
 

 

 

Warszawa, 22 kwietnia 2021 r.  

 

 

Szanowny Pan Mecenas 

adw. Roman Kusz 

Dziekan  

Izby Adwokackiej w Katowicach 

sekretariat@adwokatura.katowice.pl  

 

 

Szanowny Panie Dziekanie,  

w imieniu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka pragnę na Pana ręce przekazać zaproszenie 

dla adwokatów i aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Katowicach na szkolenie 

„Równe traktowanie na sali sądowej – dostęp do wymiaru sprawiedliwości osób LGBTI".   

Tematyka oferowanego przez nas szkolenia obejmuje zagadnienia z obszaru prawa 

antydyskryminacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem zakazu dyskryminacji ze względu 

na orientację seksualną i tożsamość płciową. Istotnym elementem kursu będzie również 

wzmacnianie praktycznych umiejętności w korzystaniu z unijnych mechanizmów ochrony 

zasady równego traktowania, jaki mogą stanowić pytania prejudycjalne do Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Szkolenie będzie koncentrować się także na budowaniu 

kompetencji miękkich istotnych w trakcie czynności procesowych, w których udział biorą 

osoby LGBTI, a które mogą mieć kluczowe znaczenie w kontekście zapewnienia osobom 

nieheteronormatywnym prawa do skutecznej ochrony sądowej swoich praw.  

Szkolenie odbędzie się w dwóch częściach:  

 część I szkolenia – 13 maja 2021 r. godz. 16.00 – 20.00 (spotkanie on-line) – 

zagadnienia prawne;  

 część II szkolenia – 27 maja 2021 r. godz. 16.00 – 20.00 (spotkanie on-line) – 

zagadnienia prawne oraz kompetencje miękkie.   

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Zapisów na szkolenie można dokonywać za pośrednictwem 

formularza: https://forms.gle/W4qQaaQFLT4evEzL6.          

Organizatorem szkolenia, które jest częścią projektu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020), jest 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Kampania Przeciw Homofobii. Szkolenie odbędzie 

się również pod Patronatem Honorowym Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.  
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Więcej szczegółowych informacji na temat szkolenia znajduje się w załączonym zaproszeniu 

oraz programie.  

Jednocześnie zwracam się Pana Dziekana z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji 

o szkoleniu wśród adwokatów i adwokatek oraz aplikantów i aplikantek adwokackich Izby 

Adwokackiej w Katowicach. Proszę również o rozważenie możliwość przyznania adwokatom 

i adwokatkom Państwa Izby punktów doskonalenia zawodowego za udział w szkoleniu.  

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących szkolenia uprzejmie proszę o kontakt z prawnikiem 

Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka adw. Jarosławem Jagurą  (tel. 510 090 165, mail: 

jaroslaw.jagura@hfhr.pl). 

 

W imieniu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, 

Z wyrazami szacunku, 

 

 

 
Danuta Przywara 

Prezes Zarządu 

 

 

Załączniki:  

- zaproszenie na szkolenie 

- program szkolenia 
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