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

 
  
Pozostawanie w związku de facto stanowić może ważną przyczynę zmiany nazwiska 
 zdanie odrębne sędzi Ewy Cisowskiej-Sakrajdy, do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, III SA/Łd 679/15 
 
Nie podzielam natomiast prezentowanego przez pozostałych członków składu w toku narad, a także w wyroku stanowiska, 
jak i mającej ją uzasadniać argumentacji, że pozostawanie w związku partnerskim o charakterze konkubenckim przez osoby 
tej samej, jak i różnej płci nie stanowi na gruncie prawa pozytywnego, tj. na gruncie art. 4 ust. 1 u.z.i.n., "ważnego powodu" 
do zmiany nazwiska. To stanowisko sądu opiera się na błędnym założeniu, że – wobec braku w prawie krajowym regulacji 
prawnej normującej status osób pozostających w nieformalnym związku partnerskim, a także tradycyjnego definiowania 
rodziny jako obejmującej osoby pozostające w związku małżeńskim i dopuszczalności zmiany nazwiska wyłącznie przy 
zawieraniu małżeństwa – nie ma podstawy do zmiany nazwiska rodowego osoby pozostającej w związku nieformalnym 
opierającym się na silnych i trwałych więzach uczuciowych, emocjonalnych i gospodarczych na nazwisko partnera/partnerki. 
Stanowisko to – pomimo nawiązania do mającej zastosowanie w sprawie regulacji prawnej - nie uwzględnia prawidłowej 
treści odpowiedniego prawa krajowego, ani wniosków płynących z wiążącego Polskę prawa międzynarodowego 
i orzecznictwa Trybunału Praw Człowieka, w tym regulacji prawnej dotyczącej praw podstawowych, przede wszystkim zaś 
gwarantowanego prawa do życia rodzinnego.  
więcej 
 
Uzależnienie operacji korekty płci od przejścia zabiegu sterylizacji niezgodne z prawami człowieka 
Wyrok ETPCz z dnia 10 marca 2015r., w sprawie Y.Y. przeciwko Turcji, skarga nr 14793/08 
 
Fizyczna i psychiczna płeć człowieka bez wątpienia należy do najważniejszych aspektów tożsamości osoby, a rozdźwięk 
pomiędzy nimi może prowadzić do głębokiego cierpienia u osoby transseksualnej. Trybunał przypomniał, iż sytuacja, w której 
prawo krajowe i władze krajowe ingerują w ważny aspekt tożsamości i autonomii osoby, może prowadzić do poważnej 
ingerencji w prawo do poszanowania życia prywatnego tej osoby, a tym samym do naruszenia art. 8 Konwencji. Wszelkie tego 
typu ingerencje muszą być dobrze uzasadnione, proporcjonalne, konieczne w demokratycznym społeczeństwie i muszą 
realizować uzasadniony prawnie cel. Zważywszy na liczne i bolesne zabiegi związane z przeprowadzeniem procesu zmiany 
płci, a także na konotacje społeczne i względy osobiste towarzyszące decyzji o korekcie płci, nie można sugerować, iż decyzja 
taka jest podejmowana lekkomyślnie lub pod wpływem kaprysu. Tymczasem Trybunał wyraźnie wskazał, iż nie rozumie, 
dlaczego warunkiem wydania zgody na zabieg przeprowadzenia korekty płci jest trwała niezdolność osoby zainteresowanej 
do prokreacji. Warunek trwałej niezdolności do prokreacji, którego spełnienie dopiero otwiera przed skarżącym możliwość 
ubiegania się o pozwolenie na korektę płci - zdaniem Trybunału jest zupełnie nieracjonalny. Jedynym sposobem jego 
spełnienia, w przypadku skarżącego, było poddanie się sterylizacji, co samo w sobie jest sprzeczne z ideą poszanowania życia 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B3413DA032


prywatnego i narusza art. 8 Konwencji. 
więcej 

 

Wykładnia przepisów prawa 
Wyrok NSA z dnia 30 kwietnia 2009 r., w sprawie I OSK 1407/08 
 
Stosowanie wykładni językowej bez uwzględnienia wykładni systemowej, wykładni celowościowej godzi w wartości 
demokratycznego państwa .  
więcej 

 
 

Aktualności PTPA 

 
Ineoguracja Koalicji na Rzecz Związków Partnerskich 
PTPA jako jedna z kilku organizacji i firm prawniczych włączyła się aktywnie w prace Koalicje na rzecz Związków Partnerskich. 
Prawnicy z koalicji postanowili, korzystając z dostępnych środków prawnych, doprowadzić do wydania przez Europejski 
Trybunał Praw Człowieka wyroku zobowiązującego Polskę do wprowadzenia związków partnerskich. 
więcej 

Urodziny PTPA 
PTPA obchodzi kolejne urodziny! Mija dziewiąty rok naszej działalności oraz następny rok kalendarzowy. Był to rok zwycięstw, 
zmagań, niespodzianek.  
Przede wszystkie chcemy podzielić się z Wami naszym sukcesem i pokazać spot antydyskryminacyjny, który stworzyliśmy 
(wraz z Anną Grzelewską) przy wsparciu Fundacji Róży Luksemburg i współudziale wielu gwiazd (w spocie zagrali m.in. Cezary 
Kosiński, Maja Maj, Jańcia Prokopowicz, Małgorzata Kędziora – matka naszej wieceprezeski oraz my sami). 
Spotkajmy się więc na imprezie urodzinowej PTPA. Poczęstujemy Was czymś pysznym, porozmawiamy i potańczymy. Zrobimy 
sobie zdjęcia, będziemy robić podsumowania i snuć wspólne plany na przyszłość.  
Zapraszamy Was na godzinę 19.00 do lokalu Solec, przy ul. Solec 44 (menadżerka lokalu została przeszkolona przez PTPA 
w zakresie niedyskryminacji w dostępie do dóbr i usług :-)).  
wydarzenie na fejsbuku 

 

Sukcesy litygacyjne 

 
Sąd dopuścił się dyskryminacji w zatrudnieniu 
Pytanie o posiadanie dzieci i możliwość pogodzenia pracy z życiem prywatnym może stanowić przejaw molestowania ze 
względu na rodzicielstwo - tak orzekł sąd pierwszej instancji w prowadzonej przez PTPA sprawie o dyskryminację ze względu 
na płeć. Dotyczy ona procesu rekrutacji na stanowisko urzędnika w sądzie pracy. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej sędzia 
prowadząca zapytała klientkę PTPA o to, czy posiada dzieci i jak zamierza pogodzić ich wychowywanie z pracą zawodową. 
Kiedy kandydatka do pracy odmówiła odpowiedzi, wskazując, że takie pytania nie powinny padać, rozmowa natychmiast 
została zakończona. Sąd uznał, że doszło w tym przypadku do poniżenia klientki PTPA i zasądził na jej rzecz zadośćuczynienie 
w wysokości 5000 zł. Wyrok jest nieprawomocny. 

 

Media o nas 

 r.pr. Karolina Kędziora - przeciw dyskryminacji musimy działać wspólnie 

 

http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/strasburg-odmowa-dostepu-do-operacji-korekty-plci-narusza-prawo-do-prywatnosci
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/29386E7080
https://www.youtube.com/watch?v=3IimOGGyuhg&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/events/504416826412908/
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1884345.html


 
ZAPRASZAMY DO POLUBIENIA STRONY PTPA NA FACEBOOKU. 

 

<resignlink>Zrezygnuj z biuletynu</resignlink> 

 

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

