Spotkanie Komisji Praw Człowieka przy KRRP
z przedstawicielami Okręgowych Izb Radców Prawnych
zajmujących się prawami człowieka, działalnością pro bono
i współpracą z samorządami i organizacjami pozarządowymi
PROGRAM SPOTKANIA
Warszawa - 11.05.2018 r.
godz. 11.00 -14.00 Al. Ujazdowskie 41 lok. 2
1. Powitanie uczestników spotkania – przewodnicząca Komisji Praw Człowieka
przy KRRP r. pr. Magdalena Witkowska
2. Interaktywny wykład m.in. na temat:


Standardów ochrony przed dyskryminacją w szczególności w świetle
Kodeksu pracy i Ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów UE w
zakresie równego traktowania (w tym możliwości przeciwdziałania
dyskryminacji i promocji równego traktowania w biznesie);



Postępowań sądowych dot. dyskryminacji w różnych obszarach życia tj.
zatrudnienie

(również

niepracownicze),

edukacja,

zabezpieczenie

społeczne, dostęp do dóbr i usług, dostęp do opieki zdrowotnej;


Włączania tematyki antydyskryminacyjnej do oferty szkoleniowej dla
osób wykonujących zawód radcy prawnego, jak również odbywających
aplikację;



Możliwości angażowania organizacji pozarządowych do postępowań
sądowych dotyczących zarzutu dyskryminacji;



Możliwości wspierania pro bono lokalnych organizacji pozarządowych,
które działają na rzecz praw człowieka i grup społecznych szczególnie
narażonych na dyskryminację i wykluczenie.

- członkini Komisji Praw Człowieka przy KRRP, Prezeska Polskiego
Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego - r.pr. Karolina Kędziora
3. 25-lecie przystąpienia przez Polskę do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka
i Podstawowych Wolności – propozycje jej uczczenia w Okręgowych Izbach
Radców Prawnych

– członkini Komisji Praw Człowieka przy KRRP, Pełnomocnika Ministra
Spraw Zagranicznych do spraw postępowań przed Europejskim Trybunałem
Praw Człowieka r.pr. Justyna Chrzanowska
4. Propozycje możliwych działań podejmowanych przez OIRP m. in. w zakresie:
a) pomoc prawna pro bono „Radcowie Prawni Kobietom” na 100-lecie
uzyskania przez kobiety w Polsce praw wyborczych,
b) wsparcie prawne dla Imigrantek i Imigrantów – możliwe działania
lokalnych samorządów radcowskich,
c) pomoc prawna osobom zatrzymanym - tworzenie listy radców prawnych
występujących w charakterze pełnomocników świadczących pomoc prawną już
na etapie postępowania przygotowawczego

– r.pr. Magdalena Witkowska
5. Wymiana doświadczeń w zakresie działań na rzecz praw człowieka oraz
współpracy z lokalnymi organizacjami samorządowymi oraz pozarządowymi
podejmowanych w poszczególnych OIRP.
6. Podsumowanie spotkania – r.pr. Magdalena Witkowska.

