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CO Z POLSKIM PRAWEM ANTYDYSKRYMINACYJNYM? 

Źródło: Kampania Przeciw Homofobii  

Cytowane za www.ngo.pl   

 

W najbliŜszy piątek w Warszawie odbędzie się wyjątkowe spotkanie działaczy i działaczek 
organizacji pozarządowych z przedstawicielami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. Otwarta debata jest krokiem do rozpoczęcia dialogu 
społecznego na temat luk w polskim prawie antydyskryminacyjnym i przyczyn 
niewywiązywania się Polski z zobowiązań płynących z członkostwa we wspólnocie 
europejskiej. 

Spotkanie „Prawo antydyskryminacyjne w Polsce w świetle prawa UE” jest odpowiedzią 
na dotychczas niewystarczające informowanie opinii publicznej o pracach nad ustawą o 
równym traktowaniu. Debacie przysłuchiwać się będą osoby pracujące w trzecim sektorze 
i zajmujące się przeciwdziałaniem dyskryminacji, studenci i studentki, media. Poruszymy 
kwestie prawnych rozwiązań antydyskryminacyjnych w Polsce, roli organizacji 
pozarządowych w tworzeniu prawa antydyskryminacyjnego i losów ustawy o równym 
traktowaniu. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do przyjścia na debatę i 
zabranie głosu. Podczas spotkania przeprowadzimy dyskusję na następujące tematy: 

• Przebieg prac nad ustawą o równym traktowaniu („ustawą ws wdroŜenia 
niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania”) 

• Rola organizacji pozarządowych w pracach nad prawem antydyskryminacyjnym 
• Polskie projekty ustawy o równym traktowaniu na tle standardów unijnych 
• Odpowiedzialność Państw UE za wdroŜenie dyrektyw 
• Stan prac nad dyrektywą antydyskryminacyją i konsekwencje dla Polski przyjęcia 

dyrektywy 

 

Do uczestnictwa w spotkaniu zaproszeni są następujący paneliści: 

• GraŜyna Buczyńska Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 
• Łukasz Bojarski Helsińska Fundacja Praw Człowieka, 
• Karolina Kędziora Reprezentantka Koalicji na rzecz przyjęcia ustawy o równym 

traktowaniu. 
• Krzysztof Śmiszek Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Kampania 

Przeciw Homofobii, 
• Magdalena Środa była minister ds Równego Statusu Kobiet i MęŜczyzn, 
• Mirosław Wróblewski Dyrektor zespołu ds Prawa Konstytucyjnego i 

Międzynarodowego w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich 
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Serdecznie zapraszamy! 

--- 

Debata „Prawo antydyskryminacyjne w Polsce w świetle prawa UE” 

8 maja o godzinie 17.00 w Centrum Zielna, ul. Zielna 37, w Warszawie. 
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