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 Wstęp 
 

Powszechnie twierdzi się, Ŝe prawo dotyczące równego traktowania pracowników ze 
względu na płeć jest dobre, jedynie praktyka jest zła – „pracodawcy nie przestrzegają 
obowiązujących przepisów”, „praktyka nie ma nic wspólnego z teorią”. Z drugiej strony, 
podnosi się, Ŝe przepisy prawa pracy są zbyt restrykcyjne, a obowiązki pracodawców tak 
rozbudowane, Ŝe wręcz niemoŜliwe do spełnienia.  
  

PoniewaŜ twierdzenia takie są podnoszone jako wniosek analiz i dyskusji 
przeprowadzanych w temacie obowiązujących uregulowań prawnych dotyczących równego 
traktowania ze względu na płeć, warto zastanowić się nad tym: 
- jaki jest faktyczny stan przestrzegania zasady równego traktowania kobiet i męŜczyzn na 
rynku pracy, 
- z czego wynika nieprzestrzeganie przepisów dotyczących równego traktowania przez 
pracodawców, oraz 
- w jaki sposób moŜna zmienić aktualną sytuację. 
 

Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej we współpracy z Wydziałem Prawa i 
Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 26.10.2005 r. zorganizowało Konferencję 
na temat "Ekonomiczne i społeczne uzasadnienia równouprawnienia kobiet i męŜczyzn na 
rynku pracy". Konferencja została zorganizowana w ramach projektu o takiej nazwie, 
autorstwa Irminy Kotiuk, realizowanego ze środków Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego 
Statusu Kobiet i MęŜczyzn, którego celem było zaprezentowanie korzyści płynących z 
równouprawnienia kobiet i męŜczyzn na rynku pracy, nie tylko poprzez zaprezentowanie 
istniejących standardόw prawnych, ale równieŜ propozycje ich praktycznego przełoŜenia na 
sytuacje faktyczne istniejące w miejscach pracy oraz pokazanie ekonomicznych i społecznych 
korzyści płynących z równouprawnienia.  
 
 Przedmiotem naszych rozwaŜań były nie przepisy prawa, lecz praktyka – jaka jest, jaka 
powinna być oraz co moŜna lub naleŜy zrobić, by równouprawnienie kobiet i męŜczyzn 
istniało nie tylko „na papierze”.  
 

W niniejszym zbiorze prezentujemy raport z badań na temat sytuacji kobiet na rynku 
pracy autorstwa Zofii Łapniewskiej „Kobiety – Ekonomia”, opracowanie „dobrych praktyk” 
pracodawców oraz wystąpienia ekspertów, zaprezentowane w trakcie konferencji: dr 
Zdzisława Sadowskiego z Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Gospodarki i Pracy, 
Piotra Wojciechowskiego z Departamentu Prawnego Generalnego Inspektoratu Pracy, dr 
GraŜyny Spytek z Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Henryka 
Michałowicza z Konfederacji Pracodawców Polskich. Ponadto, w publikacji prezentujemy 
raport z badań dotyczących dyskryminacji w ogłoszeniach o pracę oraz analizę 
obowiązującego polskiego prawa anty-dyskryminacyjnego, przygotowane w ramach projektu 
„Ogłoszenia a dyskryminacja”, realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Edukacji 
Prawnej w terminie czerwiec – październik 2004, finansowanego przez biuro Pełnomocnika 
Rządu ds. Rόwnego Statusu Kobiet i MęŜczyzn. 
 

Mamy nadzieję, Ŝe wyniki przeprowadzonych badań i dyskusji pozwolą na 
upowszechnienie świadomości o obowiązujących przepisach oraz praktyki równego 
traktowania kobiet i męŜczyzn w zatrudnieniu. 
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Zofia Łapniewska 
Network of East-West Women Polska 

 

RRóówwnnoouupprraawwnniieenniiee  kkoobbiieett  ii  mmęęŜŜcczzyyzznn  --  aannaalliizzaa  bbaaddaańń  

 
Dziś, w XXI wieku, wiele rozwaŜamy nad przyszłością, równością, demokracją. 

Stanowimy prawo, które przestrzegamy, dbamy o mniejszości, pokój, czy środowisko. 
Lecz mimo postępu cywilizacyjnego i procesów globalizacyjnych powraca wciąŜ 
podstawowy problem: równości płci. W róŜnych aspektach: prawnym, społecznym, 
ekonomicznym. Same gwarancje prawne zdają się niewystarczające. JuŜ w traktacie 
ustanawiającym Wspólnotę Europejską – zmienionym przez Traktat Amsterdamski 
wyraźny nacisk kładzie się na równość płci w zatrudnieniu: 

„Artykuł 2. Zadaniem wspólnoty jest, poprzez ustanowienie wspólnego rynku i unii 
gospodarczo-walutowej i prowadzenie wspólnych polityk lub działań określonych w 
Artykułach 3 i 3a, przyczynianie się w całej Wspólnocie do harmonijnego, zrównowaŜonego i 
trwałego rozwoju działań gospodarczych, wysokiego poziomu zatrudnienia i opieki 
społecznej, równości pomiędzy męŜczyznami i kobietami, trwałego i nie-inflacyjnego 
wzrostu, wysokiego stopnia konkurencyjności i zbieŜności wyników gospodarczych, 
wysokiego poziomu ochrony i podniesienia jakości środowiska naturalnego, podnoszenia 
stopy Ŝyciowej i jakości Ŝycia, spójności ekonomicznej i społecznej oraz solidarności 
pomiędzy Państwami Członkowskimi. […] 
Artykuł 3 […] 2.We wszystkich działaniach określonych w niniejszym Artykule, Wspólnota 
ma na celu eliminowanie nierówności i wspieranie równości pomiędzy męŜczyznami i 
kobietami.”1 

 Unia Europejska (UE) wprowadziła ogółem osiem dyrektyw dotyczących równych 
szans kobiet i męŜczyzn. Dyrektywy te nakładają na państwa członkowskie obowiązek 
wprowadzenia do krajowego ustawodawstwa odpowiednich zmian. Dodatkowo drugim 
środkiem Unii, którego – podobnie jak dyrektyw – celem jest stworzenie trwałych 
struktur zapewniających równe szanse kobietom i męŜczyznom, są zalecenia, zaś trzecim: 
programy działania. Zalecenia dotyczące promowania działań pozytywnych na rzecz 
kobiet nie mają charakteru obligatoryjnego, jednakŜe apelują do państw członkowskich o 
wyeliminowanie dyskryminacji doświadczanej przez kobiety w pracy (zalecenie z 1984 
roku) poprzez przyjęcie pozytywnych działań w ramach prowadzonej polityki. Mogą to 
być kampanie informacyjne, działania na rzecz podniesienia świadomości, zatrudniania 
kobiet na wyŜsze stanowiska, aktywnego udziału w organach decyzyjnych oraz podziału 
płatnej i nieodpłatnej pracy między kobiety i męŜczyzn2.  
 
 Istotnym dokumentem Unii Europejskiej jest takŜe Strategia Lizbońska. Jest to 
najbardziej kompleksowy i długofalowy program społeczno-ekonomiczny, który ma 
zmodernizować UE i przynieść jej wiodącą rolę na świecie do roku 2010.3 W Rezulolucji 

                                                 
1 http://europa.eu.int/comm/employment_social/gender_equality/index_en.html 
2 Dijkstra A.G., Plantega J., Ekonomia i płeć, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 
Gdańsk 2002. 
3 Szomburg J., Strategia Lizbońska szansą dla Europy, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, 
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, http://www.pfsl.pl/ 



RÓWNOUPRAWNIENIE KOBIET I MĘśCZYZN NA RYNKU PRACY W PRAKTYCE 
 

Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej Wydział Prawa i Administracji UW 
 

6

Parlamentu Europejskiego w sprawie śródokresowej rewizji Strategii Lizbońskiej 
Parlament Europejski, uwzględniając art. 103 Regulaminu, przyjął m.in. następujący 
tekst 9 marca 2005 roku: 

„25. przypomina, Ŝe w niektórych Państwach Członkowskich największą grupę pracowników 
odsuniętych od zatrudnienia stanowią kobiety, w przypadku których decyzja o podjęciu 
płatnej pracy zaleŜy od dostępności i atrakcyjności zatrudnienia; dlatego wzywa wiosenną 
Radę Europejską do podkreślenia potrzeby równouprawnienia płci w kontekście celów 
lizbońskich, w tym podjęcia kroków na rzecz tych form zatrudnienia i czasu pracy, które są 
korzystne z punktu widzenia rodziny, stałego zatrudnienia i równego traktowania, poprawy 
dostępu do szkoleń i zlikwidowania nierówności w wynagradzaniu zaleŜnie od płci oraz 
rozszerzenia opieki nad dziećmi i wsparcia dla opieki nad osobami starszymi.” 

KKOOBBIIEETTYY  NNAA  RRYYNNKKUU  PPRRAACCYY  

 1. KOBIETY SĄ LEPIEJ WYKSZTAŁCONE 
 Kobiety, aby sprostać coraz większym wymaganiom pracodawców oraz skutecznie 
konkurować z męŜczyznami o pozycję zawodową, częściej uzupełniają wykształcenie, 
podwyŜszają, czy teŜ kończą rozpoczętą edukację.4 To sprawia, Ŝe kobiety zarówno 
bezrobotne, jak i pracujące mają wyŜszy poziom wykształcenia niŜ męŜczyźni - w 2004 r. 
dyplom studiów wyŜszych posiadało 1,6 mln kobiet i 1,3 mln męŜczyzn (wyniki z 2003 
roku prezentuje Główny Urząd Statystyczny, wykres 1.). Według informacji Krajowego 
Urzędu Pracy (KUP) takŜe wśród bezrobotnych kończących szkolenia przewaŜają 
kobiety, jednakŜe zazwyczaj mają one większe trudności ze znalezieniem pracy niŜ 
męŜczyźni. 

 
 Wyraźne jest dąŜenie kobiet do zdobywania wiedzy i wykształcenia, na co wskazują 
wysokie odsetki kobiet zdających na studia i studiujących. Według danych GUS kobiety 
w roku akademickim 1999/2000 stanowiły 57% studiujących; 70% w akademiach 
medycznych, 61% w szkołach ekonomicznych, 73% pedagogicznych, 31% na 
politechnikach, 35% w szkołach morskich, 22% w szkołach resortu obrony narodowej. 

 

 

 

                                                 
4 Kryńska E., Mobilność zasobów pracy. Analiza i metody stymulacji, Studia i Monografie 
IPISS, Warszawa 2000. 
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Wykres 2. Liczba studentów ze względu na typ szkół i płeć 

 
 
Źródło: GUS, http://studentnews.pl/serwis.php?s=73&pok=2058 
 
Wykres 3. Kształcenie ustawiczne. Odsetek populacji w wieku 25-64 
uczestnicząca w nauce i szkoleniach przynajmniej przez okres czterech tygodni 
przed badaniem, 2004 

 
Źródło: Eurostat, Labour Force Survey (LFS).  

  

 2. KOBIETY CZYTAJĄ WIĘCEJ 
 Jak podaje Gazeta Wyborcza5 kobiety czytają prawie dwa razy więcej niŜ męŜczyźni: 
średnio 2,7 ksiąŜki miesięcznie, panowie zaś tylko 1,5. Panie czytają więcej ksiąŜek 
kaŜdego rodzaju, z wyjątkiem fantastyki i literatury popularnonaukowej. Więcej czytają 
teŜ lepiej wykształceni.  

                                                 
5 Kochanowicz M., Czytanie po polsku, Gazeta Wyborcza, 26-07-2005, 
http://serwisy.gazeta.pl/metroon/1,0,2840498.html 
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3. KOBIETY CHCĄ PRACOWAĆ 
Większość kobiet pracujących zawodowo nie chciałaby zrezygnować z pracy. Ponad 

70% kobiet w Polsce uwaŜa pracę za konieczność z ekonomicznego punktu widzenia, ale 
równocześnie kobiety wskazują na motywy niematerialne. Motywy niematerialne częściej 
uwaŜają za najwaŜniejsze w podejmowaniu pracy kobiety o wyŜszych kwalifikacjach i 
wykształceniu. Pragną one rozwijać się i wykorzystywać swoje predyspozycje 
zawodowe. Kobiety o niskich kwalifikacjach wskazują wśród motywów niematerialnych 
na znaczenie pracy jako środka zapewniającego niezaleŜność finansową, kontakt z 
ludźmi, oderwanie się od obowiązków domowych. Zarówno kobiety, jak i męŜczyźni 
podobnie wartościują taką samą pracę i są jednakowo zainteresowani szansą awansu, o ile 
mają taką szansę.6 

 W latach 1995-1998 zaobserwowano systematyczny wzrost liczby pracujących 
kobiet. Tymczasem w 1999 roku liczba ta uległa znacznemu obniŜeniu i w kolejnym roku 
utrzymywała się na zbliŜonym poziomie, zaś od 2001 roku ulegała stopniowemu 
spadkowi (tabela 1). 

Tabela 1. Liczba pracujących kobiet w latach 1994 - 2003 

 
Źródło: GUS, Kobiety i męŜczyźni na rynku pracy 
na podstawie danych Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) 
http://www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/praca_ludnosc/kob_mez_praca/ 

 
Najbardziej sfeminizowaną grupą zawodową jest grupa pracowników biurowych, w 

której w 2003 r. na 100 męŜczyzn przypadało 235 kobiet, najmniej zaś - grupa 
operatorów i monterów maszyn i urządzeń, w której na 100 męŜczyzn przypadało tylko 
15 kobiet. Do najbardziej sfeminizowanych sekcji gospodarki narodowej naleŜały: 
ochrona zdrowia i opieka społeczna (412 kobiet na 100 męŜczyzn), edukacja (337 kobiet 
na 100 męŜczyzn) oraz pośrednictwo finansowe (243 kobiety na 100 męŜczyzn). 

 
 
 

                                                 
6 Kurzynowski A., Aktywizacja zawodowa kobiet zamęŜnych w Polsce Ludowej, KiW, 
Warszawa 1977. 
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Wykres 5. Udział kobiet w ogólnej liczbie pracujących w danej grupie zawodowej w 2003 r. 

 
Źródło: GUS, Kobiety i męŜczyźni na rynku pracy 
na podstawie danych Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) 
http://www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/praca_ludnosc/kob_mez_praca/ 

 
Fakty społeczne wskazują jednak, Ŝe kobiety podejmują pracę w zawodach 

tradycyjnie uwaŜanych za „męskie”, gdy pojawia się taka moŜliwość (np. kierowca 
autobusu), oraz nowych, nieobciąŜonych tradycją (np. informatyk), a takŜe wstępują na 
uczelnie wojskowe.7  

 
Pomimo iŜ istnieją psychiczne róŜnice miedzy kobietami i męŜczyznami, mają one 

charakter ogólny i ujawniają się przy porównywaniu zbiorowości kobiet i męŜczyzn. 
Konkretne dwie kobiety mogą bardziej róŜnić się od siebie niŜ np. określona kobieta i 
określony męŜczyzna. Sukcesy w poszczególnych zawodach uzaleŜnione są od 
indywidualnych zdolności i predyspozycji, które często asymetrycznie przypisuje się 
przedstawicielom róŜnych płci. Np. sądzi się, Ŝe kobiety mają zdolności manualne i lepiej 
wykonują precyzyjne prace. Z uwagi na te zdolności zatrudniane są w niskopłatnych i 
Ŝmudnych pracach przy taśmie produkcyjnej, a tymczasem właśnie takie zdolności 
niezbędne są w zawodzie chirurga czy w mechanice precyzyjnej, ale stereotypowo 
zawody te są postrzegane jako męskie.8 

 
Jednym z wyjątków od zasady równouprawnienia kobiet i męŜczyzn w sferze 

stosunków pracy są przepisy ''ochronne'' (art. 176 k.p), określone w sposób szczegółowy 
w Rozporządzeniu Rady Ministrów dnia 10 września 1996r. w sprawie wykazu prac 
wzbronionych. Zabraniają one zatrudniania kobiet przy tzw. pracach szczególnie 
uciąŜliwych i szkodliwych dla zdrowia. Podejście polskiego ustawodawcy do prac 
chronionych odbiega zasadniczo od standardów obowiązujących w tym zakresie w 
Zachodniej Europie i w Stanach Zjednoczonych. Na Zachodzie utrzymywanie zakazu 
pracy dla wszystkich kobiet, a nie tylko dla tych, które są w ciąŜy lub karmią małe dzieci, 
uwaŜane jest za przejaw dyskryminacji. W Polsce, obecnie obowiązujący wykaz 
ograniczył wprawdzie liczbę prac niedozwolonych, w porównaniu z przepisami, które 

                                                 
7 Lisowska E. Przedsiębiorczość kobiet w Polsce, jako fragment publikacji: Płeć a moŜliwości 

ekonomiczne w Polsce: czy kobiety straciły na transformacji?, Biuro Banku Światowego w 
Polsce, Warszawa 2004. 
8 Mandal E., Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią, 
Wydawnictwo uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000. 
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obowiązywały do września 1996 r., ale wciąŜ utrzymano zakazy pracy dla wszystkich 
kobiet. Obecnie kobiety mogą juŜ pracować w zawodach takich jak kierowca autobusu i 
cięŜarówki, ale wciąŜ obowiązują je zakazy pracy pod ziemią oraz prac związanych z 
przenoszeniem i przewoŜeniem cięŜarów.  

 
Centrum Praw Kobiet stoi na stanowisku, Ŝe kobiety, podobnie jak męŜczyźni, 

powinny być poinformowane o moŜliwych skutkach zdrowotnych związanych z 
wykonywaniem określonej pracy; nikt jednak nie powinien mieć prawa zakazywać im 
wykonywania jakiejkolwiek pracy. Tłumaczenie zakazów szkodliwym wpływem 
określonych prac na funkcje rozrodcze kobiet, jest przejawem postrzegania kobiet 
wyłącznie poprzez pryzmat ich funkcji rodzicielskich. Badania wykazują, Ŝe wiele prac 
negatywnie wpływa na czynności rozrodcze męŜczyzn, nikomu jednak nie przyszło do 
głowy, by męŜczyznom zakazywać wykonywania określonych prac. MęŜczyźnie wolno 
samodzielnie decydować o własnym zdrowiu, kobiety natomiast zostały tego prawa 
pozbawione.9 

4. PRACODAWCY CORAZ CZĘŚCIEJ WYBIERAJĄ KOBIETY
10 

Kobiety radzą sobie bardzo dobrze na rynku pracy, coraz więcej z nich zajmuje 
kluczowe stanowiska i robi kariery - twierdzą specjaliści z firmy doradztwa personalnego 
Randstad. Przedsiębiorstwa chętnie zatrudniają kobiety ze względu na ich osobowość i 
otwarty umysł, tak waŜne w zmiennej rzeczywistości organizacyjnej. Poprawiło się 
równieŜ nastawienie pracodawców do zatrudniania młodych matek. 

 
Kobiety odgrywają coraz większą rolę na rynku pracy. Dzięki umiejętnościom 

miękkim oraz chęci poszerzenia wiedzy, pracodawcy coraz chętniej je zatrudniają. - Z 
naszych doświadczeń wynika, Ŝe firmy bardzo pozytywnie reagują na proponowane przez 
nas kandydatki płci Ŝeńskiej. Taką tendencję moŜna głównie zauwaŜyć na stanowiskach 
średniego szczebla. Istnieją jednak obszary, gdzie kobiety lub męŜczyźni dominują, 
jednak coraz częściej przełamywany jest monopol panów na niektóre stanowiska - mówi 
Dagmara Matysiak, konsultantka firmy Randstad. 

 
Jak wspomniano w pkt. 2.3 - wśród zawodów zdominowanych przez kobiety moŜna 

wymienić stanowiska administracyjno-biurowe czy związane z zarządzaniem zasobami 
ludzkimi. Tam zmysł organizacyjny i miękkie umiejętności, jak np. komunikatywność, 
bywają bardzo przydatne. Zdolności organizacyjne są niezwykle waŜne w świecie 
finansów, gdzie zadania muszą być wykonywane rzetelnie i terminowo. Według Edyty 
Piekarskiej, konsultantki z Financial Staffing Services, agencji specjalizującej się w 
rekrutacji finansistów, jest coraz, więcej pań, które robią karierę w finansach. Do 
najpopularniejszych specjalizacji naleŜy księgowość, gdzie 90 proc. wszystkich 
zatrudnionych stanowią kobiety. Zajmują one stanowiska na szczeblu menedŜerskim, w 
pionie księgowości i finansów. Są dobrymi głównymi księgowymi, kontrolerami, jak 
równieŜ dyrektorami finansowymi. 

                                                 
9 Fragment artykułu: Kobiety i męŜczyźni na rynku pracy, równouprawnienie czy 

dyskryminacja?, pod redakcją Dariusza Skuły, 17-06-2004, 
http://www.wakaty.com.pl/artykul,100019.html 
10 Kozyra G., Gazeta Prawna, 27-04-2005. 
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Wzrasta równieŜ zainteresowanie pań informatyką. Według Doroty Kuleszy z 
InfoStaff, agencji specjalizującej się w rekrutacji informatyków, nie moŜna mówić 
jeszcze o przełamywaniu monopolu męŜczyzn na stanowiska IT, ale zdecydowanie 
widoczne jest zwiększone zainteresowanie kobiet takimi posadami. Z doświadczeń 
InfoStaff wynika, Ŝe wśród stanowisk z IT największym zainteresowaniem cieszą się te, 
które łączą w sobie elementy informatyki i zarządzania. Wśród przedsiębiorstw, które 
chętnie zatrudniają kobiety, znajdują się firmy konsultingowe, gdyŜ praca w nich wiąŜe 
się z częstymi kontaktami z klientami. W takich sytuacjach nieocenione, oprócz wiedzy 
technicznej, stają się umiejętności interpersonalne: łatwość nawiązywania kontaktów, 
otwartość na innych oraz zdolność do zawierania kompromisów. Panie zajmują się 
równieŜ skomplikowanymi analizami biznesowymi systemów i aplikacji, gdzie potrzebna 
jest takŜe wiedza techniczna.  

Ponadto badania z krajów zachodnich11 pokazują, Ŝe pracownicy preferują zespoły 
mieszane. Współpracownicy grup mieszanych w początkowym okresie pracy mogą czuć 
się nieco zaŜenowane, ale z czasem dobrze się przystosowują. Niekorzystne natomiast są 
zespoły, w których jedna z płci zdecydowanie przewaŜa liczebnie. W takich grupach 
częściej pojawiają się problemy adaptacji zawodowej.  

5. KOBIETY A STANOWISKA KIEROWNICZE 
Polskie badania menedŜerów obojga płci wskazują, Ŝe kobiety są równie dobre jak 

męŜczyźni, a zdarza się Ŝe ich strategiczne zachowania są bardziej poŜądane w zespole 
pracowników (nie działają pod wpływem emocji). W Polsce kobiety preferują strategie 
kompromisu i dostosowywania przy rozwiązywaniu konfliktów zawodowych, a 
męŜczyźni wybierają rywalizację, która jest mniej poŜądana mając na względzie interesy 
grupowe.12 

Tymczasem szacunkowo przyjmuje się, Ŝe w Polsce jedynie 2% kobiet zajmuje 
najwyŜsze stanowiska kierownicze. Na wykresie 6. procentowo liczone są stanowiska od 
głównej księgowej do prezeski. 
Wykres 6. MenadŜerzy w krajach UE – z podziałem na płeć w latach 1998 (lewy 
słupek) i 2003 (prawy słupek wykresu), barwa ciemnoszara odzwierciedla dane 
kobiet, jasnoszara – męŜczyzn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
11 Basow S., Gender stereotypes, Pacific Grove, Brooks/Cole Publishing Company, California 
1986. 
12 Mandal E., Wizerunek polskiej businesswomen, Polityka Społeczna, 1, 26-28, 1993. 
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Źródło: Eurostat, Labour Force Survey (LFS).  
(1) Wyjątek NL: 2002; Brak danych dla Malty i Cypru z 1998 roku, 
średnia dla krajów UE oszacowana bez brakujących krajów.  

Średnia UE obecności kobiet na stanowiskach menadŜerskich utrzymuje się na 
poziomie około 30%. ZauwaŜamy nieznaczną zmianę o 1 pkt proc. na korzyść kobiet.  

Uznanie zasady równej płacy dla kobiet i męŜczyzn sięga powstania 
Międzynarodowej Organizacji Pracy (International Labour Organization (ILO))13 w 
1919 roku. Prawo to zapewnia równieŜ powszechna deklaracja praw człowieka z 1948 
roku. ILO działając na rzecz równouprawnienia kobiet i męŜczyzn w świecie pracy 
przyjęła cztery kluczowe konwencje:  
1. Jednakowego Wynagradzania kobiet i męŜczyzn za pracę o tej samej wartości, 1951 (nr 

100), ratyfikowana przez Polskę w 1954 roku; 
2. Dyskryminacji (w Pracy i Zatrudnieniu), 1958 (nr 111), ratyfikowana przez Polskę w 

1961r.;  
3. Równych szans i równego traktowania pracowników, kobiet i męŜczyzn, i Pracowników z 

Obowiązkami Rodzinnymi, 1981 (nr 156), nieratyfikowana przez Polskę; 
4. Ochrony Macierzyństwa, 2000 (nr 183), nieratyfikowana przez Polskę. 

 
Płeć wpływa na odmienne oczekiwania i wizerunek przełoŜonego w oczach 

podwładnych. Stereotypy płciowe – m.in. Ŝe męŜczyźni mogą mieć większy wpływ na 
podwładnych – niestety istnieją i są utrwalane, gdy przełoŜony ma tradycyjny pogląd na 
role kobiece. Badania polskich socjologów14 pokazują, Ŝe męŜczyźni pracujący fizycznie 
nie akceptują kobiet w roli majstrów i nie lubią pracować pod ich kierownictwem. Istnieje 
teŜ potoczne przekonanie, Ŝe kobiety pełniące kierownicze funkcje są „gorsze” dla swoich 
podwładnych od męŜczyzn a do tego złośliwe. Zjawisko to jest tłumaczone przez 
psychologów jako „pozorna władza”. Występuje, gdy osoba, która zostaje przełoŜoną nie 
ma faktycznej władzy i moŜliwości działania. Kobiety częściej doświadczają takich 
sytuacji, gdyŜ zajmują przewaŜnie stanowiska kierownicze niŜszych szczebli.  

W przedsiębiorstwach kobiety są na ogół zatrudniane jako wiceprezeski i 
wicedyrektorki. Nie jest to zjawisko charakterystyczne wyłącznie dla Polski – dla 
porównania – w 500 największych amerykańskich korporacjach kobiety stanowią 15,7% 
osób podejmujących decyzje strategiczne, a wśród osób zajmujących stanowiska 
prezesów spółek jest tylko sześć kobiet.15  

 6. WYNAGRODZENIA 
W Polsce istnieje przekonanie, Ŝe kobiety nie muszą pracować zawodowo, gdyŜ 

posiadają alternatywne źródła utrzymania, nie muszą równieŜ tak wiele zarabiać. 
Tymczasem istnieje duŜa grupa kobiet samotnych czy teŜ będących jedynymi 
Ŝywicielkami rodzin (szacunkowo jest to 1/3 kobiet pracujących zarówno w Polsce, jak i 
na świecie). Wiele kobiet zarabia więcej od męŜów i na nich spoczywa obowiązek 
utrzymania rodziny.  

                                                 
13 http://www.ilo.org/public/english/gender.htm 
14 Reszke I., Badania stereotypów bezrobotnych. Problemy teoretyczne i metodologiczne., 
Studia Socjologiczne, 2, 113-130, 1993. 
15 Jones D., Women gain corporate slots, USA Today, 19-11-2002. 
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Pomimo pozytywnych zmian w ustawodawstwie zróŜnicowanie płac kobiet i 
męŜczyzn wciąŜ występuje i jest niestety trwałe (wykres 7.). 

Wykres 7. RóŜnica między średnimi zarobkami godzinnymi męŜczyzn i kobiet 
brutto, jako procent średniego zarobku godzinnego męŜczyzny brutto, w formie nie 
skorygowanej, w krajach Unii Europejskiej w latach 1998 i 2003 

 
Źródło: Report form the Commission to the Council, the European Parliament, the European 
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on equality between 
women and men, 2005; Brussels, 14.2.2005, COM (2005) 44 final. 
 

Mimo utrzymującej się tendencji róŜnicowania wynagrodzeń kobiet i męŜczyzn, daje 
się wyraźnie zaobserwować spadek tej róŜnicy zarówno w Polsce, jak i w całej Unii 
Europejskiej. Naturalnie w tym wypadku moŜemy uciec do argumentu, Ŝe warto 
zatrudniać kobiety, gdyŜ zarabiając mniej, są równieŜ obciąŜone niŜszymi kosztami 
pracy. Nie jest to jednak Ŝaden argument, a prawo stanowi inaczej – pracownicy bez 
względu na płeć za pracę o tej samej wartości powinni być jednakowo wynagradzani.  

Wykres 8. Wynagrodzenie miesięczne brutto według płci i grup zawodowych w X.2002r. 

 
Źródło: GUS, Kobiety i męŜczyźni na rynku pracy 
na podstawie danych Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) 
http://www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/praca_ludnosc/kob_mez_praca/ 
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Jak wynika z badań zatrudnienia i wynagrodzeń według zawodów, 
przeprowadzonych w październiku 2002 r., męŜczyźni osiągnęli wynagrodzenie o 8,8% 
wyŜsze od średniego w skali kraju, natomiast kobiety o 16,9% niŜsze. Przeciętne 
wynagrodzenie kobiet było o 17,0% niŜsze od przeciętnego wynagrodzenia męŜczyzn. 

W latach wcześniejszych relacja przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto 
kobiet w stosunku do męŜczyzn wynosiła: w 1996r. – 79,2%, w 1998r. – 80,6%, w 1999r. 
– 80%, w 2001r. – 81,8%. relacja ta powoli wzrasta, co świadczy o powolnym 
zmniejszaniu się róŜnic w wynagrodzeniach kobiet i męŜczyzn.16 

RóŜnice w wynagrodzeniach kobiet i męŜczyzn są mniejsze w sektorze prywatnym 
niŜ w sektorze publicznym. W 2001r. przeciętne wynagrodzenie kobiet w sektorze 
publicznym stanowiło 78,6% przeciętnego wynagrodzenia męŜczyzn, zaś w sektorze 
prywatnym 83,6%. W niektórych dziedzinach gospodarki narodowej relacje wynagrodzeń 
są korzystniejsze dla kobiet. Np. w publicznym rybołówstwie i rybactwie przeciętne 
wynagrodzenie kobiet w relacji do przeciętnego wynagrodzenia męŜczyzn wynosi ok. 
117% (lecz w tym przypadku takŜe istotna jest kwestia stanowisk robotniczych i 
nierobotniczych). W sektorze prywatnym w budownictwie, transporcie, gospodarce 
magazynowej i łączności równieŜ o kilka procent przeciętne wynagrodzenia kobiet są 
wyŜsze niŜ przeciętne męŜczyzn, co moŜe wynikać. z charakteru pracy zatrudnionych, 
czyli zajmowania stanowisk kierowniczych i specjalistycznych.  

ZauwaŜa się równieŜ, Ŝe najmniejsze róŜnice między wynagrodzeniami kobiet i 
męŜczyzn występują w firmach najmniejszych i dotyczy to zarówno sektora prywatnego, 
jak i publicznego. Tymczasem największe dysproporcje występują w duŜych firmach i 
organizacjach obu sektorów. 

 7. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET 
 W okresie transformacji zarówno liczba kobiet, jak i męŜczyzn, pracujących na 
własny rachunek znacznie wzrosła. W szczególności dotyczy to pierwszego okresu – do 
1993 roku, po czym ustabilizowała się. W IV kwartale 2002 roku 37% wszystkich 
przedsiębiorców w Polsce stanowiły kobiety, co jest najwyŜszym wskaźnikiem 
zanotowanym w Europie. Liczba kobiet wynosiła ogółem 1140tys. (z uwzględnieniem 
pracujących w rolnictwie indywidualnym). 
Wykres 9. Pracujący na własny rachunek z podziałem na płeć 

 
                                                 
16 Balcerzak-Paradowska B., Rozwiązania prawno-instytucjonalne w zakresie polityki 

społecznej – stymulator czy bariera zatrudnienia kobiet?, jako fragment publikacji: Płeć a 

moŜliwości ekonomiczne w Polsce: czy kobiety straciły na transformacji?, Biuro Banku 
Światowego w Polsce, Warszawa 2004. 
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Źródło: Raport UNDP, W trosce o pracę, Raport o Rozwoju Społecznym, Polska 2004 
na podstawie GUS, Rocznik Statystyczny, wydania z odpowiednich lat. 

W całym okresie 1989 – 2002 wyraźnie więcej przybyło kobiet pracujących na 
rachunek własny niŜ męŜczyzn (odpowiednio: o 77% i o 8%).  

Dynamika przyrostu liczby kobiet pracujących na rachunek własny poza rolnictwem 
na samym początku okresu transformacji była wyŜsza od przyrostu męŜczyzn – 
przedsiębiorców. W latach 1993-1994 tendencja uległa odwróceniu, lecz w kolejnych 
latach przyrost firm zakładanych i prowadzonych przez kobiety był na ogół większy niŜ 
przyrost firm zakładanych przez męŜczyzn.  
Wykres 10. Dynamika pracujących na własny rachunek (1989=100) 

 
Źródło: Raport UNDP, W trosce o pracę, Raport o Rozwoju Społecznym, Polska 2004 
na podstawie GUS, Rocznik Statystyczny, wydania z odpowiednich lat. 

Zdecydowanie mniej osób pracuje na własny rachunek w miastach niŜ na wsi i 
dotyczy to zarówno kobiet, jak i męŜczyzn. Liczba kobiet w miastach w 2002 roku 
wynosiła 375 tys., w tym 123 tys. pracodawczyń.17 Tymczasem na wsi własną działalność 
prowadzi 765 tys. kobiet, z czego 27 tys. to pracodawczynie. Stąd wniosek, Ŝe 33% ogółu 
samozatrudnionych kobiet w miastach to jednocześnie pracodawczynie, zaś na wsi – 
niecałe 4%. 
Wykres 11. Pracujący według płci i statusu zatrudnienia w 2003 roku 

 

Źródło: GUS, Kobiety i męŜczyźni na rynku pracy 

                                                 
17 Aktywność ekonomiczna ludności Polski, IV kwartał 2002, Informacje i Opracowania 
Statystyczne, GUS, Warszawa 2003. 
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na podstawie danych Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) 
http://www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/praca_ludnosc/kob_mez_praca/ 

Dane statystyczne wskazują, Ŝe kobiety są wyraźnie coraz bardziej zainteresowane 
własną działalnością gospodarczą. Dotyczy to zarówno samozatrudnienia, jak i tworzenia 
miejsc pracy takŜe dla innych. Liczba kobiet pracujących na własny rachunek poza 
rolnictwem była w 1998r. (131,7 tys.) blisko pięciokrotnie wyŜsza niŜ w 1985 roku 
(632,5 tys.), podczas gdy męŜczyzn tylko dwukrotnie (odpowiednio: 442,8 tys. w 1985r. i 
941,9 tys. w 1998r.). W okresie 1992-2002 moŜna zaobserwować wzrost udziału kobiet 
pracujących na rachunek własny wśród ogółu pracujących kobiet i ogółu 
przedsiębiorców. Jak juŜ wspomniano na początku tego podrozdziału – na tle innych 
krajów europejskich – udział kobiet wśród osób samozatrudnionych jest jednym z 
najwyŜszych w Polsce.7 

Główne czynniki motywujące do samozatrudnienia i tworzenia własnych 
przedsiębiorstw to: 
• DąŜenie do samodzielności (91%); 
• Potrzeba godziwych zarobków (84%); 
• Wrodzona przedsiębiorczość, wewnętrzna potrzeba bycia aktywnym (70%); 
• Doświadczenia zdobyte w poprzedniej pracy (64%); 
• ZagroŜenie bezrobociem (35%).18 

Trzy pierwsze czynniki wskazują na determinację kobiet i ich wewnętrzne pobudki 
skłaniające do niezaleŜności. Tymczasem badania IPSOS-Demoskop z 2001r. 
przeprowadzone wśród 200 kobiet i 200 męŜczyzn przedsiębiorców na zlecenie PARP 
wskazują równieŜ na inne czynniki z otoczenia biznesu, zewnętrzne uwarunkowania tj. 
sprzyjające okoliczności na rynku (36%) czy przykład rodziców (13%). Praca na własny 
rachunek to wyjście z sytuacji braku szans na zatrudnienie, na przezwycięŜenie 
nierównego traktowania kobiet na rynku pracy, jak i awansu i uzyskiwania wyŜszych 
zarobków.  

Kobiety są bardzo dobrymi szefami, zarządzają w sposób partnerski, warto jest je 
zachęcać do obejmowania stanowisk kierowniczych i zakładania własnych firm. Postawy 
przedsiębiorcze mogą być kreowane równieŜ poprzez łatwy dostęp do szkoleń i poŜyczek, 
a takŜe poprzez oferowanie pomocy doradczej przez pierwszy rok działalności firmy po 
jej zarejestrowaniu.19 

 8. BEZROBOCIE KOBIET 
 Kobiety przewaŜają zarówno wśród bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach 
pracy, jak i wśród bezrobotnych wyodrębnianych w Badaniu Aktywności 
Ekonomicznej Ludności. W IV kwartale 2003 r. liczba bezrobotnych kobiet według 
BAEL była o 117 tys. niŜsza niŜ liczba bezrobotnych męŜczyzn i wynosiła 1578 tys. 
Kobiety stanowiły 48,2% ogółu bezrobotnych. 
 

                                                 
18 Lisowska E., Polski biznes ’95, Kolegium Gospodarki Światowej SGH, próba 305 osób, w 
tym 143 kobiet, 1995r. 
19 Lisowska E., Przedsiębiorczość wobec bezrobocia kobiet i ich dyskryminacji na rynku 

pracy, Kobieta i Biznes nr 3-4, 1998. 
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Wykres 12. Liczba bezrobotnych kobiet i męŜczyzn według BAEL w latach 1994-2003 

 
 
Źródło: GUS, Kobiety i męŜczyźni na rynku pracy 
na podstawie danych Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) 
http://www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/praca_ludnosc/kob_mez_praca/ 
 

Bezrobocie kobiet charakteryzuje się mniejszą płynnością niŜ bezrobocie męŜczyzn, 
co oznacza, Ŝe napływ kobiet do bezrobocia jest mniejszy niŜ męŜczyzn, ale ich odpływ z 
bezrobocia jest równieŜ mniejszy. 

 
W Polsce w 1991 roku do biur pracy zgłoszono 5 razy więcej ofert pracy dla 

męŜczyzn niŜ kobiet (odpowiednio: 41,933 i 9,056). RównieŜ oferty prac 
interwencyjnych dla bezrobotnych były w 98% adresowane do męŜczyzn.20 

 
Jeden z mitów dotyczących pracy zawodowej kobiet mówi, Ŝe kobiety lepiej znoszą 

bezrobocie. MoŜe to być związane z innym stereotypem – przypisującym kobietom 
wyłącznie role rodzinne, zaś męŜczyznom zawodowe. Tymczasem osoba bezrobotna 
doświadcza wielu przykrych bodźców, które mają wpływ na jej zdrowie psychiczne, 
samoocenę, poczucie własnej wartości i wywołują wysoki poziom lęku. Problemy te nie 
pozostają tylko w sferze psychicznej, lecz przekładają się na małą aktywność w 
poszukiwaniu pracy, wycofywanie się i poczucie bezradności. Coraz trudniej pomóc 
osobie bezrobotnej, która nie doświadczyła sukcesów w znajdowaniu pracy przez okres 
dłuŜszy niŜ 12 miesięcy.21  

 
Płeć stała się charakterystyką dyskryminującą w pracy zawodowej, jak równieŜ 

czynnikiem ograniczającym opuszczenie populacji bezrobotnych. Problemy kobiet na 
rynku pracy bardzo często mają swoje źródło właśnie w tradycyjnych poglądach na role 
rodzinne i w negatywnych stereotypach związanych z ich pracą zawodową. 

                                                 
20 Podogrodzka M., Struktura bezrobocia według cech demograficznych, Rynek Pracy, 7, (10), 
28-37, 1992. 
21 Bałandynowicz-Panfil K, Opacka U., Analiza gender budget, budŜet wraŜliwy na płeć, 
NEWW-Polska, Gdańsk 2005. 
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 9. KOBIETY W SZAREJ STREFIE

22 
Teoretycznie kobietom łatwiej jest znaleźć pracę. Częściej niŜ męŜczyźni mają 

wyŜsze wykształcenie i lepiej znają języki obce. Są bardziej mobilne i szybciej 
przystosowują się do zmian na rynku pracy – o czym świadczy fakt, Ŝe w ostatnim 
dziesięcioleciu szybciej rósł odsetek kobiet niŜ męŜczyzn z wyŜszym wykształceniem. 
Niestety mimo posiadanych kompetencji, zarówno młodsze, jak i starsze, z wyŜszym czy 
niŜszym wykształceniem mają kłopoty ze znalezieniem pracy. 

 
Fakt ten wynika przede wszystkim z trudnej sytuacji na rynku pracy, wysokiego 

bezrobocie, braku nowych miejsc pracy, co sprawia, Ŝe sytuacja na rynku pracy jest 
trudna zarówno dla kobiet, jak i męŜczyzn. Ponadto wiele kobiet albo juŜ ma, albo 
planuje załoŜenie rodziny, a pracodawcy wymagają pełnej dyspozycyjności i 
zaangaŜowania. Pracujące matki ze względu na obowiązki rodzinne nie zawsze mogą 
sobie na to pozwolić. W powaŜnej sytuacji znajdują się kobiety w wieku ok. 50 lat, kiedy 
w zasadzie nikt ich nie chce juŜ zatrudnić, gdyŜ w opinii wielu pracodawców nie są one 
juŜ tak wydajne i trudno je przekwalifikować. 

 
Szacunki dotyczące zatrudnienia w szarej strefie są zróŜnicowane. Opierając się na 

danych GUS-u moŜna stwierdzić, Ŝe szara strefa powiększa się. W 1995 r. liczba osób 
zatrudnionych nielegalnie wynosiła 805 tys., pięć lat później było to juŜ 885 tys. osób, zaś 
w 2003 r. - 924 tys. Według róŜnych bieŜących szacunków i statystyk w szarej strefie 
pozostaje dziś od 390 tys. do 1,4 mln osób. Ile jest wśród nich kobiet? Brak takich badań. 
Według raportu Komisji Europejskiej na temat pracy nie rejestrowanej w krajach 
europejskich z 2004 r. przytoczone są dane sprzed 6 lat, z których wynika, Ŝe wśród 
pracujących na czarno w Polsce 30%. stanowią kobiety. Liczbę tę potwierdzają dane 
GUS-u za 2003 r. Najczęściej – według raportu - podejmują one prace związane z opieką 
nad dziećmi, osobami starszymi, pomocą w domu, ogrodnictwem oraz szyciem - 
krawiectwem.  

 
Głównym powodem zatrudnienia kobiet w szarej strefie są pieniądze. Część z nich 

zmuszona jest do takiej pracy, poniewaŜ nie mają środków do Ŝycia, a inne w ten sposób 
dorabiają. Dlatego obie te grupy mają odmienne podejście do zalegalizowania swojej 
pracy. 

 
Legalizacji nie chcą te kobiety, dla których byłoby to nieopłacalne, bo wówczas 

straciłyby dochód, który osiągają drogą oficjalną np. zasiłek dla bezrobotnych, czy 
emeryturę. Osoby z organizacji, które pomagają bezrobotnym często wskazują równieŜ na 
inny problem, który jest powodem pracy w szarej strefie kobiet: bezrobotni mają 
wierzytelności. Są to długi najczęściej wobec róŜnych instytucji finansowych. Wierzyciel 
nie moŜe ich wyegzekwować, gdyŜ osoba oficjalnie bezrobotna nie uzyskuje dochodu, 
tak więc nie ma z czego odzyskać długu. 

Zalegalizowanie zatrudnienia opłacalne jest dla tych kobiet, które nie są nigdzie 
ubezpieczone. Legalizacja będzie oznaczała, Ŝe na jej konto odprowadzane będą składki 
emerytalne, choć jednocześnie będzie musiała płacić podatek dochodowy i część składek.  
                                                 
22 Frańczak M., Kobiety w podziemiu, egazeta, 
http://www.mgip.gov.pl/eGazeta/Archiwum/Na+warsztacie/nawarsztacie_0405.htm 
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Powstaje pytanie, czy pracodawca będzie chciał zalegalizować pracę kobiety 
zwaŜywszy na koszty, jakie musi ponieść (składki na ubezpieczenie społeczne, podatki) a 
takŜe stronę biurokratyczną. Jeśli pracodawca zaproponuje juŜ oficjalne zatrudnienie 
kobiecie, to chcąc sobie obniŜyć wysokie koszty umowy moŜe obniŜyć zatrudnionej 
wynagrodzenie (nie moŜe być ono jednak mniejsze niŜ minimalne wynagrodzenie, czyli 
824 zł brutto). W większości przypadków kobieta wybierze jednak opcję wyŜszego 
wynagrodzenia kosztem zalegalizowania umowy. Czyli pozostanie w szarej strefie. Wiele 
osób preferuje wyŜszy miesięczny zarobek (często stanowiący jedyny dochód) niŜ 
odkładanie na emeryturę, która będzie w odległej przyszłości. 

 
Jak rozwiązać problem pracy kobiet w szarej strefie? Pierwszym krokiem jest 

prewencja, czyli niedopuszczanie do tego, aby kobiety trafiały do szarej strefy, zaś drugą 
sprawą jest wyciągnięcie juŜ tych, które w szarej strefie pracują. Klucz do rozwiązania 
tych spraw jest wspólny: zmiany związane z szeroko rozumianym rynkiem pracy - 
począwszy od zmiany ludzkiej mentalności, poprzez obniŜenie kosztów pracy, a 
skończywszy na ulgach w zatrudnianiu kobiet. 

 10. MATKI A REALIZACJA ZAWODOWA 
Zdaniem ekspertów z Randstad, w ciagu ostatnich lat zmieniło się nastawienie 

pracodawców do kobiet z dziećmi. Choć młodym matkom nie jest łatwo znaleźć pracę, 
tak obserwuje się poprawę sytuacji powrotu do pracy kobiet po urlopie macierzyńskim.23  

 
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan twierdzi, Ŝe coraz więcej 

pracodawców wprowadza elastyczny system pracy, który sprzyja młodym matkom. Mogą 
one dzięki temu godzić obowiązki domowe z zawodowymi. Dr Jacek Męcina, ekspert 
PKPP: - Często w firmach stosuje się system zadaniowy, jednego dnia kobieta pracuje np. 
12 godzin, ale następny ma wolny i moŜe go poświęcić rodzinie albo załatwianiu innych 
spraw. 

 
Zapytano pracodawców, czy przerwy w pracy spowodowane macierzyństwem miały 

wpływ na kompetencje kobiet, po ich powrocie do pracy. Respondenci orzekli, Ŝe nie 
zauwaŜają róŜnic, a nawet dostrzeŜono pozytywne zmiany w postawach kobiet wobec 
pracy: starały się nadrobić braki i zaległości, a takŜe miały wyŜszą motywację do pracy.24 

 
Uprawnienia pracowników łączących pracę zawodową z obowiązkami rodzinnymi 

mogą być postrzegane przez pryzmat zwiększonych kosztów pracy obciąŜających 
pracodawcę. Statystyki nie potwierdzają tej tezy. Dane zwracają jedynie uwagę na 
wysokość kosztów pracy w zaleŜności od sektora i sekcji gospodarki narodowej – w tym 
w sekcjach sfeminizowanych. Koszty pracy na 1 zatrudnionego w sektorze prywatnym są 
niŜsze niŜ w sektorze publicznym, zaś w 2002 roku róŜnica ta wynosiła około 10%. 
 

                                                 
23 Wraca kobieta pracująca, Metropol, 13-04-2005. 
24 Urbaniak B., Feliniak U., badania przeprowadzone w 2002r. na 10 zakładach pracy z terenu 
aglomeracji Łódzkiej, zatrudniających ponad 3tys. osób, o zróŜnicowanym stopniu 
feminizacji: od 7 do 80%, naleŜące do róŜnych sekcji gospodarki narodowej. Wśród ogółu 
pracujących kobiet pracownice z dziećmi stanowiły 40,4%. 
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Wykres 13. Zatrudnienie w róŜnych sektorach gospodarki 

 
 
Źródło: GUS, Kobiety i męŜczyźni na rynku pracy 
na podstawie danych Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) 
http://www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/praca_ludnosc/kob_mez_praca/ 

Kolejną kwestią jest sprawa kosztów związanych z korzystaniem z ochrony w 
związku z ich funkcją macierzyńską. Okres poprzedzający narodziny dziecka powoduje, 
Ŝe niektóre kobiety korzystają w okresie ciąŜy ze zwolnień lekarskich.  

W badanych zakładach pracy straty z powodu zwolnień lekarskich w okresie ciąŜy 
wynosiły od 5,5% do 20,2% ogólnego czasu nieprzepracowanego z powodu choroby 
kobiet. Dotyczyło to organizacji w wysokim stopniu sfeminizowanych. Jednak część 
pracownic nie korzysta ze zwolnień lekarskich w okresie ciąŜy, takŜe ich absencja jest 
jedynie spowodowana sporadycznymi zwolnieniami w związku z koniecznością badania 
lekarskiego.  

Wykres 14. Liczba osób korzystających z urlopu wychowawczego (w tys.) 

 
Źródło: Balcerzak – Paradowska, Rola świadczeń społecznych we wspieraniu aktywności 
zawodowej kobiet, IPiSS, 2004, na podstawie GUS. 

Maleje liczba osób korzystających z urlopów wychowawczych (wykres 14) na co 
przede wszystkim ma wpływ malejąca liczba urodzeń, w tym u kobiet pracujących. W 
związku z tym maleje teŜ liczba wypłacanych świadczeń. Z urlopu wychowawczego 
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korzystają głównie te osoby, które mają równieŜ prawo do zasiłku wychowawczego. 
Rzadziej lub przez krótszy okres czasu wykorzystują go kobiety z wyŜszym 
wykształceniem i zajmujące wyŜsze stanowiska. 

Badania przeprowadzone w sektorze prywatnym25 wskazały równieŜ na zjawisko 
rezygnacji lub ograniczenia przez kobiety przysługujących im uprawnień – korzystania ze 
zwolnienia opiekuńczego czy urlopu wychowawczego – z powodu obaw przed utratą 
pracy czy brakiem szans na awans, podwyŜkę. Pojawiały się teŜ motywy świadczące o 
identyfikowaniu się pracownic z zakładem pracy: „dla dobra zakładu”. W opinii 
pracodawców uprawnienia związane z sytuacją rodzinną nie są wykorzystywane w 
nadmierny sposób. 

 11. KOBIETY SĄ ZDROWSZE, WIĘC KOSZTY PRACY NIśSZE 

Przeprowadzone badania sondaŜowe24 wskazały, Ŝe koszty obciąŜające w sposób 
„wymierny” pracodawcę wiąŜą się przede wszystkim z absencją spowodowaną chorobą 
pracownika. Jest to wynikiem obowiązku pokrywania przez pracodawców kosztów 
zasiłków chorobowych za okres pierwszych 35 dni niezdolności pracownika do pracy. 
 
Wykres 15. Długość zdrowego Ŝycia w dniu urodzin; liczba lat, które osoba 
średnio przeŜywa zdrowo, za wyłączeniem limitów - absencji w funkcjonowaniu, 
niepełnosprawności, 2003 

 
Źródło: Eurostat. Szacunków dokonano na podstawie danych dot. śmiertelności i zdrowia w 
latach 1995-2001; dla DK i UK 1997-2001. Brak danych dla EE, LU, LV, LT, SI i SK. Dla BE,MT 
i PL dane dotyczą 2002 roku. 

Badania potwierdziły wyŜszą absencję kobiet niŜ męŜczyzn, jednakŜe głębsza analiza 
wykazała, Ŝe nieobecność kobiet jest rzadziej niŜ w przypadku męŜczyzn spowodowana 
ich własną chorobą, lecz opieką nad chorym dzieckiem. Oznacza to, Ŝe absencja 

                                                 
25 Balcerzak – Paradowska B., Praca kobiet w sektorze prywatnym; szanse i bariery, Studia i 
Materiały IPiSS, Warszawa 2002. 
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chorobowa męŜczyzn pociąga za sobą wyŜsze koszty po stronie pracodawcy. Koszt 
zasiłków opiekuńczych jest bowiem refundowany ze środków ubezpieczeniowych.26 

MęŜczyźni częściej chorują z kilku oczywistych przyczyn: alkohol i inne uŜywki, 
bójki, nieodpowiednie radzenie sobie ze stresem i mniejsza troska o zdrowie. Ponadto – 
jak twierdzą brytyjscy naukowcy – męŜczyźni są łatwiejszym celem dla pasoŜytów, gdyŜ 
są po prostu więksi. Dodatkowo wysoki poziom testosteronu, który ułatwia rozrost mięśni 
– jednocześnie zmniejsza odporność. W krajach wysoko rozwiniętych (np. USA) 
męŜczyźni dwukrotnie częściej niŜ kobiety umierają z powodu infekcji pasoŜytniczych, 
zaś w mniej rozwiniętych aŜ czterokrotnie (kraje byłego ZSRR).27  

RównieŜ na nowotwory częściej chorują męŜczyźni niŜ kobiety. Prawdopodobnie za 
sprawą stylu Ŝycia, mają teŜ więcej styczności z substancjami rakotwórczymi np. w 
pracy. Przyczyn powstawania nowotworów jest wiele: czynniki genetyczne, 
zanieczyszczenie środowiska, palenie tytoniu, picie alkoholu, niewłaściwa dieta (tłusta), 
kontakt z substancjami rakotwórczymi np. z azbestem czy niektórymi pestycydami. 
Dodatkowymi przyczynami są: stres, środki konserwujące i sztuczne barwniki, niedobór 
witamin i minerałów.28 

Od dawna wiadomo, Ŝe kobiety rzadziej niŜ męŜczyźni zapadają na chorobę 
wieńcową, a jeśli juŜ na nią chorują, są o co najmniej 10 lat starsze. Powszechnie uwaŜa 
się, Ŝe ma to ścisły związek z kardioprotekcyjnym działaniem u kobiet estrogenów. 
NaleŜy pamiętać, Ŝe większość kobiet przechodząca zawał serca jest w wieku 
pomenopauzalnym.29 

PPOODDSSUUMMOOWWAANNIIEE  

Argumentów wskazujących na fakt, Ŝe warto zatrudniać kobiety jest aŜ nadto. 
Począwszy od lepszego wykształcenia, poprzez wskazania efektywniejszej pracy w 
zespołach mieszanych, do cech kierowniczych i większej determinacji. Okazuje się, Ŝe 
nawet koszty pracy są niŜsze.  

NajwaŜniejszym wyzwaniem, które pozostaje, to zmiana stereotypów powszechnie 
oddziałujących na wizerunek kobiet – pracowników, jak i przekonanie samych kobiet, Ŝe 
są dobrymi pracownikami/ przełoŜonymi. Brakuje powstałych specjalnie dla kobiet 
ośrodków doradztwa i szkoleń. Kobiety często mają nieuzasadnieni niską wiarę w siebie, 
wiele wątpliwości czy sprawdzą się w pracy czy zakładając własną firmę. Takie 
przyjazne miejsca, gdzie udzielano by wsparcia, porad i zachęcano do podejmowania 
wysiłków są nieodzowne. 

Dodatkowo godzenie obowiązków zawodowych z opieką nad dziećmi byłoby 
ułatwione, jeśli by rozszerzono sieć Ŝłobków i przedszkoli, zajęć pozalekcyjnych dla 
dzieci w wieku szkolnym i ułatwienie dostępu do usług opiekuńczych przez obniŜenie 
opłat. TakŜe zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu, lub elastyczne godziny pracy 
stanowią bardzo dobre rozwiązanie. 

                                                 
26 Ustawa o świadczeniach pienięŜnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 
macierzyństwa (Dz. U. nr 60, pozycja 636, z dnia 25-06-1999). 
27

 Dlaczego męŜczyźni Ŝyją krócej od kobiet?, Archiwum informacji resmedica.pl, 23-09-2002. 
28 Nowotwory, Calivita International, http://www.noni.inter-
tech.pl/article_info.php/articles_id/308 
29 KrzyŜewska T., Feldman R., Płeć zawału, http://www.resmedica.pl/ffxart5001.html 
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DDoobbrree  pprraakkttyykkii  pprraaccooddaawwccóóww    

ww  zzaakkrreessiiee  rróówwnnoouupprraawwnniieenniiaa  kkoobbiieett  ii  mmęęŜŜcczzyyzznn  

 
 
 Obowiązek równego traktowania kobiet i męŜczyzn w zatrudnieniu naleŜy do 
podstawowych obowiązków pracodawcy. Zakaz dyskryminacji pracowników ze względu 
na płeć naleŜy do podstawowych zasad prawa pracy od niemal 10 lat. Od 1 stycznia 2002 
r. obowiązują przepisy, znajdujące się m.in. w rozdziale IIa Kodeksu pracy, szczegółowo 
regulujące zasady postępowania w zakresie równego traktowania pracowników róŜnej 
płci, konkretne obowiązki pracodawców oraz moŜliwe konsekwencje ich 
nieprzestrzegania. Mimo to, kobietom w dalszym ciągu znacznie trudniej znaleźć pracę, a 
jak juŜ ją znajdą – jest to zwykle praca w określonej, niskoopłacanej branŜy lub rodzaju, 
wykonując taką samą pracę otrzymują niŜsze wynagrodzenia, rzadziej zajmują 
kierownicze stanowiska. Jak duŜe są to róŜnice i jak ogromnie szeroka jest skala 
problemu dyskryminacji, której większość pracodawców nie zauwaŜa30, widać wyraźnie 
w przedstawionej wcześniej analizie badań statystycznych.  

  RRoozzbbiieeŜŜnnoośśćć  ppoommiięęddzzyy  ffoorrmmaallnnąą  aa  rrzzeecczzyywwiissttąą  ssyyttuuaaccjjąą  kkoobbiieett  nnaa  rryynnkkuu  pprraaccyy  
wwyynniikkaa  zz  wwiieelluu  pprrzzyycczzyynn,,  ww  ttyymm  zzwwłłaasszzcczzaa  ppoolliittyykkii  eedduukkaaccyyjjnneejj  ii  zzaattrruuddnniieenniioowweejj  
ppaańńssttwwaa,,  ppoowwsszzeecchhnneejj  nniieeśśwwiiaaddoommoośśccii  iissttnniieejjąąccyycchh  pprraaww  ii  oobboowwiiąązzkkóóww,,  zzaarróówwnnoo  wwśśrróódd  
pprraaccoowwnniikkóóww,,  jjaakk  ii  pprraaccooddaawwccóóww,,  oorraazz  oobbaaww  pprraaccooddaawwccóóww  zzwwiiąązzaannyycchh  zz  
oobboowwiiąązzuujjąąccyymmii  rreegguullaaccjjaammii  oocchhrroonnnnyymmii.. 

11..  PPoolliittyykkaa  eedduukkaaccyyjjnnaa  ii  zzaattrruuddnniieenniioowwaa  ppaańńssttwwaa..    

 Osoba, która nie ma wiedzy o róŜnorodnych, moŜliwych do uzyskania w 
PPoowwiiaattoowwyymm  UUrrzzęęddzziiee  PPrraaccyy formach pomocy w zdobyciu zatrudnienia, korzysta głównie 
z dwóch jej form: przedstawianych ofert pracy i oferowanych szkoleń. Zapoznając się z 
ofertą PUP jako osoba „z ulicy” nie sposób nie zauwaŜyć, Ŝe kursy organizowane i 
oferowane przez powiatowe urzędy pracy są w większości skierowane do męŜczyzn. 
Głównie do męŜczyzn skierowane są równieŜ zbierane w PUP oferty pracy dla 
bezrobotnych i osób poszukujących pracy. Jednocześnie twierdzi się bardzo wyraźnie, Ŝe 
równouprawnienie kobiet i męŜczyzn jest jednym z priorytetów polityki zatrudnieniowej 
oraz tworzy się ogromne programy działań w tym zakresie. Wystarczy jednak przejrzeć 

                                                 
30 Pomimo znanych i dostępnych informacji na temat faktycznej sytuacji kobiet na rynku 
pracy (statystycznych i opisowych), ogółem tylko 41% zauwaŜa występowanie róŜnorodnych 
praktyk dyskryminacyjnych na rynku pracy, spośród męŜczyzn dwie trzecie uwaŜa, Ŝe 
zjawisko dyskryminacji kobiet nie występuje (Agnieszka Sznajder, Stowarzyszenie Doradców 
Europejskich PLinEU „Analiza sytuacji kobiet na rynku pracy w: Kompromis na rynku pracy 

– innowacyjny model aktywizacji zawodowej kobiet” w ramach IW EQUAL. Raport z badań, 
Kraków, maj 2005).  
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bazy ofert pracy w PUP, by zauwaŜyć, Ŝe taka postawa nie jest zachowywana w urzędach 
niŜszego rzędu. Wśród 50 przedstawionych ogłoszeń: 

- 28 było skierowanych do męŜczyzn ze względu na charakter oferowanej pracy 
(spawacz-ślusarz, stolarz, magazynier, frezer, robotnik drogowy, pracownik budowlany, 
elektryk-elektroinstalator, lakiernik samochodowy, wytaczarz, ślusarz narzędziowy itp.),  

- 20 moŜna uznać za takie, które były skierowane do wszystkich (pracownik biurowo-
handlowy, osoba do wprowadzania danych do komputera, pracownik do pralni, 
pracownik utrzymania ruchu, sprzedawca, kucharz, redaktor do prowadzenia serwisu 
internetowego itd), 

- 2 były skierowane wyłącznie do kobiet (fakturzystka i operatorka maszyny pakującej). 

 Co ciekawe, tylko dwa ostatnie naleŜy uznać za naruszające przepisy prawa. 
Dyskryminowanie ze względu na płeć osób poszukujących pracy w trakcie rekrutacji jest 
zabronione, w języku polskim wiele stanowisk pracy ma jednak nazwy w formie męskiej. 
W języku polskim większość nazw funkcji stanowisk pracy jest stosowana przede 
wszystkim w formie męskiej i naleŜy brać to pod uwagę oceniając zgodność z prawem 
konkretnego ogłoszenia. Większość ogłoszeń moŜna jednak sformułować w taki sposób, 
by były neutralne i nie naruszały obowiązku równego traktowania ze względu na płeć: 
sprzedawca/sprzedawczyni, kelner/kelnerka, redaktor/redaktorka. Nie stanowi to 
problemu równieŜ w przypadku stanowisk o wyłącznie męskiej nazwie, np. lakiernik, 
mechanik, sekretarz (określenie sekretarka oznacza inne stanowisko). W takiej sytuacji 
moŜna zawsze zastosować sformułowanie „osoba…”, np. osoba na stanowisko elektryka, 
osobę na stanowisko sekretarza, osobę do sekretariatu. W badanych ogłoszeniach takie 
sformułowania nie były stosowane, mimo istniejących moŜliwości. Znalazły się tylko w 2 
przypadkach i dotyczyły stanowisk, które byłoby trudno określić inaczej (osoba do 
wprowadzania danych do komputera i osoba do prowadzenia gimnastyki rekreacyjnej). 
Często natomiast stosowano określenie „pracownik” (pracownik działu technologii, 
pracownik do pralni), które ma Ŝeński odpowiednik „pracownica”, lecz z róŜnych 
względów jest on rzadko stosowany i moŜna ewentualnie stwierdzić, Ŝe takie ogłoszenia 
były skierowane równieŜ do kobiet. Jednak zzaassttoossoowwaanniiee  ww  ooggłłoosszzeenniiuu  oo  pprraaccęę  ookkrreeśślleenniiaa  
„„oossoobbaa……””  ddaajjee  ppeewwnnoośśćć,,  ŜŜee  nniiee  zzoossttaanniiee  oonnoo  ooddcczzyyttaannee  jjaakkoo  eelliimmiinnuujjąąccee  kkoobbiieettyy..  WW  
pprraakkttyyccee  nnaajjlleeppiieejj  ssttoossoowwaaćć  ttaakkąą  wwłłaaśśnniiee  mmeettooddęę,,  nniiee  ppoozzoossttaawwiiaajjąącc  ŜŜaaddnnyycchh  wwąąttpplliiwwoośśccii  
ccoo  ddoo  jjeeggoo  nniieeddyysskkrryymmiinnaaccyyjjnneeggoo  cchhaarraakktteerruu. 

 Nakierowanie działalności urzędów pracy na pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia 
męŜczyznom nie wynika zapewne ze złej woli, a jedynie z braku świadomości, 
uwraŜliwienia na problem oraz wiedzy na temat obowiązujących regulacji prawnych. 
MoŜliwe, Ŝe łatwiej jest nawiązać współpracę z pracodawcami zatrudniającymi 
pracowników fizycznych lub o profilu produkcyjnym i mechanicznym i stąd wynika tak 
wyraźna preferencja męŜczyzn. Istnieje jednak moŜliwość, Ŝe w wyniku zapowiadanej 
weryfikacji pracowników PUP i zatrudniania nowych, kompetentnych osób sytuacja 
ulegnie zmianie. Nieprzestrzeganie zasady równouprawnienia kobiet i męŜczyzn przez 
urzędy pracy musi być bowiem oceniane jako szczególnie niewłaściwe i znaczące, tak ze 
względu na osoby poszukujące zatrudnienia, jak i ze względu na postrzeganie przez 
pracodawców obowiązku niedyskryminowania. Urząd pracy jest instytucją państwową, a 
na podstawie działań takich właśnie instytucji powstaje ocena rzeczywistego 
funkcjonowania przepisów i wymagań sankcjonowanych przez państwo.  
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22..  NNiieeśśwwiiaaddoommoośśćć  pprraaww  ii  oobboowwiiąązzkkóóww..  

 Zarówno pracownicy, jak i pracodawcy są w duŜej części nieświadomi 
obowiązujących regulacji antydyskryminacyjnych. Dotyczy to zarówno przepisów 
rozdziału IIa kodeksu pracy, jak i obowiązków pracodawcy dotyczących traktowania 
pracowników zawartych w innych przepisach kodeksu pracy, w ustawie o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. 

 W trakcie szkoleń, warsztatów i indywidualnych konsultacji, w części dotyczącej 
konkretnych obowiązków i uprawnień dotyczących równego traktowania pracowników, 
okazują zaskoczenie. Informacje o treści obowiązujących juŜ od dawna przepisów, a 
zwłaszcza ich konsekwencjach praktycznych, są często przyjmowane jak zupełna 
nowość, wręcz z niedowierzaniem. Brak świadomości o obowiązującym prawie jest przy 
tym szkodliwy i dla pracowników i dla pracodawców.  

• PPrraaccoowwnniiccyy, nie wiedząc o swoich prawach oraz moŜliwościach ich dochodzenia, 
nie przeciwstawiają się praktykom dyskryminacyjnym – nie pomimo powszechnego ich 
doświadczania, lecz właśnie ze względu na ich powszechność.  

 Zapewne kaŜdy spotkał się z osobą, która opowiadała np. o zadawanych pytaniach o 
ciąŜę lub wręcz Ŝądaniu zaświadczenia lekarskiego i podpisania zobowiązania, pytaniach 
o róŜne aspekty Ŝycia prywatnego kandydata, docenianie pracy wyłącznie kolegów, 
okazywane przez powierzanie im najbardziej odpowiedzialnych i interesujących zadań, 
czasem nawet sugestie dotyczące moŜliwego awansu za odwdzięczenie się w sposób 
„niemerytoryczny”.  

 Zachowania takie są oceniane jako niewłaściwe, powodują frustrację, złość, 
zniechęcenie, upokorzenie a nawet powaŜne konsekwencje zdrowotne (zwłaszcza 
depresje i nerwice). Pogodzenie się z nimi jest jednak często postrzegane jako przykra 
rzeczywistość, której moŜna się sprzeciwić tylko kosztem pracy lub blokady rozwoju 
zawodowego. Przy tak trudnej sytuacji na rynku pracy powoduje to, Ŝe osoby 
poszukujące pracy i pracownicy często godzą się w milczeniu na zachowania 
dyskryminacyjne. Nie korzystają z istniejących moŜliwości poprawy swojej sytuacji.  

 Biorąc pod uwagę niezwykle prostą i niezwiązaną z Ŝadnymi kosztami moŜliwość 
ubiegania się o odszkodowanie, jak równieŜ dodatkowe usankcjonowanie odmowy 
przyjęcia do pracy z przyczyn dyskryminacyjnych (wykroczenie zagroŜone karą 
grzywny) brak reakcji zwłaszcza osób poszukujących pracy tłumaczy tylko brak wiedzy o 
przysługujących prawach. 

• PPrraaccooddaawwccyy, nie wiedząc o treści szczegółowych, obowiązujących przepisów 
prawa naraŜają się na powaŜne koszty. Pomijając negatywne konsekwencje zachowań 
dyskryminacyjnych pozostające w sferze psychologii i zarządzania (niska wydajność 
pracy, gorsze relacje między pracownikami, gorsza opinia na rynku pracy), pracodawcy 
ponoszą ryzyko powaŜnych kkoonnsseekkwweennccjjii  oorrggaanniizzaaccyyjjnnyycchh  ii  ffiinnaannssoowwyycchh.  

  Osoba, która uwaŜa, Ŝe pracodawca naruszył wobec niej zasadę równego traktowania 
w zatrudnieniu, moŜe złoŜyć w sądzie pracy pozew o odszkodowanie. KaŜde 
postępowanie sądowe powoduje dezorganizację pracy – osoby zatrudnione są 
powoływane na świadków, istnieje konieczność poświęcania czasu pracy wielu osób.  
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 Przepisy przewidują wyłącznie dolną ggrraanniiccęę  wwyyssookkoośśccii  ooddsszzkkooddoowwaanniiaa, które nie 
moŜe być niŜsze niŜ minimalne wynagrodzenie za pracę. Górna granica nie została 
określona, pracodawcy muszą zatem liczyć się z moŜliwością zasądzenia odszkodowania 
w bardzo duŜej wysokości.  

 W przypadku naruszenia przepisów o równym traktowaniu, sąd obligatoryjnie 
zasądzi odszkodowanie, przynajmniej w wysokości minimalnego wynagrodzenia, nawet 
jeśli osoba dyskryminowana nie wykazałaby Ŝadnej szkody. Wystarczy, by nie została 
przyjęta do pracy dlatego, Ŝe pracodawca poszukiwał na dane stanowisko męŜczyzny 
(choćby była to praca „typowo męska”) i nie jest to uzasadnione względami 
obiektywnymi, dla których praca nie mogłaby być wykonywane: 
- przez kobietę – np. praca wzbroniona kobiecie, praca aktora, lub  
- konkretną osobę – np. brak odpowiednich kwalifikacji, brak umiejętności lub 
predyspozycji, np. potrzebnej siły. W takiej sytuacji naleŜy jednak pamiętać, Ŝe kwestia 
płci nie powinna być brana pod uwagę ani przy formułowaniu ogłoszenia, ani jako 
przyczyna odmowy zatrudnienia, kandydaci powinni być oceniani pod takimi względami 
indywidualnie (np. siła konkretnej kobiety moŜe przekraczać wielokrotnie siłę 
konkretnego męŜczyzny). 

 Oceniając ryzyko pracodawców nieświadomych treści obowiązujących przepisów 
antydyskryminacyjnych trzeba równieŜ brać pod uwagę, Ŝe pozew o odszkodowanie 
moŜe zostać złoŜony aŜ ddoo  mmoommeennttuu  pprrzzeeddaawwnniieenniiaa  rroosszzcczzeenniiaa,,  aa  zzaatteemm  nnaawweett  ddoo  33  llaatt od 
dnia naruszenia. Oczywistym jest fakt, Ŝe pracownicy niechętnie korzystają z moŜliwości 
pozywania o odszkodowanie pracodawców – nie dotyczy to jednak byłych pracodawców, 
a tym bardziej pracodawców jedynie potencjalnych, którzy odmówili danej osobie 
zatrudnienia. Pamiętając, Ŝe aktualny brak pozwów w sprawach tak łatwych do wygrania 
przez pracowników lub byłych pracowników wynika m.in. z niewiedzy, pracodawcy 
powinni liczyć się z moŜliwością wszczęcia spraw o odszkodowanie dopiero po pewnym 
czasie (nawet po latach), aŜ do upływu okresu przedawnienia. Nieznajomość prawa przez 
zatrudnianych pracowników działa zatem równieŜ na niekorzyść pracodawcy, który musi 
liczyć się z moŜliwością dowiedzenia się przez pracownika o swoich uprawnieniach 
dopiero po pewnym czasie, co zwiększa prawdopodobieństwo złoŜenia pozwu. 

 CCiięęŜŜaarr  ddoowwoodduu w postępowaniu o odszkodowanie z tego tytułu spoczywa przy tym 
na pracodawcy, a więc to pracodawca musi udowodnić, Ŝe nierówne potraktowanie 
(odmowa zatrudnienia, nierówne wynagrodzenie, awans innej osoby) nie było wynikiem 
zastosowania kryterium dyskryminacyjnego. 

  ŚŚwwiiaaddoommoośśćć  oobboowwiiąązzuujjąąccyycchh  rreegguullaaccjjii  jjeesstt  nniieezzbbęęddnnaa  ii  ww  cceelluu  mmiinniimmaalliizzaaccjjii  kkoosszzttóóww  
pprraaccooddaawwccyy  ppoowwiinnnnii  wwiieeddzziieećć  jjaakkiiee  ssąą  iicchh  oobboowwiiąązzkkii  oorraazz  ddzziiaałłaaćć  ww  kkiieerruunnkkuu  
ppooppuullaarryyzzaaccjjii  wwiieeddzzyy  ww  ttyymm  zzaakkrreessiiee  zzaarróówwnnoo  wwśśrróódd  kkaaddrryy  kkiieerroowwnniicczzeejj,,  jjaakk  ii  wwsszzyyssttkkiicchh  
pprraaccoowwnniikkóóww3311..  

                                                 
31 Treść i omówienie polskich przepisów antydyskryminacyjnych znajduje się w rozdziale 7 
niniejszej publikacji. 
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  33..  OObbaawwyy  pprraaccooddaawwccóóww  zzwwiiąązzaannee  zz  oobboowwiiąązzuujjąąccyymmii  rreegguullaaccjjaammii  oocchhrroonnnnyymmii..  

 
 Jedną z podstawowych przyczyn, wskazywanych przez pracodawców jako 
uzasadnienie dyskryminacji kobiet w zatrudnieniu, są regulacje ochronne i inne przepisy 
dotyczące w praktyce głównie kobiet, w tym w szczególności uprawnienia pracowników 
związane z rodzicielstwem oraz same przepisy antydyskryminacyjne. Obawy dotyczą 
głównie kosztów pracy oraz niepewności interpretacyjnych – braku ustalonych, 
korzystnych dla obu stron wzorców postępowania. 
 
 Na podstawie obserwacji i analizy rozwiązań stosowanych u róŜnych pracodawców 
oraz analizy przepisów polskiego prawa pracy moŜna jednak stwierdzić, Ŝe równieŜ na 
polskim rynku pracy stosuje się praktyki, które mogą stanowić wzorzec lub inspirację dla 
innych pracodawców. Rzadko są to rozwiązania systemowe, znacznie częściej stanowią 
one jego drobne elementy. Zestawiając róŜne rozwiązania, w zaleŜności od rodzaju, 
wielkości i specyfiki pracodawcy, moŜna stworzyć system dopasowany do potrzeb 
konkretnego pracodawcy. 
 
 Proponujemy Państwu wybór i zastosowanie konkretnych rozwiązań i podejmowanie 
działań, które nie wymagają duŜego nakładu pracy czy powaŜnych zmian 
organizacyjnych, a powodują faktyczne dostosowanie działalności pracodawcy do 
przepisów dotyczących obowiązku równego traktowania pracowników. Jednocześnie 
działania poprawiają atmosferę i efektywność pracy całego zespołu, pozwalając teŜ na 
wyraźne oszczędności finansowe. Minimalizują ryzyko dezorganizacji pracy u 
pracodawcy np. przez nagłą nieobecność pracownika w pracy, w szczególności 
nieobecność związaną z planowanym urodzeniem dziecka. Powodują większą 
przewidywalność zachowań pracowników, umoŜliwiając reagowanie z wyprzedzeniem na 
ewentualne sytuacje problematyczne. Zabezpieczają przed ryzykiem kosztownych 
procesów sądowych i koniecznością wypłaty odszkodowań pracownikom, wobec których 
stosowane były, nawet bez wiedzy pracodawcy, praktyki dyskryminacyjne (lub mobbing).  
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RROODDZZIICCIIEELLSSTTWWOO  
 
Przed zaprezentowaniem stosowanych rozwiązań konieczna jest analiza faktycznych 
róŜnic w sytuacji zatrudnionych kobiet i męŜczyzn, z którymi związane są obawy 
pracodawców. 
 
Ograniczenia w zatrudnianiu pracowników związane z ciąŜą i rodzicielstwem: 

 Kobieta MęŜczyzna 
ew. zwolnienie lekarskie nie dotyczy ciąŜa 
Prace wzbronione - 
przeniesienie 

nie dotyczy 

Urlop macierzyński Urlop ojcowski 
14-16 tygodni 0-2 tygodni 
14-18 tygodni 0-4 tygodni 
14-26 tygodni 0-12 tygodni 

urodzenie  

obowiązkowo min. 14 tyg. brak obowiązku 
Urlop wychowawczy – w wymiarze do 3 lat 
We wszystkich powyŜszych wypadkach: szczególna ochrona 
stosunku pracy 

wychowanie 

Prawo obniŜenia wymiaru czasu pracy do połowy 
opieka Zwolnienie na opiekę: 

- do 2 dni w roku (dziecko w wieku do 14 lat) 
- do 60 dni w roku (dziecko chore) 
Zakaz zatrudniania: 
- w godzinach nadliczbowych, 
- w porze nocnej, 
- w przerywanym systemie czasu pracy, 
- delegowania poza stałe miejsce pracy. 
W ciąŜy: nawet za zgodą W ciąŜy: nie dotyczy 

ograniczenia 
dyspozycyjności 

Dziecko do lat 4: tylko za 
zgodą 

Dziecko do lat 4: tylko za 
zgodą 

 Przerwy na karmienie nie dotyczy 
wymiar 
zatrudnienia 

Prawo obniŜenia wymiaru czasu pracy do połowy 

 
Jak wynika z analizy przepisów dotyczących zatrudniania kobiet i męŜczyzn w okresie 
rodzicielstwa, róŜnice nie są ogromne, a większość uprawnień pracowniczych kobiet i 
męŜczyzn jest taka sama. Obawy pracodawców wynikają z istniejącego przekonania (u 
niektórych popartego znanym z doświadczenia lub zasłyszanym przykładem), Ŝe kobieta 
zajdzie w ciąŜę i bez uprzedzenia zniknie z pracy na kilka lat, dezorganizując organizację 
pracy i przysparzając pracodawcy jedynie obowiązków. Takie zachowania kobiet, które 
oczywiście zdarzają się w praktyce, wynikają przede wszystkim z obaw o przyszłość: 
strach przed zwolnieniem z pracy, osiąganie dochodów na utrzymanie siebie i dziecka, 
łączenie pracy zawodowej z obowiązkami rodzicielskimi. 
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Analiza rozwiązań stosowanych przez róŜnych pracodawców pozwala stwierdzić, Ŝe 
takich niekorzystnych zachowań moŜna uniknąć przede wszystkim dzięki zachowaniu 
zasady przejrzystości i przewidywalności działań pracodawcy.  
 

Procedura działań w przypadku zajścia w ciąŜę 
 

Pisemna, szczegółowo opisana procedura zawarta w regulaminie pracy, mająca 
zastosowanie w kaŜdym przypadku zajścia w ciąŜę pracownicy, w zarysie: 

1. Poinformowanie pracodawcy przez pracownicę o stanie ciąŜy i przewidywanym 
terminie porodu, 

2. Określony proces zatrudniania i wprowadzania do pracy osoby zatrudnianej na 
zastępstwo (i zawiązana współpraca z agencją pracy tymczasowej), 

3. Określony proces powrotu i wdraŜania pracownicy do pracy po zakończeniu 
urlopu macierzyńskiego, 

4. Szczegółowe określenie uprawnień związanych z urodzeniem i wychowywaniem 
dziecka, wraz z określoną procedurą korzystania z nich, 

5. Przewidywana moŜliwość stosowania zadaniowego czasu pracy, z określonym 
procesem wspólnego ustalania zadań, które mogą być wykonywane poza biurem 
oraz zasad przekazywania wyników pracy, 

6. Określone zasady postępowania w celu ułatwienia przyszłym lub aktualnym 
matkom i ojcom dzieci sprawowania opieki nad dzieckiem, w tym ustalanie 
indywidualnego rozkładu czasu pracy.  

 
Pełne wykorzystanie czasu pracy osób wychowujących dzieci 

 
1. Stosowanie „nietypowych” rozkładów czasu pracy, ustalanych z pracownikami 

wychowującymi dzieci: 

• systemu pracy weekendowej, 

• przerywanego systemu czasu pracy, połączonego z niepełnym wymiarem 
czasu pracy innych pracowników (moŜliwość jego stosowania jest jednak 
bardzo ograniczona), 

• stosowanie indywidualnych rozkładów czasu pracy. 
2. Łączenie przerw w pracy i indywidualne ustalanie godzin ich wykorzystania 

(przerwy 15-minutowej, przerwy na posiłek, przerw na karmienie małych 
dzieci). 

3. Organizacja „grup roboczych” w których pracownicy mogą uzgadniać między 
sobą godziny wykonywania wspólnych lub takich samych zadań. 

4. Stosowanie niepełnego wymiaru czasu pracy. 
5. Stosowanie zadaniowego czasu pracy, przy wykorzystaniu nowoczesnych 

środków przekazu: Internetu, telefonu, zawiązania współpracy z firmą kurierską. 
6. Organizacja opieki nad małymi dziećmi pracowników przez zatrudnienie 

opiekunki lub, w duŜych firmach, stworzenie mini-przedszkola.  
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WWAARRUUNNKKII  PPRRAACCYY  II  PPŁŁAACCYY  

 
  PPrraaccooddaawwccyy  ssttoossuujjąąccyy  zzaassaaddyy  rróówwnneeggoo  ttrraakkttoowwaanniiaa  kkoobbiieett  ii  mmęęŜŜcczzyyzznn  ww  zzaattrruuddnniieenniiuu  
wwpprroowwaaddzzaajjąą  pprrzzeeddee  wwsszzyyssttkkiimm  jjaassnnee  ii  cczzyytteellnnee  zzaassaaddyy::  
• ustalania wynagrodzenia pracowników, 
• ocen okresowych, 
• typowania do szkolenia, 
• określania kryteriów przyjmowania na określony wakat, 
• procedury zwalniania pracownika. 
  
 Zasady takie są ustalane w procesie jawnym dla pracowników, uregulowane 
szczegółowo, w sposób wyłączający dowolność podejmowania decyzji, a pracownicy są z 
nimi odpowiednio zapoznawani (otrzymując pełną pisemną informację, czasem równieŜ 
w formie szkoleń).  
 
 

MMOOLLEESSTTOOWWAANNIIEE  II  MMOOBBBBIINNGG  
 
 Pracodawcy coraz częściej zauwaŜają zagroŜenia związane z molestowaniem i 
mobbingiem. W celu eliminacji takiego ryzyka pracodawcy wprowadzają obowiązujące, 
ściśle określone zasady, przykładowo: 

1. Osoba zaufana. Wyznaczona zostaje osoba, do której pracownicy mogą zwrócić 
się w sprawie molestowania lub mobbingu (wyznaczona lub wybrana) - osoba 
niezaleŜna w strukturze organizacyjnej, zwykle będąca pracownikiem 
niezajmującym kierowniczego stanowiska. 

2. Procedura i zasady postępowania (tajność, rzetelność) są określone w akcie 
wewnętrznym firmy i obejmują wszystkie etapy postępowania, od zgłoszenia 
problemu do osoby zaufania, przez postępowanie obserwacyjne, stosowane 
środki zaradcze, aŜ do moŜliwego rozwiązania umowy z pracownikiem 
stosującym mobbing lub molestowanie. 

3. Przewidziane są konkretne sankcje w przypadku stwierdzenia przypadku 
molestowania lub mobbingu. 

4. Pełna informacja na temat postępowania przekazywana jest pracownikom na 
piśmie. 

 
  
MMaammyy  nnaaddzziieejjęę,,  ŜŜee  wwddrrooŜŜeenniiee  pprraakkttyykk  ii  pprroocceedduurr  zzaappeewwnniiaajjąąccyycchh  rróówwnnee  ttrraakkttoowwaanniiee  
kkoobbiieett  ii  mmęęŜŜcczzyyzznn  bbęęddzziiee  ddllaa  PPaańńssttwwaa  nniiee  ttyyllkkoo  nniieepprroobblleemmaattyycczznnee,,  aallee  tteeŜŜ  ssttaanniiee  ssiięę  
oocczzyywwiissttee  ii  nnaattuurraallnnee,,  aa  ssaamm  pprroocceess  iicchh  wwddrraaŜŜaanniiaa  bbęęddzziiee  iinntteerreessuujjąąccyy  ii  pprrzzyycczzyynnii  ssiięę  ddoo  
zzwwiięękksszzeenniiaa  wwyyddaajjnnoośśccii  ii  iiddeennttyyffiikkaaccjjii  pprraaccoowwnniikkóóww  zz  PPaańńssttwwaa  ffiirrmmąą,,  iinnssttyyttuuccjjąą  cczzyy  
oorrggaanniizzaaccjjąą.. 
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Dr inŜ. Zdzisław Sadowski 
Profesor w WyŜszej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie 

Radca Ministra Gospodarki i Pracy, Departament Rynku Pracy  

  

KKoobbiieettyy  nnaa  rryynnkkuu  pprraaccyy  ww  PPoollssccee  ––  wwyybbrraannee  zzaaggaaddnniieenniiaa    

 
 

1. CHARAKTERYSTYKA BEZROBOCIA KOBIET 

W końcu sierpnia 2005 r. w urzędach pracy było zarejestrowanych 1515 tys. 
bezrobotnych kobiet. Stanowiły one 54,4% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych w 
Polsce. W porównaniu do sierpnia roku 2004 nastąpił spadek liczby bezrobotnych kobiet 
o 85 tys. (o 5,3%). 

Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w IV kwartale 2004 r. stopa 
bezrobocia dla kobiet wynosiła 19,5% i była wyŜsza w porównaniu do stopy bezrobocia 
dla męŜczyzn o 2,8 pkt procentowego. 

W dalszym ciągu występuje duŜe zróŜnicowanie przestrzenne natęŜenia bezrobocia 
wśród kobiet. NajwyŜsza stopa bezrobocia kobiet wystąpiła w województwie 
zachodniopomorskim – 24,0%, a najniŜsza w województwie mazowieckim – 12,8%. 

W końcu 2004 r. zarejestrowanych było 901 tys. kobiet pozostających bez pracy 
powyŜej 12 miesięcy, tj. 57,6% ogółu osób pozostających bez pracy powyŜej 12 miesięcy 
(dla męŜczyzn wskaźnik ten wyniósł 42,4%).  

Bardziej naraŜone na długotrwałe pozostawanie bez pracy są osoby starsze oraz 
posiadające niŜsze kwalifikacje zawodowe, co potwierdzają dane statystyczne. W końcu 
2004 r. najwyŜszy odsetek długotrwale bezrobotnych kobiet odnotowano wśród kobiet w 
wieku powyŜej 55 lat – 76,8%, podczas gdy w grupie 18-24 lata bez pracy powyŜej 12 
miesięcy pozostawało 40,8% bezrobotnych w tym wieku. W tym samym okresie 68,6% 
bezrobotnych kobiet z wykształceniem gimnazjalnym i poniŜej było długotrwale 
bezrobotnymi. Wraz z podnoszeniem się wykształcenia odsetek ten zmniejszał się, a 
wśród kobiet legitymujących się dyplomami wyŜszych uczelni wyniósł 30,2%. MMooŜŜnnaa  
wwiięęcc  ssttwwiieerrddzziićć,,  ŜŜee  nniiŜŜsszzyy  wwiieekk  ii  wwyyŜŜsszzyy  ppoozziioomm  wwyykksszzttaałłcceenniiaa  zzmmnniieejjsszzaajjąą  
pprraawwddooppooddoobbiieeńńssttwwoo  ppoozzoossttaawwaanniiaa  bbeezz  pprraaccyy  ppoowwyyŜŜeejj  1122  mmiieessiięęccyy  aallee  nniiee  wwyykklluucczzaajjąą  
tteeggoo,,  ggddyyŜŜ  ddłłuuggoottrrwwaałłyymm  bbeezzrroobboocciieemm  zzaaggrrooŜŜoonnee  ssąą  ttaakkŜŜee  oossoobbyy  ddoobbrrzzee  wwyykksszzttaałłccoonnee  ii  
mmłłooddee.. 

Bezrobotne kobiety są lepiej wykształcone od męŜczyzn. W końcu 2004 r. 
wykształceniem wyŜszym legitymowało się 6,2% zarejestrowanych kobiet i 3,7% 
zarejestrowanych męŜczyzn. Wykształcenie policealne i średnie zawodowe posiadało 
26,1% kobiet i 17,2% męŜczyzn, natomiast średnie ogólnokształcące posiadało 9,8% 
bezrobotnych kobiet oraz 3,9% bezrobotnych męŜczyzn. 

W wyniku działań podejmowanych przez urzędy pracy w 2004 r. pracę podjęły 
396433 bezrobotne kobiety zamieszkałe w mieście i 211605 bezrobotnych kobiet 
zamieszkałych na wsi. Z subsydiowanych form zatrudnienia skorzystało 34152 kobiet 
zamieszkałych na wsi i 54393 bezrobotne zamieszkałe w mieście. 
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W 2004 r. w ramach programu prac interwencyjnych było zatrudnionych - 45244 
kobiety oraz 48639 męŜczyzn, w ramach robót publicznych – 29921 kobiet oraz 45849 
męŜczyzn, poŜyczki na rozpoczęcie własnej działalności pozarolniczej lub rolniczej 
otrzymały 1993 kobiety oraz 2279 męŜczyzn, w szkoleniach bezrobotnych uczestniczyło 
– 60895 kobiet oraz 66890 męŜczyzn. PowyŜsze dane wskazują wyraźnie na zjawisko 
mniejszego udziału kobiet w aktywnych programach rynku pracy w porównaniu do 
męŜczyzn. W kaŜdym z wymienionych programów liczba uczestniczących kobiet była 
niŜsza od liczby uczestniczących męŜczyzn, pomimo Ŝe poziom rejestrowanego 
bezrobocia kobiet w rozpatrywanym okresie przewyŜszał poziom bezrobocia męŜczyzn. 

Począwszy od 2000 r. obserwowany jest systematyczny spadek odsetka bezrobotnych 
z prawem do zasiłku. W końcu 2000 r. prawo do zasiłku posiadało 25,7% bezrobotnych 
męŜczyzn i 15,9% bezrobotnych kobiet. W końcu sierpnia 2005 roku sytuacja 
przedstawiała się następująco: 14,8% męŜczyzn miało prawo do zasiłku oraz 10,2% 
kobiet. 

 

2. PODEJMOWANE PRZEZ RZĄD DZIAŁANIA NA RZECZ PROPAGOWANIA  
 IDEI RÓWNOŚCI PŁCI NA RYNKU PRACY 

PPooddeejjmmoowwaannee  pprrzzeezz  rrzząądd  ddzziiaałłaanniiaa  nnaa  rrzzeecczz  pprrooppaaggoowwaanniiaa  iiddeeii  rróówwnnoośśccii  ppłłccii  nnaa  rryynnkkuu  
pprraaccyy  zznnaallaazzłłyy  sswwóójj  wwyyrraazz  ww  sszzeerreegguu  ddookkuummeennttaacchh,,  ww  ttyymm  ww  sszzcczzeeggóóllnnoośśccii: 

��  NNaarrooddoowweejj  SSttrraatteeggiiii  WWzzrroossttuu  ZZaattrruuddnniieenniiaa  ii  RRoozzwwoojjuu  ZZaassoobbóóww  LLuuddzzkkiicchh  ww  llaattaacchh  22000000--22000066..    
Dokument ten przewidywał wzmocnienie polityki równości szans na rynku pracy poprzez: 

1. propagowanie idei równości płci w programach szkolnych oraz w mediach, 

2. wypracowanie wspólnie przez rząd, związki zawodowe oraz pracodawców sposobów zachęt 
pracodawców do zatrudnienia kobiet i zmiany stereotypów i niewłaściwych nastawień, 

3. podtrzymanie aktywności zawodowej kobiet w okresie urlopu macierzyńskiego 
(wychowawczego) i po jego zakończeniu poprzez: 
� przygotowanie odpowiednich ofert aktywizacji zawodowej (np. szkolenia 

kompensacyjne), 
� rozbudowę systemu opieki nad dziećmi. 

� W KKrraajjoowwyymm  PPllaanniiee  DDzziiaałłaańń  nnaa  rrzzeecczz  ZZaattrruuddnniieenniiaa  nnaa  22000055  rrookk w ramach realizacji 
WYTYCZNEJ 6 „RÓWNOŚĆ KOBIET I MĘśCZYZN” wyodrębniono dwa zadania: 

6.1 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet. 
CCeell::  UUddzziieelleenniiee  wwsszzeecchhssttrroonnnneeggoo  wwssppaarrcciiaa  kkoobbiieettoomm  nnaa  rryynnkkuu  pprraaccyy,,  pprroowwaaddzząącceeggoo  ddoo  
wwzzrroossttuu  ssttooppyy  zzaattrruuddnniieenniiaa  kkoobbiieett  ii  ppooddnniieessiieenniiaa  iicchh  ssttaattuussuu  zzaawwooddoowweeggoo  ii  ssppoołłeecczznneeggoo..  

W 2005 roku zostanie opracowana diagnoza dotycząca zarówno dostępu kobiet do pracy 
najemnej w sektorze publicznym i w sektorze prywatnym (m.in. w kontekście warunków 
pracy, długotrwałości i stabilności zatrudnienia), jak teŜ samozatrudnienia i prowadzenia firm 
przez kobiety, a takŜe rezultatów tej aktywności. Na podstawie tej diagnozy podjęte zostaną 
działania promocyjne i szkoleniowe na rzecz równego dostępu obu płci do zatrudnienia.  

Upowszechniane będą elastyczne formy zatrudnienia pozwalające na godzenie Ŝycia 
zawodowego i rodzinnego poprzez realizację róŜnych projektów w tym zakresie, 
finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.  
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Istotnym zamierzeniem jest przełamywanie stereotypów kulturowych narzucających sposób 
pojmowania ról społecznych, jakie powinny sprawować kobiety i męŜczyźni. W ramach 
zadania podejmowane będą przez organizacje pozarządowe i pracodawców działania 
szkoleniowe, szeroko zakrojone doradztwo (zawodowe, prawne), refundacje za tworzenie 
nowych stanowisk pracy i jednorazowo przyznawane będą środki dla podejmujących własną 
działalność gospodarczą.  

Zadanie uwzględni takŜe badania i ekspertyzy dotyczące sytuacji kobiet na rynku pracy 
zarówno w ujęciu horyzontalnym, jak i regionalnym). Ponadto, w ramach zadania zostaną 
podjęte działania słuŜące upowszechnieniu korzystania z usług opiekuńczo – wychowawczych 
nad dziećmi i osobami zaleŜnymi. 

PPrrzzeewwiiddyywwaannee  eeffeekkttyy::  

Zwiększenie wskaźnika zatrudnienia kobiet. Część bezrobotnych kobiet uzyska trwałe 
zatrudnienie lub rozpocznie własną działalność gospodarczą, część uzupełni wykształcenie, 
zaktualizuje bądź zmieni kwalifikacje.  

Ponadto, realizacja zadania przyniesie efekt w postaci podniesienia poziomu wiedzy i 
świadomości prawnej kobiet w zakresie antydyskryminacyjnych przepisów prawa pracy, 
podniesienia zawodowych aspiracji kobiet, zapewnienia dobrej i niekonfliktowej atmosfery w 
miejscu pracy, poprawy warunków pracy, zwalczania szkodliwych stereotypów dotyczących 
równych szans kobiet i męŜczyzn w stosunkach pracy i na rynku zatrudnienia. 

6.2 Promocja antydyskryminacyjnych przepisów prawa pracy. 
CCeell::  OOpprraaccoowwaanniiee  ii  pprrzzyyggoottoowwaanniiee  kkoommpplleekkssoowwyycchh  mmaatteerriiaałłóóww  iinnffoorrmmaaccyyjjnnyycchh  ddoottyycczząąccyycchh  
aannttyyddyysskkrryymmiinnaaccyyjjnnyycchh  pprrzzeeppiissóóww  pprraawwaa  pprraaccyy, które przyczynią się do podniesienia 
poziomu wiedzy i świadomości prawnej pracowników, osób poszukujących pracy i 
bezrobotnych w dziedzinie równych szans kobiet i męŜczyzn na rynku pracy. 
Bezpłatne dla odbiorców, czytelnie i przystępnie opracowane, dzięki wsparciu Europejskiego 
Funduszu Społecznego, materiały informacyjne zostaną rozesłane do wszystkich 
wojewódzkichi powiatowych urzędów pracy, do Wydziałów Sądów Pracy oraz największych 
organizacji pracobiorców i pracodawców. Treść materiałów zostanie równieŜ udostępniona na 
stronie internetowej Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i MęŜczyzn.  

PPrrzzeewwiiddyywwaannee  eeffeekkttyy::  
„Miękkie rezultaty projektu” to podniesienie poziomu wiedzy i świadomości prawnej kobiet w 
zakresie antydyskryminacyjnych przepisów prawa pracy.  

„Twarde rezultaty projektu” to uruchomienie kampanii informacyjnej, na potrzeby której 
zostanie wydrukowanych 80 tys. broszur oraz 2 tys. plakatów promocyjnych. Zakłada się, Ŝe z 
materiałami informacyjnymi zapozna się około 180 tys. bezrobotnych, osób poszukujących 
pracy i pracowników. 

� W KKrraajjoowweejj  SSttrraatteeggiiii  ZZaattrruuddnniieenniiaa  nnaa  llaattaa  22000077--22001133 (KSZ) załoŜono do osiągnięcia trzy cele: 

1) wzrost zatrudnienia – osiągnięcie na koniec 2013 r. ogólnego wskaźnika zatrudnienia w 
wysokości 58-60% oraz 50-52% dla kobiet, 

2) ograniczenia bezrobocic – zmniejszenie na koniec 2013 r. ogólnej stopy bezrobocia do 
poziomu 10-12%, 

3) uzyskanie znaczących postępów w zakresie jakości zatrudnienia (quality at work). 
Przyjęty w KSZ priorytet 6 „Niwelowanie róŜnic regionalnych oraz przeciwdziałanie 
praktykom dyskryminacyjnym na rynku pracy” obejmuje działanie: 

6.2. Promocja równości szans kobiet i męŜczyzn na rynku pracy.  
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CCeelleemm  ddzziiaałłaanniiaa  jjeesstt  wwzzrroosstt  ssttooppyy  zzaattrruuddnniieenniiaa  kkoobbiieett  ii  ppooddnniieessiieenniiee  iicchh  ssttaattuussuu  ssppoołłeecczznneeggoo  ii  
zzaawwooddoowweeggoo..  

Działanie będzie realizowane poprzez: 
a) podejmowanie działań na rzecz przełamywania stereotypów zawodowych; 
b) promowanie przedsiębiorczości kobiet i dróg awansu zawodowego; 
c) wspieranie partnerskiego modelu rodziny; 
d) eliminowanie praktyk dyskryminacyjnych na rynku pracy; 
e) promowanie zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy.  

Instytucjami odpowiedzialnymi są: MGiP, Pełnomocnik ds. Równego Statusu Kobiet i 
MęŜczyzn, organizacje pozarządowe.  

WWsskkaaźźnniikkii::  

• udział zatrudnienia kobiet w zawodach sfeminizowanych,  
• udział kobiet w ogólnej liczbie prowadzących i podejmujących działalnością gospodarczą,  
• udział kobiet wśród zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych,  
• udział zatrudnionych kobiet w instytucjach władzy i administracji publicznej,  
• relacja między średnim wynagrodzeniem kobiet i męŜczyzn,  
• udział kobiet pracujących w niepełnym wymiarze czasu w ogólnej liczbie pracujących kobiet.  

 

Mówiąc o równouprawnieniu męŜczyzn i kobiet na rynku pracy nie moŜna pominąć 
uussttaawwyy  zz  ddnniiaa  2200  kkwwiieettnniiaa  22000044  rr..  oo  pprroommooccjjii  zzaattrruuddnniieenniiaa  ii  iinnssttyyttuuccjjaacchh  rryynnkkuu  pprraaccyy. 
Ustawa ta określa zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 
bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej przy uwzględnieniu zasady równości na rynku 
pracy bez względu na płeć. Ustawa dostosowuje przepisy krajowe do wymagań Unii 
Europejskiej. Stanowi podstawę do realizacji Europejskiej Strategii Zatrudnienia, 
włącznie z absorpcją środków unijnych. Instrumenty polityki zatrudnienia pozwalają na 
sfinansowanie programów operacyjnych mających szansę na zatrudnienie osób 
znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 

PPooddssttaawwoowwyymmii  uussłłuuggaammii  ((pprrooggrraammaammii))  rryynnkkuu  pprraaccyy  ssąą: 
1) pośrednictwo pracy, 
2) usługi EURES, 
3) poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, 
4) pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, 
5) organizacja szkoleń. 

DDllaa  oossóóbb  bbęęddąąccyycchh  ww  sszzcczzeeggóóllnneejj  ssyyttuuaaccjjii  nnaa  rryynnkkuu  pprraaccyy, do których zaliczono: 
1. bezrobotnych do 25 roku Ŝycia, 
2. bezrobotnych długotrwale, 
3. bezrobotnych powyŜej 50 roku Ŝycia, 
4. bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, 
5. bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 7 roku Ŝycia, 
6. bezrobotnych niepełnosprawnych, 

mmooggąą  bbyyćć  ssttoossoowwaannee  ssppeeccyyffiicczznnee  aakkttyywwnnee  pprrooggrraammyy  rryynnkkuu  pprraaccyy. Do programów tych naleŜą: 
� prace interwencyjne, 
� roboty publiczne, 
� staŜ i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, 
� refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7. 
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Np. dla bezrobotnych o których mowa w pkt 5 (są to najczęściej kobiety) mogą być 
refundowane koszty opieki nad dzieckiem do lat 7, w wysokości uzgodnionej, nie 
wyŜszej niŜ połowa zasiłku dla bezrobotnych, jeŜeli bezrobotny podejmie zatrudnienie 
lub inną pracę zarobkową lub zostanie skierowany na staŜ lub przygotowanie zawodowe 
w miejscu pracy.  

Refundacja następuje na okres 3 miesięcy (6 miesięcy), jeŜeli bezrobotny podjął 
zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na okres co najmniej 6 miesięcy (12 miesięcy). 

W przypadku skierowania na staŜ, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub 
szkolenie refundacja następuje na okres odbywania staŜu, przygotowania zawodowego w 
miejscu pracy lub szkolenia. 

Dla przeciwdziałania zatrudnieniu w szarej strefie przygotowano nową regulację 
dotyczącą zzaattrruuddnniiaanniiaa  ww  ggoossppooddaarrssttwwaacchh  ddoommoowwyycchh wchodzącą w Ŝycie z dniem 1 
stycznia 2006 r. Regulacja ta ma na celu wspieranie pracy zarobkowej w gospodarstwie 
domowym. Osoba prowadząca takie gospodarstwo będzie mogła korzystać z ulgi 
podatkowej w postaci odliczenia od podatku poniesionych z własnych środków 
wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne osoby wykonującej pracę zarobkową w 
jej gospodarstwie domowym. Ustawa przewiduje jednak szereg warunków skorzystania z 
tej ulgi. Osobą zatrudnioną moŜe być wyłącznie osoba bezrobotna skierowana, za swą 
zgodą, przez powiatowy urząd pracy, nie będąca krewnym ani powinowatym do drugiego 
stopnia osoby prowadzącej gospodarstwo domowe, a umowa aktywizacyjna (o 
charakterze umowy zlecenia) musi być wykonywana nieprzerwanie przez co najmniej 
rok. Osoba prowadząca gospodarstwo domowe staje się płatnikiem podatku 
dochodowego osoby zatrudnionej i jest zobowiązana do comiesięcznego obliczania i 
odprowadzania zaliczek na ten podatek. 

WW  śśwwiieettllee  ppooddjjęęttyycchh  kkiieerruunnkkóóww  ddzziiaałłaańń  mmooŜŜnnaa  oocczzeekkiiwwaaćć,,  ŜŜee  ssyyttuuaaccjjaa  kkoobbiieett  ww  
zzaakkrreessiiee  rróówwnnoouupprraawwnniieenniiaa  nnaa  rryynnkkuu  pprraaccyy  bbęęddzziiee  uulleeggaałłaa  ssyysstteemmaattyycczznneejj  ppoopprraawwiiee..  
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Piotr Wojciechowski 
Wicedyrektor Departamentu Prawnego  

Głównego Inspektoratu Pracy 

 

RRóówwnnee  ttrraakkttoowwaanniiee  kkoobbiieett  ii  mmęęŜŜcczzyyzznn  ww  ssttoossuunnkkaacchh  pprraaccyy    

ww  ddzziiaałłaallnnoośśccii  PPaańńssttwwoowweejj  IInnssppeekkccjjii  PPrraaccyy    

 
Dla Państwowej Inspekcji Pracy, oprócz formalnego uzupełnienia przepisów 

polskiego prawa regulacjami równościowymi, istotny jest aspekt ich praktycznego 
funkcjonowania, a nade wszystko moŜliwość identyfikacji niekorzystnych zjawisk 
poprzez rozeznanie obszarów najczęściej występujących naruszeń zakazu dyskryminacji. 

Pragnę wskazać, iŜ jeszcze na gruncie przepisów obowiązujących przed nowelizacją 
kodeksu pracy Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła w roku 1998 i 1999 kkoonnttrroollee 
rozpoznawcze w zakresie dyskryminacji płacowej ze względu na płeć. W ankietach 
opracowanych na potrzeby rozpoznania realizowanego począwszy oodd  22000033  rr.. w ramach 
tematu „Równe traktowanie kobiet i męŜczyzn w stosunkach pracy” ppoosszzeerrzzoonnoo  ssppeekkttrruumm  
bbaaddaannyycchh  zzaaggaaddnniieeńń  mmiięęddzzyy  iinnnnyymmii  oo  kkwweessttiiee  rróówwnneeggoo  ttrraakkttoowwaanniiaa  kkoobbiieett  ii  mmęęŜŜcczzyyzznn  ww  
zzaakkrreessiiee  aawwaannssoowwaanniiaa,,  ddoossttęęppuu  ddoo  sszzkkoolleenniiaa  ww  cceelluu  ppooddnnoosszzeenniiaa  kkwwaalliiffiikkaaccjjii  
zzaawwooddoowwyycchh,,  wwaarruunnkkóóww  zzaattrruuddnniieenniiaa,,  zzaattrruuddnniiaanniiaa  ww  ppeełłnnyymm  ii  nniieeppeełłnnyymm  wwyymmiiaarrzzee  
cczzaassuu  pprraaccyy  oorraazz  ww  ggooddzziinnaacchh  nnaaddlliicczzbboowwyycchh. Celem badania jest uchwycenie 
istniejących róŜnic w traktowaniu kobiet i męŜczyzn w stosunkach pracy, stąd teŜ 
wybrane zagadnienia są badane z zastosowaniem kryterium poziomu wykształcenia, 
dodatkowych kwalifikacji, staŜu pracy, wieku, zajmowanego stanowiska. 

OOggóółłeemm  ww  22000044  rr..  pprrzzeebbaaddaannoo  33557799  oossóóbb  ww  115500  zzaakkłłaaddaacchh  pprraaccyy..    

W wyniku przeprowadzonych badań ustalono, Ŝe kobiety w Polsce stanowią wyraźną 
mmnniieejjsszzoośśćć  nnaa  wwyyŜŜsszzyycchh  ssttaannoowwiisskkaacchh  kkiieerroowwnniicczzyycchh – w 2002 r. zajmowały o blisko 
połowę mniej wyŜszych stanowisk niŜ męŜczyźni.  

Podobnie kształtowała się sytuacja w 2003 r. 

Niekorzystny stosunek dotyczy zarówno sektora publicznego, jak i w większym 
stopniu prywatnego. Przewagę kobiet zanotowano jedynie w zakładach sektora 
publicznego zatrudniających do 100 pracowników. 

W świetle zgromadzonych danych wydaje się, Ŝe tak znaczna przewaga męŜczyzn na 
wyŜszych stanowiskach jest uwarunkowana kulturowo. Tradycyjne pojmowanie roli 
kobiety jako opiekunki odpowiedzialnej przede wszystkim za wychowanie potomstwa i 
podtrzymywanie ogniska domowego sprawia, Ŝe same zainteresowane często nie aspirują 
do piastowania wyŜszych stanowisk, jako wymagających pełnej dyspozycyjności i 
zaangaŜowania, a przez to zagraŜających wypełnieniu jednoznacznie sformułowanych 
oczekiwań społecznych. Potwierdza to znamienny fakt, iŜ kobiety cztery razy częściej od 
męŜczyzn korzystają z dwóch dni zwolnienia od pracy z tytułu wychowywania dzieci w 
wieku do lat 14.  
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WW  zzaakkrreessiiee  wwyynnaaggrrooddzzeeńń brak równego traktowania był najbardziej zauwaŜalny 
w grupie osób zatrudnionych na wyŜszych stanowiskach kierowniczych. Kobiety 
zajmujące te stanowiskach zarabiały w 2002 roku o 17,1% mniej od swoich kolegów. W 
2003 roku sytuacja uległa nieznacznemu pogorszeniu – róŜnica ta zwiększyła się do 20,7 
punktu procentowego i wynosi ponad jedną piątą wynagrodzenia otrzymywanego przez 
kobiety. W pozostałych grupach pracowniczych róŜnice nie są aŜ tak drastyczne.  

Bilans roczny w 2003 r. w sposób znaczący uwypukla róŜnicę pomiędzy płciami – 
wyŜsza pensja męŜczyzn sprawia, Ŝe róŜnica między rocznym wynagrodzeniem kobiet i 
męŜczyzn jest równa trzem średnim miesięcznym wynagrodzeniom kobiet. 
Przeprowadzone badanie wykazało, Ŝe na niŜszych stanowiskach kierowniczych nie 
zanotowano znaczących róŜnic w wynagrodzeniach.  

W badanej próbie nie wystąpiły widoczne róŜnice pomiędzy kobietami 
i męŜczyznami ww  zzaakkrreessiiee  ddoossttęęppuu,,  ppoopprrzzeezz  aawwaannss,,  ddoo  wwyyŜŜsszzyycchh  ssttaannoowwiisskk 
kierowniczych. Kobiety pracowały średnio 6 miesięcy krócej by uzyskać wyŜsze 
stanowisko (kobiety: 10 lat i 1 miesiąc – męŜczyźni: 10 lat i 7 miesięcy), ale  upragniony 
awans osiągają w wieku wyŜszym o 4 miesiące od męŜczyzn (kobiety: 40 lat i 1 miesiąc – 
męŜczyźni: 39 lat i 9 miesięcy). 

W badaniu nie stwierdzono dyskryminacji pracowników w zakresie ukształtowania 
wwaarruunnkkóóww  pprraaccyy, zarówno w zakresie pracy w niedogodnych godzinach pracy, jak i pracy 
w godzinach nadliczbowych.  

Kobiety częściej niŜ męŜczyźni wwyykkoorrzzyyssttuujjąą  uupprraawwnniieenniiaa  pprrzzyyssłłuugguujjąąccee  rrooddzziiccoomm z 
racji wychowywania potomstwa. Z prawa do dwudniowego zwolnienia od pracy z tytułu 
wychowywania przynajmniej jednego dziecka w wieku do 14 lat korzystała co czwarta 
kobieta i co siódmy męŜczyzna. 

Na wyŜszych stanowiskach kierowniczych wykorzystanie w/w uprawnień wyraźnie 
się zmniejsza, zarówno wśród kobiet, jak i wśród męŜczyzn. 

Tendencja spadku przyrostu naturalnego ma odzwierciedlenie równieŜ w środowisku 
pracy. W 2003 r. kobiety przebywały nnaa  uurrllooppiiee  mmaacciieerrzzyyńńsskkiimm przeciętnie 118 dni. Z 
tego urlopu korzystała jedna na dwadzieścia pięć kobiet. Jeszcze mniej kobiet korzystało 
z prawa do urlopu wychowawczego i przeciętnie wykorzystywały 217 dni. W przypadku 
kobiet na wyŜszych stanowiskach kierowniczych ma to juŜ charakter śladowy, jednak jest 
to raczej wynikiem świadomego planowania kariery – kobiety najpierw wychowują 
dzieci, a później starają się poświęcić pracy. 

MęŜczyźni - prawdopodobnie z powodu uwarunkowań społecznych - korzystają 
z tych uprawnień w stopniu marginalnym. 

WW  22000044  rr..  ddoo  PPaańńssttwwoowweejj  IInnssppeekkccjjii  PPrraaccyy  wwppłłyynnęęłłyy  9944  sspprraawwyy,,  kkttóórryycchh  pprrzzeeddmmiiootteemm  
bbyyłłaa  ddyysskkrryymmiinnaaccjjaa  ww  ssttoossuunnkkaacchh  pprraaccyy..    

Jedynie 21 procent z nich okazało się zasadnymi, w 4 procentach skarg zarzuty 
znalazły częściowe potwierdzenie. Zarzut molestowania seksualnego podniesiono w 
ośmiu skargach: 4 uznano za bezzasadne, co do trzech wskazano sąd jako właściwy do 
ich rozpatrzenia, jednej nie moŜna było zweryfikować z uwagi na zaszłą zmianę 
dyrektora – wskazanego jako sprawcę molestowania seksualnego. 
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Skargi z zakresu dyskryminacji stanowiły zaledwie 0,3% ogółu skarg zgłoszonych do 
Państwowej Inspekcji Pracy w 2004 r. 

WW  ppiieerrwwsszzyymm  ppóółłrroocczzuu  22000055  rr.. do Państwowej Inspekcji Pracy wpłynęło 115566  sskkaarrgg 
podnoszących zarzut dyskryminacji, w tym 9 dotyczących molestowania seksualnego. 
Tylko 13,5 procent spośród rozpatrzonych skarg okazało się zasadne. Odnotowany wzrost 
liczby zgłoszonych skarg zdaje się świadczyć o wzroście rozpoznawalności zjawiska 
dyskryminacji wśród pracowników oraz coraz szerszym upowszechnieniu przepisów 
równościowych. 

AAnnaalliizzaa  ppoowwyyŜŜsszzyycchh  sskkaarrgg  wwyykkaazzaałłaa,,  ŜŜee  pprroobblleemmaattyykkaa  ddyysskkrryymmiinnaaccjjii  zzaazzwwyycczzaajj  nniiee  
ssttaannoowwii  iicchh  ggłłóówwnneeggoo  pprrzzeeddmmiioottuu. Występuje ona zwykle obok zasadniczych problemów 
poruszanych przez skarŜących, np. nieprzestrzegania przez pracodawcę przepisów 
dotyczących wynagrodzeń za pracę, czasu pracy, nawiązania i rozwiązania stosunku 
pracy itd. W wielu skargach dotyczących problemu dyskryminacji sygnalizowane jest 
jednocześnie zjawisko mobbingu. Niejednokrotnie osoby skarŜące posługują się 
terminem dyskryminacja, pomimo Ŝe skarga odnosi się faktycznie do mobbingu – i na 
odwrót. Dla zainteresowanych róŜnica pomiędzy mobbingiem a dyskryminacją często 
pozostaje nieuchwytna. 

W skargach w róŜny sposób określano przyczyny oraz kryteria dyskryminacji. W 
wielu przypadkach skarŜący wskazywali kilka moŜliwych kryteriów albo ograniczali się 
jedynie do ogólnego stwierdzenia, Ŝe dyskryminacja ma miejsce, nie podając jej 
motywów. 

Zawarte w skargach zarzuty nierównego traktowania pracowników najczęściej 
dotyczyły dyskryminacji ze względu na wiek, stan zdrowia i niepełnosprawność, wymiar 
czasu pracy, przynaleŜność związkową, w mniejszym stopniu ze względu na płeć.  

Do najczęstszych przejawów dyskryminacji – w ocenie skarŜących - naleŜy zaliczyć 
niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia lub innych warunków zatrudnienia, zaś w 
dalszej kolejności wymieniane jest pomijanie przy awansowaniu oraz typowaniu do 
udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe. 

W wielu skargach zaobserwowano uŜywanie przez pracowników słownictwa 
nacechowanego emocjonalnie, w niedostatecznym stopniu są opisywane natomiast fakty. 
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Dr GraŜyna Spytek-Bandurska 
Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego 

Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan 

  

RRóówwnnoouupprraawwnniieenniiee  kkoobbiieett  ii  mmęęŜŜcczzyyzznn  nnaa  rryynnkkuu  pprraaccyy    

ww  pprraakkttyyccee  pprraaccooddaawwccóóww    
 
 

Na wstępie naleŜy zaznaczyć, Ŝe badania i analizy potwierdzają zjawisko gorszej 
sytuacji kobiet na rynku pracy. KKoobbiieettyy  ssąą  bbaarrddzziieejj  zzaaggrrooŜŜoonnee  uuttrraattąą  pprraaccyy,,  jjaakk  rróówwnniieeŜŜ  
mmaajjąą  mmnniieejjsszzee  mmooŜŜlliiwwoośśccii  zznnaalleezziieenniiaa  nnoowweejj  pprraaccyy.. 

Zdaniem pracodawców podstawową przyczyną tej sytuacji jest fakt, Ŝe kobiety 
bywają mniej dyspozycyjne z powodu obarczenia ich obowiązkami domowymi. Nie 
oznacza to jednak, Ŝe są mniej zainteresowane pracą zawodową. BBaarriieerrąą  ww  zzaattrruuddnniiaanniiuu  
kkoobbiieett  jjeesstt  uuggrruunnttoowwaannyy  sstteerreeoottyypp,,  ŜŜee  wwyykkoonnuujjąą  oonnee  ffuunnkkccjjee  ooppiieekkuuńńcczzoo--wwyycchhoowwaawwcczzee..  
PPoonnaaddttoo  oocchhrroonnnnee  pprrzzeeppiissyy  pprraawwaa  pprraaccyy dają kobietom w ciąŜy i matkom sprawującym 
opiekę nad małym dzieckiem szereg uprawnień, które często prowadzą do zmniejszenia 
ich szans na zatrudnienie. Negatywną cechą przypisywaną kobietom jest częsta absencja 
w pracy. Postaw tych nie zmienia fakt, Ŝe uprawnienia rodzicielskie przysługują zarówno 
kobiecie, jak i męŜczyźnie. 

Zdaniem pracodawców, mmęęŜŜcczzyyźźnnii  ppoommiimmoo  pprrzzyyzznnaanniiaa  iimm  pprraawwaa  ddoo  kkoorrzzyyssttaanniiaa  zz  
uurrllooppóóww  wwyycchhoowwaawwcczzyycchh  oorraazz  zzwwoollnniieeńń  ooppiieekkuuńńcczzyycchh  nnaa  ddzziieecckkoo  rrzzaaddzziieejj  kkoorrzzyyssttaajjąą z tego 
uprawnienia i wciąŜ tradycyjnie funkcje opiekuńcze są częściej sprawowane przez kobiety. 
Ponadto zwiększenie udziału ojców w opiece nad chorym dzieckiem nie zawsze jest moŜliwe 
- chodzi na przykład o rodziny niepełne tworzone głównie przez kobiety z dziećmi. 

MMiimmoo  wwyyrraaŜŜaannyycchh  oobbaaww  zzwwiiąązzaannyycchh  zz  zzaattrruuddnniiaanniieemm  kkoobbiieett,,  nniiee  mmooŜŜnnaa  ppoommiinnąąćć  
zzmmiiaann  zzaacchhooddzząąccyycchh  ww  ppoossttaawwaacchh  pprraaccooddaawwccóóww.. Przyjmując pracownika do pracy 
deklarują oni inne kryteria niŜ płeć, stan cywilny czy sytuacja rodzinna kandydata. Na ich 
decyzje o zatrudnieniu wpływ mają przede wszystkim takie cechy, jak: wykształcenie, 
odpowiedzialność, pracowitość, doświadczenie zawodowe, a takŜe dyspozycyjność. 
Pracodawcy cenią u kobiet pracowitość, dokładność, obowiązkowość, lojalność i 
przywiązanie do pracy.  

NaleŜy podkreślić, Ŝe trudności w uzyskaniu zatrudnienia przez kobiety wynikają 
często z niedostosowania ofert pracy do potencjału kwalifikacyjnego, który reprezentują, 
mimo Ŝe mają one wyŜszy poziom wykształcenia niŜ męŜczyźni.  

Istotną barierę w zatrudnianiu kobiet stanowią równieŜ nazbyt ochronne przepisy 
prawa pracy związane z rodzicielstwem. Przyczyniają się one do powiększania kosztów 
działalności pracodawców i utrudniają organizację pracy. Kobiety „przegrywają” z 
męŜczyznami o pracę przez prawo w tym znaczeniu, Ŝe rozbudowane przepisy ochronne 
prawa pracy dają im szereg uprawnień, które mogą prowadzić do zmniejszenia szans na 
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zatrudnienie. Korzystanie z urlopów i zwolnień opiekuńczych moŜe negatywnie wpływać 
na rozwój kariery zawodowej kobiet. WaŜną rolę odgrywa bowiem upływ czasu, który 
przy szybkim tempie rozwoju pracy hamuje lub ogranicza ich aktywność. 

WW  zzwwiiąązzkkuu  zz  ttyymm  nnaalleeŜŜyy::  

1) zzwweerryyffiikkoowwaaćć  oobboowwiiąązzuujjąąccee  pprrzzeeppiissyy  pprraawwaa  pprraaccyy związane z rodzicielstwem 
przez stworzenie większych zachęt do zatrudniania kobiet, np. przez promowanie 
elastycznych form pracy i organizacji czasu pracy;  

2) uuppoowwsszzeecchhnniiaaćć  tteelleepprraaccęę  w firmach wykorzystujących nowe technologie 
informatyczno-telekomunikacyjne, przekonując pracodawców o dogodności 
takiej formy pracy i przełamując bariery mentalnościowe w zatrudnianiu kobiet, 

3) wwpprroowwaaddzziićć  rroozzwwiiąązzaanniiaa  ppoozzwwaallaajjąąccee  ggooddzziićć  oobboowwiiąązzkkii  zzaawwooddoowwee  zz  ooppiieekkąą  nnaadd  
ddzziieeććmmii, np. przez rozszerzenie róŜnych instytucji „zastępczych” - zarówno 
publicznych, jak i prywatnych - w stosunku do opieki sprawowanej osobiście 
przez pracownice-matki oraz ułatwienie dostępu do usług opiekuńczych poprzez 
obniŜenie opłat, 

4) rroozzwwiijjaaćć  kksszzttaałłcceenniiee  uussttaawwiicczznnee w celu systematycznego podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych przez kobiety. 

 

WaŜne jest dokonanie weryfikacji obowiązujących przepisów o równym traktowaniu 
w zatrudnieniu. NNaalleeŜŜyy  pprroommoowwaaćć  ttaakkiiee  rroozzwwiiąązzaanniiaa,,  kkttóórree  zzjjaawwiisskkuu  ddyysskkrryymmiinnaaccjjii  bbęęddąą  
zzaappoobbiieeggaaćć  ii  ooddppoowwiieeddnniioo  cchhrroonniićć  oobbiiee  ssttrroonnyy  ssttoossuunnkkuu  pprraaccyy.. Pracodawcy mają 
trudności z właściwą interpretacją przepisów dotyczących dyskryminacji. Zadają pytania, 
jak mają w praktyce stosować niejednoznacznie brzmiące przepisy. MoŜna wskazać wiele 
róŜnych przypadków, w których granica w określeniu, co jest dyskryminacją a co nią nie 
jest, staje się dość płynna. WWąąttpplliiwwoośśccii  iissttnniieejjąą, a nie ma Ŝadnego punktu odniesienia – 
bbrraakk  ddoobbrryycchh  pprraakkttyykk  ii  wwzzoorrccóóww  ppoossttęęppoowwaanniiaa,,  bbrraakkuujjee  oorrzzeecczznniiccttwwaa  ssąąddoowweeggoo. Te same 
zachowania mogą być postrzegane i oceniane w odmienny sposób, zaleŜnie od 
okoliczności. W celu zobiektywizowania przesłanek dyskryminacji przy ocenie 
konkretnego zachowania powinno następować odwołanie się do pewnego wzorca, do 
odgórnie przyjętych standardów. 

Warto zasygnalizować, Ŝe wwpprroowwaaddzzaanniiee  ddoolleegglliiwwyycchh  ssaannkkccjjii  ddllaa  pprraaccooddaawwccyy  zzaa  
nniieepprrzzeessttrrzzeeggaanniiee  pprrzzeeppiissóóww  nniiee  rroozzwwiiąąŜŜee  tteeggoo  pprroobblleemmuu. Specyfika i trudności z 
identyfikacją dyskryminacji działają przeciwko samym pracodawcom, którzy z tym 
zjawiskiem chcą walczyć. Nierówne traktowanie pracowników nie sprzyja budowaniu 
„zdrowych” relacji w firmie, negatywnie wpływa na atmosferę w pracy, demobilizuje 
pracowników i zwiększa koszty działalności. Stąd trzeba myśleć przede wszystkim o 
prewencji i działaniach edukacyjno-wychowawczych. 
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WW  ttyymm  cceelluu  nnaalleeŜŜyy  zzaabbiieeggaaćć,,  aabbyy  pprraaccooddaawwccyy::  

1) wwpprroowwaaddzzaallii  ww  pprrzzeeppiissaacchh  wweewwnnąąttrrzzzzaakkłłaaddoowwyycchh  ssppeeccjjaallnnee  pprroocceedduurryy  
ppoossttęęppoowwaanniiaa na okoliczność wystąpienia róŜnych sytuacji, np.: ciąŜy pracownicy, 
przyjęcia do pracy nowej osoby lub powrotu po dłuŜszej nieobecności w pracy, 

2) wwłłaaśścciiwwiiee  pprrzzeepprroowwaaddzzaallii  pprroocceess  rreekkrruuttaaccjjii  ii  sseelleekkccjjii  pprraaccoowwnniikkóóww,  

3) wwyyzznnaacczzaallii  jjaassnnee  --  ttoo  jjeesstt  oobbiieekkttyywwnniiee  ii  pprraawwnniiee  uuzzaassaaddnniioonnee  -- kkrryytteerriiaa  oocceennyy  
pprraaccyy, przy uŜyciu właściwych i koniecznych środków, 

4) zzwwiięękksszzaallii  śśwwiiaaddoommoośśćć  kkaaddrryy  kkiieerroowwnniicczzeejj  nnaa  tteemmaatt  rróówwnnoouupprraawwnniieenniiaa  kkoobbiieett  ii  
mmęęŜŜcczzyyzznn, 

5) wwpprroowwaaddzzaallii  ww  ffiirrmmiiee  iinnssttyyttuuccjjęę  rrzzeecczznniikkaa – tj. osoby, która będzie przyjmować od 
pracowników informacje (skargi) o nierównym traktowaniu, 

6) nnaawwiiąązzyywwaallii  kkoonnttaakkttyy  zz  pprrzzeeddssttaawwiicciieellaammii  zzwwiiąązzkkóóww  zzaawwooddoowwyycchh, do których 
częściej i szybciej mogą trafiać sygnały o dyskryminacji w miejscu pracy, 

7) eedduukkoowwaallii  pprraaccoowwnniikkóóww  ww  tteemmaattyyccee  ddyysskkrryymmiinnaaccjjii poprzez: szkolenia, spotkania z 
kierownictwem, wymianę informacji, doradztwo, 

8) ddookkoonnyywwaallii  pprrzzeegglląądduu  ssttrruukkttuurr  oorrggaanniizzaaccyyjjnnyycchh (szczególnie w duŜych 
korporacjach), 

9) wwpprroowwaaddzzaallii  nnoowwoocczzeessnnee  ssyysstteemmyy  zzaarrzząąddzzaanniiaa  zzaassoobbaammii  lluuddzzkkiimmii, 

10) wwssppóółłpprraaccoowwaallii  zz  iinnssppeekkccjjąą  pprraaccyy  ww  zzaakkrreessiiee  wwłłaaśścciiwweeggoo  ssttoossoowwaanniiaa  pprrzzeeppiissóóww, 

11) uuppoowwsszzeecchhnniiaallii  iinnssttyyttuuccjjęę  mmeeddiiaaccjjii  ww  cceelluu  ppoolluubboowwnneeggoo  rroozzssttrrzzyyggaanniiaa  kkwweessttiiii  
ssppoorrnnyycchh  zzwwiiąązzaannyycchh  zz  ddyysskkrryymmiinnaaccjjąą. 

 

PPrraaccooddaawwccyy  ppoowwiinnnnii  uucczzeessttnniicczzyyćć  ww  rróóŜŜnnyycchh  sszzkkoolleenniiaacchh,,  aa  ttaakkŜŜee  sseemmiinnaarriiaacchh  ii  
kkoonnffeerreennccjjaacchh  uucczząącc  ssiięę,,  jjaakk  mmooŜŜnnaa  pprrzzeecciiwwddzziiaałłaaćć  ddyysskkrryymmiinnaaccjjii  ww  zzaattrruuddnniieenniiuu.. Na 
uwagę zasługują te szkolenia, które pozwalają na: 

- właściwe konstruowanie systemów wynagradzania, 

- planowanie awansów, 

- doskonalenie systemów komunikacji i monitorowanie problemów róŜnych grup 
zawodowych. 

  

WWaarrttoo  ppooddkkrreeśślliićć  rroollęę  oorrggaanniizzaaccjjii  pprraaccooddaawwccóóww  ww  kksszzttaałłttoowwaanniiuu  ssttoossuunnkkóóww  pprraaccyy  
ooppaarrttyycchh  nnaa  rróówwnnoouupprraawwnniieenniiuu  kkoobbiieett  ii  mmęęŜŜcczzyyzznn..  IIssttoottnnee  zznnaacczzeenniiee  mmaa  pprrzzeekkaazzyywwaanniiee  
wwiieeddzzyy  nnaa  tteemmaatt  jjuuŜŜ  ffuunnkkccjjoonnuujjąąccyycchh  ii  sspprraawwddzzoonnyycchh  rroozzwwiiąązzaańń  ww  pprrzzeeddssiięębbiioorrssttwwaacchh  
zzaaggrraanniicczznnyycchh,,  aa  ttaakkŜŜee  pprroommoowwaanniiee  wwłłaaśścciiwwyycchh  ppoossttaaww  wwśśrróódd  sswwooiicchh  cczzłłoonnkkóóww  ii  
wwyyjjaaśśnniieenniiee,,  jjaakk  sskkuutteecczznniiee  pprrzzeecciiwwddzziiaałłaaćć  zzaacchhoowwaanniioomm  ddyysskkrryymmiinnaaccyyjjnnyymm..  
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Henryk Michałowicz 
Konfederacja Pracodawców Polskich 

PPoopprraawwaa  ssttaannuu  pprrzzeessttrrzzeeggaanniiaa  pprrzzeeppiissóóww  

aannttyyddyysskkrryymmiinnaaccyyjjnnyycchh  ww  PPoollssccee    
 
 

Zabierając głos, jako ostatni, przyłączam się do tez jakie zaprezentowali przedmówcy 
oraz chciałbym wskazać na ttrrzzyy  kkwweessttiiee, które, w moim przekonaniu, ppoozzyyttyywwnniiee  
wwppłłyywwaajjąą  bbąąddźź  bbęęddąą  wwppłłyywwaaćć  nnaa  ssttaann  pprrzzeessttrrzzeeggaanniiaa  pprrzzeeppiissóóww  aannttyyddyysskkrryymmiinnaaccyyjjnnyycchh  
ww  PPoollssccee.. 

Chciałbym podkreślić, Ŝe pprraaccooddaawwccyy  zzaaaannggaaŜŜoowwaannii  ssąą  ww  sszzeerreegg  pprrooggrraammóóww  
ffiinnaannssoowwaannyycchh  zzee  śśrrooddkkóóww  EEuurrooppeejjsskkiieeggoo  FFuunndduusszzuu  SSppoołłeecczznneeggoo..  WW  pprrooggrraammaacchh  ttyycchh  
wwiieellee  mmiieejjssccaa  ppoośśwwiięęccaa  ssiięę  rróówwnnoośśccii  ppłłccii, jako tego elementu, który niekiedy jest celem 
samym w sobie projektu, albo tworzy wartość dodaną przedsiębranej inicjatywy, a 
spełnienie tego kryterium zwiększa szansę na zakwalifikowanie złoŜonego wniosku do 
realizacji. W ten sposób, o czym się niekiedy zapomina, w miękki, ale i skuteczny, 
sposób wwppłłyywwaa  ssiięę  nnaa  ssttaann  wwiieeddzzyy  ii  ppoossttęęppoowwaanniiee  pprraaccooddaawwccóóww odnośnie przestrzegania 
przepisów antydyskryminacyjnych. Konfederacja Pracodawców Polskich jest 
koordynatorem wielu takich projektów i doświadczenia, jakie mogę Państwu przekazać, 
są pozytywne. 

Na dzień dzisiejszy nniiee  wwyykksszzttaałłcciiłłaa  ssiięę  jjeesszzcczzee  lliinniiaa  oorrzzeecczznniiccttwwaa  ddoottyycczząąccaa  
rroosszzcczzeeńń  pprraaccoowwnniicczzyycchh  zz  ttyyttuułłuu  ddoośśwwiiaaddcczzaanneejj  ddyysskkrryymmiinnaaccjjii  ww  pprraaccyy.  NaleŜałoby 
przyjąć, Ŝe jeŜeli orzeczenia te będą zasądzane w znacznej wysokości (kodeks pracy 
postanawia tu, Ŝe mają być one na tyle wysokie, aby zniechęcały pracodawców do takich 
praktyk), to sprawami tymi zainteresują się kancelarie prawne, które, przyciągane 
wysokimi, potencjalnymi zyskami, będą zainteresowane reprezentacją pracowników. 
MMooŜŜee  ttoo  bbyyćć  nniieezzwwyykkllee  sskkuutteecczznnyymm  śśrrooddkkiieemm  ooddddzziiaałłyywwaanniiaa  nnaa  ppoossttaawwyy  nniieeuucczzcciiwwyycchh  
pprraaccooddaawwccóóww..  

Ponadto chciałbym pokreślić, Ŝe zzmmiiaannoomm  ww  kkooddeekkssiiee  pprraaccyy  ppoowwiinnnnaa  ttoowwaarrzzyysszzyyćć  
ooddppoowwiieeddnniiaa  iicchh  kkoooorrddyynnaaccjjaa  zz  ssyysstteemmeemm  zzaabbeezzppiieecczzeenniiaa  ssppoołłeecczznneeggoo. Niekiedy brakuje 
kompleksowego podejścia w tym zakresie, co powoduje, Ŝe pracodawcy wyręczają 
niestety państwo z jego zadań, a to ppoowwiięękksszzaa  kkoosszzttyy  pprraaccyy. W tym miejscu chciałbym 
przywiołać orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Pani Deeker 
z dnia 8 listopada 1990 r. (C-177/88). Kobiecie tej odmówiono zatrudnienia z powodu 
ciąŜy, co Trybunał uznał za dyskryminację w zatrudnieniu z uwagi na płeć. Trybunał, co 
jest bardzo istotne, uznał na kanwie tej sprawy, Ŝe ddyysskkrryymmiinnaaccjjii takiej nniiee  mmooŜŜnnaa  uuzznnaaćć  
zzaa  uusspprraawwiieeddlliiwwiioonnąą  wwsskkaazzuujjąącc  nnaa  ssttrraattyy  ffiinnaannssoowwee,,  jjaakkiiee  ppoonniióóssłłbbyy  pprraaccooddaawwccaa  
zzaattrruuddnniiaajjąąccyy  cciięęŜŜaarrnnąą  kkoobbiieettęę  ww  ookkrreessiiee  jjeejj  uurrllooppuu  mmaacciieerrzzyyńńsskkiieeggoo. Jak widać na tle 
tego przykładu, brak koordynacji przepisów prawa pracy i przepisów regulujących 
zaopatrzenie społeczne moŜe być samym w sobie źródłem dyskryminacji. Jako przykład 
takiego stanu rzeczy wskazuję na fakt, Ŝe oorrggaannyy  ZZUUSS––uu  cczzęęssttoo  kkwweessttiioonnuujjąą  uummoowwęę  oo  
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pprraaccęę  zzaawwaarrttąą  zz  kkoobbiieettąą  ww  cciiąąŜŜyy  ii  uuzznnaajjąą  jjąą  zzaa  ppoozzoorrnnąą,,  zzaawwaarrttąą  ww  cceelluu  wwyyłłuuddzzeenniiaa  
śśwwiiaaddcczzeeńń..  Takie praktyki oczywiście nie wpływają pozytywnie na przestrzeganie 
przepisów antydyskryminacyjnych i powodują, Ŝe pracodawcy boją się zatrudniać kobiety 
w ciąŜy. Jako iinnnnyy  pprrzzyykkłłaadd  pprrzzeerrzzuuccaanniiaa  zzaaddaańń  ppaańńssttwwaa  nnaa  pprraaccooddaawwccóóww wskazałbym 
ppoossttaannoowwiieenniiaa  kkooddeekkssuu  pprraaccyy  oo  oocchhrroonniiee  pprrzzeedd  zzwwoollnniieenniieemm  oossóóbb  ww  wwiieekkuu  
pprrzzeeddeemmeerryyttaallnnyymm..  Zapis taki niewątpliwie przyczynia się do dyskryminacji kandydatów 
do pracy z uwagi na wiek. Jest szkodliwy zarówno dla pracodawców, osób poszukujących 
pracy jak i samych pracowników, którzy mogą obawiać się zwolnienia z pracy tuŜ przed 
osiągnięciem wieku emerytalnego. Z punktu wiedzenia zainteresowanych jest to zapis dla 
nich neutralny, ale znakomicie za to wyręcza państwo, poniewaŜ osoba taka nie mogąc 
być zwolniona nie jest w tym czasie przez nie wspomagana. 
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Irmina Kotiuk 
Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej 

PPoollsskkiiee  pprrzzeeppiissyy  aannttyyddyysskkrryymmiinnaaccyyjjnnee  ww  kkooddeekkssiiee  pprraaccyy    

 
1. WSTĘP 

 Podejmując temat zakazu dyskryminacji w polskim prawie pracy, warto wyjść od 
przepisów Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, która w art. 32 i 33 wprowadza do zasad 
ogólnych obowiązujących w Polsce zasady: równości wszystkich wobec prawa, zakazu 
dyskryminacji w Ŝyciu społecznym, politycznym i gospodarczym oraz równouprawnienia 
kobiet i męŜczyzn.  

Art. 32 Konstytucji 
1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. 
2. Nikt nie moŜe być dyskryminowany w Ŝyciu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek 
przyczyny.  
Art. 33 Konstytucji 
1. Kobieta i męŜczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w Ŝyciu rodzinnym, politycznym, 
społecznym i gospodarczym. 
2. Kobieta i męŜczyzna mają w szczególności równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do 
jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do 
zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń.  

 Ponadto zakaz dyskryminacji i zasada równego traktowania deklarowane są w licznych 
dokumentach międzynarodowych. Przykładowo moŜna przytoczyć art. 2 Powszechnej 
Deklaracji Praw Człowieka z dn. 10 grudnia 1948 roku, art. 26 Międzynarodowego Paktu 
Praw Obywatelskich i Politycznych z dn. 16 grudnia 1966 roku (Dz.U. 1977; nr 38, poz. 169). 
Zakaz dyskryminacji wynika równieŜ z kilku konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy. 
Szczególne znaczenie ma konwencja nr 111, dotycząca dyskryminacji w zakresie zatrudnienia 
i wykonywania zawodu z dn. 25 czerwca 1958 roku. PowyŜsze dokumenty są ratyfikowane 
przez Polskę i wynika z nich obowiązek przestrzegania zasady niedyskryminacji.  

 RównieŜ liczne akty prawa wspólnotowego poświęcone są zakazowi dyskryminacji. 
Wprowadzają go m.in. art. 141 (dawny art. 119) Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 
Europejską32 oraz unijne dyrektywy33. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej nałoŜyło 
obowiązek dostosowania polskiego prawa do prawa wspólnotowego, równieŜ w tym zakresie. 
O jakości i skutkach tej implementacji niŜej. 

                                                 
32 Tzw. Traktat Rzymski z dnia 25 marca 1957 roku. 
33 Dyrektywa 2000/43/WE z dn. 29.06.2000 r. w sprawie stosowania zasady rόwnego 
traktowania osόb bez względu na rasę lub pochodzenie etniczne; Dyrektywa 2000/78/WE z 
dn. 27.11.2000 r. ustanawiająca warunki ramowe na rzecz równego traktowania w dziedzinie 
zatrudnienia i pracy; Dyrektywa 2002/73/WE z dn. 23.09.2002 r. zmieniająca dyrektywę Rady 
76/207/EWG w sprawie stosowania zasady równego traktowania męŜczyzn i kobiet w 
zakresie dostępu do pracy, szkolenia zawodowego, awansu, warunków pracy oraz Dyrektywa 
75/117/EWG z dn. 
10.02.1975 r. w sprawie zbliŜenia prawa państw członkowskich w zakresie stosowania zasady 
równego wynagradzania męŜczyzn i kobiet. 
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2. ZASADY PRAWA PRACY 

 Przepisy Kodeksu Pracy, realizując zasady konstytucyjne, wprowadzają do katalogu 
podstawowych zasad prawa pracy w art. 112 k.p. zasadę równości pracowników w 
zatrudnieniu oraz w art. 113 k.p. zakaz dyskryminacji bezpośredniej i pośredniej w 
zatrudnieniu. Warto przyjrzeć się bliŜej tym przepisom.  
 
Art. 112  kodeksu pracy  

Pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych 
obowiązków; dotyczy to w szczególności równego traktowania męŜczyzn i kobiet w 
zatrudnieniu.  

 Z zasady określonej w  art. 112 k.p. wynika przede wszystkim, Ŝe pracownicy posiadają 
równe prawa z tytułu wykonywania tej samej pracy w jednakowy sposób.34 Nie wyklucza to 
jednak róŜnicowania sytuacji pracowników ze względu na obiektywnie określone, 
sprawiedliwe kryteria. Jedną z podstawowych cech róŜniących ludzi, a więc i pracowników, 
jest płeć. Zasada równości pracowników skonkretyzowana została więc poprzez wskazanie, Ŝe 
w szczególności dotyczy ona równego traktowania kobiet i męŜczyzn w zatrudnieniu. Termin 
„w zatrudnieniu” został wprowadzony przez ustawę z dnia 24 sierpnia 2001 roku35 i zastąpił 
termin „w dziedzinie pracy”. W ten sposób ustawodawca rozszerzył zasadę równego 
traktowania na wszystkie sfery statusu pracowników, równieŜ wykraczających poza prawo 
stosunku pracy określone w kodeksie pracy. Zasada równości pracowników w zatrudnieniu 
obejmuje równieŜ na przykład nawiązanie stosunku pracy, warunki wykonywania pracy i 
dostęp do szkoleń zawodowych. Zasada ta dotyczy wszystkich podmiotów tworzących prawo 
i wszelkie źródła prawa pracy muszą czynić jej zadość (regulaminy pracy, umowa o pracę, 
układy zbiorowe).  
 
Art. 113 kodeksu pracy   
Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze 
względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, 
przynaleŜność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a takŜe ze 
względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym 
wymiarze czasu pracy - jest niedopuszczalna.  

 Zasada niedyskryminacji (zakaz dyskryminacji) wyraŜona w art. 113 k.p. jest ujęta 
szeroko i obejmuje całą sferę zatrudnienia. Termin zatrudnienie, wprowadzony ustawą z dnia 
24 sierpnia 2001 roku obejmuje, podobnie jak wyŜej, zarówno etap doboru pracowników, 
nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy, warunki zatrudnienia, awansu oraz dostępu do 
szkoleń, a więc wszystkie etapy stosunku pracy i jego treść.36 Zakaz dyskryminacji obejmuje 
dyskryminację bezpośrednią i pośrednią, które to pojęcia są zdefiniowane w art. 183a § 3 i 4 
k.p. (o czym w dalszej części opracowania). Przepis art. 113 k.p. wskazuje ponadto kryteria, 
które mogą stanowić podstawę dyskryminacji. Są to płeć, wiek, niepełnosprawność, rasa, 
religia, narodowość, przekonania polityczne, przynaleŜność związkowa, pochodzenie 
etniczne, wyznanie, orientacja seksualna. ZauwaŜyć naleŜy, Ŝe jest to katalog przykładowy o 
czym świadczy sformułowanie „jakakolwiek dyskryminacja (…), a w szczególności (…)”. 

                                                 
34 K. Rączka: Podstawowe zasady prawa pracy (w:) Z. Salwa (red.): Kodeks pracy – 
komentarz, Warszawa 2004, s. 47 
35 Ustawa z dn. 24.08.2001 o zmianie ustawy kodeks pracy oraz zmianie niektórych innych 
ustaw; Dz. U Nr 128, poz. 1405  
36 K. Rączka: Podstawowe zasady prawa pracy…, s. 51 
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Ustawodawca więc zakazuje dyskryminacji w ogóle, jakiejkolwiek dyskryminacji, a 
jednocześnie zwraca szczególną uwagę na niektóre, najczęstsze, kryteria dyskryminacji. 

  RównieŜ dyskryminacja ze względu na zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymiarze 
czasu pracy oraz na czas określony lub nieokreślony jest niedopuszczalna. Gwarancje 
przestrzegania tej zasady są wyraŜone w art. 183d  i 183e k.p., zaś cały rozdział IIa poświęcony 
równemu traktowaniu w zatrudnieniu jest dalszą konkretyzacją zasady niedyskryminacji.  

 Dodać naleŜy jednak, Ŝe do podstawowych obowiązków pracodawcy naleŜy 
powstrzymanie się od praktyk dyskryminacyjnych. Złamanie tej zasady, czyli dyskryminacja 
pracownika, jest cięŜkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracodawcy i uzasadnia 
rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika bez wypowiedzenia.37  

 Ochrona obejmuje równieŜ etap rekrutacji, więc dotyczy takŜe kandydatów do pracy. 
Wychodząc z załoŜenia, Ŝe zasada niedyskryminacji jest powszechna, wysuwa się wniosek, iŜ 
osobie takiej, ofierze dyskryminacji w procesie rekrutacji do pracy, przysługuje roszczenie 
odszkodowawcze w związku z czynem niedozwolonym na podstawie przepisów prawa 
cywilnego.38 Dopuszczenie się praktyk dyskryminacyjnych w procesie rekrutacji jest czynem 
niedozwolonym (zakazanym przez prawo) i osoba, która w wyniku takiego działania nie 
została zatrudniona i poniosła szkodę moŜe wnosić o jej naprawienie zgodnie z art. 415 k.c. 
  
Art. 415 kodeksu cywilnego 
Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.  
 
 Naturalnie, jak w kaŜdym innym postępowaniu o odszkodowanie, poszkodowany 
musiałby wykazać szkodę oraz związek przyczynowy pomiędzy zawinionym działaniem 
sprawcy, czyli dyskryminacją, a szkodą. 

 Obie zasady: zasada równości pracowników i zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu, były 
przedmiotem orzecznictwa Sądu NajwyŜszego. Dla lepszego zrozumienia znaczenia tych 
przepisów pozwolę sobie przytoczyć kilka z nich. W wyroku z dnia 6 marca 2003 roku SN (I 
PK 171/02; MoPr 5/2004) stwierdził: „Zasady równego traktowania (art. 112 k.p.), oraz 
niedyskryminacji (art. 113 k.p.), a właściwie wyraŜona w tych przepisach jednolita (jak „dwie 
strony tego samego medalu”) zasada równego traktowania i niedyskryminacji, wprowadzona 
do kodeksu pracy z mocą od 2.06.1996 r. przez ustawę z 2.02.1996 r.39 naleŜy do katalogu 
podstawowych zasad prawa pracy, a więc jego norm ogólnych i zarazem mających 
podstawowe znaczenie dla tej gałęzi prawa, spełniających między innymi funkcję wytycznych 
legislacyjnych i dyrektyw wykładni pozostałych przepisów ustawodawstwa pracy”.  

 Ponadto, Sąd NajwyŜszy orzekł, Ŝe nakaz równego traktowania pracowników i zakaz 
dyskryminacji nie dotyczą stron stosunku pracy - pracownika i pracodawcy.40 Zasady te 
dotyczą jedynie pracowników i oznaczają obowiązek pracodawcy, polegający na ich 
niedyskryminowaniu. Chronią więc tylko jedną stronę stosunku pracy – pracownika. To w 
celu jego ochrony, jako słabszego podmiotu, zostały sformułowane te przepisy. 

 

                                                 
37 ibidem. 
38 ibidem. 
39 Ustawa z dn. 2.02.1996 o zmianie ustawy kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw; Dz. U. Nr 24, poz. 110 
40 Wyrok SN z dn. 5.02.1998r., I PKN 510/97, OSNP 1999, nr 4, poz. 115 
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3. RÓWNE TRAKTOWANIE W ZATRUDNIENIU – ROZDZIAŁ IIA KODEKSU PRACY 

Konkretyzacja i uszczegółowienie zasady zakazu dyskryminacji w prawie pracy następuje 
w rozdziale IIa kodeksu pracy, o czym była mowa wcześniej. Rozdział ten został dodany do 
kodeksu pracy w 2001 roku41 i następnie zmodyfikowany ustawą z dnia 14 listopada 2003 
roku o zmianie ustawy kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw42 z uwagi na 
dostosowanie polskiego prawa do prawa wspólnotowego. Nowela ta sformułowała nowy tytuł 
tego rozdziału „Równe traktowanie w zatrudnieniu”, który zastąpił tytuł dotychczasowy – 
„Równość traktowania kobiet i męŜczyzn”, ponadto rozszerzyła istniejące juŜ regulacje, 
stosując wyŜsze standardy niŜ w Unii Europejskiej.43  

Celem nowelizacji z dnia 14 listopada 2003 roku było dostosowanie polskiego prawa do 
zreformowanego prawa wspólnotowego, dotyczącego zakazu dyskryminacji (szczegółowiej o 
prawie wspólnotowym w dalszej części opracowania). Obecnie podejmiemy próbę przyjrzenia 
się nowym polskim regulacjom, które weszły w Ŝycie 1 stycznia 2004 roku.  

Art. 183a § 1 kodeksu pracy 
Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku 
pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, 
rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynaleŜność związkową, pochodzenie 
etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a takŜe bez względu na zatrudnienie na czas 
określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.  

Zacznijmy od art. 183a k.p., w którym w § 1 tego przepisu wymienia się katalog 
kryteriów, na podstawie których dyskryminacja jest zabroniona. Kryteria te to: płeć, 
wiek, niepełnosprawność, rasa, religia, narodowość, przekonania polityczne, przynaleŜność 
związkowa, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacja seksualna oraz zatrudnienie na czas 
określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. Warto 
zadać sobie pytanie: czy lista tych kryteriów jest zamknięta, czy teŜ są to tylko kryteria 
przykładowe? UŜyte w przepisie sformułowanie „w szczególności” wskazywałoby, Ŝe lista nie 
ma charakteru zamkniętego44 i moŜna sobie wyobrazić inne przyczyny dyskryminacji, niŜ 
wymienione w tym przepisie. „Pracownicy powinni być równo traktowani” nakazuje 
ustawodawca, potem zaś zwraca szczególną uwagę na niektóre przyczyny dyskryminacji – 
wydaje się, Ŝe na te najczęściej spotykane. Ponadto polska lista jest szersza od unijnej (patrz 
pkt A str. 20), choć nie zawiera pojęcia „przekonania”, co miałoby oznaczać przekonania 
ateistyczne45. Przy załoŜeniu jednak, Ŝe lista ta jest tylko przykładowa, dyskryminacja ze 
względu na przekonania ateistyczne jest nie tylko zakazana ale podlega szczególnej ochronie 
wyraŜonej w rozdziale IIa.   

MoŜna jednak argumentować, Ŝe katalog zabronionych kryteriów dyskryminacji jest 
zamknięty, a to ze względu na treść definicji „dyskryminacji bezpośredniej”. Kierując się 
literalnym brzmieniem tego przepisu, moŜna dojść do wniosku, Ŝe tylko dyskryminacja z 

                                                 
41 Ustawa z dn. 24.08.2001 o zmianie ustawy – kodeks pracy oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw… 
42 Dz. U. Nr 213, poz. 2081 
43 I. Boruta: Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu – nowe pojęcia, Monitor Prawa Pracy (MPP) 
nr 2/2004, s. 36 
44 K. Świderska: Zakaz dyskryminacji w wynagradzaniu w prawie polskim w odniesieniu do 
standardów międzynarodowych, Monitor Prawa Pracy (MPP) nr 5/2004, s. 139 
45 I. Boruta: Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu – nowa regulacja prawna, Praca i 
Zabezpieczenie Społeczne (PiZS) nr 2/2004, s. 3 
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„jednej lub kilku przyczyn określonych w §1” art. 183a jest zabroniona. Właśnie to odwołanie 
do przyczyn wymienionych w § 1, a nie do sformułowania „jakakolwiek dyskryminacja jest 
zabroniona” poddaje w wątpliwość otwartość katalogu kryteriów dyskryminacji.46 NaleŜy się 
jednak zastanowić nad celem, jaki przyświecał ustawodawcy w momencie przygotowywania 
nowelizacji rozdziału IIa kodeksu pracy. Jak podnosi prof. Ewa Łętowska jest to waŜny, choć 
często pomijany, element wspomagający interpretację przepisów47. W kontekście treści 
projektu Traktatu Konstytucyjnego UE (patrz pkt A str. 20) moŜna wnioskować, iŜ intencją 
polskiego ustawodawcy było wyjście naprzeciw proponowanym rozwiązaniom, aby uniknąć 
kolejnej nowelizacji w niedalekiej przyszłości. Takie rozumowanie przemawia za przyjęciem, 
Ŝe polski zakaz dyskryminacji dotyczy „jakiejkolwiek dyskryminacji”, przykładowo zaś 
wymienia najczęstsze jej przyczyny.  

MoŜna równieŜ wysnuć wniosek, Ŝe kaŜda dyskryminacja  jest zabroniona, zaś 
dyskryminacja z powodu kryteriów określonych w art. 183a  § 1 k.p jest dodatkowo objęta 
szczególną ochroną przewidzianą w rozdziale IIa kodeksu pracy. Trudno jednak znaleźć 
uzasadnienie dla takiej interpretacji, bo dlaczego inna sankcja miałaby grozić za 
dyskryminację ze względu na wiek niŜ na przykład ze względu na stan majątkowy 
pracownika?  

Zabroniona jest równieŜ dyskryminacja pracowników ze względu na zatrudnienie na czas 
określony lub nieokreślony, albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.  

Wyjaśnienia wymaga termin „równe traktowanie” uŜyty w art. 183a k.p.. Do określenia 
tego pojęcia posłuŜyły dwie kodeksowe definicje, a mianowicie „dyskryminacja 
bezpośrednia” i „dyskryminacja pośrednia”.  

Art. 183a § 3 kodeksu pracy 
Dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub z kilku przyczyn 
określonych w § 1 był, jest lub mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji mniej 
korzystnie niŜ inni pracownicy.  

Polska definicja dyskryminacji bezpośredniej zawarta jest w art. 183a  § 3 k.p.  istnieje, 
gdy pracownik z jednej lub kilku przyczyn wymienionych w § 1 tego przepisu, „był, jest lub 
mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niŜ inni pracownicy”. 
Sformułowanie uŜyte w polskich przepisach nie jest powtórzeniem uregulowań 
wspólnotowych, które dyskryminację bezpośrednią definiują nieco odmiennie. Część autorów 
błąd ten ocenia negatywnie, szczególnie podnosząc, Ŝe objęcie zakazem dyskryminacji 
zachowań hipotetycznych, na co wskazuje sformułowanie „mógłby”, dyskwalifikuje tę 
definicję (patrz dokładniej na ten temat pkt B str. 21).48 Przykładem dyskryminacji 
bezpośredniej w stosunku do pracownika, jest ustalenie niŜszego wynagrodzenia dla osoby 
tylko ze względu na jej płeć, wyznanie, orientację seksualną itp. Podobnie nie wytypowanie 
osoby w średnim wieku do szkolenia zawodowego, tylko ze względu na przekonanie 
pracodawcy, Ŝe jest „za stara” na doszkalanie jest niedopuszczalne. Dyskryminacja 
bezpośrednia jest więc róŜnicowaniem sytuacji jednego pracownika w porównaniu do innego, 
z powodu którejś z cech wymienionych w art. 183a  § 1 k.p. Zatrzymajmy się w tym miejscu 
na chwilę i powróćmy do naszych rozwaŜań nad „zamkniętym” czy teŜ „otwartym” 
charakterem katalogu powodów dyskryminacji. Jeśli przyjmiemy, Ŝe jest to katalog 

                                                 
46 ibidem. 
47 Ewa Łętowska: Prawo dla gawiedzi rozmawiała (Ewa Siedlecka), Gazeta Wyborcza – 
opinie a dn. 23.09.2004, s. 14  
48 I. Boruta: Zakaz dyskryminacji..., PiZS, s. 4 
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zamknięty, to dyskryminacją bezpośrednią w rozumieniu kodeksu pracy jest sytuacja, gdy 
pracownik będzie traktowany mniej korzystnie z powodu wieku i/ lub płci itd.: 
(„niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynaleŜność 
związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a takŜe bez względu na 
zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze 
czasu pracy”) niŜ inny pracownik. Czy w takim razie dyskryminacją będzie traktowanie 
pracownika w sposób mniej korzystny z powodu zaraŜenia wirusem HIV/AIDS w porównaniu 
z innym pracownikiem? Jeśli uznamy, Ŝe tak, Ŝe dyskryminacją bezpośrednią jest mniej 
korzystne traktowanie pracownika – nosiciela wirusa HIV, z powodu tej cechy, to czy moŜe 
on się powołać na ochronę przewidzianą w rozdziale IIa kodeksu pracy? W moim przekonaniu 
tak, gdyŜ nie znajduję uzasadnienia dla większej ochrony przed dyskryminacją ze względu na 
płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, 
przynaleŜność związkowa, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, niŜ ze 
względu na urodzenie (kim są twoi rodzice?), nosicielstwo choroby nieuleczalnej czy teŜ 
majętność. 

Art. 183a § 4 kodeksu pracy 
Dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy na skutek pozornie neutralnego 
postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują dysproporcje w 
zakresie warunków zatrudnienia na niekorzyść wszystkich lub znacznej liczby pracowników 
naleŜących do grupy wyróŜnionej ze względu na jedną lub kilka przyczyn określonych w § 1, 
jeŜeli dysproporcje te nie mogą być uzasadnione innymi obiektywnymi powodami.  

Z kolei art. 183a § 4 k.p. definiuje pojęcie dyskryminacji pośredniej i jest nią nierówne 
traktowanie w zatrudnieniu wszystkich lub znacznej liczby pracowników naleŜących do grupy 
wyróŜnionej ze względu na jedną lub kilka przyczyn określonych w § 1 tego przepisu, jeŜeli 
to nierówne traktowanie nie moŜe być uzasadnione obiektywnymi powodami. Dyskryminacja 
pośrednia charakteryzuje się tym, Ŝe pozornie neutralne działanie bądź zastosowane kryterium 
prowadzi do niekorzystnego ukształtowania sytuacji pracowników określonej grupy. Jako 
przykład takiego działania moŜna podać ustalenie stawki wynagrodzenia (np. za jedną 
przepracowaną godzinę) na niŜszym poziomie dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze 
czasu pracy w porównaniu do pracowników pełnoetatowych. Jeśli okazuje się, Ŝe 
pracownikami zatrudnionymi w niepełnym wymiarze czasu pracy są głównie kobiety, to w 
konsekwencji mamy sytuację, Ŝe w wyniku zastosowania pozornie neutralnego kryterium, 
jakim jest niŜsza stawka wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu 
pracy, dyskryminowane są kobiety.  

Oczywiście nie kaŜde zróŜnicowanie sytuacji prawnej pracowników ma charakter 
dyskryminacyjny. Nie jest dyskryminacją zróŜnicowanie, które jest uzasadnione „innymi 
obiektywnymi powodami”. Naturalnie określenie co jest, a co nie jest „obiektywnym 
powodem”, kaŜdorazowo będzie naleŜało do sądu (patrz równieŜ pkt. B str. 21). 

Dyskryminacją jest równieŜ zachęcanie innej osoby do naruszania zasad równego 
traktowania oraz molestowanie.  

Art. 183a § 5 kodeksu pracy 
Przejawem dyskryminowania w rozumieniu § 2 jest takŜe: 
1)  działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszania zasady równego 
traktowania w zatrudnieniu, 
2)  zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności albo poniŜenie lub 
upokorzenie pracownika (molestowanie).  
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 Molestowanie (nękanie) znalazło swoją definicję w art. 183a § 5 pkt 2 k.p. i jest nim takie 
zachowanie, którego celem lub skutkiem jest upokorzenie lub poniŜenie albo naruszenie 
godności pracownika. Ustawodawca polski, nowelizując kodeks pracy w celu dostosowania 
polskiego prawa pracy do prawa wspólnotowego, nie wiąŜe molestowania (nękania) z 
negatywnym zachowaniem na tle płci, rasy, pochodzenia etnicznego, religii, przekonań, 
wieku, niepełnosprawności, orientacji seksualnej, jak to ma miejsce w definicji unijnej. W 
polskiej definicji kaŜde zachowanie, którego „celem lub skutkiem jest naruszenie godności 
albo poniŜenie lub upokorzenie”, jest molestowaniem (nękaniem), a nie tylko zachowanie na 
tle kryteriów dyskryminacji. Zatem polska definicja jest znacznie szersza od unijnej. MoŜna 
wnioskować, jak część autorów, Ŝe polska definicja molestowania (nękania) stawia znak 
równości pomiędzy molestowaniem a naruszeniem godności.49 Skutkuje to tym, Ŝe do 
ochrony dobra osobistego, jakim jest godność pracownika, stosuje się rozwiązania ochronne o 
podwyŜszonym standardzie przewidziane na wypadek dyskryminacji, a przecieŜ nie kaŜde 
zachowanie naruszające godność, poniŜające czy teŜ upokarzające, jest dyskryminacją. 
Podkreślić równieŜ naleŜy, Ŝe przesłanki „naruszenia godności” oraz „poniŜenia lub 
upokorzenia” są traktowane alternatywnie, zaś w definicji unijnej przesłanki określające cel 
lub skutek molestowania (nękania) muszą być zastosowane łącznie (patrz pkt C str. 22). Takie 
rozwiązanie wykracza poza standard wyznaczony przez prawo wspólnotowe.50 MoŜna zatem 
wysnuć wniosek, Ŝe polska kategoria molestowania (nękania, dręczenia) jest rozwiązaniem 
odrębnym od unijnego. Wypada czekać na orzecznictwo sądów w tej kwestii. Istnieje duŜe 
prawdopodobieństwo, Ŝe w wyniku wykładni systemowej i celowościowej definicja 
molestowania (nękania) zostanie określona jako zachowanie na tle kryteriów dyskryminacji, 
którego celem lub skutkiem… itd. 
 
Art. 183a § 5 kodeksu pracy 
Dyskryminowaniem ze względu na płeć jest takŜe kaŜde nieakceptowane zachowanie o 
charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem 
jest naruszenie godności lub poniŜenie albo upokorzenie pracownika; na zachowanie to mogą 
się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy (molestowanie seksualne).  
  

 Przepisy polskie nie odróŜniają ponadto molestowania ze względu na płeć od 
molestowania seksualnego. Molestowanie seksualne zdefiniowane w art. 183a § 6 k.p. jest 
szczególnym przejawem naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Według 
polskiej definicji, molestowaniem seksualnym jest kaŜde nieakceptowane zachowanie o 
charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem 
jest naruszenie godności lub poniŜenie albo upokorzenie pracownika. I znów ta definicja róŜni 
się od definicji unijnej. Obejmuje ona zachowania o charakterze seksualnym, jak i odnoszące 
się do płci, podczas gdy prawo wspólnotowe za molestowanie seksualne uznaje jedynie 
zachowania o charakterze seksualnym – „związane z seksualnością człowieka”51 (patrz takŜe 
pkt C str. 22).  

 Dla uznania danego zachowania za molestowanie seksualne, w myśl definicji 
zawartej w kodeksie pracy, podstawowe znaczenie ma jego seksualny lub związany z płcią 
podtekst. WaŜne jest, Ŝe takie zachowanie musi spotkać się z brakiem akceptacji ze strony 
adresata (ofiary). ChociaŜ definicja molestowania seksualnego nie określa sposobu reakcji na 

                                                 
49 I. Boruta: Zakaz dyskryminacji…, PiZS, s. 5 oraz I. Boruta: Zakaz dyskryminacji…, MPP 
nr 2/2004, s. 39 
50 ibidem  
51 I. Boruta: Zakaz dyskryminacji..., PiZS, s. 5 oraz I. Boruta: Zakaz dyskryminacji..., MPP, s. 
39 
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nieakceptowane zachowanie, ofiara molestowania seksualnego powinna w sposób wyraźny 
(mniej lub bardziej zdecydowany) zamanifestować dezaprobatę dla takiego zachowania.52 
Wydaje się, Ŝe powiedzenie „nie” lub „nie podoba mi się takie zachowanie” powinno 
wystarczyć. Jednak niedookreślenie tego aspektu w definicji molestowania seksualnego moŜe 
powodować trudności dowodowe w postępowaniu sądowym.  

Przepis ten równieŜ zawiera przykłady zachowań, które mogą być uznane za 
molestowanie seksualne. Na te zachowania składają się „fizyczne, werbalne i pozawerbalne 
elementy”. Co to oznacza? Za molestowanie seksualne moŜe zostać uznane dotykanie ofiary, 
które pozornie niczemu nie słuŜy, ale jest przez nią niepoŜądane, klepnięcia czy teŜ 
popychanie ofiary. Na werbalne molestowanie seksualne składać się moŜe opowiadanie 
nieprzyzwoitych dowcipów w obecności osoby, która sobie tego nie Ŝyczy, które naruszają 
godność tej osoby lub ją poniŜają bądź upokarzają. Za powyŜsze (werbalne molestowanie 
seksualne) moŜe być uznane „obraźliwe flirtowanie”, „czynienie propozycji, domaganie się 
korzyści seksualnych i proszenie o nie”, czynienie sprośnych uwag i aluzji.53 Pozawerbalne 
zachowania, które mogą zostać uznane za molestowanie, to na przykład niedwuznaczne gesty, 
spojrzenia. Niektóre definicje państw członkowskich obejmują zakresem molestowania 
seksualnego równieŜ wywieszanie zdjęć i rysunków pornograficznych w miejscu pracy, 
wypisywanie słów i haseł o tematyce seksualnej. Wydaje się, Ŝe polska definicja 
molestowania seksualnego jest tak skonstruowana, iŜ moŜna sobie wyobrazić, Ŝe wywieszanie 
zdjęć i rysunków pornograficznych, których celem lub skutkiem jest naruszenie godności lub 
poniŜenie albo upokorzenie pracownika, moŜe być uznane za molestowanie seksualne.  

Molestowanie seksualne jest niepoŜądane i obraźliwe, jednak powstaje problem odbioru 
konkretnych zachowań przez konkretne osoby.54 Dla jednej osoby dane zachowanie spełnia 
znamiona molestowania seksualnego, a przez inną moŜe być odbierane jako przyjacielski gest. 
MoŜna sobie wyobrazić sytuacje, w których ta granica jest bardzo płynna i zaleŜy od 
subiektywnych odczuć osoby. Wydaje się, Ŝe niezwykle waŜne jest wówczas jasne danie do 
zrozumienia, Ŝe nie akceptuje się konkretnego gestu czy teŜ postawy wobec naszej osoby. 
Ponadto warto zadać sobie pytanie, czy molestowanie seksualne musi mieć charakter ciągły, 
czy teŜ wystarczy jednorazowe zdarzenie wypełniające znamiona molestowania seksualnego. 
Ocena danego zachowania w kontekście molestowania seksualnego powinna uwzględniać 
kaŜdorazowo okoliczności i skutki konkretnej sytuacji. Jednorazowe zachowanie moŜe być 
uznane za molestowanie seksualne, jeśli odmowa (brak akceptacji danego zachowania) 
skutkowała negatywnymi decyzjami w zakresie zatrudnienia.55 Jeśli zatem pracodawca 
uzaleŜnia awans danego pracownika od wspólnego wyjścia na „kolację ze śniadaniem”, nawet 
choćby taka propozycja padła tylko raz, to jeśli jej odrzucenie spowodowało brak awansu, takie 
zdarzenie moŜna zakwalifikować jako molestowanie seksualne. Warto podkreślić, Ŝe odnosi się 
to równieŜ do sytuacji gdy brak zgody na „niedwuznaczne propozycje” ma negatywne skutki dla 
pracownicy/ka w postaci degradacji w miejscu pracy lub zwolnienia z pracy. 

Bardzo istotny wydaje się zakres zakazu dyskryminacji. Zasada równego traktowania 
pracowników rozciąga się na nawiązanie stosunku pracy, warunki zatrudnienia, awanse i 
dostęp do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwiązanie stosunku 

                                                 
52 I. Boruta: Ochrona przed nękaniem i molestowaniem seksualnym w zatrudnieniu, PiZS nr 
8/2003, s. 5 i 7 
53 ibidem, s. 4 
54 ibidem, s. 5  
55 ibidem, s. 5, I. Boruta wskazuje rozwiązania wskazane w zaleceniu Komisji z dn. 
27.11.1991 r. w sprawie ochrony godności kobiety i męŜczyzny w pracy. Był to tzw. 
niewiąŜący, wtórny akt prawa wspólnotowego.  
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pracy (art. 183a  § 1 zd. 1 k.p.). Ma to o tyle znaczenie, Ŝe takŜe kandydat do pracy nie moŜe 
być dyskryminowany. Jednak warto podnieść, Ŝe w porównaniu do standardów unijnych 
zakres ten jest węŜszy. Polskie przepisy nie chronią zatrudnienia niepracowniczego, 
pośrednictwa pracy, przekwalifikowań (patrz pkt D str. 23). Zasada niedyskryminacji odnosi 
się takŜe do dostępu do zatrudnienia, jednak nie wyjaśnia, Ŝe chodzi o promocję, kryteria 
selekcji i warunki rekrutacji. NaleŜy podkreślić, Ŝe mimo róŜnic i niedoskonałości polskiej 
nowelizacji w porównaniu do prawa wspólnotowego, w świetle nowych przepisów 
niedopuszczalna jest odmowa nawiązania stosunku pracy tylko z powodu płci, wieku, 
niepełnosprawności itd. kandydata do pracy. Niedopuszczalna jest dyskryminacja na etapie 
rekrutacji do pracy, co oznacza, Ŝe rezygnacja z góry z osób po 40 roku Ŝycia tylko z powodu 
wieku nie moŜe mieć miejsca. O kaŜdą pracę mają prawo ubiegać się osoby posiadające 
kwalifikacje do jej wykonywania, a ich płeć, orientacja seksualna, wiek itd. nie mogą być 
kryterium uniemoŜliwiającym podjęcie prze nich pracy. Niedopuszczalne jest ustalenie innych 
warunków zatrudnienia, ograniczanie szkoleń i awansów tylko z powodu płci, wieku, 
niepełnosprawności, religii, orientacji seksualnej itd. pracownika.  

  
4. SKUTKI DYSKRYMINACJI 

Art. 183b § 1. kodeksu pracy 
Za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, z zastrzeŜeniem § 2-4, uwaŜa się róŜnicowanie 
przez pracodawcę sytuacji pracownika z jednej lub kilku przyczyn określonych w art. 183a § 1, którego 
skutkiem jest w szczególności: 
1) odmowa nawiązania lub rozwiązanie stosunku pracy, 
2) niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę lub innych warunków zatrudnienia albo pominięcie 
przy awansowaniu lub przyznawaniu innych świadczeń związanych z pracą, 
3) pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe 
- chyba Ŝe pracodawca udowodni, Ŝe kierował się obiektywnymi powodami.  

 Naruszeniem zasady równego traktowania w zatrudnieniu jest róŜnicowanie przez 
pracodawcę sytuacji pracownika z powodu jednej lub kilku przyczyn, o których była mowa 
wyŜej (w szczególności płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, religii, narodowości, przekonań 
politycznych, przynaleŜności związkowej, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji 
seksualnej, zatrudnienia na czas określony lub nieokreślony w pełnym lub niepełnym 
wymiarze czasu pracy), zaś skutkiem tego róŜnicowania jest w szczególności: 
• odmowa nawiązania stosunku pracy; 
• rozwiązanie stosunku pracy; 
• niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę; 
• niekorzystne ukształtowanie warunków zatrudnienia; 
• pominięcie przy awansach lub przyznaniu innych świadczeń związanych z pracą; 
• pominięcie przy typowaniu do szkoleń zawodowych. 
Typowym przykładem naruszenia zasady równego traktowania w zarudnienia jest odmowa 
zatrudnienia kobiety, poniewaŜ jest ona w wieku prokreacyjnym lub/i jest męŜatką lub nie 
zatrudnienie osoby ze względu na jej niepełnosprawność czy teŜ orientację seksualną. 
RóŜnicowanie wynagrodzenia pracowników ze względu na ich płeć jest niedopuszczalne. Za 
przejaw praktyk dyskryminacyjych uznać naleŜy równieŜ obniŜenie wymiaru zatrudnienia 
kobiet wychowujących dzieci, osób zbliŜających się do wieku emerytalnego lub 
niepełnosprawnych, naturalnie wbrew ich woli.56 W art. 183b § 1 k.p. wymienione są 
przykładowe konsekwencje praktyk dyskryminacyjnych. MoŜna zatem sobie wyobrazić 
inne skutki dyskryminacji, które dotyczą sfery zatrudnienia pracownika.  

                                                 
56  K. Rączka: Rόwne traktowanie w zatrudnieniu..., s. 69 
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 WaŜne, aby dodać, Ŝe nie kaŜde odmiennie ukształtowanie sytuacji pracownika 
niepełnosprawnego, kobiety, homoseksualisty, osoby innego wyznania lub pochodzenia itd. 
jest dyskryminacją. Przyczyną innego ukształtowania sytuacji takiego pracownika moŜe być 
bowiem jakiś „inny obiektywny powód”. Jednak to pracodawca musi udowodnić, Ŝe powody, 
jakimi się kierował, a które spowodowały na przykład skutki określone w art. 183b  § 1 k.p. 
(wymienione powyŜej), są obiektywne i nie mają związku z płcią, wiekiem, 
niepełnosprawnością, rasą, religią, narodowością, przekonaniami politycznymi, 
przynaleŜnością związkową, pochodzeniem etnicznym, wyznaniem, orientacją seksualną, 
zatrudnieniem na czas określony lub nieokreślony, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu 
pracy pracownika. Przeniesienie cięŜaru dowodu na pracodawcę jest waŜnym elementem 
ochrony przed dyskryminacją (patrz w dalszej części opracowania).  

  
5. WYJĄTKI OD ZASADY ZAKAZU DYSKRYMINACJI 

 Nie stanowi naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu, niezatrudnienie 
pracownika z jednej lub kilku przyczyn wymienionych w art. 183a § 1 k.p., jeŜeli jest to 
uzasadnione ze względu na rodzaj pracy, warunki jej wykonywania lub wymagania zawodowe 
stawiane pracownikom. Oznacza to tyle, Ŝe niezatrudnienie męŜczyzny lub kobiety ze 
względu na ich płeć jest dopuszczalne i nie jest dyskryminacją, gdy chodzi o pracę, na 
przykład w saunie męskiej lub damskiej. Jednak nie jest to uzasadnione, gdy sauna jest 
koedukacyjna i jest dostępna w równym stopniu dla męŜczyzn, jak i dla kobiet. Tak stanowi 
art. 183b  § 2 k.p., który wymienia jeszcze inne wyjątki od zasady równego traktowania w 
zatrudnieniu.  

Art. 183b § 2 kodeksu pracy 
Zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie naruszają działania polegające na: 

1) niezatrudnianiu pracownika z jednej lub kilku przyczyn określonych w art. 183a § 1, jeŜeli jest to uzasadnione 
ze względu na rodzaj pracy, warunki jej wykonywania lub wymagania zawodowe stawiane pracownikom, 

2) wypowiedzeniu pracownikowi warunków zatrudnienia w zakresie wymiaru czasu pracy, jeŜeli jest to 
uzasadnione przyczynami niedotyczącymi pracowników, 

3) stosowaniu środków, które róŜnicują sytuację prawną pracownika ze względu na ochronę rodzicielstwa, wiek 
lub niepełnosprawność pracownika, 

4) ustalaniu warunków zatrudniania i zwalniania pracowników, zasad wynagradzania i awansowania oraz 
dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych - z uwzględnieniem kryterium staŜu pracy.  

 Nie jest więc dyskryminacją stosowanie środków, które róŜnicują sytuację prawną 
pracownika ze względu na ochronę rodzicielstwa, wiek lub niepełnosprawność pracownika 
(patrz § 3). Ilustruje to przepis kodeksu pracy, który pracownicy karmiącej dziecko piersią 
przyznaje prawo do dwóch półgodzinnych przerw wliczanych do czasu pracy57 bądź zakaz 
zatrudniania pracownicy w ciąŜy w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych58. PowyŜsze 
przepisy, choć róŜnicują sytuację pracownika, nie są dyskryminacją w rozumieniu przepisów 
rozdziału IIa kodeksu pracy. Podobnie kodeks pracy przewiduje przepisy, które inaczej 
kształtują sytuację osób młodocianych i nie jest to dyskryminacja ze względu na wiek. 
Przykładowo na podstawie art. 2001 k.p. młodociany moŜe być zatrudniony (w innym celu niŜ 
przygotowanie zawodowe) tylko do „lekkich prac”. Przepis ten słuŜy ochronie młodocianego i 
jego rozwoju psychofizycznego. Jeśli zatem pracodawca poszukuje pracownika, który przez 8 
godzin dziennie będzie dźwigał cięŜkie przedmioty, moŜe nie zatrudnić osoby poniŜej 18 roku 
Ŝycia, argumentując swoją decyzję wiekiem kandydata i tym, Ŝe praca, którą on proponuje, nie 

                                                 
57 art. 187 § 1 kodeks pracy  
58 art. 178 § 1 k.p. 
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jest lekka w rozumieniu kodeksu pracy. WaŜne by pamiętać, Ŝe prawne rozwiązania, które 
róŜnicują sytuację pracownicy/ka ze względu na ochronę rodzicielstwa czy teŜ wiek lub 
niepełnosprawność są jasno określone w przepisach prawa pracy. Oznacza to, Ŝe pracodawca 
nie moŜe samodzielnie kształtować w całkowicie dowolny sposób sytuacji pracownicy, 
argumentując to ochroną rodzicielstwa. Takie zachowanie w niektórych sytuacjach moŜe być 
odczytane jako dyskryminacja ze względu na płeć. 

 Nie jest teŜ naruszeniem zasady równego traktowania w zatrudnieniu ustalenie warunków 
zatrudniania i zwalniania pracowników, zasad ich wynagradzania i awansowania oraz dostępu 
do szkoleń z uwzględnieniem kryterium staŜu pracy. Pojawia się pytanie, jaki staŜ pracy (czyli 
okres zatrudnienia) ma na myśli ustawodawca? Niektóre uprawnienia pracownicze są 
uzaleŜnione od tzw. zakładowego staŜu pracy, na przykład wypowiedzenie umowy o pracę na 
czas nieokreślony zaleŜy od staŜu pracy u danego pracodawcy. Jednak juŜ wymiar urlopu 
wypoczynkowego zaleŜy od staŜu pracy całkowitego, u obecnego pracodawcy i poprzednich. 
Pojawia się zatem problem, czy jeśli Marek pracuje w firmie X trzy lata, choć całkowity okres 
jego zatrudnienia wynosi 7 lat, i ma takie same kwalifikacje zawodowe oraz wykształcenie co 
Jola, która pracuje w firmie X pięć lat i jest to jej pierwsza praca, to pracodawca moŜe właśnie 
do zagranicznego szkolenia wytypować Jolę, która ma dłuŜszy staŜ pracy w tej firmie, czy teŜ 
Marka, który po prostu jest dłuŜej na rynku pracy? 

6. DYSKRYMINACJA WYRÓWNAWCZA 

Art. 183b § 3 kodeksu pracy 
Nie stanowią naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu działania podejmowane przez 
określony czas, zmierzające do wyrównywania szans wszystkich lub znacznej liczby pracowników 
wyróŜnionych z jednej lub kilku przyczyn określonych w art. 183a § 1, przez zmniejszenie na korzyść 
takich pracowników faktycznych nierówności, w zakresie określonym w tym przepisie.  

 W myśl art. 183b § 3 k.p. nie jest dyskryminacją działanie podejmowane na określony 
czas, zmierzające do wyrównania szans pracowników wyróŜnionych na podstawie jednego lub 
kilku kryteriów dyskryminacji, przez zmiejszenie na korzyść takich pracowników faktycznych 
nierówności. Oznacza to, Ŝe dozwolone jest czasowe podejmowanie pozytywnych działań 
zmierzających do uprzywilejowania pracowników, np. jednej płci, głównie będzie to dotyczyć 
kobiet. Chodzić tu moŜe o szybszy awans płacowy kobiet w celu wyrównania istniejących 
nieuzasadnionych nierówności.59 

Art. 183b § 3 kodeksu pracy 
RóŜnicowanie pracowników ze względu na religię lub wyznanie nie stanowi naruszenia zasady równego 
traktowania w zatrudnieniu, jeŜeli w związku z rodzajem i charakterem działalności prowadzonej w 
ramach kościołów i innych związków wyznaniowych, a takŜe organizacji, których cel działania 
pozostaje w bezpośrednim związku z religią lub wyznaniem, religia lub wyznanie pracownika stanowi 
istotne, uzasadnione i usprawiedliwione wymaganie zawodowe.  

 
 Ustawodawca dopuścił równieŜ róŜnicowanie pracowników za względu na religię i 
wyznanie przy pracach związanych z określoną religią lub wyznaniem. Przykładem moŜe być 
wymóg stawiany wobec kościelnego w kościele katolickim, aby był on chrześcijaninem60.  
   

                                                 
59 K. Rączka: Rόwne traktowanie w zatrudnieniu…, s. 70 
60 ibidem. 
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7. ZAKAZ DYSKRYMINACJI W WYNAGRODZENIU 

Art. 183c kodeksu pracy 
§ 1. Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o 
jednakowej wartości. 
§ 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, bez względu 
na ich nazwę i charakter, a takŜe inne świadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikom w 
formie pienięŜnej lub w innej formie niŜ pienięŜna. 
§ 3. Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników 
porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w 
odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a takŜe porównywalnej 
odpowiedzialności i wysiłku.  

Dla pracownika szczególne znaczenie ma wynagrodzenie, które jest często podstawowym 
źródłem jego utrzymania i główną motywacją do pracy. W art. 183c k.p. sformułowane jest 
prawo pracowników do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub pracę o 
jednakowej wartości. Ma to zastosowanie do wszystkich składników wynagrodzenia, bez 
względu na ich nazwę i charakter oraz do innych świadczeń związanych z pracą czy to w 
formie pienięŜnej, czy teŜ niepienięŜnej. Tak więc takie świadczenia związane z pracą, jak 
samochody słuŜbowe czy teŜ słuŜbowe telefony komórkowe równieŜ są objęte zakazem 
dyskryminacji. Istotna jest definicja pojęcia „praca o jednakowej wartości”. Oznacza ono 
pracę, której wykonanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji 
zawodowych, potwierdzonych dokumentami, na przykład dyplomem ukończenia kursu lub 
praktyką i doświadczeniem zawodowym, ale równieŜ porównywalnej odpowiedzialności i 
wysiłku. Konieczne jest zatem spełnienie dwóch przesłanek jednocześnie: porównywalne 
kwalifikacje zawodowe oraz porównywalna odpowiedzialność i wysiłek. Ponadto przepis ten 
powinien być interpretowany łącznie z przepisem art. 183a § 1 k.p., który wymienia 
przykładowe kryteria dyskryminacji.61 

8. CIĘśAR DOWODU 

Bardzo waŜnym unormowaniem, jest przeniesienie cięŜaru dowodu na pracodawcę 
zawarte w art. 183b k.p. Stanowi ono wyjątek od ogólnie przyjętej zasady, Ŝe cięŜar 
udowodnienia spoczywa na osobie, która z faktu wywodzi skutki prawne. Oznacza to, Ŝe to 
pracodawca musi udowodnić przed sądem, Ŝe nie dopuścił się dyskryminacji wobec 
pracownika ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, 
przekonania polityczne, przynaleŜność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, 
orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony w pełnym lub 
niepełnym wymiarze czasu pracy. Wystarczy jeśli pracownik, wobec którego dopuszczono się 
dyskryminacji, „uprawdopodobni” tę dyskryminację. W praktyce oznacza to napisanie i 
złoŜenie pozwu do sądu pracy wraz z dokumentami, które wskazują, Ŝe pracownik był 
traktowany mniej korzystnie przez swojego pracodawcę i Ŝe moŜe mieć to związek z jego 
płcią, wiekiem, niepełnosprawnością, rasą, religią, narodowością, przekonaniami 
politycznymi, przynaleŜnością związkową, pochodzeniem etnicznym, wyznaniem, orientacją 
seksualną. Weźmy za przykład następującą fikcyjną sytuację: pracodawca zatrudnia pięć osób 
w tym jedną niepełnosprawną fizycznie poruszającą się na wózku inwalidzkim. Po raz kolejny 
organizuje szkolenie zawodowe i po raz kolejny wybiera jako miejsce szkolenia ośrodek w 
górach, do którego trzeba dość pieszo. Typując pracowników do udziału w szkoleniach, 
zawsze pomija osobę na wózku. Taka osoba wystarczy, Ŝe złoŜy pozew do sądu pracy (jest on 
zwolniony od kosztów sądowych), opisze powyŜszą sytuację i przedstawi dokumenty 

                                                 
61 K. Świderska: Zakaz dyskryminacji w wynagradzaniu …, s. 139 
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pokazujące, Ŝe nie bierze udziału w szkoleniach zawodowych. W tej sytuacji mogła ona 
poczuć się dyskryminowana i wskazanie tej sytuacji jest „uprawdopodobnieniem”. Sąd, 
badając całość sytuacji, oceni czy dyskryminacja miała miejsce, czy teŜ nie. WaŜne, Ŝe to 
pracodawca musi udowodnić, Ŝe typując pracowników do szkolenia zawodowego kierował się 
„obiektywnymi powodami” i nie miało to związku z niepełnosprawnością pracownika.  

9. ODSZKODOWANIE DLA OFIARY DYSKRYMINACJI I JEJ OCHRONA PRZED 

ODWETEM – CO ROBIĆ, GDY PRACOWNIK JEST DYSKRYMINOWANY 

Art. 183d kodeksu pracy 
Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do 
odszkodowania w wysokości nie niŜszej niŜ minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie 
odrębnych przepisów.  

Osoba, która stała się ofiarą dyskryminacji, ma prawo do odszkodowania w wysokości 
nie niŜszej niŜ minimalne wynagrodzenie za pracę (w roku 2004 minimalne wynagrodzenie za 
pracę wynosi 824,00 złotych brutto62). Górna granica tego odszkodowania nie została 
ustalona. Oznacza to, Ŝe pracownik lub kandydat na pracownika wobec którego naruszono 
zasady równego traktowania w zatrudnieniu moŜe wystąpić do sądu pracy z pozwem o 
odszkodowanie od pracodawcy. Dochodzący roszczeń z zakresu prawa pracy nie mają 
obowiązku uiszczania opłat sądowych. Jest to wyraz kolejnego uprzywilejowania pracownika, 
jako słabszej strony stosunku pracy. Ustawodawca zdaje sobie sprawę, Ŝe sytuacja 
pracownika, który występuje na drogę sądową przeciwko pracodawcy, jest trudna. Ustalając 
odszkodowanie w konkretnej sprawie, sąd pracy powinien uwzględnić intensywność 
dyskryminacji oraz jej skutki.63 Odszkodowanie, o którym mowa w art. 183d k.p. (dalej 
odszkodowanie za dyskryminację), nie jest jedynym środkiem ochrony, jaki przysługuje 
pracownikowi, wobec którego dopuszczono się dyskryminacji.64 MoŜe on skorzystać z innych 
uprawnień, jakie przewiduje kodeks pracy. I tak na przykład pracownik ma prawo rozwiązać 
umowę bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 § 11 k.p., gdyŜ niewątpliwie zakaz 
dyskryminacji, jako podstawowa zasada prawa pracy, jest jednym z podstawowych 
obowiązków pracodawcy. 

Art. 55. kodeksu pracy 
§ 1. Pracownik moŜe rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeŜeli zostanie wydane orzeczenie 
lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie 
przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu 
na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe. 
§ 11. Pracownik moŜe rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w § 1 takŜe wtedy, gdy 
pracodawca dopuścił się cięŜkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; (…) 

MoŜna sobie równieŜ wyobrazić sytuację, kiedy to pracodawca wypowiada umowę o 
pracę pracownikowi, poniewaŜ dowiedział się, Ŝe jest on homoseksualistą (gejem lub 
lesbijką). Takie rozwiązanie umowy o pracę jest przejawem dyskryminacji i sankcje za takie 
zachowanie są przewidziane w rozdziale IIa kodeksu pracy w postaci odszkodowania za 
dyskryminację. Jednak kodeks pracy przewiduje równieŜ uprawnienia pracownika w razie 
niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę.  

  

                                                 
62 Rozporządzenie Rady Ministrόw z dn. 09.09.2003 r. w sprawie wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę w 2004 roku, Dz.U.03.167.1623  
63 K. Rączka: Rόwne traktowanie w zatrudnieniu…, s. 72 
64 ibidem. 
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Art. 44. kodeksu pracy Pracownik moŜe wnieść odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu 
pracy, o którym mowa w dziale dwunastym. 
Art. 45. kodeksu pracy § 1. W razie ustalenia, Ŝe wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nie 
określony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy - stosownie do 
Ŝądania pracownika - orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeŜeli umowa uległa juŜ rozwiązaniu - o 
przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu.  
Art. 50. kodeksu pracy § 1. JeŜeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na okres próbny nastąpiło z 
naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tych umów, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie. 
Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać. 
§ 3. JeŜeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas wykonania określonej 
pracy nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tych umów, pracownikowi przysługuje wyłącznie 
odszkodowanie.  

Te uprawnienia to, w zaleŜności od rodzaju umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia za 
bezskuteczne, przywrócenie do pracy bądź odszkodowanie. MoŜna sobie zatem wyobrazić 
sytuacje, w których pracownik, wobec którego dopuszczono się praktyk dyskryminacyjnych, 
będzie chroniony niejako podwójnie. Pamiętać naleŜy jednak o tym, Ŝe sądy pracy nie działają 
„z urzędu”. Tak więc to sam pracownik lub organizacja społeczna czy teŜ inspektor pracy, mogą 
wszcząć postępowanie o roszczenia przysługujące pracownikowi na podstawie prawa pracy. 

Art. 462. kodeksu postępowania cywilnego W sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 
organizacje społeczne, o których mowa w art. 61[kodeksu postępowania cywilnego], a takŜe inspektorzy 
pracy w zakresie określonym w art. 631, mogą powodować wszczęcie postępowania na rzecz pracowników 
oraz ubezpieczonych. Przepisy art. 61-63 stosuje się odpowiednio.  

Oprócz tego, Ŝe pracownik moŜe sam dbać o swoje interesy i prawa, dochodząc 
przysługujących mu roszczeń przed sądem pracy, nadzór nad przestrzeganiem prawa pracy 
leŜy w zakresie działania Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Państwowa Inspekcja Pracy 
działa na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1981 roku o Państwowej Inspekcji Pracy65. 
Została ona powołana do sprawowania kontroli i nadzoru przestrzegania prawa pracy. 
Pracownicy PIP mogą bez uprzedzenia kontrolować działalność podmiotów zatrudniających 
osoby.66 Mogą kontrolować pracodawców z własnej inicjatywy lub po uzyskaniu informacji o 
naruszaniu prawa pracy przez danego pracodawcę.  

Reasumując, pracownik, wobec którego zastosowano praktyki dyskryminacyjne, moŜe 
sam wystąpić z pozwem do sądu pracy lub poinformować najbliŜszą inspekcję pracy, która 
obowiązana jest podjąć stosowne czynności. 

Skorzystanie przez pracownika z uprawnień, wynikających z zasady równego traktowania 
w zatrudnieniu, nie moŜe stanowić podstawy wypowiedzenia stosunku pracy lub rozwiązania go 
bez wypowiedzenia (art. 183e kp). Nie oznacza to jednak, Ŝe dyskryminowany pracownik, który 
skorzysta z przysługujących mu uprawnień, będzie miał gwarancję trwałości stosunku pracy. 
Oznacza to jedynie, Ŝe dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w 
zatrudnieniu nie moŜe być podstawą rozwiązania stosunku pracy.67 Warto zauwaŜyć równieŜ, Ŝe 
ochrona wynikająca z art. 183e k.p. dotyczy tylko wypowiedzenia i rozwiązania stosunku pracy, 
nie obejmuje zaś innych moŜliwych działań pracodawcy, jak na przykład nałoŜenie kary 
porządkowej lub stworzenie niemiłego środowiska pracy. Jednak takie zachowania są lub wręcz 
niedozwolone, lub podlegają kontroli sądowej, co do ich zasadności.68  

                                                 
65 Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362 z pόźn. zm. 
66 K. Rączka „Nadzόr i kontrola przestrzegania prawa pracy” (w:) Z. Salwa (red.): Kodeks 
Pracy – komentarz, Warszawa 2004; s. 73 
67 K. Świderska “Zakaz dyskryminacji w wynagradzaniu …” MPP nr 5/2004; s. 139 
68 K. Rączka: Rόwne traktowanie w zatrudnieniu…, s. 72 
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10. GDY SPRAWCĄ DYSKRYMINACJI JEST INNY PRACOWNIK 

 Zastanawia, czy sprawcą naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu moŜe 
być tylko pracodawca, czy równieŜ inny pracownik, szczególnie w sytuacji molestowania 
(nękania) i molestowania seksualnego. Wydaje się oczywiste, Ŝe sprawcą takowego moŜe być 
inny pracownik, zaś za jego działanie odpowiada pracodawca, bo jego obowiązkiem jest 
zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków do wykonywania pracy. W rozdziale IIa 
kodeksu pracy nie znalazło się uregulowanie, które wprost by wskazywało, Ŝe równieŜ 
pracownik moŜe być sprawcą dyskryminacji i w tej sytuacji, w jakim zakresie pracodawca 
ponosiłby odpowiedzialność za takie zachowania pracowników (pomimo Ŝe pojawiały się 
głosy, iŜ takie uregulowanie jest niezbędne69). Odpowiedzialność pracodawcy wynika jednak 
z innych przepisów kodeksu pracy. Przede wszystkim jednym z podstawowych obowiązków 
pracodawcy jest przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu 
na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, 
przynaleŜność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a takŜe ze 
względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym 
wymiarze czasu pracy (art. 94 § 2 b k.p.). Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy 
jest równieŜ „wpływanie na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współŜycia społecznego” 
(art. 94 § 10 k.p.). Z powyŜszego wynika obowiązek pracodawcy o zadbanie, aby w jego 
zakładzie pracy, zespole nie dochodziło do zachowań dyskryminacyjnych.  

 MoŜna sobie wyobrazić sytuację, w której pracodawca wie i zdaje sobie sprawę, Ŝe 
pracownica jest ofiarą molestowania seksualnego przez współpracownika, ale mimo to nic w 
tej sytuacji nie robi, nie reaguje. Jest on odpowiedzialny za praktyki dyskryminacyjne, mimo 
Ŝe sam osobiście nie dopuścił się molestowania seksualnego tej pracownicy.  
 

11. UREGULOWANIA UNII EUROPEJSKIEJ  

 Wzorem dla nowelizacji kodeksu pracy było zreformowane ustawodawstwo wspólnotowe 
w tym zakresie, szczególnie trzy dyrektywy:  
1) dyrektywa 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 roku w sprawie stosowania zasady 
równego traktowania osób bez względu na rasę lub pochodzenie etniczne70; 
2) dyrektywa 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 ustanawiająca warunki ramowe na rzecz 
równego traktowania w dziedzinie zatrudniania i pracy71; 
3) dyrektywa 2002/73/WE z dnia 23 września 2002 roku zmieniająca dyrektywę Rady 
76/207/EWG w sprawie stosowania zasady równego traktowania męŜczyzn i kobiet w 
zakresie dostępu do pracy, szkolenia zawodowego, awansu, warunków pracy72. 

Treść tych dyrektyw ma znaczenie o tyle, Ŝe zgodnie z art. 249 Traktatu ustanawiającego 
Wspólnotę Europejską – TWE (dawny art. 189) dyrektywa wiąŜe odnośnie jej rezultatu, który 
ma być osiągnięty, pozostawiając państwom członkowskim swobodę co do wyboru środków i 
formy dostosowania prawa krajowego do prawa wspólnotowego. Brak implementacji 
dyrektywy lub niewłaściwe, błędne jej wprowadzenie w wyznaczonym terminie powoduje 
moŜliwość jej bezpośredniego zastosowania (zgodnie z orzecznictwem Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości – ETS).73  

                                                 
69 I. Boruta: Ochrona przed nękaniem i molestowaniem …, s. 7 
70 Dz.Urz. WE L 180, s.22 
71 Dz.Urz. WE L 303, s.16 
72 Dz.Urz. WE L 269, s.15 
73 K. Świderska: Zakaz dyskryminacji wynagradzaniu…, s. 137 
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Odpowiedzieć sobie zatem naleŜy na pytanie, jjaakkiiee  cceellee  zzoossttaałłyy  wwyyzznnaacczzoonnee  pprrzzeezz  
ppoowwyyŜŜsszzee  ddyyrreekkttyywwyy  ii  cczzyy  oonnee  ssąą  rreeaalliizzoowwaannee  pprrzzeezz  rroozzddzziiaałł  IIIIaa  kkooddeekkssuu  pprraaccyy.. 
  
A) Po pierwsze lista kryteriów dyskryminacji wyznaczona przez dyrektywy jest 
zamknięta i obejmuje płeć, wiek, rasę, pochodzenie etniczne, religię lub przekonania, 
niepełnosprawność oraz orientację seksualną. Celem takiego rozwiązania jest zastosowanie 
wysokiego standardu ochrony przed dyskryminacją na powyŜszych podstawach, która przed 
reformą prawa wspólnotowego dotyczyła tylko płci. Polskie uregulowania zawierają katalog 
szerszy, co nie jest błędem i wydaje się, Ŝe jest to katalog przykładowy, nie zaś zamknięty. 
Innego zdania jest I. Boruta, jednak jak podaje równieŜ ta autorka, limitowanie kryteriów 
dyskryminacji moŜe w przyszłości nie mieć miejsca, bowiem w projekcie Traktatu 
Konstytucyjnego zastosowano formułę „jakakolwiek dyskryminacja jest zabroniona”. 
RównieŜ ta autorka przyjmuje, Ŝe ostatnia nowela kodeksu pracy spełniła cel dyrektyw, czyli 
objęła ochroną więcej podstaw dyskryminacji niŜ tylko płeć.74  
 
B) Jeśli chodzi o definicje dyskryminacji bezpośredniej i pośredniej to istnieją róŜnice w ich 
implementacji i w związku z tym staje pod znakiem zapytania, czy zrealizowano cel dyrektyw 
unijnych, jakim było udoskonalenie tych definicji tak, by stały się skuteczną bronią prawną w 
zwalczaniu dyskryminacji.75  

 Przede wszystkim dyskryminacja bezpośrednia według unijnej definicji to 
„traktowanie danej osoby mniej przychylnie niŜ traktuje się, traktowano lub traktowano by 
inną osobę w porównywalnej sytuacji”.76 Według polskich przepisów dyskryminacja 
bezpośrednia istnieje, gdy „pracownik (…) był, jest lub mógłby być traktowany w 
porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niŜ inni pracownicy”.  

 Według zatem unijnej definicji dyskryminacją bezpośrednią jest traktowanie osoby mniej 
korzystnie w teraźniejszości, zaś do porównania stosuje się sytuację innej osoby obecnie, w 
przeszłości lub sytuację hipotetycznego, lepszego traktowania innej osoby. Jako przykład 
weźmy taką oto sytuację: Jola i Marek pracują w firmie X, rozpatrując, czy Jola jest 
dyskryminowana ze względu na płeć w myśl unijnej definicji przyglądamy się warunkom 
zatrudnienia Joli aktualnie (traktowanie danej osoby mniej przychylnie) i porównujemy je do 
warunków zatrudnienia Marka (niŜ traktuje się…inną osobę w porównywalnej sytuacji). Jeśli 
Marek juŜ nie pracuje w danej firmie X, zaś jego miejsce zajęła Jola to porównujemy jej 
sytuację aktualną do tego, jakie były warunki zatrudnienia Marka (traktowano…inną osobę w 

porównywalnej sytuacji), pod kątem czy inne, mniej korzystne ukształtowanie warunków 
zatrudnienia Joli jest podyktowane jej płcią. Jeśli zaś Jola pracuje w firmie X, w której nigdy 
nie pracował ani nie pracuje męŜczyzna, to badając jej sytuację pod kątem istnienia lub nie 
istnienia dyskryminacji na tle płci, porównamy sytuację Joli obecną z sytuacją pracownika – 
męŜczyzny, gdyby go zatrudniono (traktowano by inną osobę w porównywalnej sytuacji). 

 Według zaś polskiej definicji, dyskryminacja bezpośrednia istnieje, gdy pracownik „był, 
jest lub mógłby być” traktowany mniej korzystnie w porównaniu do innych pracowników. 
Trzymając się naszego przykładu, badając sytuację Joli w firmie X, będziemy się zastanawiali, 
czy Jola jako pracownica była traktowana w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie ze 
względu na płeć niŜ inni pracownicy (jacy pracownicy, obecni czy w przeszłości?), jest 
traktowana w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niŜ inni pracownicy, lub mogłaby być 
traktowana w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niŜ inni pracownicy. Ostatnie 
sformułowanie prowadzi do tego, Ŝe dyskryminacja nie musi wystąpić, juŜ samo zagroŜenie 

                                                 
74 I. Boruta: Zakaz dyskryminacji…, PiZS, s. 3 
75 ibidem. 
76 ibidem. 
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nią jest niedopuszczalne. Według I. Boruty objęcie zachowań hipotetycznych zakazem 
dyskryminacji dyskwalifikuje tę definicję.77 Powstaje równieŜ pytanie, jakich „innych 
pracowników” ma na myśli ustawodawca. Czy chodzi o sytuację pracowników w przeszłości, 
obecnie czy hipotetyczną sytuację pracowników. Zdecydowanie polski ustawodawca 
zastosował w tej sytuacji wyŜszy standard niŜ prawo wspólnotowe, nie jest jednak jasne, jaki 
przyświecał mu cel oraz jak naleŜy interpretować tę definicję. 

 Jeśli chodzi o róŜnicę w definicji dyskryminacji pośredniej między prawem 
wspólnotowym a polskim, to podstawowa róŜnica, na jaką wskazuje I. Boruta78, ma miejsce 
w odniesieniu do powodów jakie ją uzasadniają. Według wspólnotowej definicji, rozróŜnienie 
sytuacji osób dających się wyróŜnić ze względu na unijne kryteria dyskryminacji muszą być 
„obiektywnie i prawnie uzasadnione, a środki mające słuŜyć osiągnięciu tego celu są właściwe 
i konieczne”, zaś w przeciwnym wypadku jest to dyskryminacja pośrednia.  

 W polskiej definicji wymienia się tylko „inne obiektywne powody”, które uzasadniają 
dysproporcje w zakresie zatrudnienia na korzyść pracowników naleŜących do grupy, dającej 
się wyróŜnić ze względu na kryteria dyskryminacji. Tak więc polska definicja pomija novum 
definicji unijnych i nie wprowadza formuły, aby „inne obiektywne powody” musiały być 
prawnie uzasadnione, właściwe i konieczne.79 
 
C) Inaczej zdefiniowane jest równieŜ molestowanie (nękanie) i molestowanie seksualne. W 
prawie wspólnotowym molestowanie (nękanie) jest „niepoŜądanym zachowaniem na tle płci, 
wieku, rasy, pochodzenia etnicznego, religii lub przekonania, niepełnosprawności oraz 
orientacji seksualnej, którego celem lub skutkiem jest naruszenia godności osoby i stworzenie 
zastraszającego, wrogiego, poniŜającego, upokarzającego lub obraźliwego środowiska”.80 
Widać wyraźnie, Ŝe w unijnej definicji nie kaŜde zachowanie, a jedynie zachowanie za tle 
chronionych powodów dyskryminacji jest molestowaniem. Ponadto przesłanki w postaci 
„naruszenia godności” i „stworzenia zastraszającego, wrogiego, poniŜającego, upokarzającego 
lub obraźliwego środowiska” muszą wystąpić łącznie, by moŜna było mówić o dyskryminacji. 
Nie kaŜde więc naruszenie godności będzie dyskryminacją w myśl prawa wspólnotowego. 
ChociaŜ godność pracownika jest dobrem chronionym to jednak tylko naruszenie tej godności 
w kontekście dyskryminacji podlega zawyŜonej ochronie prawnej. 

 Porównując powyŜsze do omówionej juŜ definicji molestowania widać zasadnicze 
róŜnice. Przede wszystkim, o czy była mowa wcześniej, polski ustawodawca chroni godność 
pracownika angaŜując instrumenty prawne przewidziane na wypadek dyskryminacji. Z tego 
względu wydaje się, Ŝe polska definicja „molestowania” (nękania) jest rozwiązaniem 
odrębnym od unijnego.81 Ponadto polska nowelizacja nie odróŜnia molestowania seksualnego 
od molestowania (nękania) ze względu na płeć. Dla przypomnienia podam, Ŝe według 
definicji unijnej molestowanie seksualne to zachowanie o podłoŜu seksualnym. Zaś 
molestowanie (nękanie) na tle płci nie musi mieć charakteru „zachowania o podłoŜu 
seksualnym”. Jak podaje I. Boruta molestowanie pracownicy na tle płci (nękanie) będzie 
powiązane ze stereotypem, Ŝe kobiety nie nadają się do określonej pracy bo są „głupsze” lub 
„mają mniejsze zdolności myślenia abstrakcyjnego”82, zaś molestowanie pracownika na tle 
płci będzie powiązane ze stereotypami na temat męŜczyzn na przykład, Ŝe są „mało 
emocjonalni” czy teŜ „agresywni”. 

                                                 
77 ibidem. 
78 ibidem, s. 4 
79 ibidem. 
80 ibidem, s. 5 
81 ibidem. 
82 I. Boruta: Ochrona przed nękaniem i molestowaniem…, s. 3 
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D) Jednym z celów reformy prawa unijnego było rozszerzenie zakazu dyskryminacji na 
zatrudnienie i pracę. Chodziło o objęcie tym zakazem nie tylko dostępu do pracy, ale takŜe do 
zatrudnienia niepracowniczego (dostęp do samozatrudnienia i zawodu) . Ponadto unijny zakaz 
dyskryminacji obejmuje wszystkie rodzaje i szczeble poradnictwa zawodowego, a takŜe 
przekwalifikowanie zawodowe pracownika.83  

 Polskie rozwiązania dotyczące zakresu zakazu dyskryminacji nie realizują celów tej 
reformy i choć tytuł polskiej nowelizacji mówi o zakazie dyskryminacji w zatrudnieniu, to 
zgodnie z art. 183a § 1 k.p. obejmuje on nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy, warunki 
zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia zawodowego. Zatrzymuje się więc na 
poziomie dyrektywy z 1976 roku84. W szczególności polska nowela do kodeksu pracy nie 
chroni przed dyskryminacją w zakresie zatrudnienia niepracowniczego, pośrednictwa pracy, 
przekwalifikowań, prawa przystępowania do organizacji.85 Pod pojęciem zatrudnienia 
niepracowniczego, kryje się częste w obecnej polskiej rzeczywistości świadczenie pracy w 
sytuacji tzw. samozatrudnienia czyli prowadzenia działalności na własny rachunek, lub 
wykonywaniem tzw. wolnych zawodów (adwokat, radca prawny, lekarz, rzecznik patentowy). 
Polska regulacja nie wyjaśnia, Ŝe pojęcie „zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu”, które dotyczy 
nawiązania stosunku pracy, obejmuje kryteria selekcji i warunki rekrutacji.86 

 W tym miejscu naleŜy podkreślić, Ŝe polska reforma prawa anydyskryminacyjnego nie 
objęła swoim zasięgiem zakazu dyskryminacji ze względu na rasę i pochodzenie etniczne w 
zakresie ochrony społecznej (opieka socjalna i zdrowotna), edukacji oraz dostępu do dóbr i 
usług oferowanych publicznie włącznie z mieszkaniem.87  

12. PROCES PRZYJMOWANIA DO PRACY – OGŁOSZENIA O PRACĘ 

 Mimo Ŝe w kodeksie pracy w rozdziale IIa (zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu) brak jest 
sformułowania „dyskryminacja w procesie rekrutacji jest niedozwolona”, interpretacja przepisów 
tego rozdziału podąŜa właśnie w tym kierunku. Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu nie spełniałby 
bowiem całej swej funkcji, jeśli odnosiłby się tylko do okresu trwania stosunku pracy, zaś nie 
obejmowałby swoim zakresem etapu poprzedzającego podpisanie umowy o pracę. Sformułowanie 
„pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania stosunku pracy”88 naleŜy 
rozumieć jako zakaz dyskryminacji w procesie rekrutacji i ustalania kryteriów naboru. Rozciąga się 
to równieŜ na ogłoszenia o pracę, które były przedmiotem badań tego projektu.  
 Oznacza to, Ŝe częste stosowanie w ogłoszeniach o pracę sformułowania „zatrudnię 
męŜczyznę w wieku 20-30 lat” czy teŜ „zatrudnię asystentkę” jest dyskryminacją odpowiednio ze 
względu na płeć i wiek oraz płeć. Jeśli pracodawca poszukuje osoby na stanowisko 
sekretarza/sekretarki, to nie moŜe juŜ na etapie ogłoszenia o pracę wskazać, Ŝe interesuje go 
zatrudnienie tylko „młodej kobiety”. Jest to dyskryminacja „niemłodych” kobiet i wszystkich 
męŜczyzn, którzy mogą mieć takie same kwalifikacje zawodowe i doświadczenie do wykonywania 

                                                 
83 I. Boruta: Zakaz dyskryminacji…, PiZS, s. 5 
84 207/76/EWG; I. Boruta podaje, w wielokrotnie juŜ cytowanym artykule z PiZS nr 2/2004, 
Ŝe jednym z celόw reformy prawa wspólnotowego było właśnie rozszerzenie zakresu zakazu 
dyskryminacji w porόwnaniu do uŜytego sformułowania w dyrektywie z 1976 roku – „dostęp 
do pracy, awansόw, szkoleń i warunkόw zatrudnienia”. 
85 I. Boruta: Zakaz dyskryminacji…, PiZS, s. 6 
86 ibidem. 
87 K.Gonera: ZałoŜenia regulacji antydyskryminacyjnej, (w:) Dyrektywy Unii Europejskiej 
dotyczące rόwnego traktowania bez względu na rasę, jako instrument zmiany prawa 
polskiego, Warszawa 2004, s. 44 
88 Art. 183a § 1 k.p.  
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tej pracy. Nie jest powiedziane, Ŝe pracę sekretarza/sekretarki dobrze będzie wykonywała tylko 
jedna, określona grupa ludzi. To samo dotyczy pracy kierowcy. Równie dobrym kierowcą moŜe 
być młody męŜczyzna, starszy męŜczyzna, młoda kobieta czy starsza kobieta, Polak czy np. 
Białorusin (który ma pozwolenie na pracę w Polsce).  
 MoŜna naturalnie wymagać, aby kandydat na pracownika miał „doświadczenie zawodowe”. 
Musimy jednak pamiętać, Ŝe stawiane niejednokrotnie wymagania „młody, z wyŜszym 
wykształceniem, posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe” mogą się wzajemnie 
wykluczać! Ponadto określenie „młody” jest dyskryminacją ze względu na wiek.  
 Celem takiego rozwiązania jest spowodowanie, aby ludzie byli zatrudniani ze względu na 
swoje umiejętności, wykształcenie, doświadczenie zawodowe bądź predyspozycje do 
wykonywania określonej pracy, a nie ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, 
narodowość, przekonania polityczne, przynaleŜnością związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie 
lub orientację seksualną.  
 Osoba, która nie została zatrudniona ze względu na jedną z podstaw dyskryminacji, na 
przykład kobieta, której nie zatrudniono na stanowisko kierowcy z powodu płci, moŜe domagać się 
„odszkodowania za dyskryminację” w procesie przed sądem pracy.  
 Jeśli chodzi o dyskryminujące ogłoszenia o pracę myślę, Ŝe duŜe pole do działania ma w tym 
zakresie Państwowa Inspekcja Pracy, która ma obowiązek czuwać nad przestrzeganiem przepisów 
prawa pracy. 

13. WNIOSKI  

 PowyŜsze przedstawienie zakresu regulacji unijnych nie jest pełne i jego celem jest tylko 
przykładowe wskazanie róŜnic i błędów w implementacji. NaleŜy się zastanowić, czy polskie 
normy zawarte w rozdziale IIa kodeksu pracy naleŜy nowelizować, czy teŜ podjąć próbę ich 
nowego napisania, jak postuluje I. Boruta. Nie ulega wątpliwości, Ŝe ustawowe definicje 
odgrywają ogromną rolę w kształtowaniu standardu ochrony przed dyskryminacją, a więc ich 
jakość ma ogromne znaczenie.  

 Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej pociąga za sobą włączenie dorobku prawnego 
Unii do polskiego systemu prawnego. Pozwoli to na odwoływanie się do orzecznictwa 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) jako źródła zasad wypracowanych w 
procesie stosowania prawa wspólnotowego. Istotne znaczenie ma zasada pierwszeństwa prawa 
wspólnotowego i interpretacja prawa krajowego zgodnie z prawem wspólnotowym. PowyŜsze 
zasady mogą w istotny sposób zniwelować ewentualne braki czy teŜ błędy w implementacji. 
Polskie sądy orzekając mogą powoływać się na orzecznictwo ETS i na cele dyrektyw 
unijnych, które miały być zrealizowane w procesie dostosowania prawa polskiego do prawa 
wspólnotowego. 

14. ZAKOŃCZENIE 

 Podsumowując, naleŜy podkreślić wagę i znaczenie nowej regulacji kodeksu pracy. Daje 
ona prawne instrumenty walki z dyskryminacją. Pomimo swych wad jest wyraźnym sygnałem 
dla pracodawców, Ŝe dyskryminacja ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, 
religię, narodowość, przekonania polityczne, przynaleŜność związkową, pochodzenie 
etniczne, wyznanie lub orientację seksualną jest niedopuszczalna. Bardzo pozytywnym 
skutkiem nowelizacji jest zdefiniowanie pojęcia molestowanie seksualne, którego wcześniej 
nie było w kodeksie pracy. 
 Obecnie wypada czekać na orzeczenia sądów w zakresie stosowania nowych przepisów. 
W kraju, w którym dyskryminacja określonych grup społecznych, jak osoby niepełnosprawne 
czy mniejszości seksualne, narodowe oraz dyskryminacja ze względu na płeć i wiek jest 
powszechna, taka nowelizacja daje szansę zmiany sytuacji na lepsze. 
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Witold Klaus 
Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej 

DDyysskkrryymmiinnaaccjjaa  ww  ooggłłoosszzeenniiaacchh  oo  pprraaccęę    

RRaappoorrtt  zz  bbaaddaańń  PPSSEEPP    

1. CEL BADAŃ 
Celem badań prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej było 

sprawdzenie skali dyskryminacji kandydatów na pracowników w ogłoszeniach o pracę, 
zamieszczanych w prasie oraz niektórych serwisach internetowych, a takŜe przesłanek 
dyskryminacyjnych, z jakimi moŜna się tam spotkać.  

Chodziło o zbadanie, w jaki sposób w polskiej praktyce realizowane są dyspozycje 
zawarte w art. 113 oraz 183a § 1 kodeksu pracy. Od 1 stycznia 2004 r. weszły bowiem w Ŝycie 
nowe przepisy, które zmieniły wcześniejsze regulacje w tym zakresie (znowelizowany 
rozdział IIa kp). Po pierwsze rozszerzyły one zasadę niedyskryminowania w zatrudnieniu na 
inne przesłanki, poza płcią. I choć inne klauzule juŜ wcześniej były wymienione w art. 113 kp, 
który zakazywał dyskryminacji, to dopiero od początku 2004 roku naruszenie ich zyskało 
odpowiednią ochronę prawną, przewidzianą w rozdziale IIa kp – wprowadzone zostały 
konkretne instrumenty, które mogą zostać wykorzystane do ochrony przed pracodawcą, 
naruszającym zasadę niedyskryminacji.   

Ponadto określono, co oznacza pojęcie „zatrudnienie”. W jego treść zostało włączone 
takŜe nawiązanie stosunku pracy. NaleŜy uznać, Ŝe nawiązywanie stosunku pracy rozpoczyna 
się z chwilą, gdy pracodawca zaczyna poszukiwanie pracownika, a więc, np. zamieszcza 
ogłoszenie o pracę89. Pozwoliło to na zaplanowanie i przeprowadzenie badania: czy i w jaki 
sposób przepisy te są przestrzegane przez pracodawców. Według naszej wiedzy badania takie 
były prowadzone w Polsce po raz pierwszy.  

2. METODOLOGIA BADAŃ 
Aby zrealizować złoŜony cel badawczy, postanowiono przez okres 3 miesięcy (w 

terminie od 14 czerwca do 15 września 2004 r.) badać ogłoszenia prasowe z wybranych gazet 
oraz stron internetowych. Do badań zostały wyselekcjonowane następujące publikatory:  

1. GGaazzeettaa  WWyybboorrcczzaa (dodatek „Praca”, zamieszczany w poniedziałkowym wydaniu gazety), 
który wychodził w Warszawie oraz w Płocku; 

2. śśyycciiee  WWaarrsszzaawwyy (dodatek „Praca i nauka”, zamieszczany w środowym wydaniu gazety); 
3. ppoorrttaall  wwwwww..pprraaccuujj..ppll – ze względu na duŜą ilość zamieszczanych tam ogłoszeń, wybrany 

został jeden dzień tygodnia, który podlegał badaniu (był to piątek). 
W sumie zostało zbadanych około 37.270 ogłoszeń, w tym:  

� w Gazecie Wyborczej w Warszawie – ok. 23.330; 
� w Gazecie Wyborczej w Płocku – ok. 6.200; 
� w śyciu Warszawy – ok. 6.530; 
� w portalu www.pracuj.pl – ok. 1.210. 

Na ogólną liczbę przebadanych ogłoszeń, jakakolwiek z przesłanek dyskryminacyjnych 
wystąpiła w 2028 przypadkach tj. 5,44 % przypadków. Więcej takich zdarzeń miało miejsce w 
ogłoszeniach drobnych (56%), niŜ w tych większego formatu (44%). 

                                                 
89 Więcej na ten temat w zamieszczonym powyŜej tekście I. Kotiuk: Polskie przepisy 
antydyskryminacyjne w kodeksie pracy, str. 24-25 
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Ogłoszenia, w których doszło do naruszenia zasady niedyskryminacji, były zamieszczane 
w przewaŜającej większości przez samych pracodawców, poszukujących kandydatów na 
pracowników. Miało to miejsce w 1530 przypadkach. W kolejnych 498 ogłoszeniodawcami 
były firmy, zajmujące się profesjonalnie poszukiwaniem pracowników (tzw. firmy head-
hunterskie) oraz urzędy pracy (rejonowe oraz wojewódzkie). Warto tu zwrócić uwagę na duŜą 
liczbę firm (24,5% spośród ogółu ogłoszeniodawców, którzy naruszyli zasadę 
niedyskryminacji), które w zakresie swojej działalności poszukują pracowników i nie 
przestrzegają nowych regulacji prawnych. W tej liczbie znajdują się równieŜ urzędy pracy 
(niestety nie sposób obliczyć, jaką część stanowią). Brak respektu dla przepisów ze strony 
instytucji publicznych jest szczególnie zatrwaŜający oraz zaskakujący, niezaleŜnie od tego, 
czy celowo naruszyły one prawo czy teŜ jest to wynikiem jego nieznajomości.  

Warto tu zaznaczyć, Ŝe przeprowadzone badania mogą być obarczone pewnym błędem. 
Nie w kaŜdym bowiem ogłoszeniu poszukiwano osoby, by ją zatrudnić na podstawie 
przepisów prawa pracy. Wiele z ogłoszeń mogło być zamieszczonych przez osoby, 
poszukujące pracowników, wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych 
(umowy te nie są objęte zakazem dyskryminacji przewidzianym w przepisach kodeksu pracy). 
Niestety poprzez treść ogłoszeń nie moŜna było tego w Ŝaden sposób zweryfikować. 

Badania były prowadzone przez Agnieszkę Kwaśniewską i Karola Olkuskiego na 
podstawie ankiety, opracowanej przez pracowników Polskiego Stowarzyszenia Edukacji 
Prawnej (Dagmarę Woźniakowską i Witolda Klausa), która następnie została skonsultowana 
pod względem metodologicznym z socjologiem dr Moniką Figiel z Instytutu Profilaktyki 
Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. 

3. RODZAJE DYSKRYMINACJI WYSTĘPUJĄCE W OGŁOSZENIACH O PRACĘ 
 Z katalogu klauzul dyskryminacyjnych wymienionych w przepisach kodeksu pracy (art. 
113 oraz 183a § 1 kp) sprawdzano ogłoszenia pod kontem dyskryminacji ze względu na: 
- płeć oraz 
- wiek. 

Celowo w tym katalogu nie znalazły się klauzule dotyczące: narodowości, 
niepełnosprawności, rasy i pochodzenia etnicznego, przekonań politycznych, przynaleŜności 
związkowej oraz orientacji seksualnej, bowiem trudno byłoby sobie wyobrazić zamieszczenie 
ogłoszenia o pracę, by naruszało którąkolwiek z powyŜszych przesłanek90. ZałoŜono, Ŝe te 
rodzaje dyskryminacji są praktycznie niemoŜliwe do ustalenia w prowadzonych badaniach, 
stąd celowo z nich zrezygnowano.  

JednakŜe dodane zostały takŜe inne kategorie, które nie są expressis verbis wymienione w 
przepisach kodeksu pracy. Działanie to było o tyle uzasadnione, iŜ kodeks pracy wymienia w 
art. 113 i 183a § 1 przesłanki dyskryminacyjne jedynie przykładowo, poprzez zastosowanie 
sformułowania „w szczególności”91. Tak więc postanowiono sprawdzić, jakie pozaustawowe 
klauzule dyskryminacyjne są stosowane w ogłoszeniach o pracę w odniesieniu do 
pracowników. Badaniu zostały poddane następujące przesłanki92: 
- stan cywilny, 
- miejsce zamieszkania, 

                                                 
90 Choć jak wynika z raportu European Roma Rights Center „Granice Solidarności. Romowie 
w Polsce po roku 1989”, Warszawa 2003, zdarzają się jeszcze cały czas pracodawcy, którzy 
deklarują publicznie, Ŝe nie zatrudnią osób pochodzenia romskiego – op. cit. str. 140 oraz 
rozdział „Dyskryminacja w zakresie dostępu do zatrudnienia”, str. 136-141 
91 I. Kotiuk: Polskie przepisy…, str. 6 i nast.  
92 Katalog ten jest wynikiem doświadczeń Stowarzyszenia oraz przeprowadzonego pilotaŜu 
badań.  



RÓWNOUPRAWNIENIE KOBIET I MĘśCZYZN NA RYNKU PRACY W PRAKTYCE 
 

Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej Wydział Prawa i Administracji UW 
 

66

- sytuacja rodzinna, 
- niekaralność, 
- stosunek do słuŜby wojskowej, 
- wykształcenie pozauniwersyteckie. 

RRoozzkkłłaadd  ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh  nnaarruusszzeeńń  pprrzzeeddssttaawwiiaa  ssiięę  nnaassttęęppuujjąąccoo::  

Rodzaje dyskryminacji w 

ogłoszeniach o pracę
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 a) Dyskryminacja ze względu na płeć  

Warto powiedzieć w tym miejscu więcej na temat naruszenia równości ze względu na 
płeć kandydata/kandydatki do pracy, szczególnie Ŝe jest to najpowszechniejsza kategoria 
naruszeń (wynosi ona 48,61%). W tym przypadku równieŜ moŜemy mieć do czynienia z 
pewnym błędem w badaniach, polegających na niedoszacowaniu tej kategorii. Jest to 
spowodowane specyfiką materiału badawczego, jakim są ogłoszenia o pracę. Sytuacja jest 
jasna, jeŜeli w ogłoszeniu wyraźnie jest wskazana płeć poprzez uŜycie sformułowania 
„kobieta” czy „męŜczyzna”. Podobnie jest, jeśli stanowisko podane jest w formie Ŝeńskiej: 
księgowa, pielęgniarka, asystentka. W takim przypadku ewidentnie mamy do czynienia z 
naruszeniem zasady równości ze względu na płeć. Tej jasności nie ma jednak w przypadku 
podania nazwy zawodu jedynie w formie męskiej, np. księgowy, stolarz. W tej sytuacji nie 
wiadomo bowiem, czy chodzi wyłącznie o męŜczyzn, czy teŜ jest to określenie wskazujące 
jedynie na nazwę stanowiska, a obejmujące obie płcie (jest to przyjęte w języku polskim).  

W prowadzonych badaniach przyjęto, Ŝe podanie nazwy stanowiska w formie męskiej 
obejmuje obydwie płcie. Przyjęcie innego załoŜenia skutkowałoby tym, Ŝe w zdecydowanej 
większości ogłoszeń mielibyśmy do czynienia z naruszeniem zasady równości. Niewiele jest 
bowiem przypadków, w których pojawiają się obok siebie obydwie formy płciowe danego 
stanowiska, np. księgowa/księgowy lub podające stanowisko w sposób opisowych, np. „osobę 
do pracy w sekretariacie, księgowości etc. (choć ich liczba rośnie, co naleŜy przyjąć z 
zadowoleniem). Ponadto w języku polskim przyjęło się określać obie płcie, uŜywając formy 
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męskiej, np. mówiąc o osobie pracującej na stanowisku dyrektora, księgowego czy staŜysty, 
określeniem tym obejmujemy osoby płci obojga zatrudnione na tych stanowiskach. 

Kolejnym problemem, jaki się pojawia w tym zakresie, jest to, Ŝe niektóre nazwy 
zawodów mają swoje określenie jedynie w jednej formie rodzajowej. Z sytuacją taką mamy 
do czynienia, np. przy następujących zawodach: hostessa, stolarz, murarz czy kierowca. Nie 
wytworzył się w języku polskim drugi rodzaj (męski/Ŝeński) w odniesieniu do tych zawodów.  

I wreszcie trzecim problemem, o którym naleŜy tu wspomnieć, jest obowiązujące obecnie 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania z dnia 10 grudnia 2002 r. 
(Dz.U. Nr 222, poz. 1868). Załącznikiem do niego jest Klasyfikacja zawodów i specjalności, 
która podaje oficjalne nazwy zawodów. Generalnie dokument ten uŜywa większości nazw 
zawodów w formie męskiej. Jednak pojawiają się tam takŜe zawody podane w formie 
Ŝeńskiej, np. pielęgniarka, manikiurzystka, pedikiurzystka. CięŜko jest znaleźć jakąkolwiek 
prawidłowość w tym zakresie, choć są to najczęściej zawody sfeminizowane (choć równie 
sfeminizowany zawód nauczyciela/nauczycielki jest wymieniony w formie męskiej). W ww. 
przypadkach nie zachodzi takŜe sytuacja, gdy nie ma w języku polskim innej formy 
rodzajowej danych zawodów. Zupełny brak logiki wykazują zawody z grupy: pracownicy 
administracyjni, sekretarze i pokrewni. Tu obok siebie występują: sekretarka notarialna czy 
medyczna oraz sekretarz asystent i sekretarz biura zarządu. Zdarzają się jednak takŜe 
przykłady pozytywne, np. modelka/model.   

Brak jasnych reguł przy ustalaniu form rodzajowych dla nazw zawodów moŜe 
wprowadzić zamieszanie wśród pracodawców. Mogą oni tłumaczyć się uŜywaniem w 
ogłoszeniu nazw, zamieszczonych w ww. klasyfikacji, działając jakoby w ten sposób zgodnie 
z prawem. Z taką argumentacją cięŜko się nie zgodzić. Z drugiej jednak strony, biorąc pod 
uwagę hierarchię aktów prawnych, obowiązujących w Polsce, jeŜeli przepisy rozporządzenia 
(jakim jest Klasyfikacja...) pozostają w sprzeczności z aktem wyŜszego rzędu (jakim w danym 
przypadku są przepisy ustawy kodeks pracy), powinno się stosować przepisy nadrzędne. 
Trudno jest jednak wymagać takiego rozumowania od pracodawców. Dlatego teŜ naleŜałoby 
w trybie natychmiastowym zmienić przepisy Klasyfikacji, określając nazwy zawodów 
poprzez wskazanie obu form rodzajowych – męskiej i Ŝeńskiej (oczywiście o ile jest to 
moŜliwe w danym przypadku).  
 
 b) Dyskryminacja ze względu na wiek 

 Drugą kategorią pod względem ilości naruszeń w ogłoszeniach o pracę jest wiek 
(41,66%). W danym przypadku kategorią dyskryminowaną są w szczególności osoby starsze. 
W ogłoszeniach o pracę moŜemy spotkać dwa rodzaje określeń, które naruszają tę przesłankę. 
Pierwszym jest dokładne określenie wieku kandydata – poprzez wskazanie przedziału 
wiekowego lub maksymalnego wieku. Drugim, bardziej ukrytym jest wskazanie, Ŝe 
poszukiwane są osoby „młode”. W tym przypadku cięŜko jest wskazać cezurę wiekową, po 
przekroczeniu której pracownik przestaje być osobą młodą. Niemniej jednak takie określenie 
naleŜy uznać za naruszenie zasady niedyskryminacji ze względu na wiek.  
 
 c) Dyskryminacja ze względu na karalność  

Szczególnie waŜne jest takŜe zwrócenie uwagi na naruszenie przesłanki niekaralności. W 
polskich warunkach często mamy do czynienia z dyskryminacją tego typu – jak wykazały 
badania nawet na etapie ogłoszeń o pracę. Często teŜ pracodawca Ŝąda przedstawienia 
zaświadczenia o niekaralności w trakcie procesu selekcyjnego pracowników. Najczęściej 
wymagania takie są sprzeczne z przepisami. 

Zgodnie z polskim prawem, niekaralności pracodawca moŜe wymagać od swoich 
pracowników jedynie w wypadkach wyraźnie wskazanych w ustawie. śadne przepisy nie 



RÓWNOUPRAWNIENIE KOBIET I MĘśCZYZN NA RYNKU PRACY W PRAKTYCE 
 

Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej Wydział Prawa i Administracji UW 
 

68

formułują expressis verbis takiej zasady, jednak naleŜy ją tak rozumieć, biorąc pod uwagę 
spójność systemu prawa oraz celową wykładnię przepisów. Skoro tylko w niektórych, 
wyraźnie w ustawie wskazanych przypadkach, pracodawca moŜe wymagać niekaralności od 
pracownika, to a contrario w kaŜdym innym wypadku jest to zakazane.  

I tak niekaralności moŜemy domagać się, np. przy zatrudnianiu na stanowisko maklera 
giełdowego, nauczyciela czy choćby taksówkarza. W innych przypadkach pracodawca nie ma 
prawa wymagać niekaralności. Przy przeciwnym załoŜeniu osoba, która np. nieumyślnie 
spowodowała wypadek samochodowy, podpisała dokument za inną osobę np. męŜa/Ŝonę (jest 
to przestępstwo fałszerstwa) lub została ukarana za jazdę pod wpływem alkoholu, nigdy nie 
znalazłaby pracy.  

Osoby skazane za dokonanie przestępstwa odbyły juŜ karę, nałoŜoną przez uprawnione 
do tego sądy. Nie mogą być w związku z tym nadal nakładane na nich dodatkowe 
dolegliwości, związane z dokonanym przez nich czynem, a podejmowane przez inne 
instytucje, organizacje etc., w tym i przez pracodawców.  
 
 d) Inne rodzaje dyskryminacji 

Poza przypadkami omówionymi powyŜej w ogłoszeniach o pracę moŜna spotkać się takŜe 
z innymi przesłankami dyskryminacyjnymi. śadna z nich nie jest expressis verbis wskazana w 
kodeksie pracy. Tym nie mniej jednak naleŜy uznać je za niedozwolone.  

Na wstępie chciałbym omówić „miejsce zamieszkania”. Ta przesłanka występuje prawie 
w 4% ogłoszeń dyskryminacyjnych. Pracodawca najczęściej w ogłoszeniu umieszcza 
wzmiankę, Ŝe poszukuje osób zamieszkałych w danym mieście lub teŜ poza jego granicami 
(np. nierzadkie sformułowanie „spoza Warszawy”). Pomimo troski pracodawcy o sposób 
dojazdu pracownika do pracy, takie ograniczenie w przyjmowaniu kandydatów naleŜy uznać 
za niedopuszczalne, nie jest bowiem związane z kwalifikacjami przyszłego potencjalnego 
pracownika. Rodzi się tu kolejny problem. Nie wiadomo, jak pracodawca zamierza rozumieć 
„miejsce zamieszkania” – jako miejsce faktycznego pobytu, czy teŜ jako miejsce 
zameldowania. Wiadomo, Ŝe miejsca te często są róŜne (w szczególności biorąc pod uwagę 
obawy osób wynajmujących mieszkania przed meldowaniem w nich lokatorów).  

Kolejną przesłanką dyskryminacyjną, która wystąpiła w ogłoszeniach jest wymaganie 
uregulowanego stosunku do słuŜby wojskowej. I w tym wypadku naleŜy uznać, Ŝe Ŝądanie 
takie jest niedopuszczalne. Przyjmując przeciwne załoŜenie, rynek pracy byłby zamknięty dla 
duŜej grupy młodych męŜczyzn, którzy (z róŜnych przyczyn) nie odbyli jeszcze słuŜby 
wojskowej. Z przepisów wynika, Ŝe obowiązek taki spoczywa na męŜczyznach do końca roku, 
w którym ukończyli 28 rok Ŝycia. Jest to zatem duŜa kategoria pracowników. Z takimi 
wymaganiami nie sposób się zgodzić.  

W niektórych ogłoszeniach moŜna spotkać się takŜe z wymaganiem wykształcenia 
uniwersyteckiego w stosunku do kandydatów. I takie róŜnicowanie pracowników jest 
niedopuszczalne. Nie moŜna bowiem a priori zakładać, Ŝe osoba, która ukończyła inną niŜ 
uniwersytet szkołę wyŜszą (prywatną lub państwową) posiada tylko z tego powodu mniejsze 
kwalifikacje. Oczywiście biorąc pod uwagę powstanie duŜej ilości szkół wyŜszych, w 
szczególności prywatnych, nie sposób twierdzić, iŜ mają one wszystkie zbliŜony poziom 
nauczania. Poziomy te róŜnią się między sobą i to dość znacznie (co na przykład pokazują 
rankingi szkół). Jednak nie moŜna zakładać, Ŝe szkoły niepubliczne mają niŜszy poziom, niŜ 
uczelnie państwowe, bowiem przyjęcie takiego załoŜenia byłoby naduŜyciem. W kaŜdym 
konkretnym przypadku trzeba sprawdzić przygotowanie kandydatów do pracy i wybrać tego z 
nich, który wg pracodawcy legitymuje się najwyŜszymi kwalifikacjami.  

Niektórzy pracodawcy wymagają takŜe od potencjalnych pracowników „uregulowanej 
sytuacji rodzinnej”. W ogłoszeniach nie ma co prawda wiele takich przypadków, jednak się 
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zdarzają. Nie wiadomo, co ogłoszeniodawca miał na myśli formułując takie wymaganie. 
Część z tych przypadków to Ŝądanie pozostawania w odpowiednim stanie cywilnym. 
Wszystkie wymagania pracodawcy, odnoszące się do Ŝycia osobistego potencjalnego 
pracownika, naleŜy uznać za niedopuszczalne. 

Na koniec warto się zastanowić nad rzeczywistym poziomem zachowań 
dyskryminacyjnych wśród pracodawców. Skoro z tak duŜą ich liczbą mamy do czynienia juŜ 
na etapie ogłoszeń o pracę, to do ilu naruszeń dochodzi w trakcie dalszych etapów procesu 
rekrutacji. Szczególnie biorąc pod uwagę, Ŝe nie są one dokonywane publicznie.  

4. RODZAJE ZAWODÓW, W KTÓRYCH DOSZŁO DO NARUSZENIA ZASADY NIEDYSKRYMINACJI 
Rodzaj zawodów (profesji), w których najczęściej dochodziło do naruszenia zasady 
niedyskryminacji przedstawia się następująco93: 

Rodzaje prac najczęściej wskazywane 
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Jak widać na zamieszczonym wykresie najwięcej ogłoszeń, dyskryminacyjnych dotyczyło 

sekretarzy/sekretarek i asystentów/asystentek. W tym przypadku dochodziło do naruszenia 
zasady niedyskryminacji ze względu na płeć (najczęściej poprzez zastosowanie nazwy 
stanowiska w formie Ŝeńskiej). Podobnie było w przypadku kategorii „lekarz, prawnik, 
księgowy”. Tu równieŜ wiele przypadków to naruszenia ze względu na płeć – takŜe poprzez 
podanie Ŝeńskiej formy zawodu „księgowa”. W przypadku pracowników fizycznych główną 
przesłanką dyskryminacyjną był wiek (choć płeć takŜe tam występowała, w szczególności gdy 
chodziło o cięŜsze prace, np. w magazynie).  

W większości przypadków, w których dochodziło do naruszenia przepisów 
dyskryminacyjnych, praca była oferowana w Polsce (91,4% przypadków). Zdarzały się jednak 
takŜe ogłoszenia dotyczące pracy w krajach Unii Europejskiej (157 przypadków – tj. 7,7%). 
Tu przewaŜnie chodziło o naruszenie zasady wieku pracownika. Jak wynika z wyjaśnień 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie ograniczenia wieku pracowników określają 
umowy zawarte pomiędzy Polską a innymi krajami UE (np. Niemcami, Francją, Cyprem). W 
tych przypadkach pracownicy zatrudniani są w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych i 
językowych. Wojewódzkie urzędy pracy nie mają uprawnień do jakiejkolwiek ingerencji w 
treść tych ogłoszeń. Watro zastanowić się, czy takie ukształtowanie sytuacji potencjalnych 

                                                 
93 W poniŜszej tabeli wszystkie zawody zostały podane w formie męskiej. Nieumieszczenie na 
wykresie obu form płciowych jest podyktowane tylko i wyłącznie brakiem miejsca.  
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pracowników przez Rząd nie stoi w sprzeczności z art. 183a i 183b kodeksu pracy (w 
szczególności biorąc pod uwagę, Ŝe np. w umowie z Hiszpanią ograniczenia takie nie 
funkcjonują).  

Ze względu na duŜe braki danych nie udało się w badaniach ustalić branŜy firm, dających 
ogłoszenia dyskryminacyjne (w ogłoszeniach drobnych często nawet nie była podana nazwa 
firmy). Z tej kategorii warto zwrócić uwagę tylko na jeden rodzaj ogłoszeniodawców, a 
mianowicie instytucje publiczne, np. starostwa powiatowe. AŜ w 23 przypadkach ogłoszenie, 
w którym naruszano przepisy kodeksu pracy, było dane przez takiego ogłoszeniodawcę. 
Oczywiście procentowo udział ten jest niewielki, ale sam fakt występowania urzędów wśród 
instytucji łamiących prawo jest zatrwaŜający.  

5. REAKCJA NA ZAMIESZCZENIE OGŁOSZENIA 
 Jednym z efektów prowadzanych badań było wysyłanie listów informacyjnych do 
instytucji, które zamieściły niezgodne z prawem ogłoszenie. W przypadku, gdy w ogłoszeniu 
został podany adres pocztowy, internetowy lub teŜ numer faxu wysyłana była informacja o 
dokonanym naruszeniu przepisów kodeksu pracy. Celem tego przedsięwzięcia była chęć 
edukacji pracodawców, którzy w przewaŜającej większości nie zdają sobie sprawy z tego, Ŝe 
zamieszczane przez nich ogłoszenia są niezgodne z przepisami prawa pracy. W listach 
wskazywano na istnienie nowych przepisów, jak równieŜ przedstawiano ich wykładnię.  
W sumie wysłano 1343 informacje w następujący sposób: 
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 Wysyłane przez PSEP informacje nie pozostawały bez odzewu. Otrzymaliśmy 28 listów i 
faksów, a takŜe 54 e-maile (oznacza to, Ŝe w formie pisemnej skontaktowało się ze 
Stowarzyszeniem 6,1% organizacji, do których zostały skierowane informacje). Ponadto 
odpowiedzieliśmy takŜe na wiele telefonów (nie sposób podać ich liczby). W przewaŜającej 
większości, pracodawcy dziękowali na zwrócenie im uwagi na nowe prawodawstwo w tym 
zakresie. Wyjaśniali takŜe, Ŝe ogłoszenie takiej treści zostało zamieszczone przez przypadek 
lub nieuwagę i nie miało na celu róŜnicowania sytuacji osób, starających się o pracę. 
Kilkakrotnie otrzymaliśmy informację, iŜ mimo Ŝe treść ogłoszenia dyskryminowała jedną z 
płci, to właśnie przedstawiciel tejŜe płci został w efekcie zatrudniony przez pracodawcę. 
Zdarzały się jednak takŜe telefony poddające w wątpliwość sensowność działań 
prowadzonych przez Stowarzyszenie. 

6. WNIOSKI  

Wnioski, jakie płyną z przeprowadzonych badań, są takie, iŜ niezbędne jest 
przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej, skierowanej do pracodawców 
(szczególnie małych- i mikro- przedsiębiorców), gdyŜ niekorzystając z profesjonalnych usług 
prawniczych, nie są oni świadomi naruszeń prawa, którego dokonują. A podejmowanie 
działań dyskryminacyjnych moŜe się na nich odbić bardzo niekorzystnie, gdyŜ pracownicy 
otrzymali w przepisach kodeksu pracy bardzo silne narzędzia (w szczególności w art. 183d kp) 
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do walki z naruszeniami zasady niedyskryminacji i jedynie kwestią czasu jest, by zaczęli z 
nich korzystać94.  

 Kampania informacyjna powinna być skierowana nie tylko pracodawców, ale takŜe do 
pracowników. Oni takŜe nie znają uprawnień, przyznanych im przez kodeks pracy. Dlatego 
teŜ nie korzystają z ich dobrodziejstw w walce przeciwko pracodawcom (stąd praktycznie 
znikoma ilość spraw z tego zakresu w sądach pracy). Ponadto wydaje się, Ŝe będzie to 
najlepszym sposobem na wywieranie wpływu na pracodawców. Świadomość, Ŝe ich 
pracownicy wiedzą o zasadach, które muszą być przestrzegane, powinna, obok spraw 
wytaczanych przed sądami pracy oraz działaniami Państwowej Inspekcji Pracy, spowodować 
znaczną poprawę sytuacji w zakresie przestrzegania zasady niedyskryminacji w zatrudnieniu.  

W trybie pilnym powinny zostać teŜ wprowadzone poprawki legislacyjne, mające na celu 
dostosowanie przepisów podustawowych do zasad prawa pracy. Mam tu na myśli przede 
wszystkim Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji 
zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Powinien zostać 
zmieniony załącznik do tego aktu, poprzez zamieszczenie nazw zawodów w obu wersjach 
rodzajowych – męskiej i Ŝeńskiej (oczywiście o ile jest to moŜliwe).  

Warto byłoby takŜe uczulić instytucje publiczne na dyskryminacyjne działania 
pracodawców. Mam tu na myśli przede wszystkim Państwową Inspekcję Pracy oraz urzędy 
pracy (choć te ostatnie oczywiście w ograniczonym zakresie). Działania te są często 
niewidoczne na pierwszy rzut oka, stąd naleŜy na nie zwrócić szczególną uwagę. WaŜne jest 
to zwłaszcza w sytuacji, gdy w kraju jest wysoki poziom bezrobocia. Prowadzi to do tego, Ŝe 
nie naleŜy spodziewać się zgłaszania przez pracowników zachowań dyskryminacyjnych, z 
obawy przed utratą pracy, mimo treści przepisu art. 183e kodeksu pracy, zakazującego 
zwalnianie pracownika na podstawie zgłoszenia przez niego naruszenia zasady 
niedyskryminacji.  

Badania prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej powinny stanowić 
wstęp do dalszej, pogłębionej pracy badawczej. W szczególności badaniu naleŜałoby poddać 
pod kątem przestrzegania zasady niedyskryminacji etap rekrutacji pracownika do pracy. Skoro 
bowiem tak wiele przejawów dyskryminacji moŜna zauwaŜyć juŜ w ogłoszeniach o pracę, to 
zapewne na kolejnych etapach rekrutacji ilość ta jest jeszcze większa. Do tej pory badania 
takie nie były prowadzone w szerszym zakresie, biorąc pod uwagę róŜne przesłanki, nie tylko 
płeć. Badania powinny takŜe objąć przesłanki, które nie są wprost wymienione w kodeksie 
pracy, a występują w praktyce, co zostało wykazane w przeprowadzonych badaniach.  

                                                 
94 Więcej na temat uprawnień pracowniczych, patrz I. Kotiuk: Polskie przepisy…, str. 17 i 
nast.  


