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

Homofobiczna motywacja przestępstwa
Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, IV Wydział Karny, z dnia 21.03.2013r., IV K 12/13
Oskarżeni działali w zamiarze bezpośrednim – nagłym, pod wpływem emocji, wyrażając wobec pokrzywdzonych dezaprobatę i niechęć na tle
homofonicznym. Wszystkie te okoliczności mają charakter obciążający, przez co należy uznać, że czyn przypisany oskarżonym charakteryzuje
się wysokim stopniem szkodliwości społecznej. Oskarżeni w sposób najbardziej prymitywny okazali swoją niechęć na tle orientacji seksualnej
pokrzywdzonych (…)

Odbywania aplikacji radcowskiej jako przesłanka dyskryminacji, test na dyskryminację bezpośrednią
Wyrok Sądu Najwyższego, z dnia 14.01.2013r., w sprawie I PK 164/12
1. Odbywanie aplikacji radcowskiej może stanowić cechę prawnie chronioną przed nierównym traktowaniem, w rozumieniu przepisów
Kodesku pracy, jako cecha osobista pracownika, gdy nie jest związane ze stosunkiem pracy.
2. Dla stwierdzenia dyskryminacji nie ma konieczności zatrudniania przez pracodawcę innej osoby o takiej samej charakterystyce jak powódka
(wzorca).
3. Sposobem ustalenia, czy w konkretnej sprawie istnieje uzasadnione podejrzenie (domniemanie) dyskryminacji bezpośredniej, jest
przeprowadzenie swoistego testu, który polega na dokonaniu analizy, czy gdyby nie posiadanie wskazanej przez powoda cechy, traktowanej
przez niego jako przyczyna nierównego traktowania, doszłoby do dyskryminacji. więcej

Dyskryminacja dzieci pochodzenia romskiego w dostępie do edukacji, dane statystyczne jak dowód na dyskryminację,
dysryminacja pośrednia
Sprawa D.H. i inni przeciwko Republice Czeskiej (skarga nr 57325/00)
1. Umieszczanie dzieci romskich w szkołach dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną stanowi dyskryminację rasową.
2. Dane statystyczne mogą stanowić dowód w sprawie o dyskryminację pośrednią.
3. Źródło porównania jest koniecznym elementem stwierdzenia dyskryminacji.
4. Pozornie neutralna reguła, kryterium lub praktyka, jako forma wymogu stosowana do wszystkich, stanowi konieczny element dyskryminacji
pośredniej. więcej

Interwencje PTPA
Molestowanie w miejscu pracy z powodu bezwyznaniowości pracownicy
Nauczycielka matematyki z Krapkowic zdjęła ze ściany pokoju nauczycielskiego krzyż powieszony tam przez księdza uczącego w szkole religii.
Jej zachowanie skutkowało pogorszeniem atmosfery w pracy i otwarcie wrogą reakcją dyrektorki placówki oraz kardy szkolnej. PTPA złożyło
wniosek
o
przyłączenie
się
do
sprawy
molestowania
w
pracy
wniesionej
do
sądu
w
Opolu.

Powództwo w sprawie dyskryminacji przez asocjację
Klient PTPA miał poprowadzić koncert organizowany przez lokalną katolicką rozgłośnię radiową. Organizatorzy rozwiązali z nim jednak umowę
zlecenia, kiedy zauważyli, że na portalu społecznościowym Facebook zamieścił wpis o poparciu dla wprowadzenia instytucji związku

partnerskiego dla par jednopłciowych. PTPA wniosło w tej sprawie powództwo o odszkodowanie za dyskryminację przez asumpcję z powodu
orientacji seksualnej na podstawie tzw. ustawy równościowej.

Współpracują z PTPA
(tutaj prezentujemy sylwetki prawników i prawniczek współpracujących z PTPA pro bono)

adw. Mikołaj Pietrzak
Przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Jeden z założycieli oraz członek zarządu Stowarzyszenia im. prof.
Zbigniewa Hołdy. Członek wielu międzynarodowych organizacji prawniczych. Stały przedstawiciel polskiej adwokatury przy Radzie Adwokatur i
Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) w Komisjach: Prawa Człowieka oraz Stała Delegacja przy Trybunale w Strasburgu. Specjalizuje się w
prawie karnym oraz ochronie praw człowieka. Uczestniczył w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz Europejskim
Trybunałem Praw Człowieka. Wielokrotnie stawał również przed Sądem Najwyższym. Wpisany na stałą listę obrońców przed
Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze. W ramach współpracy z PTPA mec. Pietrzak facylituje kontakty organizacji z samorządem
adwokackim na poziomie lokalnym i krajowym.

adw. Agnieszka Metelska
Adwokat, wiceprzewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, wieloletni prawnik w Europejskim Trybunale Praw
Człowieka w Strasburgu, ekspert Rady Europy, prelegent wielu konferencji oraz wykładowca z zakresu europejskiego systemu ochrony praw
człowieka.

Kancelaria Clifford Chance na rzecz równości
W programie Pro-Bono witamy prawników i prawniczki ze międzynarodowej kancelarii Clifford Chance. Za współpracę organizacji z
kancelarią odpowiada adw. Sylwia Gregorczyk-Abram.

Aktualności
Szkolimy równościowo sędziów i prokuratorów
Prezes oraz wiceprezeska PTPA - Krzysztof Śmiszek i r.pr. Karolina Kędziora przeprowadzili dwudniowy warsztat antydyskryminacyjny dla
sędziów i prokuratorów. Warsztat został zorganizowany przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury oraz Muzeum Historii Żydów Polskich
POLIN. Pierwsze pilotażowe szkolenie w projekcie odbyło w kwietniu 2014r. i dotyczyło m.in. przestępstw z nienawiści. Warsztat potrwa dwa
dni, a treści na nim przekazywane dotyczyć będą stereotypów i uprzedzeń, zjawiska dyskryminacji, roli sprawcy, ofiary, świadka dyskryminacji,
a także prawnych standardów krajowych i europejskich w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji.

Spotkanie Koalicji na Rzecz Równych Szans z ministrą Fuszarą
Przestawiciele_lki organizacji zrzeszonych w Koalicji spotkały się z Prof. Małgorzatą Fuszarą, Pełnomocniczką Rządu ds. Równego Traktowania,
która przestawiła zakres prac kierowanego przez nią biura, ograniczone możliwości wpływania na proces legislacyjny, jak również priorytety
legislacyjne. więcej

Propozycje PTPA
Cykl debat ‘Układ równań’
Boimy się osób, które doświadczają różnego rodzaju zaburzeń psychicznych. Sądzimy, że są nieprzewidywalne i agresywne, więc spychamy je
na margines albo stajemy się nadopiekuńczy i infantylizujemy. Nie szukamy źródeł naszych uprzedzeń i nie wyzbywamy się stereotypów. Nie
podejmujemy tematu ich problemów w życiu społecznym i zawodowym, bo wstydzimy się o tym mówić. Dlaczego milczymy? Skąd biorą się
uprzedzenia wobec osób doświadczających zaburzeń psychicznych? Jak wspomagać integrację oraz aktywność społeczną i zawodową tych
osób?
Czy polskie prawo przyczynia się do ich stygmatyzacji? 11 grudnia o godz. 19:00 w siedzibie Krytyki Politycznej (ul. Foksal 16, II piętro) odbędzie
się kolejna w cyklu 'Układ równań' debata Hanna Samson, psycholożka, pisarka Agnieszka Kręglicka, restauratorka, współorganizatorka staży
dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej w restauracjach Kręgliccy Dr Małgorzata Szeroczyńska, prokuratorka. Moderacja: Jakub
Majmurek, Krytyka Polityczna. Debata organizowana jest przez PTPA w ramach projektu "Układ równań" (finansowanego przez Fundację im.
Róży Luksemburg). Szczegóły na stronie internetowej www.ptpa.org.pl.

