Wybory samorządowe 2018
ankietowany: Krzysztof Kukucki

1. Czy w Pana działalności politycznej, społecznej lub zawodowej obecna była ochrona grup
społecznych przed dyskryminacją w jednym albo kilku z nw. zakresów? Proszę zaznaczyć
właściwy kwadrat albo właściwe kwadraty.
Ochrona przed dyskryminacją ze względu na przynależność rasową, etniczną lub
narodową.
x

x
x

Ochrona przed dyskryminacją ze względu na wyznanie albo bezwyznaniowość.
Ochrona kobiet przed dyskryminacją.
Ochrona przed dyskryminacją ze względu na wiek.
Ochrona lesbijek, gejów, osób biseksualnych, osób transpłciowych i osób queer (osób
LGBTQ) przed dyskryminacją.

x

Ochrona przed dyskryminacją ze względu na niepełną sprawność.
Inna niż ww., tj. ………………………………………………..…………………………………………………………
Nie.

Jeżeli którakolwiek odpowiedź została zaznaczona twierdząco, proszę o wskazanie
podejmowanych działań
Publicznie prowadziłem wymianę zdań z lokalnym zwierzchnikiem kościoła katolickiego,
któremu wskazywałem, że nadal w naszym kraju jest rozdział Państwa od Kościoła. W
bieżącej działalności staram się reprezentować stowarzyszenia, związki działające na rzecz
osób niepełnosprawnych oraz równych praw i szans kobiet.
2. Jakie stanowisko zająłby Pan i kierowany przez Pana urząd miasta wobec współpracy szkół
z organizacjami pozarządowymi o nw. profilu? Proszę zaznaczyć właściwy kwadrat albo
właściwe kwadraty – po jednym w każdym wierszu.
stanowisko
profil organizacji pozarządowej
poparcie
neutralne
sprzeciw
sport
x


działająca na rzecz profilaktyki zdrowotnej
x




przeciwdziałanie uzależnieniom
x
upowszechnianie tradycji narodowej
x


pomoc uchodźcom i uchodźczyniom
x


LGBTQ
x




promocja i organizacja wolontariatu
x


prawa kobiet
x
ekologia i ochrona przyrody
x


Jeśli chce Pan rozwinąć udzieloną odpowiedź, proszę wypełnić poniższe pole.
Włocławek będzie wspierał wszelkie akcje edukacyjne promujące tolerację, szacunek do
drugiego człowieka, otwartość na różnorodność.
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3. Czy przygotowując projekt budżetu miasta uwzględni Pan środki na działania edukacyjne
dot. wiedzy na temat orientacji seksualnych, tożsamości seksualnych, identyfikacji
płciowych oraz płci społecznych?
x TAK
 NIE
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi NIE prosimy o jej uzasadnienie
………………………..….………………………..….………………………..….………………………..…………………………..
………………………..….………………………..….………………………..….………………………..…………………………..
………………………..….………………………..….………………………..….………………………..…………………………..
4. Czy jako prezydent miasta zamierza Pan wspierać organizacje pozarządowe, których celem
działania jest pomoc dla osób LGBTQ i edukacja w zakresie orientacji seksualnych,
tożsamości seksualnych, identyfikacji płciowych oraz płci społecznych?
x TAK
 NIE
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi NIE prosimy o jej uzasadnienie
………………………..….………………………..….………………………..….………………………..…………………………..
………………………..….………………………..….………………………..….………………………..…………………………..
………………………..….………………………..….………………………..….………………………..…………………………..
5. Czy wywiesiłby Pan tęczową flagę (symbol osób LGBTQ) na urzędzie miasta w trakcie
obchodów Miesiąca Dumy (Pride Month) lub podczas innych wydarzeń dot. osób LGBTQ?
x TAK
 NIE
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi NIE prosimy o jej uzasadnienie
………………………..….………………………..….………………………..….………………………..…………………………..
………………………..….………………………..….………………………..….………………………..…………………………..
………………………..….………………………..….………………………..….………………………..…………………………..
6. Któremu z nw. wydarzeń odbywających się w Pana mieście udzieliłby Pan – jako prezydent
miasta – honorowego patronatu? Proszę zaznaczyć właściwy kwadrat albo właściwe
kwadraty.
x

x
x

x
x
x

x

Marsz Amazonek, Marsz Różowej Wstążeczki lub inne wydarzenie przypominające
o profilaktyce raka.
Manifa lub inne wydarzenie wyrażające poparcie dla emancypacji i równouprawnienia
kobiet.
Masa Krytyczna lub inne wydarzenie promujące poruszanie się na rowerze.
Marsz dla Życia i Rodziny lub inne wydarzenie wyrażające przywiązanie do tradycyjnych
wartości rodzinnych i poparcie dla ochrony życia poczętego.
Marsz Równości lub inne wydarzenie wyrażające poparcie dla osób LGBTQ.
Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych lub inne wydarzenie upamiętniające tzw. żołnierzy
wyklętych.
Obchody Światowego Dnia AIDS.
Żadnemu z powyższych.

Jeśli chce Pan rozwinąć udzieloną odpowiedź, proszę wypełnić poniższe pole.
………………………..….………………………..….………………………..….………………………..…………………………..
………………………..….………………………..….………………………..….………………………..…………………………..
………………………..….………………………..….………………………..….………………………..…………………………..
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………………………..….………………………..….………………………..….………………………..…………………………..
………………………..….………………………..….………………………..….………………………..…………………………..
7. W którym z wydarzeń zaznaczonych w odpowiedzi na pytanie 6 wziąłby Pan osobisty udział
jako prezydent miasta? Jeśli w odpowiedzi na pytanie 6 zaznaczono odpowiedź „Żadnemu
z powyższych”, proszę przejść do pytania 8.
Marsz Amazonek, Manifa, Masa Krytyczna, Marsz Równości, Obchody Światowego Dnia
AIDS
8. Czy utworzy Pan w urzędzie miasta stanowisko pełnomocnika ds. równego traktowania?
x TAK
 NIE
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK prosimy podać, jakie obowiązki, zadania
i kompetencje miałby pełnomocnik.
Organizacja imprez o charakterze edukacyjnym promujące tolerancje.
9. Czy jako Prezydent Miasta podjąłby Pan działania przeciwko przypadkom dyskryminacji
osób LGBTQ pracujących w urzędzie miasta lub w innych jednostkach administracji
samorządowej?
x TAK
 NIE
Jeśli TAK, czy jest Pan gotowy stworzyć mechanizmy do badania i zwalczania tego typu
dyskryminacji?
x TAK
 NIE
10. Czy przewiduje Pan konsultacje decyzji i polityki miejskiej z organizacjami pozarządowymi?
Jeśli tak, z jakiego profilu organizacjami (spośród nw.) przewiduje Pan konsultacje? Proszę
zaznaczyć właściwe kwadraty poniżej.
profil organizacji pozarządowej

konsultacje

sport
x
działająca na rzecz profilaktyki zdrowotnej
x
przeciwdziałanie uzależnieniom
x
upowszechnianie tradycji narodowej
x
pomoc uchodźcom i uchodźczyniom
x
LGBTQ
x
promocja i organizacja wolontariatu
x
prawa kobiet
x
ekologia i ochrona przyrody
x
11. Jak ocenia Pan dotychczasową politykę miasta w zakresie ochrony i poprawy sytuacji osób
narażonych na dyskryminację i wykluczenie?
W mojej ocenie we Włocławku nie ma takiej polityki
12. Czy jako Prezydent Miasta, przy wyborze swoich współpracowników i współpracowniczek,
kierowałby się Pan kryteriami płci, orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej
kandydatów?
 TAK
x NIE
Dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie tej ankiety.
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