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

międzynarodowych z zakresu równego traktowania) 
 

Precedensowy wyrok w sprawie dyskryminowanej nauczycielki – 
molestowanie ze względu na bezwyznaniowość w miejscu pracy  

(wyrok nieprawomocny) 

 

Sąd I instancji uznał iż doszło do dyskryminacji w formie molestowania ze względu 

na światopogląd powódki, która kwestionowała obecność symbolu religijnego w 
przestrzeni pokoju nauczycielskiego, szkoły w której do dziś jest zatrudniona jako 

nauczycielka matematyki. Sąd zasądził kwotę 5000 zł jako rekompensatę 
krzywdy jaka powódkę spotkała ze strony współpracowników i osoby 
zarządzającej placówką, po tym jak zdjęła krzyż w pokoju nauczycielskim, 

twierdząc iż został tam umieszczony bez jej zgody i wiedzy.  
 

Powódka nie ukrywała swojego światopoglądu – bezwyznaniowości. Sąd zwrócił 
uwagę, iż dyrektorka szkoły nie dość że nie podjęła inicjatywy zażegnania 
zaistniałego konfliktu, to w jasny sposób opowiedziała się po jednej z jego stron, 

będąc w wyraźnej opozycji do powódki, oraz wyrażając to publicznie w swoim 
wystąpieniu do całej kadry pedagogicznej szkoły. Dyrektorka nie reagowała 
również na agresywne zachowania innych nauczycieli kierowane do powódki, 

które miały miejsce na jednym ze spotkań rady pedagogicznej. Sąd krytycznie 
odniósł się także do sposobu procedowania i treści nagany jaką w okresie w 

którym eskalował konflikt została ukarana powódka, twierdząc iż to działanie 
pozwanej także należy uznać za element szykan jakie ją spotykały. Sąd zgodził 
się z twierdzeniem powódki, iż w środowisku pracy została wyizolowana, co 

również stanowi element molestowania (z uzasadnienia ustnego). 
 

 
Pełnomocnicy pro bono 

 

Pomoc prawna dla organizacji i działaczy praw człowieka narażonych na 

ataki 

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. 



W odpowiedzi na wyżej wspomniane wyzwania, które stoją przed sektorem ochrony 

praw człowieka, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego (PTPA), dzięki 

wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego, uruchomiło program pomocy prawnej dla 

tych organizacji pozarządowych oraz działaczy praw człowieka, którzy z uwagi na 

swoje cele statutowe doświadczają szczególnych trudności w realizacji swojej misji. 

Forma dostarczanej pomocy prawnej uzależniona jest od konkretnych potrzeb w 

zależności od sprawy. Obejmuje porady telefoniczne lub pisemne, przygotowywanie 

opinii prawnych, wsparcie w zgłoszeniu naruszenia prawa odpowiednim służbom (na 

policję lub do prokuratury), wsparcie w opracowaniu odpowiedniego pozwu, 

reprezentację procesową (w wybranych przypadkach) oraz reprezentację 

w postępowaniach administracyjnych. 

Organizacje i działacze/działaczki praw człowieka potrzebujący pomocy prawnej 

w wyżej wymienionym zakresie mogą kontaktować się poprzez e-mail 

z: ksmiszek@ptpa.org.pl, kkedziora@ptpa.org.pl lub numer telefonu: +48 22 498 15 

26. 

 

Aktualności 

 

II Forum Różnorodności – Sojusznicy i Lokalność 

W dniach 21-22 listopada 2016 r. w Stodole Wszystkich Świętych (zwanej 

Oczyszczalnią) w Ludwikowie, PTPA wraz z Fundacją im. Stefana Batorego, 

organizuje II Forum Różnorodności. W tym roku odbędzie się ono pod hasłem 

„Sojusznicy i lokalność”.  

Temat przewodni jest złożony, oznacza zarówno  poruszenie kwestii budowania 

strategii sojuszniczych, jak i pochylenie się nad dylematami związanymi ze 

współpracą na poziomie lokalnym. Do udziału zaproszono organizacje i grupy 

nieformalne, które zajmują się przeciwdziałaniem dyskryminacji oraz 

wykluczeniu. Forum składać się będzie z kilku warsztatów prowadzonych 

metodami interaktywnymi. Odbędą się również wydarzenia towarzyszące m.in. 

wieczór kulinarnych niespodzianek z Kuchnią Konfliktu. 

Rekrutacja na Forum Różnorodności potrwa do 6 listopada 2016 r., więcej informacji:  

http://ptpa.org.pl/ii-forum-roznorodnosci-sojusznicy-i-lokalnosc/ 

https://www.facebook.com/events/1793262067596655/ 

 

PTPA przed Komitetem Praw Człowieka ONZ 

PTPA wraz kilkoma innymi polskimi organizacjami pozarządowymi wzięło udział w 

118 Sesji Komitetu Praw Człowieka ONZ, podczas którego polski rząd składał raport z 

wdrażania postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.  



Członkowie Komitetu wysłuchali nie tylko formalnych wystąpień organizacji, ale także 

spotkali się na nieformalnym briefingu z organizacjami społecznymi, które 

przestawiły im swój punkt widzenia na kwestie ochrony praw człowieka w Polsce 

m.in. za pomocą tzw. Shadow Report, który PTPA wraz z kilkoma innymi 

organizacjami pozarządowymi zaprezentowało jako alternatywę do raportu 

rządowego.  

Poniżej link do Shadow Report’u:  

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/POL/INT_CCPR_C

SS_POL_24661_E.pdf  

 

Prokuratura Krajowa odpowiada PTPA 

Na wniosek PTPA Prokuratura Krajowa udostępniła listę prokuratur, które aktualnie 

zajmują się przestępstwami z nienawiści. 

Link do pisma: 

 

http://www.ptpa.org.pl/site/assets/files/1678/scan0000.pdf  

 

 

Skuteczna interwencja PTPA w sprawie szerzenia ksenofobii na uczelni 

wyższej 

PTPA, po otrzymaniu niepokojących informacji od jednej ze studentek Wyższej 

Szkoły Zarządzania w Warszawie, skierowało pismo interwencyjne do władz uczelni w 

celu przedstawienia stanowiska wobec ksenofobicznych wypowiedzi, jakich miał 

dopuścić się jeden z wykładowców. Uczelnia podjęła stosowne kroki, rozwiązano 

stosunek pracy z wykładowcą, a także wystosowano przeprosiny wobec studentki, 

która nagłośniła sprawę. 

  

Wspomóż PTPA przekazując nam darowiznę! 

 

Przekazuj darowizny na konto Stowarzyszenia: 24 2130 0004 2001 0407 2526 0006 

Volkswagen Bank (w tytule przelewów wpisując „Darowizna na cele statutowe”, a 

jeśli chcesz być z nami w indywidualnym kontakcie – również swój adres e-mail).

 

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego 
ul. Szpitalna 5 lok. 6a 

00-031 Warszawa 
KRS 0000279645 

 
 
 

ZAPRASZAMY DO POLUBIENIA STRONY PTPA NA FACEBOOKU. 

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/POL/INT_CCPR_CSS_POL_24661_E.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/POL/INT_CCPR_CSS_POL_24661_E.pdf
http://www.ptpa.org.pl/site/assets/files/1678/scan0000.pdf
https://www.facebook.com/pages/Polskie-Towarzystwo-Prawa-Antydyskryminacyjnego/106147239501462

