MONITORING I ANALIZA REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ RÓWNEGO
TRAKTOWANIA W ZAKRESIE PŁCI, TOŻSAMOŚCI PŁCIOWEJ I ORIENTACJI SEKSUALNEJ (2013-2016)
SPRAWOZDANIE PODSUMOWUJĄCE – ZAŁĄCZNIK NUMER 1

PRZYKŁADY WNIOSKÓW O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
FRAGMENTY WNIOSKU SKIEROWANEGO DO MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH
Obszar KPDRT

Polityka antydyskryminacyjna

Cel główny

1.

Podniesienie standardów prowadzenia polityki antydyskryminacyjnej

Cel szczegółowy
Działanie

1.2
3

Uruchomienie systemu ewaluacji i monitoringu polityki równego traktowania
Współpraca administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi i partnerami
społecznymi w zakresie monitoringu polityki równościowej

Podmiot odpowiedzialny
za realizację działania:
Termin realizacji
od 2013
działania w KPDRT:
1.

2.

3.

wszystkie resorty, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
Pytany uczestniczy
w działaniu jako:

podmiot odpowiedzialny
za realizację działania

Proszę podać, czy realizowaliście albo realizujecie Państwo ww. działanie KPDRT razem z pozostałymi podmiotami
odpowiedzialnymi za jego realizację. Jeśli nie, proszę podać przyczynę takiego stanu rzeczy. W razie zakończenia
realizacji, proszę podać, kiedy to nastąpiło oraz podać przyczynę takiego stanu rzeczy.
Jeśli realizowaliście albo realizujecie Państwo ww. działanie KPDRT, proszę:
1)
podać kiedy i w jakich okolicznościach rozpoczęła się realizacja ww. działania,
2)
podać czy, kiedy i jak zaczęła się współpraca z pozostałymi podmiotami odpowiedzialnymi za jego realizację oraz
z czyjej inicjatywy do niej doszło, a ponadto podać, czy któryś z podmiotów koordynuje realizację tego działania
(jeśli tak – proszę go wskazać),
3)
o ile to możliwe – podać, które osoby uczestniczyły albo uczestniczą w realizacji z Państwa strony, jakie zajmują
stanowiska i/lub funkcje (jeśli podanie imion, nazwisk ani stanowisk i/lub funkcji osób nie jest możliwe, proszę
podać jedynie liczbę osób) oraz czym się zajmowały albo zajmują w ramach realizacji przez Państwa ww.
działania (na czym polega ich rola i/lub jakie wykonują czynności),
4)
opisać, na czym polegała albo polega oraz jak przebiegała albo przebiega realizacja przez Państwa ww. działania,
w szczególności wskazać organizacje pozarządowe i partnerów społecznych, z którymi współpracowaliście albo
współpracujecie Państwo w zakresie monitoringu polityki równościowej, a także opisać tę współpracę,
5)
wskazać, czy Państwa wpływ na realizację działania (rozumiany jako uczestnictwo w podejmowaniu decyzji
o realizacji ww. działania, jego kierunkach, terminach, etapach itd.):
a)
był/jest duży,
b)
był/jest niewielki,
c)
był/jest żaden,
w miarę możliwości uzasadniając swoje wskazanie.
6)
wskazać, czy Państwa udział w realizacji ww. działania (rozumiany jako wkład w realizację ww. działania):
a)
był/jest konieczny – bez niego działania nie udałoby się/nie uda się zrealizować,
b)
był/jest zbędny – nawet bez niego działanie zostałoby/zostanie zrealizowane,
c)
był/jest inny (wskazać jaki),
w miarę możliwości uzasadniając swoje wskazanie.
Jeśli nie rozpoczęliście Państwo realizacji ww. działania KPDRT, proszę podać, kiedy to nastąpi, albo podać przyczynę,
dla której nie planujecie Państwo realizacji ww. działania KPDRT.

Obszar KPDRT

Polityka antydyskryminacyjna

Cel główny

1.

Podniesienie standardów prowadzenia polityki antydyskryminacyjnej

Cel szczegółowy

1.4

Działanie

1

Stworzenie skutecznego mechanizmu współpracy w ramach administracji rządowej na
szczeblu centralnym i wojewódzkim
Wyznaczenie we wszystkich ministerstwach i wybranych jednostkach podległych
Koordynatorów ds. Równego Traktowania

Podmiot odpowiedzialny
za realizację działania:
Termin realizacji
2013
działania w KPDRT:
1.

wszystkie ministerstwa oraz wybrane jednostki podległe
Pytany uczestniczy
w działaniu jako:

podmiot odpowiedzialny
za realizację działania

Proszę podać, czy realizowaliście albo realizujecie Państwo ww. działanie KPDRT, tj. czy w Państwa ministerstwie
wyznaczono Koordynatora ds. Równego Traktowania. Jeśli nie, proszę podać przyczynę takiego stanu rzeczy. W razie
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2.

3.

zakończenia realizacji (tj. w szczególności likwidacji stanowiska Koordynatora albo odwołania Koordynatora z funkcji
połączonego z brakiem wyznaczenia nowego Koordynatora) proszę podać, kiedy to nastąpiło oraz podać przyczynę
takiego stanu rzeczy. Jeśli realizacja ww. działania KPDRT nie rozpoczęła się w 2013 roku – proszę podać przyczynę
przekroczenia tego terminu.
Jeśli realizowaliście albo realizujecie Państwo ww. działanie KPDRT, proszę:
1)
podać kiedy i w jakich okolicznościach rozpoczęła się realizacja ww. działania, w szczególności kiedy w Państwa
ministerstwie wyznaczono Koordynatora ds. Równego Traktowania (jeśli nastąpiło to więcej niż jeden raz –
proszę podać kiedy nastąpiło każde wyznaczenie Koordynatora), a także kto i w jakiej formie tego dokonał,
2)
podać czy, kiedy i jak zaczęła się współpraca z pozostałymi podmiotami odpowiedzialnymi za jego realizację oraz
z czyjej inicjatywy do niej doszło, a ponadto podać, czy któryś z podmiotów koordynuje realizację tego działania
(jeśli tak – proszę go wskazać),
3)
podać imię i nazwisko Koordynatora ds. Równego Traktowania w Państwa Ministerstwie (jeśli jest to kolejna
osoba, która pełni tę funkcję, proszę podać także wszystkie osoby, które pełniły tę funkcję wcześniej), a także
podać, czy równocześnie pełni ona także inne funkcje lub zajmuje inne stanowiska (jeśli tak – proszę je wskazać),
4)
opisać na czym polegała albo polega oraz jak przebiegała albo przebiega realizacja przez Państwa ww. działania,
w tym podać:
a)
kto w Państwa ministerstwie wyznacza i odwołuje Koordynatora,
b)
zakres uprawnień i obowiązków Koordynatora, wraz z informacją kto, kiedy i w jakiej formie ustalił ten
zakres,
c)
gdzie można znaleźć informacje o tym, że wyznaczono Koordynatora, kto nim jest, jakie ma obowiązki
i uprawnienia, a także jak się z nim skontaktować i jak do niego dotrzeć; proszę w szczególności podać, czy
takie informacje albo choćby ich część (ze wskazaniem tej części) są:

na stronie internetowej Państwa ministerstwa,

na innej stronie internetowej (jeśli tak – proszę wskazać tę stronę lub strony),

w dzienniku urzędowym ministra lub w innym publikatorze albo czasopiśmie (jeśli tak – proszę je
wskazać),
d)
czy w budynku Państwa ministerstwa jest informacja, gdzie szukać Koordynatora (np. na tablicy
informacyjnej),
e)
czy w schemacie organizacyjnym Państwa ministerstwa wymieniono Koordynatora,
f)
czy w statucie, regulaminie lub innym akcie prawnym określającym strukturę organizacyjną Państwa
ministerstwa i regulującym jego funkcjonowanie wymieniono Koordynatora,
g)
w jakich dokumentach określających funkcjonowanie, plany, cele i misję Państwa ministerstwa
wymieniono Koordynatora,
5)
podać czy na realizację uprawnień i obowiązków Koordynator otrzymał, otrzymuje albo otrzymywał środki (jeśli
nie – z jakich i czyich środków ma pokrywać koszty swojej działalności), względnie podać, że działalność
Koordynatora jest prowadzona bez ponoszenia kosztów,
6)
podać czy Koordynator odpowiada tylko za Państwa ministerstwo, czy także za inne jednostki organizacyjne lub
inne podmioty (jeśli tak – proszę wymienić te jednostki organizacyjne lub podmioty),
7)
podać, czy Koordynator jest stanowiskiem etatowym,
8)
podać, czy Koordynator wykonuje swoje obowiązki i uprawnienia bez pomocy innych osób, a jeśli nie – ile osób
ma do pomocy,
9)
komu – w strukturze Państwa ministerstwa – podlega Koordynator,
10) wyjaśnić czy zakres obowiązków i uprawnień Koordynatora ustalili Państwo we własnym zakresie (jeśli zakres
obowiązków i uprawnień Koordynatora został Państwu narzucony – proszę wskazać przez kogo), a jeśli tak, to
czy ustalając go wzorowali się Państwo na odnośnych rozwiązaniach w innej instytucji (jeśli tak – proszę ją
wskazać).
Jeśli nie rozpoczęliście Państwo realizacji ww. działania KPDRT, proszę podać, kiedy to nastąpi, albo podać przyczynę,
dla której nie planujecie Państwo realizacji ww. działania KPDRT.
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FRAGMENTY WNIOSKU SKIEROWANEGO DO URZĘDÓW WOJEWÓDZKICH
Obszar KPDRT

Przeciwdziałanie przemocy, w tym przemocy w rodzinie, i zwiększenie ochrony osób
doświadczających przemocy
Cel główny
1
Doskonalenie prawa i jego stosowania w zakresie przeciwdziałania przemocy, w tym
przemocy wobec kobiet oraz przemocy w rodzinie
Cel szczegółowy
1.4
Upowszechnianie zagadnień z obszaru przeciwdziałania przemocy z uwzględnieniem
perspektywy płci
Działanie
1
Przeprowadzenie na poziomie województw serii debat na temat kulturowego
uwarunkowania zjawiska przemocy oraz sposobów przeciwdziałania przemocy wobec
kobiet i mężczyzn przy uwzględnieniu perspektywy płci
Podmiot odpowiedzialny
Wojewódzcy Koordynatorzy ds. Równego Traktowania
za realizację działania:
Termin realizacji
Pytany uczestniczy
podmiot odpowiedzialny
2013
działania w KPDRT:
w działaniu jako:
za realizację działania
1.

2.

3.

Proszę podać, czy realizowaliście albo realizujecie Państwo ww. działanie KPDRT. Jeśli nie, proszę podać przyczynę
takiego stanu rzeczy. W razie zakończenia realizacji, proszę podać, kiedy to nastąpiło oraz podać przyczynę takiego
stanu rzeczy (w szczególności jeśli seria debat na temat kulturowego uwarunkowania zjawiska przemocy oraz
sposobów przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i mężczyzn przy uwzględnieniu perspektywy płci odbyła się
w całości w 2013 roku). Jeśli ww. działanie KPDRT jest nadal realizowane – pomimo upływu terminu przewidzianego
na to w KPDRT – proszę podać przyczynę przekroczenia tego terminu (także jeśli przekroczenie ww. terminu było
świadome i celowe, np. zaplanowana przez Państwa seria debat miała odbyć się nie tylko w 2013 roku).
Jeśli realizowaliście albo realizujecie Państwo ww. działanie KPDRT, proszę:
1)
podać kiedy i w jakich okolicznościach rozpoczęła się realizacja ww. działania, w szczególności kiedy odbyła się
pierwsza debata i kiedy rozpoczęły się przygotowania do niej,
2)
o ile to możliwe – podać, które osoby uczestniczyły albo uczestniczą w realizacji z Państwa strony, jakie zajmują
stanowiska i/lub funkcje (jeśli podanie imion, nazwisk ani stanowisk i/lub funkcji osób nie jest możliwe, proszę
podać jedynie liczbę osób) oraz czym się zajmowały albo zajmują w ramach realizacji przez Państwa ww.
działania (na czym polega ich rola i/lub jakie wykonują czynności),
3)
wymienić wszystkie organizacje pozarządowe, do których zwróciliście się Państwo proponując współpracę przy
realizacji ww. działania; jeśli nie zwróciliście się Państwo do jakiejkolwiek organizacji pozarządowej w tym
zakresie, proszę podać przyczynę tego stanu rzeczy,
4)
wymienić wszystkie organizacje pozarządowe, z którymi współpracowaliście albo współpracujecie Państwo przy
realizacji ww. działania, a także podać, na czym polegała albo polega ta współpraca (jakie czynności związane
z ww. działaniem KPDRT wykonywały poszczególne organizacje pozarządowe, z którymi współpracowaliście albo
współpracujecie Państwo); jeśli nie współpracowaliście ani nie współpracujecie Państwo z jakimikolwiek
organizacjami pozarządowymi przy realizacji ww. działania, proszę podać przyczynę takiego stanu rzeczy,
5)
opisać, na czym polegała albo polega oraz jak przebiegała albo przebiega realizacja przez Państwa ww. działania,
w szczególności:
a)
podać terminy i miejsca, w których odbyły się debaty,
b)
wymienić osoby uczestniczące w poszczególnych debatach (pytanie nie dotyczy osób uczestniczących
w debacie w charakterze publiczności),
c)
podać czy i gdzie przekazaliście Państwo informację o poszczególnych debatach, w tym czy przekazano ją
do:

mediów (jeśli tak – proszę je wskazać; jeśli nie – proszę podać przyczynę takiego stanu rzeczy),

szkół (jeśli tak – proszę je wskazać; jeśli nie – proszę podać przyczynę takiego stanu rzeczy),

organizacji pozarządowych (jeśli tak – proszę je wskazać; jeśli nie – proszę podać przyczynę takiego
stanu rzeczy),

innych podmiotów (jeśli tak – proszę je wskazać),
d)
wymienić sposoby, na które zachęcaliście Państwo do udziału w debacie lub udziału w niej w charakterze
publiczności,
e)
podać, jakim zainteresowaniem cieszyły się poszczególne debaty, w tym jak liczną miały publiczność,
f)
wskazać czy i gdzie można znaleźć relację z poszczególnych debat lub zapis ich przebiegu; jeśli nie
sporządzono ani nie udostępniono relacji ani zapisu – proszę podać przyczynę takiego stanu rzeczy,
g)
wymienić sposoby, na które wykorzystywaliście albo wykorzystujecie Państwo wynik (w tym ewentualny
zapis przebiegu) debat dla upowszechniania zagadnień z obszaru przeciwdziałania przemocy
z uwzględnieniem perspektywy płci.
Jeśli nie rozpoczęliście Państwo realizacji ww. działania KPDRT, proszę podać, kiedy to nastąpi, albo podać przyczynę,
dla której nie planujecie Państwo realizacji ww. działania KPDRT.
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Obszar KPDRT

Przeciwdziałanie przemocy, w tym przemocy w rodzinie, i zwiększenie ochrony osób
doświadczających przemocy
Cel główny
2
Podniesienie jakości działań w obszarze prewencji, reagowania i ewaluacji zadań
związanych z przeciwdziałaniem przemocy, w tym przemocy w rodzinie
Cel szczegółowy
2.1
Usprawnienie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych powołanych na mocy
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r.
Nr 180, poz. 1493, z późń. zm.)
Działanie
2
Przeprowadzenie na poziomie województw serii debat i konsultacji w sprawie
funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych
Podmiot odpowiedzialny
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Wojewódzcy Koordynatorzy
za realizację działania:
Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Termin realizacji
Pytany uczestniczy
podmiot odpowiedzialny
2013
działania w KPDRT:
w działaniu jako:
za realizację działania
1.

2.

Proszę podać, czy realizowaliście albo realizujecie Państwo ww. działanie KPDRT wraz z drugim ww. podmiotem
odpowiedzialnym za jego realizację. Jeśli nie, proszę podać przyczynę takiego stanu rzeczy. W razie zakończenia
realizacji, proszę podać, kiedy to nastąpiło oraz podać przyczynę takiego stanu rzeczy (w szczególności jeśli seria debat
i konsultacji w sprawie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych odbyła się w całości w 2013
roku). Jeśli ww. działanie KPDRT jest nadal realizowane – pomimo upływu terminu przewidzianego na to w KPDRT –
proszę podać przyczynę przekroczenia tego terminu (także jeśli przekroczenie ww. terminu było świadome i celowe,
np. zaplanowana przez Państwa seria debat i konsultacji miała odbyć się nie tylko w 2013 roku).
Jeśli realizowaliście albo realizujecie Państwo ww. działanie KPDRT, proszę:
1)
podać kiedy i w jakich okolicznościach rozpoczęła się realizacja ww. działania, w szczególności kiedy odbyła się
pierwsza debata, kiedy rozpoczęły się konsultacje i kiedy rozpoczęły się przygotowania do nich,
2)
podać czy, kiedy i jak zaczęła się współpraca z drugim ww. podmiotem odpowiedzialnym za jego realizację oraz
z czyjej inicjatywy do niej doszło, a ponadto podać, czy realizacja działania była albo jest koordynowana przez
Państwa albo ww. drugi podmiot odpowiedzialny za realizację tego działania (jeśli tak – proszę wskazać kto
koordynował albo koordynuje realizację),
3)
o ile to możliwe – podać, które osoby uczestniczyły albo uczestniczą w realizacji z Państwa strony, jakie zajmują
stanowiska i/lub funkcje (jeśli podanie imion, nazwisk ani stanowisk i/lub funkcji osób nie jest możliwe, proszę
podać jedynie liczbę osób) oraz czym się zajmowały albo zajmują w ramach realizacji przez Państwa ww.
działania (na czym polega ich rola i/lub jakie wykonują czynności),
4)
wymienić wszystkie organizacje pozarządowe, do których zwróciliście się Państwo proponując współpracę przy
realizacji ww. działania; jeśli nie zwróciliście się Państwo do jakiejkolwiek organizacji pozarządowej w tym
zakresie, proszę podać przyczynę tego stanu rzeczy,
5)
wymienić wszystkie organizacje pozarządowe, z którymi współpracowaliście albo współpracujecie Państwo przy
realizacji ww. działania, a także podać, na czym polegała albo polega ta współpraca (jakie czynności związane
z ww. działaniem KPDRT wykonywały poszczególne organizacje pozarządowe, z którymi współpracowaliście albo
współpracujecie Państwo); jeśli nie współpracowaliście ani nie współpracujecie Państwo z jakimikolwiek
organizacjami pozarządowymi przy realizacji ww. działania, proszę podać przyczynę takiego stanu rzeczy,
6)
opisać, na czym polegała albo polega oraz jak przebiegała albo przebiega realizacja przez Państwa ww. działania,
w szczególności:
a)
podać terminy i miejsca, w których odbyły się debaty,
b)
opisać sposób przeprowadzenia konsultacji; jeśli ich częścią były spotkania – proszę podać terminy
i miejsca, w których się odbyły,
c)
wymienić osoby uczestniczące w poszczególnych debatach (pytanie nie dotyczy osób uczestniczących
w debacie w charakterze publiczności),
d)
podać czy i gdzie przekazaliście Państwo informację o poszczególnych debatach,
e)
wymienić sposoby, na które zachęcaliście Państwo do udziału w debacie lub udziału w niej w charakterze
publiczności,
f)
podać, jakim zainteresowaniem cieszyły się poszczególne debaty, w tym jak liczną miały publiczność,
g)
podać ile osób uczestniczyło w konsultacjach,
h)
wskazać czy i gdzie można znaleźć relację lub podsumowanie debat i konsultacji; jeśli nie sporządzono ani
nie udostępniono relacji ani podsumowania – proszę podać przyczynę takiego stanu rzeczy,
7)
odpowiedzieć, czy przeprowadzone debaty i konsultacje doprowadziły do usprawnienia funkcjonowania
zespołów interdyscyplinarnych powołanych na mocy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (jeśli tak –
proszę bardzo zwięźle wskazać, w jakim zakresie albo w odniesieniu do czego nastąpiło usprawnienie, w jakim
zakresie nastąpiła poprawa funkcjonowania ww. zespołów),
8)
wskazać, czy Państwa wpływ na realizację działania (rozumiany jako uczestnictwo w podejmowaniu decyzji
o realizacji ww. działania, jego kierunkach, terminach, etapach itd.):
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3.

d)
był/jest duży,
e)
był/jest niewielki,
f)
był/jest żaden,
w miarę możliwości uzasadniając swoje wskazanie.
9)
wskazać, czy Państwa udział w realizacji ww. działania (rozumiany jako wkład w realizację ww. działania):
d)
był/jest konieczny – bez niego działania nie udałoby się/nie uda się zrealizować,
e)
był/jest zbędny – nawet bez niego działanie zostałoby/zostanie zrealizowane,
f)
był/jest inny (wskazać jaki),
w miarę możliwości uzasadniając swoje wskazanie.
Jeśli nie rozpoczęliście Państwo realizacji ww. działania KPDRT, proszę podać, kiedy to nastąpi, albo podać przyczynę,
dla której nie planujecie Państwo realizacji ww. działania KPDRT.

Obszar KPDRT

Przeciwdziałanie przemocy, w tym przemocy w rodzinie, i zwiększenie ochrony osób
doświadczających przemocy
Cel główny
3
Przeciwdziałanie przemocy fizycznej i psychicznej oraz mowie nienawiści wobec osób
z grup narażonych na dyskryminację
Cel szczegółowy
3.4
Podniesienie poziomu ochrony prawnej grup narażonych na dyskryminację
Działanie
4
Przeprowadzenie na poziomie województw serii debat na temat przestępstw
z nienawiści
Podmiot odpowiedzialny
Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania, Wojewódzcy
za realizację działania:
Koordynatorzy do Spraw Równego Traktowania
Termin realizacji
Pytany uczestniczy
podmiot odpowiedzialny
2014
działania w KPDRT:
w działaniu jako:
za realizację działania
1.

2.

Proszę podać, czy realizowaliście albo realizujecie Państwo ww. działanie KPDRT wraz z drugim ww. podmiotem
odpowiedzialnym za jego realizację. Jeśli nie, proszę podać przyczynę takiego stanu rzeczy. W razie zakończenia
realizacji, proszę podać, kiedy to nastąpiło oraz podać przyczynę takiego stanu rzeczy (w szczególności jeśli seria debat
na temat przestępstw z nienawiści odbyła się w całości w 2014 roku). Jeśli ww. działanie KPDRT jest nadal realizowane
– pomimo upływu terminu przewidzianego na to w KPDRT – proszę podać przyczynę przekroczenia tego terminu
(także jeśli przekroczenie ww. terminu było świadome i celowe, np. zaplanowana przez Państwa seria debat miała
odbyć się nie tylko w 2014 roku).
Jeśli realizowaliście albo realizujecie Państwo ww. działanie KPDRT, proszę:
1)
podać kiedy i w jakich okolicznościach rozpoczęła się realizacja ww. działania, w szczególności kiedy odbyła się
pierwsza debata i kiedy rozpoczęły się przygotowania do niej,
2)
podać czy, kiedy i jak zaczęła się współpraca z drugim ww. podmiotem odpowiedzialnym za jego realizację oraz
z czyjej inicjatywy do niej doszło, a ponadto podać, czy realizacja działania była albo jest koordynowana przez
Państwa albo ww. drugi podmiot odpowiedzialny za realizację tego działania (jeśli tak – proszę wskazać kto
koordynował albo koordynuje realizację),
3)
o ile to możliwe – podać, które osoby uczestniczyły albo uczestniczą w realizacji z Państwa strony, jakie zajmują
stanowiska i/lub funkcje (jeśli podanie imion, nazwisk ani stanowisk i/lub funkcji osób nie jest możliwe, proszę
podać jedynie liczbę osób) oraz czym się zajmowały albo zajmują w ramach realizacji przez Państwa ww.
działania (na czym polega ich rola i/lub jakie wykonują czynności),
4)
wymienić wszystkie organizacje pozarządowe, do których zwróciliście się Państwo proponując współpracę przy
realizacji ww. działania; jeśli nie zwróciliście się Państwo do jakiejkolwiek organizacji pozarządowej w tym
zakresie, proszę podać przyczynę tego stanu rzeczy,
5)
wymienić wszystkie organizacje pozarządowe, z którymi współpracowaliście albo współpracujecie Państwo przy
realizacji ww. działania, a także podać, na czym polegała albo polega ta współpraca (jakie czynności związane
z ww. działaniem KPDRT wykonywały poszczególne organizacje pozarządowe, z którymi współpracowaliście albo
współpracujecie Państwo); jeśli nie współpracowaliście ani nie współpracujecie Państwo z jakimikolwiek
organizacjami pozarządowymi przy realizacji ww. działania, proszę podać przyczynę takiego stanu rzeczy,
6)
opisać, na czym polegała albo polega oraz jak przebiegała albo przebiega realizacja przez Państwa ww. działania,
w szczególności:
a)
podać terminy i miejsca, w których odbyły się debaty, a jeśli debaty miały zróżnicowaną tematykę
(np. przeprowadzono odrębną debatę nt. przestępstw motywowanych uprzedzeniami na tle
światopoglądu czy wyznania, a odrębną nt. przestępstw motywowanych płcią czy przynależnością rasową,
etniczną i narodową) – proszę to zaznaczyć i wskazać temat każdej z debat,
b)
wymienić osoby uczestniczące w poszczególnych debatach (pytanie nie dotyczy osób uczestniczących
w debacie w charakterze publiczności), w szczególności podać, kto z Policji, środowiska akademickiego,
środowiska prawniczego oraz organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą i/lub przeciwdziałaniem
przestępstwom z nienawiści wziął udział w każdej z debat,
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c)

3.

podać czy i gdzie przekazaliście Państwo informację o poszczególnych debatach, w tym czy przekazano ją
do:

mediów (jeśli tak – proszę je wskazać; jeśli nie – proszę podać przyczynę takiego stanu rzeczy),

szkół (jeśli tak – proszę je wskazać; jeśli nie – proszę podać przyczynę takiego stanu rzeczy),

organizacji pozarządowych (jeśli tak – proszę je wskazać; jeśli nie – proszę podać przyczynę takiego
stanu rzeczy),

innych podmiotów (jeśli tak – proszę je wskazać),
d)
wymienić sposoby, na które zachęcaliście Państwo do udziału w debacie lub udziału w niej w charakterze
publiczności,
e)
podać, jakim zainteresowaniem cieszyły się poszczególne debaty, w tym jak liczną miały publiczność,
f)
wskazać czy i gdzie można znaleźć relację z poszczególnych debat lub zapis ich przebiegu; jeśli nie
sporządzono ani nie udostępniono relacji ani zapisu – proszę podać przyczynę takiego stanu rzeczy.
7)
wskazać, czy Państwa wpływ na realizację działania (rozumiany jako uczestnictwo w podejmowaniu decyzji
o realizacji ww. działania, jego kierunkach, terminach, etapach itd.):
a)
był/jest duży,
b)
był/jest niewielki,
c)
był/jest żaden,
w miarę możliwości uzasadniając swoje wskazanie.
8)
wskazać, czy Państwa udział w realizacji ww. działania (rozumiany jako wkład w realizację ww. działania):
a)
był/jest konieczny – bez niego działania nie udałoby się/nie uda się zrealizować,
b)
był/jest zbędny – nawet bez niego działanie zostałoby/zostanie zrealizowane,
c)
był/jest inny (wskazać jaki),
w miarę możliwości uzasadniając swoje wskazanie.
Jeśli nie rozpoczęliście Państwo realizacji ww. działania KPDRT, proszę podać, kiedy to nastąpi, albo podać przyczynę,
dla której nie planujecie Państwo realizacji ww. działania KPDRT.
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FRAGMENTY WNIOSKU SKIEROWANEGO DO MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ
Obszar KPDRT

Równe traktowanie na rynku pracy i w systemie zabezpieczenia społecznego

Cel główny
Cel szczegółowy

1
1.6

Działanie

2

Poprawa sytuacji w zakresie równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy
Wspieranie kobiet przy wyborze ścieżki kariery zawodowej oraz wspieranie młodych
kobiet i dziewcząt w rozwijaniu talentów przywódczych
Eliminowanie stereotypów dotyczących wyborów zawodowych kobiet i mężczyzn
z treści podręczników szkolnych

Podmiot odpowiedzialny
za realizację działania:
Termin realizacji
od 2013
działania w KPDRT:
1.

2.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Pytany uczestniczy
w działaniu jako:

podmiot odpowiedzialny
za realizację działania

Proszę podać, czy realizowaliście albo realizujecie Państwo ww. działanie KPDRT. Jeśli nie, proszę podać przyczynę
takiego stanu rzeczy. W razie zakończenia realizacji, proszę podać, kiedy to nastąpiło oraz podać przyczynę takiego
stanu rzeczy.
Jeśli realizowaliście albo realizujecie Państwo ww. działanie KPDRT, proszę:
1)
podać kiedy i jak zaczęła się realizacja,
2)
jeśli realizacja nie zaczęła się w 2013 roku – proszę podać przyczynę takiego stanu rzeczy,
3)
wymienić wszystkie podjęte przez Państwa działania mające na celu eliminowanie stereotypów dotyczących
wyborów zawodowych kobiet i mężczyzn z treści podręczników szkolnych, rozdzielając je na:
a)
działania adresowane do nauczycielek i nauczycieli,
b)
działania adresowane do dyrektorów i dyrektor szkół,
c)
działania adresowane do rzeczoznawczyń i rzeczoznawców, o których mowa w art. 22an ust. 1 ustawy
z 07 września 1991 roku o systemie oświaty,
d)
pozostałe działania,
4)
o ile to możliwe – podać najbardziej charakterystyczne przykłady stereotypów dotyczących wyborów
zawodowych kobiet i mężczyzn, które udało się Państwu wyeliminować z treści podręczników szkolnych od 2013
roku do końca pierwszej połowy 2015 roku, ze wskazaniem tytułu podręcznika oraz poziomu nauczania
i przedmiotu szkolnego, których dotyczył albo dotyczy dany podręcznik; jeśli podanie przykładów nie jest
możliwe, proszę podać przyczynę takiego stanu rzeczy,
5)
podać, czy jakiekolwiek z Państwa działań podjętych w ramach realizacji ww. działania KPDRT dotyczyło
podręczników, które nie zostały dopuszczone do użytku szkolnego albo którym dopuszczenie do użytku
szkolnego zostało cofnięte, a mimo tego są wykorzystywane przez uczennice i uczniów; jeśli tak – proszę
wymienić i opisać te działania; jeśli nie - proszę podać przyczynę takiego stanu rzeczy,
6)
wymienić organizacje pozarządowe, z którymi współpracowali Państwo przy realizacji ww. działania KPDRT
w 2013 roku,
7)
wymienić organizacje pozarządowe, z którymi współpracowali Państwo przy realizacji ww. działania KPDRT
w 2014 roku,
8)
wymienić organizacje pozarządowe, z którymi współpracowali Państwo przy realizacji ww. działania KPDRT
w pierwszej połowie 2015 roku,
9)
o ile to możliwe – podać, które osoby uczestniczyły albo uczestniczą w realizacji ww. działania KPDRT z Państwa
strony, jakie zajmują stanowiska i/lub funkcje (jeśli podanie imion, nazwisk ani stanowisk i/lub funkcji osób nie
jest możliwe, proszę podać jedynie liczbę osób uczestniczących w realizacji działania KPDRT z Państwa strony)
oraz czym się zajmują w ramach realizacji (na czym polega ich rola i/lub jakie wykonują czynności).

Obszar KPDRT

Przeciwdziałanie przemocy, w tym przemocy w rodzinie, i zwiększenie ochrony osób
doświadczających przemocy
Cel główny
1
Doskonalenie prawa i jego stosowania w zakresie przeciwdziałania przemocy, w tym
przemocy wobec kobiet oraz przemocy w rodzinie
Cel szczegółowy
1.4
Upowszechnianie zagadnień z obszaru przeciwdziałania przemocy z uwzględnieniem
perspektywy płci
Działanie
4
Przygotowanie i upowszechnianie za pomocą wielu nośników (w tym z wykorzystaniem
mediów elektronicznych) materiałów edukacyjnych skierowanych do szerokiego grona
odbiorców na temat zjawiska przemocy i sposobów jej zapobiegania
Podmiot odpowiedzialny
Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania, Ministerstwo Edukacji
za realizację działania:
Narodowej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Termin realizacji
Pytany uczestniczy
podmiot odpowiedzialny
2014
działania w KPDRT:
w działaniu jako:
za realizację działania
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1.

2.

Proszę podać, czy zrealizowaliście albo realizujecie Państwo ww. działanie KPDRT wspólnie z pozostałymi podmiotami
odpowiedzialnymi za jego realizację wskazanymi w KPDRT. Jeśli nie, proszę podać przyczynę takiego stanu rzeczy.
W razie zakończenia realizacji, proszę podać, kiedy to nastąpiło.
Jeśli zrealizowaliście albo realizujecie Państwo ww. działanie KPDRT, proszę:
1) podać kiedy i jak zaczęła się realizacja,
2)
jeśli realizacja ww. działania nie zaczęła się w 2014 roku, proszę podać przyczynę takiego stanu rzeczy,
3)
o ile to możliwe – podać, które osoby uczestniczyły albo uczestniczą w realizacji ww. działania KPDRT z Państwa
strony, jakie zajmują stanowiska i/lub funkcje (jeśli podanie imion, nazwisk ani stanowisk i/lub funkcji osób nie
jest możliwe, proszę podać jedynie liczbę osób uczestniczących w realizacji działania KPDRT z Państwa strony)
oraz czym się zajmują w ramach realizacji (na czym polega ich rola i/lub jakie wykonują czynności),
4)
wymienić osoby spoza personelu podmiotów odpowiedzialnych za realizację ww. działania (jeśli podanie imion
i nazwisk osób nie jest możliwe, proszę podać jedynie liczbę osób) i podmioty (inne niż odpowiedzialne za
realizację ww. działania), które przygotowały ww. materiały edukacyjne,
5)
jeśli ww. materiały edukacyjne zostały sprofilowane, proszę wymienić wszystkie grupy odbiorczyń i odbiorców,
do których były one skierowane,
6)
wymienić wszystkie nośniki, za pomocą których upowszechniono ww. materiały edukacyjne, w tym:
a) wymienić miejsca, w których ww. materiały edukacyjne były dostępne,
b) podać adresy najważniejszych stron internetowych (w tym należących do instytucji i służb publicznych),
z których można było albo nadal można pobrać ww. materiały edukacyjne, względnie na których dostępne
były albo są informacje o tym, gdzie ww. materiały edukacyjne były albo są dostępne,
c) podać, czy ww. materiały edukacyjne zostały rozesłane do placówek oświatowych, jednostek Policji,
jednostek służby zdrowia, jednostek pomocy społecznej albo innych miejsc, nawet w ograniczonej liczbie,
7)
wymienić organizacje pozarządowe, z którymi współpracowano przy realizacji ww. działania (jeśli do współpracy
nie doszło, proszę podać przyczynę takiego stanu rzeczy), w tym wskazać, czy uczestniczyły one
w przygotowaniu ww. materiałów edukacyjnych, w ich upowszechnieniu czy w obu tych działaniach,
8)
wskazać, czy Państwa wpływ na realizację działania (rozumiany jako uczestnictwo w podejmowaniu decyzji
o realizacji ww. działania, jego kierunkach, terminach, etapach itd.):
a)
był/jest duży,
b)
był/jest niewielki,
c)
był/jest żaden,
w miarę możliwości uzasadniając swoje wskazanie,
9)
wskazać, czy Państwa udział w realizacji ww. działania (rozumiany jako wkład w realizację ww. działania):
a)
był/jest konieczny – bez niego działania nie udałoby się/nie uda się zrealizować,
b)
był/jest zbędny – nawet bez niego działanie zostałoby/zostanie zrealizowane,
c)
był/jest inny (wskazać jaki),
w miarę możliwości uzasadniając swoje wskazanie.

Obszar KPDRT

Równe traktowanie w systemie edukacji

Cel główny

1

Cel szczegółowy

1.2

Działanie

1

Eliminowanie przejawów nierówności i dyskryminacji występujących w procesie
edukacji
Propagowanie i upowszechnianie treści dotyczących równego traktowania
w programach szkolnych, materiałach edukacyjnych i dydaktycznych
Konsultacje eksperckie na temat zakresu i sposobu umieszczenia w podstawie
programowej oraz programach szkolnych treści nauczania z zakresu równego
traktowania i niedyskryminacji

Podmiot odpowiedzialny
za realizację działania:
Termin realizacji
2015
działania w KPDRT:
1.

2.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Pytany uczestniczy
w działaniu jako:

podmiot odpowiedzialny
za realizację działania

Proszę podać, czy – w pierwszej połowie 2015 roku – zrealizowaliście albo realizowaliście Państwo ww. działanie
KPDRT. Jeśli nie, proszę podać przyczynę takiego stanu rzeczy. W razie zakończenia realizacji, proszę podać, kiedy to
nastąpiło.
Jeśli zrealizowaliście albo realizujecie Państwo ww. działanie KPDRT, proszę:
1) podać kiedy i jak zaczęła się realizacja,
2)
o ile to możliwe – podać, które osoby uczestniczyły albo uczestniczą w realizacji ww. działania KPDRT z Państwa
strony, jakie zajmują stanowiska i/lub funkcje (jeśli podanie imion, nazwisk ani stanowisk i/lub funkcji osób nie
jest możliwe, proszę podać jedynie liczbę osób uczestniczących w realizacji działania KPDRT z Państwa strony)
oraz czym się zajmują w ramach realizacji (na czym polega ich rola i/lub jakie wykonują czynności),
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3)

4)
5)

wymienić ekspertki i ekspertów uczestniczących w ww. konsultacjach (jeśli podanie imion, nazwisk, stanowisk,
funkcji ani tytułów naukowych tych osób nie jest możliwe, proszę podać jedynie liczbę tych osób) oraz podmioty
(zwłaszcza placówki naukowe i uczelnie) reprezentowane w ww. konsultacjach,
wymienić organizacje pozarządowe, z którymi współpracowano przy realizacji ww. działania KPDRT (jeśli do
współpracy nie doszło, proszę podać przyczynę takiego stanu rzeczy),
jeśli ww. konsultacje zakończyły się – proszę podać, czy sporządzono dokument podsumowujący konsultacje,
a także proponujący zakres i sposób umieszczenia w podstawie programowej oraz programach szkolnych ww.
treści nauczania; jeśli nie – proszę podać przyczynę takiego stanu rzeczy; jeśli tak – proszę podać, czy i jak
wykorzystano wynik konsultacji do umieszczenia w podstawie programowej oraz programach szkolnych ww.
treści nauczania.
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FRAGMENTY WNIOSKU SKIEROWANEGO DO MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Obszar KPDRT

Równe traktowanie na rynku pracy i w systemie zabezpieczenia społecznego

Cel główny

1

Poprawa sytuacji w zakresie równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy

Cel szczegółowy

1.5

Niwelowanie różnic w zarobkach kobiet i mężczyzn za pracę na tych samych
stanowiskach i pracę o jednakowej wartości i jakości (ograniczanie luki płacowej)
Wypracowanie metodologii oceny luki płacowej w przedsiębiorstwach

Działanie
1
Podmiot odpowiedzialny
za realizację działania:
Termin realizacji
2015
działania w KPDRT:
1.

2.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Pytany uczestniczy
w działaniu jako:

podmiot odpowiedzialny
za realizację działania

Proszę podać, czy w pierwszej połowie 2015 realizowaliście albo zrealizowaliście Państwo ww. działanie KPDRT. Jeśli
nie, proszę podać przyczynę takiego stanu rzeczy. W razie zakończenia realizacji, proszę podać, kiedy to nastąpiło oraz
podać przyczynę takiego stanu rzeczy – zwłaszcza, jeśli było nią wypracowanie ww. metodologii.
Jeśli realizowaliście albo realizujecie Państwo ww. działanie KPDRT, proszę:
1) podać kiedy i jak zaczęła się realizacja,
2)
wymienić podjęte przez Państwa działania zmierzające do wypracowania ww. metodologii, w tym spotkania,
sympozja, seminaria, debaty, dyskusje, badania, analizy, gromadzenie danych etc.,
3)
podać jakie podmioty – zarówno instytucjonalne (jak placówki badawcze, wyższe uczelnie, związki zawodowe,
związki pracodawców) jak i będące osobami fizycznymi – uczestniczyły wraz z Państwem w realizacji ww.
działania,
4)
o ile to możliwe – podać, które osoby uczestniczyły albo uczestniczą w realizacji ww. działania KPDRT z Państwa
strony, jakie zajmują stanowiska i/lub funkcje (jeśli podanie imion, nazwisk ani stanowisk i/lub funkcji osób nie
jest możliwe, proszę podać jedynie liczbę osób uczestniczących w realizacji działania KPDRT z Państwa strony)
oraz czym się zajmują w ramach realizacji (na czym polega ich rola i/lub jakie wykonują czynności).

Obszar KPDRT

Równe traktowanie na rynku pracy i w systemie zabezpieczenia społecznego

Cel główny

1

Cel szczegółowy

1.5

Poprawa sytuacji w zakresie równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy

Niwelowanie różnic w zarobkach kobiet i mężczyzn za pracę na tych samych
stanowiskach i pracę o jednakowej wartości i jakości (ograniczanie luki płacowej)
Działanie
3
Analiza międzynarodowego prawa w zakresie monitorowania luki płacowej
Podmiot odpowiedzialny
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
za realizację działania:
Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
Termin realizacji
Pytany uczestniczy
podmiot odpowiedzialny
2014
działania w KPDRT:
w działaniu jako:
za realizację działania
1.

2.

Proszę podać, czy zrealizowaliście albo realizujecie Państwo ww. działanie KPDRT. Jeśli nie, proszę podać przyczynę
takiego stanu rzeczy. W razie zakończenia realizacji, proszę podać, kiedy to nastąpiło oraz podać przyczynę takiego
stanu rzeczy. Jeśli realizacja działania nie zakończyła się w 2014 roku – proszę podać przyczynę takiego stanu rzeczy.
Jeśli zrealizowaliście albo realizujecie Państwo ww. działanie KPDRT, proszę:
1) podać kiedy i jak zaczęła się realizacja,
2)
opisać podział zadań związanych z tym działaniem między Państwem a drugim podmiotem odpowiedzialnym za
jego realizację wskazanym w KPDRT,
3)
podać jakie podmioty – zarówno instytucjonalne (jak placówki badawcze, wyższe uczelnie) jak i będące osobami
fizycznymi (prawniczki i prawnicy, ekonomiści i ekonomistki etc.) – uczestniczyły wraz z Państwem w realizacji
ww. działania,
4)
o ile to możliwe – podać, które osoby uczestniczyły albo uczestniczą w realizacji ww. działania KPDRT z Państwa
strony, jakie zajmują stanowiska i/lub funkcje (jeśli podanie imion, nazwisk ani stanowisk i/lub funkcji osób nie
jest możliwe, proszę podać jedynie liczbę osób uczestniczących w realizacji działania KPDRT z Państwa strony)
oraz czym się zajmują w ramach realizacji (na czym polega ich rola i/lub jakie wykonują czynności),
5)
wskazać, czy Państwa wpływ na realizację działania (rozumiany jako uczestnictwo w podejmowaniu decyzji
o realizacji ww. działania, jego kierunkach, terminach, etapach itd.):
a)
był/jest duży,
b)
był/jest niewielki,
c)
był/jest żaden,
w miarę możliwości uzasadniając swoje wskazanie,
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6)

3.

wskazać, czy Państwa udział w realizacji ww. działania (rozumiany jako wkład w realizację ww. działania):
a)
był/jest konieczny – bez niego działania nie udałoby się/nie uda się zrealizować,
b)
był/jest zbędny – nawet bez niego działanie zostałoby/zostanie zrealizowane,
c)
był/jest inny (wskazać jaki),
w miarę możliwości uzasadniając swoje wskazanie,
Jeśli ww. działanie zostało zrealizowane, proszę podać co stało się z wynikami ww. analizy, w szczególności czy, do
czego i przez kogo zostały wykorzystane.
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FRAGMENTY WNIOSKU SKIEROWANEGO DO MINISTERSTWA ZDROWIA
Obszar KPDRT

Przeciwdziałanie przemocy, w tym przemocy w rodzinie, i zwiększenie ochrony osób
doświadczających przemocy
Cel główny
1
Doskonalenie prawa i jego stosowania w zakresie przeciwdziałania przemocy, w tym
przemocy wobec kobiet oraz przemocy w rodzinie
Cel szczegółowy
1.2
Przeciwdziałanie przemocy seksualnej
Działanie
4
Przeprowadzenie szkoleń skierowanych do służb medycznych, policji i prokuratury
z zakresu stosowania procedury postępowania służb medycznych, policji i prokuratury
wobec osób doświadczających przemocy seksualnej
Podmiot odpowiedzialny
Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania, Ministerstwo Spraw
za realizację działania:
Wewnętrznych, Ministerstwo Zdrowia
Termin realizacji
Pytany uczestniczy
podmiot odpowiedzialny
2015
działania w KPDRT:
w działaniu jako:
za realizację działania
1.

2.

Proszę podać, czy – w pierwszej połowie 2015 roku – realizowaliście Państwo ww. działanie KPDRT razem
z pozostałymi podmiotami odpowiedzialnymi za jego realizację wskazanymi w KPDRT. Jeśli nie, proszę podać
przyczynę takiego stanu rzeczy – w szczególności, jeśli nie doszło do prawnego umocowania ww. procedury albo
uznano, że bez jej prawnego umocowania szkolenia są bezcelowe.
W razie zakończenia realizacji ww. działania KPDRT już w pierwszej połowie 2015 roku proszę podać, kiedy to
nastąpiło oraz podać przyczynę takiego stanu rzeczy – w szczególności, dlaczego realizacja działania nie będzie
kontynuowana w drugiej połowie 2015 roku.
Jeśli realizowaliście Państwo ww. działanie KPDRT w pierwszej połowie 2015 roku, proszę:
1)
podać kiedy i jak zaczęła się realizacja, w szczególności kiedy opracowano program szkoleń oraz kto go
opracował,
2)
wskazać, kiedy i gdzie odbyły się szkolenia przeprowadzone w pierwszej połowie 2015 roku, a także kto je
prowadził,
3)
podać łączną liczbę szkoleń przeprowadzonych w pierwszej połowie 2015 roku oraz łączną liczbę osób, które
wzięły w nich udział, a także – o ile takie dane są dostępne – ile osób ze służb medycznych, policji i prokuratury
wzięło w nich udział,
4)
podać – o ile takie dane są dostępne – czy osoby, które wzięły udział w szkoleniach w pierwszej połowie 2015
roku, same zgłosiły się do udziału czy zostały do tego wytypowane przez swoich przełożonych,
5)
podać, czy szkolenia były zakończone jakimkolwiek sprawdzianem wiedzy dot. ww. procedury,
6)
wymienić organizacje pozarządowe, z którymi współpracowali Państwo przy opracowaniu programu szkoleń,
7)
wymienić organizacje pozarządowe, z którymi współpracowali Państwo przy przeprowadzeniu szkoleń,
8)
o ile to możliwe – podać, które osoby uczestniczyły w realizacji ww. działania KPDRT w pierwszej połowie 2015
roku z Państwa strony, jakie zajmują stanowiska i/lub funkcje (jeśli podanie imion, nazwisk ani stanowisk i/lub
funkcji osób nie jest możliwe, proszę podać jedynie liczbę osób uczestniczących w realizacji działania KPDRT
z Państwa strony) oraz czym się zajmują w ramach realizacji (na czym polega ich rola i/lub jakie wykonują
czynności),
9)
opisać podział zadań związanych z tym działaniem między Państwem a pozostałymi podmiotami
odpowiedzialnymi za jego realizację wskazanymi w KPDRT,
10) wskazać, czy Państwa wpływ na realizację działania (rozumiany jako uczestnictwo w podejmowaniu decyzji
o realizacji ww. działania, jego kierunkach, terminach, etapach itd.):
a)
był/jest duży,
b)
był/jest niewielki,
c)
był/jest żaden,
w miarę możliwości uzasadniając swoje wskazanie,
11) wskazać, czy Państwa udział w realizacji ww. działania (rozumiany jako wkład w realizację ww. działania):
a)
był/jest konieczny – bez niego działania nie udałoby się/nie uda się zrealizować,
b)
był/jest zbędny – nawet bez niego działanie zostałoby/zostanie zrealizowane,
c)
był/jest inny (wskazać jaki),
w miarę możliwości uzasadniając swoje wskazanie.

Obszar KPDRT

Równe traktowanie w systemie ochrony zdrowia

Cel główny

6

Cel szczegółowy

6.1

Podniesienie standardów nauczania lekarzy oraz pielęgniarek i położnych w kwestii
dotyczącej LGBT
Wzrost stanu wiedzy na temat osób LGBT wśród osób pracujących w systemie ochrony
zdrowia
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Działanie

2

Podniesienie standardów nauczania położnych i pielęgniarek w trakcie kształcenia
przeddyplomowego

Podmiot odpowiedzialny
za realizację działania:
Termin realizacji
2015
działania w KPDRT:
1.

2.

Ministerstwo Zdrowia
Pytany uczestniczy
w działaniu jako:

podmiot odpowiedzialny
za realizację działania

Proszę podać, czy w pierwszej połowie 2015 roku realizowaliście Państwo ww. działanie KPDRT. Jeśli nie, proszę podać
przyczynę takiego stanu rzeczy. W razie zakończenia realizacji ww. działania już w pierwszej połowie 2015 roku,
proszę podać, kiedy to nastąpiło oraz podać przyczynę takiego stanu rzeczy.
Jeśli realizowaliście albo realizujecie Państwo ww. działanie KPDRT, proszę:
1) podać kiedy i jak zaczęła się realizacja,
2)
zwięźle opisać najważniejsze z działań podjętych w celu podniesienia standardów nauczania położnych
i pielęgniarek w trakcie kształcenia przeddyplomowego – w kontekście odnoszącego się do ww. działania
następującego fragmentu KPDRT (stanowiącego uzasadnienie dla umieszczenia tego działania w KPDRT): Osoby
należące do grupy narażonej na dyskryminację ze względu na orientację seksualną często doświadczają gorszego
traktowania w kontakcie z systemem ochrony zdrowia. Zdaniem autorów raportu na temat sytuacji społecznej
osób LGBT w polskiej polityce zdrowotnej osoby te są wręcz „niewidzialne”. Przyczyną tego stanu rzeczy jest
poziom kształcenia służb medycznych. Główne kompetencje, jakich powinny nabyć osoby studiujące na
kierunkach lekarskich, to wiedza o funkcjonowaniu organizmu i chorobach oraz umiejętności wykonywania
różnego rodzaju zabiegów. W bardzo niewielkim stopniu przewiduje się kształcenie w zakresie psychologii
lekarskiej, co często skutkuje niedostatecznym rozumieniem sytuacji pacjenta,
3)
o ile to możliwe – podać, które osoby uczestniczyły albo uczestniczą w realizacji ww. działania KPDRT z Państwa
strony, jakie zajmują stanowiska i/lub funkcje (jeśli podanie imion, nazwisk ani stanowisk i/lub funkcji osób nie
jest możliwe, proszę podać jedynie liczbę osób uczestniczących w realizacji działania KPDRT z Państwa strony)
oraz czym się zajmują w ramach realizacji (na czym polega ich rola i/lub jakie wykonują czynności),
4)
podać, czy w ramach realizacji ww. działania współpracowaliście albo współpracujecie Państwo z organizacjami
pozarządowymi; jeśli tak – proszę je wymienić,
5)
wskazać, czy Państwa wpływ na realizację działania (rozumiany jako uczestnictwo w podejmowaniu decyzji
o realizacji ww. działania, jego kierunkach, terminach, etapach itd.):
a)
był/jest duży,
b)
był/jest niewielki,
c)
był/jest żaden,
w miarę możliwości uzasadniając swoje wskazanie,
6)
wskazać, czy Państwa udział w realizacji ww. działania (rozumiany jako wkład w realizację ww. działania):
a)
był/jest konieczny – bez niego działania nie udałoby się/nie uda się zrealizować,
b)
był/jest zbędny – nawet bez niego działanie zostałoby/zostanie zrealizowane,
c)
był/jest inny (wskazać jaki),
w miarę możliwości uzasadniając swoje wskazanie.
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FRAGMENTY WNIOSKU SKIEROWANEGO DO MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Obszar KPDRT

Równe traktowanie na rynku pracy i w systemie zabezpieczenia społecznego

Cel główny

2

Równe traktowanie na rynku pracy grup narażonych na dyskryminację ze względu na
wiek, niepełnosprawność, pochodzenie narodowe i etniczne, orientację seksualną oraz
migrantek i migrantów
Cel szczegółowy
2.1
Wspieranie grup narażonych na dyskryminację ze względu na wiek,
niepełnosprawność, pochodzenie narodowe i etniczne, orientację seksualną oraz
migrantek i migrantów na rynku pracy
Działanie
6
Przeprowadzenie reprezentatywnych badań dotyczących sytuacji migrantek
i migrantów na polskim rynku pracy z uwzględnieniem ich kompetencji zawodowych
i stopnia znajomości języka polskiego
Podmiot odpowiedzialny
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
za realizację działania:
Urząd ds. Cudzoziemców
Termin realizacji
Pytany uczestniczy
podmiot odpowiedzialny
2015
działania w KPDRT:
w działaniu jako:
za realizację działania
1.

2.

Proszę podać czy – w pierwszej połowie 2015 roku – realizowaliście Państwo ww. działanie KPDRT razem
z pozostałymi podmiotami odpowiedzialnymi za jego realizację wskazanymi w KPDRT. Jeśli nie, proszę podać
przyczynę takiego stanu rzeczy.
W razie zakończenia realizacji ww. działania KPDRT już w pierwszej połowie 2015 roku proszę podać, kiedy to
nastąpiło oraz podać przyczynę takiego stanu rzeczy – w szczególności jeśli było nią przeprowadzenie ww. badań.
Jeśli realizowaliście Państwo ww. działanie KPDRT w pierwszej połowie 2015 roku, proszę:
1)
podać kiedy i jak zaczęła się realizacja, w szczególności kiedy rozpoczęto przygotowania do ww. badań, w tym
opracowano ich program ww. badań,
2)
podać kto (jaki podmiot) przygotował ww. badania,
3)
podać kto (jaki podmiot) przeprowadził ww. badania oraz – jeśli taka dana jest dostępna – jaką łączną liczbę
migrantek objęły ww. badania,
4)
wskazać kiedy, gdzie i w jaki sposób (przy użyciu jakich narzędzi) przeprowadzono ww. badania w odniesieniu do
migrantek,
5)
wymienić organizacje pozarządowe, z którymi współpracowaliście Państwo w realizacji ww. działania, a jeśli do
współpracy nie doszło – proszę wymienić organizacje pozarządowe, do których zwróciliście się Państwo
z propozycją współpracy; jeśli nie zwróciliście się Państwo z propozycją współpracy do jakiejkolwiek organizacji
pozarządowej – proszę podać przyczynę takiego stanu rzeczy,
6)
o ile to możliwe – podać, które osoby uczestniczyły w realizacji ww. działania KPDRT w pierwszej połowie 2015
roku z Państwa strony, jakie zajmują stanowiska i/lub funkcje (jeśli podanie imion, nazwisk ani stanowisk i/lub
funkcji osób nie jest możliwe, proszę podać jedynie liczbę osób uczestniczących w realizacji działania KPDRT z
Państwa strony) oraz czym się zajmują w ramach realizacji (na czym polega ich rola i/lub jakie wykonują
czynności),
7)
opisać podział zadań związanych z tym działaniem między Państwem a pozostałymi podmiotami
odpowiedzialnymi za jego realizację wskazanymi w KPDRT,
8)
podać czy ww. badania zakończyły się sporządzeniem dokumentu (raportu albo innego opracowania)
zawierającego najważniejsze ustalenia poczynione w ramach ww. badań oraz wnioski dot. sytuacji migrantek na
polskim rynku pracy; jeśli tak – kto sporządził ww. dokument, czy i gdzie jest on dostępny; jeśli mimo
zakończenia ww. badań taki dokument nie został sporządzony – proszę podać przyczynę takiego stanu rzeczy,
9)
wskazać czy Państwa wpływ na realizację działania (rozumiany jako uczestnictwo w podejmowaniu decyzji
o realizacji ww. działania, jego kierunkach, terminach, etapach itd.):
a)
był/jest duży,
b)
był/jest niewielki,
c)
był/jest żaden,
w miarę możliwości uzasadniając swoje wskazanie,
10) wskazać, czy Państwa udział w realizacji ww. działania (rozumiany jako wkład w realizację ww. działania):
a)
był/jest konieczny – bez niego działania nie udałoby się/nie uda się zrealizować,
b)
był/jest zbędny – nawet bez niego działanie zostałoby/zostanie zrealizowane,
c)
był/jest inny (wskazać jaki),
w miarę możliwości uzasadniając swoje wskazanie.
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FRAGMENTY WNIOSKU SKIEROWANEGO DO PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DO SPRAW RÓWNEGO TRAKTOWANIA
Obszar KPDRT

Równe traktowanie w systemie ochrony zdrowia

Cel główny

6

Cel szczegółowy

6.1

Działanie

1

Podniesienie standardów nauczania lekarzy oraz pielęgniarek i położnych w kwestii
dotyczącej LGBT
Wzrost stanu wiedzy na temat osób LGBT wśród osób pracujących w systemie ochrony
zdrowia
Upowszechnianie uwzględniania w toku kształcenia medycznego aktualnej wiedzy
medycznej i psychologicznej na temat orientacji seksualnych, tożsamości płciowych,
funkcjonowania społecznego, a także specyficznych barier i potrzeb osób LGBT

Podmiot odpowiedzialny
za realizację działania:
Termin realizacji
2015
działania w KPDRT:
1.

2.

3.

Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
Pytany uczestniczy
w działaniu jako:

Proszę podać, czy realizowaliście albo – mimo upływu przewidzianego w KPDRT terminu – nadal realizujecie Państwo
ww. działanie KPDRT. W razie zakończenia realizacji ww. działania KPDRT proszę podać, kiedy to nastąpiło oraz podać
przyczynę takiego stanu rzeczy.
Jeśli realizowaliście Państwo ww. działanie KPDRT, proszę:
1)
podać, kiedy i w jaki sposób (jakim wydarzeniem, akcją, wystąpieniem etc.) rozpoczęliście Państwo realizację
ww. działania KPDRT,
2)
wymienić wszystkie podjęte działania służące „upowszechnieniu uwzględnienia w toku kształcenia medycznego
aktualnej wiedzy medycznej i psychologicznej na temat orientacji seksualnych, tożsamości płciowych,
funkcjonowania społecznego, a także specyficznych barier i potrzeb osób LGBT” – podając daty podjęcia
i zakończenia tych działań, a także wskazując podmioty i instytucje prowadzące „kształcenie medyczne”, do
których skierowane były Państwa działania,
3)
o ile to możliwe – podać, które osoby uczestniczyły w realizacji ww. działania KPDRT z Państwa strony, jakie
zajmowały stanowiska i/lub funkcje (jeśli podanie imion, nazwisk ani stanowisk i/lub funkcji osób nie jest
możliwe, proszę podać jedynie liczbę osób uczestniczących w realizacji działania KPDRT z Państwa strony) oraz
czym się zajmowały w ramach realizacji (na czym polegała ich rola i/lub jakie wykonywały czynności),
4)
wymienić wszystkie organizacje pozarządowe, z którymi współpracowaliście Państwo przy realizacji ww.
działania KPDRT,
5)
wymienić wszystkie organizacje pozarządowe, do których wystąpiliście Państwo z propozycją współpracy przy
realizacji ww. działania KPDRT, a jeśli nie wystąpiliście Państwo do żadnej organizacji – proszę podać przyczynę
takiego stanu rzeczy,
Jeśli ww. działanie KPDRT do tej pory nie zostało zrealizowane – proszę podać przyczynę takiego stanu rzeczy, a także
podać, czy i kiedy zostanie ono zrealizowane; jeśli działanie nie zostanie zrealizowane – proszę podać przyczynę
takiego stanu rzeczy.

Obszar KPDRT

Równe traktowanie w dostępie do dóbr i usług

Cel główny

9

Cel szczegółowy

9.1

Działanie

3

Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, pochodzenie narodowe
i etniczne, niepełnosprawność oraz orientację seksualną w mediach
Zmiana dyskryminującego wizerunku osób należących do grup narażonych na
nierówne traktowanie w przekazie medialnym
Organizacja konkursów na najlepsze inicjatywy medialne wpisujące się w zasadę
równego traktowania

Podmiot odpowiedzialny
za realizację działania:
Termin realizacji
od 2015
działania w KPDRT:
1.

2.

podmiot odpowiedzialny
za realizację działania

Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
Pytany uczestniczy
w działaniu jako:

podmiot odpowiedzialny
za realizację działania

Proszę podać, czy realizowaliście albo – mimo upływu przewidzianego w KPDRT terminu – nadal realizujecie Państwo
ww. działanie KPDRT. W razie zakończenia realizacji ww. działania KPDRT proszę podać, kiedy to nastąpiło oraz podać
przyczynę takiego stanu rzeczy.
Jeśli realizowaliście Państwo ww. działanie KPDRT, proszę:
1)
podać, kiedy i w jaki sposób rozpoczęliście Państwo realizację ww. działania KPDRT, w szczególności: od jakiego
konkursu „na najlepszą inicjatywę medialną wpisującą się w zasadę równego traktowania” rozpoczęła się
realizacja ww. działania KPDRT,
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2)

3.

wymienić wszystkie zorganizowane przez Państwa do tej pory konkursy „na najlepszą inicjatywę medialną
wpisującą się w zasadę równego traktowania”, podając terminy ich ogłoszenia i rozstrzygnięcia (o ile nastąpiło),
podając liczbę osób i/lub podmiotów uczestniczących w każdym z nich, a także wskazując, kto wygrał każdy z
tych konkursów i jaką pracą konkursową (jaką inicjatywą medialną),
3)
o ile to możliwe – podać, które osoby uczestniczyły w realizacji ww. działania KPDRT z Państwa strony, jakie
zajmowały stanowiska i/lub funkcje (jeśli podanie imion, nazwisk ani stanowisk i/lub funkcji osób nie jest
możliwe, proszę podać jedynie liczbę osób uczestniczących w realizacji działania KPDRT z Państwa strony) oraz
czym się zajmowały w ramach realizacji (na czym polegała ich rola i/lub jakie wykonywały czynności),
4)
wymienić wszystkich przedstawicieli mediów, z którymi współpracowaliście Państwo przy realizacji ww. działania
KPDRT,
5)
wymienić wszystkich przedstawicieli mediów, do których wystąpiliście Państwo z propozycją współpracy przy
realizacji ww. działania KPDRT, a jeśli nie wystąpiliście Państwo do żadnego przedstawiciela mediów – proszę
podać przyczynę takiego stanu rzeczy.
Jeśli ww. działanie KPDRT do tej pory nie zostało zrealizowane – proszę podać przyczynę takiego stanu rzeczy, a także
podać, czy i kiedy zostanie ono zrealizowane; jeśli działanie nie zostanie zrealizowane – proszę podać przyczynę
takiego stanu rzeczy.
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