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Przegląd orzecznictwa 

(w tej rubryce umieszczamy najistotniejsze orzeczenia sądów krajowych i międzynarodowych z zakresu równego 
traktowania z kilku ostatnich lat) 

  
  
Sąd ma prawo badać czy nie doszło do dyskryminacji także w sprawie nieprzedłużenia umowy o pracę 
na czas określony i na okres próbny 
Sąd Najwyższy, wyrok z dnia 22 maja 2012 r., sygn. II PK 245/11 
Sąd pracy może oceniać wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na okres próbny i na czas określony co do jego zgodności 
z zasadami współżycia społecznego lub społecznego - gospodarczym przeznaczeniem prawa (art. 8 k.p.), w tym z zasadą 
równego traktowania i niedyskryminacji w miejscu pracy. 
więcej 
 
Równość nie jest tożsama z równym traktowaniem 
Sąd Najwyższy, wyrok z dnia 3 czerwca 2014 r., sygn. III PK 126/13 
Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji 
zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem 
zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku. Równość nie jest jednak tożsama z równym traktowaniem, 
może bowiem wymagać odmiennego potraktowania w celu wyrównania szans lub zapewnienia równych rezultatów, albo 
finansowego nagrodzenia i motywowania najlepszych pracowników. 
więcej 
 

 
Nakrycia głowy w szkole - konflikt wolności wyznania i zasadą sekularyzmu szkoły 
Europejski Trybunał Praw Człowieka, wyrok z dnia , w sprawie Köse i inni przeciwko Turcji, skarga nr 37616/02 
Sprawa dotyczyła zasad ubierania się, zgodnie z którymi zabronione było noszenie chust przez dziewczęta w szkole. Skarżący 
utrzymywali, że stanowiło to dyskryminację ze względu na wyznanie, ponieważ noszenie chusty jest muzułmańską praktyką 
religijną. ETPC przyznał, że zasady ubierania się nie były związane z kwestiami przynależności do konkretnej religii, ale zostały 
raczej opracowane w celu zachowania neutralności i sekularyzmu w szkołach, co z kolei zapobiega dezorganizacji oraz chroni 
prawa innych osób do nieingerowania w ich własne przekonania religijne. Skargę uznano zatem za wyraźnie bezpodstawną i 
niedopuszczalną. Podobne podejście przyjęto w sprawie, która dotyczyła zasad ubierania się nauczycieli. 
więcej 

 
 

Aktualności PTPA 
Organizacje pozarządowe zrzeszone w Koalicji na rzecz Równych Szans chcą powołania Pełnomocnika 
ds. Równego Traktowania 
Koalicja Równych Szans apeluje do premier Beaty Szydło o obsadzenie stanowiska Pełnomocnika Rządu ds. Równego 
Traktowania w związku z nową kadencją Sejmu. 
więcej 
 

http://www.sn.pl/Sites/orzecznictwo/Orzeczenia2/II%20PK%20245-11-1.pdf
http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/III%20PK%20126-13.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["kose"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-102151"]}
https://www.youtube.com/watch?v=RqG9mby9Mvo


Zakończyło się ogólnopolskie Forum Różnorodności 
 

W dniach 16-17 listopada odbyło się organizowane przez PTPA, a finansowane przez Fundację Batorego - Forum 
Różnorodności. Ta dwudniowa antykonferencja byłą okazją do spotkania się działaczy i działaczek 
antydyskryminacyjnych   całej Polski, wymiany doświadczeń i snucia planów na przyszłość. W czasie Forum powstała pisana 
metodą Book Sprint książka "Równy Dziennik. Zapiski o ruchu", a także równościowy protest song, który odśpiewał chór LGBT 
- Voces Gaudiae. Uczestnicy i uczestniczki stworzyli także wzmacniający fleshmob, który zaprezentowali na Placu Defilad. Już 
niedługo na naszej stronie – zdjęcia i filmiki z wydarzenia. 
publikacja 

 

Sukcesy litygacyjne 

 
Ochroniarz zwolniony za udział w Marszu Równości otrzymał odszkodowanie - pierwszy prawomocny 
wyrok na podstawie ustawy wdrożeniowej 

Sąd II instancji potwierdził w wyroku wydanym w dniu 18 listopada 2015r., że  w sprawie doszło do dyskryminacji ze względu 
na orientację seksualną przez asocjację. Jest to prawdopodobnie pierwszy prawomocny wyrok na podstawie tzw. ustawy 
wdrożeniowej. Sąd Okręgowy stwierdził w uzasadnieniu ustnym, iż Sąd I instancji, niesłusznie odnosząc się do roszczenia 
powoda rekompensowania poniesionej krzywdy, potraktował je jako oddzielne roszczenie. Sąd uznał, że odszkodowanie 
orzekane na podstawie Ustawy wdrożeniowej samo w sobie pełni funkcję zadośćuczynienia, tak więc stanowi rekompensatę 
zarówno szkody materialnej jak i niematerialnej. 

 

Media o nas 

 r.pr. Karolina Kędziora, wiceprezeska PTPA - Utożsamianie terrorystów z muzułmanami to pułapka 
 Krzysztof Śmiszek, prezes PTPA - Polskie sądy się boją (sprawa Urbanika) 

 

 

Publikacje 

 TESTY DYSKRYMINACYJNE PRAKTYCZNY PODRĘCZNIK DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Redakcja Kinga 

Wysieńska-Di Carlo i Krzysztof Śmiszek  

 

 
ZAPRASZAMY DO POLUBIENIA STRONY PTPA NA FACEBOOKU. 

 

<resignlink>Zrezygnuj z biuletynu</resignlink> 

 

http://ptpa.org.pl/public/files/rowny_dziennik_e-publikacja.pdf
http://wyborcza.pl/1,91446,19195268,ptpa-utozsamianie-terrorystow-z-muzulmanami-to-pulapka.html?disableRedirects=true
http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/opinie/20151109/smiszek-polskie-sady-sie-boja-sprawa-urbanika
https://www.facebook.com/pages/Polskie-Towarzystwo-Prawa-Antydyskryminacyjnego/106147239501462

