
 

 

Bruksela, 20.11.2020 

 

Wspólny sekretariat rejestru służącego przejrzystości 

Komisja Europejska / Parlament Europejski 

DW: 

Věra Jourová, Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej ds. Wartości i Przejrzystości 

Ilze Juhansone, Sekretarz Generalna Komisji Europejskiej 

 

 

Dotyczy: Skarga na wpis do Rejestru służącego przejrzystości UE (numer TR 
206499215012-94) 

 

My, niżej podpisani posłowie do Parlamentu Europejskiego, niniejszym składamy pisemną skargę 
odnośnie do wpisu „Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris”, numer w Rejestrze służącym 
przejrzystości (TR): 206499215012-94. 

Naszym zdaniem organizacja ta jest podejrzana i niebezpieczna ze względu na powiązania z 
organizacjami ultraprawicowymi, fundamentalistycznymi oraz prawdopodobne związki z 
oligarchami i władzami rosyjskimi. Ponadto istnieje wiele dowodów na to, że organizacja ta 
prowadzi wysoce szkodliwe działania. W związku z tym należy stwierdzić, że organizacja ta 
naruszyła i nadal narusza wiele klauzul Kodeksu Postępowania Rejestru służącego 
przejrzystości, w szczególności: 

 

1. Punkt a) zawsze identyfikować się poprzez podanie imienia i nazwiska oraz numeru 
rejestracyjnego, jeśli dotyczy, oraz podmiotu lub podmiotów, dla których pracują lub które 
reprezentują; deklarować interesy, zamiary lub cele, które promują oraz, w stosownych 
przypadkach, podawać klientów lub członków, których reprezentują; 

Organizacja nie wspomina w swoim wpisie w Rejestrze służącym przejrzystości, że reprezentuje 
interesy i cele think tanku „Agenda Europe”, który - zgodnie ze swoim programem1 - ma na celu 
„cofnięcie „osiągnięć rewolucji kulturalnej” lat 60-tych XX w. w Europie”. Jak donosi Europejskie 
Forum Parlamentarne ds. Praw Seksualnych i Reprodukcyjnych (EPF)2, a za nim Wielka Koalicja 
na rzecz Równości i Wyboru (koalicja zrzeszająca prawie 100 pozarządowych organizacji obrony 

 
1 "Restoring the Natural Order, An Agenda for Europe," 
https://agendaeurope.files.wordpress.com/2019/05/rtno-2014.pdf  
2 The religious extremists’ vision to mobilize European societies against human rights on sexuality and 
reproduction,” https://www.epfweb.org/sites/default/files/2020-05/rtno_epf_book_lores.pdf  

https://agendaeurope.files.wordpress.com/2019/05/rtno-2014.pdf
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praw człowieka)3, “„Rewolucja kulturalna”, którą chcą cofnąć i przeciwko której działają, to nic 
innego jak emancypacja kobiet, uznanie ich równych praw, a także równość osób LGBT +, 
mniejszości narodowych i etnicznych zarówno w sferze publicznej, jak i prywatnej. Równe prawa 
dla kobiet oznaczają dostęp do antykoncepcji, edukacji seksualnej i prawo do przerwania ciąży; 
dla osób LGBT + - legalizacja związków osób tej samej płci, ochrona praw osób transpłciowych i 
interseksualnych, z poszanowaniem ich sprawczości i wolności samostanowienia. Te 
szczegółowe regulacje są konsekwencją rozwoju praw człowieka, które gwarantują równość ludzi 
bez względu na płeć, pochodzenie czy kolor skóry oraz chronią nas wszystkich przed 
dyskryminacją i nękaniem.” 

Jak donosi EPF, jednym z głównych sponsorów think tanku „Agenda Europe” jest skrajnie 
prawicowy oligarcha rosyjski Konstatin Malofeev, na którego USA i UE nałożyły sankcje za 
działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy 
(Rozporządzenie wykonawcze Rady nr 826/2014 z dnia 30 lipca 20144). Malofeev jest również 
powszechnie znany jako bliski sojusznik prezydenta Rosji Władimira Putina5, odpowiadający za 
zorganizowanie i finansowanie działań prorosyjskich separatystów we wschodniej Ukrainie.6 

Nie jest to jedyny wysoce podejrzany związek Instytutu Ordo Iuris, który nie jest ujawniony we 
wpisie do Rejestru. Instytut został założony przez Fundację i Stowarzyszenie im. Piotra Skargi, 
oddział ultrakonserwatywnej organizacji Tradiçao, Família e Propriedade (TFP), co przyznał 
ówczesny prezes Aleksander Stępkowski w 2017 r.7 i co widoczne jest we wpisie KRS Fundacji, 
gdzie jako założyciele widnieją członkowie TFP Leonard Przybysz, Mathias Gero von Gersdorf i 
Caio Xavier da Silveria.8 9 Organizacja TFP została opisana jako „sekta brazylijska” po śledztwie 
przeprowadzonym przez wielokrotnie nagradzanego dziennikarza Tomasza Piątka10, „skrajnie 
prawicowa sekta” – przez niemiecką badaczkę i politolożkę Karin Priester11 i jest wymieniona w 
raporcie nt. sekt Komisji Śledczej ds. Sekt francuskiego Zgromadzenia Narodowego, w kategorii 
organizacji „pseudokatolickich”.12 Konsulat USA w São Paulo informował o „niepotwierdzonych 
donosach nt. zaangażowania TFP w akty terroryzmu i sabotażu”, oraz iż TFP prowadzi sekcję 
paramilitarną, która szkoli członków w posługiwaniu się bronią palną, w tym automatyczną, oraz 

 
3 "Cultural and religious counterrevolution. Is Polish Law under the Threat of Christian Fundamentalists’ 
Ideology? Publication – Context and Summary," https://www.wielkakoalicja.pl/wp-
content/uploads/2020/02/OI_EN_wer-2.pdf  
4 „Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 826/2014 z dnia 30 lipca 2014 r.”, https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014R0826  
5 „Potentat powiązany z Kremlem chce uczynić z Władimira Putina cara Rosji,” 
https://www.thetimes.co.uk/article/vladimir-putin-tycoon-aims-to-make-vladimir-putin-russias-tsar-
cmdhjwsqh  
6 Profil Konstantina Malofeeva w bazie danych na Forum Wolnej Rosji: https://www.spisok-
putina.org/en/personas/malofeev-2/  
7"Skąd instytut Ordo Iuris wziął 3 miliony złotych," https://www.rp.pl/Spoleczenstwo/171009673-Skad-
instytut-Ordo-Iuris-wzial-3-miliony-zlotych.html  
8 Klementyna Suchanow, „To jest wojna - Kobiety, Fundamentaliści i Nowe Średniowiecze”, str. 410, 498 
9 Wpis do KRS nr 0000055504: https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html 
10 “Ordo Iuris, sekta z Brazylii i... dygnitarze Putina” https://wyborcza.pl/7,75968,21605548,ordo-iuris-
sekta-z-brazylii-i-dygnitarze-putina.html 
11 “Die Priesterbruderschaft, die Politik und der Papst” 
https://web.archive.org/web/20150924015324/http://www.frankfurter-
hefte.de/upload/Archiv/2009/Heft_03/PDF/NGFH_Maerz_09_Priester_Web.pdf 
12 “Rapport fait au nom de la Commission d’Enquête sur les Sectes” http://www.assemblee-
nationale.fr/rap-enq/r2468.asp 
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w walce kontrpartyzanckiej.13 Juan Fernández y Krohn, który usiłował dokonać zabójstwa 
Papieża Jana Pawła II w 1982 r., twierdził, iż jest powiązany z TFP.14 

Co więcej, Stowarzyszenie im. Piotra Skargi było „organizacją partnerską” forum „Wielka rodzina 
i przyszłość ludzkości”, które odbyło się w 2014 r. w Moskwie, zorganizowanego przez National 
Glory Center - instytucję założoną i finansowaną przez rosyjskiego oligarchę Vladimira Yakunina. 
Yakunin to były radziecki dyplomata i rosyjski wiceminister, objęty sankcjami zarówno przez Stany 
Zjednoczone, jak i UE po inwazji Rosji na Krym. Forum zostało zainaugurowane na samym 
Kremlu i odbyło się w jego pobliżu.15 

Wreszcie, ekspert Instytutu Ordo Iuris Ewa Ślizień-Kuczapska była panelistką podczas „Forum 
Świętości Macierzyństwa” w Mińsku w 2018 r. oraz w Belgradzie w 2019 r.; przy czym 
współgospodarzami tego pierwszego byli prezydenci Władimir Putin i Aleksander Łukaszenko16, 
natomiast na drugie forum prezydent Putin przesłał swoje pozdrowienia.17 

Oprócz naruszenia klauzuli A Kodeksu poprzez nieujawnianie powyższych informacji, należy 
stwierdzić, że organizacja mająca oczywiste i rozległe powiązania z niebezpieczną, brazylijską 
sektą, z rządem Rosji oraz osobami objętymi sankcjami UE w żadnym wypadku nie powinny 
korzystać z akredytacji i nienadzorowanego dostępu do Parlamentu Europejskiego i innych 
instytucji UE. 

 

2. Klauzula d) zapewnić, aby, zgodnie z ich najlepszą wiedzą, informacje, które podają przy 
rejestracji, a następnie w ramach swojej działalności objętej niniejszym rejestrem, były kompletne, 
aktualne i niewprowadzające w błąd; przyjąć do wiadomości, że wszystkie dostarczone informacje 
podlegają przeglądowi i zgodzić się na reagowanie na wnioski administracji o dodatkowe 
informacje i aktualizacje; 

Informacje dostarczone przez Instytut Ordo Iuris celowo są wysoce mylące, ponieważ nie 
obejmują głównych dziedzin działalności organizacji, w których osiągnęła największe „sukcesy” 
w ostatnich miesiącach: 

a) Trwająca kampania mająca na celu osłabienie ochrony praw człowieka i równości płci, ze 
szczególnym uwzględnieniem praw osób LGBTI, w tym prawa UE odnoszącego się do 
tych kwestii. Organizacja skutecznie lobbowała gminy na jednej trzeciej terytorium Polski, 
aby naruszały prawo UE, przyjmując rezolucje - oparte na projekcie przygotowanym przez 
organizację - przeciwko zjawisku, które rzeczona organizacja określa jako „ideologia 
LGBT”18, często określając się jako „strefy wolne od LGBT”, co potępiła przewodnicząca 
KE Ursula von der Leyen w swoim orędziu State of the European Union, stwierdzając: 

 
13 Telegram z Konsulatu USA w São Paulo do Sekretarza Stanu USA 
http://wikileaks.org/plusd/cables/1979SAOPA00748_e.html 
14 Blog Juana Fernándeza y Krohna http://juanfernandezkrohn.blogspot.com/2017/02/implosion-de-la-tfp-
y-muerte-de-la.html 
15 „Sąd zabronił Marcie Lempart mówić, że Ordo Iuris to „opłacani przez Kreml fundamentaliści””, 
https://oko.press/sad-zabronil-marcie-lempart-mowic-ze-ordo-iuris-to-oplacani-przez-kreml-
fundamentalisci/  
16 idem 
17 Tweet z profilu rządu Federacji Rosyjskiej: 
https://twitter.com/KremlinRussia_E/status/1192453315554086913  
18 "Jedna trzecia Polski zadeklarowała “strefę wolną od LGBT””, https://balkaninsight.com/2020/02/25/a-
third-of-poland-declared-lgbt-free-zone/  

http://wikileaks.org/plusd/cables/1979SAOPA00748_e.html
http://juanfernandezkrohn.blogspot.com/2017/02/implosion-de-la-tfp-y-muerte-de-la.html
http://juanfernandezkrohn.blogspot.com/2017/02/implosion-de-la-tfp-y-muerte-de-la.html
https://oko.press/sad-zabronil-marcie-lempart-mowic-ze-ordo-iuris-to-oplacani-przez-kreml-fundamentalisci/
https://oko.press/sad-zabronil-marcie-lempart-mowic-ze-ordo-iuris-to-oplacani-przez-kreml-fundamentalisci/
https://twitter.com/KremlinRussia_E/status/1192453315554086913
https://balkaninsight.com/2020/02/25/a-third-of-poland-declared-lgbt-free-zone/
https://balkaninsight.com/2020/02/25/a-third-of-poland-declared-lgbt-free-zone/


„Strefy wolne od LGBTI to strefy wolne od ludzi i nie ma dla nich miejsca w naszej unii”.19 
UE odrzuciła również finansowanie sześciu z nich, a komisarz Helena Dalli wyjaśniła: 
„Państwa członkowskie i władze państwowe muszą szanować wartości UE i prawa 
podstawowe. Z tego powodu odrzucono 6 wniosków o partnerstwo miast, w których wzięły 
udział polskie władze, które wprowadziły „strefy wolne od LGBTI” lub „prawa rodziny”.20 

b) Ogólnoeuropejska kampania wzywająca UE do nieratyfikowania Konwencji Rady Europy 
z 2011 r. w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, znanej jako 
Konwencja Stambulska21. Konwencja została ratyfikowana przez Polskę w 2015 roku, lecz 
pod naciskiem Instytutu Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wystąpił z oficjalnym 
wnioskiem do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wszczęcie 
postępowania w sprawie wycofania kraju z Konwencji, Premier Morawiecki skierował 
konstytucyjność konwencji do zbadania przez kontrolowany przez PiS i bezprawnie 
utworzony Trybunał Konstytucyjny22 23, który zgodnie z rezolucją PE z 17 września 2020 
r. uniemożliwia zgodność z prawem UE24. 

c) Co najważniejsze, organizacja ta odegrała decydującą rolę w „wyroku”, wydanym przez 
bezprawnie utworzony organ, jakim jest Trybunał Konstytucyjny25, który w praktyce 
wprowadził całkowity zakaz aborcji w Polsce. Według raportu Open Democracy26, Instytut 
„zinfiltrował państwo polskie w nieustannym dążeniu do zakazu aborcji” i był siłą 
napędową strategii partii rządzącej polegającej na wykorzystaniu przejętego TK zamiast 
dążenia do ustanowienia prawa w celu całkowitego zakazu aborcji, co doprowadziło do 
największych masowych protestów w Polsce od upadku komunizmu27. Zakaz jest 
powszechnie postrzegany jako rażące naruszenie praw człowieka, bezpośrednio 
naruszające Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych ONZ oraz 
Konwencję ONZ w sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet, których 

 
19 "Jak UE może powstrzymać polskie “strefy wolne od LGBT”, https://www.dw.com/en/how-the-eu-can-
stop-polands-lgbt-free-zones/a-55042896  
20 „Unijne środki wstrzymane sześciu polskim miastom w związku ze „strefą wolną od LGBT”, 
https://www.euronews.com/2020/07/29/eu-funding-withheld-from-six-polish-towns-over-lgbtq-free-zones  
21 „Zatrzymaj politykę gender. Stań po stronie rodziny. Petycja przeciwko przystąpieniu UE do konwencji 
stambulskiej”, https://stopgenderconvention.org/en/  
22 „Polska zaczyna naciskać na region, aby zastąpić konwencję stambulską traktatem o prawach rodziny,” 
https://balkaninsight.com/2020/10/06/family-rights-treaty/  
23 „Traktat o przemocy domowej padł ofiarą tępoty politycznej," 
https://balkaninsight.com/2020/08/04/istanbul-treaty-falling-victim-to-political-obtuseness/  
24 „Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie projektu decyzji Rady w 
sprawie określenia wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską,” 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0138_EN.html 
25 „Wyrok Trybunału (Wielka Izba) z dnia 24 czerwca 2019 r. Komisja Europejska przeciwko 
Rzeczypospolitej Polskiej,” https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62018CJ0619  
26  „Ten ultrakonserwatywny instytut zinfiltrował państwo polskie w niestrudzonym dążąniu do zakazu 
aborcji,"https://www.opendemocracy.net/en/5050/ultra-conservative-institute-has-infiltrated-polish-state-
to-ban-abortion/  
27 „Kobiety gromadzą się w Warszawie, wywołując największe polskie protesty od dziesięcioleci,” 
https://www.nytimes.com/2020/10/30/world/europe/poland-abortion-women-protests.html  
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Polska jest stroną, zgodnie z opinią ekspertów ONZ28. Komitet ONZ Przeciwko Torturom 
określił sytuację kobiet po wyroku jako „równoznaczną z torturami”29. 

Kontrast między tym, co jest zawarte we wpisie organizacji do TR, a tym, co robi, jest ogromny. 
Organizacja wymienia pozornie niewinne obszary działalności - można by powiedzieć nawet 
proeuropejskie - takie jak „badanie europejskiej kultury prawnej i promocja jej wyników”, 
„organizacja wydarzeń” i „edukacja młodych prawników”, a wszystko to w odniesieniu do „praw 
człowieka i podstawowych wolności, w tym prawa do poszanowania życia prywatnego i 
rodzinnego, swobody przedsiębiorczości, wolności słowa, autonomii życia rodzinnego i edukacji”. 
Jak wykazaliśmy powyżej, ich faktycznym, wiodącym obszarem działania jest lobbowanie i 
korumpowanie rządów w celu realizacji ich fundamentalistycznego, antyeuropejskiego programu. 

Należy wskazać, że nie ujawniając tych głównych obszarów działalności organizacji oraz 
zaciemniając jej prawdziwe cele i działania, Instytut narusza klauzulę D Kodeksu. Jesteśmy 
również przekonani, że organizacji, która rażąco podważa prawa podstawowe UE i aktywnie dąży 
do wspierania ogólnie pojętego naruszania wartości UE, należy odmówić dostępu do jej instytucji 
i decydentów. 

 

3. Punkt f) ogólnie szanować i unikać wszelkich przeszkód we wdrażaniu i stosowaniu wszystkich 
przepisów, kodeksów i dobrych praktyk zarządzania ustanowionych przez instytucje UE; a także 
klauzula g) nie nakłaniać posłów, urzędników lub innego personelu Unii Europejskiej, asystentów 
lub stażystów tych posłów do naruszania zasad i norm zachowania, które mają do nich 
zastosowanie; 

Z powodów określonych w punktach 1 i 2, Instytut Ordo Iuris, zachęcając przedstawicieli instytucji 
UE i posłów do Parlamentu Europejskiego do udzielenia im wsparcia w osiąganiu swoich 
szkodliwych celów, prowadzi ich do świadomego lub nieświadomego działania przeciwko 
interesom UE, a tym samym naruszania zasad i standardów, których mają obowiązek 
przestrzegać. 

Podsumowując, organizacja reprezentująca interesy niebezpiecznego, zagranicznego 
środowiska oraz wrogiego mocarstwa i ukrywająca ten fakt, prowadząca działania podważające 
integralność UE i szkodzące jej wartościom w co najmniej jednym państwie członkowskim, nie 
powinna mieć możliwości korzystania z wpisu do Rejestru służącego przejrzystości UE. 

W związku z tym domagamy się, wraz z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego Fundacją 
Otwarty Dialog (ODF) i Solidarity Action Brussels (SAB), aby Wspólny sekretariat rejestru 
służącego przejrzystości wszczął pilne dochodzenie w sprawie wymienonych wyżej naruszeń 
Kodeksu Postępowania i w następstwie usunął Instytut Ordo Iuris z Rejestru, zgodnie z 
załącznikiem IV do Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie rejestru służącego 
przejrzystości. 

 

Z poważaniem, 

 
28 „Polska zatrzasnęła drzwi przed legalnymi i bezpiecznymi aborcjami – twierdzą eksperci ONZ,” 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26434&LangID=E  
29 „Zakaz aborcji w Polsce: Kobiet odbiera się ich podstawowe prawa człowieka”, 
”https://www.theparliamentmagazine.eu/news/article/poland-abortion-ban-stripping-women-of-their-
fundamental-human-rights  

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26434&LangID=E
https://www.theparliamentmagazine.eu/news/article/poland-abortion-ban-stripping-women-of-their-fundamental-human-rights
https://www.theparliamentmagazine.eu/news/article/poland-abortion-ban-stripping-women-of-their-fundamental-human-rights
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