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Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie, po rozpatrzeniu
odwołań, uchylił kary 10 tys. zł dla protestujących pod Sejmem przeciw wyborom
„kopertowym”.
Decyzja została wydana w postępowaniu, w którym naruszono szereg przepisów związanych
z realizacją uprawnień strony do wzięcia w nim czynnego udziału, co zaważyło na jednostronnej
ocenie materiału dowodowego zgromadzonego z urzędu. Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w m.st. Warszawie pominął prawo strony do przedstawienia dowodów, świadczących na
jej korzyść. Notatka policyjna, otrzymana wyłącznie w odpisie, została uznan za wystarczający
dowód tego, że uczestnicy happeningu artystycznego przemieszczal się nie zachowując między
sobą odstępu 2 metrów.
Źródło: https://bit.ly/2BbwaoD
Inspiracja na wydarzenie: Panel dyskusyjny/Webinarium: realizacja prawa do zrzeszania
się w XXI wieku; Seminarium/Webinarium: prawa stron w procesie.

Prawa osób pozbawionych wolności w dobie koronawirusa – stanowisko Centralnego Zarządu
Służby Więziennej.
Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwróciła się do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
z zapytaniem o obecną sytuację osadzonych oraz funkcjonariuszy Służby Więziennej.
W odpowiedzi wskazano, że do osób pozbawionych wolności stosuje się dokładnie te same
przepisy co do wszystkich obywateli Rzeczpospolitej Polskiej podejrzanych oraz zakażonych
koronawirusem. Do najważniejszych działań należy zaliczyć opracowanie w porozumieniu
z Głównym Inspektoratem Sanitarnym algorytmu postępowania w przypadku podejrzenia
lub zakażenia koronawirusem, gdy brak jest wskazań do hospitalizacji osoby pozbawionej
wolności przez szpital zakaźny. Prowadzona jest ścisła współpraca pomiędzy jednostkami
penitencjarnymi, a stacjami sanitarno-epidemiologicznymi. Podejmowane są działania
rekompensujące, takie jak np. zintensyfikowanie liczby kąpieli czy zwiększenie możliwości
skorzystania z komunikatora internetowego
Źródło: https://bit.ly/3cawxMV
Inspiracja na wydarzenie: Seminarium/Webinarium dotyczące praw osób pozbawionych
wolności; Żywa Biblioteka/Webinarium: sytuacja byłych więźniów na rynku pracy.

Dyrektor szpitala wraz z ordynatorem oddziału położniczo-ginekologicznego, mogą wydać
zgodę na porody rodzinne.
Decyzja w indywidualnej sprawie ma być podjęta biorąc pod uwagę lokalne względy
organizacyjne, pozwalające na izolację rodzących i osób im towarzyszących od innych pacjentów.
Konsultanci krajowi w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz perinatologii nie wskazują cięcia
cesarskiego
jako
jedynej
metody
ukończenia
ciąży
i
porodu
u
pacjentek
z rozpoznaniem/podejrzeniem COVID-19, dopuszczając tym samym prowadzenie porodu
drogami natury. W przypadku, gdy matka jest zakażona COVID-19, podtrzymane zostało
stanowisko o konieczności izolacji noworodka do czasu, kiedy testy wykonane u matki zakażonej
będą ujemne dwukrotnie w odstępie 24 godzin.
Źródło: https://bit.ly/2BdrpLn
Inspiracja na wydarzenie: Seminarium/Webinarium dotyczące sytuacji nieletnich matek.
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„Imagine there's no hate” - rozmowa z Panią Magdaleną Adamowicz
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk
(link)
Podczas Webinarium dowiecie się czym jest mowa nienawiści i kto powinien za nią
odpowiadać, czy prawodawstwo powinno być zmienione w tym zakresie oraz dlaczego
stworzenie międzynarodowej koalicji przeciwko mowie nienawiści jest tak ważne.
Wydarzenie odbędzie się w piątek 29 maja o godz.17:00.
Środowisko prawnicze na straży praw człowieka
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
(link)
(link)
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego i Komisja Praw Człowieka przy
Krajowej Radzie Radców Prawnych, serdecznie zapraszają na cykl webinariów. Tematy
jakie zostaną poruszone to: „Dyskryminacja ze względu na status społeczno–
ekonomiczny” oraz „Prawo człowieka do zdrowego środowiska – od teorii do praktyki”.
Wydarzenia odbędą się 17 oraz 23 czerwca o godz.17:00.
Prawa tęczowych rodzin w Polsce - live z adwokatkami
Kampania Przeciw Homofobii
(link)
Czy tęczowym rodzinom w Polsce przysługują jakiekolwiek prawa? Jakie działania mogą
podjąć rodzice, aby zabezpieczyć przyszłość swojej rodziny? Czy mamy starające
się o dziecko mogą liczyć na wsparcie dot. procedury in vitro? To tylko 3 pytania z długiej
listy pytań, które trapią tęczowe rodziny. O prawach tęczowych w Polsce w Dzień
Dziecka, 1 czerwca w rozmowie na żywo „Prawa tęczowy rodzin w Polsce” dyskutować
będą pełnomocniczki rodziny Victora: adw. Karolina Gierdal z Kampanią Przeciw
Homofobiii oraz adw. Anna Mazurczak z Polskiego Towarzystwa Prawa
Antydyskryminacyjnego w oparciu o przesłane wcześniej pytania jak i te, które zostaną
zadane podczas live’a.
Global discussions on local level #UN75
United Nations Association - Poland
(link)
Jaką ocenę wystawilibyśmy dziś Organizacji Narodów Zjednoczonych, czy jesteśmy
w stanie zmienić ją na lepsze? Zapraszamy do wzięcia udziału w kampanii “Global
discussions on local level”.
3 czerwca 2020 r. - #UN75 - Świat science-fiction vs technologia na co dzień [z udziałem
Wiceminister w Ministerstwo Cyfryzacji, Podsekretarz Stanu Panią Wandą Buk].
17 czerwca 2020 r. - #UN75 – Świat jako globalna wioska [z udziałem Rzecznik Praw
Obywatelskich i jego spotkania regionalne Panem dr hab Adamem Bodnarem].

ABC cyberbezpieczeństwa
Fundacja Media 3.0
(link)
Podczas webinaru dowiesz się jak bezpiecznie korzystać z urządzeń podłączonych
do Internetu, jak w sieci polują na nas oszuści oraz ak chronić siebie oraz swoje konta
i produkty przed osobam wyłudzającymi dane personalne i przed złośliwym
oprogramowaniem.

Mediacje, czyli jak z głową rozwiązywać konfilkty
Wyższa Szkoła Humanitas
(link)
Co to są mediacje? Kiedy mediacje są sądowe, a kiedy pozasądowe? Co można mediować?
Na jakich zasadach odbywa się rozwiązywanie sporów, ile trwa i kto może je
przeprowadzić? Czy każdy może być mediatorem i jakie warunki powinien spełniać dobry
mediator?Odpowiedzi na te i wiele innych pytań udzieli trenerka umiejętności
interpersonalnych oraz absolwentka Szkoły Mediacji Stowarzyszenia Mediatorów
Polskich.
Czy pandemia może nas czegoś nauczyć?
Filozofia w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny
Uniwersytetu Śląskiego
(link)
Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych i Instytut Filozofii Uniwersytetu
Śląskiego serdecznie zapraszają na czwarte z cyku „Seminariów Szybkiego Reagowania”
(SSR), poświęcone pytaniu: Czy pandemia może nasz czegoś nauczyć?
Spotkanie odbędzie się w formie wideokonferencji 2 czerwca 2020 roku (wtorek)
o godzinie 17. Porozmawiamy o niezwykłej sytuacji, w jakiej znalazła się cała planeta
za sprawą mikrego wirusa.

