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Stop dyskryminacji

Objawy dyskryminacji

Ko deks pra cy zo bo wią zu je do rów ne go trak to wa nia
osób za trud nio nych, jak i sta ra ją cych się o pra cę. Pra co -
daw ca dys kry mi nu je pra cow ni ka je że li ze wzglę du na
nie do zwo lo ne kry te ria:

� odma wia na wią za nia sto sun ku pra cy,

� po sta na wia roz wią zać umo wę, 

� pła ci mniej niż in ne mu pra cow ni ko wi, choć ro bią do -
kład nie to sa mo al bo wy ko nu ją pra ce wy ma ga ją ce
po rów ny wal nych kwa li fi ka cji za wo do wych, po twier -
dzo nych do ku men ta mi lub prak ty ką i do świad cze -
niem za wo do wym, a ta kże o ta kiej sa mej od po wie -
dzial no ści i wy sił ku,

� nie da je awan su lub nie przy zna je in nych świad czeń
zwią za nych z pra cą,

� po mi ja przy ty po wa niu do udzia łu w szko le niach pod -
no szą cych kwa li fi ka cje za wo do we.
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Rodzaje dyskryminacji

Dys kry mi na cja bez po śred nia: 
ist nie je wów czas, gdy ktoś ze wzglę du np. na płeć,

wiek itp. by ł, jest lub mó gł by być, trak to wa ny w po rów -
ny wal nej sy tu acji mniej ko rzyst nie niż in ni pra cow ni cy.

Przy kład 

Ko bie ta i mę żczy zna o ta kich sa mych kwa li fi ka cjach
i sta żu pra cy, wy ko nu ją tę sa mą pra cę, ale otrzy mu ją
zró żni co wa ne wy na gro dze nie. 

Dys kry mi na cja po śred nia:
ist nie je wte dy, gdy na sku tek po -
zor nie neu tral ne go:

� po sta no wie nia, 

� za sto so wa ne go kry te rium lub

� pod ję te go dzia ła nia, wy stę pu -
ją dys pro por cje w za kre sie wa -
run ków za trud nie nia na nie ko -
rzyść wszyst kich lub znacz nej
licz by pra cow ni ków, je że li róż-
ni ce te nie mo gą być uza sad -nio -
ne in ny mi obiek tyw ny mi po-
wo da mi.

Do tyczy to pra cow ni ków na le żą cych do gru py dys kry -
mi no wa nej ze wzglę du np. na płeć, wiek itp. 

Przy kład 

Pra co daw ca za trud nia ją cy mło de mat ki wpro wa dza
obo wiąz ko wą 2-go dzin ną prze rwę na lunch, nie wli -
cza ną do cza su pra cy.
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Twoje prawa są zapisane
w konstytucji

Konstytucja RP za ka zu je dys kry mi na cji z ja kiej kol wiek
przy czy ny. Wpro wa dza też za sa dę rów ne go trak to wa nia
ko biet i mę żczyzn. Za sa dy te znaj du ją uszcze gó ło wie nie
w Ko dek sie pra cy.

Pra co daw ca nie mo że kie ro wać się:
� płcią, 

� wie kiem, 

� nie peł no spraw no ścią, 

� ra są, 

� re li gią, 

� na ro do wo ścią, 

� prze ko na nia mi po li tycz ny mi,

� przy na le żno ścią związ ko wą, 

� po cho dze niem et nicz nym, 

� wy zna niem, 

� orien ta cją sek su al ną, 

� fak tem za trud nie nia na czas okre ślo ny lub nie okre -
ślo ny al bo w peł nym lub w nie peł nym wy mia rze cza -
su pra cy.



Od mo wa za trud nie nia kan dy da ta na wol -
nym miej scu pra cy z wy żej wy mie nio nych
wzglę dów pod le ga ka rze grzyw ny nie niż -
szej niż 3 tys. zł.
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Za łamanie zakazów 
grozi kara

Czy wiesz, że...?
..... sko rzy sta nie przez pra cow ni ka z upraw nień przy -
słu gu ją cych z ty tu łu na ru sze nia za sa dy rów ne go
trak to wa nia w za trud nie niu nie mo że po wo do wać
żad nych ne ga tyw nych kon se kwen cji dla pra cow ni -
ka (np. sta no wić przy czy ny uza sad nia ją cej wy po-
wie dze nie przez pra co daw cę sto sun ku pra cy lub
je go roz wią za nie bez wy po wie dze nia, po mi nię cia
w awan sie, nie przy zna nia pod wy żki itp.).

Ist nie je bez względ ny za kaz umiesz cza nia w in for ma -
cji o wol nym miej scu za trud nie nia, prze ka zy wa nej po -
wia to we mu urzę do wi pra cy, wzmia nek ujaw nia ją cych
ocze ki wa nia pra co daw cy co do płci, wie ku, spraw no ści,
ra sy, po cho dze nia et nicz ne go, na ro do wo ści, orien ta cji
sek su al nej, prze ko nań po li tycz nych i wy zna nia re li gij ne -
go lub przy na le żno ści związ ko wej po szu ki wa ne go kan -
dy da ta do pra cy.

Ani fir my he adhun ter skie, ani pra co daw cy, za miesz -
cza jąc ogło sze nia o pra cy, nie mo gą wska zy wać w nich
swo ich pre fe ren cji, do ty czą cych któ re go kol wiek z kry te -
riów dys kry mi na cyj nych. Dla te go np. anon se „przyj mę
eme ryt kę” czy „za trud nię sprze daw cę, wy ma ga ne oby -
wa tel stwo pol skie”, na ru sza ją pra wo. 
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Jak bronić się przed
dyskryminacją?

Je że li je steś ofia rą dys kry mi na cji, masz pra wo do od -
szko do wa nia. Aby je uzy skać, mu sisz wy stą pić do są du
pra cy z po zwem prze ciw ko pra co daw cy. Przed są dem
po wi nie neś je dy nie przed sta wić fak ty, wska zu ją ce na za -
ist nie nie dys kry mi na cji. Po sta raj się o zdo by cie świad -
ków, któ rych ze zna nia po twier dzą słusz ność Two ich
żą dań, zgro madź wszel kie po moc ne do ku men ty. 

Pa mię taj! 
To na pra co daw cy spo czy wa cię żar do wo du w spra -
wach o dys kry mi na cję, to on mu si udo wod nić, że jest
nie win ny i np. wy ka zać, że – ró żni cu jąc sy tu ację pra -
cow ni ków – kie ro wał się obiek tyw ny mi po wo da mi, np.
za trud nił mę żczy znę, bo miał wy ższe kwa li fi ka cje od
ry wa li zu ją cej z nim ko bie ty. Je śli sąd uzna słusz ność
Two ich ra cji, przy zna Ci od szko do wa nie w wy so ko ści
nie ni ższej niż mi ni mal ne wy na gro dze nie za pra cę.

Mo żesz ko rzy stać z po mo cy or ga ni za cji po za rzą do -
wych, związ ków za wo do wych. Je że li je steś w trud nej sy -
tu acji ma te rial nej przy słu gu je Ci pra wo zwró ce nia się
do są du o wy zna cze nie peł no moc ni ka z urzę du. 
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Wynagrodzenie za pracę

Czy wiesz, że...?
... pra cow ni cy ma ją pra wo do jed na ko we go wy na -
gro dze nia za jed na ko wą pra cę lub za pra cę o jed -
na ko wej war to ści. 

Wy na gro dze nie obej mu je wszyst kie je go skład ni ki,
bez wzglę du na ich na zwę i cha rak ter, a ta kże in ne
świad cze nia zwią za ne z pra cą, przy zna wa ne pra cow ni -
kom w for mie nie tyl ko pie nię żnej. Mo gą to być np.: 

� świad cze nia wy pła ca ne w ra zie cho ro by pra cow ni ka, 

� od pra wy wy pła ca ne w przy pad ku zwol nień z pra cy
z przy czyn do ty czą cych za kła du pra cy,

� od pra wy eme ry tal ne i ren to we, gra ty fi ka cje wy pła -
ca ne pra cow ni kom od cho dzą cym z pra cy oraz

� ró żne go ro dza ju udo god nie nia, ma ją ce pod wy ższyć
atrak cyj ność za trud nie nia: sa mo chód słu żbo wy od -
da ny do dys po zy cji pra cow ni ka, zni żki w przy pad ku
ko rzy sta nia ze środ ków trans por tu pu blicz ne go, ku -
po ny na po sił ki w re stau ra cji, nieopro cen to wa ne lub
ni skoopro cen to wa ne po życz ki, opła ca na przez pra -
co daw cę opie ka zdro wot na czy wcza sy. 

Czy wiesz, że...?
... Ko deks pra cy za kła da ró żni co wa nie wy na gro dze -
nia, wpro wa dza jąc kry te ria je go usta le nia, tj.: ro dzaj
wy ko ny wa nej pra cy i kwa li fi ka cje wy ma ga ne przy jej
wy ko ny wa niu, ilość pra cy i jej ja kość.
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Są ta kie pra ce, któ re ze wzglę du na swój ro dzaj,
wa run ki wy ko ny wa nia, wy ma ga nia za wo do we sta -
wia ne pra cow ni kom, mo gą być wy ko na ne tyl ko
przez ści śle okre ślo ne oso by. Wów czas pra co daw ca
ma pra wo za wę zić krąg kan dy da tów, po słu gu jąc się kry -
te rium płci, wie ku, wy zna nia itd. bez na ra że nia się na
za rzut dys krymi na cji.

� Nie na ru sza za sa dy rów ne go trak to wa nia w za trud -
nie niu pra co daw ca, uwzględ nia ją cy kry te rium sta żu
pra cy przy usta la niu wa run ków za trud nia nia i zwal -
nia nia pra cow ni ków, za sad wy na gra dza nia i awan so -
wa nia oraz do stę pu do szko le nia w ce lu pod no sze nia
kwa li fi ka cji za wo do wych.

� Różni co wa nie pra cow ni ków ze wzglę du na re li gię lub
wy zna nie nie na ru sza za sa dy rów ne go trak to wa nia
w za trud nie niu, je że li w związ ku z ro dza jem i cha rak -
te rem dzia łal no ści pro wa dzo nej w ko ścio łach i in nych

Co nie narusza 
zasad równego traktowania
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Wyrównywanie szans przez szkolenie

związ kach wy zna nio wych, a ta kże or ga ni za cjach, któ -
rych cel dzia ła nia po zo sta je w bez po śred nim związ -
ku z re li gią lub wy zna niem, re li gia lub wy zna nie
pra cow ni ka sta no wi istot ne, uza sad nio ne i uspra wie -
dli wio ne wy ma ga nie za wo do we. 

� Ochro na ro dzi ciel stwa, wiek lub nie peł no spraw ność
pra cow ni ka uza sad nia ją sto so wa nie środ ków, któ re
ró żni cu ją sy tu ację praw ną pra cow ni ka.

� Nie dys kry mi nu ją dzia ła nia po dej mo wa ne przez
okre ślo ny czas, zmie rza ją ce do wy rów na nia szans
wszyst kich lub znacz nej licz by pra cow ni ków, wy róż -
nio nych bez wzglę du na płeć, przez zmniej sze nie
na ko rzyść ta kich pra cow ni ków fak tycz nych nie rów -
no ści w za kre sie na wią zy wa nia i roz wią zy wa nia sto -
sun ku pra cy, wa run ków za trud nie nia, awan so wa nia
oraz do stę pu do szko le nia w ce lu pod no sze nia kwa -
li fi ka cji za wo do wych.
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Dys kry mi na cja ze wzglę du na płeć obej mu je też
mo le sto wa nie sek su al ne, czy li za cho wa nie o cha rak te -
rze sek su al nym lub od no szą ce się do płci pra cow ni ka,
któ re go ce lem lub skut kiem jest na ru sze nie god no ści lub
po ni że nie al bo upo ko rze nie pra cow ni ka. Mo le sto wa nie
mo że przy brać for mę za cho wań fi zycz nych (np. do ty ku)
wer bal nych (np. nie jed no znacz nych pro po zy cji, zwro -
tów) lub po za wer bal nych (np. dwu znacz nych ge stów).

Po ni ża nie – od mo le sto wa nia sek su al ne go na le ży
od ró żnić za cho wa nie, któ re go ce lem jest po ni ża nie lub
upo ko rze nie pra cow ni ka (mo le sto wa nie). Mo le sto wa nie
ta kie jest prze ja wem dys kry mi na cji, któ ry nie ma aspek -
tu sek su al ne go.

Molestowanie seksualne



Przykłady dyskryminacji
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� Zobo wią zy wa nie kobiet pod czas re kru ta cji do pod -
pi sy wa nia oświad czeń, że nie zaj dą w cią żę/nie wyj -
dą za mąż przez okre ślo ny czas.

� Kie ro wa nie żar tów, dow ci pów o te ma ty ce sek su al nej
do pra cow ni cy, któ ra so bie te go nie ży czy (mo le sto -
wa nie sek su al ne).

� Żar to wa nie z re li gii, na ro do wo ści, przy na le żno ści 
et nicz nej pra cow ni ka.

� Kie ro wa nie na szko le nia, kur sy, tyl ko mło dych (lub
tyl ko star szych) pra cow ni ków.

� Usta le nie ni ższe go wy na gro dze nia za pra cę o tej sa -
mej war to ści lub za ta ką sa mą pra cę dla ko biet i mę -
żczyzn.

� Zwol nie nie z pra cy oso by ho mo sek su al nej, gdy pra -
co daw ca do wie dział się o jej orien ta cji.

� Po dej mo wa nie de cy zji per so nal nych w opar ciu
o przy na le żność do par tii po li tycz nych.

� Awan so wa nie wy łącz nie pra cow ni ków peł no spraw -
nych, choć nie peł no spraw ni wy ko nu ją pra cę po rów -
ny wal nej ja ko ści.
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W cza sie roz mo wy kwa li fi ka cyj nej po ten cjal ny pra co -
daw ca nie ma pra wa py tać o sy tu ację ro dzin ną, stan 
cy wil ny oraz po sia da ne lub pla no wa ne po tom stwo.

Pa mię taj, że pra co daw ca po wi nien udo stęp nić pra -
cow ni kom tekst prze pi sów do ty czą cych rów ne go trak -
to wa nia w za trud nie niu (Ko deks pra cy) w for mie pi -
sem nej in for ma cji roz po wszech nio nej na te re nie za kła -
du pra cy lub za pew nić do stęp do tych prze pi sów w in -
ny, przy ję ty u sie bie spo sób. Mo że to być pi smo skie -
ro wa ne do pra cow ni ków, ogło sze nie na ta bli cy ogło -
szeń, ro ze sła nie ma ili itp. 

Kp reguluje problematykę dyskryminacji w art. 112, art. 113, art. 18
§ 3, art. 183a art. 183e, art. 672 § 1 pkt 8, art. 6715 § 2, art. 94 pkt 2b,
art. 941.
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