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NEWSROOM
MSWiA powołuje Zespół ds. zwalczania faszyzmu
Ministerstwo

Spraw

Wewnętrznych

i

Administracji

zdecydowało się na powołanie Zespołu ds. walki z
faszyzmem. Bardzo podobna instytucja, czyli Rada ds.
Przeciwdziałania

Dyskryminacji

Rasowej

została

rozwiązana w kwietniu 2016 przez premier Szydło.
W zespole mają znaleźć się przedstawiciele MSWiA, reprezentanci ministerstw
sprawiedliwości, MSZ, Ministerstwa Kultury, Policji, Straży Granicznej, ABW i Prokuratora
Krajowego. MSWiA wyraziło również wstępnie chęć współpracy z „przedstawicielami
organizacji pozarządowych [zajmującymi się] ochroną praw człowieka”.
PTPA będzie pilnie śledziło prace Zespołu, w szczególności w dobie wzrostu zachowań
rasistowskich oraz ksenofobicznych. Mamy nadzieję, że eksperci oraz praktycy
zasiadający w jego ramach wypracują skuteczne formy przeciwdziałania dyskryminacji,
ujawniającej się w formie przestępstw motywowanych nienawiścią, mowy nienawiści oraz
z większą uwagą przyjrzą się działalności nacjonalistycznych ugrupowań.
Polecamy artykuł opisujący pomysł Ministerstwa KLIK

PTPA W SĄDZIE
PTPA składa odpowiedź na skargę kasacyjną
Ministra Sprawiedliwości
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego w
2017 roku złożyło skargę do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego

na

bezczynność

Ministra

Sprawiedliwości wobec braku udostępnienia treści dokumentu wykorzystywanego w
konsultacjach międzyresortowych dotyczących planów wypowiedzenia tzw. Konwencji
antyprzemocowej.
W ocenie PTPA oraz RPO, który przyłączył się do postępowania, dokument ten podlega

udostępnieniu w trybie przewidzianym w Ustawie o dostępie do informacji publicznej,
zważywszy na fakt, iż został przekazany do innych podmiotów zewnętrznych wobec
urzędu Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zobowiązał Ministra Sprawiedliwości do rozpatrzenia
wniosku PTPA, przychylając się do przedstawionej przez nas argumentacji. Ministerstwo
Sprawiedliwości zdecydowało się na wniesienie skargi kasacyjnej wobec zapadłego
orzeczenia.
PTPA złożyło odpowiedź na skargę kasacyjną Ministra Sprawiedliwości , który utrzymuje
swoje stanowisko w sprawie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o dostęp do
informacji publicznej dot. planów wypowiedzenia tzw. Konwencji antyprzemocowej,
uznając rozesłany dokument za dokument wewnętrzny, a tym samym niepodlegający
pod rygor zakreślony przez przepisy Ustawy o dostępie do informacji publicznej.

PTPA W MEDIACH
Prezeska PTPA o klauzuli sumienia w usługach
Mec. Karolina Kędziora skomentowała dla TOK FM oraz
OKO PRESS pomysł Ministra Sprawiedliwości dotyczący
zakwestionowania konstytucyjności przepisu - art. 138
Kodeksu

wykroczeń,

na

podstawie

którego

sądy

stwierdziły, że drukarz z głośnej sprawy LGBT Business
Forum w Łodzi dopuścił się wykroczenia odmawiając usług organizacji LGBT. Zachęcamy
do wysłuchania audycji.
Link do audycji KLIK
Link do artykułu prasowego KLIK
Mec. Karolina Kędziora i dr Sylwia Spurek, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich,
udzieliły wywiadu na temat molestowania seksualnego dla magazynu Wysokie Obcasy
Extra. W rozmowie z Tomaszem Kwaśniewski mówiły o trudnościach kobiet w
reagowaniu na niepożądane zachowania np. w miejscu pracy i odpowiedzialności jaka
ciąży na pracodawcy - przeciwdziałania tej patologii w miejscu pracy. Zachęcamy do
lektury.

O molestowaniu seksualnym w miejscu pracy
Dr Krzysztof Śmiszek udzielił wywiadu dla Wysokich
Obcasów, w którym odniósł się do akcji #metoo oraz
tematu molestowania seksualnego w miejscu pracy.
Ekspert PTPA doradza jak skutecznie bronić się w tego
typu sytuacjach.
Link do artykułu prasowego KLIK

Kongres Praw Obywatelskich. A teraz, organizacje, do roboty!
Dr Krzysztof Śmiszek, członek zarządu PTPA skomentował dla portalu ngo.pl, co
społeczeństwo

obywatelskie

może

zrobić

w

praktyce

z

rekomendacjami

dot.

przestrzegania praw człowieka w Polsce wypracowanymi podczas I Kongresu Praw
Obywatelskich zorganizowanym przez Rzecznika Praw Obywatelskich w dniach 8-9
grudnia 2017 r.
Link KLIK

AKTUALNOŚCI
PTPA na Uniwersytecie Warszawskim o
dyskryminacji
Na uniwersyteckich serwerach ruszyła strona dotycząca
równego

traktowania

na

uczelni http://www.rownowazni.uw.edu.pl/ , na której
dostępny jest Poradnik antydyskryminacyjny dla osób
studiujących

i

pracujących

na

Uniwersytecie

Warszawskim, którego redaktorką i współautorką jest
mec. Karolina Kędziora.
Poradnik do pobrania na naszej stronie internetowej
KLIK

PTPA o społeczeństwie obywatelskim wobec mowy nienawiści
Reprezentantka PTPA, Eliza Rutynowska, wzięła udział w II Ogólnopolskim Okrągłym Stole
"Społeczeństwo, władza, media: Mowa nienawiści a inkluzja społeczna" organizowanym
przez Akademię im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Izbę Adwokacką w
Zielonej Górze. Dyskutowano na temat społeczeństwa obywatelskiego wobec mowy
nienawiści. Eliza Rutynowska odniosła się w szczególności do roli organizacji
pozarządowych we wspieraniu społeczeństwa obywatelskiego, jak również praw
jednostek.
Link do sprawozdania z wydarzenia KLIK

PTPA na szkoleniu European Implementation Network
Eliza

Rutynowska,

reprezentowała

PTPA

na

pilotażowym

szkoleniu

European

Implementation Network w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Szkolenie dotyczyło
wykorzystywania "przepisu 9.2", dzięki któremu możliwe jest przedstawianie stanowisk
organizacji pozarządowych Komitetowi Ministrów w zakresie implementacji wyroków
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w poszczególnych państwach członkowskich.
To kolejne narzędzie sprzyjające monitorowaniu praw człowieka w państwach
podlegających pod jurysdykcję ETPCz.

PTPA o tym, jak być asertywnym
Na stronie PTPA dostępna jest broszura o asertywności, przygotowaną przez psycholożkę
Hannę Sokolnicką, w ramach projektu "Masz prawo do równego traktowania.
Poradnictwo prawno -psychologiczne dla osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją".
Zachęcamy do korzystania z broszury i udostępniania jej klientom bądź innym osobom
potrzebującym wsparcia w Państwa otoczeniu.
Link do broszury KLIK

PTPA uczestniczy w Dniach Antydyskryminacji
W dniach 9-13 kwietnia 2018 r. w Poznaniu rusza II
edycja Dni Antydyskryminacji.
Nad przebiegiem wydarzenia czuwa Koło Naukowe
Prawa Międzynarodowego i Dyplomacji "Inter Gentes"
UAM oraz Sekcja Praw Człowieka Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego "Pro Publico
Bono".
W ciągu tych kilku dni odbędą się liczne warsztaty, wykłady otwarte oraz konferencje, w
tym, m.in. na temat „Porównanie międzynarodowych procedur skargowych w sprawach
związanych z dyskryminacją”, „Mobbing w pracy”, „Warsztat z podstaw Brailla”,
"Rzeczywistość uchodźców w Libanie a obraz przedstawiany w mediach i dyskursie
politycznym", „Oblicza dyskryminacji i środki jej przeciwdziałania”
Finał, a tym samym podsumowanie Dni Antydyskryminacji, będzie stanowić Żywa
Biblioteka.
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, objęło patronat honorowy nad tym
wydarzeniem.

Zmiana dni porad prawnych
Porady prawne PTPA dla osób z terenu Warszawy, odbywają się w nowych dniach: od
wtorku do piątku w godzinach 10-14. Telefon i adres mailowy do prawniczki pozostają
bez zmian.
Link do informacji KLIK

WESPRZYJ NAS!
Polskie Towarzystwo Prawa
Antydyskryminacyjnego
ul. Szpitalna 5 lok. 6a
00-031 Warszawa
biuro@ptpa.org.pl
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