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Przegląd orzecznictwa
Niezależność roszczenia odszkodowawczego z art. 18(3d) k.p.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 lutego 2013 r., III PK 31/12

Dochodzenie przez pracownika roszczeń z tytułu wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę (art. 45 § 1
w związku z art. 264 § 1 k.p.) nie jest koniecznym warunkiem zasądzenia odszkodowania z art. 183d k.p. za
dyskryminującą przyczynę wypowiedzenia.
więcej

Dyskryminacja narusza godność człowieka
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 kwietnia 2006 roku, I PK 169/05

Dyskryminacja jest  nieuchronnie związana z naruszeniem godności  człowieka,  której  poszanowanie jest
nakazem nie  tylko prawnym (art.  30 Konstytucji  RP;  art.  113 Kodeksu pracy),  lecz również  moralnym.
Dlatego  zarzucenie  komuś,  że  dopuszcza  się  dyskryminacji  pracowników  (współpracowników)
w stosunkach  pracy,  może  być  traktowane  jednocześnie  jako  zarzut  naruszenia  zasad  współżycia
społecznego,  kształtowanych  między  innymi  przez  normy  moralne. Zakaz  podejmowania  wobec
pracowników  (współpracowników)  działań  o charakterze  dyskryminującym  mieści  się  zatem
w ogólnym obowiązku przestrzegania zasad współżycia społecznego w zakładzie pracy.
więcej

Dyskryminacja przez asocjację ze względu na niepełnosprawność dziecka
Wyrok ETS z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie S. Coleman przeciwko Attridge Law i Steve’owi Law, C – 303/06, 
Dz.U.UE.C.2008/223/6

Trybunał stanął na stanowisku, iż wykładnia dyrektywy 2000/78 ustanawiającej ogólne warunki ramowe
równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, a w szczególności jej art. 1 oraz art. 2 ust. 1 i art. 2
ust. 2 lit. a), należy dokonywać w ten sposób, że zakaz dyskryminacji bezpośredniej, jaki przewidują, nie
ogranicza się tylko do osób, które same są niepełnosprawne. (…) ochroną przed dyskryminacją objęci są
także rodzice wychowujący dzieci z niepełnosprawnością, a nie tylko osoby noszące tę cechę prawnie
chronioną. Dotyczy to również molestowania jako formy dyskryminacji.
Więcej

Sprawy PTPA
Dyskryminacja przez asocjację na podstawie Ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej 
w zakresie równego traktowania
W dniu 9 lipca 2014 r.  w sprawie prowadzonej przez PTPA Sąd stwierdził dyskryminację bezpośrednią
przez asocjację ochroniarza świadczącego pracę na podstawie umowy zlecenia, który został zwolniony po
udziale w Marszu Równości w Krakowie. Jest to jedna z pierwszych spraw w Polsce, w której zasądzono
odszkodowanie na podstawie tzw. ustawy antydyskryminacyjnej. Wyrok nie jest prawomocny.
więcej
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Dyskryminacja ze względu na ojcostwo
Sąd  zasądził  2  czerwca  2014  r.  na  rzecz  klienta  PTPA  16  tysięcy  złotych  odszkodowania,  w  tym  za
dyskryminację  ze  względu  na ojcostwo.  Powód został  zwolniony z  pracy  po  złożeniu wniosku o  urlop
ojcowski. Wyrok nie jest prawomocny.
więcej

Propozycje PTPA
Zapraszamy  do  udziału  w  nowym  projekcie „Prawnicy  na  rzecz  równości.  Lokalne  platformy
współpracy".  Założeniem  projektu  jest  budowa  lokalnych  platform  współpracy  pomiędzy  prawnikami
– praktykami  a lokalnymi  organizacjami  antydyskryminacyjnymi.  Organizacje  zyskają  profesjonalne
wsparcie  prawne,  a prawnicy  uzyskają  dostęp  do  wiedzy  i doświadczeń  organizacji
równościowych. Zgłoszenia chęci  współpracy oraz pytania dotyczące projektu prosimy kierować do apl.
radc. Moniki Wieczorek na adres: mwieczorek@ptpa.org.pl

Więcej informacji na temat projektu

W  ramach  projektu „Układ  równań” organizowane  będą  we  współpracy  z  Krytyką  Polityczną  debaty
dotyczące  różnych  aspektów  równości.  W  okresie  od  października  do  grudnia odbędą  się  debaty
poświęcone  feministycznej  krytyce  prawa,  problemom  osób  z doświadczeniem  choroby  psychicznej,
równoważeniu ról rodzicielskich i mowie nienawiści w kontekście wolności słowa. Szczegóły dotyczące dat
i panelistów/panelistek zamieszczane zostaną niebawem na stronie internetowej www.ptpa.org.pl.
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