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Czym są Okrągłe Stoły dr. Sylwii Spurek?

Okrągłe Stoły to cykliczne spotkania organizowane w celu umożliwienia partnerom 
społecznym partycypacji w pracach posłanki do Parlamentu Europejskiego, dr. Sylwii 
Spurek. Na każdym spotkaniu omawiany jest jeden temat istotny z punktu widzenia 
zaproszonych partnerów. W ramach Okrągłych Stołów wspólnie z gośćmi wynajdy-
wane są rozwiązania napotykanych przez nich problemów oraz formułowane reko-
mendacje dalszych działań. Po każdym spotkaniu sporządzany jest raport opisujący 
jego przebieg i wypracowane rezultaty, który jest następnie wykorzystywany w pracy 
parlamentarnej Posłanki.
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What are Dr. Sylwia Spurek’s Roundtables?

The Roundtables are meetings held on a regular basis, intended to allow Dr. Sylwia 
Spurek’s Social Partners to participate in her parliamentary activity as a Member of 
the European Parliament. Each meeting addresses one issue which is crucial from the 
point of view of the participating Partners. The Roundtables constitute a framework 
where solutions are developed in cooperation with the Partners regarding the prob-
lems they encounter, and where recommendations are formulated for further action. 
Each meeting is followed by a report that outlines its agenda and results, and which 
report consequently is to be used by Dr. Spurek in her parliamentary work.
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Wstęp

Nie dość, że kobieta, to jeszcze… 

Niniejszy raport został sporządzony w wyniku spotkania przeprowadzonego w formule  
Okrągłego Stołu 7 września 2019 r. w Poznaniu, poświęconego dyskryminacji zwielokro-
tnionej, gdzie jedną z przesłanek dyskryminacji jest płeć.

W spotkaniu wzięło udział sześć kobiet reprezentujących różne grupy narażone na dys-
kryminację: środowisko osób z niepełnosprawnościami, mniejszości religijne i etniczne 
czy społeczność LGBTIQ+. Każda z nich nie tylko aktywnie działa na rzecz danej grupy, 
ale też sama doświadczyła dyskryminacji – ze względu na przynależność do tej grupy, swoją 
płeć, a także dyskryminacji zwielokrotnionej.

Podczas spotkania uczestniczki miały okazję powiedzieć o swoich doświadczeniach zwią-
zanych z dyskryminacją, a następnie zaproponować własne rekomendacje działań, jakie 
powinny zostać podjęte w celu zapobiegania i przeciwdziałania jej. Opowiedziane przez 
uczestniczki historie oraz wnioski ze spotkania zostały zebrane w niniejszym raporcie.

Oczywiście opisane w nim sytuacje stanowią jedynie wycinek doświadczanych przez kobiety 
przypadków dyskryminacji zwielokrotnionej. Zawarty w raporcie materiał może jednak 
przyczynić się do skuteczniejszej walki z dyskryminacją na szczeblu europejskim.

dr. Sylwia Spurek

Posłanka do Parlamentu Europejskiego
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Introduction

Not only is she a woman, but also... 

This report is a result of the meeting held in the form of a Roundtable on 7 September 
2019 in Poznań, addressing the issue of multiple discrimination, where gender is one of 
the grounds for discrimination.

The meeting was attended by six women representing different groups vulnerable to dis-
crimination: people with disabilities, religious and ethnic minorities, and the LGBTIQ+ 
community. Each woman actively works on behalf of the relevant group and has exper-
ienced discrimination herself - on the basis of belonging to the relevant group, on the basis 
of gender, on the basis of multiple discrimination.

During the meeting, the Participants had an opportunity to talk about their experiences  
related to discrimination, and next to suggest their recommendations for actions that 
should be undertaken to prevent and combat it. The accounts given by the Participants 
along with the meeting conclusions have been compiled in this report.

Of course, the stories described in this report constitute only a fraction of cases of multiple 
discrimination that women generally encounter. However, the material contained here 
can contribute to a more effective combat against discrimination on the European level.

Dr. Sylwia Spurek

Member of the European Parliament
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1. Metodologia
a. cele i rezultaty

b. sposób doboru uczestniczek

Do udziału w spotkaniu zaproszono piętnaście przedstawicielek organizacji społecznych 
lub ekspertek indywidualnych działających w obszarze ochrony praw kobiet, praw 
mniejszości lub praw osób z niepełnosprawnościami. Wytypowane osoby miały ponad-
to same reprezentować grupy narażone na dyskryminację zwielokrotnioną, gdzie jedną 
z przesłanek dyskryminacji jest płeć, lub posiadać bezpośrednie doświadczenie w pracy 
z przedstawicielkami takich grup. Ostatecznie w spotkaniu wzięło udział sześć uczestniczek 
reprezentujących interesy społeczności: imigrantek, mniejszości religijnych, LGBTIQ+, 
mieszkanek mniejszych miejscowości oraz kobiet z niepełnosprawnościami.

c. opis przypadków

Przed spotkaniem każda z uczestniczek została poproszona o przygotowanie krótkiego 
opisu przypadku dyskryminacji zwielokrotnionej doświadczonego przez siebie lub którąś 
ze swoich klientek bądź podopiecznych swojej organizacji. W pierwszej części spotkania 
uczestniczki zaprezentowały przygotowane przez siebie opisy.

d. dyskusja; wnioski ze spotkania

Następnie przeprowadzona została dyskusja, w której zapytano uczestniczki m.in. o:
1) przyczyny, z których wyniknęły według nich opisane sytuacje;
2) okoliczności, które mogłyby według nich zapobiec zaistnieniu opisanych sytuacji;
3) konkretne działania, które powinny być według nich podjęte w celu zapobiegania
 i przeciwdziałania dyskryminacji.

Po zakończeniu spotkania wypowiedzi uczestniczek wyrażone w trakcie dyskusji zostały 
uporządkowane i przeformułowane we wnioski ze spotkania.
Przed publikacją raport został przekazany uczestniczkom w celu autoryzacji zawartych 
w nim historii i wniosków.

Cele projektu Okrągłych Stołów

1) poszerzanie zasobu wiedzy 
 Posłanki i jej zespołu 
 na podstawie informacji 
 pozyskanych od partnerów   
 społecznych;
2) stworzenie narzędzia udziału 
 społeczeństwa obywatelskiego 
 w tworzeniu polityk 
 publicznych UE.

Rezultaty spotkań

1) diagnoza kluczowych 
 problemów w danej dziedzinie;
2) wypracowane wraz 
 z partnerami społecznymi 
 wnioski i rekomendacje, które 
 mogą być wykorzystywane 
 w pracy parlamentarnej.

Rezultaty spotkania 

nt. dyskryminacji wielokrotnej

1) diagnoza kluczowych  
 problemów związanych 
 z dyskryminacją wielokrotną,  
 gdzie jedną z przesłanek 
 dyskryminacji jest płeć;
2) rekomendacje działań, które  
 powinny być podjęte w zakresie  
 zapobiegania i przeciwdziałania  
 dyskryminacji wielokrotnej. 
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1. Methodology
a. objectives and results

b. method of participants selection

The organizers invited 15 representatives of social organizations or individual experts ac-
tive in the field of protection of women’s rights, minority rights or rights of people with 
disabilities. The selected Participants themselves were expected to represent groups vul-
nerable to multiple discrimination, where gender is one of the grounds for discrimination, 
or possess direct experience in work with representatives of such groups. In the end, the 
meeting was attended by six Participants representing the following communities: im-
migrants, religious minorities, LGBTIQ+, inhabitants of small towns or rural areas, and 
women with disabilities.

c. case studies

Prior to the meeting, each Participant had been requested to prepare a brief account of 
a case of multiple discrimination experienced by herself, by one of her clients, or by a per-
son under her organization’s care. The first part of the meeting saw the Participants give 
the accounts they had prepared.

d. discussion; meeting conclusions

Following was a discussion in which the participants were asked questions about such issues as:
1) causes giving rise to the situations they had described;
2) circumstances which they thought might have prevented those situations from occurring;
3) concrete measures they thought should be undertaken to prevent and combat discrimination.

After the meeting was closed, the participants’ statements made during the discussion 
were collated and rephrased into the meeting’s conclusions.

Before it was published, the Report was presented to the Participants for verification and 
approval of the accounts given and of the meeting conclusions.

The Roundtables’ objectives

1) to expand the MEP’s and her  
 Team’s scope of knowledge  
 on the basis of the information  
 obtained from the Social Partners,
2) to devise a tool allowing civic  
 society to participate in the  
 creation of the EU’s public policies.

The meetings’ results

1) diagnosis of the key problems 
 in the relevant area,
2) conclusions and recommen-
 dations formulated with Social  
 Partners that may be used in  
 parliamentary work.

The results of the multiple 

discrimination meeting

1) diagnosis of key problems  
 related to multiple discrimina- 
 tion, where gender is one of  
 the grounds for discrimination;
2) recommendations for measures  
 to be undertaken to prevent and  
 combat multiple discrimination. 
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2. Wybrane historie
Kobieta, uchodźczyni, muzułmanka

Pochodzę z Czeczenii, mieszkam w Gdańsku od 2013 roku. Z wykształcenia jestem pedagożką. 

Uczestniczyłam w tworzeniu i wdrażaniu Modelu Integracji Imigrantów w Gdańsku. Jestem 

członkinią Rady Imigrantów i Imigrantek I i II kadencji, działającej przy Prezydencie Gdańska, 

powołanej dnia 19 września 2016 roku. Głównym celem działania tej instytucji jest wspieranie 

integracji społecznej imigrantów i uchodźców zamieszkałych w Gdańsku i okolicach. Organizuję 

i prowadzę warsztaty dla imigrantek i uchodźczyń na temat ich praw w Polsce. Jestem współautorką 

i realizatorką programów edukacyjnych dla różnych grup odbiorców oraz współautorką badań 

i artykułów naukowych na temat integracji imigrantów i uchodźców. Razem z Polkami założyłam 

i prowadzę Fundację Kobiety Wędrowne.

Jako kobieta, uchodźczyni, Czeczenka i muzułmanka doznałam krzyżowej dyskryminacji ze 

strony Telewizji Polska S.A. W wyemitowanym dnia 31 października 2016 roku materiale na-

ruszono moje dobre imię i wizerunek poprzez zestawienie zdjęcia przedstawiającego moją osobę 

podczas wręczania przez Prezydenta Miasta Gdańska nominacji na członka Rady Imigrantów i Imi-

grantek z nagraniami ukazującymi agresywne zachowania imigrantów przybywających do Europy.

Zastosowana w materiale manipulacja zawierała przekaz, iż działalność prowadzona przeze 

mnie oraz innych członków Rady Imigrantów i Imigrantek Miasta Gdańska nie wnosi niczego 

pozytywnego i jest jedynie zagrożeniem dla porządku publicznego i bezpieczeństwa, a także może 

doprowadzić do zamieszek i innych nielegalnych działań ze strony imigrantów.

Materiał miał jednoznacznie ksenofobiczny i rasistowski wydźwięk, który z dużym prawdo-

podobieństwem wzbudził u przeciętnego odbiorcy poczucie zagrożenia związanego z przyjmo-

waniem do Polski ludzi obcych religii i kultur, a także mógł sprowokować uczucia nienawiści wobec 

imigrantów z innych kręgów kulturowych i personalnie wobec mnie, mojej rodziny i członków 

naszej społeczności mieszkających w Gdańsku.

Ukazanie mojego wizerunku w negatywnym świetle, wskutek wyemitowania i rozpowszechniania 

materiału, przyczyniło się do wielu personalnych ataków zarówno odnoszących się do mnie samej, 

jak i moich dzieci, które wywołały moje obawy nie tylko o moją sytuację społeczno-zawodową, 

ale także o własne zdrowie i bezpieczeństwo oraz zdrowie i bezpieczeństwo moich dzieci. Ze

strony przypadkowych osób doznałam szykan w miejscach publicznych: okrzyków „Allah Akbar” 

w transporcie miejskim czy sugestii przypadkowo spotkanego mężczyzny dotyczących wyjazdu 

z Gdańska. Nieznani mężczyźni celowali z broni do kobiet, z którymi wspólnie zamieszkiwałam 

w stworzonym przeze mnie Domu Międzykulturowym. Moja córka i syn po publikacji materiału 

doświadczyli szykan w postaci krzywdzących komentarzy koleżanek i kolegów ze szkoły, 

co wywołało u nich poczucie wstydu i strachu.

Naruszony został nie tylko mój wizerunek, dobre imię, reputacja, dobra opinia innych ludzi, sza-

cunek otoczenia, ale także bezpieczeństwo moje i moich dzieci w kraju, do którego przyjechaliśmy 

jako uchodźcy w poszukiwaniu ochrony.
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2. Selected stories
Woman, refugee, Muslim

I come from Chechnya and I’ve been living in Gdańsk since 2013. I’m a social pedagogue by profes-

sion. I participated in the creation and implementation of the Immigrants Integration Model in 

Gdańsk. I’m a member of the Immigrant Men and Women’s Council of the 1st and 2nd Terms 

providing assistance to the Mayor of Gdańsk, established on 19 September 2016. The primary objec-

tive of this institution is to provide support to social integration of immigrants and refugees resi-

ding in Gdańsk and its environs. I organize and conduct training workshops for immigrant and 

refugee women concerning their rights in Poland. I have co-created and implemented educational 

programmes for various groups of interest and have coauthored researches and scholarly articles 

regarding integration of immigrants and refugees. Together with Polish women, I’ve established 

and now run the Migratory Women Foundation (Fundacja Kobiety Wędrowne).

As a woman, refugee, Chechen and Muslim, I have experienced intersectional discrimination from 

the Polish public television broadcaster (Telewizja Polska S.A). Its material aired on 31 October 2016 

inflicted harm to my reputation and public image by collating the photo depicting me at the moment 

the Mayor of Gdańsk was handing me a nomination to become a member of the Immigrant Men 

and Women’s Council with the footage depicting aggressive behaviour of immigrants arriving in 

Europe.

The manipulation used in this material carried the message that the activity I conduct along with 

the other members of the Immigrant Men and Women’s Council of the City of Gdańsk brought no 

benefit and instead posed a threat to the public order and safety, and that it might lead to riots and 

other illegal acts on the part of immigrants.

The material had an undeniably xenophobic and racist character, very likely to evoke in an average 

viewer the feeling of threat arising from the fact Poland might receive people of other religions and 

cultures, and it was likely to cause a feeling of hatred towards immigrants from other cultures and 

personally towards me, my family, and members of our community living in Gdańsk.

Showing my image in a bad light by broadcasting and publicizing the material has led to multiple 

personal attacks on me and my children, which have caused me to fear not only for my social and 

professional situation, but also for my health and safety, as well as the health and safety of my chil-

dren. On the part of random people I have come across, I have experienced insults in public places 

and heard people shouting “Allah Akbar” on public transport, or heard a random man suggest that 

I leave Gdańsk. Unknown men have pointed guns at women with whom I resided in the Intercul-

tural Home which I have created. After the material was publicized, my daughter and son have 

experienced harassment in the form of insulting comments by their schoolmates, which has evoked 

in them the feeling of shame and fear.

Harm has been inflicted not only to my image, name, reputation, the good opinion of me, the re-

spect I command among people I know, as well as the safety of me and my children in the country 

to which we have come as refugees seeking protection.
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Kolejnym wymiarem opresji było narażenie mojej rodziny w kraju pochodzenia na szykany ze 

strony struktur władzy w związku z upublicznieniem mojego wizerunku w nienawistnym i kon-

trowersyjnym kontekście.

Po kilkumiesięcznych poszukiwaniach znalazłam pomoc w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. 

Podczas rozprawy w sprawie przeciwko TVP zapytałam, dlaczego użyto tylko mojego zdjęcia, 

a nie całej Rady Imigrantów i Imigrantek, złożonej z dwunastu osób? Czy liczono na to, że jako 

kobieta, uchodźczyni i muzułmanka będę bezbronna?

Kobieta, osoba LGBT+

Dyskryminacja dotyka mnie w obszarze publicznym, gdzie otwarcie jestem nazywana „tęczową 

zarazą”, społecznym, bo w odbiorze społecznym osoby nieheteronormatywne mają nie tylko od-

bierane prawo do równości wobec prawa, ale także prawo do swobodnego decydowaniu o własnej 

płodności, gdzie kobietom odmawia się prawa do aborcji, a osobom LGBT+ odmawia się prawa 

do rodzicielstwa.

Jestem matką dziecka, którego sytuacja w polskim prawie nie jest rozpoznana, mimo zapewnień 

o dbałości o dobro wszystkich innych dzieci, które są wychowywane w tradycyjnej polskiej rodzinie.

Jestem córką i siostrą, a mojej mamie i siostrze z trudem przychodzi wychodzenie z szafy i mó-

wienie o mnie otwarcie. Nie dlatego, że nie akceptują mnie, ale dlatego, że nigdy nie wiedzą, z jaką 

reakcją się spotkają i czy nie spadną na nie oskarżenia o mało stanowcze sprzeciwianie się temu 

„wynaturzeniu”.

Jestem żoną kobiety, którą kocham i którą poślubiłam w Danii, bo Polska nie widzi potrzeby us-

tanowienia prawa, które zabezpieczy interesy naszej rodziny, bez odbierania praw komukolwiek. 

Ten „papierek” był dla nas ważny, bo za każdym razem, kiedy opuszczamy granice naszego kraju, 

stajemy się rodziną.

W końcu jestem pracownicą w branży IT, która jest stworzona dla i przez mężczyzn. W pracy 

zawodowej na każdym kroku muszę udowadniać, że jestem równie dobra, co mężczyzna z połową 

mojego doświadczenia. Muszę udowadniać, że jestem czymś więcej niż kwiatkiem do kożucha, 

osobą, która robi to, na czym się zna i należy mi się za to taka sama płaca, jak moim kolegom z biur-

ka obok.

Kobieta, osoba z niepełnosprawnością

Nie dość, że kobieta, to osoba z niepełnosprawnością. Temat kobiet z niepełnosprawnościami, ich 

potrzeb i obszarów, w których są szczególnie narażone na dyskryminację, jest zupełnie nieroz-

poznany w Polsce, gdzie pojęcie dyskryminacji intersekcjonalnej samo w sobie zasadniczo nie 

zostało formalnie wprowadzone w odpowiednich przepisach prawa.
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Another dimension of the oppression was exposing my family in my country of origin to harass-

ment by the authorities arising from the fact that my image had been presented in a hateful and 

controversial context.

After several months of trying I received help from the Helsinki Foundation for Human Rights. 

During a court hearing in the legal action against TVP I asked why only a photo of me was used, 

and not one of the entire Immigrant Men and Women’s Council consisting of twelve people? Was 

it because as a woman, a refugee and a Muslim I was likely to be defenceless?

Woman, LGBT+

Discrimination affects me in the public sphere, where I am openly named as a “rainbow plague”, 

and in the social sense, because non-heteronormative persons are not only denied their right to equal-

ity before the law, but also their right to free decision on their fertility, as women are denied the 

right to abortion, and LGBT+ persons are denied the right to parenthood.

I’m the mother of a child whose situation under Polish law is unrecognized despite popular claims 

about caring for the wellbeing of all other children reared in a traditional Polish family.

I am a daughter and a sister, but my mum and sister find it hard to come out of the closet and talk 

about me openly. It’s not because they do not accept me, but because they do not know what kind of 

reaction they will encounter, and whether or not they will not be hit by accusations that they haven’t 

opposed this “degenerate” staunchly enough.

I’m the wife of a woman I love and whom I married in Denmark because Poland sees no need to lay 

down a law that would secure our family without taking away the rights of anyone else. This “slip 

of paper” was important to us because every time we cross the border leaving our country we become 

a family again.

After all, I work in IT, which industry was created for and by men. In my professional work, in 

every step I make I must prove that I am as good as a man with a half of my expertise. I must prove 

that I’m more than a square peg in a round hole, a person who does what she is qualified to do and 

who deserves the same pay as my male colleagues at the next desk to me.

Woman, person with a disability

Not only is she a woman, but also a person with a disability. The subject of women with disabilities, 

their needs and the areas in which they are particularly vulnerable to discrimination is one that is 

completely unexplored in Poland, where the notion of “intersectional discrimination” itself has es-

sentially not been formally introduced to relevant provisions of the law.

However, the problem does exist and if it becomes noticed, it is only a side-effect of another leading 

activity. Women with disabilities experience discrimination in such areas as access to health care, 
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Tymczasem problem istnieje i jeśli zostaje zauważony, to jedynie jako skutek uboczny in-

nego wiodącego działania. Kobiety z niepełnosprawnościami doświadczają dyskrymi-

nacji m.in. w dostępie do opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem opieki ginekolog-

icznej i okołoporodowej, w pełnieniu ważnych dla nich ról społecznych (rodzicielstwo), nie są 

odpowiednio chronione przed przemocą, podczas gdy są jedną z najbardziej narażonych na prze-

moc grup społecznych.

Brak ogólnych zmian dot. praw osób z niepełnosprawnościami w Polsce (np. asystencja osobista, 

dostępność do usług tłumacza/czki polskiego języka migowego [PJM], dostępne mieszkalnictwo, 

edukacja) nierzadko bardziej uderza właśnie w kobiety z niepełnosprawnościami na tle grupy osób 

z niepełnosprawnościami czy w porównaniu do sytuacji mężczyzn.

Zeszłoroczny raport komitetu ONZ ds. wdrażania konwencji ONZ o prawach osób z nie-

pełnosprawnościami, ratyfikowanej w 2012 roku przez Polskę, bardzo wyraźnie zaznaczył potężne 

braki Polski w zakresie realizacji artykułu 6 – praw kobiet z niepełnosprawnościami. Stanowiło 

to jedną z naczelnych rekomendacji komitetu. Minął rok od ogłoszenia raportu, a sytuacja prak-

tycznie się nie zmieniła.

Kobieta, osoba LGBT+

Jest to opis sytuacji mojej i mojej Żony. Wzięłyśmy ślub w Kopenhadze w 2018 roku. Wiedząc, że 

nasz akt w Polsce jest nic niewartym papierkiem, udałyśmy się po poradę prawną, by dowiedzieć 

się, w jaki sposób możemy uchronić siebie nawzajem na wypadek różnych okoliczności – tak, aby 

nasz ślub, choć nie bezpośrednio, miał moc prawną w kraju, w którym żyjemy na co dzień.

Okazało się, że aby choć trochę przybliżyć się do statusu polskiego małżeństwa w rozumieniu 

prawnym, musiałyśmy stworzyć i podpisać w formie notarialnej pełnomocnictwa (m.in. by móc 

domagać się informacji o stanie zdrowia współmałżonki). Niestety jednak nie sposób upełnomocnić 

się na każdą ewentualność (pełnomocnictwo to nie jest uznawane np. na poczcie) oraz testamenty, 

w których obdarowujemy się wzajemnie po śmierci. Niestety łatwo podważyć go przez najbliższą 

rodzinę z racji, że jesteśmy sobie w sensie prawnym „obce”.

Rok później kupiłyśmy mieszkanie – jako osoby sobie obce, o czym przypominała nam każda z pod-

pisywanych umów kredytowych i notarialnych, pytając o stan cywilny, który w Polsce widnieje 

jako „panna”. Aby uchronić się przed gigantycznym podatkiem od spadku, w przypadku gdyby 

jedna z nas zmarła, a który obowiązuje między osobami obcymi, gdy w grę wchodzi odziedzi- 

czenie połowy mieszkania, zmuszone byłyśmy wykupić dla każdej z nas polisy na życie, opiewające 

na kwotę niespłaconego kredytu plus wysokiego podatku od spadku dla III grupy podatkowej.

W związku z tymi wszystkimi niełatwymi zabiegami, naraziłyśmy się na spore koszty finan-

sowe. Niestety żaden z tych aktów nie ma takiej mocy prawnej jak akt małżeństwa.
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particularly to gynaecological care and perinatal care, in performance of social roles (being a par-

ent) that are important to them, and they are not suitably protected against violence while being one 

of the social groups most vulnerable to violence.

The lack of general changes concerning the rights of people with disabilities in Poland (e.g. a person-

al care assistant, access to a Polish Sign Language interpreter, accessible housing, education) largely 

affects none other than women with disabilities to a greater extent than people with disabilities in 

general or in comparison to men’s situation.

Last year’s report published by the UN Committee on the implementation of the UN Convention on 

the Rights of Persons with Disabilities, ratified by Poland in 2012, highlighted very clearly where 

Poland is underperforming in the implementation of Article 6 – the rights of women with dis-

abilities. This was one the Committee’s principal recommendations. One year has elapsed since the 

report was published – but the situation has practically remained unchanged.

Woman, LGBT+

This is an account depicting my situation and that of my wife. We got married in Copenhagen 

in 2018. Being in full knowledge that our marriage certificate is a useless slip of paper in Poland, 

we sought legal advice to find out in what way we could protect each other in case various circum-

stances might occur – on order for our marriage, although indirectly, to be legally valid in the 

country in which we live on a daily basis.

It turned out that in order to raise our status even a little closer to the status enjoyed by a Polish 

married couple in the legal sense, we had to draw up and execute notarial deeds of power of at-

torney (e.g. to be eligible to seek information about our spouse’s health). Unfortunately, there is no 

way to issue a power of attorney for every possible scenario... (e.g. such a power of attorney is not 

recognized at a post office), and it is not valid for the last will that we leave to each other after death. 

Unfortunately, it can be easily undermined by the closest family owing to the fact that in the legal 

sense we are ‘strangers’ to each other.

A year later we bought a flat – as persons being strangers to each other, of which we were reminded 

every time we had to execute loan agreements or notarial deeds that enquired about our marital 

status which in Poland is ‘a single woman’. In order to secure each other against the gigantic in-

heritance tax in case either of us died, which is applicable between strangers, where only a half of  

the property is inherited, we were forced to buy life insurance for each of us in the amount 

of the unpaid loan plus the high tax applicable for taxation group 3.

As a result of all these uneasy procedures, we had to expend a large amount of money. Sadly, none 

of these legal instruments has the legal capacity equal to a marriage certificate.
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3. Wnioski i rekomendacje

Podczas spotkania, po opowiedzeniu swoich historii, uczestniczki miały okazję przedstawić własne opinie 
dotyczące okoliczności przyczyniających się do dyskryminacji zwielokrotnionej oraz możliwych środków 
zapobiegania i przeciwdziałania jej. Wyrażone przez uczestniczki uwagi zostały uporządkowane i przeformułowane 
w przedstawione poniżej wnioski i rekomendacje.

a. okoliczności przyczyniające się do dyskryminacji zwielokrotnionej

Zapytane o okoliczności powodujące zaistnienie opisanych przypadków dyskryminacji 

zwielokrotnionej lub sprzyjające temu uczestniczki spotkania wymieniały trzy ich rodzaje:

1) kreowanie negatywnego wizerunku osób należących do grup narażonych na dyskry-

 minację i stosowanie mowy nienawiści przez media i polityków,

2) niedostatek wiedzy społeczeństwa w obszarze przeciwdziałania i zapobiegania dyskry-

 minacji,

3) brak odpowiednich przepisów, nieprzestrzeganie obowiązującego prawa przez osoby 

 dyskryminujące lub ich otoczenie oraz niedostępność środków ochrony prawnej dla  

 ofiar.

1) Media i polityka

Działalność polityków i mediów sprzyjająca zachowaniom dyskryminacyjnym w opinii uczest-
niczek polega przede wszystkim na kreowaniu negatywnego wizerunku osób pochodzących 
z grup narażonych na dyskryminację (m.in. imigrantów, społeczności LGBTIQ+) oraz 
posługiwania się mową nienawiści. Przekaz taki, w opinii uczestniczek, może wzbudzać 

w jego odbiorcach poczucie zagrożenia i uczucie nienawiści wobec tych osób i grup.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami za sprzyjające dyskryminacji uczestniczki 

uznały z kolei kreowanie w debacie publicznej fałszywego wizerunku takich osób, tj.:

 depodmiotyzowanie ich przez ukazywanie i traktowanie jako „podopiecznych” – osób 
 wymagających specjalnej opieki i pomocy, niebędących w stanie funkcjonować i decy- 
 dować o sobie samodzielnie,
 ukazywanie osób z niepełnosprawnościami funkcjonujących samodzielnie jako doko-

 nujących czegoś niemożliwego, „superbohaterów”.

W zakresie działalności mediów uczestniczki spotkania wskazywały na działalność mediów 
zarówno publicznych, jak i prywatnych.
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3. Conclusions
and recommendations

During the meeting, having given their accounts, the Participants had an opportunity to present their own 
opinions regarding the circumstances leading to multiple discrimination and about possible ways of preventing 
and combating it. The comments expressed by the Participants have been collated and rephrased in the form 
of conclusions and recommendations as presented below.

a. circumstances that are conducive to multiple discrimination

When asked about circumstances causing or conducive to the occurrence of the cases of 

multiple discrimination they had recounted, the Participants would mention three types 

of such circumstances:

1) creation of a bad image of people belonging to groups vulnerable to discrimination and 

 use of hate speech by the media and politicians,

2) scarce awareness of the public about prevention and combat of discrimination,

3) the lack of suitable provisions of the law, disregard of the applicable law by persons  

 who commit acts of discrimination or those in their surroundings, and the lack of legal

 remedies for the victims.

1) The media and politics

In the Participants’ opinion, the activities by the media and politicians that are conducive 
to discriminatory behaviour involve above all creating a bad image of people belonging 
to groups vulnerable to discrimination (e.g. immigrants, LGBTIQ+ communities), and using 
hate speech. Such messages, according to the Participants, may evoke in the recipients 

a feeling of threat from and hatred towards such persons and groups.

In the case of people with disabilities, the Participants found the creation of a false repre-

sentation of such people in the public debate as conducive to discrimination, i.e.:

 denying them the status of an individual person and treating them as “persons under 

 somebody else’s care” – ones who need special care and help, without the capacity  to inde-
 pendently function and decide for him- or herself,
 presenting people with disabilities who live independently as those who perform some-

 thing impossible, as “superheroes”.

With regard to the media, the Participants pointed to the activity of both the state owned 
and private media.
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2) Społeczeństwo

Uczestniczki podkreślały także rolę niedostatku wiedzy społeczeństwa jako okoliczności 
przyczyniającej się do występowania opisanych przypadków dyskryminacji. Wskazywały 

na braki wiedzy po stronie nie tylko sprawców określonych czynów, ale także po stronie 

ofiar oraz ich otoczenia. Uczestniczki zwróciły w szczególności uwagę na problem stoso-

wania przemocy przez otoczenie sprawców lub ofiar wobec osób zgłaszających przypadki 

dyskryminacji lub przemocy oraz osób im pomagających.

Mówiąc o dyskryminacji kobiet z niepełnosprawnościami, uczestniczki wskazały z kolei 

na problem dyskryminacji kobiet w obrębie grupy osób z niepełnosprawnościami. 

Przykładem dyskryminacji było nieuwzględnianie w działaniach rzeczniczych specyfi-
cznych postulatów kobiet z tej grupy, a także występowanie “szklanego sufitu” w organiza-
cjach działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

3) Prawo

W obrębie trzeciego rodzaju okoliczności uczestniczki wymieniały m.in. utrudniony 

dostęp do środków ochrony prawnej. Utrudnienia polegały w szczególności na:
 braku faktycznej możliwości prowadzenia swoich spraw dotyczących dyskryminacji 

 – związanej z zamieszkiwaniem w mniejszych miejscowościach oraz pracy poza miej- 
 scem zamieszkania,
 braku wiedzy ofiar o przysługujących im środkach ochrony prawnej,
 braku dostępności pomocy prawnej dla ofiar,
 nieuzasadnionym umarzaniu postępowań prowadzonych w sprawach związanych ze 

 stosowaniem przemocy.

Uczestniczki wskazywały także na brak odpowiednich przepisów prawa w zakresie zapo-

biegania i przeciwdziałania dyskryminacji, w szczególności:
 brak przepisów dotyczących dyskryminacji w sektorze prywatnym,
 nieuwzględnienie w obowiązujących przepisach dyskryminacji wielokrotnej,
 nieuwzględnienie w katalogu przestępstw z nienawiści w polskim Kodeksie karnym 

 przestępstw popełnianych wobec osób LGBTIQ+,
 brak przepisów krajowych wdrażających postanowienia Konwencji o prawach osób

 z niepełnosprawnościami.

Co istotne, uczestniczki zwróciły również uwagę na fakt, iż poszczególne okoliczności 

przyczyniające się do dyskryminacji lub jej sprzyjające wzajemnie oddziałują na swoje 

występowanie. W szczególności wskazywały, że działalność publiczna polityków oraz 

mediów wpływa na zachowanie społeczeństwa, którego postawy kształtują z kolei 

przekazy polityków i mediów.
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2) The public

The Participants also underscored the role of the deficit of public awareness as a circum-

stance that is conducive to the occurrence of the reported cases of discrimination. They 

pointed to the lack of awareness not only on the side of the perpetrators of particular acts, 

but also on the side of the victims and their surroundings. The Participants emphasized in 

particular the problem of violence used by the surrounding of the perpetrators or their 

victims against the people reporting the cases of discrimination or violence and against 

people helping them.

With regard to discrimination against women with disabilities, the Participants pointed 

to the problem of discrimination against women within the group of people with disabili-

ties. One example of discrimination was the fact that specific demands of women from 
this group were not recognized in advocacy activities, and another was the occurrence of 
a “glass ceiling” in organizations working for the benefit of people with disabilities.

3) The law

Within the third type of the circumstances, the Participants reported difficulties in access 

to legal remedies. Such difficulties involved in particular:
 the lack of an actual possibility to act on one’s own behalf in cases involving discrimina-

 tion – connected with the place of residence in smaller towns and rural areas or with  
 work outside one’s own place of residence,
 victims’ lack of awareness about legal remedies to which they are eligible,
 the lack of access to legal assistance for the victims,
 ungrounded discontinuation by courts of proceedings conducted in cases involving 

 violence.

The Participants also pointed to the lack of suitable provisions of the law in the area of 

prevention of and combating discrimination, and in particular:
 the lack of provisions concerning discrimination in the private sector,
 no recognition in the existing laws of multiple discrimination,
 no recognition in the Polish Criminal Code’s hate crimes list of crimes committed 

 against LGBTIQ+ people,
 no domestic regulations that would implement the provisions of the Convention on 

 the rights of people with disabilities.

Importantly, the Participants also pointed to the fact that the individual circumstances 

that are conducive to or encouraging for discrimination mutually affect each other’s  

occurrence. They underscored that the public activity of politicians and the media both 

affect the behaviour of the public whose attitudes in turn shape the communication of 

politicians and the media.
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b. Rekomendacje

Wobec kumulacji różnych przyczyn i okoliczności sprzyjających dyskryminacji 

oraz ich wzajemnych oddziaływań uczestniczki podkreślały, że w celu zapobiegania 

i przeciwdziałania dyskryminacji konieczne jest podejmowanie równoległych działań 

o charakterze edukacyjno-komunikacyjnym oraz prawnym – w zakresie zarówno 

przestrzegania obowiązującego prawa, jak i prac legislacyjnych.

1) Edukacja i komunikacja

W odniesieniu do działań o charakterze edukacyjno-komunikacyjnym uczestniczki 
wskazywały na konieczność:
 edukacji społeczeństwa – tak w temacie antydyskryminacji i równości w ogólności, jak

 i w odniesieniu do funkcjonowania poszczególnych grup narażonych na dyskryminację;
 zmiany złej kreacji wizerunku poszczególnych grup i ich reprezentantek/ów w debacie

 publicznej i mediach;

 wspierania ofiar – informowania ich o możliwości zgłaszania przemocy i dyskryminacji
 oraz o istniejących instytucjach i organizacjach mogących udzielić im pomocy, a także  
 zapewnienia im efektywnego poradnictwa prawnego.

2) Prawo

W zakresie działań związanych ze stosowaniem i stanowieniem prawa uczestniczki 
zwróciły z kolei uwagę na potrzebę:
 zapewnienia ofiarom realnego dostępu do środków ochrony prawnej – w szczególności

 osobom wykluczonym społecznie,
 kompleksowego uregulowania zapobiegania i przeciwdziałania dyskryminacji w sek-

 torze prywatnym,
 uwzględnienia w przepisach prawa dyskryminacji wielokrotnej,
 uwzględnienia w katalogu przestępstw z nienawiści w polskim Kodeksie karnym 

 przestępstw popełnianych wobec osób LGBTIQ+.

Uczestniczki zwróciły ponadto uwagę, że sam proces legislacyjny powinien być prowa-

dzony w sposób umożliwiający uczestniczenie w nim przedstawicielek/i grup narażo-

nych na dyskryminację, m.in. przez:
 włączanie w proces konsultacji nie tylko organizacji rzeczniczych, ale także self-

 -adwokatów/ek (osób z niepełnosprawnością intelektualną występujących we własnym 
 imieniu);
 prowadzenie konsultacji w sposób umożliwiający zgłaszanie postulatów przez osoby 

 narażone na dyskryminację wielokrotną;
 prowadzenie konsultacji w sposób umożliwiający pełne uczestnictwo w nich osobom

 z niepełnosprawnościami (np. konsultacje zdalne dostępne dla osób niewidomych,
 spotkania konsultacyjne dostępne dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi).
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a. Recommendations

Given the cumulation of various causes and circumstances that are conducive to discrimi-

nation and their mutual interaction, the Participants emphasized that in order to prevent 

and combat discrimination it is necessary to undertake parallel activities of an educational 

and communicational and legal character – both in terms of compliance with the existing 

law and in legislative work.

1) Education and communication

With regard to activities of an educational and communicational character, the Partici-
pants pointed to the necessity of:
 educating the public – both in terms of countering discrimination and in favour 

 of equality in general, and in relation to the functioning of relevant groups vulnerable 
 to discrimination;
 changing the creation of the bad image of particular groups and their representatives 

 in the public debate and the media;

 supporting the victims – to inform them of the possibility to report violence and 
 discrimination and of the institutions and organizations capable of helping them, 
 as well as to provide them with effective legal counsel.

2) The law

With regard to activities related to the use of law and to law-making, the Participants  
underscored the necessity to do the following:
 to provide victims with genuine access to legal remedies – in particular people who are 

 socially excluded;
 to comprehensively regulate prevention of and combat against discrimination in 

 the private sector,

 to recognize multiple discrimination in provisions of the law,

 to recognize crimes committed against LGBTIQ+ people in the Polish Criminal Code’s 

 hate crimes list.

Moreover, the Participants underscored that the legislative process itself should be con-

ducted in a way that will make it possible for representatives of groups vulnerable to dis-

crimination to participate in it, e.g. by means of:

 including in the consultation process not only advocacy organizations, but also self--

 advocates (people with intellectual disability acting on their own behalf),
 conducting consultations in a way that will make it possible for people vulnerable 

 to multiple discrimination to propose their motions;

 conducting consultations in a way that will enable full participation in it for people 

 with disabilities (e.g. remotely-run consultations accessible for blind people, consulta-
 tion meetings accessible for people with mobility impairment).
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Uczestniczki odniosły się również do podmiotów odpowiedzialnych za wdrażanie 

opisanych wyżej rozwiązań:

1) przede wszystkim mocno podkreślały konieczność podejmowania inicjatyw oddolnych

 przez obywateli i organizacje społeczne, w szczególności w zakresie edukacji 
 społeczeństwa;
2) zwróciły także uwagę na potrzebę szerszej współpracy pomiędzy poszczególnymi 

 grupami narażonymi na dyskryminację (a także zrzeszającymi je organizacjami) oraz 
 nieodzowność podjęcia wspólnych działań na rzecz przeciwdziałania i zwalczania dys- 
 kryminacji, w tym dyskryminacji wielokrotnej;
3) jednocześnie podkreśliły konieczność zwrócenia na omawiany problem uwagi polity-

 ków oraz potrzebę współpracy międzysektorowej pomiędzy administracją publiczną  

 (w tym samorządową) i organizacjami społecznymi.
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The Participants also referred to authority entities responsible for implementation of 

the solutions described above:

1) first, they emphasized the necessity for citizens and social organizations to undertake 

 grassroots initiatives, in particular with regard to educating the public;
2) they underscored the need for broader cooperation between relevant groups vulnerable 

 to discrimination (as well as organizations they are part of) and for common action 
 aimed at preventing and combating discrimination including multiple discrimination;
3) at the same time, they highlighted the necessity to attract to this problem the attention 

 of politicians and the need for intersectoral cooperation between the public adminis- 

 tration (including local government) and social organizations.
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4. Komentarz do Raportu

Temat pierwszego Okrągłego Stołu – dyskryminacja zwielokrotniona – został wybrany 
nieprzypadkowo. Pomimo swojej istotności, problem ten nie jest bowiem przedmiotem 
ani szerszych badań i analiz, ani prac legislacyjnych. Podczas spotkania bardzo uważnie 
wsłuchiwałam się więc w głosy uczestniczek. W opowiadanych przez nie historiach szukałam 
zarówno wspólnych mianowników, jak i indywidualnej perspektywy, która w przypadku 
osób doświadczających dyskryminacji wielokrotnej powinna być szczególnie uwzględniona.

Równie ważne było dla mnie oddanie głosu uczestniczkom w drugiej części Okrągłego 
Stołu. Wypracowane w jej trakcie wnioski pozwalają zauważyć kluczowe problemy 
dotyczące występowania dyskryminacji zwielokrotnionej, jak również możliwe sposo-
by ich rozwiązywania. Występowaniu dyskryminacji zwielokrotnionej sprzyja wiele 
okoliczności, takich jak kreowanie negatywnego wizerunku określonych grup w deba-
cie publicznej, niedostatek wiedzy społeczeństwa, a także brak odpowiednich przepisów 
prawa bądź nieprzestrzeganie obowiązujących regulacji.

Przeciwdziałanie i zapobieganie dyskryminacji zwielokrotnionej wymaga zatem od nas 
podejmowania równolegle działań prawnych oraz prowadzących do zmiany świadomości 
społecznej. Konieczne jest zapewnienie ofiarom realnego dostępu do środków ochrony 
prawnej oraz podjęcie prac legislacyjnych w obszarze kompleksowego uregulowania 
kwestii dyskryminacji w sektorze prywatnym, uregulowania problemu dyskryminacji 
zwielokrotnionej, a także uwzględnienia w katalogu przestępstw z nienawiści w polskim 
Kodeksie karnym dodatkowych przesłanek poza obecnie występującymi: pochodzeniem 
narodowym i etnicznym, rasą i religią. Jednocześnie należy stale pracować nad zwiększaniem 
świadomości społecznej w obszarze dyskryminacji zwielokrotnionej.

Działania te muszą być podejmowane wspólnie, międzysektorowo i ponadbranżowo. 
Ogromnie ważne jest podejmowanie inicjatyw oddolnych oraz wsparcie ruchów i organizacji 
pracujących na rzecz różnych grup narażonych na dyskryminację zwielokrotnioną. Dlatego 
dziękuję bardzo wszystkim uczestniczkom Okrągłego Stołu zarówno za udział w spotkaniu, 
znakomitą dyskusję i kompleksowe rekomendacje, jak i codzienną pracę w tym obszarze.

Działalność oddolna wymaga jednak również wsparcia ze strony polityczek i polityków.  
Dlatego też będę aktywnie wykorzystywać niniejszy raport w pracy w Parlamencie 
Europejskim, m.in. przy składaniu poprawek do dokumentów dotyczących kwestii 
równościowych lub antydyskryminacyjnych. Raport wraz z wnioskami przekazany zostanie 
także pozostałym parlamentarzyst(k)om, Komisji Europejskiej, w szczególności Komisarce 
ds. Równości, oraz parasolowym organizacjom pozarządowym. Mam nadzieję, że historie 
i rekomendacje w nim zawarte przysłużą się wspólnej, skutecznej walce z dyskryminacją 
zwielokrotnioną.

dr. Sylwia Spurek

Posłanka do Parlamentu Europejskiego
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4. Report commentary
It is no coincidence that multiple discrimination was the subject of the first Roundtable. 
Despite the fact how significant it is, this problem has not been a subject of any extensive 
research or analysis, or legislative work. During the meeting I was listening to the Partici-
pants’ opinions very carefully. In the accounts they were giving, I was seeking both com-
mon denominators and an individual perspective that in the case of people experiencing 
multiple discrimination should be recognized with particular care.

It was equally important for me to let the Participants speak in the Roundtable’s second 
part. The recommended solutions formulated in this part allow discerning crucial prob-
lems leading to the occurrence of multiple discrimination, as well as possible ways of solving 
them. The occurrence of multiple discrimination is encouraged by a number of circum-
stances, such as creation of a bad image of particular groups in the public debate, the lack 
of public awareness, as well as the lack of suitable provisions of the law or disregard of the 
existing laws.

Prevention and combating multiple discrimination require us to undertake legal measures 
in parallel with activities aimed at changing the public awareness. It is necessary to provide 
victims with genuine access to legal remedies and to undertake legislative actions in the 
field of comprehensive regulation of discrimination in the private sector, to regulate mul-
tiple discrimination, as well as to recognize in the Polish Criminal Code’s hate crimes list 
additional grounds aside from the existing ones that consist of national and ethnic origin, 
race, and religion. At the same time, work should be continued aiming at raising public 
awareness regarding multiple discrimination.

We must undertake these actions together, they must be intersectoral and comprehen-
sive. It is extremely important to undertake grassroots initiatives and to mobilize and sup-
port movements and organizations working for the benefit of various groups vulnerable 
to multiple discrimination. Therefore, thank you to all the Roundtable Participants, both 
for your participation in the meeting, an excellent discussion and comprehensive recom-
mendations, as well as for your everyday work in this field.

Any grassroots activity, however, requires support from politicians. Therefore, I am go-
ing to actively use this report in my work at the European Parliament, e.g. in submitting 
amendments to documents concerning equality or anti-discrimination matters. The Re-
port along with the recommendations will also be delivered to other parliamentarians, 
the European Commission, and in particular to the Commissioner for Equality and NGO 
umbrella organizations. I hope that the accounts given and the recommendations con-
tained in this report will contribute to our common and effective fight against multiple 
discrimination.

Dr. Sylwia Spurek

Member of the European Parliament
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