II Zjazd Akademii Równości, Warszawa 23-24.10.2021 r.
Sobota 23.10.2021 r.
9:00 – 9:30 – Przygotowanie do spotkania
9:30 – 10:00 – Otwarcie dnia
10:00 – 11.30 – Dyskryminacja w zatrudnieniu
(prowadzący: r.pr. Karolina Kędziora z PTPA i Jarosław Jagura z Helsińskiej Fundacji Praw
Człowieka)
11:30 – 11:45 – Przerwa
11:45 – 12:45 – Dyskryminacja w zatrudnieniu c.d.
12:45 – 13.45 – Dyskryminacja w dostępie do dóbr i usług i innych obszarach życia niż
zatrudnienie
(prowadzące: r.pr. Katarzyna Bogatko z PTPA i r.pr. Karolina Kędziora z PTPA)
13:45 – 14:30 – Lunch
14:30 – 15:00 – Praca na stanach faktycznych dot. obszarów zatrudnienia, edukacji i usług
15:00 – 17:30 – Przestępstwa motywowane nienawiścią
(prowadzący: adw. Anna Mazurczak z PTPA i adw. Paweł Knut z Kampanii przeciw Homofobii)
17:30 – 18.00 – Podsumowanie i zamknięcie dnia
(adw. Anna Mazurczak i r.pr. Karolina Kędziora)
20:00 – Spotkanie integracyjne (Cafe Kulturalna)
Niedziela 24.10.2021 r.
9.00 – 9:30 – Przygotowanie do spotkania
9:30 – 11:30 – Wybór właściwej ścieżki zawodowej oraz przygotowanie do współpracy z
mentorami Akademii Równości
(prowadzący: Małgorzata Sztejter i Szymon Herbeć z firmy Kingmakers)
11:30 – 11:45 – Przerwa
11:45 – 13:45 – Wybór właściwej ścieżki zawodowej oraz przygotowanie do współpracy z
mentorami Akademii Równości c.d.
13:45 – 14.30 – Lunch

14.30 – 16.00 - Praca warsztatowa – wybór właściwej ścieżki postępowania w zależności od
charakteru sprawy
(prowadzący: adw. Anna Mazurczak z PTPA i adw. Paweł Knut z Kampanii przeciw Homofobii)
16:00 – 16:30 – Podsumowanie zjazdu
(adw. Anna Mazurczak i r.pr. Karolina Kędziora)
Bio osób prowadzących:
Katarzyna Bogatko
Prawniczka i resocjalizatorka, radczyni prawna przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.
Z PTPA związana od 2009 r., członki Zarządu. Na przestrzeni lat koordynowała wiele projektów
związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu w różnych obszarach życia i
z uwagi na różne przesłanki, m.in.: „Monitoring stosowania przepisów prawa antydyskryminacyjnego
przez wymiar sprawiedliwości”, „Szkoła ombudsmanów związkowych do spraw równego traktowania”
, „Prawo antydyskryminacyjne w codziennej działalności związków zawodowych”, „Równe Miejsce –
warszawski system standaryzacji miejsc usługowych wolnych od dyskryminacji”.
Od 2012r. koordynuje świadczenie poradnictwa prawnego w ramach projektu „Masz prawo do
równego traktowania – wsparcie prawne i psychologiczne dla osób doświadczających dyskryminacji”.
Prowadzi Telefon Antydyskryminacyjny PTPA, w ramach którego codziennie wspiera osoby z całej
Polski doświadczające dyskryminacji w różnych obszarach życia i z uwagi na różne przesłanki.
Specjalizuje się w sprawach dotyczących nierównego traktowania w zatrudnieniu ze względu na
niepełnosprawność, stan zdrowia oraz doświadczenie choroby psychicznej.
Członkini zespołu specjalistów/ek metody Housing First Fundacji Fundusz Współpracy, w którym
odpowiedzialna jest za wsparcie prawne osób z doświadczeniem choroby psychicznej i uzależnienia,
pozostających w kryzysie bezdomności. Współpracuje również z „A/typowi – fundacją na rzecz
różnorodności”, która zajmuje się wzmacnianiem pozycji społecznej osób atypowych oraz tematem
neuroróżnorodności m.in. w obszarze zatrudnienia.
Jarosław Jagura
Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Należy również do Sekcji Praw Człowieka przy
Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
Od 2013 r. współpracuje z Helsińską ̨ Fundacją Praw Człowieka, początkowo m.in. w ramach Programu
Antydyskryminacyjnego „Artykuł 32” oraz projektu „Podnoszenie wrażliwości sędziów i prokuratorów
w zakresie równego traktowania”. Obecnie jest prawnikiem w Programie Spraw Precedensowych
Fundacji, gdzie zajmuje się m.in. sprawami z zakresu dyskryminacji.
Prowadził m.in. sprawy z zakresu dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami w dostępie do dóbr i
usług, opieki medycznej (np. sprawa odmowy przyjęcia przez lekarza osoby poruszającej się wraz z
psem asystującym) czy w sferze pracowniczej. Był zaangażowany w sprawę, w której Trybunał
Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że różnicowanie sytuacji wewnątrz grupy pracowników z
niepełnosprawnościami stanowi przykład zakazanej przez prawo UE dyskryminacji. Zajmował się także
sprawami dotyczącymi ochrony praw pracowniczek w okresie ciąży lub macierzyństwa.
Jest również członkiem inicjatywy „LGBT+prawnicy”, która skupia prawników zajmujących się
sprawami dotyczącymi równego traktowania osób nieheteronrmatywnych. Z ramienia Helsińskiej

Fundacji Praw Człowieka występował m.in. przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach
dotyczących transkrypcji zagranicznych aktów urodzenia dzieci par jednopłciowych, w tym w sprawie
z 2018 r., w której NSA orzekł, że odmowa transkrypcji takiego aktu narusza prawa dziecka
gwarantowane przez prawo krajowe, międzynarodowe i unijne.
Paweł Knut
Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, Sekcji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie
Adwokackiej w Warszawie. Laureat nagrody specjalnej w konkursie Rising Stars – Prawnicy – liderzy
jutra 2019.
Od 2011 członek zespołu Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii, gdzie od 2014 r. pełni funkcję
starszego prawnika. Posiada ponad 10 lat doświadczenia w świadczeniu pomocy prawnej w sprawach
dotyczących dyskryminacji ze względu na orientację seksualną oraz tożsamość płciową, które obejmuje
również reprezentację klientów i klientek przed krajowymi oraz międzynarodowymi organami
sądowymi.
Dotychczas występował m.in.:
• jako pełnomocnik w tzw. sprawie Drukarza z Łodzi, zakończonej precedensowym

rozstrzygnięciem Sądu Najwyższego, w którym po raz pierwszy potwierdzony został zakaz
dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w dostępie do usług [więcej],
• jako pełnomocnik w sprawie Jakuba Lendziona przeciwko jednej z warszawskich szkół
publicznych, w której wydano pierwsze w historii orzeczenie stwierdzające
odpowiedzialność szkoły za naruszenie dóbr osobistych ucznia spotykającego się z
homofobią ze strony innych uczniów [więcej],
• jako koordynator Koalicji na Rzecz Związków Partnerskich i Równości Małżeńskiej, będącej
programem postępowań precedensowych, w którym 5 par tej samej płci ubiega się o
umożliwienie sformalizowania ich związku w Polsce (w chwili obecnej wszystkie sprawy
objęte tym programem oczekują na rozpoznanie przez Europejski Trybunał Praw Człowieka)
[więcej].
Poza praktyką adwokacką jest również doktorantem oraz wykładowcą na Wydziale “Artes Liberales”
Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przygotowuje pracę doktorską na temat przeciwdziałania zjawisku
mowy nienawiści.
Karolina Kędziora
Radczyni prawna, członkini Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Prezeska Zarządu
Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego. Koordynatorka programów aktywizujących
środowisko prawnicze w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i bezpłatnego wsparcia prawnego,
m.in. „Pro bono dla równości”, „Akademia Równości”, „Prawnicy na rzecz równości. Lokalne platformy
współpracy”.
W latach 2003-2006 prawniczka programu „Działania prawne w interesie publicznym” Helsińskiej
Fundacji Praw Człowieka. Certyfikowana trenerka antydyskryminacyjna oraz trenerka Programu HELP
(Human Rights Education for Legal Professionals) Rady Europy. W 2009 r. prawniczka w projekcie
„Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy” realizowany przez Polski Związek Niewidomych. W
latach 2009-2012 prawniczka programu „Avon kontra przemoc” - telefonu interwencyjnego dla ofiar
przemocy w rodzinie, Fundacji Feminoteka. W latach 2009-2012 wykładowczyni podyplomowych
studiów „Gender mainstreaming” i w latach 2013-2017 „Gender Studies” Polskiej Akademii Nauk.

W 2011 r. szkoliła na temat praw człowieka przedstawicieli powstających w Libii organizacji
społeczeństwa obywatelskiego (na zlecenie amerykańskiej organizacji DAI).
W latach 2016-2020 r. członkini Komisji Prawa Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych. Od
2021 r. członkini Komisji Zagranicznej i Praw Człowieka przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w
Warszawie. Nominowana do nagrody Profesjonaliści Forbesa 2013, w kategorii radca prawny. W 2018
r. laureatka nagród – I wyróżnienie w konkursie „Prawnik Pro Bono 2017” organizowanym przez
Centrum Pro bono i Tygodnik Rzeczpospolita, oraz „Złotego Paragrafu dla najlepszego Radcy Prawnego
2017” Dziennika Gazeta Prawna.
Anna Mazurczak
Adwokatka, członkini Izby Adwokackiej w Warszawie. Wiceprzewodnicząca Komisji Praw Człowieka
przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Członkini zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa
Antydyskryminacyjnego. Nagrodzona tytułem Kobieta Adwokatury 2018.
W latach 2012-2018 prawniczka w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, gdzie rozpoznawała skargi na
dyskryminację ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową, płeć, wiek, niepełnosprawność,
pochodzenie i religię; od 2015 r. Naczelniczka Wydziału Prawa Antydyskryminacyjnego,
reprezentowała Rzecznika w precedensowych postępowaniach sądowych w sprawach
dyskryminacyjnych - m.in. w toczącej się przed TK sprawie dotyczącej przepisów Kodeksu wykroczeń,
które miały zastosowanie w sprawie "drukarza z Łodzi".
Pani Mecenas występowała m.in.:
• jako pełnomocniczka organizatora Marszu Równości w Lublinie w sprawie zakończonej

uchyleniem decyzji o zakazie zgromadzenia [więcej],
• jako przedstawicielka Rzecznika Praw Obywatelskich przed Naczelnym Sądem
Administracyjnym w sprawie zakończonej precedensowym rozstrzygnięciem
umożliwiającym wskazanie w polskim akcie urodzenia dwóch matek [więcej],
• jako przedstawicielka Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie ustalenia treści aktu urodzenia
dziecka urodzonego przez transpłciowego mężczyznę [więcej].
Prowadzi warsztaty dotyczące prawa antydyskryminacyjnego i praw człowieka, certyfikowana trenerka
praw człowieka programu HELP Rady Europy (Human Rights Education for Legal Professionals).
Prowadziła zajęcia z zakresu prawa antydyskryminacyjnego dla studentów studiów dziennych,
zaocznych i doktoranckich Akademii Leona Koźmińskiego, Uniwersytetu SWPS i Collegium Civitas, jest
wykładowczynią szkolenia aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie.
W PTPA koordynuje projekty dotyczące ochrony praw osób LGBT - m.in. "Tydzień równości", projektu
realizowanego we współpracy z Komisją Europejską - Przedstawicielstwem w Polsce czy "LGBTI persons
rights in practice – training for legal professionals" realizowanego we współpracy z Ambasadą USA.

Bio osób prowadzących zajęcia „Wybór właściwej ścieżki zawodowej oraz przygotowanie do
współpracy z mentorami Akademii Równości”, Małgorzaty Sztejter i Szymona Herbecia z firmy
Kingmakers, w oddzielnych załącznikach.

