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Przegląd orzecznictwa 

(w tej rubryce umieszczamy najistotniejsze orzeczenia sądów krajowych i 

międzynarodowych z zakresu równego traktowania) 

  

Nadużycie prawa w dochodzeniu roszczeń z tytułu dyskryminacji 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał w wyroku z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie 

Kratzer v. R+V Allgemeine Versicherung AG (sygn. C-423/15), że ochrona na mocy dyrektyw 

antydyskryminacyjnych nie przysługuje osobie, która ubiegając się o stanowisko, zmierza do 

uzyskania nie tego stanowiska, lecz jedynie formalnego statusu kandydackiego wyłącznie w celu 

dochodzenia odszkodowania. Sytuacja taka nie jest objęta zakresem pojęcia „dostęp do 

zatrudnienia lub wykonywania zawodu” i może w niektórych przypadkach zostać uznana za 

nadużycie prawa. Sprawa dotyczyła mężczyzny biorącego udział w rekrutacji na stanowiska 

stażystów przeznaczone dla absolwentów i absolwentek ekonomii, matematyki ekonomicznej, 

informatyki ekonomicznej i prawa. Rekrutacja przeznaczona była dla osób, które uzyskały dyplom 

ukończenia studiów nie wcześniej niż przed rokiem, tymczasem skarżący był już adwokatem z 

wieloletnim doświadczeniem – zarzucił pracodawcy dyskryminację ze względu na wiek. 

więcej 

 

Prawa osób w związkach tej samej płci a prawa małżonków 

Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał w wyroku z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie 

Taddeucci i McCall v. Republika Włoska (skarga nr 51362/09), że pozbawianie par osób tej samej 

płci, niemogących zgodnie z ustawodawstwem krajowym zawrzeć związku małżeńskiego, korzyści 

należnych małżeństwom jest naruszeniem zakazu dyskryminacji w sferze ochrony życia 

prywatnego i rodzinnego. W przedmiotowej sprawie chodziło o odmowę wydania zezwolenia na 

pobyt na terenie Włoch jednemu z partnerów. 

więcej 

 

Pełnomocnicy pro bono  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=182298&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=276711
http://www.coe.int/en/web/sogi/-/judgment-on-taddeucci-and-mccall-v-italy


Zaproszenie na szkolenia dotyczące ofiar przestępstw z nienawiści 

PTPA zaprasza prawników i prawniczki na bezpłatne jednodniowe szkolenia „Ochrona ofiar 

przestępstw w świetle standardów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 

25 października 2012 r. ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar 

przestępstw - osób LGBT”. Szkolenia kierowane są do sędziów i sędzi, prokuratorów i prokuratorek 

oraz profesjonalnych pełnomocników i pełnomocniczek. Szkolenia odbędą się: 

 30 września 2016r. – Warszawa 

 10 października 2016r.  – Łódź 

 13 października 2016r.  – Gdańsk 

 24 października 2016r.  – Kraków 

 28 października 2016r.  - Toruń 

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest na stronie internetowej PTPA. Organizatorzy nie 

zapewniają zwrotów kosztów podróży i noclegu. Zgłoszenia lub wszelkie pytania dotyczące szkoleń 

prosimy przesyłać na adres mailowy kbogatko@ptpa.org.pl.  

Szkolenia finansowane są ze środków Komisji Europejskiej, w ramach projektu „Wymiar 

sprawiedliwości i organy ściągania w służbie ofiar przestępstw z nienawiści” 

(JUST/2013/FRC/AG/6163).  

 

Aktualności 

 

Ruszył proces w sprawie dyskryminacji matki karmiącej w restauracji 

3 sierpnia br. w Sądzie Okręgowym w Gdańsku ruszył precedensowy proces w sprawie młodej 

karmiącej matki - klientki jednej z sopockich restauracji. Klientka chciała nakarmić dziecko piersią 

przy stoliku, jednak została przez jednego kelnerów poproszona o dokonanie tej czynności w 

toalecie, czego odmówiła, co de facto uniemożliwiło jej dalsze przebywanie i skorzystanie z usługi 

lokalu. PTPA jest powodem w tej sprawie i działa w imieniu i na rzecz kobiety zarzucającej 

dyskryminację ze wzgledu na płeć w dostępie do usług na podstawie Ustawy o wdrożeniu 

niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania. Kolejna rozprawa odbędzie się 9 

listopada 2016 r. Zachęcamy do śledzenia informacji o sprawie! 

Raport alternatywny do rządowego sprawozdania z wykonania Międzynarodowego Paktu 

Praw Politycznych i Obywatelskich złożony! 

PTPA koordynowało prace nieformalnej koalicji, której celem było przygotowanie raportu 

alternatywnego do rządowego sprawozdania z wykonania Międzynarodowego Paktu Praw 

Politycznych i Obywatelskich. W skład koalicji wchodziły Kampania Przeciw Homofobii, Fundacja 

Trans-Fuzja, Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Otwarta Rzeczpospolita, Fundacja 

TUS i Koalicja KARAT. Zachęcamy do zapoznania się z raportem, dostępnym już na stronach 

internetowych ONZ. Podnosimy w nim kwestie m.in. nieefektywnej ochrony przed dyskryminacją w 

http://ptpa.org.pl/aktualnosci/2016/bezplatne-szkolenia-z-przestepstw-z-nienawisci/
mailto:kbogatko@ptpa.org.pl


obszarach objętych zakresem przedmiotowym tzw. ustawy równościowej czy wzrastającej liczby 

przypadków przestępstw z nienawiści. 

więcej 

 

Apel w obronie Rzecznika Praw Obywatelskich 

Zachęcamy do podpisania się pod apelem w obronie dr. Adama Bodnara, Rzecznika Praw 

Obywatelskich. Adam Bodnar wspiera osoby doświadczające dyskryminacji od lat, a na stanowisku 

RPO dał się poznać jako Rzecznik niezwykle zaangażowany, kompetentny, odważny i efektywny. 

Dla naszej działalności jego obecność to ogromne wsparcie, a nawet konieczność. Zbiórka podpisów 

organizowana jest przez Akcję Demokrację.   

więcej

 

MEDIA O NAS 

R. pr. Karolina Kędziora dla Polsat News o problemie molestowania seksualnego w służbach 

mundurowych 

Media o procesie dot. dyskryminacji matki karmiącej w restauracji: 

 TVN24 

 Eska.pl 

 Dziennik Bałtycki 

 NaTemat.pl 

 TVP Info 

 RMF24 
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ZAPRASZAMY DO POLUBIENIA STRONY PTPA NA FACEBOOKU. 

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/POL/INT_CCPR_CSS_POL_24661_E.pdf
https://dzialaj.akcjademokracja.pl/campaigns/bodnar?utm_campaign=QKOa7f7YZM&utm_medium=facebook&utm_source=member
https://dzialaj.akcjademokracja.pl/campaigns/bodnar?utm_campaign=QKOa7f7YZM&utm_medium=facebook&utm_source=member
http://www.polsatnews.pl/wideo-program/prawy-do-lewego-lewy-do-prawego-przemoc-w-mundurze_6377307/
http://www.tvn24.pl/pomorze,42/sopot-liwia-malkowska-walczy-o-prawa-kobiet-karmiacych-piersia,665605.html
http://trojmiasto.eska.pl/newsy/takiego-procesu-jeszcze-w-polsce-nie-bylo-na-sali-sadowej-restaurator-z-sopotu-i-matka-ktorej-zabroniono-karmic-piersia-w-lokalu-to-precedens/235624
http://www.dziennikbaltycki.pl/kobieta/a/przez-karmienie-piersia-padla-ofiara-dyskryminacji-w-sopockiej-restauracji,10476786/
http://natemat.pl/186781,spor-o-to-gdzie-sa-granice-wolnosci-rusza-proces-o-karmienie-dziecka-piersia-w-restauracji
http://www.tvp.info/26405651/karmiaca-matka-oskarzyla-restauratora-o-dyskryminacje-zaproponowano-mi-toalete
http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-ruszyl-proces-ws-karmienia-piersia-w-restauracji-kelner-popr,nId,2246187
https://www.facebook.com/pages/Polskie-Towarzystwo-Prawa-Antydyskryminacyjnego/106147239501462

