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Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

"Sieć Obywatelska Watchdog Polska" <biurosowp@siecobywatelska.pl>

Do: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Wnosimy o udostępnienie:
 

1. informacji czy Biuro RPO rejestruje sprawy/prowadzi statystyki zgłaszanych spraw dotyczących przemocy ze względu
na płeć ofiary oraz sprawcy,

 2. informacji czy Biuro RPO rejestruje sprawy/prowadzi statystyki zgłaszanych spraw dotyczących przemocy ze względu
na wiek ofiary oraz sprawcy,

 3. Jeżeli prowadzone są wykazy/statystyki wskazane w punktach 1 i 2 to wnosimy o ich udostępnienie,
 4. Czy są w posiadaniu Biura RPO opracowania, raporty, analizy dotyczące praw mężczyzn oraz dyskryminacji

mężczyzn, jeżeli tak to wnosimy o ich udostępnienie w wersji elektronicznej,
 5. Czy są w posiadaniu Biura RPO opracowania, raporty, analizy dotyczące praw kobiet oraz dyskryminacji kobiet, jeżeli

tak to wnosimy o ich udostępnienie w wersji elektronicznej,
 6. Wskazanie wystąpień RPO w sprawie ochrony praw mężczyzn poprzez podanie linków do tych wystąpień albo ich

udostępnienie,
 7. Wyników badania społecznego przeprowadzonego przez Uniwersytet Warszawski Wydział SNSiR "Wyznanie a równe

traktowanie na rynku pracy",
 8. Materiałów szkoleniowych ze szkolenia "Szkolenie prawne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie"

przeprowadzonego przez Kancelarię Adwokacką Grzegorza Wrony,
 9. Wyników badania w szkołach (Katowice, Warszawa, Toruń, Kostrzyń n/Odrą), w związku z projektem badawczym

"Różnić się nie znaczy nienawidzić się. Mniej wrogości poprzez wiedzę o prawach człowieka i dialog" przeprowadzonych
przez Łukasza Jurczyszyn,

 10. Ekspertyzy dotyczącej uzasadnienie negatywnego stanowiska RP w sprawie wniosku Komisji Europejskiej z dnia 4
lipca 2008 r. dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania osób bez
względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientacje seksualną (COM2008(426)), przyjętego
przez Komitet ds. Europejskich w dniu 8 lipca 2016 r.. Ocenie powinny podlegać w szczególności, przy uwzględnieniu
stanowiska RP w tej sprawie z 2008 r., argumenty dotyczące niezgodności propozycji z zasadą pomocniczości, braku
potrzeby przyjęcia dalszych regulacji dot. przeciwdziałania dyskryminacji opartej na różnorodnych przesłankach i mającej
miejsce w dziedzinach nie związanych z zatrudnieniem oraz niejasnych definicji kluczowych w propozycji KE
(dyskryminacja, molestowanie) sporządzonej przez Annę Zawidzka-Łojek,

 11. Narzędzia badawczego oraz wyników badania społecznego "Świadomość prawna w zakresie równego traktowania.
Edycja II" przygotowanego i przeprowadzonego przez TNS Polska S.A.,

 12. Dokumentów, materiałów powstałych w wyniku wykonania następujących umów: 
 - GARDOCKA Teresa Janina JAGIEŁŁO Dariusz - ocena i jej uzasadnienie, dla okoliczności zdarzeń ujętych w 500

rekordach uzyskanych w ramach badania pt. "Przestępstwa motywowane uprzedzeniami wobec wybranych grup
społecznych". Pilotaż narzędzia badawczego pod kątem kwalifikacji okoliczności tych zdarzeń jako okoliczności
przestępstw motywowanych uprzedzeniami. Opracowanie katalogu kryteriów dla wymienionych okoliczności,

 - GODZISZ Piotr - ocena i jej uzasadnienie, dla okoliczności zdarzeń ujętych w 500 rekordach uzyskanych w ramach
badania pt."Przestępstwa motywowane uprzedzeniami wobec wybranych grup społecznych". Pilotaż narzędzia
badawczego pod kątem kwalifikacji okoliczności tych zdarzeń jako okoliczności przestępstw motywowanych
uprzedzeniami. Opracowanie katalogu kryteriów dla wymienionych okoliczności,

 - SŁUBIK Katarzyna - ocena i jej uzasadnienie, dla okoliczności zdarzeń ujętych w 500 rekordach uzyskanych w ramach
badania pt. "Przestępstwa motywowane uprzedzeniami wobec wybranych grup społecznych". Pilotaż narzędzia
badawczego pod kątem kwalifikacji okoliczności tych zdarzeń jako okoliczności przestępstw motywowanych
uprzedzeniami. Opracowanie katalogu kryteriów dla wymienionych okoliczności,

 - KĘDZIORA Karolina - przygotowanie i omówienia szkolenia z zakresu stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji w
codziennej pracy Rzecznika Prawa Obywatelskich, dla wybranych pracowników BRPO, którzy mogą być potencjalnymi
członkami Komisji Antymobingowej i Antydyskryminacyjnej,

 - ŚMISZEK Krzysztof Jan - przygotowanie i omówienia szkolenia z zakresu stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji w
codziennej pracy Rzecznika Prawa Obywatelskich, dla wybranych pracowników BRPO, którzy mogą być potencjalnymi
członkami Komisji Antymobingowej i Antydyskryminacyjnej,

 - KĘDZIORA Karolina - Przeprowadzenie szkolenia z zakresu mobbingu, nierównego traktowania oraz mechanizmów
prowadzących do dyskryminacji zakazanej przez prawo polskie i międzynarodowe, a także omówienie zjawisk
noszących znamiona stereotypizacji i uprzedzeń w codziennej pracy Rzecznika Praw Obywatelskich,

 - WINIEWSKI Mikołaj GÓRSKA Paulina - przygotowanie narzędzia badawczego i opracowanie raportu na podstawie
surowych wyników badania społecznego pt. Przemoc motywowana uprzedzeniami w stosunku do wybranych grup
społecznych. 2. opracowanie wyników badania, o których mowa w pkt 1, w formie raportu i przekazanie go
Zamawiającemu. 3. zakodowania wyników badania, o którym mowa w pkt 1, w postaci bazy danych i przekazania jej
Zamawiającemu.

 13. Linków do dokumentacji kontroli prowadzonej przez RPO oraz kontroli w Biurze RPO, które obowiązkowo winny
znajdować się w BIP.

 
Wnioskowane informacje na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej prosimy udostępnić na
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adres tego maila.
 

Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski, członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji 
 

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
 ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

 tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
 www.siecobywatelska.pl

 www.watchdogportal.pl
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 www.informacjapubliczna.org
 NIP 526282872

 KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego


