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Bądź na bieżąco z PTPA!

1 marca – ogólnopolskie spotkanie Programu Pro Bono oraz
Koalicji Równych Szans
Rusza II edycja szkoleń dla przedsiębiorców „Równe Miejsce”
Zmiany w PTPA – witamy mec. Annę Mazurczak, żegnamy dr
Krzysztofa Śmiszka

Spotkanie Pro Bono dla Równości oraz Koalicji Równych Szans

1 marca to święto „Zero dla dyskryminacji” ustanowione

przez ONZ w 2014 roku. Z tej okazji Polskie Towarzystwo

Prawa Antydyskryminacyjnego zaprasza na kolejne spotkanie

pt. PRO BONO DLA RÓWNOŚCI, skierowane do

pełnomocniczek i pełnomocników działających pro publico bono w ramach projektu

PTPA - Prawnicy dla Równości.

Spotkanie będzie nawiązywać do projektu dotyczącego budowania platform współpracy

pomiędzy lokalnymi samorządami prawniczymi i organizacjami pozarządowymi

działającymi na rzecz równości. Dlatego też  na spotkanie zapraszamy  organizacje z całej

Polski, również te zrzeszone w Koalicji Równych Szans (najliczniejszej w Polsce

nieformalnej platformie NGO, którą koordynuje PTPA).

Zaprezentujemy perspektywę samorządów prawniczych odnośnie możliwości wsparcia

społeczeństwa obywatelskiego przez środowisko prawnicze, ale także nasze własne

doświadczenia z prowadzenia konkretnych postępowań sądowych oraz wsparcia na

rzecz ofiar dyskryminacji jak również samych organizacji pozarządowych. Sprawy będą

prezentować współpracujący z nami prawnicy pro bono, zapraszając do dyskusji i

wspólnej analizy ich precedensowego charakteru. Zastanowimy się także nad

wyzwaniami, które czekają trzeci sektor w obecnej sytuacji społeczno-politycznej oraz

jakie wzajemne korzyści wynikają ze współpracy między prawnikami a NGO.

Szczegółowy program wydarzenia: TUTAJ

http://ptpa.org.pl/site/assets/files/1837/program_1_marca.pdf?fbclid=IwAR3tvqivc9ZKct4uDTyA-XCD1wXFk5f6CgB1jBUlCBnTNK0a0znYfuDQDKc


II edycja szkoleń dla przedsiębiorców „Równe Miejsce”

W tym roku po raz drugi prowadzimy serię bezpłatnych warsztatów

z zakresu równego traktowania w usługach, skierowanych do

warszawskich przedsiębiorców.

Podczas szkolenia uczymy przedsiębiorców zasad równego

traktowania klientów. Posiłkując się z życia wziętymi przykładami

pokazujemy jak przeciwdziałać nierównemu traktowaniu, jak zidentyfikować zagrożenie

dyskryminacji w dostępie do dóbr i usług, a przed wszystkim jak odpowiednio reagować

na takie zachowania.

Najbliższe warsztaty odbędą się 19 marca oraz 10 kwietnia. Więcej informacji oraz zapisy

na warsztat, dostępne są pod tym linkiem oraz na naszej stronie na FB.

W poprzedniej edycji warsztatów, wzięło udział łącznie ponad 150 osób, właścicieli i

pracowników takich lokali jak: Restauracja Street, ORZO, Restauracja Kręgliccy, Powidoki,

Plan B, Wars i Sawa przy Teatrze Nowym, Kuchnie Konfliktu, Klub Świetlica, Równonoc,

Barka, Klub Drukarnia na Pradze, Lokal Vegan Bistro, Kulturalna czy Babie Lato.

O szkoleniach pisał portal Ngo.pl: https://publicystyka.ngo.pl/warszawa-mowi-stop-

dyskryminacji

Projekt został sfinansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.

Zmiany w PTPA – witamy mec. Annę Mazurczak, żegnamy dr Krzysztofa
Śmiszka

W ostatnich miesiącach zaszło kilka istotnych zmian dla naszej

organizacji.

W październiku 2018 roku powitaliśmy w swoim zespole adw. Annę

Mazurczak. To Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2012-

2018 prawniczka w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, gdzie od 2015 roku pełniła

funkcję Naczelniczki Wydziału Prawa Antydyskryminacyjnego. W BRPO zajmowała się

przede wszystkim sprawami z zakresu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i

tożsamość płciową, reprezentując Rzecznika Praw Obywatelskich w precedensowych

postępowaniach sądowych dotyczących szeroko rozumianej ochrony praw osób LGBT. W

latach 2015-2018 członkini grupy roboczej Equality Law w Equinecie (Europejskiej Sieci

Organów ds. Równego Traktowania). Certyfikowana trenerka praw człowieka programu

HELP Rady Europy (Human Rights Education for Legal Professionals). Od 2014 roku

członkini Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, od 2018 –

wiceprzewodnicząca Sekcji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w

Warszawie. Od lat zaangażowana pro bono w działania organizacji pozarządowych – 

członkini Zespołu Pomocy Prawnej Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny,

wolontariuszka stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza. Zapalona wspinaczka i taterniczka.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUjw3P7BdhYRGqocFsXPiuVMS9Tp8LelmZIairAXSJz4MdSQ/viewform
https://web.facebook.com/events/237397137195231/
https://publicystyka.ngo.pl/warszawa-mowi-stop-dyskryminacji


Z kolei 30 listopada 2018 roku rezygnację z funkcji członka zarządu PTPA złożył

współzałożyciel naszej organizacji – dr Krzysztof Śmiszek. O swojej decyzji poinformował

społeczność PTPA na Facebooku:  To decyzja trudna, ale głęboko przemyślana. Podjęta z

ciężkim sercem, bo PTPA to dużą część mojego życia. Dziękuję wszystkim za wspaniałą

dotychczasową współpracę, moim współpracownikom i współpracowniczkom, wszystkim

osobom współpracującym z PTPA i nam kibicującym.

Urodziny PTPA, które odbyły się 13 grudnia były okazją do podsumowania 12-letniej

pracy Krzysztofa na rzecz walki z dyskryminacją w Polsce oraz podziękowania mu za

wysiłek i serce włożone w budowanie Polskiego Towarzystwa Prawa

Antydyskryminacyjnego. 3 lutego podczas konferencji założycielskiej swojej nowej partii,

Robert Biedroń ogłosił dr Krzysztofa Śmiszka ekspertem ds. wymiaru sprawiedliwości.

PTPA W SĄDZIE

Sierpień 2018. PTPA przed Sądem Rejonowym w
Warszawie ws. dyskryminacji ze względu na
niepełnosprawność

Pracodawca po 11 latach pracy wypowiedział powodowi

dotychczasowe warunki pracy, uznając, iż powód, wykonujący

zawód lekarza, nie może świadczyć pracy na bloku operacyjnym z uwagi na swoją

niepełnosprawność. Swoje działania pozwany nazywa "dostosowaniem stanowiska pracy

do potrzeb osób niepełnosprawnych".

30 sierpnia w Sądzie Rejonowym w Warszawie odbyła się kolejna rozprawa w tej sprawie,

w której walczymy o uznanie wypowiedzenia warunków pracy za bezskuteczne oraz o

odszkodowanie z tytułu dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność. Powoda w

sądzie reprezentowała pro bono r.pr. Katarzyna Bogatko z PTPA.

Wrzesień 2018. PTPA przed Sądem Apelacyjnym w Łodzi ws. dyskryminacji ze
względu na poglądu polityczne

14 września Sąd Apelacyjny w Łodzi uznał, iż zwolnienie sekretarza gminy tylko z uwagi

na jego współpracę z poprzednim burmistrzem, stanowi dyskryminację ze względu na

poglądy polityczne. Sąd Apelacyjny utrzymał tym samym w mocy wyrok Sądu I instancji

zasądzający 20 tys. zł tytułem zadośćuczynienia za dyskryminację oraz nakazujący

opublikowanie na stronie urzędu gminy przeprosin za naruszenie dób osobistych

zakresie odszkodowania za straty materialne w postaci utraconych korzyści sprawa wróci

do ponownego rozpoznania.

Z ramienia PTPA, które było stroną postępowania, sprawą zajmowała się r.pr. Katarzyna

Bogatko.

O pisał serwis samorządowy PAP KLIK

Październik 2018. PTPA przeciwko Kai Godek ws.

http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/186347/Zwolnic-sekretarza--Zwolnienie-sekretarza-gminy-za-prace-z-eks-burmistrzem-to-dyskryminacja---orzekl-sad?fbclid=IwAR0d_PlrSXNjMyYoTCDHAnoK_VmqVMHnihpaeNSzzfYzUazAcZawr0aMSdo


homofobii

W maju 2018 roku na antenie Telewizji Polsat News Kaja Godek

nazwała osoby homoseksualne „zboczonymi". Tym samym

znieważyła je, naruszyła ich godność i dobra osobiste. Nigdy za te

słowa nie przeprosiła. Dlatego 11 października, szesnaście osób ze społeczności LGBT+,w

  tym członkowie zarządu PTPA - r.pr. Karolina Kędziora i dr Krzysztof Śmiszek -

zdecydowało się złożyć wspólny pozew przeciwko Kai Godek. Domagają się, aby Kaja

Godek wydała specjalne oświadczenie zawierające przeprosiny, emitowane m.in. w

Polsat News.

Obsługę prawną pro bono zapewnia radca prawny Wojciech Kozłowski. Do pozwu

przystąpiły także organizacje społeczne - Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza, Polskie

Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego i Lambda Warszawa.

PTPA przeciwko Polskiemu Radiu ws.
dyskryminacji ze względu na narodowość

Dziennikarka Informacyjnej Agencji Radiowej Dorota

Nygren, 2 września 2017 r. przygotowała informację o

mężczyźnie, który opluł i próbował obrabować na

północy Włoch 97-letniego księdza Antonio Bottoglio.

Zdecydowała się przy tym nie podawać narodowość napastnika, gdyż uznała, że

narodowość nie miała związku z relacjonowaną historią napaści. Dyrektor IAR zagroził

dziennikarce zwolnieniem, a następnie nakazał dziennikarce publikowanie narodowości

w każdej sytuacji, jeśli sprawa będzie dotyczyła przestępczości. Nygren odmówiła i została

przeniesiona do działu dokumentacji IAR.

12 października ruszył proces w tej sprawie. Pozew w imieniu dziennikarki złożyły

prawniczki Programu Pro Bono PTPA: r.pr. Karolina Kędziora i adw. Weronika Papucewicz

z kancelarii prawnej Chajec Don-Siemion & Żyto. Do postępowania w charakterze stron

przystąpiły także organizacje dziennikarskie: OKO.press i Towarzystwo Dziennikarskie.

PTPA przeciwko Prezydentowi Lublina ws.
wolności zgromadzeń

Prezydent Lublina zakazał Marszu Równości, który miał

się odbyć w 13 października. Swą decyzję motywował

potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa publicznego – prezydent obawiał się konfrontacji

uczestników Marszu Równości z uczestnikami kontrmanifestacji środowisk prawicowych.

Policja w wydanej opinii przyznała, że może dojść do tarć, ale służby są gotowe do

zapewnienia bezpieczeństwa w mieście.

Organizatorzy marszu złożyli odwołanie od decyzji prezydenta do Sądu Okręgowego w

Lublinie, ten jednak go nie uwzględnił, podtrzymując jednocześnie zakaz wydany dla

kontrmanifestacji. Organizatorzy marszu odwołali się jednak do Sądu Apelacyjnego, który

ostatecznie uchylił decyzję o zakazie zgromadzenia wydaną przez prezydenta miasta.



Pełnomocniczką organizatora Marszu była adw. Anna Mazurczak z PTPA.

Sukces w Sądzie Rejonowym w Warszawie ws. dyskryminacji ze względu na
stan zdrowia

29 października Sąd Rejonowy w Warszawie uznał, że zwolnienie pracownika

zatrudnionego na umowę o pracę na czas określony, z uwagi na zakażenie wirusem HIV

stanowi przejaw dyskryminacji. Sąd zasądził tytułem zadośćuczynienia za doznaną

krzywdę kwotę w wysokości 50.000 zł. (sic!). Wyrok jest nieprawomocny.

Powoda reprezentowała w ramach Programu Pro Bono PTPA adw. Małgorzata Mączka-

Pacholak z Kancelarii Pietrzak Sidor & Wspólnicy. Do postępowania charakterze strony

przystąpiło także PTPA, które reprezentowali Prezeska PTPA r.pr. Karolina Kędziora oraz

r.pr. Adam Rzemek.

Listopad 2018. Sukces PTPA w Sądzie Najwyższym ws. dyskryminacji ze
względu na bezwyznaniowość

7 listopada Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną prokuratora od wyroku w sprawie

nauczycielki, która zdjęła krzyż w pokoju nauczycielskim. We wcześniejszych instancjach

Sąd uznał, iż dopuszczono się w tej sprawie szykan wobec nauczycielki Grażyny Juszczyk,

ze względu na jej bezwyznaniowość. PTPA od samego początku zaangażowało się w

sprawę jako strona postępowania. Odpowiedź na skargę kasacyjną przygotowała

prezeska PTPA r.pr. Karolina Kędziora, która również reprezentowała PTPA w procesie.

Interwencja PTPA ws. pobitego w Krakowie Syryjczyka

29 października w popularnym klubie Teatro Cubano znajdującym się w centrum

Krakowa, grupa napastników wyzwała od „brudasów” i brutalnie pobiła Syryjczyka.

Abood jest kucharzem, pracuje w krakowskiej restauracji, która raczy gości

bliskowschodnim jedzeniem.

Jego celem jest zdanie matury i dostanie się na studia związane z historią i kulturą Polski.

Sprawą zajęła się policja, która szybko zidentyfikowała jednego ze sprawców. W pomoc

mężczyźnie zaangażowało się PTPA - pokrzywdzonego będzie reprezentował w ramach

Programu Pro Bono PTPA mec. Maciej Oleksak z Kancelarii Adwokackiej Maciej Oleksak w

Krakowie.

Sukces w Sądzie Rejonowym w Warszawie ws.
dyskryminacji w zatrudnieniu

16 listopada Sąd Rejonowy w Warszawie wydał wyrok, w

którym zasądził 38.000 zł odszkodowania za

dyskryminację w zatrudnieniu. Pozwanym w sprawie był

pracodawca, który pomimo wcześniejszych ustaleń, nie przedłużył umowy o pracę

pracownicy po tym, jak przedstawiła zaświadczenie o niepełnosprawności i przyznała, że



jest chora na stwardnienie rozsiane. W uzasadnieniu Sąd podkreślił, że pracodawca nie

wywiązał się z obowiązku wykazania obiektywnych kryteriów, którymi kierował się,

podejmując decyzję o nieprzedłużaniu umowy. Wyrok jest nieprawomocny.

Powódkę w ramach Programu Pro Bono PTPA reprezentuje adw. Hubert Hajduczenia z

kancelarii DLA Piper Giziński Kycia sp.k.

PTPA W MEDIACH

Prezeska PTPA Karolina Kędziora w Onet Rano tłumaczy, po czym poznać, że

pracodawca przekracza dopuszczalne granice w relacjach z pracownikiem KLIK

Dr Krzysztof Śmiszek dla amerykańskiego Michigan Daily opowiada o postępach,

jakie dokonały się w życiu środowiska osób LGBT w Polsce KLIK

Prezeska PTPA Karolina Kędziora w wywiadzie dla Forum Odpowiedzialnego

Biznesu na temat obowiązku pracodawców równego traktowania w zatrudnieniu

KLIK

Prezeska PTPA Karolina Kędziora dla NGO.pl roli sektora obywatelskiego w kwestii

budowania wolności, suwerenności i dobrobytu w Polsce KLIK

Mec. Anna Mazurczak dla TOK FM o prawnych sposobach walki z mową

nienawiści. KLIK

Eliza Rutynowska dla The New York Times o radykalizacji polskiej sceny politycznej

KLIK

 

AKTUALNOŚCI

Sierpień 2018. Adw. Karolina Góralska z
Kancelarii Niezgódka Rupiewicz Góralska dołącza
do grona prawników współpracujących w ramach
Programu Pro Bono dla Równości.

Więcej o Programie Pro Bono dla Równości KLIK

Wrzesień 2018. PTPA interweniuje ws. dyskryminacji ucznia z zespołem
Aspergera

W czerwcu 2018 w jednej z niepublicznych szkół podstawowych, na uroczystość

zakończenia roku szkolnego nie wpuszczono chłopca z zespołem Aspergera. Świadectwo

zostało mu wręczone na korytarzu. Kontrola kuratorium wykazała, iż w szkole już

wcześniej dochodziło do szeregu nieprawidłowości, które nosiły znamiona nierównego

traktowania chłopca ze względu na jego niepełnosprawność.

PTPA w imieniu swoim oraz mamy chłopca skierowało do szkoły list interwencyjny wraz z

żądaniem przeprosin. Za pomoc oraz przygotowanie projektu pisma dziękujmy naszej

wolontariuszce - absolwentce prawa Aleksandrze Kraus.

https://www.youtube.com/watch?v=RIUMkGz-uuk
https://www.michigandaily.com/section/campus-life/polish-lgbt-activist-discusses-progress-past-and-present?fbclid=IwAR09Fphz3k3Wwai0iBF_n_6v51OdkBJElLfPieqZ17VHRbOhASVDpRdirto
http://odpowiedzialnybiznes.pl/artykuly/jednakowe-traktowanie-to-obowiazek-organizacji-nie-przywilej-pracownikow-i-klientow/?fbclid=IwAR0YUGrZDuS8nzZdgpJogTfr8lfk5-4d0xIpsDjKMvAZH3sFtHUeJPYGLMk
https://publicystyka.ngo.pl/organizacje-dla-niepodleglosci-organizacje-przeciw-dyskryminacji?fbclid=IwAR3mVNjzXBa74dztNFKO2zvkAYurq7kd6WiKRGsk2jpt1z7jn2No5mfgFPA
http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,130517,24371013,szerzenie-nienawisci-ze-wzgledu-na-roznice-polityczne-nie-jest.html?fbclid=IwAR3C_ZBYYzcPp4MjDCu2z2_8BgnXXjtecjd6ld4uEMY9KQN7ppXPYc2MJB0
https://www.nytimes.com/%E2%80%A6/27/tra%E2%80%A6/poland-holocaust-trip.html
http://www.ptpa.org.pl/pro-bono-dla-rownosci/%20


Październik 2019. PTPA obejmuje patronat honorowy nad Poznań
International Model United Nations

W dniach 18-21 października odbyło się Poznań International Model United Nations. Jest

to symulacja obrad ONZ, której dydaktyczno-szkoleniowy charakter ma na celu

zwrócenie uwagi na wybrane problemy współczesnego świata oraz możliwości i sposoby

ich rozwiązania. Zadaniem każdego z uczestników jest wcielenie się w rolę reprezentanta

jednego z krajów członkowskich ONZ i stworzenie adekwatnego do rzeczywistej sytuacji

politycznej stanowiska politycznego na dyskutowany temat. PTPA po raz kolejny z wielką

przyjemnością objęło patronat honorowy nad tym wydarzeniem.

Trening asertywności

26 października w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie odbył się bezpłatny

trening asertywności. Trening został realizowany w ramach projektu "Masz prawo do

równego traktowania. Poradnictwo prawno-psychologiczne dla osób i rodzin

zagrożonych dyskryminacją" i finansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.

Poprowadziła go Aneta Rogowska – trenerka i psycholożka, prowadząca szkolenia z

zakresu: kompetencji osobistych i społecznych, rozwiązywania konfliktów, rozwoju

osobistego i zawodowego oraz treningi radzenia sobie ze stresem.

Listopad 2019. Prezeska PTPA Karolina Kędziora na Kongresie Kobiet w
Brukseli

20 października odbył się IV Kongres Kobiet w Brukseli, poświęcony tematyce praw

seksualnych kobiet. Organizatorzy wspominali jak 100 lat wcześniej, na Drugim Zjeździe

Kobiet, Zofia Nałkowska wygłosiła hasło „chcemy całego życia!”, proponując rozszerzenie

uznania praw kobiet zajmujących się pracą seksualną na rzecz mężczyzn – prostytutek i

„kobiet lekkich obyczajów” – i traktowania ich z szacunkiem. „Ich godność jest miarą

naszej godności i wolności” – mówiła.

Podczas IV Kongresu Kobiet w Brukseli Prezeska PTPA Karolina Kędziora opowiedziała o

pozytywnym wpływie międzynarodowej akcji #MeToo na standardy pracownicze w

Polsce.

PTPA przedstawia w Brukseli raport dotyczący praw osób LGBT

8 listopada reprezentujący PTPA dr Krzysztof Śmiszek oraz Eliza Rutynowska przedstawili,

wraz z ekspertami International Federation for Human Rights raport dotyczący praw

osób LGBT+ oraz praw kobiet w kontekście naruszania praworządności w Polsce. Raport

został zaprezentowany międzynarodowym mediom, Komisji Europejskiej i Parlamentowi

Europejskiemu.

PTPA na konferencji „Prawa kobiet – perspektywa prawna osób
wykonujących zawody prawnicze”



16 listopada odbyła się konferencja organizowaną przez Komisję Praw Człowieka przy

Krajowej Radzie Radców Prawnych pt. „Prawa kobiet – perspektywa prawna osób

wykonujących zawody prawnicze”. Podczas konferencji PTPA reprezentowała r.pr.

Karolina Kędziora, ekspertka I panelu, a moderatorem II panelu był dr Krzysztof Śmiszek.

Więcej informacji o konferencji KLIK

PTPA w Brukseli na Annual Colloqium on Fundamental Rights

26 listopada Eliza Rutynowska reprezentowała PTPA w Brukseli podczas Annual

Colloqium on Fundamental Rights. W tym roku temat przewodni brzmiał „Demokracja w

Europie”. Uczestnicy rozmawiali o przyszłości społeczeństwa obywatelskiego w

zjednoczonej Europie, poruszając kwestie praw mniejszości oraz potrzeby

zagwarantowania przestrzeni dla organizacji pozarządowych, również przez władze

państw członkowskich.

Grudzień 2018 PTPA obejmuje patronat honorowy nad konferencją
„Współczesne problemy ochrony praw człowieka II”

10 grudnia to ustanowiony przez ONZ Dzień Praw Człowieka. Z tej okazji odbyła się w

Poznaniu konferencja ”Współczesne problemy ochrony praw człowieka”, organizowana

przez Sekcję Praw Człowieka Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego "Pro Publico Bono"

działającego na WPiA UAM. Podczas konferencji poruszono tematy związane z

rozumieniem i realizacją koncepcji praw człowieka we współczesnym świecie, samą ich

ochroną, a także jednostkowymi i systemowymi przypadkami ich łamania.

PTPA po raz kolejny i z wielką przyjemnością objęło patronat honorowy nad tym

wydarzeniem.

Więcej o konferencji KLIK

Wspólna konferencja PTPA oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w
Polsce

13 grudnia odbyła się konferencja wokół raportu dotyczącego analizy funkcjonowania

przepisów antydyskryminacyjnych w praktyce polskich sądów, organizowana przez PTPA

oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

12. urodziny PTPA

13 grudnia odbyło się doroczne święto naszej organizacji. Na miłe spotkanie przy lampce

wina Kulturalnej, zjechali się sympatycy PTPA z całej Polski. Urodziny PTPA to moment, w

którym możemy podziękować wszystkim wspierającym nasze działania. Podziękowania

należą się przede wszystkim prawnikom działającym na co dzień w Programie Pro Bono –

podczas urodzin wręczyliśmy im dyplomy uznania.

12 urodziny PTPA były również okazją, by oficjalnie podziękować dr Krzysztofowi

Śmiszkowi, współzałożycielowi naszej organizacji, który po 12 latach pracy odchodzi z

http://kirp.pl/konferencja-praw-kobiet/
http://ptpa.org.pl/aktualnosci/2018/wspolczesne-problemy-ochrony-praw-czlowieka-ii-konferencja/?fbclid=IwAR3XGLzOT1e2oFQz-O7vgDBpls1hEr4IvLqbzZ04MS3IPG6Isdx3g3wqbMM
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Anulowanie subskrypcji

PTPA i trzeciego sektora.

Styczeń 2018 PTPA podczas debaty dot. walki z dyskryminacją i mobbingiem
w służbach mundurowych

Jak skutecznie walczyć z mobbingiem i dyskryminacją w służbach mundurowych - na to

pytanie starał się odpowiedzieć Rzecznik Praw Obywatelskich wraz z przedstawicielami

służb mundurowych podczas debaty, która odbyła się 18 stycznia 2019 r. Dyskusja

toczyła się wokół publikacji RPO na temat funkcjonujących w służbach procedur

przeciwko dyskryminacji i mobbingowi. W debacie wzięła udział przedstawicielka PTPA,

Anna Mazurczak.
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