Podpisaną petycję prosimy odesłać na adres: Centrum Życia i Rodziny
Skrytka pocztowa 99, 00-963 Warszawa 81
Petycje zostaną przekazane zbiorczo do wskazanego niżej adresata.

✂

Sz. P. Mateusz Morawiecki
Premier RP
Szanowny Panie Premierze,
Opublikowana niedawno przez Komisję Europejską „Strategia na rzecz równości LGBTIQ na lata 2020-25” jest
próbą podważenia pozycji i roli małżeństwa i rodziny w polskim systemie prawnym. Dlatego apeluję o jednoznaczną
odpowiedź na ten dokument!
Komisja Europejska już nie po raz pierwszy dąży do zagwarantowania tzw. mniejszościom seksualnym statusu równego
rodzinom opartym na małżeństwie kobiety i mężczyzny. Autorzy „Strategii” żądają wprowadzenia mechanizmu wzajemnego
uznawania, a zatem dążą do tego, aby:
•
•
•

związek partnerski lub „małżeństwo” osób tej samej płci,
adopcja dzieci przez pary osób tej samej płci,
zmiana płci

dokonane w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej, były uznawane przez wszystkich jej członków.
Ponadto domagają się równości związków osób określających się jako LGBTIQ w ustawodawstwie państw członkowskich
i podkreślają, że będzie to temat w negocjacjach z państwami kandydującymi.
Osiągnięcie tych celów przez Komisję Europejską będzie oznaczać dla Polski całkowity demontaż kluczowych instytucji polskiego prawa rodzinnego, mającego swoje fundamenty w Konstytucji RP, a rozwiniętego
m.in. w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.
Wartości, na których jest ono oparte: małżeństwo będące związkiem kobiety i mężczyzny, rodzina, rodzicielstwo
i macierzyństwo, zostaną pozbawione należytej ochrony, a w przyszłości zastąpione tezami zaczerpniętymi
z lewackiej, oderwanej od prawa naturalnego, ideologii.
Dlatego stanowczo domagam się, aby polski rząd w sposób jednoznaczny poinformował Komisję Europejską,
że cele zawarte w „Strategii na rzecz równości LGBTIQ na lata 2020-25” są nie do pogodzenia z wartościami leżącymi
u podstaw polskiego ustroju!
Jest to szczególnie ważne w kontekście gróźb unijnych urzędników, deklarujących podjęcie kroków prawnych, jeśli dialog
w tym zakresie nie przyniesie oczekiwanych przez nich skutków.
Państwa, które bronią porządku naturalnego tzn. małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny – a które
stanowią mniejszość – mogą zatem stać się przedmiotem bezpardonowego nacisku, a może nawet i szantażu politycznego
ze strony Komisji Europejskiej.
Tym bardziej liczę na Pański ruch wyprzedzający tę presję i zajęcie przez polski rząd jednoznacznego stanowiska wobec
takich deklaracji.
Z poważaniem

czytelny podpis

dane kontaktowe :

Wypełnij pola drukowanymi literami. Nie bądź anonimowy/a! Twój podpis odniesie skutek, gdy będzie wiadomo, kto go złożył.

imię
adres (ulica, nr domu, nr mieszkania)

07-25-01

telefon

e-mail

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Fundację Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 42 lok. 501, 00-695 Warszawa, w celu informowania o przebiegu kampanii oraz utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych
i możliwościach wspierania działalności Fundacji. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionym dokończenie na następnej stronie >

IN/WA/1075/02/01

kod pocztowy, miejscowość

i interesami realizowanymi przez Fundację, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe informowanie o przebiegu kampanii oraz o realizacji celów statutowych Fundacji.
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do
przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Fundacji, przy ul. Nowogrodzkiej 42 lok. 501, 00-695, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”
lub mailowo na adres iod@czir.org
Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Fundacji usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze,
prawnicze, księgowe, kadrowe.
Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym
przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych
w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

