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NEWSROOM

Prawo krajowe czy prawo UE przy uznawaniu małżeństw osób tej samej płci?

23 listopada Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

rozpoczął prace nad wydaniem orzeczenia w

przedmiocie pytania prejudycjalnego przedstawionego

przez rumuński sąd krajowy, odnośnie definicji

małżeństwa zawartej w  unijnej dyrektywie  z 2004 roku,

dotyczącej swobody przepływu osób.

Rumuński sąd zapytał, czy definicja współmałżonka (zgodnie z dyrektywą określanego

jako członek rodziny) obejmuje partnera tej samej płci.

Polska posiadająca podobne do rumuńskich przepisy wykluczające co do zasady

możliwość np. uznawania aktów małżeństwa osób tej samej płci, w kwietniu 2017 r.

wystosowała stanowisko odnoszące się do sprawy. W opinii polskiego rządu prymat w

definiowaniu pojęcia „współmałżonka” powinno mieć prawo krajowe. Wyklucza to,

zarówno w przypadku polskim jak i rumuńskim, możliwość dokonywania transkrypcji

aktów małżeństwa osób tej samej płci zawartych zagranicą, a w konsekwencji, oddala

perspektywę uregulowania ich pełnoprawnego i równego statusu prawnego na bazie

prawa krajowego.

Należy przypomnieć, że w styczniu 2017 roku Prokuratura Generalna  wydała

wytyczne dla prokuratorów regionalnych, w których zaznaczono, że niedopuszczalne jest

przyjęcie przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oświadczenia dot. zawartego za

granicą związku małżeńskiego osób tej samej płci. Prokuratorom zlecono zbieranie

informacji o toczących się w tej sprawie postępowaniach i przyłączanie się do nich „w

celu ochrony praworządności”. Niniejszym Prokuratura Generalna uznała próby wpisu do

ksiąg USC nieuznawanych w Polsce związków małżeńskich osób tej samej płci za

zagrożenie dla praworządności w państwie.

Zachęcamy do przeczytania artykułu opisującego sprawę: KLIK

 

https://oko.press/polski-rzad-przeciwko-uznaniu-rumunie-rumunsko-amerykanskiego-malzenstwo-gejow-pisze-tej-sprawie-trybunalu/


PTPA W SĄDZIE

Sukces przed WSA

16 listopada zapadł korzystny dla PTPA wyrok WSA w

Warszawie, w którym Minister Sprawiedliwości został

zobowiązany do ustosunkowania się do wniosku PTPA w

sprawie o  udostępnienie wniosku dot. wypowiedzenia

przez Polskę tzw. konwencji antyprzemocowej Rady

Europy.

Decyzja sądu oczywiście nie kończy sprawy, ale zdecydowanie przybliża do ostatecznego

rozstrzygnięcia oraz do odpowiedzi na pytanie, czy projekty wniosków o wypowiedzenie

umów międzynarodowych w zakresie praw człowieka powinny być jawne i dostępne. Do

postępowania przed sądem włączył się także Rzecznik Praw Obywatelskich.

Obowiązek pracodawcy dot. zapewnienia racjonalnych usprawnień

W dniu 15 listopada br. odbyła się kolejna rozprawa w sprawie o odszkodowanie z tytułu

dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na niepełnosprawność. W przedmiotowej

sprawie pracodawca nie podpisał z pracownicą kolejnej umowy tylko dlatego, że zgłosiła

potrzebę przebywania w pracy z przeszkolonym psem asystującym. Ogłoszenie wyroku

nastąpi najprawdopodobniej w lutym 2018r.

Powódkę reprezentuje pro bono mec. Hubert Hajduczenia z kancelarii DLA Piper Wiater

sp.k. w ramach współpracy z PTPA. Nasza organizacja występuje w postępowaniu w

charakterze strony, reprezentuje nas apl. rad. Katarzyna Bogatko.

 

Sukces PTPA w Gdańsku. Sprawa matki karmiącej dziecko w miejscu
publicznym

Sąd Apelacyjny w Gdańsku uwzględnił apelację Polskiego Towarzystwa Prawa

Antydyskryminacyjnego i zasądził 2.000 zł zadośćuczynienia dla matki, której

uniemożliwiono swobodne karmienie piersią w jednej z restauracji w Sopocie. Sąd

nakazał także wystosowanie przeprosin przez właściciela restauracji. 

Przed Sądem Apelacyjnym do sprawy przyłączył się Rzecznik Praw Obywatelskich,

wyrokowi Sądu Okręgowego zarzucając naruszenie przepisów ustawy o wdrożeniu

niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.

Link do informacji o sprawie KLIK i KLIK

Dyskryminacja ze względu na rodzicielstwo

Za nami kolejna rozprawa w procesie, który trwa od 2014

r. i dotyczy dyskryminacji kobiety przez instytucje

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/zawstydzanie-matki-karmi%C4%85cej-dziecko-w-miejscu-publicznym-jest-niezgodn%C4%85-z-prawem-form%C4%85-nier%C3%B3wnego
http://www.rp.pl/Dobra-osobiste/312149921-Sad-apelacyjny-uznal-ze-doszlo-do-dyskryminacji-ws-karmienia-piersia-w-restauracji.html


bankową, która po powrocie z urlopu związanego z

rodzicielstwem, została zdegradowana i której

wynagrodzenie obniżono czterokrotnie. Pracodawca

swoje postępowanie tłumaczył koniecznością likwidacji

stanowiska pracy. Obecnie dobiega końca postępowanie

w I instancji, po tym jak sąd apelacyjny zwrócił sprawę do ponownego rozpoznania.

Powódkę reprezentuje pro bono mec. Karolina Kędziora.

PTPA W MEDIACH

Apl. radc. Katarzyna Bogatko o postępowaniach
sądowych w sprawach dot. dyskryminacji ze
względu na niepełnosprawność w zatrudnieniu

Artykuł do przeczytania w Gazecie Prawnej KLIK

Karolina Kędziora dla Dziennika Gazety Prawnej nt. najnowszego
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE w kontekście krajowych
standardów równościowych.

Artykuł do przeczytania w Gazecie Prawnej KLIK

AKTUALNOŚCI

Mec. Karolina Kędziora o zakazie dyskryminacji do licealistów

13 listopada br. w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. J. Słowackiego STO w Krakowie,

mec. Karolina Kędziora, prezeska Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego

wygłosiła wykład o zakazie dyskryminacji. Klasy pierwsze i drugie LO dowiedziały się

o przykładach i przejawach dyskryminacji z punktu widzenia prawa, o przypadkach jakimi

zajmuje się PTPA, oraz o przepisach prawa gwarantujących ochronę przed dyskryminacją

w edukacji i zatrudnieniu.

Dr Krzysztof Śmiszek o działaniach na forum Rady Praw Człowieka ONZ

14 listopada br. dr Krzysztof Śmiszek w charakterze prelegenta opowiadał o działalności

rzeczniczej na forum Rady Praw Człowieka ONZ, w ramach konferencji pt. "Jak walczyć o

prawa człowieka na forum międzynarodowym", organizowanej przez Federację na Rzecz

Kobiet i Planowania Rodziny.

PTPA i Tydzień Konstytucyjny

Reprezentantka PTPA, Eliza Rutynowska, przeprowadziła w ramach Tygodnia

Konstytucyjnego zajęcia dla młodzieży z Technikum nr 3 im. Ludwika Krzywickiego w ZS

nr 7 w Warszawie.

http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1065996,pfron-rekompensaty-niepelnosprawni.html
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1088590,dyskryminacja-w-naborze-do-policji.html


PTPA w obronie wolnych sądów

21 listopada 2017 r. 28 organizacji obywatelskich, w tym PTPA, reprezentowane przez

członka zarządu, dr Krzysztofa Śmiszka, podpisało wspólne oświadczenie w sprawie

zmian w polskim sądownictwie.

#WolneSadyWolneWyboryWolnaPolska

Pełen tekst oświadczenia dostępny KLIK

PTPA w Erywaniu

PTPA było obecne na drugim regionalnym spotkaniu koalicji działających na rzecz

równości - United for Equality: Strategizing and Communication for Social Change. Eliza

Rutynowska z ramienia PTPA opowiadała o funkcjonowaniu Koalicji Równych Szans, którą

od kilku lat koordynuje PTPA, jak również coraz trudniejszej sytuacji organizacji

pozarządowych działających na rzecz równego traktowania w Polsce.

PTPA na I Kongresie Praw Obywatelskich

Mec. Karolina Kędziora moderowała panel nt. współpracy środowisk prawniczych i

społeczeństwa obywatelskiego w dziedzinie równego traktowania w ramach I Kongresu

Praw Obywatelskich zorganizowanego przez biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Za

ciekawą rozmowę serdecznie dziękujemy wszystkim prelegentkom: mec. Sylwii

Gregorczyk-Abram, mec. Agnieszce Wardak, Mirce Makuchowskiej, dr Marcie Rawłuszko.

Dr Krzystof Śmiszek udzielił wywiadu na temat „Jak na co dzień walczyć z dyskryminacją?”

Szczegółowa relacja 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: tel.: 736-000-254

Świąteczne życzenia od Zespołu PTPA

Inkluzywnie ciepłych świąt, wspaniałej zabawy na równych prawach w Sylwestra
oraz wytrwałości w egzekwowaniu swoich wolności w nadchodzącym roku 2018

http://www.akcjademokracja.pl/app/uploads/WolneSadyWolneWyboryWolnaPolska_pl.pdf?utm_source=akcja&utm_medium=email&utm_campaign=blast2017-11-21
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kpo/panel/dzialania-na-rzecz-rownego-traktowania


WESPRZYJ NAS!

Polskie Towarzystwo Prawa
Antydyskryminacyjnego
ul. Szpitalna 5 lok. 6a
00-031 Warszawa
biuro@ptpa.org.pl
+48 22 498 15 26

www.ptpa.org.pl
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