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„Ochrona ofiar przestępstw w świetle standardów Dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. 

ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar 

przestępstw, ze szczególnym uwzględnieniem praw osób LGBT” 

 

Program szkolenia 

dla osób wykonujących zawody prawnicze 

 

 

Liczba osób uczestniczących: 15  

 

Czas trwania: 8 godzin  

 

Organizator: Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego 

 

Osoby prowadzące:  

 

 

Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, doktor nauk 

prawnych, pracownik Zakładu Praw Człowieka na Wydziale Prawa i Administracji UW,  

w latach 2003-2005 prawnik w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet  

i Mężczyzn, ekspert polskich organizacji pozarządowych zajmujących się przeciwdziałaniem 

dyskryminacji, certyfikowany trener prawa antydyskryminacyjnego. Członek zespołu 

eksperckiego Krajowego Punktu Kontaktowego Agencji Praw Podstawowych UE, trener praw 

człowieka Rady Europy w ramach programu HELP (Human Rights Education for Legal 

Professionals) Rady Europy, od 2014 r. członek Europejskiej Sieci Ekspertów Prawnych 

w Dziedzinie Niedyskryminacji.  

Dr Krzysztof Śmiszek 



 

       Polskie Towarzystwo 
       Prawa Antydyskryminacyjnego 
       ul. Szpitalna 5 lok. 6a, 00-031 Warszawa 
       www.ptpa.org.pl 

 

 

  

Wiceprezeska Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, radczyni 

prawna, certyfikowana trenerka antydyskryminacyjna. W latach 2003-2006 prawniczka 

programu „Działania prawne w interesie publicznym” Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. 

W dniach 8-14 września 2011 r. szkoliła na temat praw człowieka przedstawicieli powstających 

w Libii organizacji społeczeństwa obywatelskiego (na zlecenie amerykańskiej organizacji 

DAI). Prawniczka programu „Avon kontra przemoc” - telefonu interwencyjnego dla ofiar 

przemocy w rodzinie Fundacji Feminoteka. Wykładowczyni podyplomowych studiów 

„Gender mainstreaming” Polskiej Akademii Nauk.  

 

Cel szkolenia: 

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom oraz uczestniczkom zakresu zobowiązań 

nałożonych na Państwa Członkowskie UE poprzez Dyrektywę, jak również praca na postawach 

przedstawicieli i przedstawicielek polskiego wymiaru sprawiedliwości, mogących zetknąć się 

z ofiarą przestępstwa należącą do społeczności LGBT (lesbijek, gejów, osób bi- 

i transpłciowych). Użyte podczas szkolenia metody nauki będą zróżnicowane i polegać będą 

głównie na zajęciach interaktywnych mających na celu praktyczne przyswojenie 

prezentowanych zagadnień.  

Celem szkolenia jest także przekazanie wiedzy na temat osób LGBT, ich funkcjonowania 

w społeczeństwie, głównych barier w efektywnym korzystaniu przez nie z instrumentów 

prawnych w dochodzeniu ich praw naruszonych przestępstwem. Szkolenie służyć będzie także 

identyfikacji szczególnych potrzeb osób LGBT – ofiar przestępstw, co doprowadzić ma do 

nabycia umiejętności odpowiedniego reagowania na nie. W szczególności dotyczy to sposobu 

przesłuchiwania, korzystania z odpowiedniego kodu językowego, wyrobieniu w sobie postawy 

szacunku i zrozumienia celem zdobycia zaufania osoby zgłaszającej przestępstwo. Podczas 

szkolenia poruszone zostaną takie zagadnienia jak: interakcja z osobą wyrażającą silne emocje 

po doświadczeniach związanych z przestępstwem z nienawiści, komunikacja werbalna 

i niewerbalna z tzw. „nietypowym klientem”.  

r.pr. Karolina Kędziora 
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Jednym z celów szkolenia będzie również wyrobienie umiejętności identyfikacja przestępstw 

z nienawiści, w szczególności mowy nienawiści wobec osób LGBT. Szkolenia ma służyć 

nabyciu umiejętności refleksji nad granicami wolności słowa a mową nienawiści motywowaną 

orientacją seksualną lub tożsamością płciową.        

    

Materiały szkoleniowe 

Podczas szkolenia uczestnicy i uczestniczki otrzymają materiały szkoleniowe, które będą 

obejmować zarówno problematykę ściśle prawną, związaną z zakresem normowanym przez 

Dyrektywę oraz nowymi środkami ochrony i pomocy dla ofiar (ustawa z dnia 28 listopada 2014 

o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka), ale także materiały informacyjne 

o węzłowych zagadnieniach dotyczących położenia mniejszości LGBT w Polsce.   
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PROGRAM SZKOLENIA 

 

 

9.00 – 9.45  Wstęp - powitanie, ustalenie zasad pracy, identyfikacja  

i przedstawienie celów szkoleniowych 

 

9.45 – 10.30  Identyfikacja elementów składowych ludzkiej tożsamości 

w kontekście kształtowania postaw otwartości i tolerancji 

(zajęcia interaktywne)  

 

10.30 – 10.45     /przerwa kawowa/ 

 

10.45 – 11.30  Podnoszenie świadomości na temat nierównych szans  

w społeczeństwie (zajęcia interaktywne)  

 

11.30 – 12.30  Refleksja nad różnicami kulturowymi i ich wpływem  

na relacje między ludźmi (zajęcia interaktywne)  

 

12.30 – 13.30     /obiad/ 

 

13.30 – 14.15  Dyrektywa PE i Rady 2012/29/EU ustanawiająca normy 

minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar 

przestępstw 

 

14.15 – 14.30     /przerwa kawowa/ 
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14.30 – 15.15  Dyrektywa PE i Rady 2012/29/EU ustanawiająca normy 

minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar 

przestępstw i regulacje ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. 

o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka  

 

 

15.15 – 15.45  Przestępstwa z nienawiści – europejskie standardy 

ochrony 

 

 

15.45 – 16.45     Praca na stanach faktycznych       

 

 

16.45 – 17.00     Podsumowanie szkolenia i zakończenie   

  

 

Szkolenie finansowane jest ze środków Komisji Europejskiej, w ramach projektu „Wymiar 

sprawiedliwości i organy ściągania w służbie ofiar przestępstw z nienawiści” 

(JUST/2013/FRC/AG/6163).  

  

 

 

 

 


