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NEWSROOM
Zero tolerancji oraz zwalczanie molestowania seksualnego i wykorzystywania
seksualnego w UE
"Zero

tolerancji

oraz

zwalczanie

molestowania

seksualnego i wykorzystywania seksualnego w UE" - 26
października 2017 r. Parlament Europejski przyjął
rezolucję, która jest wynikiem doniesień prasowych na
temat

przypadków

molestowania

w

samym

Europarlamencie.
W rezolucji europosłowie potępiają wszelkie formy przemocy seksualnej i nękania
fizycznego lub psychicznego, a także "ubolewają nad faktem", że akty tego rodzaju są
tolerowane, podczas gdy w rzeczywistości stanowią "systemowe naruszanie praw
podstawowych i poważne przestępstwo, które musi podlegać karze". Zaznaczają przy
tym, że należy położyć kres bezkarności, dopilnowując ścigania sprawców.
Komentarz do przeczytania KLIK

PTPA W SĄDZIE
Dyskryminacja osoby niewierzącej w dostępie do
studiów podyplomowych
W dniu 18 października 2017 r. odbyła się pierwsza
rozprawa

w

procesie

sądowo-administracyjnym

wszczętym przez pana Marka Joppa ws. decyzji Rektora
Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
w przedmiocie nieprzyjęcia na studia podyplomowe.
Pan Marek Jopp, osoba niewierząca, w swojej skardze dowodził naruszenia przepisów o
zakazie dyskryminacji z powodu wyznania przez Rektora Wyższej Szkoły Kultury
Społecznej i Medialnej w Toruniu, który zdecydował się nie przyjąć go na studia
podyplomowe „Polityka ochrony środowiska - ekologia i zarządzanie”. Powodem odmowy

przyjęcia na studia był brak dostarczenia przez skarżącego dokumentu w postaci opinii
proboszcza.
Postępowanie sądowe jest precedensowym, pierwszym tego typu postępowaniem w
Polsce i dotyczy dyskryminacji na tle religijnym w dostępie do edukacji. Przedmiotem
postępowania sądowego jest także zagadnienie możliwości wykluczania kandydatów na
studia prowadzone przez szkołę kierującą się określonymi wartościami religijnymi, w
przypadku, gdy studia te finansowane są ze środków publicznych.
PTPA przystąpiło do postępowania w charakterze strony.
Pozew został oddalony przez Sąd I Instancji, w sprawie zostanie złożona skarga kasacyjna
do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Sprawę prowadzą pro bono adwokaci Jakub Witkowski oraz Mateusz Chudziak.

PTPA W MEDIACH
Ocena z moralności dla nauczycieli
Prezeska PTPA Karolina Kędziora wypowiedziała się
krytycznie nt. ocen z moralności dla nauczycieli. Oceny
wystawiane

będą

w

ramach

rozporządzenia

dot.

kryteriów i trybu oceniania nauczycieli.
Komentarz do przeczytania KLIK

O prawach kobiet w Polsce
Eliza Rutynowska z PTPA dla Euronews o sytuacji kobiet w Polsce w świetle planowanych
zmian

dot.

prawdopodobnego

zaostrzenia

restrykcyjnego

krajowego

prawa

antyaborcyjnego
Komentarz do przeczytania KLIK

Facebook dla prawdziwych Polaków
Eliza Rutynowska z PTPA dla Dziennika Bałtyckiego o Polfejsie - serwisie stworzonym "dla
prawdziwych Polaków" w odpowiedzi na politykę Facebook'a, która zakłada usuwanie
treści składających się m.in. na mowę nienawiści.
Komentarz do przeczytania KLIK

AKTUALNOŚCI
PTPA na PILnet Global Forum 2017
Prezeska PTPA, r. pr. Karolina Kędziora, koordynatorka
programu pro bono PTPA, reprezentowała Towarzystwo

na 2017 PILnet Global Forum w Budapeszcie. Forum
zebrało prawników i prawniczki pro bono z całego
świata, dla których bezpłatna pomoc i zmienianie
rzeczywistości

na

lepsze

oczywistością.

Forum

poprzez

prawo

jest

skupiło

uwagę

na

wykorzystywaniu prawa w codziennej walce obrońców
praw

człowieka

o

równe

szanse

dla

każdego.

Jednocześnie zwrócono uwagę na konieczność tworzenia
sieci współpracy ponadnarodowej oraz prowadzenia wymiany dobrych praktyk na
przyszłość.

Spotkanie Koalicji Równych Szans
23

października

odbyło

się

kolejne

spotkanie

przedstawicieli

społeczeństwa

obywatelskiego w ramach Koalicji Równych Szans. Tym razem dyskutowano m.in. o roli
NGOsów w obronie jednej z instytucji zapewniających sprawne funkcjonowanie
społeczeństwa demokratycznego - Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wykład ekspertki PTPA dla pełnomocników ds równego traktowania w
służbach mundurowych
Prezeska PTPA, r. pr. Karolina Kędziora, na zaproszenie Pełnomocnika Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Kielcach ds. Ochrony Praw Człowieka, Gerarda Baha, wzięła
udział w spotkaniu z przedstawicielami/kami służb mundurowych (m.in. Policji, Straży
Granicznej, Służby Więziennej) odpowiedzialnymi za prawa człowieka, na temat ochrony
przed dyskryminacją w ich pracy.

Oświadczenie Koalicji
Koalicja Równych Szans, której prace koordynuje PTPA wydała oświadczenie, w którym
stanowczo sprzeciwia się atakom politycznym skierowanym wobec Rzecznika Praw
Obywatelskich.
Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem Koalicji KLIK

Konferencja "Swoboda wypowiedzi we współczesnym świecie"
Prezeska PTPA, r. pr. Karolina Kędziora, członkini Komisji Praw Człowieka przy KRRP,
zabierze głos w charakterze prelegentki na konferencji organizowanej przez Komisję
Praw Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych pt. „Swoboda wypowiedzi we
współczesnym świecie”, która odbędzie się 1 grudnia 2017 r. w Warszawie w siedzibie
warszawskiej Okręgowej Izby Radców Prawnych (ul. Żytnia 15/16, 01-014 Warszawa).
Wydarzenie ma na celu upowszechnienie wiedzy o międzynarodowych i krajowych
standardach ochrony wolności wypowiedzi.
Za udział w konferencji przewidziano 5 punktów szkoleniowych. Zapisy dostępne są przez
formularz zgłoszeniowy

Bezpłatna pomoc psychologiczna w PTPA
Informujemy, iż PTPA w ramach projektu „Masz prawo do równego traktowania”,
finansowanego ze środków Miasta St. Warszawy udziela BEZPŁATNEGO WSPARCIA
PSYCHOLOGICZNEGO mieszkankom i mieszkańcom Warszawy, którzy doświadczają bądź
doświadczyli dyskryminacji.
Oprócz konsultacji telefonicznych istnieje możliwość umówienia się na spotkanie.
Dyżur telefoniczny psychologa - każdy poniedziałek w godz. od 9 do 14 (październik grudzień): tel.: 736-000-254
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