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PRZEGLĄD ORZECZNICTWA
Sąd Najwyższy: zadośćuczynienie powinno służyć zarówno kompensacji, jak i
prewencji - wyrok z dn. 8 sierpnia 2017 r. sygn. akt I PK 206/16
Sąd Najwyższy wydał wyrok ważny w kontekście dochodzenia zadośćuczynienia za
mobbing oraz analogicznie, za dyskryminację. Uznał w nim, że prawo pracy kieruje się
innymi celami niż kodeks cywilny. Ma przede wszystkim gwarantować zachowanie
zdrowia przez pracownika. Dlatego zadośćuczynienie za mobbing ma nie tylko
zrekompensować krzywdę, ale też wychowywać i odstraszać. Sama kwota może być zaś
ustalana w relacji do wynagrodzenia osoby mobbowanej lub dyskryminowanego.
"Nie można przyjąć jednak, że połowa zasądzanego odszkodowania pełni funkcję
kompensacyjną, a druga połowa prewencyjną czy represyjną" zaznaczyła SSN Katarzyna
Gonera w uzasadnieniu.
SN stwierdził, że kwota przyznanego poszkodowanemu pracownikowi zadośćuczynienia
powinna być ustalona tak, by na przyszłość pracodawca wystrzegał się tolerowania
niedopuszczalnych zachowań w zakładzie pracy.

PTPA W SĄDZIE
Dyskryminacja ze względu na przekonania
polityczne
W dniu 26 września br. w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi
odbyła się rozprawa apelacyjna w sprawie, w której
powódka dochodzi odszkodowania po tym, jak została
zwolniona z powodu swoich rzekomych przekonań
politycznych ze stanowiska sekretarza gminy oraz ze stanowiska inspektora.
SA w Łodzi uchylił zaskarżony wyrok Sądu I instancji i przekazał sprawę do ponownego
rozpoznania, podzielając w pełni argumenty powódki oraz PTPA m.in. co do
nierozpoznania istoty sprawy ale również naruszenia zasady przeniesionego ciężaru
dowodu oraz błędnej interpretacji przesłanki przekonań politycznych.
PTPA, które brało udział w postępowaniu w charakterze strony reprezentowała apl. rad.

Katarzyna Bogatko.

PTPA W MEDIACH
Biznes a prawa osób LGBT - komentarz ekspercki
Serdecznie zachęcamy do wysłuchania podcastu z
rozmowy, w której głos zabrała prezeska PTPA, r.pr.
Karolina Kędziora. Tematem dyskusji w audycji "Post
Factum" była dyskryminacja osób LGBT w biznesie.
Audycja do wysłuchania KLIK

Komentarz na temat zaostrzenia kar za gwałt
Dr Krzysztof Śmiszek, członek zarządu PTPA, w TVN24 skomentował pomysł zaostrzenia
kar za gwałt - nową inicjatywę Ministerstwa Sprawiedliwości. Czy wyższe kary oznaczają
wzrost efektywności ich wykonywania? Od czego zacząć skuteczne zmiany legislacyjne?
Komentarz do obejrzenia KLIK

Komentarz do rekomendacji ONZ
Dr Krzysztof Śmiszek wraz z Małgorzatą Szuleką z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w
Dzienniku Gazecie Prawnej skomentowali ostatnio wydane rekomendacje ONZ
skierowane pod adresem Polski dot. praw człowieka. PTPA wraz z Koalicją Równych
Szans na początku 2017 roku przedstawiły obszerny raport-cień do sprawozdania
rządowego. Jako Towarzystwo cieszymy się, że wiele z podniesionych przez PTPA i
Koalicję kwestii znalazło odbicie w rekomendacjach pod adresem Polski.
Komentarz do przeczytania KLIK

AKTUALNOŚCI
PTPA pyta o harmonogram zmian legislacyjnych
dot. rozszerzenia katalogu cech chronionych
W

związku

z

przyjęciem

przez

stronę

rządową

rekomendacji ONZ dotyczących rozszerzenia karalności
katalogu przestępstw z nienawiści o te motywowane
orientacją seksualną, tożsamością, wiekiem, płcią oraz
niepełnosprawnością, PTPA zwróciło się do Ministerstwa
Sprawiedliwości o udostępnienie informacji dotyczących
harmonogramu prac legislacyjnych w związku z koniecznością przeprowadzenia
nowelizacji obowiązujących przepisów prawnych. Dodatkowo zwróciliśmy się z pytaniem
dot.

ewentualnych

pozarządowych.

konsultacji

z

przedstawicielami

eksperckich

organizacji

Odpowiedź GIODO na wniosek PTPA
W lutym zwróciliśmy się do GIODO w celu ustalenia, czy pismo Zastępcy Prokuratora
Generalnego zlecające Prokuratorom Regionalnym uzyskiwanie informacji o toczących
się aktualnie postępowaniach w przedmiocie wpisania do polskich ksiąg stanu cywilnego
zagranicznych aktów małżeństwa zawartych przez osoby tej samej płci lub informacji
dotyczących postępowań o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym na wniosek osób,
które zawarły małżeństwo z osobą tej samej płci za granicą, nie narusza przepisów
Ustawy o ochronie danych osobowych.
GIODO przyjął tłumaczenie Prokuratury, w którym stwierdzono, że Prokuratorzy nie
zbierają, nie gromadzą, ani nie przetwarzają danych osobowych stron i uczestników
postępowań sądowych.
PTPA nie przyjmuje powyższych wyjaśnień w świetle treści polecenia skierowanego przez
Zastępcę Prokuratora Generalnego, w którym kategorycznie zlecono gromadzenie ww.
danych.

Rekrutacja na studia podyplomowe Gender Studies
Do 20 października trwa rekrutacja na Gender Studies IBL PAN. Studia te dostarczają
interdyscyplinarnej wiedzy w zakresie społeczno-kulturowej tożsamości płci, poddają
krytycznej analizie dotychczasowe przekonania o „naturze” człowieka i zwracają uwagę
na to, co przemilczane, wypierane czy usuwane z kultury, nauki, społeczeństwa.
Przełamując stereotypy kobiecości i męskości, Gender Studies proponują alternatywne
projekty identyfikacyjne – „wolności od tożsamości” i „wolności do tożsamości”.
Studia trwają jeden rok (dwa semestry) i obejmują ponad 200 godz. lekcyjnych. Zajęcia
odbywają się w soboty i niedzielę.
Rozpoczęcie studiów rozpoczyna się 28 października 2017 r.
Więcej informacji KLIK

Bezpłatna pomoc psychologiczna w PTPA
Informujemy, iż PTPA w ramach projektu „Masz prawo do równego traktowania”,
finansowanego ze środków Miasta St. Warszawy udziela BEZPŁATNEGO WSPARCIA
PSYCHOLOGICZNEGO mieszkankom i mieszkańcom Warszawy, którzy doświadczają bądź
doświadczyli dyskryminacji.
Oprócz konsultacji telefonicznych istnieje możliwość umówienia się na spotkanie.
Dyżur telefoniczny psychologa - każdy poniedziałek w godz. od 9 do 14 (październik grudzień): tel.: 736-000-254

RPO przyłącza się do skargi PTPA na bezczynność MS

RPO przyłączył się do postępowania zainicjowanego przez skargę na bezczynność
Ministra Sprawiedliwości, którą PTPA złożyło wobec braku udostępnienia treści
dokumentu wykorzystywanego w konsultacjach międzyresortowych dotyczących planów
wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej.
W ocenie PTPA oraz RPO dokument ten podlega udostępnieniu w trybie z ustawy o
dostępie do informacji publicznej, zważywszy na fakt, że został przekazany do innych
podmiotów zewnętrznych wobec urzędu Ministerstwa Sprawiedliwości.
16 listopada Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatrzy skargę na niejawnym
posiedzeniu.
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