
Biuletyn 

Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego 

  

nr 21             7/2016                 

                                                                                                
Przegląd orzecznictwa 
(w tej rubryce umieszczamy najistotniejsze orzeczenia sądów krajowych i 

międzynarodowych z zakresu równego traktowania) 
  

Zakaz noszenia chust przez muzułmanki w miejscu pracy – kolejna sprawa przed TSUE 

 

W ostatnim numerze biuletynu opisywaliśmy zagadnienie dopuszczalności zakazu noszenia przez 

muzułmanki tradycyjnych chust w miejscu pracy w świetle unijnego standardu 

antydyskryminacyjnego. Przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej zawisła kolejna sprawa 

dotycząca tego zagadnienia – Asma Bougnaoui & Association de défense des droits de l’homme 

(ADDH) v Micropole SA (C-188/15).  

Opinię w tej sprawie wydała rzeczniczka generalna Eleanor Sharpston. Jej zdaniem w przypadku, gdy 

pracodawca zakazuje noszenia jakichkolwiek symboli religijnych osobom zatrudnionym mającym 

kontakt z klientami/klientkami, może to prowadzić do dyskryminacji ze względu na wyznanie, 

szczególnie jeśli zakaz odnosi się wyraźnie do noszenia tradycyjnych chust muzułmańskich. Zdaniem 

rzeczniczki nie mogą mieć w tym przypadku zastosowania żadne wyjątki od zasady równego 

traktowania przewidziane w dyrektywie 2000/78, szczególnie istotne i determinujące wymogi 

zawodowe. 

 

więcej 
 
Czy limity wiekowe przy rekrutacji do służb mundurowych nie stanowią dyskryminacji? 

 

Przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozpoznawane jest pytanie prejudycjalne w 

sprawie Gorka Sorondo Salaberria v. Academia de Policia Vasca y Emergencias (C-258/15): 

 

Czy ustalenie górnej granicy wieku wynoszącej 35 lat jako warunku udziału w procesie rekrutacji na 

stanowisko funkcjonariusza Policía Autónoma Vasca [autonomicznej policji baskijskiej] jest zgodne 

z wykładnią art. 2 ust. 2, art. 4 ust. 1 i art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy Rady 2000/78 z dnia 

27 listopada 2000 r.? 

Opinię w tej sprawie wydał rzecznik generalny Paolo Mengozzi – jego zdaniem dopuszczalne jest 

ustanowienie takich limitów wiekowych, gdy są one niezbędne do przywrócenia właściwej struktury 

wiekowej służb z uwagi na zdolność operacyjną i konieczność zapewnienia właściwego 

funkcjonowania służb. 

więcej 
 
Odmowa świadczenia usług ze względu na orientację seksualną jest wykroczeniem 

 

Sąd Rejonowy w Łodzi wyrokiem nakazowym uznał, że pracownik drukarni, który odmówił wykonania 

usługi zleconej przez Fundację LGBT Business Forum, popełnił wykroczenie. Jest to pierwszy w Polsce 

wyrok wydany w sprawie dotyczącej ochrony osób LGBT w dostępie do usług. 

więcej 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=181584&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=620880
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?pro=&lgrec=pl&nat=or&oqp=&lg=&dates=&language=pl&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-258%252F15&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=534468
http://kph.org.pl/sad-chroni-konsumentow-lgbt-pierwszy-taki-wyrok-w-polsce/


 

Pełnomocnicy pro bono 

 
Ataki na organizacje pozarządowe – PTPA zaprasza prawników i prawniczki do współpracy 

 

PTPA zwraca się o pomoc do prawników i prawniczek, którzy chcieliby podjąć się wsparcia pro bono 

organizacji pozarządowych, które w ostatnich miesiącach doświadczają nienawistnych ataków 

przybierających formy gróźb karalnych, ataków w Internecie, zniesławiania, prób niszczenia mienia. 

PTPA rozpoczęło od lipca br. koordynację działań pomocowych dla atakowanych organizacji 

pozarządowych. Zachęcamy prawników  i prawniczki, którzy chcieliby się włączyć w pomoc pro bono 

takim organizacjom do zgłaszania się do PTPA (ksmiszek@ptpa.org.pl).  

W ramach współpracy PTPA oferuje specjalistyczne szkolenia w zakresie niesienia pomocy 

szczególnie zagrożonym organizacjom.  

Zgłoszenia do włączenia się działania pomocowe prosimy przesyłać do końca sierpnia 2016 r.  

 

Aktualności 

 
PTPA członkiem International Federation for Human Rights 

Miło nam poinformować, że decyzją Rady Międzynarodowej International Federation for Human 

Rights (FIDH) PTPA zostało przyjęte do grona członków tej federacji. FIDH jest międzynarodową 

siecią organizacji prawoczłowieczych, skupiającą obecnie 178 podmiotów z całego kraju. FIDH działa 

od 1922 roku i na co dzień monitoruje przestrzeganie praw obywatelskich, politycznych, 

ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych ustanowionych Powszechną Deklaracją Praw Człowieka.  

 

PTPA sygnatariuszem listu do papieża Franciszka 

Kilkadziesiąt polskich organizacji pozarządowych, w tym PTPA, zaapelowało do papieża Franciszka 

o potępienie mowy nienawiści i rasizmu, które coraz częściej pojawiają się w polskiej przestrzeni 

publicznej. 

 

więcej 

 

PTPA rozpoczyna program pomocy prawnej dla organizacji pozarządowych narażonych na 

ataki i dyskryminację 

W ostatnich miesiącach coraz częściej mamy do czynienia z atakami na organizacje pozarządowe, 

zwłaszcza te, które działają w obszarze równości, niedyskryminacji i tolerancji. Próby niszczenia 

mienia, groźby karalne, próby wtargnięcia do pomieszczeń biurowych, zniesławianie w Internecie, 

zastraszanie to tylko niektóre przykłady doświadczanych w ostatnim czasie ataków. PTPA uruchomiło 

w związku z tym program pomocy prawnej dla tych organizacji pozarządowych działających w sferze 

praw człowieka, które z uwagi na swoje cele statutowe doświadczają szczególnych trudności 

w realizacji swojej misji. 

Projekt pomoc prawnej finansowany jest z dotacji Fundacji im. Stefana Batorego. 

 

więcej 

 

Interwencja w sprawie odmowy finansowania organizacji wspierających ofiary przemocy 

w rodzinie 

PTPA wraz z Fundacją Feminoteka zwróciło się do Rady Działalności Pożytku Publicznego z wnioskiem 

o interwencję w sprawie działań Ministra Sprawiedliwości dotyczących odmowy finansowania 

organizacji kobiecych zapewniających wsparcie kobietom – ofiarom przemocy w rodzinie. Wniosek 

http://ptpa.org.pl/public/files/www/PL_List-otwarty-NGO-Papiez.pdf
http://ptpa.org.pl/aktualnosci/2016-07-25-pomoc-prawna-dla-organizacji-pozarzadowych-narazonych-na-ataki-i-dyskryminacje&nid=539


dotyczy także braku działań Pełnomocnika Rządu do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego 

Traktowania w tej sprawie.  
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ZAPRASZAMY DO POLUBIENIA STRONY PTPA NA FACEBOOKU. 

 

https://www.facebook.com/pages/Polskie-Towarzystwo-Prawa-Antydyskryminacyjnego/106147239501462

