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WSA w Gliwicach stwierdził nieważność uchwały ,,anty-LGBT".
Wyrok WSA w Gliwicach o precedensowym znaczeniu dla ochrony prawnej osób LGBT w Polsce.
Wyrokiem z dnia 14 lipca sąd uwzględnił skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę Rady
Gminy Istebna o powstrzymaniu ideologii LGBT.
Uznał, że uchwała narusza prawo
administracyjne i przepisy Konstytucji, w tym zakaz dyskryminacji ze względu na orientację
seksualną i tożsamość płciową. Stwierdził, że uchwała jest wymierzona w osoby LGBT i ma dla
nich skutek dyskryminujący, poprzez wykluczenie ze wspólnoty samorządowej. Została również
wydana bez właściwej podstawy prawnej i z przekroczeniem kompetencji rady gminy.
Źródło: https://bit.ly/2WRwS27
Inspiracja na wydarzenie: Webinarium/Seminarium: Prawa rodzin LGBT w Polsce;
Webinarium/warsztat dot. prawnych możliwościach walki z homofobią.

Odmowa wjazdu uchodźcom z Czeczenii była bezprawna - wyrok Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka.
Trybunał 23 lipca 2020 r. ogłosił wyrok w sprawie M. K. i inni przeciwko Polsce (skargi nr 40503/17,
42902/17 oraz 43643/17).Uchodźcy z Czeczenii otrzymali środek tymczasowy w którym ETPC
zakazał polskim władzom odesłania ich z powrotem na Białoruś. Jednak rząd zignorował
to zarządzenie – to sytuacja bez precedensu. Kolejne, podjęte później, próby złożenia wniosku
o ochronę międzynarodową również zakończyły się niepowodzeniem. Wnioski te były ignorowane
przez Straż Graniczną. Trybunał stwierdził również, że była to część powszechnej praktyki mającej
miejsce na przejściu granicznym w Terespolu, potwierdzonej m.in. raportami organizacji
pozarządowych (np. Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Amnesty International) oraz Rzecznika
Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka. Prawidłowe wykonanie tego wyroku powinno
obejmować zmianę nadal trwającej na wschodniej granicy Polski praktyki nieprzyjmowania wniosków
o udzielenie ochrony międzynarodowej od cudzoziemców poszukujących w Polsce ochrony.
Źródło: https://bit.ly/30IEOUI
Inspiracja na wydarzenie: Prawnicza Akademia Filmowa połączona z panelem dyskusyjnym:
dokument ,,Fala" (reż. Bożydar Pająk); film ,,Niewidoczni" (reż. Stephen Frears); film ,,Imigranci"
(reż. Jacques Audiard).

Uchylono tzw. ,,Tarczę prywatności". Przełom w zwiększeniu bezpieczeństwa danych
osobowych Europejczyków.
Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 16 lipca 2020 r., uchylił instrument umożliwiający
przesyłanie danych z Unii Europejskiej do USA, zwiększając jednocześnie kontrolę organów
ochrony danych osobowych nad transferami danych opartych na tzw. standardowych klauzulach
umownych. Wyrok zwiększy też kompetencje i obowiązki organów ochrony danych (np. polskiego
UODO), które zaczną weryfikować, czy dane Europejczyków przesyłane poza Unię
są w państwach trzecich bezpieczne – przede wszystkim czy dostęp do nich mają lokalne służby.
Co ważne, wyrok zwiększy też presję na państwa poza UE, by dostosowywały się do europejskich
standardów. Max Schrems, z organizacji NOYB, uważa, że Stany Zjednoczone będą musiały
zmienić swoje przepisy dotyczące masowej inwigilacji, jeśli amerykańskie firmy będą chciały
odgrywać dotychczasową rolę na europejskim rynku.
Źródło: https://bit.ly/32LzYst
Inspiracja na wydarzenie: Warsztaty dot. cyberbezpieczeństwa oraz podstaw ochrony danych
osobowych dla klas licealnych/seniorów.

ZAINSPIRUJ SIĘ!

WEBINARIA
Z ZAKRESU PRAW
CZŁOWIEKA
Lipiec 2020 r.

Europejski Trybunał Praw Człowieka a kryzys praworządności w Polsce
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Fundacja Batorego
(link)
Europejski Trybunał Praw Człowieka przez lata traktowany był jako „super sąd” – miejsce,
do którego obywatel mógł poskarżyć się na wszystko: sąd, urząd czy zakład karny.
Wyroki „Strasburga” wielokrotnie dawały impuls do systemowych zmian w polskim
prawie i strukturach państwowych. Dzięki nim Polska stawała się sprawiedliwsza
i bardziej przyjazna wobec obywateli. Jednak w ostatnich latach, w powszechnej
świadomości oraz w kręgach prawniczych, Trybunał w Strasburgu tracił na znaczeniu jako
instancja strzegąca praw człowieka i zasad państwa prawa w Polsce.
Wydarzenie odbędzie się w poniedziałek 27 lipca 2020 r. o godz. 14.00-17.00.
Prawo karne i ochrona pokrzywdzonych mową nienawiści - przesłuchanie podejrzanego
ELSA Zielona Góra, Lex Super Omnia
(link)
Na tegorocznym spotkaniu Pol’and’Rock Festival w ramach projektu Akademia Sztuk
Przepięknych Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia we współpracy z
Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Zielona Góra przeprowadzi
warsztaty, pt.” Prawo karne i ochrona pokrzywdzonych mową nienawiści – przesłuchanie
podejrzanego”. Transmisja odbędzie się poprzez serwis YouTube 29.07.2020 o godzinie
16:00. Link do transmisji na YouTube.
Ochrona praw osób LGBT+ w Polsce
Uniwersytet SWPS
(link)
Na ile współcześnie obowiązujące standardy międzynarodowe oraz konstytucyjne
ochrony praw osób LGBT+ są w rzeczywistości realizowane w przepisach polskiego
prawa oraz w orzecznictwie sądowym? Zapraszamy na webinar z udziałem prof. Adama
Bodnara – Rzecznika Praw Obywatelskich oraz wykładowcy na Uniwersytecie SWPS.
Gośćmi będą: dr hab. Anna Śledzińska-Simon – ekspertka w zakresie praw człowieka oraz
prawa antydyskryminacyjnego oraz Paweł Knut – członek Sekcji Praw Człowieka przy
ORA w Warszawie. Punktem wyjścia do dyskusji będzie raport Rzecznika Praw
Obywatelskich. Rozmówcy rozważą też wpływ najnowszych spraw rozstrzygniętych
przez Trybunał Sprawiedliwości UE na kształtowanie standardów związanych z prawami
osób LGBT+. Zastanowią się także nad znaczeniem dla kształtowania polskiego
ustawodawstwa w zakresie regulacji statusu związków osób tej samej płci 19 spraw,
które zostały niedawno zakomunikowane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka.
Wydarzenie odbędzie się 03.08.2020 w godzinach 17:00-18:00.
Odpowiedzialny biznes, ekologia, startup
Uniwersytet SWPS
(link)
Początki w startupie mogą być trudne, ale może przed wpadkami da się zabezpieczyć
dobrym biznesplanem? Czy trend ekologiczny w biznesie to chwilowa moda, czy szansa
na lepszą przyszłość? Odpowiedzialny biznes – jak połączyć zarabianie z pomaganiem?
Webinar odbędzie się 05.08.2020 w godzinach 18:00-19:00.

