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Przegląd orzecznictwa
(w tej rubryce umieszczamy najistotniejsze orzeczenia sądów krajowych i międzynarodowych z zakresu równego
traktowania)

Odmienność płci partnerów_ek nie jest warunkiem koniecznym uznania ich za osoby pozostające we
wspólnym pożyciu
Wyrok Sądu Najwyższego, z dnia 25 lutego 2016r., w sprawie I KZP 20/15
Zawarty w art. 115 § 11 k.k. zwrot „osoba pozostająca we wspólnym pożyciu” określa osobę, która pozostaje z inną osobą w
takiej relacji faktycznej, w której pomiędzy nimi istnieją jednocześnie więzi duchowe (emocjonalne), fizyczne oraz
gospodarcze (wspólne gospodarstwo domowe). Ustalenie istnienia takiej relacji, tj. „pozostawania we wspólnym pożyciu”,
jest możliwe także wtedy, gdy brak określonego rodzaju więzi jest obiektywnie usprawiedliwiony. Odmienność płci osób
pozostających w takiej relacji nie jest warunkiem uznania ich za pozostających we wspólnym pożyciu w rozumieniu art. 115 §
11 k.k.
więcej

Pełnomocnicy pro bono
Adwokat Mateusz Chudziak ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a następnie aplikację
adwokacką przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Toruniu, pod patronatem adw. Marzenny Kamińskiej. Jednocześnie obronił
rozprawę doktorską w dziedzinie nauk humanistycznych z zakresu historii na temat dziejów Międzynarodowej Organizacji
Kawy. Praca, zatytułowana "Międzynarodowa Organizacja Kawy. Pół wieku instytucji (1963-2012), wydana następnie została
nakładem Wydawnictwa Mado. Adwokat Mateusz Chudziak specjalizuje się przede wszystkim w prawie odszkodowawczym
oraz ubezpieczeniowym. Doświadczenie i wiedzę w tym zakresie zdobywał pracując w latach 2012 - 2015 w towarzystwie
ubezpieczeń wzajemnych. Wcześniej praktykował także w spółce adwokatów i doradców podatkowych, w związku z czym
interesuje się również zagadnieniami postępowań podatkowych oraz obroną w procesach karnoskarbowych.
Adwokat Chudziak współpracuje z PTPA w zakresie organizacji konferencji podsumowującej projekt “Prawnicy na rzecz
równości. Lokalne platformy współpracy”, o której poniżej.

Media o nas
Radczyni prawna Karolina Kędziora nominowana do tytułu Prawnik Pro Bono

Zakończył się pierwszy etap rywalizacji o tytuł Prawnika Pro Bono. W tym roku do nagrody zarekomendowano 29 prawników
i prawniczek, spośród których 18 kwietnia wyłoniony zostanie zwycięzca, lub zwyciężczyni. W śród osób nominowanych
znalazła się także radczyni prawna Karolina Kędziora, współzałożycielka PTPA i trenerka antydyskryminacyjna.
RZECZPOSPOLITA s. C2, 9 mar 2016, RENATA KRUPA-DĄBROWSKA

Aktualności
Seminarium u Rzecznika Praw Obywatelskich
W dniu 14 marca br. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego wraz z Rzecznikiem Praw Obywatelskich
zorganizowało seminarium eksperckie pt.: „Pozycja procesowa antydyskryminacyjnych organizacji pozarządowych.
Wyzwania”, które miało na celu ocenę realizacji uprawnień organizacji pozarządowych w zakresie aktywnego uczestnictwa w
procesie sądowym. Podczas spotkania przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych działający na rzecz
równości i przeciwdziałania dyskryminacji, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, wymiaru sprawiedliwości oraz Biura
Pełnomocnika Rządu do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania dyskutowali nad głównymi
wyzwaniami i problemami, z którymi mierzą się polskie antydyskryminacyjne organizacje pozarządowe w realizacji ich
uprawnienia do reprezentowania przed sądami interesów osób narażonych na nierówne traktowanie. Podniesiono między
innymi kwestie dotyczące obowiązku zwrotu kosztów zastępstwa procesowego przez organizacje pozarządowe w przypadku
przegarnia sprawy oraz problemu kalkulowania kosztów, jako efektu mrożącego w odniesieniu do podejmowania przez
organizacje decyzji o udziale w postępowaniu sądowym. Zwrócono także uwagę na ograniczenie obszarów, w jakich
organizacje pozarządowe działające na rzecz praw człowieka mogą wytaczać powództwa bądź przyłączać się do postępowań.

Apel do premier Beaty Szydło z prośbą o podjęcie działań na rzecz przeciwstawienia się fali nienawiści
W ciągu ostatnich tygodni kilkakrotnie doszło do aktów fizycznej i słownej agresji wobec cudzoziemców, osób o innym kolorze
skóry, a także wobec działaczy i działaczek organizacji pozarządowych promujących wartości społeczeństwa otwartego.
Obiektem nienawistnych ataków stały się Lambda, Kampania Przeciw Homofobii, Fundacja Klamra, inicjatywa HejtStop,
Amnesty International. Gwałtownie postępuje eskalacja agresji. Od obelg, szkalowania, gróźb karalnych i nawoływań do
przemocy napastnicy przechodzą do czynów. Dochodzi do napaści na siedziby organizacji, próby wtargnięcia do biur,
niszczenia mienia.
Na inicjatywę PTPA i Fundacji Batorego w sprawie otwartego listu do Premier Beaty Szydło dotyczącego ostatnich ataków na
organizacje pozarządowe odpowiedziało aż 318 organizacji. Jest to bardzo ważny akt solidarności i wsparcia dla tych, którzy
walcząc o prawa innych stają się ofiarami ataków.

ZAPRASZAMY DO POLUBIENIA STRONY PTPA NA FACEBOOKU.
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