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

Dyskryminacja w dostępie do świadczeń socjalnych
Europejski Trybunał Praw Człowieka, wyrok z dnia 2 lutego 2016 r., skarga nr 7186/09
Vita Maria di Trizio, obywatelka Szwajcarii, zwróciła się o przyznanie renty z powodu chronicznych bólów pleców
i niezdolności do pracy. W międzyczasie urodziła bliźnięta. Podczas wizytacji zakładu ubezpieczeń w domu kobiety,
ustalono, iż z przyczyn ekonomicznych chce ona wrócić do pracy na pół etatu. W decyzji zakład wskazał, że di Trizio
przysługiwała renta w okresie ciąży, ale od momentu powrotu do pracy nie ma podstaw do wypłaty świadczenia. Do
obliczenia renty użyto tzw. metody mieszanej zakładającej, że nawet jeśli kobieta nie zostałaby dotknięta
niepełnosprawnością, to ze względu na macierzyństwo nie byłaby zdolna pracować w wymiarze większym niż pół etatu.
Vita Maria di Trizio wystąpiła do sądu, wskazując, że metoda mieszana zastosowana przy obliczaniu jej renty była
dyskryminująca, ponieważ osoby o lepszym statusie materialnym, które zdecydowałyby się pozostać w domu i poświęcić
się macierzyństwu, uzyskałyby pomoc ze strony państwa. Szwajcarka zwróciła się do Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka ze skargą na naruszenie prawa do prywatności (art. 8 Konwencji) oraz dyskryminację (art. 14 Konwencji)
w związku z pozbawieniem jej prawa do świadczenia socjalnego ze względu na podjęcie pracy na pół etatu.
więcej

Odmowa przyznania prawa pobytu dyskryminacją ze względu na orientację seksualną
Europejski Trybunał Praw Człowieka, wyrok z dnia 23 lutego 2016r., skarga nr 68453/13)
Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że doszło do naruszenia Konwencji odnośnie zakazu dyskryminacji ze względu
na orientację seksualną i prawa do ochrony życia rodzinnego. W sprawie odmówiono przyznania prawa do pobytu kobiecie,
która była w związku z obywatelką Chorwacji. Administracja nie uznała tego faktu jako czynnika przemawiającego za
przyznaniem zezwolenia na pobyt.
więcej

Pełnomocnicy pro bono

Iwona Gardzielik - Radczyni prawna przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, absolwentka Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Współpracowniczka w Kancelarii Adwokackiej Joanny Sochackiej, gdzie zajmuje się sprawami z zakresu prawa
i postępowania cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa rodzinnego. Od 2014 roku zaangażowana we współpracę
z Centrum Praw Kobiet w Warszawie, gdzie zajmuje się pomocą prawną dla kobiet będących ofiarami przemocy. Od 2015
roku współpracuje z PTPA w zakresie prawa antydyskryminacyjnego. Prywatnie miłośniczka literatury i podróżowania.
Mec. Gardzielik jest autorką opinii o ekspozycji symboli religijnych w miejscach publicznych i miejscu pracy.

●

Obecność symboli religijnych w instytucjach publicznych (opinia) r. pr. Iwona Gardzielik

Przegląd najnowszych publikacji PTPA
W ramach projektu "Obserwatorium legislacji antydyskryminacyjnej" powstała nowa opinia, której przedmiotem jest
kwestia wskazania podmiotu, który ponosi odpowiedzialność za dyskryminowanie pracowników tymczasowych i tzw.
pracowników leasingowanych (tj. osób, które świadczą pracę na rzecz podmiotu trzeciego jako pracownicy
przedsiębiorstwa związanego z tym podmiotem umową o świadczenie usług [często nazwaną umową outsourcingu]).
Autorem opinii jest dr Marcin Wujczyk - radca prawny, doktor nauk prawnych. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Prawa
Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ponadto gościnnie wykłada na
Uniwersytecie Tres de Febrero w Buenos Aires. Członek Europejskiego Komitetu Praw Społecznych Rady Europy. Specjalista
w zakresie prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem praw pracowników do ochrony prywatności.

●

Odpowiedzialność za naruszenie zakazu dyskryminacji a pracownicy tymczasowi i tzw. pracownicy leasingowani
(opinia 1/2016), dr Marcin Wujczyk.

Aktualności
Premiera spotów antydyskryminacyjnych - 'powstrzymaj dyskryminację'
PTPA rozpoczęło internetową kampanię społeczną „Powstrzymaj dyskryminację”. Kampania składa się z czterech krótkich
spotów, które mają zwrócić uwagę na problem wykluczenia. Główną rolę we wszystkich z nich zagrał znany aktor Cezary
Kosiński, zaś za reżyserię odpowiadała Anna Grzelewska. W poszczególnych spotach bohater doświadcza wykluczenia
i mierzy się z różnymi barierami – wydają się one niezrozumiałe, a ich przyczyn możemy się jedynie domyślać (jak np. urna,
do której tylko bohater spotu nie może wrzucić karty do głosowania, albo niewidzialna ściana nie do przebicia wyłącznie dla
niego). Chcieliśmy w ten sposób zilustrować absurd ograniczeń i barier z jakimi zwykle borykają się osoby dyskryminowane.
Spoty mają przemawiać do osób, które nie spotkały się z problemem dyskryminacji albo które nigdy nie przyglądały mu się
bliżej. Mają sprawić, że zaczną zastanawiać się nad jej mechanizmem i częstym absurdem nierównego traktowania,
absurdem, który wyrządza realne krzywdy. Dyskusja w Internecie wokół naszej kampanii już trwa. Spoty można obejrzeć na
naszym kanale na youtube. Zachęcamy także do udostępniania spotów na Państwa stronach internetowych i portalach
społecznościowych.

Konferencja kończąca projekt "Obserwatorium legislacji antydyskryminacyjnej"
Celem projektu rozpoczętego w lutym 2015 roku było stworzenie efektywnego mechanizmu monitorującego inicjatywy
legislacyjne władz publicznych dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji oraz upowszechnianie wśród społeczeństwa
wiedzy nt. postępu w procesie legislacyjnym. Celem projektu było także sformułowanie zaleceń zmian w obowiązującym
prawie głównie w oparciu o rekomendacje wypracowane przez międzynarodowe organy ochrony praw człowieka. Projekt
zakładał wzmocnienie (poprzez eksperckie szkolenie) umiejętności rzeczniczych organizacji równościowych, głównie w
kontekście efektywnego posługiwania się rekomendacjami międzynarodowych organów. Projekt był realizowany poprzez
udział ekspertów/ekspertek projektu w procesie legislacyjnym np. w posiedzeniach Komisji Sejmowych i Senackich, udział
w konsultacjach społecznych projektów legislacyjnych oraz poprzez szybkie reagowanie na konkretne inicjatywy
legislacyjne np poprzez organizację eksperckich seminariów otwartych dla mediów.
Konferencja podsumowująca działania projektowe odbędzie się 26 kwietnia w Warszawie. Już teraz serdecznie zapraszamy.
Program Konferencji zaprezentujemy w kolejnym biuletynie.

Konferencja kończąca projekt "Prawnicy i prawniczki na rzecz równości. Lokalne platformy współpracy"
Projekt miał na celu nawiązanie i rozwój współpracy pomiędzy lokalnymi samorządami adwokackimi i radcowskimi,
a organizacjami pozarządowymi działającymi na polu równego traktowania. W tym czasie udało się nam nawiązać
współpracę z samorządami w 8 miastach oraz przeszkolić bez mała 50 prawników i prawniczek oraz ponad 20
przedstawicieli i przedstawicielek NGOsów. Podczas konferencji zaprezentowana zostanie publikacja zawierające
wskazówki i dobre praktyki dla samorządów i NGOsów dotyczące współpracy. Wydarzenie zostanie zrealizowane przy
współudziale partnerów projektu - Komisji Praw Człowieka Naczelnej Rady Adwokackiej i Komisji Praw Człowieka Krajowej
Izby Radców Prawnych. Konferencja odbędzie się 11 kwietnia w Toruniu, dzięki uprzejmości Okręgowej Rady Adwokackiej
w Toruniu. Gościem specjalnym będzie Arild Humlen -członek norweskiej rady adwokackiej, przewodniczący komisji
sprawiedliwości.
PROGRAM KONFERENCJI:
11.15-11.30
Kawa, rejestracja
11.30-12.00
Przywitanie - r.pr. Karolina Kędziora (Wiceprezeska Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa
Antydyskryminacyjnego), adw. Wiktor Indan – Pykno (Dziekan Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Rady Adwokackiej
w Toruniu),
12.00-12.45
Panel I – “Współpraca organizacji pozarządowych z profesjonalnymi pełnomocnikami
i pełnomocniczkami na rzecz osób doświadczających dyskryminacji – dotychczasowe doświadczenia, możliwości
i wyzwania”. Paneliści/stki: adw. Mariusz Lewandowski (Kujawsko-Pomorska Izba Radców Prawnych w Toruniu) r.pr.
Karolina Kędziora (Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego), apl. adw. Paweł Knut (Kampania Przeciw
Homofobii), dr Dorota Pudzianowska (Helsińska Fundacja Praw Człowieka), moderacja: Łukasz Bojarski (Prezes
Stowarzyszenia Inpris)
12.45 – 13.15
Dyskusja
13.15-13.30
Przerwa na kawę
13.30-14.15
Panel II – “W poszukiwaniu dobrych praktyk angażowania samorządów zawodowych w działalność
antydyskryminacyjną”. Paneliści/stki: adw. Arild Humlen - przewodniczący Komisji Sprawiedliwości przy Norweskiej Radzie
Adwokackiej, r.pr. dr Marcin Górski (Łódzka Okręgowa Izba Radców Prawnych) r.pr. Magdalena Witkowska
(Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Izbie Radców Prawnych), adw. Sylwia Gregorczyk-Abram (Okręgowa
Rada Adwokacka w Warszawie), moderacja: adw. Mikołaj Pietrzak (Przewodniczący Komisji Praw Człowieka Naczelnej Rady
Adwokackiej)
14.15 - 14.45
Dyskusja
14.45-15.00
Podsumowanie i zakończenie konferencji
15.00-15.45
Lunch
Zgłoszenia wkrótce na stronie PTPA.

