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Szanowny Panie Kuratorze! 

Jako Fundacja na rzecz Praw Ucznia, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000814229, której jednym z celów jest walka o przestrzeganie praw ucznia w szkołach, 

zawiadamiamy o tym, że § 34 pkt 13 lit. a Statutu Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej  

w Łęczycy (al. Jana Pawła II 1, 99-100 Łęczyca) może być sprzeczny z prawem,  

przez co wnosimy o to, by Pan Kurator przeprowadził w ramach sprawowanego nadzoru 

pedagogicznego (zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 1 Prawa oświatowego) kontrolę zgodności  

z prawem statutu tejże szkoły, a także, na podstawie art. 114 Prawa oświatowego, uchylił ten 

przepis. 

Zapis, o którym zawiadamiamy, brzmi następująco: „Ubrania i ozdoby nie mogą propagować 

treści zabronionych prawem, faszystowskich, nazistowskich, promujących nałogi, mniejszości 

seksualne, obrażające godność człowieka”. W zawiadomieniu prosimy o kontrolę zgodności  

z prawem w szczególności fragmentu dotyczącego mniejszości seksualnych. 

Nie ma bowiem jakiegokolwiek prawnego zakazu promowania mniejszości seksualnych,  

a samo należenie do konkretnej mniejszości również nie może stanowić przyczynku  

do dyskryminacji konkretnej osoby. Tymczasem przepis ten, zakazując noszenia ubrań i ozdób 

promujących mniejszości seksualne, zdecydowanie dyskryminuje osoby, które  

do tych mniejszości należą. Nie mogą one bowiem ukazywać symboli mniejszości seksualnych, 

do których należą lub które popierają. Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną jest 

natomiast zakazana przez wiele aktów prawnych, w tym m.in. art. 32 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483) i art. 8 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. 

o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania  

(Dz.U. 2016 poz. 1219). Równocześnie należy zauważyć, że nie ma zakazu noszenia ubrań  



i ozdób promujących inne mniejszości, np. narodowych, etnicznych czy religijnych. Wobec 

tego nieracjonalne wydaje się zakazywanie promowania akurat mniejszości seksualnych.  

Wątpliwy zapis w statucie łęczyckiej szkoły, oprócz bycia niezgodnym z prawem, 

równocześnie narusza prawo ucznia do swobody myśli, sumienia i wyznania gwarantowane 

m.in. przez art. 18 ust. 1 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych  

(Dz.U. 1977 nr 38 poz. 167) oraz art. 14 ust. 1 Konwencji o prawach dziecka (Dz.U. 1991  

nr 120 poz. 526). Do takiej sytuacji dochodzić nie powinno. Każdemu uczniowi przysługuje 

bowiem prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania, a zgłaszany zapis im możliwość 

korzystania z tego prawa odbiera. 

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że § 34 pkt 13 lit. a Statutu Zespołu Szkół  

im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy jest sprzeczny z prawem, przez co, zdaniem Fundacji na rzecz 

Praw Ucznia, powinien zostać uchylony, o co Pana Kuratora uprzejmie prosimy. 

Jednocześnie prosimy o informowanie nas o podjętych w tej sprawie działaniach. 

Z poważaniem 

Mikołaj Wolanin 

Prezes Fundacji na rzecz Praw Ucznia 


