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

 
Postępowanie nieprowadzące do ukarania sprawcy przemocy w rodzinie narusza art. 3 EKPCz 
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, z dnia 26 marca 2013 roku, w sprawie Valiuliene przeciwko Litwie, skarga 
nr. 33234/07 

 
Europejski Trybunał Praw Człowieka podkreślił w orzeczeniu, przyznając skarżącej 5.000 euro słusznego zadośćuczynienia, że 
taka bezkarność sprawcy narusza art. 3 Konwencji. Na gruncie tego przepisu żadne akty nieludzkiego traktowania nie mogą 
zostać zignorowane przez organy państwa, które powinno zapewnić skuteczne środki ochrony przeciwko takim 
aktom. Odmawianie wszczęcia postępowania karnego, umarzanie postępowań, ich przewlekłość oraz brak skutecznych kar 
lub środków karnych w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie mogą zatem stanowić podstawę skargi do ETPCz na 
naruszenie przez państwo art. 3 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. 
więcej 
 
Dyskryminacja pośrednia przez asocjację 
OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO, Juliane Kokott, przedstawiona w dniu 12 marca 2015 r.(1), w sprawie C-83/14, „CHEZ 
Razpredelenie Bulgaria” AD 
 
W sprawie chodziło o praktykę polegającą na umieszczaniu liczników prądu dla odbiorców energii elektrycznej w dzielnicach 
zamieszkałych w większości przez Romów na wysokości około 6 m w celu uniemożliwienia zwykłych kontroli wizualnych, 
podczas gdy takie same liczniki w innych miejscach umocowane są na wysokości około 1,70 m, co umożliwia użytkownikom 
ich swobodą obserwację. Praktyka ta jest uzasadniana nieuprawnionymi ingerencjami w liczniki prądu oraz nielegalnym 
poborem energii elektrycznej, występującymi rzekomo szczególnie często w „dzielnicach romskich”. Wnioskodawczyni 
w sprawie nie była pochodzenia romskiego, jednak sytuacja ta dotyczyła jej ze względu na prowadzenie działalności 
gospodarczej na terenie romskiej dzielnicy. Rzecznik Generalna stwierdziła w opinii, że nie można wykluczyć, iż dyskryminacja 
pośrednia może dotyczyć także osób związanych z grupą dyskryminowaną, samych cechy nie posiadających, a jedynie przez 
asocjację. 
więcej 
  

 
Współpracują z PTPA 
(tutaj prezentujemy sylwetki prawników i prawniczek współpracujących z PTPA pro bono) 
PTPA współpracuje nie tylko z osobami wykonującymi zawód radcy prawnego i adwokata. Dlatego też w bieżącym 
biuletynie przedstawiamy sylwetkę aplikanta radcowskiego - Jakuba Turskiego.  Tym samym przypominamy, że do 
współpracy w ramach programu pro bono zapraszamy także osoby będące w trakcie przygotowania zawodowego. Nasze 

http://www.prawaczlowieka.edu.pl/index.php?orzeczenie=929f9640bc8269918a6209919a8e2cc25ec65bf6-b0
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=162873&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=nikolova&doclang=PL&cid=367510


doświadczenie wskazuje, że osoby odbywające aplikację już na tym etapie kształcenia dysponują dużą wiedzą i zapałem 
do pomocy, PTPA natomiast zapewnia nadzór merytoryczny nad wykonywaną pracą oraz zdobywanie nowej wiedzy 
z zakresu praw człowieka, w szczególności prawa antydyskryminacyjnego. 

 
apl. radc. Jakub Turski 
Jest absolwentem studiów prawniczych, a także studiów licencjackich na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna 
Uniwersytetu Gdańskiego, oraz uczestniczył w programie International and European Legal Studies Programme na 
Universiteit Antwerpen (Antwerpia, Belgia). Naukowo jest związany z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu im. 
E. Kwiatkowskiego w Gdyni, gdzie wykłada prawo administracyjne i konstytucyjne. W styczniu 2014 r. rozpoczął aplikację 
radcowską w OIRP w Gdańsku. Prawami człowieka interesuje się od zawsze, odwołuje się do  nich także w codziennej pracy 
zawodowej przy tworzeniu pism procesowych czy opinii prawnych. Od niedawna współpracuje ze Stowarzyszeniem na rzecz 
osób LGBT „Tolerado”. Uważa, że działalność pro bono, zwłaszcza w takiej dziedzinie, jaką jest prawo antydyskryminacyjne, 
uczy empatii i patrzenia na prowadzone sprawy nie tylko przez pryzmat przepisów prawa, lecz także psychologii czy socjologii, 
na co wciąż kładzie się niewystarczający nacisk w toku edukacji prawniczej. 

  

 

Interwencje PTPA 

Dyskryminacja przez asumpcję ze względu na orientację seksualną 
Sytuacja miała miejsce w niepublicznej szkole (gimnazjum), gdzie młodzież utalentowana sportowa jest umieszczana 
w internacie. Po feriach zimowych prezes stowarzyszenia prowadzącego szkołę powiedział do córki klientki (córka ma 14 lat), 
że "lesbijstwo nie będzie tolerowane" i nakazał klientce zabranie córki ze szkoły (córka obecnie już do szkoły nie uczęszcza). 
Powodem takiego zachowania prezesa było prawdopodobnie zdjęcie, na którym córka klientki całowała się z koleżanką. Kiedy 
klientka powiedziała, że podejmie jakieś działania w tej sprawie, prezes ostrzegł ją przed jakimikolwiek krokami prawnymi, 
grożąc "zniszczeniem życia" córce. Wcześniej z córki klientki wyśmiewano się, mówiąc, że jest z miasta, w którym prezydentem 
jest gejem.  Obecnie klientka została skontaktowana z mec. Magdaleną Witkowską, która poprowadzi sprawę pro bono. 
 
Dostęp cudzoziemców do szkolnictwa wyższego 
Rzeczniczka Praw Obywatelskich, prf. Irena Lipowicz wystąpiła do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wnioskiem 
o ustosunkowanie się do budzących wątpliwości przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w zakresie  w którym 
ustawa dopuszcza tylko niektóre grupy cudzoziemców do studiowania na zasadach obowiązujących obywateli polskich. 
Sprawę zainicjowało PTPA. 
więcej 

 
Aktualności 
 

Spotkania pro bono 
Projekt „Prawnicy na rzecz równości. Lokalne platformy współpracy” ma na celu rozpoczęcia lokalnej współpracy pomiędzy 
przedstawicielami/kami struktur samorządów prawniczych –adwokackich i radcowskich. Założeniem projektu jest budowa 
lokalnych platform współpracy pomiędzy praktykującymi prawnikami/czkami – a lokalnymi organizacjami 
antydyskryminacyjnymi. Projekt ma na celu uruchomienie  systemowej współpracy pomiędzy tymi podmiotami i zaowocuje 
obustronnymi korzyściami. 

Najbliższe spotkania w ramach projektu odbędą się w: 

Łódź, 8 maja, godz. 15:00, ul. Tylna 14 

Katowice, 11 maja, godz. 15:00, ul. Kościuszki 223c, Pastelowe Osiedle 

Lublin, 19 maja, godz. 14:00, ul. K. Wallenroda 2e 

Warszawa, 20 maja, godz. 14:00, miejsce w późniejszym terminie. UWAGA! za udział w spotkaniu w Warszawie przyznane 
zostanie 1,5 punktu  w ramach doskonalenia zawodowego. 

Na spotkania zapraszamy przedstawicieli/lki lokalnych NGOsów oraz prawników i prawniczki zainteresowanych współpracą. 
Po więcej informacji proszę pisać na zjablonska@ptpa.org.pl  

http://ptpa.org.pl/aktualnosci/2015-04-02-wystapienie-rpo-ws-dyskryminacji-cudzoziemcow-w-dostepie-do-szkolnictwa-wyzszego&nid=496


 

 

 
Publikacje 

 Glosa do wyroku SN z 12.4.2012 r., II PK 218/11 w sprawie niepełnosprawnej prokuratorki 
- Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - Maciej Kułak 

 

Media o nas 

 http://wp.tv/i,molestowanie-w-pracy,mid,1664094,klip.html?ticaid=514924 
 http://www.polskieradio.pl/10/3959/Artykul/1402805,Niepelnosprawni-wychodza-z-szafy 

 

 

 
ZAPRASZAMY DO POLUBIENIA STRONY PTPA NA FACEBOOKU. 

 

 

 

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/kssip-kwartalnik-numer-1-16-2015-druk.pdf
https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/kssip-kwartalnik-numer-1-16-2015-druk.pdf
https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/kssip-kwartalnik-numer-1-16-2015-druk.pdf
http://wyborcza.pl/10,82983,17478713,Molestowanie_w_miejscu_pracy.html
http://wyborcza.pl/10,82983,17478713,Molestowanie_w_miejscu_pracy.html
https://www.facebook.com/pages/Polskie-Towarzystwo-Prawa-Antydyskryminacyjnego/106147239501462

