Biuletyn lipiec 2018 Nr 37

NEWSROOM
Precedensowa sprawa przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej:
wymogi kraju członkowskiego dotyczące uzyskania zaświadczenia o zmianie
płci nie mogą pozostawać w związku z zasadami przyznawania wcześniejszej
emerytury państwowej
Zgodnie

z

tożsamości

treścią

brytyjskiej

płciowej,

osoby

Ustawy

o

transpłciowe

uznaniu
posiadają

prawo do formalnej zmiany płci poprzez otrzymanie
zaświadczenia o uznaniu płci. Jednakże zaświadczenie to
nie może zostać wydane osobie pozostającej w związku
małżeńskim, która nie unieważniła swojego małżeństwa
w oparciu o fakt dokonania zmiany płci. MB, trans
kobieta urodzona w 1948 r., wzięła ślub w 1974 r. W 1995
r. przeszła operację zmiany płci. Nie wniosła jednak o
otrzymanie zaświadczenia o uznaniu nowej płci. Po osiągnięciu 60 roku życia, MB wniosła
o przyznanie jej emerytury państwowej. Otrzymała jednak odmowę, w związku z faktem,
iż formalnie wg dostępnych dokumentów nadal pozostawała mężczyzną, dla których wiek
emerytalny jest wyższy, niż dla kobiet.
Sprawa MB trafiła do Sądu Najwyższego Wielkiej Brytanii, gdzie sędziowie zdecydowali o
skierowaniu pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
TSUE uznał, że warunek unieważnienia małżeństwa (który utworzono w celu wykluczenia
możliwości zawarcia związku małżeńskiego między osobami tej samej płci), nie pozostaje
w związku z zasadami przyznawania emerytur państwowych. W związku z powyższym,
pomimo faktu, że formalnie MB nadal pozostaje mężczyzną

(gdyż nie otrzymała

zaświadczenia o zmianie płci) państwowy zakład emerytalny może traktować ją jako
kobietę w kontekście prawa do emerytury. Sprawa powróci do Sądu Najwyższego
Wielkiej Brytanii, gdzie, jak wskazują prawnicy reprezentujący MB, istnieje duża szansa na
przyznanie racji powódce.
Sygn. sprawy: C‑451/16
Link do artykułu opisującego sprawę: KLIK

PTPA W SĄDZIE
Sukces PTPA w Siedlcach
Sąd Okręgowy w Siedlcach, po dwóch latach procesu, w
całości uznał roszczenie naszego klienta, przyznając mu
ponad 15 000 zł odszkodowania za dyskryminację ze
względu

na

prowadzona

stan
przez

zdrowia.

To

PTPA,

której

w

pierwsza
sąd

sprawa
orzekł

o

zaistnieniu tzw. dyskryminacji pośredniej, która polega na zastosowaniu przez
pracodawcę pozornie neutralnego kryterium różnicowania sytuacji pracowników. W tym
przypadku chodziło o uzależnianie wysokości odprawy od ilości usprawiedliwionych
nieobecności w pracy.
Wyrok jest prawomocny. Powoda reprezentowała pro bono mec. Karolina Kędziora

PTPA w Skierniewicach: sukces pełnomocniczki pro bono
Sąd Rejonowy w Skierniewicach zasądził od dużego podmiotu finansowego, na rzecz
powoda reprezentowanego pro bono przez naszą pełnomocniczkę, adw. Emilię Barabasz,
zadośćuczynienie w wysokości 10.000 zł. Krzywda poniesiona przez klienta PTPA
wyniknęła już na etapie rekrutacji, stanowiła dyskryminację ze względu na stan zdrowia.
Wygrana

jest

jednak

częściowa

-

PTPA

planuje

złożenie

apelacji

odnośnie

rekompensowania szkody materialnej, jaką nasz klient również poniósł. Wyrok nie jest
prawomocny.

Sukces przed SN w sprawie łódzkiego drukarza
W sprawie łódzkiego drukarza, który odmówił wykonania
druku reklamowego organizacji wspierającej prawa
społeczności osób LGBT, zapadł wyrok pomyślny dla
Fundacji LGBT Business Forum - strony postępowania,
której odmówiono wykonania ww. druku reklamowego.
Sąd Najwyższy oddalił kasację złożoną przez Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobrę i
orzekł, że Adam J., drukarz, który odmówił wydruku plakatu organizacji LGBT, jest winny
naruszenia art. 138 Kodeksu wykroczeń, a więc umyślnej, nieuzasadnionej odmowy
wykonania świadczenia, do którego pozostawał prawnie zobowiązany. Drukarz nie
zapłaci jednak grzywny - w tym zakresie wyrok SN podtrzymuje rozstrzygnięcie niższych
instancji.
LGBT Business Forum w postępowaniu reprezentował pro bono adw. Paweł Knut z
ramienia Kampanii Przeciw Homofobii. PTPA złożyło w sprawie amicus curiae, czyli tzw.
opinię przyjaciela sądu.

Interwencja PTPA w sprawie dyskryminującego
zachowania lekarki w Poznaniu
Po otrzymaniu niepokojących informacji dotyczących
dyskryminującego traktowania pacjentów ze względu na
ich

pochodzenie

romskie

w

jednej

z

przychodni

lekarskich w Poznaniu, PTPA zdecydowało się na
podjęcie odpowiednich kroków wyjaśniających sprawę.
Zgromadzone przez PTPA informacje wskazują na fakt odmówienia przyjęcia nieletniej
pacjentki wraz z jej mamą przez dyżurującą lekarkę ze względu na narodowość i
pochodzenie etniczne dziewczynki.
PTPA skierowało pisma interwencyjne kolejno do ww. przychodni, Pełnomocnika Rządu
ds. Równego Traktowania, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Pacjenta,
w celu uzyskania dalszych informacji.
W dniu 18 czerwca br. otrzymaliśmy odpowiedzi z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz
z Biura Rzecznika Praw Pacjenta, który wyznaczył przychodni lekarskiej 7-dniowy termin
na złożenie wyjaśnień w sprawie.
PTPA zakłada możliwość wystąpienia pro bono z pozwem cywilnym do sądu z zarzutem
dyskryminacji w dostępie do opieki zdrowotnej w imieniu matki - prawnej opiekunki
dziecka.

AKTUALNOŚCI
Prezeska PTPA laureatką „Złotego paragrafu” dla najlepszego radcy
prawnego 2017 oraz pierwszego wyróżnienia w ramach XV edycji konkursu
"Prawnik Pro Bono 2017"
Prezeska PTPA Karolina Kędziora otrzymała prestiżowe wyróżnienie „Złoty Paragraf” dla
najlepszego radcy prawnego 2017 roku. Nagroda przyznawana jest przez kapitułę
powołaną przez Dziennik Gazetę Prawną. Nagrodę przyznano za prowadzenie
precedensowych spraw, jak również za angażowanie w obronę społeczeństwa
obywatelskiego i praw człowieka.
Drugie wyróżnienie, przyznane przez Centrum Pro Bono oraz dziennik Rzeczpospolita,
mec. Kędziora otrzymała za działania na rzecz osób dyskryminowanych, ochrony praw
człowieka oraz za zaangażowanie w działalność organizacji pozarządowych.
Gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy!

AKTUALNOŚCI
Prezeska PTPA laureatką „Złotego paragrafu” dla najlepszego radcy
prawnego 2017 oraz pierwszego wyróżnienia w ramach XV edycji konkursu

"Prawnik Pro Bono 2017"
Prezeska PTPA Karolina Kędziora otrzymała prestiżowe wyróżnienie „Złoty Paragraf” dla
najlepszego radcy prawnego 2017 roku. Nagroda przyznawana jest przez kapitułę
powołaną przez Dziennik Gazetę Prawną. Nagrodę przyznano za prowadzenie
precedensowych spraw, jak również za angażowanie w obronę społeczeństwa
obywatelskiego i praw człowieka.
Drugie wyróżnienie, przyznane przez Centrum Pro Bono oraz dziennik Rzeczpospolita,
mec. Kędziora otrzymała za działania na rzecz osób dyskryminowanych, ochrony praw
człowieka oraz za zaangażowanie w działalność organizacji pozarządowych.
Gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy!

Równe Miejsce – nowy projekt PTPA we
współpracy z Urzędem Miasta Warszawa
Rozpoczęliśmy nowy projekt we współpracy z Urzędem
Miasta Warszawa: „Równe miejsce – warszawski system
standaryzacji miejsc wolnych od dyskryminacji”. Tym
razem

planujemy

przeciwdziałać

nierównemu

traktowaniu w dostępie do dóbr i usług poprzez
opracowanie

uniwersalnych

zasad

oraz

wdrożenie

warszawskiego systemu standaryzacji miejsc usługowych wolnych od dyskryminacji.
Kluczowym elementem systemu standaryzacji będzie system certyfikacji miejsc
usługowych wolnych od dyskryminacji, w ramach którego zostaną wprowadzone
jednolite zasady i warunki przyznawania lokalom usługowym certyfikatu miejsca wolnego
od dyskryminacji – „Równe miejsce”.
Szkolenia, prowadzone przez ekspertów PTPA, a przewidziane dla przedsiębiorców
świadczących usługi tj. bary, restauracje, kluby, hotele, szkoły językowe, prywatne szkoły
itp. są całkowicie bezpłatne!
Kolejne warsztaty będą odbywać się w Warszawie w sierpniu (24), październiku (4,11,18)
oraz listopadzie (6,21).
Jak się zgłosić?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy w wersji online, dostępny TUTAJ lub wysłać
zgłoszenie na adres: rownemiejsce@ptpa.org.pl, albo też zadzwonić pod numer tel. +48
22 498 15 27.
Zachęcamy do udostępniania informacji na temat projektu!

Nowe szkolenia dostępne online dla
pracodawców i pracowników - czyli o tym, jak
stworzyć niedyskryminujące miejsce pracy

Zachęcamy do zapoznania się z bezpłatną ofertą kursów
e - learningowych skierowanych do zatrudniających,
pracujących i przedstawicieli związków zawodowych.
Kursy

zawierają

skondensowaną

dawkę

wiedzy

i

gotowych narzędzi, które pomogą budować przyjazne
miejsce pracy, wolne od mobbingu i dyskryminacji.
Kursy

są

dostępne

pod

linkiem: www.kursy.rownoscwbiznesie.info
Kursy współtworzyły m.in. r.pr. Karolina Kędziora oraz r.pr. Katarzyna Bogatko ekspertki
PTPA.

PTPA we Wrocławiu o prawach osób LGBT
W dniu 21 maja PTPA wzięło udział w debacie zorganizowanej przez Przedstawicielstwo
Komisji Europejskiej w Polsce w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z
Homofobią we Wrocławiu.
W imieniu PTPA Eliza Rutynowska opowiadała o przykładach naruszeń oraz negatywnego
nastawienia wobec praw obywatelskich osób LGBT w Polsce.
Link do debaty KLIK

PTPA przeciwko zmianom w sądownictwie
120 organizacji pozarządowych, w tym PTPA, zaapelowało do Komisji Europejskiej, by
zapobiegła demontażowi niezależnego sądownictwa w naszym kraju i skierowała ustawę
o Sądzie Najwyższym do Trybunału Sprawiedliwości UE.
Link do treści apelu KLIK

Warsztaty bohaterów, czyli każdy może bronić
praw człowieka
PTPA to nie tylko pomoc prawna, dlatego objęliśmy
patronatem projekt "Warsztaty bohaterów", którego
autorką i koordynatorką jest Eliza Rutynowska.
Razem ze Stowarzyszeniem Nigdy Więcej oraz pod
auspicjami Fundacji Humanity in Action Polska ruszyliśmy z pogadankami o prawach
człowieka do Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Warszawie. Przez trzy dni
rozmawialiśmy z młodzieżą, dzieląc się naszym doświadczeniem, ale i słuchając, co mają
nam do powiedzenia dzieci.
W projekt zaangażowały się również: dr Izabela Głowacka ze Stowarzyszenia Nigdy
Więcej, Arlena Zarzycka prowadząca firmę Animatria, Jagoda Walorek, Katarzyna Bogatko
oraz Ewa Sobczak, która pro bono wykonała piękne grafiki.

Link do opisu akcji KLIK

PTPA bierze udział w Tygodniu Konstytucyjnym
Jak

co

roku,

wzięliśmy

udział

w

Tygodniu

Konstytucyjnym,

podczas

którego

rozmawialiśmy z uczniami ze szkół w Górze Kalwarii oraz Raciążu o wadze Konstytucji
oraz tłumaczyliśmy, jak chroni nasze prawa.
Więcej informacji TUTAJ

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI
Wolontariat w PTPA
PTPA to również nasi wolontariusze. Pomoc dostarczana
naszej organizacji w tej formie jest nieoceniona, cieszymy
się, że prawa człowieka przyciągają coraz to nowe osoby.
Z radością przedstawiamy r. pr. Adama Rzemka, który na
stałe dołączył do naszego zespół, pro bono wspierając
nas swoją ekspertyzą prawną.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego.

Ukończył

również

Centrum

Prawa

Amerykańskiego University of Florida, Levin College of
Law. Od 2013 roku jest członkiem Okręgowej Izby
Radców Prawnych w Warszawie. Stypendysta programu Sokrates - Erasmus na Wydziale
Prawa Uniwersytetu w Gandawie (Belgia), gdzie odbył studia w zakresie m.in. ochrony
praw człowieka oraz prawa wspólnotowego w przedmiocie własności intelektualnej.
Aktywnie udzielał bezpłatnych porad prawnych osobom potrzebującym w ramach Kliniki
Prawa Uniwersytetu Warszawskiego z zakresu prawa karnego i cywilnego, odbył liczne
szkolenia w zakresie prawa antydyskryminacyjnego organizowane przez m.in. Kampanię
Przeciw Homofobii.
Od lutego 2018 r. współpracuje z Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego.

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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