funkcjonują zarówno godne polecenia publikacje 
na ten temat33, jak i odpowiednio przeszkolone trenerki/trenerzy, z których umiejętności na-
leży skorzystać w celu pełnego poznania możliwości przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, 
także tej motywowanej płcią (często noszącej znamiona molestowania seksualnego), rasą, po-
chodzeniem etnicznym, niepełnosprawnością, wyznaniem lub bezwyznaniowością, orientacją 
seksualną34. Zaplanowane w komponencie wykształcenie instytucji młodzieżowego mediatora 

33 Filmy edukacyjne i podręczniki do prowadzenia zajęć wydane przez Fundację Autonomia: 
Delikatnie nas zabijają 3. Obrazy kobiet w reklamach. Podręcznik do 
prowadzenia zajęć w oparciu o film, wyd. II, pod red. A. Teutsch, Fundacja 
Autonomia i Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA, Kraków 2010;  Maska twardziela. Przemoc, 
media i kryzys męskości. Podręcznik do prowadzenia zajęć w oparciu o film, wyd. II, opr. M. 
Dziurok, M. Serkowska, E. Stoecker, A. Teutsch, Fundacja Autonomia i Stowarzyszenie Kobiet 
KONSOLA, Kraków 2010 oraz Mężczyźni na rzecz zmiany, pod red. A. Lipowskiej-Teutsch, 
Towarzystwo Interwencji Kryzysowej, Kraków 2006; Przemoc motywowana uprzedzeniami. 
Przestępstwa z nienawiści, pod red. A. Lipowskiej-Teutsch,  E. Ryłko, Towarzystwo Interwencji 
Kryzysowej, Kraków 2007; A. Wołosik, Przemoc seksualna w relacjach rówieśniczych. Poradnik dla 
nauczycieli, Stowarzyszenie „W stronę dziewcząt”, Warszawa 2011; Przeciwdziałanie przemocy 
i przemocy seksualnej wobec dziewcząt. Poradnik dla nauczycielek i nauczycieli, pod red. B. 
Stępień, A. Synakiewicz,Fundacja Feminoteka, Warszawa 2008; C. Hunter-Geboy, Edukacja Bez 
Tabu. Podręcznik do prowadzenia zajęć z młodzieżą na temat seksualności i relacji międzyludzkich, 
Fundacja Centrum Wspierania Partycypacji Społecznej, Gdańsk 2009. 

34  Np. trenerki i trenerzy prowadzący zajęcia związane z przeciwdziałaniem przemocy i dyskryminacji, 
w tym przestępstwom z nienawiści i mowie nienawiści, współpracujący z organizacjami 
pozarządowymi w Krakowie: z Fundacją Autonomia, Fundacją Przestrzeń Kobiet, Towarzystwem 
Interwencji Kryzysowej i innymi organizacjami.
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szkolnego/młodzieżowej mediatorki szkolnej nie może odbyć się bez wprowadzenia tej osoby 
w tematykę przeciwdziałania przemocy motywowanej przesłankami dyskryminacyjnymi. 
W części pt. „System wsparcia dzieci i młodzieży” zaplanowano komponent pn. „Pozasz-
kolne formy zajęć”, którego celem ma być poszerzenie oferty zajęć w czasie szkolnym. Re-
komenduje się, aby skorzystano z przykładu Gminy Nysa, która w swoim Planie Równości 
Kobiet i Mężczyzn zaplanowała jako jedno z zadań monitoring dostępu pod względem płci 
do opłacanych ze środków gminnych zajęć pozaszkolnych. Ważne, aby środki samorządowe 
przeznaczane na zajęcia szkolne uwzględniały w równym stopniu potrzeby zarówno chłop-
ców, jak i dziewcząt, aby uniknąć sytuacji, w której większość tych środków przeznaczana 
jest na zajęcia typowo sportowe, zdominowane przez chłopców (np. piłka nożna). Innym 
wyjściem z tej sytuacji może być założenie, że jeśli środki te mają być przeznaczone na ten 
właśnie cel (zajęcia sportowe), to podjęte będą działania zachęcające dziewczęta do aktyw-
ności w tej dziedzinie sportu. Przy planowaniu i organizacji zajęć pozalekcyjnych należy bez-
względnie wziąć pod uwagę szczególne potrzeby uczniów niepełnosprawnych oraz uczniów 
należących do mniejszości etnicznych, religijnych czy rasowych. Jest to ważne zwłaszcza 
przy organizacji takich przedsięwzięć jak wycieczki czy zajęcia sportowe. Przy ich organi-
zacji należy wziąć pod uwagę zróżnicowanie kulturowe grupy docelowej. Komponent „Po-
radnictwo i Terapia” zakłada m.in. wspieranie rozwoju poradni terapeutycznych dla dzieci 
i młodzieży. Rekomenduje się, aby poradnictwo to oferowało także odpowiednie wsparcie 
w sytuacji doświadczanej przez młodzież przemocy seksualnej oraz przemocy (psychicz-
nej, fizycznej) motywowanej płcią, rasą, pochodzeniem etnicznym, niepełnosprawnością, 
wyznaniem lub bezwyznaniowością, orientacją seksualną. W komponencie „Sport dzieci 
i młodzieży” rekomenduje się podobne przedsięwzięcia jak przy komponencie „Pozaszkol-
ne formy zajęć”. 
W części „Partnerstwo dla młodych” w komponencie pn. „Diagnoza społeczna” zawarto cel 
polegający na monitorowaniu zjawisk społecznych, natomiast narzędziami realizacji mają 
być m.in. sondaże i badania socjologiczne. Rekomenduje się, aby monitorowaniem objąć tak-
że takie zjawiska jak: seksizm, przemoc seksualna, homofobia, rasizm czy ksenofobia. Na 
bieżąco należy monitorować przejawy wzrostu zainteresowania młodzieży ideologiami mo-
tywowanymi ksenofobią z jednej strony, a z drugiej, należy badać poziom poczucia bezpie-
czeństwa młodych osób z uwagi na swoją płeć, orientację seksualną, pochodzenie etniczne 
czy religię. W komponencie „Konsultacje i wymiana wiedzy” rekomenduje się, aby w proces 
ten włączone były także środowiska naukowe oraz organizacje pozarządowe działające na 
rzecz grup marginalizowanych i narażonych na dyskryminację. W komponencie „Kampa-
nie społeczne” rekomenduje się również włączenie tematyki przeciwdziałania dyskryminacji 
oraz równouprawnienia płci do planowanych działań świadomościowych. „Szkolenie prakty-
ków” winno obejmować także włączenie tematyki dotyczącej dyskryminacji poszczególnych 
grup społecznych do programu szkoleń dla pedagogów i pedagożek szkolnych i nauczycieli/
nauczycielek. W tym celu, podobnie jak w komponencie „Bezpieczni w szkole”, rekomenduje 
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się skorzystanie z doświadczenia i zasobów organizacji pozarządowych działających na 
rzecz marginalizowanych grup społecznych.

5. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2012

Przeciwdziałanie narkomanii

Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii

Celem ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii jest m.in. określenie zasad i trybu postępowa-
nia w zakresie przeciwdziałania narkomanii, określenie zadań i uprawnień organów admi-
nistracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów w zakresie 
przeciwdziałania naruszeniom prawa dotyczącego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, 
przerobu i posiadania substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii, jak rów-
nież określenie kary za nieprzestrzeganie przepisów ustawy. Ustawa wytycza więc ogólne 
ramy działalności państwa w zakresie przeciwdziałania zjawisku narkomanii. W myśl przepi-
sów ustawy, przeciwdziałanie narkomanii zdefiniowano jako odpowiednie kształtowanie po-
lityki społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej, a w szczególności:
1. działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą;
2. leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych;
3. ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych;
4. nadzór nad substancjami, których używanie może prowadzić do narkomanii;
5. zwalczanie niedozwolonego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu i posiada-

nia substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii;
6. nadzór nad uprawami roślin zawierających substancje, których używanie może prowa-

dzić do narkomanii. 
Podmiotami realizującymi politykę przeciwdziałania narkomanii w myśl ustawy są organy 
administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, a także m.in.: szkoły wyższe, 
zakłady opieki zdrowotnej i inne podmioty działające w ochronie zdrowia, ośrodki pomocy 
społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie i regionalne ośrodki polityki społecznej oraz 
organizacje pozarządowe. 
 Podstawę do działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii stanowi Krajowy Program 
Przeciwdziałania Narkomanii, który m.in. określa kierunki działań przewidzianych do re-
alizacji przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie przeciwdziałania narkomanii. 
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Zgodnie z przepisami ustawy, na samorządy terytorialne nałożono konkretne zadania 
w obszarze polityki przeciwdziałania narkomanii. I tak, organ wykonawczy samorządu 
województwa opracowuje projekt Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, 
uwzględniając kierunki i rodzaje działań określone w Krajowym Programie Przeciwdziałania 
Narkomanii. Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy. Zadania te to 
m.in.: zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnio-
nych i osób zagrożonych uzależnieniem, udzielanie rodzinom, w których występują problemy 
narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, prowadzenie profilaktycznej działalności 
informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów nar-
komanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekre-
acyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w poza-
lekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych czy też pomoc 
społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wy-
kluczeniem społecznym oraz integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzy-
staniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. Zgodnie z przepisami ustawy, na wójcie (bur-
mistrzu, prezydencie miasta) ciąży obowiązek opracowania projektu Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii w celu realizacji wyżej wymienionych zadań. Gminny Program 
stanowi część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Gminny Program 
uchwalany jest przez radę gminy. 
Wydaje się, że z punktu widzenia prowadzenia kompleksowej polityki równościowej przez 
jednostki samorządu terytorialnego, aktywności podejmowane w celu przeciwdziałania 
narkomanii winny stanowić także jej stały element. Samorządowa polityka przeciwdziała-
nia narkomanii, uwzględniając cele i kierunki działania narzucone przez Krajowy Program 
Przeciwdziałania Narkomanii, winna być zaplanowana w taki sposób, aby odpowiadała na 
specjalne zapotrzebowanie poszczególnych grup społecznych narażonych na uzależnienie 
od środków odurzających. Uchwalenie samorządowego programu przeciwdziałania narko-
manii winno być poprzedzone zbadaniem sytuacji poszczególnych grup społecznych, także 
z uwzględnieniem takich czynników jak płeć, wiek, orientacja seksualna czy status ekono-
miczno-społeczny. Jak wynika bowiem z długoletnich obserwacji wyspecjalizowanych orga-
nizacji pozarządowych działających na rzecz osób dyskryminowanych, osoby należące do 
grup mniejszościowych, narażonych na dyskryminację i wykluczenie społeczne, są w gru-
pach podwyższonego ryzyka uzależnienia lub nadużywania narkotyków. Zadaniem samo-
rządu będzie więc nie tylko zbadanie tych potrzeb z wykorzystaniem lokalnych danych oraz 
badań i danych ogólnokrajowych i eksperckich. Jednym z możliwych sposobów na realizację 
polityki równościowej będzie dostrzeżenie i włączenie grup narażonych na dyskryminację 
do polityki przeciwdziałania narkomanii. Niektóre samorządy w Polsce prowadzą już taką 
działalność, która polega na uwzględnieniu w programach dotyczących zwalczania narko-
manii konkretnych potrzeb osób należących do grup społecznie dyskryminowanych. Miasto 
Stołeczne Warszawa jest tym samorządem, które od lat w ramach dotacji dla organizacji 
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pozarządowych przeznacza środki dla Stowarzyszenia Lambda Warszawa działającego 
na rzecz osób dyskryminowanych z powodu orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej. 
Stowarzyszenie otrzymuje środki na prowadzenie poradni internetowej zajmującej się pro-
filaktyką uzależnień, poradnictwem psychologicznym, prawnym i socjalnym oraz obsługą 
forum dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi, w tym alkoholem, osób 
uzależnionych i ich rodzin. Projekt skierowany jest właśnie do warszawskiej społeczności ge-
jowsko-lesbijskiej i zakłada realizację takich działań jak: prowadzenie profesjonalnego po-
radnictwa dotyczącego używania środków psychoaktywnych i uzależnień za pośrednictwem 
GG/Skype i czatów (24 godz. tygodniowo), poradnictwo psychologiczne, prawne i socjalne 
za pośrednictwem maila czy prowadzenie internetowej grupy wsparcia. 
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, a także tzw. ustrojowe ustawy samorządowe za-
pewniają jednocześnie samorządom wiele samodzielności w realizacji programów przeciw-
działających narkomanii. Wydaje się więc, że skonstruowanie samorządowej polityki prze-
ciwdziałającej narkomanii, która skierowana jest do konkretnych grup społecznych, także 
tych narażonych na dyskryminację, jest w polskich warunkach możliwe do realizacji. Innym 
dobrym przykładem realizowanego przez samorząd programu przeciwdziałającego nar-
komanii jest Gdański Program Przeciwdziałania Narkomanii. Jest to program, który zakła-
da harmonijne współdziałanie samorządu lokalnego, placówek i instytucji oraz organizacji 
pozarządowych. Wszystkie te podmioty wzajemnie współpracują i uzupełniają się, tworząc 
spójny system działań z obszaru profilaktyki uniwersalnej, profilaktyki selektywnej i profilak-
tyki wskazującej. Zadania te zostały ujęte również w Strategii Rozwoju Gdańska do roku 
2015 i Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2015. W zależności od 
grupy odbiorców proponowana jest różnorodna oferta świadczonej pomocy, tj: 

 — profilaktyka uniwersalna – działania kierowane do wszystkich, bez względu na stopień 
ryzyka rozwoju problemów ze zdrowiem psychicznym, na jakie narażone są poszczegól-
ne osoby,

 — profilaktyka selektywna – działania adresowane do jednostek lub grup osób, które 
w stopniu wyższym niż przeciętny są narażone na rozwój problemów związanych z uży-
waniem środków psychoaktywnych,

 — profilaktyka wskazująca – działania ukierunkowane na jednostki szczególnie zagrożone 
rozwojem problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych z powodu 
uwarunkowań biologicznych, psychologicznych czy społecznych lub u których rozpozna-
no już pierwsze symptomy zaburzeń.   

Dobrą praktyką, prowadzoną na małą skalę przez gminę Kolbudy (woj. pomorskie) w obsza-
rze przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, jest projekt, w ramach którego przy okazji 
koncertów muzycznych i innych imprez kulturalnych popularyzuje się wiedzę o skutkach nad-
używania środków odurzających. Warta naśladowania jest metoda, jaką przyjęto w ramach 
akcji uświadamiających. Jako jedną z grup docelowych wybrano młodzież oraz położono 
specjalny nacisk na szkodliwe działania poszczególnych używek i środków. Jedną z takich 



214

akcji poświęcono tylko i wyłącznie pigułce gwałtu, której stosowanie, jak wiadomo, ma także 
wymiar genderowy. Jej ofiarami padają głównie młode kobiety.   

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Ustawa nałożyła na samorządy terytorialne zadania w postaci podejmowania działań 
zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich 
spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów 
w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu 
pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu, a także 
wspierania działalności organizacji społecznych i zakładów pracy w tym zakresie. Samorzą-
dy zobowiązane zostały także do wspierania tworzenia i rozwoju organizacji społecznych, 
których celem jest krzewienie trzeźwości i abstynencji, oddziaływanie na osoby nadużywa-
jące alkoholu oraz udzielanie pomocy ich rodzinom, jak również do zapewniania warunków 
sprzyjających działaniom tych organizacji. Rekomenduje się, aby podobnie jak opisano to 
w przypadku przeciwdziałania narkomanii, uwzględnić w Gminnym Programie Profilakty-
ki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uwarun-
kowania dotyczące osób szczególnie zagrożonych uzależnieniem od alkoholu. W tym celu 
należy w obecnie obowiązującym programie lub w programach, które zostaną przyjęte 
w przyszłości, dokonać odpowiednich zmian, jak również włączyć w program komponent 
badawczy mający na celu dotarcie do postaw osób należących do mniejszości narażonych 
na dyskryminację i wykluczenie. 

6. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 
2007-2013

Strategia jest wynikiem realizacji przez samorząd Krakowa przepisów ustawowych wynika-
jących z Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Ustawa określa zadania 
w zakresie pomocy społecznej, rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb 
ich udzielania, organizację pomocy społecznej oraz zasady i tryb postępowania kontrolnego 
w zakresie pomocy społecznej. Przepisy ustawy definiują pomoc społeczną jako instytucję 
polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięża-
nie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne 
uprawnienia, zasoby i możliwości. Ustawa określiła także podmioty, które organizują pomoc 
społeczną. Są to: organy administracji rządowej i samorządowej. Na organy te nałożono 
obowiązek współpracy w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecz-
nymi i pozarządowymi, Kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi 
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oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Co ważne, ustawa wprowadza wysoki standard po-
mocy społecznej, która ma umożliwić życie osób i rodzin w warunkach odpowiadających 
godności człowieka. Ustawa określa podmioty, które są uprawnione do pomocy społecznej 
oraz sytuacje, które kwalifikują te podmioty do ubiegania się o tę pomoc. Są to m.in.: ubóstwo, 
bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, przemoc w rodzinie; potrzeba ochrony ofiar 
handlu ludźmi; potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, trudności w integracji 
cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzu-
pełniającą. Ustawa określa również kryteria dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy 
społecznej. 
Z punktu widzenia prowadzenia polityki równościowej przez jednostki samorządu terytorial-
nego, jednym z kluczowych przepisów zawartych w ustawie o pomocy społecznej jest regula-
cja określająca, że pomoc społeczna polega w szczególności na analizie i ocenie zjawisk ro-
dzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz na rozwijaniu nowych 
form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. Oznacza to, 
że podmioty zobowiązane na mocy ustawy do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej 
nie są jedynie biernymi „dostarczycielami” wsparcia. Są także podmiotami, które w sposób 
aktywny winny rozpoznawać przyczyny, z powodu których osoby i rodziny popadają w sytu-
acje problemowe, jak również aktywnie poszukiwać odpowiedzi i rozwiązań. Jest to zadanie 
szczególne, wymagające od jednostek samorządu terytorialnego dużego wysiłku analitycz-
nego w celu wykrycia wszystkich przyczyn, które prowadzą do tego, że mieszkańcy danego 
samorządu ubiegają się o pomoc społeczną. Jak wiadomo, przyczyny popadania w biedę 
czy bezdomność mogą być także uwarunkowane dyskryminacją, która wynika z uprzedzeń 
czy stereotypów. Samorządy zatem, chcąc prowadzić kompleksową i efektywną pomoc spo-
łeczną, winny badać przyczyny ubóstwa także z perspektywy płci czy innych przesłanek 
dyskryminacji. Takie działania poskutkują zgromadzeniem danych, które pozwolą spojrzeć 
na sytuację społeczną mieszkańców danego samorządu w sposób całościowy. W ten sposób 
będzie można tak zaplanować działania prewencyjne, aby uwzględniwszy w nich perspek-
tywę antydyskryminacyjną, móc realizować w pełni zadania wynikające z ustawy o pomocy 
społecznej, a w szczególności, zaprojektować gminną strategię rozwiązywania problemów 
społecznych. Co ważne, strategie te obowiązkowo winny zawierać pewne elementy ope-
racyjne, takie jak diagnoza sytuacji społecznej, prognoza zmian w zakresie objętym strate-
gią, określenie celów strategicznych projektowanych zmian, kierunków niezbędnych działań, 
sposobu realizacji strategii oraz jej ram finansowych, wskaźników realizacji działań. Strate-
gia jest zatem idealnym dokumentem do tego, aby uwzględnić w niej perspektywę równo-
ści, tj. zbadać sytuację mieszkańców w określonych dziedzinach życia, uwzględniając płeć 
jako jedno z kryteriów, a także zbadać sytuację społeczną grup narażonych na wykluczenie 
(np. mniejszości etnicznych, niepełnosprawnych itd.). To pozwoli na takie zaprojektowanie 
konkretnych instrumentów pomocy społecznej, aby kwestia równości i niedyskryminacji była 
w nich także obecna.
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Biorąc powyższe pod uwagę, rekomenduje się, aby w Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Krakowa na lata 2007–2013 lub w strategii na lata następne uwzględnić we 
wszystkich możliwych obszarach objętych strategią czynnik płci. Obecnie brak jest determi-
nanty płci w obszarze: i) uzależnienia, ii) wykluczenia (osoby karane, chore psychicznie), iii) 
ryzykowne zachowania młodzieży. Ponadto, tam gdzie to możliwe z prawnego oraz prak-
tycznego punktu widzenia, należy uwzględnić inne czynniki, takie jak: wiek, niepełnospraw-
ność, orientację seksualną, religię, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznanie lub bezwyzna-
niowość, status społeczno-ekonomiczny.  
Rekomenduje się także, aby jako jeden z priorytetowych obszarów objętych strategią 
uwzględnić zagrożenie wykluczeniem i dyskryminacją z powodu przynależności rasowej lub 
etnicznej. Działania te winny w szczególności dotyczyć krakowskiej społeczności romskiej, 
niezależnie od realizowanych obecnie przez krakowski samorząd specjalnych programów 
(w ramach rządowych strategii) na rzecz tej społeczności. Wykluczenie społeczne i dyskry-
minacja Romów niejednokrotnie przejawiają się w innych dziedzinach życia niż w tych, które 
objęte są działaniami na szczeblu centralnym (np. edukacja, dostęp do opieki zdrowotnej).
Rekomenduje się, aby w przyszłej strategii uwzględnić kryterium dyskryminacji z uwagi na 

„uchodźstwo”, w przeciwieństwie do zadeklarowanej w dokumencie braku takiej potrzeby (s. 
52 strategii). Autorzy strategii słusznie podnoszą, iż z uwagi na nasilające się zjawisko mi-
gracji, problem ten należy bezwzględnie włączyć w kolejny dokument strategiczny (lub zno-
welizować strategię przez podjęcie stosownej uchwały). Należy także podkreślić, iż termin 

„uchodźstwo” może być sformułowaniem zbyt wąskim, gdyż dyskryminacja niejednokrotnie 
ma szerszy wymiar, a dotykać może nie tylko te osoby, które uzyskały na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej ochronę międzynarodową w formie statusu uchodźcy, ale także innych 
cudzoziemców przebywających w Polsce legalnie oraz nielegalnie35.        
Rekomenduje się, aby w zobowiązaniu zawartym w Strategii, dotyczącym rozwijania zasady 
pomocniczości i partnerstwa z organizacjami pozarządowymi, uwzględnić także krakowskie 
organizacje działające na rzecz zasady równości i niedyskryminacji z takich powodów jak: płeć, 
niepełnosprawność, rasa i pochodzenie etniczne, religia, orientacja seksualna (s. 66 i 67). 
Rekomenduje się, aby w tych obszarach, gdzie występują dysproporcje na niekorzyść którejś 
z płci (np. pozostawanie bez pracy, uzależnienia), zastosować tzw. działania wyrównaw-
cze polegające na specjalnym potraktowaniu tychże grup i zaprojektowaniu dla nich odpo-
wiednich rozwiązań. Warto jeszcze raz w tym miejscu podkreślić, iż działania polegające na 

35  Obszernie o wykluczeniu osób z powodu narodowości w polskim systemie ochrony zdrowia 
w publikacji: Poza systemem. Dostęp do ochrony zdrowia nieudokumentowanych migrantów 
i cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową w Polsce, pod red. A. Chrzanowskiej 
i W. Klausa, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa 2011.
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objęciu specjalnym wsparciem jedynie wybranej grupy nie będą stanowiły zakazanej pra-
wem dyskryminacji, a będą służyły osiąganiu równości materialnej (rzeczywistej)36.    

7. Klauzule społeczne (możliwości włączania perspektywy równości 
w procedury przetargowe)

Podstawą sformułowanych rekomendacji jest dokument „Odpowiedź na interpelację radnej 
Miasta Krakowa Małgorzaty Jantos z dnia 28 stycznia 2012 r.”.
Procedury przetargowe w polskim systemie prawnym regulowane są ustawą Prawo zamó-
wień publicznych (Dz.U. z 2004, nr 19, poz. 177 ze zm., dalej „Pzp”). Przed rokiem 2009 
klauzule społeczne były niedopuszczalne, gdyż kryteria stosowane do oceny ofert mogły do-
tyczyć tylko i wyłącznie przedmiotu zamówienia. Przykładowo, wyłączona była możliwość 
stosowania zapisów zobowiązujących podmiot wygrywający przetarg do przestrzegania 
zasady równego traktowania poszczególnych grup społecznych lub do realizacji konkretnej 
inicjatywy równościowej. Wymagany był przede wszystkim jednoznaczny i wyczerpujący 
opis przedmiotu zamówienia, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, 
uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządze-
nie oferty. W obecnie obowiązującym stanie prawnym, taka możliwość jest dopuszczalna 
w przypadku wykonawców zatrudniających osoby niepełnosprawne oraz w odniesieniu do 
ułatwiania zatrudniania osób wykluczonych z rynku pracy37. Możliwość tę dają przepisy art. 
22 ust. 2 i art. 29 ust. 4 Pzp. 
W dokumencie opracowanym przez Urząd Miasta Krakowa w sprawie stosowania klauzul 
społecznych słusznie podniesiono, iż nie może stanowić spełnienia warunku określonego 
w klauzuli społecznej samo tylko zatrudnienie osób niepełnosprawnych, które następnie nie 
będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia. Trudno jednak zgodzić się z tezą, że stoso-
wania klauzul społecznych nie należy wiązać z procesem rekrutacji pracowników dla okre-
ślonego zamawiającego. Wydaje się, że ustawodawca dopuścił taką możliwość, tzn. ubiega-
jący się o zamówienie może zobowiązać się w ofercie do rekrutowania odpowiedniej liczby 
osób objętych klauzulą społeczną do realizacji zamówienia. W analizowanym dokumencie 
podniesiono, że kontrola rzetelności realizacji udzielonego zamówienia jest trudna i kosztow-
na. Trudno jednak przyjąć to twierdzenie za wystarczające do tego, aby klauzul takich nie 
stosować. Należy bowiem mieć na uwadze, że aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem 
z rynku pracy jest wartością o wysokiej wadze i warto zaangażować w nią dodatkowe zaso-
by (finansowe i ludzkie). Wprowadzenie specjalnych procedur kontrolnych i monitoringowych 

36  Więcej o dopuszczalności działań wyrównawczych we Wprowadzeniu. 
37  Opinia prawna nt. możliwości włączania perspektywy równości w procedury przetargowe, 

przygotowana na zlecenie Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego w ramach 
projektu „Równość standardem dobrego samorządu”. 
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nie stoi także w sprzeczności z możliwością kreowania przez udzielającego zamówienie od-
powiadających mu warunków i kryteriów udzielenia zamówienia publicznego. 

Zgodzić się należy, że nie wszystkie rodzaje zamówień publicznych nadają się do 
opatrzenia klauzulą społeczną. Niemniej, rekomenduje się dodatkowe przeszkolenie 
urzędników miejskich odpowiedzialnych za zamówienia publiczne z możliwości 
wdrażania klauzul społecznych do zamówień udzielanych przez Urząd Miasta 
Krakowa oraz do skorzystania z wypracowanych przez polskich i unijnych ekspertów 
analiz i rekomendacji w tej kwestii38.  

8. Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miejskiej 
Krakó

Celem programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie jest m.in. diagnoza zjawiska przemocy 
w rodzinie, zwiększenie skuteczności w zakresie zapewnienia ochrony i udzielania pomocy 
osobom dotkniętym przemocą, stała profesjonalizacja działań służb zajmujących się proble-
matyką przemocy domowej oraz wzmacnianie zasobów niezbędnych do prawidłowej reali-
zacji wspomnianych zadań.   
Z punktu widzenia wprowadzania perspektywy zasady równości i niedyskryminacji w obsza-
rze przeciwdziałania przemocy w rodzinie kluczowe jest, aby wszystkie podejmowane działa-
nia były zaplanowane oraz implementowane po uprzedniej analizie, kto najczęściej i z jakich 
powodów pada ofiarą takiej przemocy. Mimo że przepisy ustawowe nakładające na gminy 
obowiązek wdrożenia i realizowania programów skierowanych do osób doznających prze-
mocy w rodzinie (głównie Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w ro-
dzinie39) nie zobowiązują samorządów do przeprowadzania tego typu badań, nic jednak nie 
stoi na przeszkodzie, aby przy opracowaniu programu dokonać takiej analizy. W przypadku 
przemocy domowej i programów jej przeciwdziałających, należy wziąć pod uwagę głównie 
takie determinanty jak płeć, wiek oraz niepełnosprawność – te czynniki są bowiem głównymi 
motywami czynów o charakterze przemocy domowej. Zgodnie z badaniami40, a także z in-
formacji gromadzonych przez organizacje pozarządowe działające na rzecz ofiar przemocy 
domowej (m.in. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, 

38  T. Schimanek, Klauzule społeczne w polskim prawie zamówień publicznych, http://isp.org.pl/
uploads/filemanager/ISPKlauzulespo.wpolpzp-T.Schimanek.pdf [dostęp 12.02.2014]  oraz C. 
McCrudden, Buying equality „European Anti-Discrimination Law Review” 2009, nr 8. 

39  Dz. U. nr 180, poz. 1493 z późn. zm. 
40  Zob. badania opinii publicznej na zlecenie Eurobarometru http://www.niebieskalinia.pl/spaw/

docs/KE_ebs_344_fact_pl_pl.pdf [dostęp 12.02.2014].

http://isp.org.pl/uploads/filemanager/ISPKlauzulespo.wpolpzp-T.Schimanek.pdf
http://isp.org.pl/uploads/filemanager/ISPKlauzulespo.wpolpzp-T.Schimanek.pdf
http://www.niebieskalinia.pl/spaw/docs/KE_ebs_344_fact_pl_pl.pdf
http://www.niebieskalinia.pl/spaw/docs/KE_ebs_344_fact_pl_pl.pdf
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Fundacja Feminoteka, Centrum Praw Kobiet), najczęstszymi osobami doznającymi tego typu 
zachowań są kobiety, dzieci, osoby starsze oraz osoby niepełnosprawne (w szczególności 
osoby z niepełnosprawnością intelektualną). Należy również mieć na uwadze, że przemoc 
rodzinna wobec kobiet została uznana przez organy traktatowe ONZ (Komitet ds. Eliminacji 
Dyskryminacji Kobiet) za dyskryminację z powodu płci.  
Rekomenduje się, aby wyżej wymienione czynniki wzięte były pod uwagę przy projektowa-
niu i realizacji ustawowych zadań nałożonych na Gminę Miejską Kraków. Perspektywa płci, 
wieku, niepełnosprawności, a także innych czynników (np. orientacji seksualnej) powinna być 
wdrożona w każdym elemencie Programu – od kampanii świadomościowych, edukacji an-
typrzemocowej, po współpracę z organizacjami pozarządowymi, podnoszenie kwalifikacji 
i umiejętności urzędników odpowiedzialnych za realizację programu, służb miejskich i funk-
cjonariuszy innych służb współpracujących przy wdrażaniu projektu. Niezbędne jest stałe 
monitorowanie zjawiska przemocy w rodzinie z uwzględnieniem wyżej wymienionych prze-
słanek celem uzyskania pełnego obrazu zjawiska przemocy w rodzinie i bliskich związkach. 

9. Statut Miasta Krakowa

Przyjęty i ogłoszony uchwałą Rady Miasta Krakowa Statut Miasta Krakowa jest dokumentem 
prawa miejscowego, który zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, reguluje fundamentalne 
kwestie dotyczące funkcjonowania organów gminnych i najważniejsze procedury przyjmowa-
nia dokumentów określających działanie samorządu. Jak podnosi się w doktrynie prawa samo-
rządowego, nazwa aktu „statut gminy” wskazuje na to, że nie chodzi np. o statut rady gminy 
czy urzędu, ale o statut gminy jako wspólnoty samorządowej41. Z uwagi na charakter tego aktu 
prawnego często jest on określany mianem lokalnej konstytucji42. Oznacza to więc, że statut nie 
musi być dokumentem, który reguluje wyłącznie tryb pracy organów gminy, ale może odnosić 
się, choćby na generalnym poziomie, do funkcjonowania społeczności, która tworzy gminę i do 
wartości ważnych dla tej społeczności. Uprawnioną wydaje się więc rekomendacja, aby w tek-
ście Statutu Miasta Krakowa pojawiły się odniesienia do wartości takich jak: zasada równego 
traktowania, inkluzywności społecznej, partycypacji mieszkańców w pracach organów gminy, 
umożliwianie pełnego i bezpośredniego wpływu mieszkańców na politykę gminy. Teza ta jest 
tym bardziej uprawniona, iż Statut Miasta Krakowa w chwili obecnej nie zawiera odniesienia do 
niektórych, powszechnie uznanych w nowoczesnych demokracjach za podstawowe, wartości jak 
jawność czy kierowanie się interesem wspólnoty samorządowej, Jak podkreśla się w piśmien-
nictwie, statut nie powinien być zawężany w zakresie przedmiotowym wyłącznie do organizacji 

41  E. Ochendowski, Prawotwórcza funkcja gminy, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 
1991, nr 2, s. 21-35.  

42  A. Wierzbicka, Komentarz do art. 3 ustawy o samorządzie gminnym, [w:] Ustawa o samorządzie 
gminnym. Komentarz, pod red. B. Dolnickiego, Warszawa 2010.
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wewnętrznej oraz trybu pracy organów gminy. W rzeczywistości łączne uwzględnienie prze-
pisów prawa (Konstytucji, Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, ustawy o samorządzie 
gminnym) odnoszących się do statutu nie pozostawia wątpliwości, że statut gminy nie powinien 
być zredukowany do roli zaledwie regulaminu władz gminy, na podobieństwo regulaminu urzę-
du gminy43. Wydaje się, że wskazanie pewnych wartości, którymi kieruje się gmina w swojej 
codziennej realizacji zadań ustawowych, choćby w preambule (której zastosowania w gminnych 
statutach nie zakazują przepisy na poziomie ustawowym), byłoby efektywnym potwierdzeniem 
tych wartości i doskonałym narzędziem ich promocji w lokalnym społeczeństwie. W efekcie 
mogłoby to wpłynąć na ugruntowanie tych norm w pracy organów gminy, z uwagi na możliwość 
bezpośredniego powoływania się na nie przez mieszkańców w kontaktach z tymi organami.           

Przeciwdziałanie dyskryminacji na poziomie lokalnym. 
Dobre praktyki

Gdynia

Miasto Gdynia jest pierwszym (i do chwili obecnej jedynym) miastem w Polsce, które przystą-
piło do Deklaracji Barcelońskiej (więcej o Deklaracji w II części analizy). Uchwałą z dnia 28 
kwietnia 2010 r.44 Rada Miasta Gdyni przyjęła Deklarację Barcelońską, a jej wykonanie powie-
rzyła Prezydentowi Miasta Gdyni. W uchwale radni miejscy zdecydowali o wdrożeniu do polityki 
miasta wszystkich zapisów Deklaracji (załącznikiem do uchwały był pełen tekst Deklaracji Bar-
celońskiej). W ramach realizacji podjętego zobowiązania, do potrzeb osób niepełnosprawnych 
przystosowana została już duża część gdyńskich autobusów i trolejbusów komunikacji miejskiej 
(są to w większości pojazdy niskopodłogowe). Dodatkowo, podjęto działania w celu wymiany 
(w ciągu dwóch lat od przyjęcia Deklaracji Barcelońskiej) na nowe wszystkich trolejbusów star-
szej generacji. Poprzez te działania, Gdynia stanie się pierwszym miastem w Polsce, po którym 
będą jeździły wyłącznie niskopodłogowe autobusy i trolejbusy. Jak podają gdyńscy urzędnicy, 
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni udostępnia także busa przystosowanego do przewozu 
osób niepełnosprawnych. Zaawansowane są też działania na rzecz osób niesłyszących. Podjęto 
zobowiązanie, aby w gdyńskiej hali widowiskowo-sportowej zamontować system audiodeskryp-
cji. Gdynia pomaga ponadto osobom niepełnosprawnym odnaleźć się na rynku pracy. Miasto 
wyremontowało i przekazało pod ich opiekę lokal przy ul. Morskiej. Stowarzyszenie wspiera-
jące niepełnosprawnych prowadzi w nim bar, w którym zatrudnia przede wszystkim swoich 
podopiecznych. Działania Gdyni w obszarze wspierania osób niepełnosprawnych rozpoczęły 

43  Tamże.
44  http://www.gdynia.pl/g2/2010_05/35810_fileot.pdf [dostęp 12.02.2014].

http://www.gdynia.pl/g2/2010_05/35810_fileot.pdf
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się jednakże dużo wcześniej niż z chwilą przystąpienia do Deklaracji Barcelońskiej. W 2000 r. 
Rada Miasta uchwaliła „Program kompleksowych działań na rzecz osób niepełnosprawnych”. 
Jego częścią jest konkurs „Gdynia bez barier”, wyróżniający autorów/autorki pomysłów i udo-
godnień pomagających przełamać stereotypy myślenia o niepełnosprawności, przyczyniających 
się do likwidacji barier architektonicznych, komunikacyjnych i społecznych. Natomiast projekt 

„Aktywni zawodowo”, w ramach którego tworzone są miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych, 
daje im nie tylko zatrudnienie i własny dochód, ale również możliwość integracji społecznej45.
Na marginesie należy dodać, że Urząd Miasta Gdyni przygotowuje się do przyjęcia Europej-
skiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym i prawdopodobnie Karta zostanie 
przez ten samorząd podpisana. 

Nysa

Gmina Nysa jest pierwszym polskim samorządem, który przystąpił do Europejskiej Karty 
Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym, co z kolei pociągnęło za sobą obowiązek 
przygotowania i wdrożenia kompleksowego planu działania na rzecz równości płci. Rów-
nościowy Plan Działania dla Gminy Nysa na lata 2008–2010 został przyjęty uchwałą Rady 
Miejskiej w Nysie46, a wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi Nysy. Przyjęcie Równo-
ściowego Planu Działania, jak podkreślono we wstępie do dokumentu, 
jest formalnym wyrazem zaangażowania władz lokalnych Gminy Nysa w propagowa-
nie zasady równości kobiet i mężczyzn, a także deklaracją wdrażania na własnym te-
renie wynikających z niej zobowiązań. Gmina Nysa (…) podejmuje się zaangażować 
wszystkie instytucje, podmioty i organizacje działające na jej terenie, aby w praktyce 
promowały prawdziwą równość. Jednocześnie Gmina zobowiązuje się współpracować 
ze wszystkimi swoimi partnerami i podmiotami z sektora publicznego i prywatnego, jak 
również z organizacjami społecznymi, w celu promowania większej równości kobiet 
i mężczyzn we wszystkich aspektach życia na swoim terenie. 

W ramach realizacji Planu gmina zobowiązała się m.in. do:

 — dokładnego rozpoznania sytuacji kobiet w gminie, na podstawie danych uzyskanych 
z podmiotów monitorujących na bieżąco różne aspekty funkcjonowania mieszkańców 

45  Informacje o działaniach Gdyni zostały przedstawione m.in. na podstawie wiadomości z portalu 
www.gdynia.naszemiasto.pl [dostęp 12.02.2014]. 

46  Uchwała Rady Miejskiej w Nysie z  dnia 27 czerwca 2008 w sprawie podjęcia współpracy 
ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi państw sygnatariuszy Europejskiej Karty 
Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym oraz przyjęcia Równościowego Planu 
Działania dla Gminy Nysy na lata 2008–2010, http://bip.nysa.tensoft.pl/index.
php?gid=354749c62e9335781a3552fe1fb2ee17&p=11&order=2&order_t=2#menuscroll [dostęp 
12.02.2014].

http://www.gdynia.naszemiasto.pl
http://bip.nysa.tensoft.pl/index.php?gid=354749c62e9335781a3552fe1fb2ee17&p=11&order=2&order_t=2#menuscroll
http://bip.nysa.tensoft.pl/index.php?gid=354749c62e9335781a3552fe1fb2ee17&p=11&order=2&order_t=2#menuscroll
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(m.in. z Powiatowego Urzędu Pracy, Ośrodka Pomocy Społecznej), celem precyzyjnego 
zdiagnozowania konkretnych problemów i opracowania skutecznych narzędzi do prze-
ciwdziałania negatywnym zjawiskom, których podłożem jest nierówne traktowanie ze 
względu na płeć,

 — przeciwdziałania stereotypom warunkowanym płcią, m.in. poprzez prezentowanie za-
łożeń równości we współpracy za szkołami, organizowanie spotkań z dyrektorami/dy-
rektorkami placówek oświatowych gminy, a także upowszechnianie Europejskiej Karty 
Równości w Życiu Lokalnym poprzez organizowanie konferencji i spotkań popularyzują-
cych idee zawarte w Karcie, prezentujących etapy jej wdrażania oraz pozwalających na 
ewaluację działań już podjętych poprzez dialog społeczny,

 — wyrównywania szans dziewcząt i chłopców w sferze edukacji, m.in. poprzez zapewnie-
nie wszystkim dzieciom równego dostępu do zajęć pozalekcyjnych, jak również do za-
pewnienia dzieciom i młodzieży równego dostępu do kultury, sportu i rekreacji poprzez 
zweryfikowanie pod tym kątem arkuszy organizacyjnych szkół oraz planów działalności 
Nyskiego Domu Kultury oraz Nyskiego Ośrodka Rekreacji,

 — aktywizacji społecznej i politycznej kobiet poprzez zachęcanie kobiet do ubiegania się 
o stanowiska publiczne, do udziału w głosowaniach i korzystania z indywidualnych praw 
wyborczych, współpracę z kobietami w różnych środowiskach, a także zachęcanie kobiet 
do angażowania się w działalność organizacji społecznych i opracowanie materiałów do 
publikowania w środkach masowego przekazu,

 — aktywizacji zawodowej kobiet poprzez stworzenie mechanizmów pomagających kobie-
tom brać większy udział w życiu zawodowym po przeanalizowaniu przyczyn, dla któ-
rych rezygnują z pracy zawodowej oraz propagowanie aktywności zawodowej kobiet 
zarówno wśród lokalnych przedsiębiorców, jak i samych zainteresowanych oraz w środ-
kach masowego przekazu. 

Plan zawiera nie tylko katalog zobowiązań w sferze wyrównywania szans kobiet i mężczyzn 
na terenie Gminy Nysa, ale także mechanizmy wdrażania podjętych w uchwale przedsię-
wzięć. Wyznaczone zostały konkretne jednostki organizacyjne urzędu do realizacji zadań, 
jak również określono środki, jakimi posługiwać się będzie gmina w odniesieniu do imple-
mentacji Planu. Gmina, podejmując uchwałę o przyjęciu Planu, zdecydowała się również do 
przeznaczenia na to środków budżetowych (tzw. pozostałe zadania w zakresie polityki spo-
łecznej). Kluczowym elementem z punktu widzenia efektywności podejmowanych działań 
w zakresie równouprawnienia płci jest mechanizm okresowej kontroli i ewaluacji Planu – zgod-
nie z uchwałą, Plan podlega corocznej ewaluacji w formie merytorycznego sprawozdania. 

Warszawa 

Miasto Stołeczne Warszawa jest jedną z niewielu polskich metropolii, które w sposób kom-
pleksowy i wieloaspektowy podejmują działania ukierunkowane na promowanie równego 
traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji. Głównymi podmiotami realizującymi zadania 
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w tym obszarze są Pełnomocnik Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy ds. Równego 
Traktowania oraz działająca przy miejskim Centrum Komunikacji Społecznej Komisja Dialo-
gu Społecznego ds. Równego Traktowania47, w skład której wchodzą przedstawiciele urzędu 
miasta oraz organizacje pozarządowe z terenu miasta zajmujące się na co dzień różnymi 
aspektami przeciwdziałania dyskryminacji (obecnie w skład Komisji wchodzi kilkadziesiąt 
organizacji pozarządowych). 
Spośród wielu inicjatyw podejmowanych przez Urząd m. st. Warszawy w dziedzinie prze-
ciwdziałania nierównemu traktowaniu, na szczególną uwagę zasługuje opracowywana 
obecnie polityka wdrażania perspektywy antydyskryminacyjnej w obszarze gospodarki lo-
kalami użytkowymi znajdującymi się w zasobie gminnym. Polityka ta dotyczyć ma w szcze-
gólności lokali wynajmowanych przez miasto przedsiębiorcom zamierzającym prowadzić 
w nich działalność gastronomiczno-rozrywkową. Polityka ta ma polegać na zamieszczaniu 
w umowach najmu pomiędzy miastem a przedsiębiorcami specjalnej antydyskryminacyjnej 
klauzuli, zobowiązującej najemców do przestrzegania zasady niedyskryminacji w miejscu 
prowadzonej przez siebie działalności. Nowe podejście Urzędu Miasta zainicjowane było 
wynikami przeprowadzonych w tym celu specjalnych badań tzw. sytuacji testowych48, które 
wykazały, iż osoby o innym niż biały kolor skóry częściej padają ofiarą dyskryminacji w do-
stępie do dóbr i usług, co stoi w sprzeczności z Ustawą z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu 
niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Treść klauzuli anty-
dyskryminacyjnej została wypracowana przez odpowiednie jednostki organizacyjne Urzędu 
Miasta w ścisłej konsultacji z warszawskimi organizacjami pozarządowymi działającymi na 
rzecz równości. Na potrzeby tego przedsięwzięcia zamówiona została ekspertyza prawna 
wykonana przez pracownika naukowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu War-
szawskiego. Klauzula antydyskryminacyjna, będąca integralną częścią umowy najmu lokalu 
użytkowego, zobowiązywać będzie najemcę i personel najemcy, a także wszelkie podmio-
ty i osoby świadczące niezależnie usługi lub sprzedające towary w lokalu najemcy do po-
wstrzymywania się od działań lub zaniedbań noszących znamiona dyskryminacji pośredniej 
lub bezpośredniej, w szczególności ze względu na takie cechy jak płeć, rasa, pochodzenie 
etniczne lub narodowość. Co więcej, zgodnie z regulacjami klauzuli, w przypadku stwierdze-
nia rażącego, uporczywego lub niedbałego naruszenia zakazu działań dyskryminacyjnych, 
w szczególności potwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu lub powtarzającymi się 
skargami, wynajmujący ma prawo do wypowiedzenia umowy najmu. W klauzuli zastrze-
żono, iż naruszenia postanowień antydyskryminacyjnych mogą być potwierdzone przez 

47  Dokumenty z działalności Komisji dostępne są pod adresem: http://ngo.um.warszawa.pl/
dokumenty/kds?tid=101&tid_1=All [dostęp 12.02.2014].

48  Więcej o działaniach przeprowadzonych przez organizacje pozarządowe we współpracy 
z Urzędem m. st. Warszawy w ramach tzw. europejskiej nocy testów http://www.
interwencjaprawna.pl/docs/press-release-noc-testow.pdf [dostęp 12.02.2014].

http://ngo.um.warszawa.pl/dokumenty/kds?tid=101&tid_1=All
http://ngo.um.warszawa.pl/dokumenty/kds?tid=101&tid_1=All
http://www.interwencjaprawna.pl/docs/press-release-noc-testow.pdf
http://www.interwencjaprawna.pl/docs/press-release-noc-testow.pdf
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organizacje  pozarządowe, działające w tym zakresie w porozumieniu z urzędem miasta. 
Ważnym elementem postanowień antydyskryminacyjnych będzie zobowiązanie nałożone 
na najemcę lokalu użytkowego do:
 — przeszkolenia personelu klubu w zakresie znajomości klauzuli antydyskryminacyjnej za-

wartej w umowie najmu lokalu użytkowego oraz pojęcia dyskryminacji bezpośredniej 
i pośredniej, a także ich zastosowania w sytuacjach sprzedaży towarów oraz oferowania 
usług, 

 — zapoznania osób niezależnie świadczących usługi lub sprzedających towary w lokalu 
najemcy z podstawowymi zasadami klauzuli antydyskryminacyjnej zawartej w niniejszej 
umowie,

 — zamieszczenia w regulaminie klubu, na głównej stronie internetowej klubu oraz w widocz-
nym miejscu w lokalu zasad polityki antydyskryminacyjnej.

 — W celu uczynienia polityki antydyskryminacyjnej w obszarze gospodarki lokalami użyt-
kowymi pozostającymi w zasobie miejskim efektywną, Urząd m. st. Warszawy ogłosił 
w roku 2012 otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upo-
wszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 
działań wspomagających rozwój demokracji49, w ramach którego zaplanowano przepro-
wadzenie następujących działań:

 — opracowanie i wydanie informatora na temat równości w dostępie mieszkańców Warsza-
wy do dóbr i usług (projekt dotyczy podniesienia poziomu wiedzy na temat dyskryminacji),

 — opracowanie scenariusza/programu oraz przeprowadzenie szkoleń antydyskryminacyj-
nych dla przedsiębiorców prowadzących działalność kulturalną, gastronomiczną, roz-
rywkową  lub hotelarską (w tym właścicieli klubów nocnych),

 — prowadzenie poradnictwa dla osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją (w szczególno-
ści prawnego i psychologicznego).  

Vantaa50 (Finlandia) 

Miasto Vantaa jest jednym z fińskich samorządów, które można uznać za wdrażające modelową 
politykę antydyskryminacyjną na poziomie lokalnym. W mieście Vantaa odpowiedzialność za 
podtrzymywanie i rozwój działań na rzecz równości w całym systemie spoczywa na Wydziale 
Usług dla Ludności i Rekreacji. Wydział nadzoruje szeroki wachlarz usług, od pracy z młodzie-
żą po sport, od kultury po lokalne komitety mieszkańców, od bezrobocia po wielokulturowość. 

49  Więcej o warunkach konkursu na stronie: http://www.ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/
otwarty-konkurs-ofert-na-realizacj-zada-publicznych-w-2012-roku-w-zakresie-upowszec [dostęp 
12.02.2014].

50  Miasto Vantaa jest częścią aglomeracji Helsinek i jednym z największych fińskich miast z 200 000 
mieszkańców, setkami politycznych decydentów i 12 000 zatrudnionych w sześciu różnych sektorach, 
departamentach i jednostkach.

http://www.ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacj-zada-publicznych-w-2012-roku-w-zakresie-upowszec
http://www.ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacj-zada-publicznych-w-2012-roku-w-zakresie-upowszec


225

Wydział jest de facto komórką promującą działania równościowe we wszystkich wydziałach: 
administracji centralnej, edukacji, spraw społecznych i zdrowia, planowania przestrzennego 
i środowiska, lokalowym. Jednym z modelowych rozwiązań, które warto implementować na 
grunt krakowski, jest całościowy i strategiczny dokument miejski: Plan Równości51 poświęcony 
przeciwdziałaniu dyskryminacji i wdrażaniu perspektywy równości we wszystkich politykach 
realizowanych przez Vantaa.    
Wdrożenie Planu Równości poprzedzone było realizacją finansowanego z funduszy Unii Eu-
ropejskiej projektu „Join in”, który przygotował samorząd do wprowadzenia horyzontalne-
go planu równościowego.
Główne założenia obecnie przyjętego planu to:

 — równość i niedyskryminacja jako dwie strony tego samego medalu,
 — gwarantowanie równości i niedyskryminacji zarówno wewnątrz urzędu (personel), jak 

i na zewnętrz (podejmowanie decyzji i usługi),
 — ujęcie go w prostym i zrozumiałym języku.

Plan składa się z trzech oddzielnych, ale blisko powiązanych części: wewnętrznego planu 
w kwestiach odnoszących się do personelu, zewnętrznego planu, by wprowadzać politykę 
antydyskryminacji w podejmowaniu decyzji i usługach, a także  roboczego podręcznika, jak 
z planu korzystać i go realizować. 
Plan Równości jasno określa obowiązki wewnątrz systemu, definiując, kto za co jest odpowie-
dzialny w promowaniu polityki równości. 
Na marginesie należy dodać, że miasto Vantaa jest również sygnatariuszem Europejskiej 
Karty Równości Kobiet i Mężczyzn na szczeblu lokalnym.  

Krzysztof Śmiszek

Prawnik, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, asystent 
naukowy w Zakładzie Praw Człowieka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego.  

Definicja dyskryminacji

Dyskryminacja to wszelkie nieobiektywne i nieusprawiedliwione zróżnicowanie, wyklucze-
nie, ograniczenie, zaniechanie działania lub uprzywilejowanie, naruszenie równości szans 
z powodu płci, wieku, pochodzenia etnicznego, narodowości, niepełnosprawności, orienta-
cji seksualnej, wyznania i bezwyznaniowości, statusu społeczno-ekonomicznego, które ma 
na celu, pociąga za sobą lub stwarza zagrożenie przekreślenia bądź uszczuplenie uznania, 

51  Plan Równości (tłumaczenie na jęz. polski) oraz inne działania miasta Vantaa w dziedzinie 
przeciwdziałania dyskryminacji dostępny jest na stronie internetowej projektu „Równość standardem 
dobrego samorządu”: www.rownoscwsamorzadzie.pl [dostęp 12.02.2014].

http://www.rownoscwsamorzadzie.pl
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wykonywania lub korzystania na zasadzie równości z praw człowieka i podstawowych wol-
ności w dziedzinach życia politycznego, gospodarczego, społecznego, kulturalnego, oby-
watelskiego i innych. 

Streszczenie

Jednostki samorządu terytorialnego w Polsce znajdują się w grupie tych podmiotów, które są 
bezpośrednimi adresatami przepisów prawnych zakazujących nieuzasadnionego i nieobiek-
tywnego różnicowania traktowania osób, w szczególności ze względu na ich płeć, wiek, nie-
pełnosprawność, orientację seksualną, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub wyznanie, 
wiek, status ekonomiczny. Polski system prawa, począwszy od Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej poprzez szereg ustaw niższego rzędu, a także poprzez legislacyjne uwarunkowa-
nia międzynarodowe, w tym unijne, nakłada na samorządy terytorialne obowiązek równego 
traktowania i powstrzymywania się od działań o charakterze dyskryminacji. Co więcej, sam 
fakt braku ze strony samorządu działań o charakterze dyskryminacyjnym nie jest wystarcza-
jącym wypełnieniem norm równościowym. Prawdziwa polityka uznania oraz poszanowania 
praw poszczególnych grup społecznych wymaga aktywnego podejmowania działań w tym 
obszarze. Polityka równości na poziomie lokalnym oznacza włączanie we wszystkie przejawy 
aktywności samorządu terytorialnego perspektywy specjalnych i konkretnych potrzeb grup 
narażonych na nierówne traktowanie z powodu płci, wieku, niepełnosprawności, orientacji 
seksualnej, rasy i pochodzenia etnicznego, religii i przekonań oraz statusu ekonomicznego. 
Poprawne prowadzenie polityki równości winno zatem wychodzić naprzeciw rzeczywistym 
potrzebom różnych klientów/klientek i użytkowników/użytkowniczek, tak by każda oso-
ba, niezależnie od wyżej wymienionych cech, miała równe szanse w dostępie i korzystaniu 
z określonej usługi świadczonej przez samorząd. Celem polityki równości jest także wzmac-
nianie zasady równego traktowania personelu urzędu, za pomocą którego samorząd świad-
czy usługi na rzecz ludności i obsługuje organ wykonawczo-kontrolny samorządu. 
Pierwszym krokiem do rozpoczęcia procesu implementacji polityki równości winno być wyge-
nerowanie i jasne wyartykułowanie woli politycznej w tej kwestii. Jako że zagadnienie równe-
go traktowania w warunkach polskich jest kwestią nową, a także mogącą budzić wątpliwości 
co do konieczności jest wdrażania, samorząd powinien:

 — poznać funkcjonujące już w tym obszarze dobre praktyki – krajowe i zagraniczne,
 — rozpocząć dyskusję ze społecznością lokalną (np. poprzez konsultacje z organizacjami 

pozarządowymi reprezentującymi interesy grup dyskryminowanych) w celu zbadania 
konkretnego zapotrzebowania,

 — rozpocząć wewnętrzną debatę zarówno w gronie osób sprawujących funkcje wykonaw-
cze, jak i stanowiące, celem rozpoczęcia popularyzacji idei wprowadzenia polityki rów-
ności w samorządzie.

Samorząd krakowski jest jednym z tych samorządów, którego aktywność w dziedzinie 
wyrównywania szans jest widoczna. Wiele dokumentów przyjmowanych na przestrzeni 
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ostatnich lat świadczy o wrażliwości urzędu na sytuację osób z niepełnosprawnościami, osób 
o niskim statusie ekonomiczno-społecznym, osób doświadczających specyficznych trudności 
w związku ze swoim wiekiem. Widoczny jest także wysiłek w zwalczaniu takich patologii jak 
przemoc domowa czy uzależnienia. Wyjątkowe na skalę kraju są przyjęte strategie na przy-
szłość, dotyczące wizji i rozwoju miasta.  
Wydaje się jednak, że te liczne inicjatywy mogłyby być bardziej efektywne i spójne, a co 
ważniejsze, bardziej inkluzywne, gdyby osadzone były w paradygmacie wyrównywania 
szans i niedyskryminacji. Nie jest to operacja łatwa, aczkolwiek, jak pokazują doświadczenia 
innych krajów, możliwa do przeprowadzenia. Projektowanie, planowanie, realizacja, ewalu-
acja miejskich programów i strategii winna być także przeprowadzona z użyciem oceny ich 
wpływu na życie i sytuację społeczną grup narażonych na dyskryminację. Takim narzędziem, 
które może wiele wnieść do lepszego poznania potrzeb poszczególnych mieszkańców miasta, 
jest m.in. miejski Plan Równego Traktowania. Przyjęcie takiego planu z pewnością wniosło-
by zmianę w postrzeganiu sensu działań miasta w różnych dziedzinach życia. Przekrojowe 
zastosowanie polityki równości, jak ma to miejsce w wielu samorządach za granicą, daje 
gwarancję, że równe traktowanie w dostępie do dóbr i usług zapewnianych przez samorząd 
ma nie tylko wymiar formalny (w dokumentach), ale także realny (w codziennym życiu miesz-
kańców). Ułatwieniem we wprowadzeniu takiego horyzontalnego, antydyskryminacyjnego 
miejskiego programu z pewnością jest przyjęty przez rząd Krajowy Program Działań na 
Rzecz Równego Traktowania na lata 2013–2016. Jego struktura, a także główne cele bar-
dzo ściśle korespondują z większością zadań ustawowych nałożonych na samorządy teryto-
rialne w Polsce. Krajowy Program może zatem stać się inspiracją do opracowania lokalnego, 
krakowskiego Planu Równego Traktowania – kompleksowego i przekrojowego dokumentu 
miejskiego gwarantującego ambitny cel realizacji konstytucyjnej zasady równości i niedy-
skryminacji przez władze publiczne. 
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Aneks 2: dobre praktyki

Dobra praktyka nr 1 – Berlin, Niemcy

Autorka: Zofia Łapniewska

1) Co - Jakie rozwiązanie/praktyka jest opisywana?

Konkurs dzielnicowy na budżetowanie pod kątem płci na rok 2013

2) Miejsce – gdzie to było? 

Berlin, Niemcy

3) Opis - na czym polega innowacyjność tego rozwiązania?

Choć koncept budżetowania pod kątem płci nie jest nowy, pozostawia otwartą przestrzeń 
dla realizacji pomysłów, które najściślej odpowiadają potrzebom mieszkanek i mieszkańców 
poszczególnych dzielnic. Tym samym z jednej strony Senat Berlina nadal realizuje projekty 
z zakresu budżetowania pod kątem płci, a z drugiej strony otwiera furtkę do oddolnego za-
rządzania miastem, nagradzając lokalne inicjatywy równościowe. 

4) Historia - jak doszło do jego stworzenia?

Belin jest jednym z pierwszych miast europejskich, w których wprowadzono budżetowanie 
pod kątem płci. Oficjalnie miało to miejsce w 2003 roku, gdy Senat Berlina zobowiązał się 
do wdrożenia gender budget. Nastąpiło to dzięki działaniom lobbingowym prowadzonym 
od 2001 roku przez Inicjatywę na rzecz zarządzania budżetem pod kątem płci (Initiative für 
eine geschlechtergerechte Haushaltsführung in Berlin). Jej pierwszym krokiem był list otwarty 
wysłany do partii startujących w wyborach samorządowych w 2001 roku, podpisany przez 
26 stowarzyszeń i 104 osoby prywatne, apelujący o wdrożenie budżetowania pod kątem płci 
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na poziomie dzielnicowym, miejskim i krajów związkowych (Berlin ma podwójny charakter: 
miasta i Landu (kraju związkowego)). Rok po wyborach, dzięki rozmowom osób z Inicjatywy 
z politykami oraz administracją samorządową, m.in. na temat korzyści z budżetowania pod 
kątem płci, Senat Belina podjął uchwałę na temat realizacji strategii gender mainstreaming 
(maj 2002) oraz wdrożenia gender budget (czerwiec 2002)1. W 2003 roku rozpoczęły się 
cztery projekty pilotażowe w trzech dzielnicach: Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf, Tem-
pelhof-Schoeneberg. We współpracy z ministerstwem (Senatsverwaltung) ekonomii, pracy 
i kobiet dokonano analizy dotacji (np. na rzecz sportu i innych szczególnych pozycji budżeto-
wych) pod kątem płci, wyciągając wnioski i formułując zalecenia do budżetów dzielnicowych 
na kolejne lata. Różnorodne inicjatywy związane z budżetowaniem pod kątem płci prowa-

dzone są w Berlinie do dziś2. 

5) Osoby/instytucje - kto je wdrażał?

Omawiany konkurs ogłosiło ministerstwo (Senatsverwaltung) pracy, integracji i kobiet Berlina 
10 lipca 2012 roku, jednakże fundusze zostały zarezerwowane w budżecie już na początku 
2012 roku, wtedy także pojawiły się pierwsze ogólne wytyczne dotyczące konkursu. W ofi-
cjalnym liście napisano: „Nagrody zostaną w szczególności przyznane praktykom budżeto-
wania pod kątem płci, które:

- promują kontrolę zasobów (finansowych) pod kątem płci,

- mogą być rozwijane i prowadzone przez władze dzielnic,

- tematycznie i technicznie mogą być wykorzystane przez inne dzielnice,

- są tematycznie otwarte, tak by mogły być zastosowane w innych obszarach,

- będą zrealizowane w 2013 roku i

1  Więcej informacji na temat działań Inicjatywy – patrz ulotka „Was ist Gender 
Budgeting?”, Initiative für eine geschlechtergerechte Haushaltsführung in Berlin, www.
gender.de/budgets/budgeting_flyer_col110405.pdf (dostęp 04.01.2014)

2  O bieżących działaniach na rzecz gender budgeting można poczytać na stronach 
Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen: www.berlin.de/sen/frauen/
gleichstellung/gender-budgeting/ (dostęp 04.01.2014)

http://www.gender.de/budgets/budgeting_flyer_col110405.pdf
http://www.gender.de/budgets/budgeting_flyer_col110405.pdf
http://www.berlin.de/sen/frauen/gleichstellung/gender-budgeting/
http://www.berlin.de/sen/frauen/gleichstellung/gender-budgeting/
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- posiadają mierniki sukcesu wdrożenia.”3

W konkursie złożono 6 projektów z 5 dzielnic. Siedmioosobowa komisja 
składająca się z członkiń i członków grupy roboczej (AG) Gender Budgeting 
wybrała cztery inicjatywy4:

- „Budżetowania pod kątem płci na rzecz utrzymania i remontów publicznych placów zabaw”, 
złożoną przez dzielnicę Spandau i nagrodzoną 35 000 Euro, argumentując, że kryteria spo-
łeczno-kulturowej tożsamości płci są częścią oceny jakościowej placów zabaw, która z kolei 
jest kluczowym wskaźnikiem przy nadawaniu priorytetów pracom związanym z utrzyma-
niem obiektów, a także wykorzystania  budżetu dzielnicy i może posłużyć do stworzenia 
indeksu jakości związanego z relacją produkt-budżet. Projekt jest następstwem badań tere-
nowych prowadzonych w 2011 roku, które polegały na obserwacji 56 placów zabaw znaj-
dujących się w dzielnicy Spandau i notowania liczebności dziewczynek, chłopców i dzieci 
niepełnosprawnych, a także wykorzystania przez dzieci poszczególnych elementów małej 
architektury, w tym urządzeń wielofunkcyjnych. Stworzony wskaźnik w sposób jednoznacz-
ny określał, jakie inwestycje muszą być poczynione, aby dziewczynki i chłopcy mieli równe 
szanse na wykorzystanie placu, aby także sprzyjał on integracji osób niepełnosprawnych 
i posiadał dogodne miejsce dla opiekunów. 

- „Kobiety i sport” złożoną przez dzielnicę Treptow-Köpenick i nagrodzoną 20 000 Euro, któ-
ra wzywała kluby sportowe do uwzględnienia aspektów związanych z gender, szczegól-
nie w procesach podejmowania decyzji oraz przy wyborze osób na stanowiska decyzyjne 
w klubach.

- „Halę sportową dla kobiet” złożoną przez Marzahn-Hellersdorf, nagrodzoną także sumą 
20 000 Euro, skupiającą się na planowaniu publicznej infrastruktury (tu przede wszystkim 
urządzeń do ćwiczeń) z uwzględnieniem kategorii gender.

- „Proces budżetowania pod kątem płci w obszarze równościowej promocji zdrowia dziew-
czynek i chłopców” złożoną przez Reinickendorf, której przyznano 15 000 Euro. Projekt nie 

3  Tłumaczenie własne oficjalnego listu Senatsverwaltung für Finanzen; 
Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen, „Bezirkswettbewerb für 
Gender-Budgeting-Verfahren im Haushaltsjahr 2013” z dnia 10 lipca 2012r.

4  Na podstawie oficjalnego listu Senatsverwaltung für Finanzen; Senatsverwaltung 
für Arbeit, Integration und Frauen, „Bezirkswettbewerb für Gender-Budgeting-
Verfahren im Haushaltsjahr 2013” z dnia 1 listopada 2012r.
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tylko walczy ze szkodliwymi stereotypami wśród pracownic i pracowników profilaktyki zdro-
wia związanymi ze społeczno-kulturową tożsamością płci, lecz także umożliwia współpracę 
różnych jednostek administracji samorządowej, w tym szkół, na rzecz realizacji projektów 
związanych z gender.

6) Determinanty Sukcesu: co sprawiło, że dane rozwiązanie się powiodło?

Konkurs został oficjalnie ogłoszony przez władze kraju związkowego Berlina (inicjatywa od-
górna, rządowa) i zostały na niego zarezerwowane odpowiednie środki w planie budżetu na 
kolejny rok. 

7) Kontekst – jakie były uwarunkowania, w których opracowano/wdrożoną 
daną praktykę

a) społeczne - Liczba mieszkańców miasta/regionu, cechy szczególne 
społeczności (np. wysoki odsetek migrantów/ek, dużo kobiet, 
ośrodek uniwersytecki (=dużo młodych osób), jednostka wojskowa 
(=dużo mężczyzn)?)

Senat Berlina jest dumny z tego, że od lat prowadzi inicjatywy budżetowania pod kątem 
płci, słusznie rozpoznając, że inicjatywa ta spotyka się z uznaniem w wielu krajach świata. 
Klaus Feiler, reprezentant ministerstwa (Senatsverwaltung) finansów, w uzasadnieniu decyzji 
o przeznaczeniu funduszy na rzecz konkursu przez Komisję Nadzorującą5, pisze: „Syste-
matyczna reprezentacja danych z podziałem na płeć w budżecie kraju związkowego Berlin 
stanowi model dla całego kraju oraz jest respektowana na arenie międzynarodowej. Dotych-
czas kluczowym zagadnieniem w wielu obszarach była analiza beneficjentek i beneficjen-
tów. Obecnie kolejne kroki powinny być poczynione w kierunku wrażliwej na płeć alokacji 

5  Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans von Berlin für die Haushaltsjahre 
2012 und 2013 (Haushaltsgesetz 2012/2013 – HG 12/13), Kapitel 2909, Titel 
98101, „Bezirkswettbewerb für Gender-Budgeting-Verfahren im Haushaltsjahr 
2013”, rote Nummern: 0487.
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zasobów, np. poprzez ilustrację celów. Dlatego grupa robocza ds. budżetowania pod kątem 
płci planuje zorganizowanie konkursu dla dzielnic, dedykowanego odpowiednim metodom 
promowania rozwoju fiskalnego narzędzia polityki gender mainstreaming, tj. budżetowania 

pod kątem płci, przy kontroli zasobów (finansowych).” 

b) prawne – czy jest prawo równościowe ogólnokrajowe/lokalne, czy 
samorządy mają obowiązek prowadzić politykę równościową lub 
opisaną praktykę?

W Konstytucji Berlina (Verfassung von Berlin) z dnia 23 listopada 1995 roku6 
widnieje: 

Artykuł 10, paragraf 3: „Kobiety i mężczyźni mają równe prawa. Kraj ma obowiązek sta-
nowienia i ochrony równości i równego udziału kobiet i mężczyzn we wszystkich obszarach 
życia społecznego. W celu zrównoważenia istniejących nierówności zalecane jest przyjęcie 
środków zaradczych.”
Wszystkie obecne decyzje związane z działaniami na rzecz równości i przeciwdziałaniem 
dyskryminacji ze względu na płeć, w które wpisuje się opisany wyżej konkurs, są uzasadniane 
poprzez odwołanie się do tego ustępu Konstytucji.

c) polityczne – [jeśli to możliwe do ustalenia i mające znaczenie 
w opisywanym przykładzie] – jaki był układ sił politycznych, czy 
dane rozwiązanie było kwestią polityczną/częścią programu 
wyborczego/zobowiązań politycznych?

6  Z ostatnimi zmianami z 17 marca 2010 roku. Tłumaczenie własne z publikacji: 
„Verfassung von Berlin und Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 
Textausgabe mit einer Einführung zur Verfassung von Berlin”, Landeszentrale für 
politische Bildungsarbeit Berlin, Berlin 2010. 
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Oficjalne wprowadzenie budżetowania pod kątem płci w Berlinie miało miejsce w 2003 roku 
za rządów „czerwono-zielonej koalicji” czyli partii SPD (socjaldemokraci) i Bündnis 90/Die 
Grünen (partia zielonych). 

8) Przyszłość inicjatywy

W zaleceniach do budżetu Berlina na lata 2014/2015 zarówno parlamentarzystki/ści CDU 
(chadecja)/ SPD, jak i partii zielonych odwoływały/li się do zapisów budżetowych zgodnych 
z praktykami rozpoczętymi w latach 2006/2007, czyli gwarantujących równy udział kobiet 
i mężczyzn, promocję kobiet i przeciwdziałanie dyskryminacji, które powinny zostać ujęte 
w układzie budżetowym. Wskazali oni także na potrzebę wykorzystania koncepcji zgłoszo-
nych w konkursie, szczególnie tych związanych ze sformułowaniem konkretnych celów do-
tyczących dystrybucji środków na kobiety i mężczyzn w sposób równościowy7. Stąd wnio-
sek, że w kolejnych latach także wypracowane przez dzielnice pomysły będą uwzględniane 
w budżecie Berlina. 

DOBRA PRAKTYKA nr 2 – Walia, Wielka Brytania

Monika Serkowska

1) Co - Jakie rozwiązanie/praktyka jest opisywana?

Podręcznik wydany przez brytyjską organizację Oxfam w 2004 roku pt. “What men and 
women want. A practical guide to gender and participation” (Czego chcą mężczyźni i ko-
biety. Praktyczny przewodnik po gender i partycypacji). Podręcznik został wydany w ra-
mach programu dotyczącego przeciwdziałania ubóstwu w Wielkiej Brytanii („UK Poverty 
Programme”)

2) Miejsce – gdzie to było?

7  Więcej informacji zawiera dokument: „Zusammenstellung der Anträge der 
Fraktionen zu den Auflagen zum Haushalt 2014/2015. Ermächtigungen, 
Ersuchen, Auflagen und sonstige Beschlüsse aus Anlass der Beratung des 
Haushaltsplans von Berlin für die Haushaltsjahre 2014 und 2015” 1000 BH-5, str. 
7-8.



235

Podręcznik powstał w oparciu o zapis metodologii pracy partycypacyjnego badania potrzeb,  
przeprowadzonego przez Oxfam i Gellideg Foundation Group w Południowej Walii (osiedle 
Gellideg w mieście Merthyr Tydfil). 
Działanie partycypacyjnego badania potrzeb osób mieszkających w tej społeczności zosta-
ło zrealizowane wg zaprojektowanego modelu przez organizację działającą na poziomie 
ogólnokrajowym (Oxfam) we współpracy z partnerami z lokalnej społeczności (Gellideg Fo-
undation Group oraz Cae Mawr (Friends of Jason) i angażując przedstawicieli i przedstawi-
cieli lokalnej administracji samorządowej. 

3) Opis - na czym polega innowacyjność tego rozwiązania?

Celem badania była odpowiedź na pytanie, jakie bariery napotykają różne grupy osób 
mieszkających na osiedlu Gellideg. Wypracowane odpowiedzi zostały wykorzystane zapla-
nowania planu działań w oparciu o wybrane w sposób partycypacyjny potrzeby. 
Badanie przeprowadzono w oparciu o narzędzia Participatory Appraisal (PA)  będące czę-
ścią metody Participatory Learning and Action (PLA). PA polega na pracy z lokalną społecz-
nością, tak aby głosy wszystkich osób zostały wysłuchane. Włączenie mieszkanek i miesz-
kańców jest podstawą, rozmowy odbywają się w sposób otwarty. W ramach opisywanego 
projektu dokonano ‘ugenderowienia’ narzędzi PA w celu uzyskania informacji o sytuacji 
kobiet, mężczyzn, dziewczynek i chłopców. Przeprowadzono ponad 70 wywiadów indywi-
dualnych, które dotyczyły zarówno obszarów życia prywatnego jak i lokalnej społeczności. 
Wyniki przedstawiono w podziale na kobiety i mężczyzn w różnych grupach wiekowych.
Badanie posłużyło stworzeniu modelowego podejścia do partycypacyjnego badania po-
trzeb, uwzględniającego z jednej strony podejście angażujące wprost osoby mieszkające 
w obrebie tej samej przestrzeni (tu jednego osiedla), a z drugiej – włączającego perspekty-
wę płci, czyli kobiet i mężczyzn, dziewcząt i chłopców mieszkających w społeczności. Celem 
procesu opisanego i rekomendowanego przez podręcznik jest realne włączenie wszystkich 
osób ze społeczności w procesy decyzyjne dotyczące społeczności.
Narzędzie opracowane w projekcie składa się z 9 kroków, szczegółowo opisanych 
w podręczniku. 

1. Określenie celów i analiza problemu

2. Podnoszenie świadomości

3. Planowanie

4. Określenie ram czasowych

5. Przeprowadzenie badań
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6. Analiza informacji

7. Weryfikacja wyników przy udziale szerszej społeczności

8. Raport

9. Ewaluacja

Podręcznik zawiera także zestaw i opis konkretnych aktywności do zrealizowania ze spo-
łecznością lokalną, a także spis zasad, które muszą być wzięte pod uwagę. Podręcznik po-
kazuje także możliwośći zastosowania opracowanych narzędzi w innych samorządowych 
wspólnotach. 

4) Historia - jak doszło do jego stworzenia?

Trudna sytuacja społeczno-ekonomiczna w regionie spowodowała, że grupa mieszkanek 
osiedla Gellideg postanowiła zadbać o przyszłość swoich dzieci. Kobiety zaczęły zadawać 
pytania o to jak wygląda bieda mężczyzn, a jak kobiet? Jak można ich/je zaangażować 
w zmianę? Co jest potrzebne aby zmiana się dokonała? Założyły fundację Gellideg Founda-
tion Group , uzyskały dofinansowanie i  w 2001 roku zrealizowały projekt, który obejmował 
szerokie badanie potrzeb mieszkanek i mieszkańców z uwzględnieniem perspektywy płci. 
Na podstawie doświadczeń z projektu opracowano podręcznik.

5) Osoby/instytucje - kto je wdrażał?

Gellideg Foundation Group

Oxfam

6) Determinanty sukcesu: co sprawiło, że dane rozwiązanie się powiodło?

Projekt  był inicjatywą oddolną, był realizowany przy udziale lokalnej społeczności, odpo-
wiadał bezpośrednio na realne potrzeby, realnie włączał głosy i propozycje rozwiązań kie-
rowane od mężczyzn i kobiet w społeczności.

Rozwiązanie to następnie zostało zastosowane – jego realizacja nie zakończyła 
się na partycypacyjnej analizie potrzeb, uwzględniającej płeć. 

Celem badania było nie tylko zrealizowanie go – zostało ono przeprowadzone z potrze-
by uzyskania rzeczywistych informacji i lepszego odpowiedzenia na potrzeby społeczności 
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lokalnej, z uwzględnieniem potrzeb różnych grup – kobiet i mężczyzn, dziewcząt i chłopców, 
młodszych i starszych, posiadających pracę i pozostających bez zatrudnienia itp. Badanie to 
miało charakter realnego angażowania mieszkańców i mieszkanek, a nie tylko działania pro 
forma. 

7) Kontekst – jakie były uwarunkowania, w których opracowano/wdrożoną 
daną praktykę?

Czynniki społeczne: Liczba mieszkańców/ek Merthyr Tydfil – 30 000 
osób oraz sytuacja społeczno-ekonomiczna w 2001 roku – wysokie 
bezrobocie.

Więcej informacji oraz bezpłatna publikacja do pobrania (w j. angielskim): http://policy-
-practice.oxfam.org.uk/publications/what-men-and-women-want-a-practical-guide-to-
gender-and-participation-115407 

DOBRA PRAKTYKA nr 3 – Vantaa, Finlandia

 Monika Serkowska

8) Co - Jakie rozwiązanie/praktyka jest opisywana?

Wprowadzenie horyzontalnej polityki antydyskryminacyjnej w działania administracji 
samorządowej. 

9) Miejsce – gdzie to było? / jest? 

Miasto Vantaa w Finlandii.

10) Opis - na czym polega innowacyjność tego rozwiązania?

Administracja samorządowa miasta Vantaa prowadzi kompleksową politykę równościową, 
która jest oparta o Plan Równości. 

http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/what-men-and-women-want-a-practical-guide-to-gender-and-participation-115407
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/what-men-and-women-want-a-practical-guide-to-gender-and-participation-115407
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/what-men-and-women-want-a-practical-guide-to-gender-and-participation-115407
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Początki wprowadzenia polityki równościowej wiążą się z przystąpieniem Vantaa do euro-
pejskiego programu ‘Join in’ w ramach którego urząd miasta m.in. zatrudnił osobę o odpo-
wiednich kompetencjach oraz stworzył międzysektorową grupę roboczą, której zadaniem 
było opracowanie planu. Ostatecznie przyjęty w 2006 roku, a potem aktualizowany i uzu-
pełniany, plan jest kompleksowym dokumentem dotyczącym zarówno polityki wewnętrznej 
urzędu jak i działań zewnętrznych w zakresie podejmowania decyzji i usługach. Miasto Van-
taa od tamtej pory sukcesywnie rozszerza zakres polityki równościowej m.in. wprowadzając 
perspektywę gender do planowania strategicznego.
Wprowadzeniu ww. rozwiązań towarzyszyły szkolenia całego personelu prowadzone przez 
zewnętrznych trenerów/ki oraz konsultacje z ekspertami.
Wdrażanie polityki równościowej w Vantaa oparto na następujących zasadach mainstre-
amingu opracowanych w projekcie „Join in”:

1. PRAWA CZŁOWIEKA: Myślenie o prawach człowieka zapewnia mocną 
podstawę ideologiczną uzasadniającą politykę antydyskryminacyjną.

2. HORYZONTALNOŚĆ: Ze względu na podejście odwołujące się do 
praw człowieka, powinno się brać pod uwagę wszystkie powody 
dyskryminacji. Wszyscy jesteśmy równi jako istoty ludzkie.

3. WŁĄCZANIE: Działania antydyskryminacyjne obchodzą wszystkich. 
Polityka antydyskryminacyjna powinna być jak najbardziej włączająca.

4. WSPÓŁPRACA: Są potrzebne nowe formy współpracy między sektorem 
publicznym, społeczeństwem obywatelskim, mediami i innymi grupami 
interesu.

5. ZAANGAŻOWANIE: podmioty (organizacja) biorące udział 
muszą wykazać się zaangażowaniem na rzecz wartości równości 
i niedyskryminacji. Dotyczy to zwłaszcza managerów i politycznych 
decydentów

6. PODEJŚCIE CAŁOŚCIOWE: Strategie dla wszystkich sektorów 
administracji (opieka społeczna i zdrowie, edukacja, zatrudnienie itd.).

7. PRECYZYJNA INFORMACJA: Skuteczna polityka antydyskryminacyjna 
jest oparta na precyzyjnej informacji na temat dyskryminacji. Potrzebne 
są badania.
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8. ZWIĘKSZANIE WPŁYWU: Grupy dyskryminowane muszą uzyskać 
większe wpływy. Świadomość i możliwości działania funkcjonariuszy 
publicznych także należy zwiększyć (działania zmierzające ku 
budowaniu możliwości i podnoszeniu świadomości).

9. DZIAŁANIA POZYTYWNE: Specjalne pozytywne działania są potrzebne, 
by 

zagwarantować równe uczestnictwo.

10. SPRAWIANIE, BY DYSKRYMINACJA STAŁA SIĘ WIDOCZNA: 
Widoczność polityki antydyskryminacyjnej jest narzędziem podnoszenia 
świadomości publicznej. Potrzebne są kampanie uświadamiające.

11. ZASOBY: Odnawialność i sprawiedliwa alokacja zasobów są niezbędne

12. OCENA: Polityka antydyskryminacyjna powinna być oceniana 
zarówno wewnętrznie, jak zewnętrznie. Ważna jest rola organizacji 
pozarządowych w monitorowaniu strategii.

11) Historia - jak doszło do jego stworzenia?

W 2004 roku wprowadzono w Finlandii ustawę o równości. Wprowadzeniu ustawy towa-
rzyszyły pisma z poszczególnych ministerstw wysłane do wszystkich jednostek samorządu 
terytorialnego, zachęcające do wdrażania rozwiązań równościowych. Jednocześnie miasto 
Vantaa otrzymało zaproszenie do udziału w europejskim programie „Join in”, który oferował 
m.in. wsparcie finansowe w postaci zatrudnienia pracownika.

12) Osoby/instytucje - kto je wdrażał?

W Urzędzie Miasta Vantaa powstała Komisja Usług dla Ludności, która wraz z Działem Per-
sonalnym zajmowała się tworzeniem i realizacją polityki równościowej. 

13) Determinanty Sukcesu: co sprawiło, że dane rozwiązanie się powiodło?

Świadomość równościowa wśród personelu urzędu i osób decyzyjnych.

Doświadczenie pracowników urzędu w pracy w organizacjach pozarządowych.
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Środki z programu ‘Join in’ na zatrudnienie pracownika o odpowiednich 
kompetencjach.

Fakt, że Vantaa ma długą tradycję nowatorskiego myślenia i dobrej współpracy 
międzysektorowej.

14) Kontekst – jakie były uwarunkowania, w których opracowano/wdrożoną 
daną praktykę

a) społeczne - Liczba mieszkańców miasta/regionu, cechy szczególne 
społeczności (np. wysoki odsetek migrantów/ek, dużo kobiet, 
ośrodek uniwersytecki (=dużo młodych osób), jednostka wojskowa 
(=dużo mężczyzn)?)

Liczba mieszkańców/ek miasto Vantaa  - 200.000.

b) prawne – czy jest prawo równościowe ogólnokrajowe/lokalne, czy 
samorządy mają obowiązek prowadzić politykę równościową lub 
opisaną praktykę?

W 2004 wprowadzono w Finlandii ustawę o równości płci, a miasto Vantaa dołączyło do 
europejskiego programu Join in!, którego celem było w prowadzenie równości do głównego 
nurtu polityki.  W świetle obowiązującego obecnie w Finlandii prawa, obowiązkiem miasta 
jest planowanie i aktywne dążenie do wprowadzenia równości.

Strona internetowa miasta Vantaa: http://www.vantaa.fi/en/frontpage

Dobra praktyka nr 4 – Wiedeń 

Clare Foran, Jak zaprojektować miasto dla kobiet 8 

8  Tytuł oryginalny artykułu: How to Design a City for Women,  Artykuł dostępny: http://
www.theatlanticcities.com/commute/2013/09/how-design-city-women/6739/,  dostęp 
z dn. 16 września 2013), tłumaczenie: Natalia Sarata

http://www.vantaa.fi/en/frontpage
http://www.theatlanticcities.com/commute/2013/09/how-design-city-women/6739/
http://www.theatlanticcities.com/commute/2013/09/how-design-city-women/6739/
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W 1999 roku wiedeńscy urzędnicy zapytali mieszkańców i mieszkanki IX dzielnicy miasta, 
jak często  i w jakim celu używają transportu publicznego. „Większość mężczyzn wypełniło 
nasz kwestionariusz  w czasie krótszym niż 5 minut”, mówi Ursula Bauer, jedna z urzędniczek 
miejskich, której zdaniem było przeprowadzenie badania. „Natomiast kobiety nie mogły 
przestać pisać”. 
Większość mężczyzn stwierdziła, że używa samochodu lub komunikacji publicznej dwa razy 
dziennie –  w drodze do pracy rano i w drodze powrotnej z pracy wieczorem. A kobiety 
korzystały z sieci transportu publicznego, rozumianej jako chodniki, linie autobusowe, metro 
i tramwaje, zdecydowanie częściej i z niezliczonej ilości powodów. 

„Wzór poruszania się kobiet po mieście był zdecydowanie bardziej zróżnicowany”, mówi 
Bauer.  „W kwestionariuszu pisały one m.in. tak: ‘W niektóre poranki zabieram dzieci do le-
karza, a potem, przed pojechaniem do pracy, odwożę je do szkoły. Po pracy pomagam mojej 
mamie z zakupami i zabieram dzieci metrem do domu.’”
[Badanie wykazało, że] Kobiety używają transportu publicznego częściej niż mężczyźni 
i częściej od nich chodzą na nogach. To także one częściej dzielą czas pomiędzy pracę zawo-
dową i obowiązki domowe, takie jak zajmowanie się dziećmi i starszymi rodzicami. Uwzględ-
niając to, osoby planujące przestrzeń publiczną sporządziły plan udoskonalenia ruchu pie-
szego i dostępu do komunikacji publicznej. 
By uczynić wieczorne, piesze przemieszczanie się po mieście bezpieczniejszym dla kobiet, 
wprowadzono dodatkowe oświetlenie. Poszerzono chodniki tak, by osoby piesze mogły się 
łatwiej nimi przemieszczać. Aby ułatwić pokonywanie jednego z większych skrzyżowań oso-
bom z wózkami, i tym poruszającym się na wózkach lub  przy pomocy chodzików, w jego 
pobliżu zbudowano wielkie schody z rampą biegnącą pośrodku. 
Decyzja, aby przyjrzeć się sposobowi, w jaki mężczyźni i kobiety używają komunikacji pu-
blicznej, nie była strzałem w ciemno. Była to część projektu, który miał na celu uwzględnienie 
płci w politykach publicznych. W Wiedniu nazywa się to gender mainstreamingiem. 
Gender mainstreaming to proces, który toczy się w stolicy Austrii od wczesnych lat 90-tych XX 
wieku. Praktycznie rzecz ujmując oznacza to, że osoby zarządzające miastem tworzą pra-
wa, zasady i regulacje,  z których w równym stopniu korzystają kobiety i mężczyźni. Celem 
jest zapewnienie równego dostępu do zasobów miasta. I jak do tej pory przedstawiciele/lki 
miasta mówią, że to działa. 
Wiedeń wdrożył zasadę gender mainstreaming w wielu obszarach administrowania miastem, 
włączając w to edukację i politykę zdrowotną. Ale nigdzie indziej zasada ta nie osiągnęła 
dotąd takiego zasięgu, jak w dziedzinie planowania przestrzennego. Dotąd zrealizowano 
w tym właśnie obszarze ponad 6 projektów. W miarę jak zasięg i skala tych projektów wzra-
sta, gender mainstreaming jest staje się siłą, która dosłownie przekształca miasto. 

•       •       •       •       •
Miejscy planiści od ponad dwudziestu lat włączali perspektywę płci w projektowanie miej-
skie i nadali temu procesowi status niemal naukowy. Zanim taki projekt zostanie w ogóle 
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uruchomiony, zbierane są szczegółowe dane, by określić, w jaki sposób różne grupy ludzi 
używają przestrzeni publicznej.  „O tak wiele rzeczy należy zapytać!”, mówi Eva Kail. Kail 
pomagała we wdrażaniu gender mainstreaming w Wiedniu i pracuje obecnie jako ekspert-
ka ds. płci w Miejskim Zespole ds. Planowania. „Musimy wiedzieć, kto korzysta z tej prze-
strzeni, jak wiele osób i w jakim celu. Kiedy już wzory korzystania z przestrzeni publicznej 
zostaną przeanalizowane, zaczynamy określać potrzeby i interesy osób, które jej używają”, 
tłumaczy Kail. „Planowanie [przestrzeni] może zostać wykorzystane do tego, by te potrzeby 
zaspokoić”. 
Gender mainstreaming wystartował w Wiedniu w 1991 roku, kiedy to Kail wraz z grupą miej-
skich projektantów zorganizowała wystawę fotografii zatytułowaną “Do kogo należy prze-
strzeń publiczna – codzienne życie kobiet w mieście”. Wystawa przedstawiała codzienne 
schematy funkcjonowania różnych grup kobiet żyjących w stolicy Austrii. Droga każdej ko-
biety przez miasto była inna, ale fotografie jasno pokazywały, że bezpieczeństwo i łatwość 
przemieszczania się były priorytetowe dla każdej z nich. 
Wystawa wywołała wielki odzew w mediach. „Relację z niej zamieściły gazety, telewizja 
oraz radio  i zwiedziło ją 4000 osób”, relacjonuje Kail. „W tamtym czasie było to zupełnie 
nowe podejście. Ale politycy szybko zdali sobie sprawę, że jest to coś, czym ludzie są zainte-
resowani, więc zdecydowali się wesprzeć tę perspektywę”. 
Niedługo później miasto uruchomiło serię włączających perspektywę płci projektów pilota-
żowych. Jednym z pierwszych był kompleks mieszkaniowy w XXI dzielnicy, zaprojektowany 
dla i przez kobiety. W 1993 roku miasto ogłosiło konkurs na projekt takiego kompleksu, pod 
nazwą Frauen-Werk-Stadt, czyli Kobiety-Praca-Miasto. 
Założenie było takie, by stworzyć zabudowę mieszkalną, która ułatwi kobietom życie. Ale co 
to dokładnie miało znaczyć? Badania wykorzystania czasu, przeprowadzone przez krajowy 
urząd statystyczny Statistik Austria wskazały, że kobiety spędzają dziennie więcej od męż-
czyzn czasu na wykonywaniu obowiązków domowych i opiekę nad dziećmi. Frauen-Werk-

-Stadt został wybudowany z uwzględnieniem wyników tych badać. Składa się z zespołów 
budynków mieszkalnych poprzetykanych dziedzińcami. Wydzielone koła obsiane trawą 
pozwalają rodzicom i dzieciom spędzać czas na zewnątrz, bez konieczności odchodzenia 
daleko od domu. W skład kompleksu wchodzą także przedszkole, apteka i gabinet lekarski. 
Osiedle zostało umieszczone w niedalekiej odległości od komunikacji publicznej, aby zała-
twianie codziennych spraw oraz droga do szkoły i pracy stały się prostsze. 

“To, co czyni projekt tak wyjątkowym jest fakt, że najpierw wykonaliśmy pracę związaną 
z określeniem potrzeb osób korzystających z przestrzeni, a dopiero potem szukaliśmy roz-
wiązań technicznych”, mówi Kail. „Bardzo często dzieje się odwrotnie i wtedy to rozwiąza-
nia techniczne lub też estetyczne determinują rezultat końcowy”.   Po zakończeniu budowy 
Frauen-Werk-Stadn, decydenci miejscy zwrócili uwagę na wiedeńską sieć publicznych par-
ków i zlecili badanie opisujące, jak kobiety i mężczyźni korzystają z przestrzeni parków. Byli 
zaskoczeni jego wynikami. Badanie, które odbywało się w latach 1996-1997 wykazało, że 
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po osiągnięciu przez dziewczynki wieku 9 lat, ich liczba drastycznie spada, w zestawieniu 
z liczbą chłopców, która utrzymuje się na tym samym poziomie. Badacze odkryli, że przy-
czyną jest niższy stopień asertywności dziewczynek. Jeśli dziewczęta i chłopcy mieli współ-
zawodniczyć między sobą o tę samą przestrzeń, prawdopodobieństwo, że wygrają chłopcy, 
było większe. 
Projektanci miejscy chcieli sprawdzić, czy poprzez wprowadzenie zmian w parkach mogą 
odwrócić ten trend. W 1999 roku miasto zainicjowało przeprojektowywanie dwóch parków 
w V dzielnicy Wiednia. Dodano więcej ścieżek dla pieszych, aby uczynić parki bardziej do-
stępnymi, powstały boiska do siatkówki i badmintona, umożliwiające także szereg innych 
aktywności. Użyto projektowania krajobrazu, by podzielić duże, otwarte przestrzenie na 
półotwarte zakątki. Urzędnicy miejscy odnotowali zmianę niemal natychmiast. Różne grupy 
osób – dziewczynki i chłopcy – zaczęły korzystać z parków w zrównoważony sposób. 
Na powyższe rozwiązania zaczęto zwracać uwagę. W 2008 roku Program Narodów Zjed-
noczonych  ds. Osiedli Ludzkich9 włączył wiedeńską strategię planowania przestrzeni miej-
skiej do wykazu dobrych praktyki podnoszących jakość przestrzeni życiowej. Wiedeński 
projekt przeprojektowywania parków oraz projekt utworzenia wrażliwej na płeć dzielnicy 
mieszkaniowej10 były nawet nominowane do Nagrody Organizacji Narodów Zjednoczonych 
dla Służby Publicznej (United Nations Public Service Award), odznaczenia honorującego wy-
siłki na rzecz usprawnienia administracji publicznej. 

•       •       •       •       •
Wprowadzenie powyższej zmiany nie obyło się jednak bez krytycznych komentarzy. “Kiedy 
wpadliśmy na pomyśl wystawy ‘Do kogo należy przestrzeń publiczna’, wielu kolegów po 
fachu uznało go za niepoważny’, relacjonuje Kail. ‘Wszyscy, z którymi pracowaliśmy, komen-
towali to, co robimy. Pytali na przykład: ‘Czy to oznacza, że teraz mamy pomalować ulice 
na różowo?’

„Płeć [gender] może być uznana za kontrowersyjny temat’, stwierdza Bauer. ‘Kiedy mówisz 
ludziom, ze od teraz także perspektywa kobiet będzie brana pod uwagę, czują się zaata-
kowani. Do teraz pojawiają się osoby, które pytają ‘Czy to naprawdę jest takie konieczne?’”
Na dodatek projektanci ryzykują wzmocnienie stereotypów płci, starając się opisać wzory 
korzystania przez kobiety i mężczyzn z przestrzeni miasta. Aby się do tych stereotypów zdy-
stansować, przedstawiciele/lki miasta zaczęli unikać sformułowania gender mainstreaming, 
zastępując tę nazwę inną - „Fair Shared City” [miasto sprawiedliwie współdzielone]. 

9  (United Nations Human Settlements Programme – UN-HABITAT) - agenda 
ONZ zajmująca się kwestiami urbanizacji i osiedli ludzkich, w tym promocją 
zrównoważonego rozwoju ośrodków miejskich [przyp. tłum.]

10  Opis dobrej praktyki dostępny w języku angielskim tutaj: http://www.unesco.org/
most/westeu19.htm

http://www.unesco.org/most/westeu19.htm
http://www.unesco.org/most/westeu19.htm
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Bez względu na swoje ograniczenia, nie ma żadnych wątpliwości, że gender mainstreaming 
zostawił niezaprzeczalny ślad na stolicy Austrii. Początkowo był sposobem przyjrzenia się, 
w jak różny sposób mężczyźni i kobiety używają przestrzeni miejskiej. Z czasem nabrał jed-
nak zdecydowanie szerszego wymiaru. Stał się sposobem zmieniania struktury i tkanki mia-
sta tak, by różne grupy ludzi mogły w nim wspólnie funkcjonować. Kail mówi: „Myślę o tym 
jako o politycznym podejściu do planowania, w którym chodzi o to, by włączyć różne gru-
py mieszkańców i mieszkanek do tych przestrzeni, w których wcześniej nie były obecne, lub 
w których być obecne nie mogły”. 

Tłumaczenie: Natalia Sarata
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Marcin Dziurok, Monika Serkowska, Piotr Wójtowicz 

Aneks 3: Wyzwania narzędzi partycypacji 
społecznej w Krakowie

1. Wyzwania konsultacji społecznych 
Niniejszy tekst jest zapisem wyzwań związanych z procesem analizowania konsultacji spo-
łecznych w Krakowie w odniesieniu do najważniejszych dokumentów programowych w ob-
szarze polityki społecznej, pod kątem realizowania założeń polityki antydyskryminacyjnej1. 
Wątek organizowania konsultacji społecznych nie był obszarem bezpośredniego zain-
teresowania monitoringu. Jednak w toku badań nad innymi obszarami stało się dla nas jasne, 
że w sprawie konsultacji społecznych mamy do czynienia z nieuporządkowaniem, a czasem 
wręcz ze sprzecznymi informacjami udzielanymi nam przez UMK. W Krakowie funkcjonuje 
kilka różnych przepisów, na podstawie których prowadzone są konsultacje. To, który jest sto-
sowany w danym przypadku, jest często arbitralne. Jeśli konsultacje w ogóle są prowadzone, 
mają bardzo krótkie terminy, a informacja o nich jest dostępna tylko w ograniczonym stopniu. 
Nie ma przejrzystych informacji, w jakiej formie uwagi do poszczególnych dokumentów po-
winny być przekazywane do Urzędu. UMK nie jest zobowiązany do uwzględniania wyników 
konsultacji. Tak prowadzone działania zniechęcają zarówno mieszkańców/mieszkanki, jak 
i organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach. 
Działania, które podjęliśmy dodatkowo w obszarze badania trybu konsultacji społecznych, 
ponad to, co przewidywało nasze narzędzie badawcze: 
1. Zebranie wszystkich uchwał podjętych po wejściu w życie uchwały o konsultacjach nr XII-

135-11 (czyli od 15.06.2011).
2. Zebranie i podsumowanie wszystkich konsultacji, które odbyły się od dnia wejścia w życie 

uchwały nr XII-135-11 (czyli od 15.06.2011).
3. Porównanie przebiegu konsultacji Programów współpracy Gminy Miejskiej Kraków z or-

ganizacjami pozarządowymi na lata 2011 i 2012.

1  Więcej szczegółów na temat monitorowanych dokumentów znajduje się w rozdziale 2 niniejszej 
publikacji. 
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4. Analiza „Raportu z ewaluacji konsultacji przeprowadzonych przez Gminę Miejską Kra-
ków z organizacjami pozarządowymi” (wyd. luty 2013).

Napotkane trudności:

Okazało się, że w Krakowie obowiązują dwie uchwały dotyczące konsultacji, przy czym ta 
dotycząca konsultacji programów o charakterze społecznym (XII-135-11) obowiązuje od 14 
czerwca 2011, a de facto od 22 września 2011, kiedy wprowadzono wzór formularza kon-
sultacji. Ponadto, konsultacje odbywają się na zasadzie odrębnych przepisów ustawowych, 
np. dotyczących ochrony środowiska lub odrębnych uchwał miejscowych powołujących tzw. 
okrągłe stoły.
Konsekwencje równoległego funkcjonowania dwóch uchwał dotyczących konsultacji:
A. Ogólny chaos i trudności w zrozumieniu obowiązujących zasad bez wnikliwej, żmudnej 

analizy wielu dokumentów – proces nie jest przyjazny dla mieszkańca/mieszkanki miasta 
i ogranicza możliwość aktywnego udziału.

B. Prawie żaden program dotyczący polityki społecznej gminy obowiązujący w czasie trwa-
nia monitoringu nie był konsultowany, ponieważ weszły one w życie przed uchwaleniem 
wyżej wymienionej uchwały.

C. Istnienie dwóch uchwał wprowadza zamieszanie i utrudnia rozróżnienie trybu i zakresu 
ich stosowania. Uchwała nr XLI/502/08 dotyczy konsultowania z mieszkańcami „inwe-
stycji i projektów miejskich”, a uchwała nr XII/135/11 dotyczy konsultowania z organi-
zacjami lub Radą Działalności Pożytku Publicznego „aktów prawa miejscowego w dzie-
dzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”. Trudno uchwycić różnicę 
pomiędzy „projektem miejskim” a „aktem prawa miejscowego”. 

D. Ograniczenie w uchwale nr XII/135/11 konsultacji jedynie do organizacji, a de facto 
do Rady Działalności Pożytku Publicznego, minimalizuje wpływ mieszkańców/mieszka-
nek na politykę społeczną miasta i sprowadza mechanizm konsultacji do fasadowego 
narzędzia.

E. Wątpliwości wzbudza zapis par. 7.2 uchwały nr XII/135/11, który stanowi: „Konsultacje 
uznaje się za przeprowadzone także wtedy, gdy rada działalności pożytku publicznego 
zrezygnuje z prawa do wyrażenia opinii do przedstawionego projektu aktu prawa miej-
scowego, w tym nie przedstawi opinii w terminie”. Istnieje obawa, że w przypadku niepra-
widłowości w funkcjonowaniu Rady konsultacje nie będą się odbywać w ogóle.

F. Wątpliwości budzi ponadto zapis w uchwale nr XII/135/11 o „dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji”. Nie wiadomo, w jaki sposób UMK weryfikuje, 
czy dana działalność, której dotyczy konsultowany projekt aktu prawa, mieści się w za-
kresie działalności konkretnej organizacji, która bierze udział w konsultacjach.

G. Decyzje o przeprowadzeniu (bądź nie) konsultacji podejmowane są arbitralnie. Na na-
sze pytanie, dlaczego Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na 
lata 2010–2013 nie podlegała konsultacjom, otrzymaliśmy odpowiedź, że była ona  
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uchwalona przed wejściem w życie uchwały (XII-135-11). Z kolei przy konsultowaniu  Pro-
gramu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 
brak tej uchwały nie był problemem, gdyż UMK skorzystał z uchwały XLI/502/08. Nato-
miast na pytanie, na jakiej podstawie przeprowadzono konsultacje zmian Statutu Miasta 
Krakowa w sierpniu 2011 r. (przed wejściem w życie uchwały XII-135-11), otrzymaliśmy 
odpowiedź, że odbyło się to „w ramach dialogu społecznego”. Na pytanie, co to oznacza 
w sensie prawnym, otrzymaliśmy wymijającą odpowiedź, tzn. opis przebiegu tych kon-
sultacji wraz z informacją, że sformułowanie „dialog społeczny (…) nie jest zdefiniowane 
normatywnie, co oznacza, że pojęciu temu należy nadawać znaczenie potoczne, tak jak 
jest ono rozumiane w języku polskim”. Powyższe przykłady jednoznacznie wskazują na 
to, że UMK przeprowadza konsultacje bez jasnej, jednoznacznej procedury.

8. Brak wskazania w uchwale trybu podejmowania decyzji o tym, czy konsultacje zosta-
ną przeprowadzone, czy nie. Na pytanie, w jaki sposób została podjęta decyzja o nie-
przeprowadzeniu konsultacji jednego z analizowanych dokumentów, otrzymaliśmy od-
powiedź: „Żaden z podmiotów wymienionych w § 4 uchwały nie skorzystał z inicjatywy 
uruchomienia konsultacji społecznych”. Z powodu braku jasnych kryteriów, a tym samym 
arbitralności podejmowanych decyzji o konsultacjach, wynika brak merytorycznego uza-
sadnienia decyzji urzędników miejskich.

9. Brak przejrzystej informacji nt. zakończonych i aktualnych konsultacji. UMK wielokrotnie 
odsyłał nas w swoich odpowiedziach na stronę www.dialogspoleczny.krakow.pl, gdzie 
rzekomo znajduje się komplet informacji. W rzeczywistości informacje na tej stronie były 
w czasie prowadzenia badań wybiórcze – w wielu miejscach brakowało np. raportów 
z przeprowadzonych konsultacji.

10. Wymijające odpowiedzi UMK na nasze zapytania, np. na nasze pytanie o to, jaki jest 
tryb decydowania, w oparciu o którą uchwałę odbędą się konsultacje, otrzymaliśmy 
odpowiedź zawierającą krótki opis obu uchwał, bez zaznaczenia, jak podejmowana 
jest decyzja, z której uchwały się korzysta (nie jest to jasne, bo uchwała nr XLI/502/08 
dotyczy konsultowania z mieszkańcami „inwestycji i projektów miejskich”, a uchwała nr 
XII/135/11 dotyczy konsultowania z organizacjami lub Radą Działalności Pożytku Pu-
blicznego „aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statuto-
wej tych organizacji”).

11. Dokonaliśmy porównania przebiegu konsultacji Programów współpracy Gminy Miej-
skiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 i 2012. Z analizy wynika, że 
konsultacje programu na rok 2012 odbyły się w stopniu okrojonym w stosunku do roku 
poprzedniego i UMK nie wykorzystał rekomendacji, jakie znalazły się w opinii eksperta 
przygotowanej na zlecenie UMK. Na nasze zapytanie, dlaczego tak się stało, uzyskali-
śmy niejasną odpowiedź. Napisano, że konsultacje programu na rok 2012 odbywały się 
w oparciu o nową uchwałę, a ponadto były powiązane z konsultacjami Wieloletniego 

http://www.dialogspoleczny.krakow.pl/
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Programu Współpracy, w którym uwzględniono rekomendacje. Pozostaje pytanie o przej-
rzystość tych działań i dostępność informacji na ten temat.

12. Pod hasłem „konsultacje” rozumianych jest wiele różnych procesów. Na stronie www.
dialogspoleczny.krakow.pl w dziale „Konsultacje” wymienione są np. Komisje Dialogu 
Obywatelskiego, Okrągły Stół Edukacyjny, Mieszkaniowy, Transportowy, które są reali-
zowane na podstawie odrębnych przepisów.

13. Zapytaliśmy UMK, dlaczego nie przeprowadzono konsultacji Gminnego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
w Krakowie na rok 2013 i otrzymaliśmy odpowiedź, iż nie jest to akt prawa miejscowego, 
w związku z czym nie podlega konsultacjom. 

Wnioski i rekomendacje

I. Analiza prawna

Uchwała nr XII/135/11 wydana została zgodnie z obowiązkiem określonym w art. 5 ust. 5 
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Prze-
pis ten stanowi, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa, w drodze 
uchwały, szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub 
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów 
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 
Rada miała więc obowiązek taką uchwałę podjąć. Co ważne, zdaniem sądów administra-
cyjnych nie można w uchwale ograniczyć konsultacji tylko do wybranej grupy, np. członków 
rady działalności pożytku publicznego. (por. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 3 grudnia 
2011 r. III SA/Wr 684/10). Wydaje się, że konstrukcja uchwały nr XII/135/11 zabezpiecza 
przed takimi ograniczeniami, ale należy to potwierdzić w praktyce.
Uchwała wcześniejsza, czyli uchwała nr XLI/502/08, została uchwalona na mocy art. 5a 
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Zgodnie z ustępem 1 tego przepisu, 
w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą 
być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy. Rada gminy ustala 
zasady konsultacji w uchwale.
Mamy więc do czynienia z dwoma równorzędnymi aktami prawa miejscowego w obszarze 
zasad przeprowadzania konsultacji społecznych. Uchwała wcześniejsza ma ograniczony za-
kres przedmiotowy, gdyż odnosi się tylko do realizacji inwestycji i projektów miejskich. Kon-
sultacje kierowane są jednak do szerokiej grupy podmiotów, bo do ogółu mieszkańców (co 
nie oznacza, że mogą być kierowane tylko do wybranych grup mieszkańców – co zostało 
określone w §2 uchwały). Uchwała późniejsza jest adresowana do organizacji pozarządo-
wych, ale dotyczy szerszego wachlarza działań miasta, teoretycznie – wszystkich aktów 
prawa miejscowego. Uchwała nr XII/135/11 jest uchwałą dobrze realizującą obowiązek 

http://www.dialogspoleczny.krakow.pl
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ustalony ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Natomiast uchwała 
nr XLI/502/08 wydaje się, że zbyt wąsko określa obszar konsultacji z mieszkańcami. Wska-
zane byłoby dostosowanie treści uchwały do postanowień art. 5a ustawy o samorządzie 
gminnym poprzez odniesienie ustalonych uchwałą zasad konsultacji, również do konsultacji 
wynikających z przepisów ustawowych oraz innych przypadków, gdy przeprowadza się je 
bez obowiązku wyraźnie określonego w przepisach. Należy podkreślić, że uchwały te mają 
odmienny charakter w związku z inną grupą adresatów i innym zakresem przedmiotowym. 
Może mieć to o tyle znaczenie, że nie są one stosowane zamiennie, a tylko w przypadkach 
ściśle w nich określonych.

II. Analiza przeprowadzonych konsultacji oraz wywiadów

Z rozmów z osobami zaangażowanymi po stronie organizacji pozarządowych w uczestnic-
two w konsultacjach wynika, że: 
 — informacja o otwarciu konsultacji i ich przeprowadzaniu dostępna jest w szczególności 

dla tych, którzy wcześniej współpracowali z Urzędem Miasta (w związku z tym znajdu-
ją się w bazie UM); takie organizacje otrzymują powiadomienie na skrzynkę pocztową, 
pozostałe podmioty mogą zdobyć taką informację, regularnie przeszukując stronę inter-
netową Urzędu; 

 — konsultacje oparte są na jednorazowym spotkaniu z dużą grupą podmiotów, a następnie 
na przesyłaniu przez nie uwag do programów drogą elektroniczną;

 — konsultacje dostępne są dla podmiotów chętnych do wzięcia w nich udziału; z uzyskanych 
informacji wynika, że zapisane cele statutowe nie stanowią kryterium uczestnictwa (ina-
czej niż w przypadku konkursów organizowanych przez UM);

 — opinie i rekomendacje wysuwane przez organizacje pozarządowe są uwzględniane 
bądź nie (z różnych względów) – przyjęcie lub uwzględnienie opinii nie wiąże się jednak 
z perspektywą dalszych działań (także perspektywą finansową), przynajmniej z punktu 
widzenia podmiotów, które uwagi zgłaszają;

 — organizacje pozarządowe uczestniczące w procesie konsultacji nie mają poczucia wpły-
wu na konsultowane dokumenty, brak jest informacji o dalszych ich losach (można ją 
uzyskać poprzez przeszukiwanie stron internetowych), brak jest poczucia, iż zgłaszane 
propozycje (uwzględnione bądź nie) przekładają się na rzeczywiste działania podejmo-
wane przez UMK lub zlecane organizacjom pozarządowym;

 — brakuje jednoznacznej i sprecyzowanej informacji o celu spotkań konsultacyjnych, roli 
zaproszonych podmiotów oraz dalszych etapach ostatecznego kształtowania się treści 
dokumentów,

 — Programy współpracy GMK z organizacjami pozarządowymi poddawane są konsulta-
cjom w okrojonym kształcie, tj. dokument poddawany pod konsultacje organizacjom nie 
zawiera jeszcze wszystkich niezbędnych zapisów, a także nie jest do niego dołączona 
część budżetowa, do której w związku z tym nie można się odnieść w ramach konsultacji; 
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 — terminy spotkań konsultacyjnych są niejednokrotnie ustalane przez UMK na godziny po-
południowo-wieczorne (np. w godz. 16–19), często w piątkowe popołudnia lub bezpo-
średnio przed dniami ustawowo wolnymi od pracy; zdecydowanie obniża to prawdopo-
dobieństwo uczestnictwa osób z organizacji pozarządowych.

W przeprowadzonych w ramach badania rozmowach z organizacjami konsultującymi2 po-
jawił się wątek jednego spotkania organizowanego przez Urząd Miasta Krakowa, w którym 
uczestniczyła duża liczba osób, co utrudniało komunikację i zrozumienie przekazywanych 
treści oraz wyrażenie własnego zdania. 

III. Analiza „Raportu z ewaluacji konsultacji 
przeprowadzonych przez Gminę Miejską Kraków 
z organizacjami pozarządowymi” (wyd. luty 2013)
Należy zwrócić uwagę, że Raport zawiera w dużej części statystyczne sprawozdanie 
z przeprowadzonych konsultacji oraz wyniki badań ankietowych preferencji organizacji po-
zarządowych (przykładowe pytania: „Proszę wskazać preferowane formy konsultacji z or-
ganizacjami pozarządowymi”, „Proszę wskazać najbardziej skuteczny sposób dotarcia do 
organizacji pozarządowych”), które nie mają charakteru ewaluacyjnego. Część B ankiety 
zawiera pytania dotyczące oceny przebiegu konsultacji, ale pytania skonstruowane są w tak 
ogólny sposób, bez żadnej skali (z wyjątkiem jednego pytania), że trudno o adekwatne pod-
sumowanie tego procesu (przykładowe pytania: „Jak Państwo oceniają konsultacje przepro-
wadzone przez Gminę Miejską Kraków z organizacjami pozarządowymi?”). Ponadto ankie-
ta nie jest anonimowa, co znacznie obniża wiarygodność wyników.

IV. Streszczenie informacji z „Raportu z ewaluacji 
konsultacji przeprowadzonych przez Gminę Miejską 
Kraków z organizacjami pozarządowymi”

 — Mała aktywność organizacji w konsultacjach (61 uczestniczących, 10 indywidualnie, 
dwie koalicje organizacji i Rada Pożytku Publicznego) oraz nikły odzew na ankiety ewa-
luacyjne (27 organizacji). Być może jest to związane z faktem, że badanie odbywało się 
przez Internet i do wielu organizacji informacja o nim nie dotarła.

2  Ze względu na zastrzeżenie anonimowości ze strony organizacji, nie ujawniamy ich nazw. 
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 — Forma: konsultacje pisemne przez Internet oraz za pośrednictwem Rady Działalności 
Pożytku Publicznego (formę spotkania wykorzystano tylko przy konsultacji jednego 
dokumentu).

 — Sposoby dotarcia: Internet (strony www, mailing, newsletter), poczta tradycyjna.
 — Czas trwania konsultacji: przeważnie 14–15 dni (w 10 na 11 przeanalizowanych 

przypadków).
 — Organizacje preferują jako formę konsultacji spotkania, sposób dotarcia – pocztę elektro-

niczną, czas trwania – zdecydowanie dłuższy niż 14 dni.
 — Jako trudności organizacje podawały: brak informacji o prowadzonych konsultacjach, 

krótki czas, brak pracowników, niedogodność terminów.

Rekomendacje:

1. Rozszerzenie uchwały nr XLI/502/08 o inne niż inwestycje tematy. 
2. Nieograniczanie się do Rady Działalności Pożytku Publicznego przy stosowaniu uchwały 

nr XII/135/11.
3. Prowadzenie konsultacji z organizacjami posiadającymi w celach statutowych zapisy do-

tyczące tematu konsultacji.
4. Wprowadzenie regulaminu konsultacji (na wzór Warszawy czy Łodzi) zawierającego za-

pisy dotyczące:
A. zastosowania każdorazowo różnorodnych kanałów komunikacji dostosowanych do róż-

nych grup mieszkańców/mieszkanek,
B. prowadzenia konsultacji na najwcześniejszym etapie prac nad projektem,
C. określenia celu konsultacji, roli uczestników i uczestniczek, dalszych losów projektu,
D. czasu informowania mieszkańców/mieszkanek o rozpoczęciu konsultacji,
E. form konsultacji (zawsze min. dwie formy, z przynajmniej jednym spotkaniem „na żywo”, 

ustalonym z adekwatnym wyprzedzeniem),
F. możliwości inicjowania konsultacji przez mieszkańców/mieszkanki,  
G. możliwości odwołania się mieszkańców/mieszkanek w przypadku nieuwzględnienia 

wniosku, wyznaczony termin na takie odwołanie (dokładnie wskazany),
H. upublicznienia raportu pokonsultacyjnego, z odniesieniem do każdego wniosku miesz-

kańców z informacją, czy został uwzględniony czy nie oraz z uzasadnieniem. 

2. Bariery dostępu do informacji publicznej 

Piotr Wójtowicz

Tryb dostępu do informacji publicznej także nie był przedmiotem naszych badań. Często 
jednak, w poszukiwaniu informacji wprost niedostępnej, posługiwaliśmy/posługiwaliśmy się 
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tym narzędziem. Poniżej zreferowane zostały podstawowe bariery dostępu do informacji 
publicznej. 
Uzyskiwane w tym trybie informacje pisemne często nie zawierały odpowiedzi na nasze py-
tania lub były niekompletne, zawężały zakres pytania lub były ze sobą wzajemnie niespójne 
lub wręcz sprzeczne. Czasem były udzielane nieterminowo. W wielu przypadkach mieliśmy/
miałyśmy wrażenie, że chodzi o wypełnienie obowiązku terminowej odpowiedzi, a nie od-
powiedzi na zadane pytanie. Czasem też urzędnik/urzędniczka uzależniali udzielenie od-
powiedzi na zadane pytanie od ujawnienia szczegółowych danych osobowych, co nie jest 
obowiązkiem w procedurze dostępu do informacji publicznej. 
Dodatkowo zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Krakowa formularz elek-
troniczny3 do wysłania wniosku o udostępnienie informacji publicznej obliguje korzystającą 
z niego osobę do podania imienia i nazwiska oraz niepełnego adresu zamieszkania, określe-
nia zakresu wniosku, a także formy przekazania odpowiedzi. Jest to narzędzie z jednej stro-
ny ułatwiające kontakt z Urzędem – jego odnalezienie i wypełnienie nie sprawia większych 
problemów, z drugiej jednak strony w nieuzasadniony przepisami prawnymi sposób wymaga 
ono podania danych osobowych podmiotu wnioskującego. Nieuzasadnione jest zatem wy-
maganie od osoby wnioskującej jakichkolwiek danych osobowych, jeśli ta oczekuje odpo-
wiedzi zwrotnej w formie mailowej, co przewidziane jest w formularzu wniosku. Z przyczyny 
wymogu wpisania tych danych – i być może braku dobrej woli lub niedochowania staranności 
w rozpatrywaniu wniosku ze strony pracowników/pracowniczek Urzędu – wynikać mogą 
problemy z uzyskaniem informacji publicznej. 
Jednocześnie, w trakcie realizacji monitoringu wielokrotnie okazywało się, że udostępnione 
dokumenty (na stronie bip.krakow.pl oraz w trybie dostępu do informacji publicznej) nie były 
zapisane w formacie Word lub ODT, lecz w formacie JPG (czyli jako grafiki). Taki sposób za-
pisu, powszechny w udostępnianiu informacji w trybie dostępu do informacji publicznej oraz 
na BIP, uniemożliwia dostęp osobom z niepełnosprawnością wzroku. Takie formaty (jako gra-
fika, a nie jako tekst) nie są dostępne do przetwarzania przez syntezatory mowy, z których 
korzystają osoby niewidome i niedowidzące. 

Rekomendacje: 

1. Podniesienie poziomu wiedzy w urzędzie wśród urzędników/urzędniczek na temat proce-
dury udzielania informacji w trybie dostępu do informacji publicznej.

2. Zaleca się zmiany w opisywanym formularzu elektronicznym, tak aby dostęp do informa-
cji publicznej nie wymagał obowiązkowego wpisywania danych osobowych, a także miał 
formę umożliwiającą skorzystanie z niego także osobom z niepełnosprawnością wzroku.

3 
tęp: 15.02.2014).

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub_dok_id=3276&sub=form&zal_id=1838
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub_dok_id=3276&sub=form&zal_id=1838
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