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NEWSROOM

Sąd Najwyższy: szerzenie nienawiści na prywatnym, internetowym profilu
sprzeczne z zasadami etyki zawodu adwokata

W postanowieniu z 5 kwietnia 2018 r. SN utrzymał w

mocy wyrok Wyższego Sądu Dyscyplinarnego

Adwokatury zapadłego w sprawie adw. Macieja M., w

którym wymierzono mu karę finansową w wysokości

trzykrotnego minimalnego miesięcznego wynagrodzenia,

tj. 5040 zł.

Kara nałożona przez WSD wiązała się z działalnością prowadzoną przez adwokata on-line.

Maciej M. na prywatnym profilu założonym w jednym z portali społecznościowych

prezentował treści rasistowskie oraz ksenofobiczne, a więc sprzeczne z zasadami etyki

zawodu adwokata. Sąd Najwyższy uznał, że nie ma znaczenia, czy krąg odbiorców był

przy tym ograniczony.

Sygn. akt: SDI 110/17; postanowienie SN z dn. 5 kwietnia 2018 r.

Link do artykułu KLIK

PTPA W SĄDZIE

Sukces PTPA w Kaliszu

28 marca Sąd Okręgowy w Kaliszu zasądził od

pracodawcy - Urzędu Gminy kwoty 5 tys. zł

odszkodowania oraz 20 tys. zł zadośćuczynienia z tytułu

nierównego traktowania ze względu na przekonania

polityczne. Ponadto nakazał pracodawcy opublikowanie przeprosin. Wyrok jest

nieprawomocny.

PTPA wspierało powódkę w sprawie, występując w postępowaniu w charakterze strony. 

Sprawą z ramienia PTPA zajmowała się apl. rad. Katarzyna Bogatko.

http://www.kancelaria.lex.pl/czytaj/-/artykul/sn-adwokat-ukarany-za-szerzenie-nienawisci-na-facebooku


Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości w przedmiocie rekomendacji ONZ

We wrześniu 2017 r. PTPA wystąpiło z wnioskiem o udostępnienie przez Ministerstwo

Sprawiedliwości harmonogramu prac legislacyjnych oraz konsultacji z organizacjami

społecznymi, w sprawie wdrażania w życie rekomendacji przedstawionych przez ONZ.

Rekomendacje zakładają rozszerzenie katalogu przestępstw motywowanych nienawiścią

również o te związane z orientacją seksualną, tożsamością płciową, wiekiem, płcią oraz

niepełnosprawnością. Ministerstwo Sprawiedliwości, w odpowiedzi przesłanej do PTPA,

uznało realizację rekomendacji przyjętych przez rząd polski w ramach trzeciego cyklu

Powszechnego Przeglądu Okresowego ONZ, za przedmiot nie znajdujący się wśród

najpilniejszych i najistotniejszych potrzeb społecznych, potrzeb wymiaru sprawiedliwości

oraz rekomendacji organizacji międzynarodowych.

Sukces Fundacji Autonomia

12 stycznia 2018 roku prof. Piotr Gliński, Wiceprezes

Rady Ministrów i Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku

Publicznego, utrzymał w mocy decyzję Ministra Rodziny,

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2017 roku, na mocy której umorzono

postępowanie administracyjne w sprawie rzekomego wykorzystania dotacji niezgodnie z

przeznaczeniem przez Fundację Autonomia.

Fundacja nie jest już zobowiązana do zwrotu części wykorzystanych środków.

Autonomia dochodziła swoich praw we współpracy z prawniczkami: Aleksandrą

Oziemską z Kancelarii White & Case, Marią Sankowską-Borman oraz  Karoliną Kędziorą,

prezeską Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, prowadzące program

„Pro Bono dla Równości".

Zachęcamy inne organizacje do korzystania z instrumentów prawnych i pomocy naszych

prawników/czek.

Dyskryminacja ze względu na asocjację w Polskim
Radiu

Prawniczki pro bono z ramienia PTPA złożyły pozew w

imieniu dziennikarki przeciwko Polskiemu Radiu

zarzucając dyskryminację przez asocjację z powodu

narodowości.

Dziennikarka, redagując materiał o napaści na księdza we włoskim mieście Mantua

zdecydowała się nie ujawniać narodowości sprawcy. Chodziło o mężczyznę pochodzenia

marokańskiego, który chciał wyłudzić pieniądze od księdza. Gdy ten odmówił, opluł go i

opuścił kościół.

Dziennikarka uznała, że w tej konkretnej sytuacji informacja o narodowości nie ma

znaczenia dla rzetelnego przedstawienia przebiegu zdarzeń.

https://www.facebook.com/StowarzyszeniePTPA/?fref=mentions


Jej decyzję podważył dyrektor IAR Paweł Piszczak. Z  relacji   serwisu press.pl z

października 2017 roku wynika, że powiedział dziennikarce, że „chce wybawić ją z

dylematu zawodowego”. Polecił jej publikowanie narodowości w każdej sprawie, która

będzie dotyczyła przestępczości.

Do sprawy włączyły się organizacje dziennikarskie. Polecamy artykuł o sprawie KLIK.

PTPA W MEDIACH

Prezeska PTPA Karolina Kędziora o założeniach nowego Kodeksu pracy

Mec.  Karolina Kędziora  skomentowała dla tygodnika "Wysokie Obcasy" zagrożenia,

będące konsekwencją proponowanych zmian Kodeksu pracy. Prezeska PTPA porusza

m.in. problemy wiążące się ze znacznym ograniczeniem ochrony kobiet w ciąży.

Zachęcamy do lektury.

Link do komentarza KLIK

Eliza Rutynowska o braku działań rządu wobec rekomendacji ONZ

Na forum ONZ strona rządowa zobowiązała się do przeprowadzenia nowelizacji kodeksu

karnego dotyczącego przestępstw z nienawiści i mowy nienawiści – z założeniem

rozszerzenia katalogu o orientację seksualną i tożsamość płciową, wraz z szerszymi

zmianami w prawie karnym, które zapewniłyby pełniejszą ochronę przed dyskryminacją

osobom LGBTQI.

Rząd do dziś nie podjął jednak jakichkolwiek działań zmierzających do wprowadzenia

zmian. PTPA komentuje.

Link do artykułu KLIK

Eliza Rutynowska o molestowaniu seksualnym w
miejscu pracy

PTPA na fali akcji #metoo edukuje na temat

molestowania seksualnego. Tym razem zachęcamy do

lektury artykułu Elizy Rutynowskiej z PTPA oraz adw.

Karoliny Stawickiej, o molestowaniu seksualnym w miejscu pracy.

Link do artykułu KLIK

Czy wstydliwa przeszłość może być powodem do zwolnienia?

Policjantka pokazywała ciało za pieniądze. Kiedy sprawa wyszła na jaw, zwolniono ją ze

służby. Karolina Kędziora, prezeska PTPA, tłumaczy, dlaczego wstydliwa przeszłość

niszczy kariery kobiet w Polsce.

Link do wywiadu KLIK

https://www.press.pl/tresc/50357,dyrektor-iar-zagrozil-zwolnieniem-dorocie-nygren
https://oko.press/w-obronie-standardow-etyki-dziennikarskiej-dziennikarka-informacyjnej-agencji-radiowej-pozywa-polskie-radio-za-dyskryminacje-oko-press-przylacza-sie-do-postepowania/
http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,115167,23171083,ciaza-i-tak-jest-ukryta-przyczyna-zwolnien-proponowane-zmiany.html
http://opinie.ngo.pl/wiadomosc/2172784.html
http://www.rp.pl/Kadry/303119990-MeToo-w-zakladzie-pracy-czyli-molestowanie-seksualne-przez-szefa.html
https://kobieta.wp.pl/co-wolno-wojewodzie-to-nie-tobie-kobieto-prawniczka-mowi-co-moze-pracodawca-gdy-odkryje-twoja-przeszlosc-6239374028290177a


To pracodawca musi udowodnić, że płace są równe

Prezeska PTPA Karolina Kędziora tym razem w rozmowie z Agatą Kowalską o prawie

antydyskryminacyjnym w praktyce.

Link do podcastu KLIK

AKTUALNOŚCI

Prezeska PTPA nominowana w tegorocznym konkursie Prawnik Pro Bono

Prezeska PTPA, r. pr. Karolina Kędziora została nominowana w tegorocznym konkursie

Prawnik Pro Bono. To już XV edycja konkursu Prawnik Pro Bono organizowanego przez

Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz „Rzeczpospolitą".

Bardzo się cieszymy z nominacji i trzymamy kciuki za wygraną!

Link do artykułu o tegorocznym konkursie KLIK

Prezeska PTPA nagrodzona medalem za
działalność na rzecz praw człowieka

Mec.  Karolina Kędziora  została wyróżniona medalem z

okazji 35-lecia samorządu zawodowego radców prawnych w uznaniu zaangażowania w

działalność na rzecz praw człowieka.

Serdecznie gratulujemy naszej prezesce!

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI

Prezes NRA na pokładzie PTPA

Z radością informujemy, iż do grona prawników i prawniczek pro bono współpracujących

z PTPA dołączył nie kto inny, jak sam mec. Jacek Trela, Prezes Naczelnej Rady

Adwokackiej.

Wolontariat w PTPA

PTPA to również nasi wolontariusze. Pomoc dostarczana

naszej organizacji w tej formie jest nieoceniona, cieszymy

się, że prawa człowieka przyciągają coraz to nowe

twarze. Z radością przedstawiamy apl. adw. Pawła

Śmiałka.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Aplikant adwokacki II roku w Izbie Adwokackiej w

Olsztynie oraz doktorant w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Uniwersytecie

Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, gdzie prowadzi badania nad rozprawą doktorską pt.

http://audycje.tokfm.pl/podcast/-To-pracodawca-musi-udowodnic-ze-place-sa-rowne/61000
http://www.rp.pl/Bezplatna-pomoc-prawna/304039982-Pro-bono-jest-wielu-prawnikow-z-wielkim-sercem.html


WESPRZYJ NAS!

Polskie Towarzystwo Prawa
Antydyskryminacyjnego
ul. Szpitalna 5 lok. 6a
00-031 Warszawa
biuro@ptpa.org.pl
+48 22 498 15 26

www.ptpa.org.pl

 

SHARE TWEET FORWARD

Otrzymałeś ten email ponieważ zapisałeś się na
naszej stronie www.ptpa.org.pl

Anulowanie subskrypcji

„Horyzontalny wymiar prawa do równego traktowania w Konstytucji RP”. W 2014 r. odbył

staż w Trybunale Konstytucyjny. Autor licznych publikacji naukowych m.in. nt. ”

Powództwo przeciw dyskryminacji w Ustawie z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu

niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania”, Studies in

Public Law, 2017, nr 4(20).

Centrum Pomocy PTPA

Przez portal zrzutka.pl uruchomiliśmy projekt Centrum

Pomocy PTPA. Konieczne nam wsparcie finansowe,

chcemy przeznaczyć na dalszą pomoc prawną dla osób

najbardziej poszkodowanych. Potrzebujemy środków na

dojazdy do sądów w całej Polsce, na opinię biegłych,

koszty procesowe. A także na korespondencję i wysyłkę

pism procesowych, zwykłe opłaty biurowe (telefon, internet). Każdy z Was może nas

wesprzeć, nawet symboliczną złotówką. Twoja darowizna pomoże nam podjąć kolejne

sprawy, pokryć te przyziemne koszty i pomóc ludziom, którzy zostali niesprawiedliwie

potraktowani! Przekaż darowiznę!

http://ptpa.org.pl/wesprzyj-nas/
http://www.ptpa.org.pl/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://preview.mailerlite.com/j3t4j3
https://twitter.com/intent/tweet?text=Biuletyn+kwiecie%C5%84+2018+Nr+36&url=http%3A%2F%2Fpreview.mailerlite.com%2Fj3t4j3
http://pdf.mailerlite.com/removessl_hex/687474703a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f6a3374346a33
http://pdf.mailerlite.com/removessl_hex/687474703a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f6a3374346a33
https://zrzutka.pl/centrum-pomocy-ptpa
https://zrzutka.pl/centrum-pomocy-ptpa

