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

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej: Wyrok Trybunału z dnia
15 listopada 2016 r. Sprawa C-258/15 - Gorka Salaberria Sorondo v.
Academia Vasca de Policía y Emergencias
Zakres: Równość traktowania w zakresie zatrudnienia; dyskryminacja ze
względu na wiek – zatrudnienie w Policji
Wniosek w przedmiotowej sprawie został złożony w ramach sporu pomiędzy Gorką
Salaberrią Sorondem a Academia Vasca de Policía y Emergencias (baskijską
akademią policji i służb kryzysowych, Hiszpania, zwaną dalej „Academią”)
w przedmiocie decyzji Academii o opublikowaniu ogłoszenia o konkursie, zgodnie
z którym kandydaci na stanowiska funkcjonariuszy policji autonomicznej wspólnoty
Kraju Basków nie mogli mieć ukończonych 35 lat.
W wyniku spornych stanowisk stron Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Autónoma del País Vasco (Sąd Najwyższy wspólnoty autonomicznej Kraju Basków)
postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującym
pytaniem prejudycjalnym:
„Czy ustalenie wynoszącej 35 lat górnej granicy wieku jako warunku udziału
w procesie rekrutacji na stanowisko funkcjonariusza Policía Autónoma Vasca
autonomicznej policji baskijskiej jest zgodne z wykładnią art. 2 ust. 2, art. 4 ust. 1
i art. 6 ust. 1 lit. c dyrektywy 2000/78?”.
Jednym z czynników ocenianych przez Trybunał był fakt występowania zgodnego z
prawem celu, który doprowadził do nierównego traktowania. Cel ten, w postaci
utrzymania zdolności operacyjnej i prawidłowego funkcjonowania służby policyjnej
autonomicznej wspólnoty Kraju Basków wymagał bowiem, by w kontekście
przywrócenia zadowalającej struktury wieku posiadanie szczególnych zdolności
fizycznych nie było stwierdzane w sposób statyczny podczas egzaminów
konkursowych w ramach naboru, ale w sposób dynamiczny, z uwzględnieniem lat
służby, które będą przepracowane przez funkcjonariusza po jego rekrutacji.
Co więcej, zwrócono uwagę na fakt, że Charakter zadań związanych z zawodem
funkcjonariusza policji wymaga posiadania szczególnej sprawności fizycznej,
ponieważ niedostatki fizyczne w tym zawodzie mogą mieć poważne konsekwencje nie
tylko dla samych funkcjonariuszy policji i dla osób trzecich, lecz także dla utrzymania
porządku publicznego.
Trybunał uznał, analizując w sprawie że artykuł 2 ust. 2 dyrektywy Rady
2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe

równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy w związku z art. 4 ust. 1 tej
dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie
uregulowaniu krajowemu takiemu jak uregulowanie rozpatrywane w postępowaniu
głównym, które stanowi, iż kandydaci na funkcjonariuszy policji wykonujących
wszystkie spoczywające na policji zadania operacyjne lub egzekucyjne nie powinni
mieć ukończonych 35 lat.
PTPA w sądzie
Sukces PTPA we Wrocławiu
Sąd II instancji oddalił apelację strony pozwanej szkoły oraz prokuratora okręgowego
w sprawie p. Grażyny Juszczyk, szykanowanej ze względu na bezwyznaniowość
nauczycielki matematyki. Tym samym wyrok I instancji Sądu Okręgowego w Opolu,
w którym ten stwierdził, że środowisko nauczycielskie w szkole, w której pracowała
powódka, dopuściło się wobec niej działań dyskryminujących oraz naruszających jej
godność osobistą, się uprawomocnia.
Szykany spowodowane były zdjęciem krzyża ze ściany w pokoju nauczycielskim
przez powódkę. Dyrekcja szkoły, jako osoba zarządzająca placówką, brała w nich
czynny udział, nie wywiązując się prawidłowo z ustawowego obowiązku
przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu, które w tym przypadku powinno
polegać na działaniach mających na celu polubowne rozwiązanie sytuacji
konfliktowej. Sądy obydwu instancji oceniły postawę dyrektorki jako generującą
konflikt, między innymi tym uzasadniając odpowiedzialność szkoły za szykany. PTPA
przyłączyło się do postępowania po stronie p. Juszczyk jako organizacja społeczna
tuż po złożeniu pozwu. Z ramienia PTPA sprawę prowadziły r.pr. Karolina Kędziora
oraz r.pr. Zofia Jabłońska.
O sprawie wypowiedziała się mec. Karolina Kędziora dla radia TOK FM:
http://audycje.tokfm.pl/podcast/Krzyz-w-pokoju-nauczycielskim-i-batalia-sadowa-ZKarolina-Kedziora-rozmawiala-Agata-Kowalska/45959
Apelacja w sprawie matki karmiącej – Gdańsk
W dniu 6 lutego 2017 r. PTPA złożyło apelację do wyroku Sądu Okręgowego w
Gdańsku, który oddalił powództwo Towarzystwa w sprawie dyskryminacji karmiącej
matki, która została nierówno potraktowana w jednej z sopockich restauracji.
W apelacji PTPA zarzuca sądowi I instancji zarówno naruszenie prawa materialnego,
prawa procesowe oraz błędne ustalenie stanu faktycznego. Konsultacji treści apelacji
udzieliła pro bono dr Aneta Wiewiorowska-Domagalska z Universität Osnabrück.

Sprawa LGBT Business Forum w Łodzi nadal w toku - PTPA w roli
obserwatora na rozprawie
Sprawa uznana przez Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę za „niebezpieczny
precedens” dalej w toku.
28 lutego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzew odbyła się kolejna rozprawa w
sprawie drukarza, który odmówił wykonania materiałów reklamowych ze względu na

ich treść. Łódzki Sąd czeka rozstrzygnięcie w sprawie, w której już raz wydano wyrok
nakazowy, uznający winę drukarza oraz nakładający na jego osobę na podstawie
art.138 Kodeksu wykroczeń karę grzywny w wysokości 200,00 zł.
Od wyroku obwiniony złożył sprzeciw. Według drukarza sprawa nie jest
kontrowersyjna, w dalszym ciągu powołuje się na wolność doboru kontrahenta Na
druku promocyjnym, tzw. roll-upie miał widnieć skrót LGBT. Fakt ten został uznany
przez usługodawcę za promowanie ruchu LGBTQ, do czego (cyt.) „nie będzie się
przyczyniał”.
PTPA w sprawie złożyło opinię amicus curiae, wskazując w niej na zaistniałą w
sprawie dyskryminację w dostępie do usług ze względu na orientację seksualną. 28
lutego przedstawicielka PTPA uczestniczyła w rozprawie w charakterze obserwatorki.
PTPA w mediach
Prezeska PTPA mec. Karolina Kędziora odpowiada na dyskryminującą
wypowiedź wykładowcy z Białegostoku
Nawiązując do skandalicznej wypowiedzi prof. Piotra Nowaka, która została
opublikowana na łamach Rzeczpospolitej w dniu 5.01.2017, mec. Karolina Kędziora
udzieliła odpowiedzi, w oparciu o prawne standardy ochrony przed dyskryminacją ze
względu na stan zdrowia i niepełnosprawność w edukacji.
Mecenas Kędziora w swoim stanowisku przypomniała, że działania wyrównawcze,
które profesor Nowak nazwał „wątpliwą odmianą socjalizacji”, nie stanowią
dyskryminacją. Co więcej, działania wspierające udział studentów niepełnosprawnych
w zajęciach na uczelniach znajdują uzasadnienie oraz podstawę prawną m.in. w
ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 r., gdzie określono
podstawowe zadania uczelni, wskazując nie tylko obowiązek wychowywania
studentów/tek przy poszanowaniu praw człowieka (art. 13 ust. 1 pkt 2), ale też
zobowiązując przy tym uczelnie do stwarzania osobom niepełnosprawnym warunków
do pełnego udziału w procesie kształcenia (art. 13 ust. 1 pkt 9)
Link do pełnego artykułu:
http://ptpa.org.pl/site/assets/files/1028/opinia_czy_ludzie_nawolujacy_do_dyskrymi
nacji_studentow_powinni_pracowac_na_uczelni_-_kk.pdf

Aktualności
PTPA, KPH oraz Fundacja Panoptykon składają wniosek do GIODO
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego we współpracy z Kampanią
Przeciw Homofobii oraz Fundacją Panoptykon wystosowało wniosek do Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie konieczności zbadania działań
Prokuratury Krajowej w zakresie gromadzenia przez prokuratorów danych
dotyczących wniosków o dokonanie rejestracji aktów małżeństwa zawartych
zagranicą przez osoby tej samej płci.
Zgodnie z wytycznymi Prokuratury Krajowej zawartymi w piśmie z dn. 18 stycznia br.
prokuratorzy są zobowiązani ustalać, ile aktualnie trwa postępowań o wydanie

zaświadczenia o stanie cywilnym na wniosek osób, które zawarły małżeństwo z osobą
tej samej płci za granicą. Po uzyskaniu ww. danych prokuratorzy mają obowiązek
zgłaszać swój udział w takich postępowaniach.
W ocenie organizacji tego rodzaju czynności prowadzą
społeczności LGBT przez organy władzy publicznej.

do

stygmatyzowania

Link do pełnej treści pisma:
http://www.ptpa.org.pl/site/assets/files/1737/pismodogiodo.pdf
PTPA dołącza się do Apelu do Komisji Europejskiej w sprawie naruszania
przez Polskę zasady praworządności
Międzynarodowe organizacje broniące praw człowieka zaapelowały do Komisji
Europejskiej o podjęcie konkretnych kroków w związku z naruszeniem przez Polskę
zasady praworządności.
Do apelu dołączyły się też polskie organizacje, w tym PTPA.
Inicjatorami listu otwartego są: Amnesty International, Human Rights Watch, Open
Society European Policy Institute, FIDH i Reporters without Borders. Do apelu
dołączyło ponad 20 organizacji z Polski, w tym PTPA, które jest organizacją
członkowską FIDH. List jest apelem o do KE o przejście do trzeciego etapu procedury
kontroli praworządności, czyli uruchomienie mechanizmów przewidzianych w art. 7
Traktatu o Unii Europejskiej.
Link do pełnej treści apelu:
https://www.fidh.org/en/region/europe-central-asia/poland/eu-polish-governmentundermines-rule-of-law
PTPA kieruje pismo do KRRiT w sprawie nieprawdziwych informacji
podanych w serwisie informacyjnym „Wiadomości”
PTPA wystosowało pismo do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w związku z
przekazaną w dniu 30 stycznia br. w głównym wydaniu "Wiadomości" TVP
nieprawdziwą informacją, jakoby zamachu na meczet w kanadyjskim Quebec'u
dopuścił się muzułmanin.
Według PTPA informacja przekazana w "Wiadomościach" naruszyła art. 18 ust. 1
Ustawy z dn. 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji oraz standardy rzetelność
dziennikarskiej.
Link do pełnej treści pisma:
http://www.ptpa.org.pl/site/assets/files/1730/scan0002.pdf
http://www.ptpa.org.pl/site/assets/files/1730/scan0003.pdf
PTPA interweniuje w sprawie zapisów regulaminu placów zabaw Ikea
Polska, które mogą dyskryminować dzieci z niepełnosprawnościami
PTPA skierowało pismo do Zarządu Ikea Polska w sprawie zapisów regulaminu placu
zabaw Småland, obowiązujących w sieci sklepów w całej Polsce.

Zdaniem PTPA, niektóre z zapisów regulaminu mogą dyskryminować dzieci z
niepełnosprawnościami czego przykładem są zdarzenia z w września i grudnia 2016r.,
kiedy w dwóch sklepach Ikea odmówiono wstępu na plac zabaw dzieciom z
autyzmem oraz zespołem Downa.

Wieści z biura Rzecznika Praw Obywatelskich
Badania RPO dot. świadomości o prawie antydyskryminacyjnym
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich przeprowadziło badania dotyczące świadomości
Polaków w zakresie prawa antydyskryminacyjnego.
Według badanych najczęściej dochodzi do dyskryminacji ze względu na orientację
seksualną (49%), ze względu na pochodzenie etniczne lub narodowe (44%) oraz
tożsamość płciową (42%). Co trzeci badany jest przekonany o częstej dyskryminacji
osób z niepełnosprawnościami (36%) lub dyskryminacji z powodu przekonań
religijnych i wyznania (32%).
Badania wykazały również, że 40 % respondentów nie ma wiedzy o prawach
przysługujących osobie doświadczającej dyskryminacji w obszarze zatrudnienia i
usług.
Prezentacja wyników badań RPO zbiegła się z kampanią jednej z agend ONZ
(UNAIDS). 1 marca 2017 ogłoszono Zero Discrimination Day z hasłem
przewodnim Make some noise for #zerodiscrimination (Podnieś głos na rzecz
#zerodyskryminacji).
Link do badań:
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/jaka-jest-swiadomosc-polakow-w-zakresierownego-traktowania-rzecznik-przedstawia-dane

Wesprzyj nas
PTPA to organizacja, która nie działa dla zysku. Utrzymujemy się głównie dzięki
grantom i darowiznom.
Prowadzenie procesów sądowych, wspieranie osób doświadczających dyskryminacji,
monitorowanie działań władz publicznych zawsze wiążą się z kosztami.
Na to właśnie chcemy przeznaczyć pozyskane od Państwa darowizny.
Przekazuj darowizny na konto Stowarzyszenia:

24 2130 0004 2001 0407 2526 0006

Volkswagen Bank Direct (w tytule przelewów wpisując „Darowizna na cele
statutowe”)
Dziękujemy.

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
ul. Szpitalna 5 lok. 6a
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ZAPRASZAMY DO POLUBIENIA STRONY PTPA NA FACEBOOKU.

