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Przegląd orzecznictwa 
(w tej rubryce umieszczamy najistotniejsze orzeczenia sądów krajowych i międzynarodowych z zakresu równego 

traktowania z kilku ostatnich lat) 

Odmowa objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym homoseksualnego partnera osoby ubezpieczonej 

narusza EKPCz 

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, z dnia 22 lipca 2010 roku, w sprawie P.B. i J.S. przeciwko Austrii (skarga nr 

18984/02)  

Przed nowelizacją ustawy z lipca 2007 roku austriackie prawo przewidywało, że wyłącznie bliscy krewni osoby 

ubezpieczonej lub partnerzy przeciwnej płci mogą być uznawani za osoby na utrzymaniu. Trybunał uznał, że przed lipcem 

2007 roku miało miejsce naruszenie Artykułu 14 (zakaz dyskryminacji) w związku z Artykułem 8 (prawo do poszanowania 

życia prywatnego i rodzinnego). W wyniku nowelizacji ustawy z lipca 2007 roku stosowne przepisy stały się neutralne 

w kwestii orientacji seksualnej partnerów, co w opinii Trybunału położyło kres naruszeniu.  

więcej 

 

Dyskryminacją nie jest nierówne traktowanie oparte na 'niedyskryminacyjnym' kryterium 

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 2009 r., w sprawie II PK 148/09 

 

Zasada niedyskryminacji jest kwalifikowaną postacią nierównego traktowania pracowników (art. 11(2) k.p.) i oznacza 

niedopuszczalne różnicowanie sytuacji prawnej w sferze zatrudnienia według negatywnych i zakazanych przez ustawę 

kryteriów. Oznacza to a contrario, że nie stanowi dyskryminacji różnicowanie praw pracowników ze względu na kryteria 

nieuważane za dyskryminujące. 

więcej 

 

Interwencje PTPA 

Odszkodowanie dla mężczyzny zwolnionego z powodu korzystania z uprawnień rodzicielskich 

Prawomocnym wyrokiem II instancji zakończyła się prowadzona przez nas sprawa ojca, który został zwolniony zaraz po tym, 

jak złożył wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego. Mężczyzna usłyszał w rozmowie z pracodawcą, że gdyby nie złożył tego 

wniosku, dalej by pracował. Sąd drugiej instancji potwierdził, że doszło do dyskryminacji ze względu na ojcostwo. 

Jednocześnie sąd wycenił szkodę poniesioną przez powoda wyżej niż sąd pierwszej instancji i zasądził w sumie 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx#{"display":["1"],"dmdocnumber":["871559"]}
http://www.lexlege.pl/orzeczenie/104435/ii-pk-148-09-wyrok-sadu-najwyzszego-izba-pracy-ubezpieczen-spolecznych-i-spraw-publicznych/


odszkodowanie w wysokości 24 000 złotych. Sprawę pro bono prowadziła r.pr. Karolina Kędziora. 

 

Niezasądzanie zadośćuczynień w procesach o dyskryminację - nieprawidłową implementacją 

standardów unijnych 

PTPA wystąpiło do Komisji Europejskiej z pismem, w którym zasygnalizowano nieprawidłowości w procesie stosowania 

prawa antydyskryminacyjnego. PTPA stoi na stanowisku, że niezasądzanie zadośćuczynienia w procesach o dyskryminację 

(zarówno na podstawie Kodeksu pracy, jak i tzw. Ustawy równościowej) oraz brak jasnych przepisów dotyczących 

możliwości ubiegania się o zadośćuczynienie za naruszenie wobec jednostki przepisów antydyskryminacyjnych stanowi 

naruszenie standardów ochrony przewidzianych przez prawo UE. 

więcej 

 

 

Aktualności 

 

Spotkania pro bono 

Projekt „Prawnicy na rzecz równości. Lokalne platformy współpracy” ma na celu rozpoczęcie lokalnej współpracy pomiędzy 

przedstawicielami/kami struktur samorządów prawniczych – adwokackich i radcowskich, a NGOsami - lokalnymi 

organizacjami antydyskryminacyjnymi. Projekt zakłada uruchomienie  systemowej współpracy pomiędzy tymi podmiotami 

i zaowocuje obustronnymi korzyściami. 

 

Najbliższe spotkania w ramach projektu odbędą się w: 

 

Lublin, 19 maja, godz. 14:00, ul. K. Wallenroda 2e  

Warszawa, 20 maja, godz. 14:00, miejsce podamy w późniejszym terminie.  

UWAGA! za udział w spotkaniu w Warszawie przyznane zostanie 1,5 punktu  w ramach doskonalenia zawodowego. 

 

Na spotkania zapraszamy przedstawicieli/lki lokalnych NGOsów działających na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji oraz 

prawników i prawniczki zainteresowanych współpracą pro bono. Po więcej informacji proszę pisać na 

zjablonska@ptpa.org.pl  

 

Akademia Testów Antydyskryminacyjnych 

Jeden z flagowych projektów PTPA - Akademia Testów Dyskryminacyjnych jest na ukończeniu kolejnego etapu realizacji. 

Organizacje uczestniczące w projekcie rozpoczęły wdrażanie nabytych umiejętności i wiedzy w praktyce. Testy 

przeprowadzane są w okresie od stycznia do kwietnia 2015 r. Zagadnienia objęte testami są bardzo zróżnicowane.  

więcej o projekcie na www.testydyskryminacyjne.pl 

 

Publikacje 

 Raport współautorstwa przewodniczącego PTPA Krzysztofa Śmiszka i dr Doroty Pudzianowskiej z Helsińskiej 
Fundacji Praw Człowieka – "Combating sexual orientation discrimination in the EU"  

 

 

Media o nas 

 Z równością pod górkę - Krzysztof Śmiszek i r.pr. Karolina Kędziora o konieczności nowelizacji ustawy 
wdrożeniowej 

http://www.ptpa.org.pl/public/files/KE%20letter(1).pdf
http://www.testydyskryminacyjne.pl/
http://www.ptpa.org.pl/aktualnosci/2015-05-11-raport-combating-sexual-orientation-discrimination-in-the-eu-juz-dostepny&nid=501
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1629397.html
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1629397.html


 
 

 

ZAPRASZAMY DO POLUBIENIA STRONY PTPA NA FACEBOOKU. 

 
<resignlink>Zrezygnuj z biuletynu</resignlink> 

 

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

