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Zakaz „terapii” konwersyjnych – stanowisko warszawskiej ORA

Dnia 21 sierpnia 2019 r. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie przyjęła

za własną opinię adw. Karoliny Jankowskiej oraz adw. Emilii Barabasz

(która współpracuje z PTPA w ramach projektu Pro Bono dla Równości),

dotyczącą dotycząca poselskiego projektu ustawy o zakazie praktyk

konwersyjnych.

Celem pozostaje zagwarantowanie ochrony praw osób LGBT poprzez ściganie i karanie

osób stosujących praktyki konwersacyjne oraz zainicjowanie procesu prowadzącego do

wypracowania odpowiednich polityk i praktyk wspierających specjalistów z zakresu

ochrony zdrowia w zakresie rzetelnej pomocy osobom, które doświadczają

wewnętrznego dyskomfortu lub konfliktu w związku ze swoją orientacją, tożsamością lub

ekspresją.

Adwokatura warszawska podkreśla, że przyjęcie reżimu prawa karnego przez

projektodawców jest słuszny. Tym samym uznają za uzasadnione intencje twórców

projektu, aby zdjąć ciężar z poszkodowanych w postaci prowadzenia postępowania

cywilnego.

Wątpliwości wśród opiniodawców budzi definicja „praktyk konwersacyjnych”, którą

projektodawcy rozumieją jako „każde oddziaływanie, które ma na celu zmianę lub

stłumienie orientacji seksualnej, tożsamości płciowej lub ekspresji płciowej. Definicja ta

nie obejmuje m.in. takiego oddziaływania, które „zapewnia wsparcie w rozumieniu i

akceptacji własnej orientacji seksualnej, tożsamości płciowej lub ekspresji płciowej”.

Zdaniem adwokatów to może być wykorzystane przez instytucje realizujące praktyki

konwersacyjne w ten sposób, że „zapewnienie wsparcia” jest właśnie celem tej terapii.

W opinii pojawia się także kompozycja przepisów ustawy i uwagi dotyczące Zasad

Techniki Prawodawczej. Niemniej Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie pozytywnie

zaopiniowała założenia projektu ustawy o zakazie praktyk konwersacyjnych i zaleciła

dalsze prace legislacyjne. Jak czytamy w konkluzji opinii, przepisy ww. ustawy „wypełniają

istniejącą lukę prawną, która pozwala na prowadzenie działalności, ocenianej negatywnie

na gruncie praw człowieka”.



SUKCESY PTPA

Rozpoczęliśmy współpracę z fantastycznym podmiotem –

Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA

Poland. Organizacja rozpoczęła inicjatywę #spojrzwlustro,

mającą na celu promowanie szacunku dla godności

ludzkiej i różnorodności kulturowej oraz sprzeciwienie się

wykluczeniu z życia publicznego. Kampania stanowi element Programu Praw Człowieka

ELSA Poland. Ambasadorem Programu jest Pani Joanna Brodzik.

Materiały kampanii dostępne TUTAJ

Współpraca z Radcowskim Ośrodkiem Pomocy Pro Bono przy Okręgowej
Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Nasze stowarzyszenie podpisało porozumienie o współpracy z Radcowskim Ośrodkiem

Pomocy Pro Bono przy Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie.

W ramach porozumienia radcowie i radczynie oraz aplikantki i aplikanci radcowscy będą

wspierać codzienną pracę PTPA poprzez nieodpłatne prowadzenie wybranych spraw

osób dyskryminowanych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Więcej informacji: KLIK

PTPA W SĄDZIE

Toruński sąd I instancji zgodził się z argumentacją PTPA i

przyznał naszemu klientowi odszkodowanie w wysokości

5000 złotych za dyskryminację w dostępie do kształcenia

zawodowego ze względu na bezwyznaniowość od

Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Wyrok w momencie tworzenia biuletynu jest

nieprawomocny. Sprawę prowadzi nasza prezeska, Karolina Kędziora, z toruńskimi

adwokatami pro bono – Mateuszem Chudziakiem i Jakubem Witkowskim.

Więcej informacji KLIK

Art. 138 kodeksu wykroczeń niezgodny z Konstytucją

Dnia 26 czerwca 2019 r., Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z Konstytucją art.

138 kodeksu wykroczeń w części dotyczącej odpowiedzialności prawnej za bezzasadną

lub umyślną odmowę wykonania usługi.

Przypominamy – art. 138 kodeksu wykroczeń, który zakazuje nieuzasadnionej odmowy

świadczenia usług, pełnił do dnia wczorajszego niezwykle ważną funkcję

antydyskryminacyjną. Przepis ten zapewniał prawną ochronę przed dyskryminacją

przede wszystkim tym osobom, które należą do grup mniejszościowych, nieobjętych

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdC8l04WgWdAH-P1GHv-_J3XVyCMQsfVR&fbclid=IwAR2WlR-5pyVS7j8GrRztd1M48KpNle-rKGD6KPuDHhy2QAdXq0c8Cb83ep8
https://www.oirpwarszawa.pl/radcowski-osrodek-pomocy-pro-bono-nowe-porozumienia-podpisane/?fbclid=IwAR1DrfTEWv8m8iT1SNGZ7-OIDgSVMoZqaLF9YETLJglAfV2QYXHZM0Tmoy4
https://torun.wyborcza.pl/torun/7,48723,25062924,jopp-wygrywa-ze-szkola-rydzyka-uczelnia-posrednio-dyskryminowala.html?fbclid=IwAR3v5oNcDdR17oDnRCgnRxhgYttUPrsoqyv5saNl0dgz_9Zt1q4_ztMfWEg#S.main_topic-K.C-B.2-L.2.maly


ochroną przewidzianą w ustawie o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie

równego traktowania.

Orzeczenie Trybunału unicestwia zatem jedyny przepis prawny, który wprost chroni

przed dyskryminacją w dostępie do dóbr i usług ze względu m.in. na orientację

seksualną, tożsamość płciową, niepełnosprawność, wiek czy rodzicielstwo. Warto

wspomnieć o art. 135 kodeksu wykroczeń, który co prawda nadal obowiązuje, jednakże

dotyczy sytuacji, w której osoba, zajmująca się sprzedażą towarów w przedsiębiorstwie

handlu detalicznego lub w przedsiębiorstwie gastronomicznym, ukrywa przed nabywcą

towar przeznaczony do sprzedaży lub umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia

sprzedaży takiego towaru, i tym samym, podlega 

karze grzywny.

Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność

Po wygranej w I instancji sprawie o odszkodowanie dla

nauczycielki chorej na stwardnienie rozsiane z którą

pracodawca pomimo wcześniejszych ustaleń, nie

przedłużył umowy o pracę po tym jak dowiedział się o

chorobie i orzeczonej niepełnosprawności, sąd II instancji

oddalił apelację pozwanego. Zasądzono 38 000 zł odszkodowania z tytułu dyskryminacji

ze względu na niepełnosprawność. Wyrok jest prawomocny.

Powódkę w sądzie reprezentował pro bono adw. Hubert Hajduczenia z kancelarii DLA

Piper Giziński Kycia sp.k. w ramach naszego Programu Pro Bono, któremu bardzo

serdecznie dziękujemy i gratulujemy.

Dyskryminacja w zatrudnieniu

Kolejny prawomocny wyrok w sprawie dotyczącej dyskryminacji w zatrudnieniu ze

względu na stan zdrowia. Tym razem chodziło o sytuację, w której pracodawca

przypadkiem powziął informację nt. tego, że nasz klient jest zakażony wirusem HIV. Kilka

dni później doszło do przedterminowego rozwiązania umowy na czas określony. To

pierwsza nasza sprawa, w której sąd, uznając, że doszło do dyskryminacji, wycenił

krzywdę pracownika na kwotę 50 tys. zł (sic!). To wysoka suma na tle dotychczasowego

orzecznictwa, w którym sądy chętniej koncentrują się głównie na szkodzie materialnej.

Klienta reprezentowała adw. Małgorzata Mączka-Pacholak przy wsparciu apl. adw.

Pauliny Szymańskiej z Kancelarii prawnej Pietrzak Sidor & Wspólnicy. Ze strony PTPA

(które przystąpiło do postępowania w charakterze strony) udział wzięli r.pr. Karolina

Kędziora i r.pr. Adam Rzemek.

Dyskryminacja pośrednia

Sąd łódzki wydał prawomocny wyrok w sprawie dot. dyskryminacji pośredniej ze względu

na stan zdrowia. Jest to sprawa mężczyzny, który został dyskryminacyjnie potraktowany



na etapie rekrutacji do dużej instytucji finansowej. Powoda reprezentowała w

postępowaniu sądowym prawniczka współpracująca z PTPA w ramach Programu Pro

Bono – adw. Emi Barabasz z kancelarii Barabasz Dębska Adwokaci. Dziękujemy za

wsparcie i gratulujemy wygranej.

W trakcie postępowania PTPA składało tzw. opinię przyjaciela sądu, którą przygotowali

r.pr. Adam Rzemek i r.pr. Karolina Kędziora. Sąd zasądził odszkodowanie w wysokości

24.000 zł. Pełnomocniczka nie wyklucza skargi kasacyjnej odnośnie kwoty 10.000 zł,

której powód domagał się jako rekompensatę krzywdy, której doświadczył w wyniku

postępowania banku.

Molestowanie seksualne na uniwersytencie w
Toruniu

Osiem kobiet zgłosiło molestowanie seksualne na

uniwersytecie w Toruniu. O sprawie pisała między innymi

GW w Toruniu. Cieszymy się, że pomimo tak wielu

przykrych doświadczeń, kobiety zdecydowały się dochodzić swoich praw, żądając

zadośćuczynienia za to co je spotkało.

Serdecznie dziękujemy mec. Mariuszowi Lewandowskiemu z Kancelarii Adwokackiej w

Toruniu, który w ramach naszego Programu Pro Bono reprezentuje pokrzywdzone

kobiety.

Zapraszamy również do zapoznania się z krótkim komentarzem r.pr. Katarzyny Bogatko z

PTPA na temat niniejszej sprawy w artykule Alicji Cichockiej-Bielickiej.

Więcej informacji: KLIK

Interwencja w sprawie dziecka pary jednopłciowej

PTPA wraz z innymi międzynarodowymi organizacjami (Helsińska Fundacja Praw

Człowieka, ILGA-Europe, NELFA, The Child Rights International Network (CRIN)

przedstawiło przed Trybunałem w Strasburgu opinię przyjaciela sądu w sprawie

dotyczącej potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego dla dzieci pary

jednopłciowej. Podkreślamy konieczność rozpatrzenia sprawy przez pryzmat Konwencji o

Prawach Dziecka, która wskazuje na obowiązek kierowania się najlepszym interesem

dziecka oraz zabrania dyskryminacji dzieci ze względu na urodzenie.

Więcej informacji KLIK

Konferencja „HR 2019. Prawo, inspiracje i narzędzia"

Aktywnie uczestniczyliśmy w konferencji „HR 2019. Prawo, inspiracje i narzędzia",

zrealizowanej w ramach projektu "Równość szans w biznesie – praktyczne narzędzie

realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w przedsiębiorstwach”, dotyczącej

aktualnych tematów związanych z zatrudnieniem i rozwojem pracowników oraz

https://torun.wyborcza.pl/torun/7,48723,24528553,umk-osiem-kobiet-zglosilo-molestowanie-przez-kolege-z-pracy.html?fbclid=IwAR2IAzwbGcqmU0hY7SzOdgwq_JS_aaNC3B5UCYKdEzjStYYrXvffGx-fTQ0
http://www.ptpa.org.pl/aktualnosci/2019/ptpa-wraz-z-innymi-organizacjami-interweniuje-w-sprawie-dziecka-pary-jednoplciowej/


pracownic. Wydarzenie było kontynuacją przedsięwzięcia realizowanego przez

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w latach 2013-2015.

Jedną z prelegentek podczas konferencji była Członkini PTPA – r.pr. Katarzyna Bogatko,

która opowiedziała o zakazie dyskryminacji i mobbingu w zatrudnieniu.

Kongres Prawników Polskich

Kongres Prawników Polskich w kolejnej edycji, organizowany przez Stowarzyszenie

Sędziów Polskich "Iustitia", Naczelną Radę Adwokacką oraz Krajową Izbę Radców

Prawnych, odniósł kolejny sukces. Głównymi tematem spotkania była obrona państwa

prawa, obrona niezawisłości sędziowskiej, proobywatelskie zmiany w kodeksie

postępowania cywilnego, walka z mową nienawiści, a także podziały społeczne w naszym

kraju.

W panelu poświęconym mowie nienawiści, wystąpiła r.pr. Karolina Kędziora.

Wsparcie PTPA przez Pontoon Poland

Firma Pontoon Poland z Krakowa zorganizowała akcję pt.: "Nie oceniaj książki po

okładce" której celem było wsparcie finansowe PTPA. Inicjatorką była Pani Dominika

Remian. To niezwykle cenna forma wsparcia dla naszego stowarzyszenia, jako że nasza

pomoc prawna, udzielana każdego dnia osobom dyskryminowanym jest nieodpłatna.

Kolejna Prada Równości za nami

Po raz kolejny podczas warszawskiej Parady Równości

utworzyliśmy blok o nazwie "Prawnicy/Prawniczki dla

równości". Od lat pomagamy osobom doświadczającym

dyskryminacji - niezależnie od jej przyczyny. Chcemy, by każdy z dyskryminowanych

wiedział o naszym wsparciu. Dla wielu z osób doświadczających dyskryminacji nie jest

oczywistym sojusznikiem. Dlatego ponownie w gronie kilkudziesięciu prawników,

wyposażeni w gadżety, zjawiliśmy się wśród ludzi celebrujących wspólnie prawa

człowieka.

Zdjęcie z wydarzenia KLIK

Przedstawicielka PTPA - Eliza Rutynowska wystąpiła u boku Agaty Teutsch z Fundacji

Autonomia oraz Hillary Margolis z Human Rights Watch na panelu moderowanym przez

Elenę Crespi z International Federation for Human Rights (FIDH), który zorganizowany

został wspólnie przez FIDH, PTPA, HRW oraz Fundację Autonomia.

Poruszaliśmy niezwykle ważne tematy dotyczące m.in. stanu praw kobiet w Polsce,

wniosku do Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego podważenia legalności przerywania

ciąży ze względu na poważne uszkodzenie płodu, a także jak dotychczas procedowane

projekty zmian w ustawie karnej mogły wpłynąć bezpośrednio na prawa kobiet.

https://www.facebook.com/StowarzyszeniePTPA/photos/a.106893379426848/2213749808741184/?type=3&theater


Po raz kolejny prezentowaliśmy wnioski raportu współtworzonego z FIDH w 2017 r.

Niestety, wnioski w 2019 r. są nadal niepokojąco aktualne. Więcej informacji KLIK

PTPA na Open'er!

Mecenas Karolina Kędziora z PTPA wzięła udział w debacie na temat mowy nienawiści.

Debata odbyła się w trakcie Festiwalu Open'er, a zorganizowała została przez Iustitia

Polska - Polish Judges na zaproszenie Rzecznika Praw Obywatelskich. Zapraszamy do

zapoznania się z relacją z niniejszej debaty.

Więcej informacji KLIK

W przestrzeni miejskiej nie ma miejsca na dyskryminację

W przestrzeni miejskiej nie powinno być miejsca na dyskryminację, w tym na

homofobiczne treści. W związku w powyższym zaprezentowaliśmy stanowisko,

przygotowane przez prawniczkę PTPA, Elizę Rutynowską, w zakresie roznoszonych

niedawno na terenie Poznania ulotek ONR.

Pismo skierowaliśmy do Prezydenta Miasta Poznań, Zespołu ds. Polityki Równości i

Różnorodności, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Pełnomocnika Rządu ds. Równego

Traktowania.

Treść stanowiska dostępna na strone facebook: KLIK

PTPA pyta Komendę Główną Policji

Dnia 19 sierpnia 2019 r. do gen. insp. dr Jarosława Szymczyka - Komendanta Głównego

Policji złożyliśmy wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie

funkcjonariusza, który naruszył § 36 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania policjantów poprzez

samowolne zniekształcenie przedmiotu umundurowania - tj. dopięcie do kamizelki

"mieczyka Chrobrego" używanego przez skrajnie nacjonalistyczne środowiska i

organizacje.

Czy zdawkowa informacja o "ostrzeżeniu" dyscyplinarnym wystarczy? Nam nie - chcemy

otrzymać ją drogą oficjalną. Dodatkowo pytamy o przynależność do stowarzyszeń lub

organizacji ww. funkcjonariusza (art. 63 pkt 3 Ustawy o Policji zobowiązuje go do podania

takich informacji przełożonym). Obywatele powinni móc ufać Policji bezgranicznie i

wiedzieć, kto dba o nasze bezpieczeństwo.

Pismo KLIK

PTPA W MEDIACH

Karolina Kędziora dla TOK FM. Komentarz dotyczący sprawy IKEA i zwolnienia

pracownika. KLIK

http://ptpa.org.pl/site/assets/files/1029/report_on_the_degredation_of_the_rule_of_law_in_poland.pdf
https://www.facebook.com/sedziowie/videos/367262560655408/?__xts__[0]=68.ARDwfg-bOnVX_awC_vwoEPaBqyetyl4_pOcGpQksyifGPFtLZVIbc7KXMqUA6_Sl_PXVhgbOQQIEgz3YcHFDiN3ucCMA1PFh87ZS_p-OCkHZCek-e5ZW3e7R1xNBLPTDuDpIhZ5hqPjGwkyzrHUB54Fj6TlDiWP6VtPYA1DH4PQQtFKjKclKDEsldmxuUVEKOghjHxGDGh-EDaztUodyYdxFuieWRoccYBiwoYMz-ju3-xD97A7-vpsdjRa53Rkp9wkCaMcKuC8ijLYy2G_RiCIM_xZVHnOtzgmjsBl3c2-HJkpWPc0PqegP0j4RVIGciTw2p1UOp4ncwbobl64JHxfihju3XiLZRJia65KEMG0-KfENVJL_YAJ8lyiMUNCTc23NO9WW8Zhhb6mmkExIjsK6lizbOitmEO0hKHiNRs4hppaA3Qop1kt2XpelEHgpbT2bqGylV3ZJNtqOuq2jh5HBnoHhfISzfYK-LMHUlzZYlv-cygBEyWCNfouw6pMpfQ&__tn__=H-R
https://www.facebook.com/StowarzyszeniePTPA/posts/2273365559446275?__xts__%5B0%5D=68.ARBocOyoqadSALe789WsIhlWsMDd-_X8DrgRFtCCvj-6HiojAT5jyva-bl4USKRASphDULiV0brFV0bz37kQbRSHaTdGG4Jx8lOWYhZ65k74pHh5hcYBZhC5zUCOgO6Y27SegWyVnTDcDlr6K___NLv3jPhxv9aGkA6B4EcOw1g9XJy4oehBUibyCZzBAnarIIvBTjfZQsZJw9A5lhDefzTrNnUN3RSaghSvEEIymvRnXk9bWxPe42wM8IbDOeCoAXOyFkEQO_-UQBpnHPy79lMloddT-90p04aGA36Fq9mnedYz8BwfZXkfg_4_jkDJrEI4dU_iRq3-fhszjzzl6qWIGQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/StowarzyszeniePTPA/photos/a.106893379426848/2345443965571767/?type=3&theater
http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103087,24953600,ekspertka-ikea-mogla-zwolnic-pracownika-pracodawca-ma-obowiazek.html?fbclid=IwAR34VXXrBIsxKGm9JViAXNSQQPDszy1d1tes8xI4K9sEXU_Hpu61hRhK_Kk


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

Karolina Kędziora niniejszą sprawę komentowała także dla OKO.PRESS KLIK

Eliza Rutynowska z PTPA komentuje sprawę byłego pracownika IKEI dla szwedzkiej

prasy.KLIK

Karolina Kędziora dla Publicystyki NGO na temat homofobii i zarządzania

strachem. KLIK

http://ptpa.org.pl/wesprzyj-nas/
http://www.ptpa.org.pl/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://preview.mailerlite.com/v4o2w2
https://twitter.com/intent/tweet?text=Biuletyn+sierpie%C5%84+2018+%E2%80%93+luty+2019.+Nr+38&url=https%3A%2F%2Fpreview.mailerlite.com%2Fv4o2w2
http://app.mailerlite.com/subscription/test_forward/20338370/934139
http://app.mailerlite.com/subscription/test_unsubscribe/20338370/934139
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