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Wstęp

wstęp

Równość, niedyskryminacja i zakaz mobbingu to jedne z naj-
ważniejszych gwarancji praw pracowniczych. Niestety, to właśnie 
ich antonimy, czyli nierówność, dyskryminacja i mobbing, niezwy-
kle często opisują realia na polskim rynku pracy.   

Polska może się poszczycić dobrą i długą tradycją w zakresie 
gwarancji równego traktowania, w szczególności równego trakto-
wania kobiet i mężczyzn.  Polki uzyskały prawa wyborcze już w 1918 
roku – jako jedne z pierwszych kobiet nie tylko w Europie, ale rów-
nież na świecie (przed nami uczyniły to jedynie Nowa Zelandia oraz 
Austria, dopiero po nas Stany Zjednoczone Ameryki i wiele innych 
państw)1. Niemniej przez wiele lat polskie ustawodawstwo rów-
nościowe, antydyskryminacyjne i antymobbingowe pozostawało 
na tym samym poziomie, istotne zmiany – wśród których należy 
wskazać i pozytywnie ocenić usankcjonowanie naruszenia zaka-
zu dyskryminacji kobiet, a także wprowadzenie zakazu mobbingu  
w pracy – przyniosło dopiero przystąpienie do Unii Europejskiej.  
W tym roku minęło 10 lat od akcesji Polski, ta okrągła rocznica skła-
nia do refleksji i pytania o aktualny stan prawa, jego skuteczność 
i efektywność. Celem niniejszej publikacji jest propagowanie tych 
informacji wśród pracodawców i pracowników, tym bardziej że pro-
wadzone badania wskazują, że w dalszym ciągu – mimo obowiązku 
informowania pracowników o kwestiach równości, niedyskrymina-
cji i zakazu mobbingu – wiedza na ten temat jest niewystarczająca.

1  M. Jabkowska, T. Bojar-Fijałkowski, Równość płci w Konstytucji RP  
a społeczna świadomość równouprawnienia [w:] Równouprawnienie 
kobiet, J. Senyszyn (red.), Gdynia 2011
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i. równość 

pojęcie równości

Postulaty równości pracowników służą zagwarantowaniu 
podobnego statusu wszystkim pracownikom, niezależnie od 
ich płci, rasy, narodowości, wyznania, wieku etc. oraz zrówna-
niu szans na płaszczyźnie stosunków społeczno-ekonomicz-
nych. Równość i równouprawnienie to pojęcia, które pojawiają się  
w różnego rodzaju ustawach zamiennie, wielokrotnie w połączeniu  
z gwarancjami, które przyznawane są kobietom i mężczyznom. 

Najważniejsze deklaracje równościowe zostały zagwaranto-
wane w art. 157 TFUE (dawniej art. 141 TWE) i w tzw. dyrektywach 
równościowych2. Należy również wspomnieć o regulacjach zawar-
tych w innych aktach prawnych, w tym w szczególności w Dekla-
racji Filadelfijskiej z 1944 roku, akcentującej, w kontekście praw 
społecznych, zasadę równości szans każdej jednostki (część II pkt 
1 deklaracji), art. 14 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Czło-
wieka i Podstawowych Wolności z dnia 25 czerwca 1950 roku (dalej 
jako Europejska Konwencja Praw Człowieka lub EKPC)3 czy art. 21-
26 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Równość jest najczęściej przywoływana w kontekście równości 
kobiet i mężczyzn, kwestia jest o tyle istotna, że niejednokrotnie 
obok ogólnych gwarancji równości ustawodawca umieszcza osob-
ne zapisy poświęcone równości kobiet i mężczyzn. Tak jest zarówno 
w Konstytucji RP, jak i w kodeksie pracy. Nie oznacza to jednak, że 

2  Myślę tu o dyrektywie Rady 76/207/EWG z dnia 9 lutego 1976 r. w sprawie 
wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn 
w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego 
oraz warunków prac (Dz. U. WE L 39 z dnia 14 lutego 1976 r.) (dalej jako 
dyrektywa 76/207/EWG), dyrektywie 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 
r. wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania osób bez względu 
na pochodzenie rasowe lub etniczne (zwana również dyrektywą rasową) 
(Dz. U. WE L 180 z dnia 19 lipca 2000 r.), dyrektywie 2000/78/WE z dnia 
27 listopada 2000 r. ustanawiającą ogólne warunki ramowe równego 
traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (zwana również dyrektywą 
ramową), dyrektywie 2002/73/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 września 2002 r. zmieniającą dyrektywę Rady 76/207/EWG w sprawie 
wprowadzenia w życie zasady równego traktowania mężczyzn i kobiet 
w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego 
oraz warunków pracy (zwana dalej dyrektywą zmieniającą) (Dz. U. WE L 
269 z dnia 5 października 2002 r.), dyrektywie 2006/54/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w 
życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn 
w dziedzinie zatrudnienia i pracy (zwana dalej dyrektywą 2006/54/WE)  
(Dz. U. UE L 204 z dnia 26 lipca 2006 r.).

3  Dz. U. z 1993 r. nr 61, poz. 284

postulaty równości 
pracowników służą 
zagwarantowaniu 
podobnego statusu 
wszystkim pracowni-
kom, niezależnie od ich 
płci, rasy, narodowości, 
wyznania, wieku etc. 
oraz zrównaniu szans 
na płaszczyźnie stosun-
ków społeczno-ekono-
micznych. 
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równość kobiet i mężczyzn znajduje się wyżej w hierarchii niż inne 
aspekty równości, wyróżnienie równości kobiet i mężczyzn świad-
czy o wadze, jaką nadano tej kwestii społecznej.

równy, czyli jaki?

Zasada równego traktowania nakazuje równych traktować tak 
samo, a różnych w sposób odmienny.  W dużym uproszczeniu rów-
ność można postrzegać na dwa sposoby: 

1. jako identyczność lub
2. jako podobieństwo pod pewnym względem4. 
Ustalenie, że należy równo traktować tylko pracowników iden-

tycznych może w sposób istotny ograniczyć zakres zastosowania 
zasady równego traktowania. Identyczność to „całkowite podo-
bieństwo w stosunku do kogoś lub czegoś pod względem ilości, 
jakości, wartości czy wielkości”5, według niektórych definicji iden-
tyczność to zgodność wszystkich cech, nie tylko kilku wybranych 
do porównania6. Tak rozumiana identyczność jest w praktyce nie-
możliwa do osiągnięcia, a przede wszystkim niesprawiedliwa. Bar-
dziej właściwe jest założenie, że równi są pracownicy podobni pod 
pewnym względem, z uwagi na możliwość przypisania im tej samej 
cechy.  

Innymi słowy, jeśli ustalimy, że porównywane osoby są do siebie 
podobne, charakteryzują się cechą wybraną do porównania, to na-
leży je traktować jako równe. Cecha wybrana do porównania zależy 
od tego, jaki cel chcemy osiągnąć i czemu porównanie służy.  Mogą 
być to cechy charakterystyczne dla wybranych osób lub ich zacho-
wania (np. doświadczenie zawodowe) czy też inne cechy opisowe 
(np. wykonywanie pracy tej samej jakości, wymagającej podobnych 
kompetencji), jak również cechy powiązane z jakimś systemem 
wartości (swoboda stowarzyszania się i nakaz równego traktowa-
nia pracowników bez względu na ich przynależność związkową).

Na gruncie prawa pracy najważniejszym przejawem idei równości 
jest zasada równego traktowania pracowników. Pierwotnie uregulo-
wana jedynie w art. 112 k.p., obecnie rozszerzona i uszczegółowiona  
w przepisach działu I, rozdziału II a kodeksu pracy (183a k.p. i nast.). 
Kodeksowa równość to równość praw pracowników, którzy wyko-
nują takie same obowiązki. Powiązanie zasady równości z posiada-
niem statusu pracownika oznacza, że zasada ta ma zastosowanie 
od momentu zawarcia umowy o pracę aż do jego zakończenia. Za-

4 M. Błachut, Postulat neutralności moralnej prawa a konstytucyjna zasada 
równości, Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo, tom CCXCV, s. 79

5  Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN

6 Słownik Wyrazów Obcych, I. Kamińska-Szmaj (red.), Wydawnictwo Europa, 
Warszawa, 2001
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sada równości nie ma więc zastosowania do osób ubiegających się 
o zatrudnienie.

Takie ujęcie powoduje, że nakaz równego traktowania nie 
ma automatycznego zastosowania do wszystkich pracowników, 
bez wyjątku, ale tylko do pracowników, którzy są do siebie po-
dobni. O stosowaniu zasady równości można mówić pod warun-
kiem wyboru odpowiedniej cechy istotnej, która stanowiłaby 
uzasadnienie dla nakazu równego traktowania. Specyfika prawa 
pracy wymaga, by była to cecha dotycząca wyłącznie i bezpo-
średnio pracowników oraz związana z wykonywaniem pracy.  
W kodeksie pracy wskazano wyraźnie, że taką cechą, która przesądza  
o potrzebie równego traktowania, jest wykonywanie pracy tego 
samego rodzaju, taki sam zakres obowiązków pracowniczych  
i sposób wywiązywania się z nich7. Posłużenie się kryterium „jed-
nakowego wypełniania takich samych obowiązków” nawiązuje do 
form dystrybucji dóbr w oparciu o kryterium zasługi, pracownicy 
są równo traktowani, bo zasłużyli na to swoją pracą, sposobem 
 i jakością jej wykonywania. 

przykład: pracodawca nie może twierdzić, że pracownicy 
wykonują różną pracę tylko i wyłącznie na tej podstawie, 
że nazwy stanowisk, na których są zatrudnieni, są różne. 
oczywiście, łatwiej porównywać sytuację pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach o tej samej nazwie, jed-
nak to właśnie zakres obowiązków powinien decydować  
o tym, czy pracownicy są podobni, wykonują podobną 
pracę i powinni być równo traktowani.  

Prawo do równego wynagrodzenia czy równouprawnienie pra-
cowników podlegają pewnym istotnym ograniczeniom i jako takie 
dotyczą niektórych wycinków „aktywności pracowniczej”. Pierw-
sze z nich jest związane z zasadami wynagradzania pracowników 
i odnosi się głównie do warunków zatrudnienia. Natomiast zasada 
równouprawnienia ma bardziej ogólny charakter i szersze zastoso-
wanie, jednak swym wpływem obejmuje pracowników w danym 
zakładzie pracy, ewentualnie pracowników objętych postanowie-
niami tego samego układu zbiorowego pracy czy innych porozu-
mień zbiorowych8. W realiach gospodarki wolnorynkowej nie ma 
możliwości wprowadzenia i egzekwowania gwarancji, że w każdej 
firmie pracownicy zatrudnieni na podobnych stanowiskach i o po-
dobnych kompetencjach będą zarabiali tak samo.

Skoro należy równo traktować pracowników jednakowo wy-
pełniających takie same obowiązki, należy odmiennie traktować 

7 U. Jackowiak, Komentarz do art. 11 2  k.p. [w:] U. Jackowiak i in. (red.), 
Kodeks pracy z komentarzem, Gdańsk Fundacja Gospodarcza NSZZ 
„Solidarność”, 1996, s. 97-99

8   M.T. Romer, Komentarz do art. 11 2  k.p., Prawo pracy. Komentarz, 
LexisNexis Warszawa 2010, s. 113-114
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pracowników wypełniających różnie swoje obowiązki lub mających 
inne obowiązki. Źródłem różnic uzasadniających odmienne trakto-
wanie pracowników mogą być:

• odmienności w wykonywaniu pracy
• odmienności w powierzonych obowiązkach
• różnice wynikające z cech charakteru i osobowości po-

szczególnych pracowników.
Należy jednak pamiętać, że te odmienności mogą być brane 

pod uwagę, jeśli wpływają na sposób wywiązywania się przez pra-
cownika z jego obowiązków. 

przykład: nie można różnicować wysokości wynagrodze-
nia pracowników na tej podstawie, że pracownik, który 
zarabia więcej, ma wyższe kompetencje, ponieważ zna 
język obcy, jeśli znajomość tego języka nie jest i nie bę-
dzie potrzebna do wykonywania pracy. znajomość języ-
ka chińskiego nie może uzasadniać podwyższenia wyna-
grodzenia pracownikowi banku, który nie ma kontaktu  
z klientami ani kontrahentami zagranicznymi z azji. 

Dyferencjacja (różnicowanie sytuacji pracowników) w sto-
sunkach pracy jest w pełni dopuszczalna, a nawet wskazana, je-
śli jest dokonywana z zastosowaniem obiektywnych kryteriów9, 
znajdujących odzwierciedlenie w założeniach gospodarczych 
państwa prawnego i zasadzie sprawiedliwości społecznej. Kry-
teria różnicowania są dopuszczalne, jeśli pozostają w związku 
z właściwościami zawodowymi pracowników (kwalifikacjami, 
charakterem powierzonych obowiązków, odpowiedzialnością), 
uwzględniają szczególną uciążliwość pracy czy szkodliwość wa-
runków pracy dla zdrowia pracowników. Analiza wypracowanych  
w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE kryteriów uzasadnio-
nego różnicowania wynagrodzeń prowadzi do wniosku, iż obok jako-
ści i ilości świadczonej pracy pod uwagę można brać również takie 
cechy pracownika, jak:

• jego podwyższoną dyspozycyjność 
• mobilność 
• gotowość do świadczenia pracy w nienormowanym czasie 

pracy.  
Poza wszelką dyskusją znajduje się zasadność warunkowania 

wysokości wynagrodzenia w oparciu o wyżej wskazane kryteria 
dotyczące pracowników, niemniej należy również uwzględniać 
inne elementy, jak chociażby obiektywnie uzasadnione potrzeby 
pracodawcy i związane z tym kwestie wyższych wynagrodzeń dla 
pracowników, na których pracę jest zapotrzebowanie10. Podobne 

9   S. Salwa, Prawo pracy, LexisNexis, Warszawa 1994, s. 28

10 Szerzej na ten temat A. M. Świątkowski, Europejskie prawo socjalne, t. II -–
Europejskie prawo pracy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999, s. 200-202
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stanowisko zajął Sąd Najwyższy, wskazując na konieczność harmo-
nizacji wynagrodzeń z niektórymi czynnikami rynkowymi11.

Różnicując sytuację pracowników należy także pamiętać o za-
kazie posługiwania się kryteriami negatywnymi, o których mowa  
w art. 183a k.p. Niedopuszczalne – co do zasady – jest różnicowanie 
sytuacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, 
narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, 
pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także za-
trudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub 
w niepełnym wymiarze czasu pracy. Wymienione w przywołanym 
artykule cechy mają charakter przykładowy, a sam katalog zaka-
zanych kryteriów różnicowania nie jest zamknięty, co oznacza, że  
w praktyce może zostać uznane za przejaw niedozwolonego różni-
cowania sytuacji pracowników i posługiwanie się przez pracodawcę 
innymi kryteriami. 

przykład: Takim kryterium, które nie zostało bezpośred-
nio wskazane w przepisach jako zakazane, jest kryterium 
wyglądu i związane z nim kryteria wagi czy wzrostu. jed-
nym z nielicznych przykładów jest ustawodawstwo stanu 
michigan w usa, gdzie wyraźnie wskazano, że nierówne 
traktowanie z uwagi na wagę jest zakazane. podobnie 
pracodawca co do zasady nie może wymuszać na pracow-
niku, by utrzymywał określoną wagę – w sytuacji, gdy 
jego waga nie wpływa na sposób wykonywania przez nie-
go powierzonych obowiązków – narusza to również god-
ność pracowników. 

Kwestia ustalenia, czy waga ma przełożenie na jakość świadczo-
nej pracy, jest o tyle istotna, że uzasadnieniem nie może tu być na 
przykład oczekiwanie klientów, że będzie ich obsługiwać atrakcyjna 
osoba o niskiej wadze12. Niedopuszczalne jest więc gorsze trakto-
wanie pracownika tylko i wyłącznie dlatego, że jest otyły lub zbyt 
chudy.

deficyt równości

Stan pełnej równości jest niemożliwy do osiągnięcia, dlate-
go na bieżąco należy realizować działania służące wyrównywaniu 
dysproporcji. Niezwykle istotnym, aczkolwiek dość dyskusyjnym 
instrumentem wyrównywania nierówności, jest czasowe uprzywi-
lejowanie osoby lub grupy osób, które były dotychczas gorzej trak-

11 Wyrok SN z dnia 6 marca 2003 r., sygn. akt I PK 171/2002, OSNP 2004/15, 
poz. 258

12 Takie stanowisko zajął sąd amerykański w sprawie Gerdom v. Continental 
Airlines Inc. 
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towane, określane często jako równość szans. Takie rozwiązanie 
ma służyć powrotowi do stanu równowagi, jednak uzyskanie tego 
stanu równowagi jest często niemożliwe, jeśli punkt startu jest róż-
ny, sam fakt zniesienia ograniczeń w dostępie do pewnych praw  
 i przywilejów nie jest tożsamy ze zrównaniem dostępu do nich. 
Pozycja jednostki nie zależy wyłącznie od jej działań czy wyborów, 
ale również od złożonego układu społecznych zależności13. Reguła 
sprawiedliwości nakazuje, by członkom grup traktowanych w spo-
sób upośledzający, dyskryminowanych, znajdujących się w gorszej 
sytuacji, przyznać pewne preferencje w rozdziale korzyści. Owe 
mniejsze możliwości wynikają często z dyskryminacji danej grupy 
w przeszłości, nie oznacza to jednak, że równość szans sprowadza 
się do zaprzestania dyskryminacji. Celem posługiwania się równo-
ścią szans nie jest wyłącznie przeciwdziałanie gorszemu traktowa-
niu, a tym bardziej niwelacja wszystkich różnic. Uzasadnieniem dla 
tej koncepcji jest założenie, że jednostki posiadające takie same 
ambicje i uzdolnienia powinny mieć takie same możliwości realiza-
cji i równy dostęp do pożądanych dóbr.

przykład: w niektórych firmach, szczególnie w krajach 
skandynawskich, istnieją gwarancje wyboru kobiet do 
najważniejszych organów spółki (zarządu, rady nadzor-
czej). celem wprowadzania tego typu rozwiązań jest za-
pewnienie kobietom udziału i mocy decyzyjnej w spra-
wach szczególnie istotnych dla firmy oraz dostęp do 
stanowisk kierowniczych. 

Przedstawione praktyki mogą budzić pewne kontrowersje, po-
nieważ konsekwencją ich zastosowania jest ograniczenie dostępu 
do określonych dóbr grupy osób, która wcześniej miała nieograni-
czony dostęp, a – co gorsza – które niekiedy nie są odpowiedzialne 
za nierówne traktowanie grupy aktualnie preferowanej. Przykła-
dowo wprowadzenie parytetów dla kobiet prowadzi do sytuacji, 
gdy niejednokrotnie zatrudniona zostanie kobieta, mimo lepszych 
kompetencji i większego doświadczenia mężczyzny, a to tylko dla-
tego, że zgodnie z przyjętym założeniem należało przyjąć do pracy 
określoną liczbę mężczyzn i kobiet. 

Dlatego z odpowiednią uwagą i wnikliwością należy sięgać po 
tego rodzaju środki, z uwzględnieniem celów i rezultatów, któ-
re mają zostać osiągnięte. Jeżeli nierówne traktowanie ma długą 
tradycję i jest trudne do przezwyciężenia, wymagane są silniejsze 
i bardziej radykalne środki. W chwili osiągnięcia celu i wyeliminowa-
nia sytuacji społecznego lub gospodarczego niekorzystnego trakto-
wania lub jeśli stanie się jasne, iż dany środek pozytywny nie może 

13  A. Teusth, Dwie koncepcje równości [w:] M. Grabowska (red.), W drodze do 
Unii Europejskiej. Przewodnik nie tylko dla kobiet, Fundacja im. Heinricha 
Bolla, Warszawa 2002, s. 22
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przyczynić się do osiągnięcia tego celu, należy zakończyć jego sto-
sowanie. Z tego względu należy jeszcze przed wprowadzeniem me-
chanizmu wyrównującego wyraźnie określić cele stosowania środ-
ka oraz odpowiednie systemy monitorowania jego stosowania.

Tego typu inicjatywy są najczęściej podejmowane na szczeblu 
unijnym, rzadziej krajowym. Wśród najważniejszych inicjatyw eu-
ropejskich służących zapewnieniu równości szans należy wymienić 
projekty: NOW (New Opportunities for Women) – jeden z pierw-
szych, realizowany między 1991 a 1999 rokiem w celu wyrówny-
wania szans kobiet w zatrudnieniu oraz zwiększania ich udziału  
w szkoleniach zawodowych, ADAPT – którego celem było udziela-
nie pomocy pracownikom i pracodawcom w związku ze zmianami  
w ich branży oraz ich ewentualnymi następstwami, URBAN – adre-
sowany głównie do osób zamieszkujących miasta powyżej 20 tysięcy 
mieszkańców, w których występuje wysokie bezrobocie, a sieć ko-
munikacyjna i warunki mieszkaniowe są niedostatecznie rozwinię-
te, YOUTHSTART – adresowany do szerszej grupy osób narażonych 
na nierówne traktowanie, był wdrażany w latach 2000-2006, jego 
celem było ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy oso-
bom mającym trudności z integracją lub reintegracją na rynku pracy 
oraz promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich. Aktualnie 
realizowanym programem, adresowanym do osób niepełnospraw-
nych, jest unijna strategia Europa 2020, jej celem jest inteligentny  
i zrównoważony wzrost oraz zapobieganie wyłączeniu społecznemu. 

 W większości tego typu projektów celem są działania zoriento-
wane na:

• wdrażanie nowych inicjatyw gospodarczych
• tworzenie nowych miejsc pracy
• poprawę warunków mieszkaniowych, socjalnych, zdrowot-

nych i bezpieczeństwo
• poprawę infrastruktury i warunków środowiska naturalne-

go
• wspieranie przedsięwzięć kulturalnych
• godzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz ponownej 

integracji kobiet i mężczyzn, którzy opuścili rynek pracy.
Zapewnienie równości szans wymaga również wprowadze-

nia zmian w prawie. Na przykład w Wielkiej Brytanii postuluje się  
– z uwagi na wpływ, jaki ma na rozwój dziecka i jego start wycho-
wanie w rodzinie, w której rodzice mają możliwość godzenia życia 
zawodowego i rodzinnego – wprowadzenie jednorocznego, peł-
nopłatnego urlopu macierzyńskiego, a nawet przyznanie matkom 
roszczenia, by domagać się od pracodawców zatrudnienia w nie-
pełnym, elastycznym czasie pracy14. W polskim ustawodawstwie 
pracy również rozszerzono katalog uprawnień związanych z ro-
dzicielstwem, m.in. poprzez przyznanie prawa do urlopu młodym 

14   Więcej informacji na stronie ministerstwa www.hm-treasure.gov.uk
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ojcom (tzw. tacierzyński) czy wydłużenie urlopów, z których mogą 
korzystać rodzice.

Realizowanie mechanizmów służących zapewnianiu równości 
szans jest możliwe również na poziomie zakładu pracy. 

przykład: coraz częściej duże firmy lub grupa kilku ma-
łych decydują się na zorganizowanie w siedzibie przedsię-
biorstwa przedszkola dla dzieci pracowników. Tego typu 
rozwiązanie jest szczególnie korzystne dla pracujących 
matek, które nie muszą codziennie przeznaczać dodatko-
wego czasu na zawożenie i przywożenie dziecka z przed-
szkola. Takie przedszkola są często czynne w tych samych 
godzinach co godziny urzędowania firmy, rodzice nie 
muszą więc się martwić koniecznością szybszego wyjścia  
z pracy, by odebrać dziecko około godziny 16. dodatko-
wo rodzice mają zapewniony kontakt z dzieckiem w ciągu 
dnia, w niektórych firmach istnieje możliwość skorzysta-
nia z godzinnej przerwy w pracy, którą można przezna-
czyć na spędzenie czasu z dzieckiem.

Wśród innych rozwiązań należy wspomnieć o różnego rodzaju 
dofinansowaniach dla młodych rodziców, preferencyjnych rozkła-
dach czasu pracy dla młodych matek czy możliwości skorzystania  
z dodatkowego, płatnego urlopu. 
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ii. zakaz dyskryminacji

pojęcie zakazu dyskryminacji

Kolejną ważną gwarancją praw pracowników jest zakaz dyskry-
minacji. Dyskryminacja jest trudna do zdefiniowania, tym bardziej 
że w większości aktów prawnych wskazuje się głównie, że jest ona 
zakazana, bez rozwinięcia, na czym to zjawisko polega. Podobnie 
sprawa wygląda w polskim ustawodawstwie pracy. Ustawodaw-
ca w art. 113 k.p. ogólnie stwierdza, że jakakolwiek dyskryminacja  
w zatrudnieniu jest niedopuszczalna, bardziej szczegółowa regula-
cja została zawarta w art. 183a § 3 k.p., zgodnie z którym:

„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 niż 
inni pracownicy.”

Istotne, że w dyrektywach unijnych dyskryminacja bezpośred-
nia jest określana jako traktowanie mniej przychylne15, w polskim 
kodeksie pracy to traktowanie mniej korzystne. Różnica między 
pojęciem przychylności a korzyści wydaje się niewielka, ale pojęcie 
korzyści jest szersze znaczeniowo i zapewnia lepszą ochronę przed 
dyskryminacją. Kryterium korzyści nie wymaga dokonywania oce-
ny intencji podmiotu dyskryminującego, a jedynie ustalenia, czy 
jego konsekwencją jest mniej korzystna sytuacja pracownika. 

Kolejną różnicą między regulacją unijną a polską jest wprowa-
dzenie w polskim kodeksie pracy tzw. dyskryminacji hipotetycznej. 
Zawarte w art. 183a§3 k.p. sformułowanie „pracownik jest, był lub 
mógłby być traktowany” powoduje, że na gruncie tego przepisu 
za dyskryminujące należy uznać nie tylko działania faktyczne po-
legające na mniej korzystnym traktowaniu, ale również działania 
hipotetyczne. W praktyce orzeczniczej Trybunału Sprawiedliwości 
UE takie rozwiązanie również zostało dopuszczone. TSUE orzekł, 
że publiczne oświadczenie pracodawcy, że firma nie zatrudnia 
pracowników danej narodowości, ma charakter dyskryminują-
cy, nawet jeśli nikt tej narodowości nigdy nie był pracownikiem,  
a nawet nie aplikował o pracę w tej firmie16. Zdaniem trybunału,  
w takim przypadku dochodzi do rzeczywistej dyskryminacji bezpo-
średniej bliżej nieokreślonej grupy osób, wyodrębnionej z uwagi na 

15  Mowa tu o art. 2 ust. 2 pkt a dyrektywy Rady 2000/78/WE

16  W tym zakresie nawiązano do motywu 8 dyrektywy 2000/43 
poświęconego „wspieraniu rynku pracy sprzyjającego społecznej 
integracji”, a także zawartego w art. 3 ust.1 lit. a) dyrektywy wskazania, że 
odnosi się ona również do kryteriów selekcji  i warunków rekrutacji. 
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zakazane kryterium narodowości, której członkowie zostali gorzej 
potraktowani, bowiem już sama polityka firmy uniemożliwiała im 
zatrudnienie17. Zasadność uznania omówionej praktyki za dyskry-
minacyjną raczej nie budzi większych kontrowersji, jednak podda-
je w wątpliwość, czy wskazanie podmiotu dyskryminowanego lub 
ustalenie, że podjęte w stosunku do niego działania były krzywdzą-
ce, stanowią konieczne znamiona dyskryminacji. 

Elementem wspólnym pojawiającym się w większości przytacza-
nych definicji dyskryminacji jest wskazanie, że dyskryminacja polega 
na gorszym, w porównaniu do sytuacji innych pracowników, trakto-
waniu pracownika lub grupy pracowników z uwagi na ich odmien-
ność. Prezentowany sposób redagowania przepisów poświęconych 
zjawisku dyskryminacji, zwłaszcza wskazania, że dany podmiot 
traktowany jest gorzej niż inni, wymaga dokonywania porównania 
sytuacji pracowników. Należy tego dokonać również poprzez od-
niesienie się do zagadnień egalitarnych i posługiwanie się kryterium 
równej miary, co przemawia za postrzeganiem zakazu dyskryminacji 
jako jednego z niezbędnych postulatów realizacji zasady równości, 
 a nawet utożsamiania go z tą zasadą. 

dyskryminacja a nierówne traktowanie

Dyskryminacja jest często utożsamiana z nierównym trakto-
waniem. Dyskryminacja ma bardzo silny negatywny wydźwięk  
i daleko idące konsekwencje w środowisku pracy, dlatego niektórzy 
uważają, że jest kwalifikowaną postacią nierównego traktowania. 
Tymczasem to dwa różne zjawiska, które niekiedy mogą współwy-
stępować. Przyczyną nierównego traktowania nie zawsze musi być 
cecha uznawana za dyskryminującą. Nie bez przyczyny polski usta-
wodawca poświęcił dwa osobne artykuły w kodeksie pracy zasadzie 
równego traktowania i zakazowi dyskryminacji. Dodatkowo uważa 
się, że nakaz równego traktowania kierowany jest do podmiotów 
stanowiących prawo, natomiast zakaz dyskryminowania dotyczy 
bezpośrednio pracodawców i ma na celu ochronę praw poszczegól-
nych pracowników, ewentualnie grup pracowników. 

art. 112 Pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego 
wypełniania takich samych obowiązków; dotyczy to w szczególno-
ści równego traktowania mężczyzn i kobiet w zatrudnieniu.

art. 113 Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośred-
nia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepeł-
nosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, 
przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orien-

17   Trybunał Sprawiedliwości UE oparł się w dużej mierze na wydanej na 
potrzeby sprawy opinii rzecznika generalnego M. Poiares Maduro, 
przedstawionej w dniu 12 marca 2008 r. w sprawie Coleman v. Atridge Law 
i Steve Law z dnia 17 lipca 2008 r., sygn. akt C – 303/06.
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tację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas okre-
ślony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze 
czasu pracy – jest niedopuszczalna.

Różnica między nierównym traktowaniem a dyskryminacją jest 
trudna do uchwycenia, dlatego najłatwiej spróbować zrozumieć ją 
na przykładach.

przykład: pracodawca wyłącznie od jednego pracownika 
wymaga, by podpisywał listę obecności, reszta pracowni-
ków nie jest do tego zobowiązana. pracodawca realizuje 
w tym zakresie swoje uprawnienie, bowiem jest zobo-
wiązany do prowadzenia ewidencji czasu pracy i może 
prowadzić listę obecności, na której muszą się podpisać 
pracownicy ze wskazaniem godziny przyjścia do pracy, 
jednak skoro w praktyce takiej listy nie prowadzi i tylko 
jeden pracownik jest zobowiązywany do jej podpisywa-
nia, należy uznać, iż jest on nierówno traktowany.

Podobnie nie zawsze dyskryminacja musi prowadzić do nie-
równego traktowania, chociaż w praktyce takich przypadków jest 
mniej.

przykład: pracodawca odmawia zatrudnienia osoby nie-
pełnosprawnej fizycznie na stanowisku recepcjonisty. 
kandydat na to stanowisko nie ma jeszcze statusu pra-
cownika, więc trudno mówić o jego nierównym trakto-
waniu, natomiast ulega on dyskryminacji z uwagi na po-
służenie się przez pracodawcę szukającego pracownika 
zakazanym kryterium niepełnosprawności. 

Dyskryminacja różni się tym od nierównego traktowania, że 
jest bardziej jaskrawa, zawiera w sobie znacznie silniejszy, nega-
tywny ładunek emocjonalny, ponieważ przyczyną upośledzającego 
traktowania jest posiadania przez pracownika cechy, na którą nie 
ma on wpływu (płeć, wiek, niepełnosprawność etc.).

Dyskryminacja została trafnie zdefiniowana przez Trybunał 
Konstytucyjny jako:

„(...) nieznajdujące podstawy w obowiązujących normach praw-
nych i upośledzające daną osobę traktowanie jej przez inne pod-
mioty: odbieranie lub ograniczanie wolności, uniemożliwianie lub 
utrudnianie korzystania z praw, wymaganie realizacji nieznanych 
prawu obowiązków”18.

18   Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z dnia 21 grudnia 2004 r., sygn. 
akt SK 19/03 (Dz. U. z dnia 4 stycznia 2005 r.) przywołał definicję 
sformułowaną przez P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2000, s. 51
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su pracownika, więc 
trudno mówić o jego 
nierównym traktowa-
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dyskryminacji z uwagi 
na posłużenie się przez 
pracodawcę szukające-
go pracownika zakaza-
nym kryterium niepeł-
nosprawności. 
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przejawy dyskryminującego zachowania  
w pracy

Dyskryminacja może pojawiać się już na etapie rekrutacji do 
pracy, nawet jeszcze przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyj-
nej z danym kandydatem. Częstym problemem jest umieszczanie 
dyskryminujących ogłoszeń o pracę. Badania przeprowadzone  
w 2009 roku przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyj-
nego wykazały, że na 60 tysięcy zweryfikowanych ogłoszeń o pracę 
w prawie co drugim pojawiły się treści dyskryminujące. Najczęściej 
zawierały wymagania dotyczące płci (86 proc.), wieku (10 proc.), 
cech związanych z wyglądem (2 proc.), narodowością (1 proc.), nie-
pełnosprawnością (1 proc.)19. 

Klasycznymi przykładami dyskryminujących ogłoszeń są anon-
se typu:

„Zatrudnię jako kelnerkę kobietę, w wieku do 25 lat, energiczną, 
do pracy w młodym zespole. Rozpatrywane będą tylko oferty 
ze zdjęciem”.
lub
„Poszukujemy do podstawowych prac biurowych mężczyzny,  
z orzeczeniem o niepełnosprawności, wymagane doświadcze-
nie minimum 5 lat”.
W ogłoszeniach o pracę należy więc wystrzegać się określania 

płci kandydata czy nawet umieszczania nazwy stanowiska, któ-
re tę płeć określa, zwłaszcza gdy nazwa ta funkcjonuje zarówno  
w rodzaju męskim, jak i żeńskim, na przykład: kelnerka/kelner, re-
cepcjonistka/recepcjonista. Ryzykowne jest również umieszczanie  
w ogłoszeniu takich cech kandydata, jak: energiczny, dynamiczny, 
dojrzały, ponieważ mogą one sugerować, że anons jest kierowany 
wyłącznie do osób w określonym przedziale wiekowym.

dodatkowo należy pamiętać, że pracodawcy, którzy publi-
kują dyskryminujące ogłoszenia o pracę, nie powinni czuć się 
bezkarnie. zgodnie z art. 123 ustawy z 20 kwietnia 2004 roku 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy20, odmowa 
zatrudnienia pracownika ze względu na płeć, wiek, niepełno-
sprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, 
pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną może 
skutkować karą grzywny nie niższą niż 3 tysiące zł, nie wspo-
minając o odszkodowaniu należnym pracownikowi w oparciu  
o przepisy kodeksu pracy.

19 Wyniki raportu są dostępne na stronie www.ptpa.org.pl/public/files/
raport%20pdf.pdf, dostęp na 29/10/2014 r.

20 Dz. U.2013.674 j.t. z późn. zm.
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zakazane kryteria dyskryminujące

płeć

Najczęściej dyskryminowaną grupą ze względu na płeć są ko-
biety. Dyskryminacja kobiet jako pracowników rozpoczyna się już 
na etapie poszukiwania pracy, statystycznie to kobiety mają dużo 
większy problem ze znalezieniem pracy. Ten problem dotyka mło-
dych kobiet, którym znacznie gorzej znaleźć pracę z uwagi na ist-
niejącą po stronie pracodawców obawę, że dość szybko – najczę-
ściej po uzyskaniu umowy o pracę na czas nieokreślony – zdecydują 
się na założenie rodziny, co z kolei wiąże się z nawet kilkuletnim 
łącznym pobytem na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, a na-
stępnie wychowawczym. Taka sytuacja powoduje po stronie pra-
codawcy ryzyko w postaci przerwania ciągłości pracy, zwiększenia 
kosztów różnego rodzaju szkoleń aktualizacyjnych oraz kosztów 
szkoleń wstępnych dla osoby zastępującej pracownicę pozostającą 
na zwolnieniu.

Kolejną istotną kwestią jest dysproporcja w zarobkach. Przy-
czyn dysproporcji należy poszukiwać w fakcie, że duży odsetek 
kobiet jest w dalszym ciągu zatrudniony w niepełnym wymia-
rze czasu pracy, są ograniczone w możliwości uzyskania awansu,  
a w konsekwencji również podwyżki z uwagi na pełnioną rolę spo-
łeczną i znacznie częstsze przerwy w pracy. W tym kontekście Po-
lki są w dużo lepszej sytuacji niż inne Europejki, ponieważ różnica  
w zarobkach między kobietami i mężczyznami w naszym kraju wy-
nosi 7 procent.  W innych krajach UE różnica ta jest znacznie więk-
sza i wynosi około 15 procent, przy czym europejskim rekordzistą 
jest Estonia (aż 30 procent różnicy)21. Kobiety często padają ofiara-
mi dyskryminacji wielokrotnej. 

przykład: pracodawca nie chce udzielić niepełnosprawnej 
pracownicy urlopu, który ta chce przeznaczyć na uspraw-
nienie w prywatnym ośrodku rehabilitacyjnym. kobieta 
planuje dwie wizyty w ciągu roku, po dwa tygodnie każ-
da. wobec braku zgody pracodawcy na udzielenie urlo-
pu we wskazanych przez nią terminach – motywowanej 
przez pracodawcę szczególnymi potrzebami po stronie 
firmy – kobieta decyduje się na obniżenie wymiaru czasu 

21 Dane dostępne na stronie internetowej http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
statistics_explained/index.php/File:Gender_pay_gap,_2012_(1)_(%25_
difference_between_average_gross_hourly_earnings_of_male_and_
female_employees,_as_%25_of_male_gross_earnings,_unadjusted_
form)_YB14_II.png (dostęp na 30/10/2014).
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pracy. pracodawca godzi się na takie rozwiązanie, ale nie-
proporcjonalnie obniża również wynagrodzenie kobiety. 
pracodawca motywuje swoją decyzję tym, że jest ona ak-
tualnie mniej dyspozycyjna i rzadziej bywa w pracy. 

W przywołanym przykładzie kobieta jest dyskryminowana  
z uwagi na niepełnosprawność oraz z uwagi na zatrudnienie w nie-
pełnym wymiarze czasu pracy. Pracodawca nie może motywować 
obniżenia wynagrodzenia tylko i wyłącznie na tej podstawie, że 
pracownica jest mniej dyspozycyjna, ponieważ pracuje na niepeł-
nym etacie, tym bardziej że brak potwierdzenia, by rzeczywiście 
tak było. Owa mniejsza dyspozycyjność musi być wykazana. Dodat-
kowo pracodawca nie może zasłaniać się szczególnymi względami, 
odmawiając zgody na udzielenie urlopu, zwłaszcza gdy pozostałym 
pracownikom tego rodzaju zgody są udzielane.

Z uwagi na częste przypadki dyskryminacji w pracy, a tak-
że mało efektywną politykę państwa w zakresie równych 
szans kobiet i mężczyzn, wiele Polek decyduje się na samoza-
trudnienie. W naszym kraju to aż 36,3 proc. kobiet, podczas 
gdy – dla porównania – w Wielkiej Brytanii jedynie 26,5 proc.,  
a w Niemczech 27,8 proc.22. Powodem tak dużych różnic w po-
ziomie kobiet samozatrudnionych jest fakt, że pracownice  
w innych krajach Europy Zachodniej nie czują tak wysokiej presji  
i potrzeby przedsiębiorczości, dodatkowo system ubezpieczeń 
społecznych oferuje im bardzo dobre zaplecze socjalne. Natomiast  
w Polsce wiele kobiet decyduje się na założenie własnej działalno-
ści z uwagi na brak możliwości zarobkowania w inny sposób (aż 41 
proc.)23.

Obecność kobiet na rynku pracy jest w dalszym ciągu mniejsza 
niż w przypadku mężczyzn. Wprawdzie w latach 2003-2008 wzrosła 
o 4,2 proc. (z 54,9 do 59,1 proc.), niemniej w porównaniu z udziałem 
mężczyzn w rynku – w latach 2003-2008 odpowiednio 72,8 proc. 
(przy zanotowanym wzroście o 2,5 proc.) – różnica dalej pozostaje 
duża. Kobiety przeważają w takich sektorach, jak sektor publiczny 
(stanowią ok. 58 proc. osób zatrudnionych) czy jednostkach samo-
rządowych (około 72 proc. osób zatrudnionych)24. Negatywnie na-
leży ocenić fakt, iż w Polsce w tym okresie różnica ta się pogłębiła. 
Nadto w wielu sektorach gospodarki aktywność zawodowa kobiet 
jest ograniczona, sektory zdominowane przez kobiety to służba 
zdrowia czy administracja niższego i średniego stopnia.

22 Financing Women Entrepreneurs, OECD Small and Medium Enterprise 
Outlook, Geneva 2000, s. 53-63

23 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w 
latach 2000-2001, PARP, Warszawa 2002, s. 29

24 Rocznik statystyczny pracy 2012, dostępny na stronach GUS http://stat.
gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/
rocznik-statystyczny-pracy-2012,7,3.html (dostęp na dzień 14.10.2014 r.)
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Statystycznie kobiety dalej zarabiają mniej niż mężczyźni za-
trudnieni w tych samych branżach, ogółem są to różnice do 600 zło-
tych, stosunkowo duże dysproporcje widać w takich branżach, jak 
działalność finansowa i ubezpieczeniowa (nawet do 3 tys. zł), dzia-
łalność naukowa, profesjonalna i techniczna (różnice na poziomie 
1,4 tys. zł), stosunkowo niewielkie w edukacji (ok. 200 zł mniej), na-
tomiast takie dziedziny, jak administrowanie i działalność wspiera-
jąca to przykład, gdzie kobiety zarabiają więcej niż mężczyźni, przy 
czym są to bardzo niewielkie dysproporcje (średnio o 9 zł)25. Powyż-
sze dane statystyczne zebrane w 2010 roku świadczą o istnieniu du-
żych rozbieżności w poziomie zarobków kobiet i mężczyzn, na nie-
korzyść tych pierwszych. W przytoczonych w niniejszej publikacji 
danych celowo pominięto poziom płac w branżach typowo męskich, 
takich jak przemysł górniczy czy stoczniowy, gdzie dysproporcje są 
siłą rzeczy większe, z uwagi na lepszą opłacalność stanowisk o więk-
szym ryzyku wypadku, na których pracują najczęściej mężczyźni. 
Dane zebrane na potrzeby rocznika statystycznego są dość ogólne  
i nie zawierają rozróżnienia na poszczególne stanowiska, jednak nale-
ży wnioskować, że duża rozpiętość wynagrodzeń między kobietami 
 a mężczyznami chociażby w takich branżach, jak na przykład dzia-
łalność finansowa, wynika z faktu, że to mężczyźni są obsadzani na 
lepiej płatnych stanowiskach.

przynależność związkowa

Kolejną grupą narażoną na dyskryminację są pracownicy bę-
dący członkami związku zawodowego. Co ciekawe, jest to rów-
nież grupa, która najczęściej reaguje na przypadki dyskryminacji  
w środowisku pracy. Dane statystyczne przedstawione w 2010 roku 
przez Biuro Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajo-
wej świadczą o tym, że aż 34 procent zawiadomień o przypadkach 
dyskryminacji w pracy (nie tylko z uwagi na przynależność związ-
kową, ale również z uwagi na płeć, wiek, niepełnosprawność etc.) 
skierowanych do organów ścigania, pochodziło właśnie od organi-
zacji związkowych, tymczasem jedynie 4 procent od organów in-
spekcji pracy26.

Zakaz odmiennego traktowania w stosunkach pracy ze względu 
na przynależność związkową pojawia się nie tylko w kodeksie pracy 
(art. 183a k.p.), ale również w art. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku 
o związkach zawodowych27. Niemniej ochrona zagwarantowana 
w kodeksie pracy jest silniejsza i przede wszystkim bardziej efek-

25 Ibidem, s. 309 i nast. 

26 Opracowanie dostępne na stronie http://rop.sejm.gov.pl/1_0ld/
opracowania/pdf/material21.pdf (dostęp na 21/10/2014).

27 Dz.U.2014.167 j.t. z późn. zm.
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tywna. Odpowiedzi na pytanie, jakie są konsekwencje związane  
z naruszeniem zakazu dyskryminacji?, należy poszukiwać właśnie 
w kodeksie pracy, nie mniej jednak istotną regulacją wprowadzoną 
w ustawie o związkach zawodowych jest sankcja w postaci grzyw-
ny lub kary ograniczenia wolności za dyskryminowanie pracownika 
z powodu przynależności do związku zawodowego, pozostawania 
poza związkiem zawodowym lub wykonywania funkcji związkowej 
– art. 35 ust. 1 pkt 3.

Dla odmiany – w regulacji europejskiej brak wyraźnego za-
kazu dyskryminacji ze względu na przynależność związkową. 
Nie oznacza to oczywiście, że pracownicy ci nie są chronieni, po 
prostu ustawodawca europejski wychodzi z założenia, że przy-
należność związkowa mieści się w wolności przekonań i po-
glądów, a zatem wprowadzenie zakazu dyskryminacji z uwagi 
na przekonania jest wystarczające. Dodatkowo w niektórych 
krajach poziom uzwiązkowienia jest tak wysoki, że przeważa-
jąca większość pracowników jest członkami związków zawo-
dowych, w związku z czym pracodawca, który odważyłby się 
stosować dyskryminujące zachowania z uwagi na przynależność 
związkową, musiałby dyskryminować większość pracowników. 
 W krajach o bardzo wysokim poziomie uzwiązkowienia przyna-
leżność do związku zawodowego spotyka się z powszechną ak-
ceptacją, zdziwienie budzą raczej pracownicy, którzy do związku 
nie należą. Przykładem tego typu jest Dania, tam poziom uzwiąz-
kowienia sięga 80 procent i jest jednym z najwyższych w Europie.  
W większości duńskich firm funkcjonują układy zbiorowe, co stano-
wi dodatkową, ważną gwarancję praw pracowników. 

Z zasady pracownicy nie mają obowiązku informowania o swojej 
przynależności związkowej i niejednokrotnie korzystają z tej możli-
wości z obawy przed dyskryminacją i represjami. Nie bez przyczyny 
informacje o przynależności związkowej zostały wyraźnie wymienio-
ne jako dane wrażliwe, podlegające ochronie w art. 27 ust. 1 ustawy  
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych28. Zgodnie  
z prawem, pracodawca nie może domagać się podania mu pełnej, 
imiennej listy pracowników będących członkami związku zawodo-
wego, jednak w praktyce, powołując się na normę art. 38 k.p. lub art. 
30 ust. 2¹ ustawy o związkach zawodowych, pracodawcy próbują 
takie informacje uzyskać. Ta praktyka została negatywnie oceniona 
przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który 
zauważył, że domaganie się informacji o przynależności związko-
wej jest uzasadnione jedynie w razie zamiaru rozwiązania umowy o 
pracę z konkretnym pracownikiem29. Pracodawca, który ma zamiar 

28  Dz. U.2014.1182 j.t. z późn. zm.
29  Decyzja GIODO z dnia 18 czerwca 2009 r., znak DOLiS/DEC-531/09, 

dostępna na stronie http://www.giodo.gov.pl/



22

Równość, niedyskryminacja, zakaz mobbingu

rozwiązać umowę z danym pracownikiem, nie   może domagać się 
danych wszystkich pracowników należących do związku.

Pracownicy należący do związku zawodowego są dodatkowo 
chronieni w przypadku, gdyby pracodawca chciał rozwiązać z nimi 
umowę o pracę. Z tego względu w realiach pracy są oni znacznie 
częściej dyskryminowani w kwestiach, w których ochrona jest słab-
sza, a intencje pracodawcy trudniejsze do zweryfikowania. Staty-
stycznie pracownicy będący członkami związku są znacznie czę-
ściej ograniczani w możliwościach awansu i podnoszenia swoich 
kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych, ograniczeniu ulegają 
również dodatkowe składniki wynagrodzenia. 

przykład: pracodawca, przyznając coroczną premię, 
znacznie gorzej ocenił efekty pracy pracownicy należą-
cej do związku zawodowego. osiągnięte przez nią wyni-
ki – zgodnie z obowiązującym u pracodawcy regulaminie 
płacy i premiowania – uzasadniały przyznanie jej premii   
w wysokości co najmniej jednej piątej miesięcznego wy-
nagrodzenia, nawet do wysokości całości wynagrodzenia. 
pracodawca zdecydował się na przyznanie tej pracowni-
cy premii w najniższej możliwej wysokości, podczas gdy 
reszta pracowników osiągających podobne wyniki otrzy-
mała premię w maksymalnej wysokości.  

Niezwykle rzadko zdarza się, by tacy pracownicy zajmowa-
li stanowiska kierownicze czy nawet zasiadali w zarządzie spółki. 
Tymczasem w niektórych krajach europejskich istnieją ustawowe 
gwarancje pełnienia przez członków związków zawodowych funkcji 
w zarządach czy radach nadzorczych spółek. Takim krajem, który 
wprowadził prawne gwarancje reprezentacji interesu pracowników 
w zarządzie, jest przykładowo Norwegia. Z kolei w innych krajach 
ustawowo zakazuje się przynależności do związku pracownikom 
wykonującym pracę na szczególnie ważnych stanowiskach. W Pol-
sce zakaz przynależności do związku zawodowego dotyczy prezesa 
IPN, urzędników służby cywilnej, funkcjonariuszy Służby Kontrwy-
wiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, funkcjona-
riuszy CBA, członków Rady Polityki Pieniężnej oraz prezesa NIK, wi-
ceprezesów, dyrektora generalnego, dyrektorów i wicedyrektorów 
jednostek organizacyjnych NIK. 

Przejawy dyskryminacji z uwagi na przynależność związkową 
mogą przybrać różne formy i stopnie nasilenia, przy czym przy-
padki dyskryminacji tego rodzaju dotyczą najczęściej warunków 
pracy i płacy. Po uzyskaniu informacji o przynależności pracownika 
do związku pracodawcy często utrudniają mu wykonywanie pracy, 
powierzając nowe obowiązki i znacznie trudniejsze zadania. Taki 
pracownik bywa również znacznie częściej kontrolowany przez pra-
codawcę. Niekiedy podejmowane są próby jego odizolowania od 
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reszty pracowników, poprzez powierzenie mu zadań wykonywa-
nych w jednoosobowym zespole, w osobnym pomieszczeniu. 

Wielokrotnie pracodawcy odmawiają zatrudnienia pracowni-
ków należących do związku zawodowego, zwłaszcza jeśli w nowym 
zakładzie pracy związki zawodowe nie funkcjonują, ewentualnie po 
uzyskaniu informacji o działalności związkowej pracownika zatrud-
niają go jedynie do momentu upływu terminu, na jaki została zawar-
ta umowa na czas określony, rezygnując z zawarcia kolejnej umowy 
o pracę. Znacznie trudniej udowodnić pracodawcy dyskrymina-
cję w sytuacji odmowy zawarcia z pracownikiem kolejnej umowy  
o pracę na czas nieokreślony. Teoretycznie, gdy kończy się umowa, 
pracodawca nie musi uzasadniać, dlaczego nie jest zainteresowany 
zawarciem kolejnej, pracownik również nie ma żadnego roszczenia 
przeciwko pracodawcy, które gwarantowałoby mu dalsze zatrud-
nienie. Jednak ostatnie orzeczenia sądów świadczą o tym, że może 
on w takiej sytuacji dochodzić odszkodowania i podnieść zarzut dys-
kryminacji. Jest to ważna konsekwencja zasady niedyskryminacji, 
która ma zastosowanie zarówno w stosunku do pracowników, jak  
i osób, które tego statusu nie mają. W omawianym przypadku osoba, 
z którą nie zawarto umowy o pracę, nie ma statusu pracownika, co 
nie oznacza, że nie może paść ofiarą dyskryminacji ze strony byłego 
pracodawcy.

przykład:  pracodawca odmówił zawarcia kolejnej umo-
wy o pracę z pracownikiem, który przez okres trzech 
lat był zatrudniony na umowę o pracę na czas próbny,  
a później na czas określony. praca tego pracownika była 
dobrze oceniana, przyznawano mu premie uznaniowe, 
nigdy nie otrzymał żadnego upomnienia czy nagany.  
w ostatnim roku trwania zatrudnienia pracownik przy-
stąpił do związku zawodowego. po zakończeniu umowy 
o pracę na czas określony pracodawca odmówił zawarcia 
kolejnej umowy, mimo że w tym samym czasie z więk-
szością pracowników – którzy nie byli członkami związku 
– zawierano kolejne umowy. Takie zachowanie nosi zna-
miona dyskryminacji. postawa i sposób wywiązywania 
się przez pracownika z powierzonych obowiązków, fakt, 
iż pracownik był nagradzany za swoją pracę oraz ustale-
nie, że w tym czasie pracodawca nie borykał się z żadny-
mi problemami finansowymi, skoro zatrudniał nowych 
pracowników, uzasadniały zawarcie kolejnej umowy  
o pracę z tym pracownikiem. brak jakiegokolwiek racjo-
nalnego uzasadnienia dla decyzji pracodawcy świadczy  
o tym, że podstawą odmowy była przynależność związ-
kowa pracownika. 
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Bardziej zawoalowane przykłady dyskryminowania mogą po-
legać na pozornym uprzywilejowaniu pracownika będącego człon-
kiem związku zawodowego. 

przykład: pracodawca rozsiewa wśród pracowników nie-
prawdziwe informacje, że pracownik pełniący funkcje 
w związku zawodowym otrzymuje z tego tytułu wyższą 
pensję lub ma lepsze warunki pracy niż pozostali pracow-
nicy (lepiej wyposażone stanowisko pracy, własne biuro 
etc.). 

Pracodawca swoim zachowaniem utwierdza pozostałych pra-
cowników w przekonaniu, że są gorzej traktowani oraz pozbawieni 
niektórych przywilejów, ponieważ nie są członkami związku zawo-
dowego. Paradoksalnie pojawia się tutaj możliwość dyskryminacji  
z uwagi na brak przynależności związkowej. Tego typu działanie 
nosi również znamiona mobbingu, ponieważ zmierza do zdyskre-
dytowania lub co najmniej podważenia wiarygodności pracownika 
należącego do związku. Taka osoba zaczyna być negatywnie odbie-
rana w środowisku pracy jako ktoś lepiej traktowany, mimo iż na 
takie traktowanie nie zasłużył. 

niepełnosprawność

Kolejną grupą zagrożoną dyskryminacją w środowisku pracy są 
osoby niepełnosprawne. Statystycznie w krajach UE co szósta oso-
ba jest niepełnosprawna, zaś tylko co druga z nich jest zatrudnio-
na30, w Polsce co siódma31, przy czym jedynie 23 procent z nich jest 
zatrudnionych32.

W polskim ustawodawstwie definicji niepełnosprawności na-
leży szukać w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  
(art. 2 pkt 10)33. Zgodnie z przywołanym zapisem, niepełnospraw-
ność to „trwała lub okresowa niezdolność do wypełniania ról spo-
łecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawno-
ści organizmu, w szczególności powodująca niezdolność do pracy”. 
Dość ogólnie należy przyjąć, że niepełnosprawność to „ograniczenie 

30  Szczegółowe statystyki dotyczące aktywności osób niepełnosprawnych 
dostępne na stronie: http://www.disability-europe.net/theme/statistical-
indicators, dostęp na dzień 28/10/2014 r.

31 Rocznik demograficzny 2014, dostępny http://stat.gov.pl/obszary-
tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-
demograficzny-2014,3,8.html, dostęp na dzień 14/10/2014 r.

32 Rocznik statystyczny pracy 2012, s. 309 i nast. 

33 Dz. U.2011.127.721 j.t. z późn.zm., dalej jako ustawa o zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych
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wynikające konkretnie z naruszenia funkcji fizycznych, umysłowych 
lub psychicznych organizmu, które stanowi przeszkodę dla danej 
osoby w uczestniczeniu w życiu zawodowym”. Powyższa defini-
cja została przyjęta przez Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku  
w sprawie Ch. Navas v. Eurest Colectividades SA, sygn. C-13/05 i sta-
nowi odpowiedź na pytanie, czy status niepełnosprawnej ma rów-
nież osoba chora. Sam fakt choroby pracownika nie przesądza więc 
o uznaniu go za osobę niepełnosprawną, chyba że jest to choroba 
nieuleczalna i przewlekła34.

Pozytywnie – w kontekście zakresu ochrony przed dyskrymina-
cją – należy ocenić fakt, że zakaz obejmuje również pracowników, 
którzy niepełnosprawni nie są, ale są w sposób istotny powiązani  
z osobą niepełnosprawną, co może się przekładać na ich gorsze 
traktowanie w środowisku pracy35. Mowa tu w szczególności o opie-
kunach osoby niepełnosprawnej: rodzicach czy współmałżonkach.

Przykłady dyskryminacji osób niepełnosprawnych wpisują się 
najczęściej w definicję dyskryminacji pośredniej, co oznacza, że  
w praktyce jest ona znacznie trudniej rozpoznawalna. Przejawy 
dyskryminacji tej grupy osób nasilają się już od momentu poszuki-
wania zatrudnienia, najczęściej wiążą się z brakiem dostosowania 
stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

przykład:  pracodawca, który organizuje rozmowę kwa-
lifikacyjną w budynku, który nie ma podjazdów dla osób 
niepełnosprawnych, a wejścia do pomieszczeń i korytarze 
są zbyt wąskie, by zmieścił się w nich wózek inwalidzki, 
dopuszcza się dyskryminacji już na etapie rekrutacji.

Pracodawcy niejednokrotnie nie chcą zatrudniać pracowników 
niepełnosprawnych z uwagi na dodatkowe koszty z tym związane. 
Paradoksalnie wiele z tych kosztów wynika natomiast z potrze-
by zagwarantowania osobom niepełnosprawnym równych szans  
w środowisku pracy. Z powyższych względów ustawy nakładają 
wiele ograniczeń dotyczących zatrudniania niepełnosprawnych:

• ograniczenie norm czasu pracy – w Polsce osoby zaliczone 
do średniego stopnia niepełnosprawności nie mogą świad-
czyć pracy w większym wymiarze niż 7 godzin na dobę i 35 
godzin tygodniowo36

34 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach połączonych Jette Ring 
przeciwko Dansk almennyttigt Boligselskab, sygn. C335/11) oraz Lone 
Skouboe Werge przeciwko Dansk Arbejdsgiverforening, działającemu 
w imieniu Pro Display A/S w upadłości, sygn. C337/11, niepubl., 
dostępny na stronie: http://curia.europa.eu/juris/document/document.
jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d524661d55a24348c99f3bd65b942aad36.
e34 KaxiLc3qMb40Rch0SaxuObNf0?text=&docid=136161&page 
Index=0&doclang=PL&mode=lst&dir= &occ=first&part=1&cid=185781, 
dostęp 29/10/2014 r.

35 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Colman, sygn. C-303/06

36   Art. 15 ustawy o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
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• dostosowanie stanowiska pracy do niepełnosprawności 
pracownika (zakup odpowiedniego sprzętu).

Równocześnie należy jednak pamiętać, że niekiedy praca na da-
nym stanowisku wymaga określonej sprawności fizycznej i w takim 
przypadku odmowa zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie 
uzasadniona i nie będzie stanowiła dyskryminacji. 

wyjątki od zakazu dyskryminacji

Nie każdy przypadek posługiwania się zakazanym przez prawo 
kryterium różnicowania jest przejawem dyskryminacji, istnieje wą-
ska grupa wyjątków przewidzianych w art. 183b § 2  k.p.:

„Zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie naruszają 
działania, proporcjonalne do osiągnięcia zgodnego z prawem celu 
różnicowania sytuacji pracownika, polegające na:

1. niezatrudnianiu pracownika z jednej lub kilku przyczyn 
określonych w art. 183a § 1, jeżeli rodzaj pracy lub warun-
ki jej wykonywania powodują, że przyczyna lub przyczyny 
wymienione w tym przepisie są rzeczywistym i decydują-
cym wymaganiem zawodowym stawianym pracownikowi,

2. wypowiedzeniu pracownikowi warunków zatrudnienia  
w zakresie wymiaru czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione 
przyczynami niedotyczącymi pracowników bez powoływa-
nia się na inną przyczynę lub inne przyczyny wymienione  
w art. 183a § 1,

3. stosowaniu środków, które różnicują sytuację prawną pra-
cownika, ze względu na ochronę rodzicielstwa lub niepeł-
nosprawność, 

4. stosowaniu kryterium stażu pracy przy ustalaniu warunków 
zatrudniania i zwalniania pracowników, zasad wynagradza-
nia i awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu pod-
noszenia kwalifikacji zawodowych, co uzasadnia odmienne 
traktowanie pracowników ze względu na wiek”.

Potrzeba wprowadzenia tego rodzaju wyjątków od zakazu dys-
kryminacji została zauważona przez Trybunał Sprawiedliwości UE 
w obliczu problemu odmowy zatrudnienia z uwagi na płeć kandy-
data, stanowiącą główne kryterium wykonywania pracy na kon-
kretnym stanowisku. Przypadki niezatrudnienia z uwagi na jedną 
z zakazanych przesłanek dyskryminujących, która jednocześnie 
stanowi rzeczywisty i decydujący wymóg zawodowy stawiany pra-
cownikowi, zostały określone w art. 183b § 2 pkt 1 k.p. Pod pojęciem 
rzeczywistego i decydującego wymagania zawodowego rozumieć 
należy oczekiwanie pracodawcy, iż kandydat na dane stanowisko 
będzie posiadał wymagane na danym stanowisku cechy wynikają-
ce z jego płci, sprawności, wyznania etc. Pojęcie rzeczywistego i de-
cydującego wymagania zawodowego jest mało ostre i powinno być 
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weryfikowane w okolicznościach konkretnej sprawy, z uwzględnie-
niem warunków zatrudnienia, kontekstem wykonywanej pracy. 

Poprzez szczególne warunki wykonywania zatrudnienia należy 
rozumieć środowisko, w którym pracownik wykonuje powierzone 
mu zadania. Nie powinno się obejmować działaniem tego wyjątku 
danego zawodu w całości. Swego czasu wyjątek ten dotyczył do-
stępności zawodu położnej/akuszerki wyłącznie dla kobiet37, jednak 
z czasem i to uległo zmianie, aktualnie dopuszcza się do jego wy-
konywania zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Podobnie ogranicze-
nia dotyczące płci mogą być stawiane przed kandydatem zatrud-
nionym w szczególnie niebezpiecznych warunkach, na przykład  
w jednostkach szturmowych policji.

przykład: można odmówić zatrudnienia kobiety w jedno-
stce policji, która jest narażona na częste ataki zbrojne 
i patroluje szczególnie niebezpieczne dzielnice38. 

Tego rodzaju wyjątki należy interpretować ściśle, różnice w bu-
dowie anatomicznej ciała, przekładające się na przykład na większą 
siłę czy większą masę mięśniową, nie stanowią jeszcze uzasadnie-
nia dla wprowadzenia generalnych ograniczeń wykonywania nie-
których zawodów przez kobiety39. Co innego, gdy natura wykony-
wanych obowiązków i środowisko pracy wymaga zatrudnienia osób 
tylko jednej płci. 

przykład: strażnicy więzienni mogą być tylko jednej płci, 
tej samej, co osadzeni40.  

Innym przykładem sytuacji usprawiedliwiającej jest dopuszczal-
ność wypowiedzenia warunków zatrudnienia kandydatom wyróż-

37 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 8 listopada 1983 r. w sprawie 
Komisja przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii, 
sygn. akt 165/82, Zb. Orz. 1983, s. 03431, pkt 18-19

38  Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 15 maja 1986 r., Marguerite 
Johnston przeciwko Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary , 
sygn. akt 222/84 , Zb.Orz. str. 1651, 1663 , pkt 36

39 Zob. wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 1 lutego 2005 r.  
w sprawie C-203/03 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice 
Austrii, Zlb. Orz. 2005, s. I-00935. W przedmiotowej sprawie sytuacja 
była o tyle ciekawa, bowiem w ustawodawstwie austriackim przyjęto 
powszechny zakaz wykonywania pracy przez kobiety w sektorze 
przemysłu górniczego pod ziemią, jak również przy pracach wykonywanych 
w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego. Znamienne, 
że w przedmiotowej sprawie nie zostało sformułowane rzeczywiste  
i decydujące wymaganie zawodowe. Rząd Republiki Austrii skoncentrował 
się głównie na podnoszeniu okoliczności związanych z odmiennością  
w budowie anatomicznej kobiet, przy czym nie uzasadnił w żaden sposób, 
że większa budowa ciała mężczyzn i ich większa siła stanowią czynniki 
wpisujące się w koncepcję GOR.

40 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 30 czerwca 1988 r. w sprawie 
C-318/86 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej, 
Zb. Orz. 1988, s. 03559, pkt 12
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nionym z uwagi na jedną z zakazanych cech. Wyjątek ten dotyczy 
najczęściej sytuacji, gdy warunki ekonomiczne po stronie praco-
dawcy wymuszają na nim konieczność dokonania wypowiedzeń 
zmieniających niektórym pracownikom, względy sprawiedliwości  
i słuszności wymagają, by pracodawca wybierał pracowników, któ-
rzy mają lepsze warunki bytowo-materialne niż inni.

przykład: pracodawca, zamiast dokonać wypowiedzenia 
warunków zatrudnienia samotnej matce, wręczył je ko-
biecie zamężnej, której partner również pracuje. zamiast 
wybierać pracownika w wieku przedemerytalnym, powi-
nien wskazać pracownika ze średnim stażem etc. 

Różnicowanie sytuacji pracowników ze względu na rodziciel-
stwo (183b § 2 pkt 3 k.p.) jest związane z ideą równości szans. Co 
ciekawe, jej adresatami są pracownicy będący rodzicami, a nie jak 
kiedyś wyłącznie kobiety (przed zmianami tego rodzaju ochrona 
dotyczyła macierzyństwa). Obecnie dość powszechnie przyznaje 
się, że mimo tradycyjnego wzorca rodziny, w którym to kobieta jest 
odpowiedzialna za wychowanie i opiekę nad dziećmi, mężczyźni 
również odgrywają ważną rolę – stąd ogólna ochrona rodzicielstwa. 
Uzasadnieniem dla odmiennego traktowania mogą być więc co 
najwyżej różnice fizyczne między kobietami a mężczyznami, ale już 
nie różnice w profilu osobowościowym czy społeczne postrzeganie 
roli każdego z nich w funkcjonowaniu rodziny.

Ostatni wyjątek, chociaż nie wynika to bezpośrednio z jego treści, 
został oparty na kryterium wieku. Ma zastosowanie przy określaniu 
warunków zatrudnienia, zwalniania, zasad wynagradzania, awan-
sowania, dostępu do szkoleń zawodowych, służy nagradzaniu pra-
cowników bardziej efektywnych i lepiej wywiązujących się ze swoich 
obowiązków, z uwagi na posiadane przez nich doświadczenie41.

dyskryminacja – roszczenia

Szczególny charakter dyskryminacji uzasadnia szczególny charak-
ter roszczeń przysługujących pracownikowi. Najlepszą kompensacją 
dla pracowników lub osób ubiegających się o zatrudnienie jest w takiej 
sytuacji roszczenie pieniężne. Służy ono naprawieniu szkody mająt-
kowej – chodzi tu o sytuacje, gdy wynikiem dyskryminującego trak-
towania było przyznanie pracownikowi wynagrodzenia w zaniżonej 

41  Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 17 października 1989 r.  
w sprawie 109/88 Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund I Danmark 
przeciwko Dansk Arbejdsgiverforening, działając w imieniu Danfoss, Zb. 
Orz. 1989, s. 03199, pkt 24; Wyrok TS z dnia 3 października 2006 r.  
w sprawie C-17/05 B. F. Cadman przeciwko Health & Safety Executive Zb. 
Orz. 2006, s. I-09583, pkt 33-38
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wysokości42 – oraz kompensacji krzywdy, rozstroju zdrowia spowodo-
wanego dyskryminacją czy naruszenia dóbr osobistych pracownika. 

Roszczenie to przysługuje nie tylko osobie, która mimo posia-
dania niezbędnych kompetencji i spełnienia warunków do pracy 
na danym stanowisku nie została zatrudniona, ale również osobie, 
która z uwagi na niższe kompetencje czy mniejsze doświadczenie 
i tak nie zostałaby zatrudniona. W tym drugim przypadku może 
to wpłynąć na obniżenie wysokości odszkodowania, jednak obo-
wiązek wypłaty przez pracodawcę odszkodowania rodzi już samo 
ograniczenie możliwości zatrudnienia poprzez stosowanie subiek-
tywnych, dyskryminujących i niesprawiedliwych kryteriów oceny 
kandydatów na dane stanowisko43. 

Oznacza to, że odpowiedzialność pracodawcy za dyskryminację 
pracownika nie jest nierozłącznie związana ze skutkiem zakazanego 
zachowania pracodawcy. Odszkodowanie z art. 183d k.p. należy się pra-
cownikowi już za samą bezprawność działania lub zaniechania praco-
dawcy, bez względu na wystąpienie szkody. Takie odszkodowanie ma 
również pełnić funkcję prewencyjną i zapobiegać zachowaniom dys-
kryminującym w środowisku pracy. 

Cechą charakterystyczną omawianego roszczenia jest ustalenie jego 
minimalnej wartości przy jednoczesnym pozostawieniu otwartej górnej 
granicy. Sumą „gwarantowaną” jest kwota minimalnego wynagro-
dzenia za pracę – obliczanego na postawie przepisów ustawy z dnia 10 
października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę44. Te ele-
menty zbliżają odszkodowanie do konstrukcji znanych systemom prawa 
anglosaskiego punitive damages. Jest to rodzaj odszkodowania karnego, 
dodatkowej kary o charakterze pieniężnym, zasądzanej obok „zwykłe-
go” odszkodowania cywilnego, w sytuacji, gdy zakazane działanie ce-
chuje się złą wolą, lekkomyślnością bądź stanowi inny przypadek niewła-
ściwego działania, wymagającego napiętnowania i nagłośnienia45.

Za represyjnym charakterem odszkodowania z art. 183b k.p. prze-
mawia również mechanizm czyniący podmiotem odpowiedzialnym 
za jego wypłacenie pracodawcę, nawet w sytuacji, gdy dyskrymi-
nacji dopuszcza się inny pracownik. Przesłanką odpowiedzialności 
pracodawcy jest niewywiązanie się przez niego z obowiązku prze-
ciwdziałania występowaniu tego zjawiska w środowisku pracy – art. 
94 pkt 2b k.p. – nieuczynienie zadość temu obowiązkowi czyni go 
odpowiedzialnym za zaistniałe naruszenia, bez znaczenia jest, czy 

42 Wyrok SN z dnia 22 lutego 2007 r., sygn. akt I PK 242/06, OSNP 2008/7-
8/98

43  Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 22 kwietnia 1997 r. w sprawie 
Nils Draehmpaehl przeciwko Urania Immobilienservice OHG, C-180/95, Zb. 
Orz. 1997, s. I-2195

44 Dz. U. z 2002 r., nr 200, poz. 1679 z późn. zm.

45 M. Martínez-Herrera, Punitive damages in the employment discrimination 
context: “A general overview and analysis of whether they effectively deter 
from discriminating in the workplace”, IUSLabor 3/2006, s. 1 i nast.].
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wynika ono z jego winy46. Odpowiedzialność pracodawcy nie tylko 
została zobiektywizowana, co ważniejsze, przepisy nie przewidują 
żadnej możliwości uwolnienia się od niej47. 

Roszczenie z art. 183d k.p. jest niezależne od innych roszczeń 
przysługujących pracownikowi w kodeksie pracy.  Pracownik, 
który przykładowo nie skorzystał z roszczeń związanych z wadli-
wym wypowiedzeniem stosunku pracy – art. 45 § 1 k.p. – może 
domagać się odszkodowania za dyskryminujące zachowanie  
w postaci rozwiązania z nim stosunku pracy, z uwagi na jedno  
z zakazanych kryteriów dyskryminacyjnych. Podobnie, skorzysta-
nie z prawa do rozwiązania umowy o pracę z powodu ciężkiego 
naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec 
pracownika (art. 55 § 11 k.p.), nie pozbawia go możliwości docho-
dzenia roszczenia z tytułu dyskryminacji. 

W przypadku odszkodowania w ścisłym tego słowa znaczeniu 
ustalenie wielkości należnego świadczenia to prosta czynność ma-
tematyczna, polegającą na obliczeniu różnicy między należnym 
roszczeniem, a tym faktycznie otrzymywanym. Obowiązek wy-
kazania wysokości szkody spoczywa na pracowniku – to on zobo-
wiązany jest do wykazania, że dochodzone przez niego roszczenie 
uwzględnia charakter szkody oraz rodzaj i stopień naruszenia doko-
nanego przez pracodawcę48. Z uwagi na represyjny charakter tego 
odszkodowania postuluje się nawet, by przy miarkowaniu jego wy-
sokości brać pod uwagę możliwości finansowe pracodawcy. 

Dopełnieniem prawa antydyskryminacyjnego w kodeksie pracy 
jest regulacja z art. 218 k.k. Ma ona charakter bardzo ogólny, jako 
że dotyczy czynu złośliwego lub uporczywego naruszania prawa 
pracownika, jednak obejmuje również zachowania dyskryminujące 
pracownika. 

46 M. Tomaszewska, Komentarz do art. 183b k.p. (w:) K.W. Baran, Prawo 
pracy. Komentarz, Lex a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012, s. 143

47 M. Wandzel, Komentarz do art. 183b k.p. (w:) K.W. Baran et al. (red.) 
Kodeks pracy. Komentarz, ODDK, Gdańsk 2004, s. 114

48 K. Rączka, Komentarz do art. 183d k.p., LexPolonica online; M.T. Romer, 
Komentarz do art. 183d k.p. (w:) Prawo pracy. Komentarz, LexisNexis 
Warszawa 2010, s. 181
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iii. mobbing

Od momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej pojawiła się 
tendencja do wplatania w dyskusję na temat równości i niedy-
skryminacji zakazu mobbingu. Mimo iż zjawisko wydaje się nowe,  
a w kodeksie pracy zostało usankcjonowane dopiero nowelizacją 
z 2003 roku, zdążyło już zrobić zawrotną karierę i wzbudzić wiele 
emocji społecznych. Samo zachowanie jednak ma wieloletnią, nie-
chlubną tradycję w realiach polskiego rynku pracy.

Słowo „mobbing” zostało zaczerpnięte z języka angielskie-
go i oznacza: otaczanie, atakowanie, napadanie, dokuczanie. 
Po raz pierwszy zostało najprawdopodobniej użyte przez nie-
mieckiego psychiatrę, pracującego w Szwecji, Heinza Leyman-
na w 1984 roku dla określenia terroru psychicznego, stoso-
wanego wobec wybranych pracowników. To właśnie Szwecja 
jako pierwsza przeznaczyła duże środki finansowe na badanie 
 i opisywanie tego zjawiska, do dnia dzisiejszego kraje skandynaw-
skiego są wymieniane jako źródła dobrych praktyk i mechanizmów 
antymobbingowych. Skandynawowie zdefiniowali mobbing jako 
„proces nękania pracownika trwający nie mniej niż sześć miesięcy, 
stosowany systematycznie przynajmniej raz w tygodniu, godzący 
w godność, osobowość lub integralność psychiczną czy fizyczną 
człowieka, stanowiący zagrożenie dla jego zatrudnienia oraz wpły-
wający na pogorszenie atmosfery i wydajności pracy”.

W polskim kodeksie pracy (art. 94³ § 2 k.p.) mobbing zdefinio-
wano jako „działania lub zachowania dotyczące pracownika lub 
skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym 
i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące 
u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub 
mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie 
go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników”.

Przywołane definicje akcentują różne elementy zjawiska mobbin-
gu, jednak we wszystkich przeplatają się trzy zasadnicze elementy:

1. długotrwałość działania
2. powtarzalność
3. negatywne intencje.
Istotne, że w wymienionych definicjach pomija się osobę mob-

bera (osoby, która dopuściła się mobbingu), główny akcent został 
położony na niewłaściwość zachowania i jego opis. Tym bardziej 
że bez względu na osobę sprawcy, którą może być zarówno pra-
codawca, inny pracownik, a nawet osoba zatrudniona na innej 
podstawie niż stosunek pracy, odpowiedzialny za skutki mobbingu 
(w tym w szczególności finansowo) jest zawsze pracodawca. Takie 
rozwiązanie jest uzasadnione tym, że to na pracodawcę nałożono 
obowiązek przeciwdziałania mobbingowi (art. 94³ § 1 k.p.), a ne-

słowo „mobbing” 
zostało zaczerpnięte 
z języka angielskiego 
i oznacza: otaczanie, 
atakowanie, napada-
nie, dokuczanie. 
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gatywne konsekwencje braku wywiązywania się z tego obowiązku 
ponosi on sam.

Niekiedy, mimo iż nie wynika to bezpośrednio z treści przepi-
sów kodeksu pracy, jako kolejną przesłankę mobbingu lub dopre-
cyzowanie warunku długotrwałości, wskazuje się wymóg trwania 
danego zachowania przez okres co najmniej sześciu miesięcy. 
Uważam, że wprowadzenie kryterium czasu i powtarzalności sto-
sowania mobbingu jest ryzykowne i może pozbawić ochrony wie-
lu pracowników. Trudno poszukiwać uzasadnienia, dla którego 
niezgodne z prawem zachowanie trwające 5 miesięcy i 29 dni nie 
jest mobbingiem, natomiast zachowanie, które trwa o jeden dzień 
dłużej, już nim jest. Mobbing jest zjawiskiem zakazanym z uwagi 
na jego negatywny wpływ na życie i samopoczucie pracownika, a 
także naganność pobudek, którymi kieruje się mobber. Weryfikacja 
danego zjawiska jako noszącego znamiona mobbingu powinna być 
wykonywana w konkretnym przypadku, ocena długotrwałości wy-
maga ustalenia momentu wystąpienia zjawiska, jego stopnia nasi-
lenia oraz rodzaju podejmowanych działań49. Dodatkowo w razie 
wysunięcia ewentualnych roszczeń przed sądem pracy problema-
tyczne byłoby ustalanie, czy zachowania mobbingowe występowa-
ły z natężeniem przynajmniej raz w tygodniu.

Co ciekawe, w ujęciu kodeksowym dla stwierdzenia istnienia 
mobbingu konieczne jest nastąpienie określonych konsekwencji 
po stronie samego pracownika w postaci:

1. zaniżonej oceny przydatności zawodowej
2. poniżenia lub ośmieszenia pracownika, izolowania go lub 

wyeliminowanie z zespołu współpracowników
W praktyce problematyczne może być wykazywanie, że u dane-

go pracownika wystąpiło obniżenie oceny przydatności zawodowej 
oraz jego poniżenie lub ośmieszenie. Tym bardziej że w przypadku 
dyskryminacji wystąpienie określonego skutku nie jest wymaga-
ne, co więcej nie jest również konieczne ustalenie, że dana osoba, 
grupa osób czuje się pokrzywdzona działaniem dyskryminującym. 
Do historii przeszło już orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE, 
w którym jako dyskryminującą ocenił praktykę firmy polegającą 
na niezatrudnianiu osób pewnej narodowości, mimo iż w praktyce 
żadna osoba tej narodowości nigdy nie starała się o zatrudnienie  
w tej firmie50.  Na aprobatę zasługuje więc pogląd Sądu Najwyż-
szego, że uznanie określonego zachowania za mobbing „(...) nie 
wymaga ani stwierdzenia po stronie prześladowcy działania ukie-
runkowanego na osiągnięcie celu (zamiaru), ani wystąpienia skut-
ku. Wystarczy, iż pracownik był obiektem oddziaływania, które we-

49 Wyrok SN z dnia 17 stycznia 2007 r., sygn. akt I PK 176/06, OSNP 2008/5-
6/58 

50 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE Centrum voor Gelijkheid van Kansen 
en voor Racismebestrijding (Centrum Równości Szans i Zwalczania 
Rasizmu) przeciwko Firma Feryn NV, sprawa C 54/07
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dług obiektywnej miary może być ocenione za wywołujące jeden ze 
skutków określonych w art. 94³§ 2 k.p.”51.

W realiach środowiska pracy na działanie o charakterze mob-
bingującym może złożyć się wiele niepozornych zachowań, takich 
jak:

• ograniczenie pracownikom możliwości komunikacji, wypo-
wiadania się

• zwracanie mu uwagi na ubiór,
• czynienie uwag na temat życia prywatnego pracownika 

(jego sytuacji rodzinnej, osobistej)
• wpływanie na odbiór pracownika przez innych pracowni-

ków (naśmiewanie się z niego za plecami, rozpowszechnia-
nie plotek na jego temat etc.)

• straszenie pracownika zwolnieniem z pracy.
Bardziej radykalne przejawy mobbingu angażują szersze od-

działywanie na jego psychikę, np.:
• wydawanie niejednoznacznych poleceń
• powierzanie pracownikowi zadań znacznie przewyższają-

cych jego kompetencje, z którymi wiadomo, że nie będzie 
w stanie sobie poradzić 

• powierzanie zadań znacznie poniżej jego kompetencji
• a nawet powierzanie do wykonania zadań bezsensownych  

i zupełnie nieprzydatnych.
Tego typu zachowania mają na celu bezpośrednie wywołanie  

u pracownika przekonania o niższej przydatności zawodowej. 
Skrajne przypadki mobbingu mogą również polegać na zmu-

szaniu go do świadczenia pracy w warunkach naruszających pod-
stawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy (przy zakazie pra-
codawcy korzystania z oświetlenia czy ogrzewania) lub angażować 
używanie przemocy fizycznej wobec pracownika.

Na dalszych stronach przykład ankiety dotyczącej mobbingu: 

51 Wyrok SN z dnia 7 maja 2009 r., sygn. akt III PK 2/09, OSNP 2011/1-2/5 
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ankieta 52

Mobbing to terror psychiczny w pracy. Polega na wrogim i nieetycznym, systematycznie powtarza-
jącym się zachowaniu, skierowanym wobec jednej lub paru osób. Mobbing, tak jak każdy rodzaj terroru, 
jest szkodliwy i niebezpieczny nie tylko dla ofiar, ale dla całego zakładu, dla środowisk pracowniczych,  
a w konsekwencji dla rozwoju społecznego i gospodarczego naszego regionu i kraju. W interesie wszystkich 
jest przeciwdziałanie temu zjawisku. Dlatego prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą ankietą i jej 
staranne wypełnienie. Ankieta jest całkowicie anonimowa i służy wyłącznie do uchwycenia skali i rodzajów 
tego zagrożenia, jakie stanowi dziś terror w pracy.

bardzo prosimy o wypełnienie ankiety 
czy jesteś osobą prześladowaną lub świadkiem (prześladowania) w miejscu pracy? (podkreśl wybra-
ną odpowiedź)
 a. Tak – jestem osobą prześladowaną
 b. Tak – jestem świadkiem prześladowania  
 c. Nie  

1. dane osoby doświadczajĄcej przemocy (lub będącej świadkiem) (podkreśl)
 1.1. płeć: a. mężczyzna b. kobieta 
 1.2. wiek: 
  a. poniżej 20 lat
  b. między 21 - 35 lat      
  c. między 36 - 45       
  d. powyżej 45 lat
 1.3. wykształcenie (prosimy podkreślić) 
  a. podstawowe   
  b. zawodowe (bez matury)  
  c. średnie (z maturą)  
  d. wyższe  (magisterskie)   
  e. wyższe licencjackie
  f. inne, wymień, jakie:
 1.4. wykonywany  zawód (prosimy napisać). ..........................................................................
..............................................................................................................................................................
 1.5. sprawca/y jest dla osoby prześladowanej (prosimy podkreślić)
  a. przełożony wyższego szczebla
  b. bezpośredni przełożony
  c. kolega/ koledzy
  d. podwładny/ podwładni
  e. inna relacja, jaka:....................................................................................................
..............................................................................................................................................................

2. cHarakTerysTyka  samej  przemocy (prosimy podkreślić lub napisać)
 2.1. rodzaj przemocy 
  2.1.1. Fizyczna (naruszenie nietykalności cielesnej)
  2.1.2. Znęcanie się psychiczne:

52 Autorzy ankiety: Krystyna Kmiecik-Baran, Jacek Rybicki
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  a. zmuszanie do podpisywania lojalek
  b. zmuszanie do pozostawania po godzinach 
  c. odmawianie urlopu lub zwolnień 
  d. szantażowanie zwolnieniem z pracy
  e. złośliwe uwagi, niewybredne żarty 
  f. niesłuszne pozbawianie nagrody lub premii 
  g. wyznaczanie nierealnie krótkich terminów
  h. publiczne krytykowanie, ośmieszanie i poniżanie 
  i. zmuszanie do składania donosów 
  j. przypisywanie konfliktowego charakteru 
  k. karanie za dochodzenie swoich praw 
  l. wyśmiewanie
  m. obrażanie słowne (obraźliwe uwagi, używanie wulgaryzmów, przezywanie,  
           szydzenie)
  n. agresja fizyczna wobec przedmiotów i obiektów należących do ofiary (uderzanie  
        w biurko),
  o. rzucanie przedmiotami, trzaskanie drzwiami
  p. stwarzanie i rozpowszechnianie plotek oraz nieprawdziwych informacji
  q. bojkotowanie i ignorowanie obecności (powolne wykluczanie ze społeczności)
  r. ostentacyjna cisza w obecności ofiary
  s. ukrywanie istotnych informacji
  t. ograniczanie lub utrudnianie ofierze możliwości wypowiadania się
  u. reagowanie na wypowiedzi ofiary krzykiem i wyzwiskami
  v. ciągłe krytykowanie wykonywanej pracy
  w. ciągłe krytykowanie życia osobistego
  x. nękanie przez telefon
  y. stosowanie gróźb ustnych i pisemnych, zastraszanie
  z. sugerowanie zaburzeń psychicznych; kierowanie na badania psychiatryczne
  aa. nieprzydzielanie ofierze żadnych zadań do realizacji
  bb.  przydzielanie zadań bezsensownych, zbędnych
  cc. przydzielanie zadań poniżej kwalifikacji i kompetencji
  dd.  wydawanie absurdalnych i sprzecznych poleceń
  ee. ignorowanie pytań (nieudzielanie odpowiedzi na pisma)
  ff. negowanie osiągnięć zawodowych
  inne (wymień, jakie) 
..............................................................................................................................................................
 2.2. czas trwania przemocy:
  a. zdarzyło się to tylko raz
  b. zdarzyło się to kilka razy
  c. trwało to kilka tygodni
  d. trwało to pół roku
  e. trwało to ponad rok
  f. trwało to powyżej dwu lat
 2.3. przyczyna przemocy
  a. polityczna (inna opcja polityczna)
  b. wyznaniowa
  c. narodowościowa
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  d. walka o pracę
  e. walka o pozycję 
  f. podkreślanie (zaznaczanie) swojej pozycji
  g. walka o wyższą pensję
  h. walka o władzę
  i. wyolbrzymiony konflikt
  j. cechy osobowościowe (charakterologiczne) sprawcy
  k. inne przyczyny, wymień, jakie

3. kTo  jesT  sprawcĄ? (prosimy podkreślić lub napisać)
 3.1.płeć sprawcy:
  a. mężczyzna  
  b. kobieta 
 3.2. wiek sprawcy przemocy: 
  a. poniżej 20 lat
  b. między 21 - 35 lat
  c. między 36 - 45 
  d. między 46 - 60 lat
  e. powyżej 60 lat
 3.3. wykształcenie sprawcy: 
  a. podstawowe
  b. zasadnicze zawodowe
  c. średnie
  d. wyższe
 3.4. jaki zawód posiada sprawca przemocy i jakie zajmuje stanowisko?
  a) zawód /stanowisko (prosimy napisać)
..............................................................................................................................................................
  b) zajmowane stanowisko (prosimy napisać)
..............................................................................................................................................................

 3.5. czy  przemoc wystąpiła w wyniku nadużycia alkoholu?
  a.  tak 
  b. nie
  c. trudno powiedzieć

4. pomoc (prosimy podkreślić lub napisać)
 4.1. gdzie osoba prześladowana szukała pomocy?
  a. związek zawodowy
  b. rodzina
  c. przyjaciele
  d. policja
  e. sąd
  f. nigdzie 
  g. inne
..............................................................................................................................................................
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 4.2. skąd osoba prześladowana otrzymała pomoc?  
  a. związek zawodowy
  b. rodzina 
  c. przyjaciele
  d. znajomi
  e. policja
  f. sąd
  g. nigdzie 
  h. inne
.............................................................................................................................................................

 4.3. jakiego rodzaju pomoc otrzymała?
  a. wsparcie emocjonalne (pocieszanie)
  b. otrzymała potrzebne informacje, jak się bronić
  c. ukazano osobie prześladowanej, jakie są jej silne strony
  d. wystąpili aktywnie w obronie osoby prześladowanej
  e. pomogli znaleźć inną pracę
  f. inna pomoc, jaka
.............................................................................................................................................................

 4.4. konsekwencją prześladowania było (prosimy podkreślić wszystkie, które wystąpiły):
  a. Pogorszenie możliwości porozumiewania z innymi (np. uciszanie, izolacja itp.)
  b. Pogorszenie kontaktów społecznych (nie rozmawiają z osobą prześladowaną 
       koledzy albo zabraniano jej z nimi rozmawiać, lekceważenie, odwracanie się,
       śmianie etc.)
  c. Niszczenie reputacji (rozpowszechnia się plotki na temat osoby prześladowanej, 
       zostawianie obraźliwych wiadomości, docinki na temat pochodzenia, zachowania etc.)
  d. Pogorszenie sytuacji zawodowej (brak zleceń, nadgodzin, umów o pracę lub mało 
       znaczące prace etc.)
  e. Zagrożenie zdrowia fizycznego (niebezpieczne prace, ataki fizyczne, groźby lub 
       ataki, ataki seksualne etc.)
  f. Wzrost pozycji wśród  kolegów     
  g. Spadek pozycji wśród  kolegów     
  h. Utrata pracy
  i. Depresja, smutek
  j. Nadużywanie alkoholu 
  k. Rozwód
  l. Inwalidztwo (renta inwalidzka)
  m. Choroba psychiczna
  n. Próba (próby) samobójcze
  o. Zwolnienia lekarskie
  p. Choroba
  q. Zmiana pracy
  r. Kłopoty ze spaniem
  s. Łatwa irytacja, denerwowanie się 
  t. Trudności z zapamiętywaniem
  u. Brak apetytu
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  v. Poczucie samotności 
  w. Bóle pleców, szyi, mięśni
  x. Wrogie nastawienie do otoczenia
  y. Bóle w klatce piersiowej
  z. Wzrost chęci walki
  aa. Podejmowane próby zemsty
  bb. Inne, jakie
..............................................................................................................................................................

roszczenia przysługujące pracownikowi, 
który padł ofiarą mobbingu

Pracownik, który padł ofiarą mobbingu, może wystosować 
przeciwko swojemu pracodawcy kilka roszczeń. Najważniejszym  
z nich i najczęściej występującym jest roszczenie pieniężne, o któ-
rym mowa w art. 94³§ 3 k.p. Wiele roszczeń odszkodowawczych 
należnych pracownikowi w kodeksie pracy jest ograniczonych do 
trzykrotności wynagrodzenia – tak jest w przypadku odszkodowań 
za niezasadne lub niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pra-
cy. W przypadku roszczeń związanych z mobbingiem jest inaczej,  
w art. 94³ § 3 k.p. wskazano dość ogólnikowo, że pracownikowi na-
leży się suma odpowiednia, z tym zastrzeżeniem, że nie powinna 
być ona niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę (art. 94³ § 4 
k.p.). W praktyce roszczenia przyznawane przez sądy z tytułu mob-
bingu bywają dość wysokie i właśnie ten element świadczy o ich du-
żej „atrakcyjności” z punktu widzenia pracowników.

Roszczenie z tytułu mobbingu jest oparte na konstrukcji zadość-
uczynienia z kodeksu cywilnego (art. 445 § 1 i art. 448 k.c.) kompen-
saty za szkodę wywołaną rozstrojem zdrowia (art. 444 § 1 k.c.)53. 

Mobbing budzi szczególne zainteresowanie nie tylko ze wzglę-
du na dość korzystną regulację dotyczącą roszczeń przysługujących 
pracownikom, ale również z uwagi na ułatwienia dowodowe przed 
sądem pracy. W praktyce oznacza to, że przyznanie pracownikowi 
zadośćuczynienia jest uzależnione od ustalenia dwóch istotnych 
okoliczności:

1. stosowania mobbingu
2. wystąpienia rozstroju zdrowia.
Postępowanie dowodowe w ramach tego pierwszego etapu 

przebiega klasycznie, ustalenia w tym zakresie opierają na zezna-
niach świadków oraz dowodów z dokumentów (e-maili, SMS-ów). 
Niezwykle często osoba stosująca mobbing – zwłaszcza gdy jest 
nim pracodawca – jest ostrożna i unika sytuacji, gdy świadkami jej 

53  Na te elementy wskazał SN w wyroku z dnia 29 marca 2007 r., sygn. akt II 
PK 228/06, OSNP 2008/9-10/126 
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niezgodnego z prawem zachowania mogłyby być osoby trzecie.  
W takich sytuacjach pracownik może posiłkować się dodatkowymi 
dowodami, takimi jak nagrania rozmów z dyktafonu czy telefonu 
komórkowego. 

Trudniejszy do ustalenia jest drugi etap. Rozstrój zdrowia to 
w dużym uproszczeniu zakłócenia funkcjonowania organizmu. 
Najczęściej są to dolegliwości o podłożu psychologiczno-psychia-
trycznym, poczynając od kłopotów ze snem, obniżenia nastroju, 
zwiększonej nerwowości poprzez schorzenia układu pokarmowe-
go (również występujące na tle nerwowym, takie jak niestrawność, 
wrzody), aż do głębokiej depresji. Ustalenia tego rodzaju wymagają 
najczęściej powołania dowodu z opinii biegłego sądowego (lekarza 
określonej specjalności). Niezwykle przydatna na tym etapie jest 
wszelkiego rodzaju dokumentacja medyczna, historia choroby, 
epikryza (o ile pracownik został przyjęty do szpitala). Rolą pracow-
nika jest udowodnienie, że rozstrój zdrowia jest właśnie wynikiem 
nękania54. Nie spełnia tego obowiązku subiektywne przekonanie 
pracownika, że nastąpił rozstrój zdrowia, musi on znajdować prze-
łożenie na konkretne schorzenia medyczne. Odczuwanie przez 
pracownika smutku, żalu, przygnębienia etc. nie stanowi jeszcze  
o zaistnieniu mobbingu.

Odpowiadając na pytanie, jaka suma powinna być sumą od-
powiednią, należy sięgnąć do dorobku sądów cywilnych. Analiza 
orzecznictwa sądowego prowadzi do wniosku, że powinna być to 
przede wszystkim suma, która zrekompensuje pracownikowi cier-
pienia fizyczne, czyli ból wywołany dysfunkcjami organów, oraz 
psychiczne, czyli wszelkie negatywne uczucia pracownika, dozna-
wane przez niego w związku z cierpieniami fizycznymi55. 

Wysokość przyznanej sumy, oprócz stanowienia rekompensaty 
dla pracownika poszkodowanego mobbingiem, powinna również 
odstraszać – z uwagi na koszty obciążające pracodawcę – od po-
pełniania lub akceptowania zachowań noszących cechy mobbingu, 
a więc pełnić funkcję prewencyjną. Ustalając kwotę należnego za-
dośćuczynienia należy wziąć pod uwagę takie elementy, jak:

• wiek poszkodowanego
• stopień jego cierpień fizycznych i psychicznych
• intensywność i czas trwania tych cierpień 
• nieodwracalność następstw (trwałość uszkodzeń, ewentu-

alne kalectwo)56.
Podsumowując, kwota należnego zadośćuczynienia ma cha-

rakter indywidualny, nie ma jakiegoś ogólnego taryfikatora, który 

54 Wyrok SN z dnia 5 grudnia 2006 r., sygn. akt II PK 112/06, OSNP 2008, nr 
1-2, poz. 12

55  Wyrok SN z dnia 3 lutego 2000 r., sygn. akt I CKN 969/98, LEX nr 50824; 
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2004 r., sygn. akt I CKN 131/03

56  Wyrok SN z dnia 29 marca 2007 r., sygn. akt V CSK 245/07, OSNC-ZD 
2008/4/95
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pomógłby w oszacowaniu, jaka suma należy się pracownikowi. Sąd 
nie jest związany wysokością zadośćuczynienia przyznaną w innej, 
podobnej sprawie, jednak w praktyce będzie miał na uwadze to, ja-
kiej wysokości zadośćuczynienia są przyznawane.

Obok roszczenia przewidzianego w art. 94³ § 3 k.p. pracownik 
może również skorzystać z roszczeń przewidzianych w kodeksie 
cywilnym:

• o ustalenie istnienia mobbingu (w trybie art. 189 k.p.c.)
• o zaniechanie – spowodowanego mobbingiem – narusza-

nia dóbr osobistych (na podstawie art. 24 § 1 k.c.)
• o dopełnienie czynności potrzebnych do usunięcia skut-

ków naruszenia dóbr osobistych pracownika, w szcze-
gólności do złożenia oświadczenia o odpowiedniej treści  
i w odpowiedniej formie (na podstawie art. 24 § 1 k.c.)

• o zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę doznaną wsku-
tek naruszenia dóbr osobistych lub o zapłatę odpowiedniej 
sumy na wskazany cel społeczny (na podstawie art. 24 § 1 k.c.  
w zw. z art. 488 k.c.)

• o naprawienie szkody związanej z naruszeniem dóbr oso-
bistych (na podstawie art. 24 § 2 k.c. w zw. z art. 415 k.c.)

• o naprawienie szkody wyrządzonej rozstrojem zdrowia 
(art. 444 k.c.) – zwrot kosztów leczenia, leków, sprzętu me-
dycznego etc.57 

Istotne jest, że gdy pracownik ze względu na stosowany wo-
bec niego mobbing zdecydował się na rozwiązanie stosunku pracy 
w trybie art. 30 k.p. (za wypowiedzeniem) lub art. 55§1¹ k.p. (bez 
wypowiedzenia, z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obo-
wiązków przez pracodawcę), dochodzenie przez niego roszczeń 
związanych bezpośrednio z mobbingiem nie wyłącza możliwości 
dochodzenia odszkodowania za sam fakt rozwiązania umowy. Oba 
roszczenia przysługują niezależnie od siebie, ponieważ inny jest ich 
tytuł. 

mobbing a dyskryminacja

Mobbing jest często postrzegany jako element dyskryminacji, 
jednak w praktyce mogą to być zjawiska występujące niezależnie. 
Mobbing jest przede wszystkim zjawiskiem ze sfery zachowań 
międzyludzkich, natomiast dyskryminacja i nierówne traktowanie 
odnoszą się zarówno do sprzecznych z zasadą praktyk i regulacji 
prawnych, jak również działań sfery zachowań międzyludzkich.  
W praktyce oznacza to, że mobbing jest bardziej rozłożony w cza-

57  Na możliwość sformułowania takich dodatkowych roszczeń wyraźnie 
wskazał SN w wyroku z dnia 7 maja 2009 r., sygn. akt III PK 2/09, OSNP 
2011, nr 1-2, poz. 5
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sie niż dyskryminacja, która jest najczęściej działaniem jednorazo-
wym. Niszcząca siła mobbingu polega na tym, że może dotyczyć 
poszczególnych pracowników przez wiele lat, negatywnie wpły-
wając na ich zdrowie psychiczne, poczucie własnej wartości. Przy-
czyną mobbingu jest niechęć do danego pracownika, która wcale 
nie musi być związana z posiadaniem przez niego zakazanej cechy 
dyskryminującej.

Pomiędzy dyskryminacją a mobbingiem istnieje wiele różnic.
• Nie jest istotne, z jakiej przyczyny pracownik pada ofia-

rą mobbingu, dyskryminowanie może nastąpić z jednej  
z przyczyn wyróżnionych przez ustawodawcę.

• Mobbing jest zjawiskiem, które występuje w codziennych 
realiach pracy. Po drugie, dyskryminowanie dotyczy z regu-
ły warunków zatrudnienia, podczas gdy mobbing związany 
jest ze stosowaniem przemocy psychicznej. A zatem dys-
kryminacja nie ma na celu poniżenia pracownika. Najczę-
ściej wynika z przyczyn ekonomicznych i chęci zaoszczę-
dzenia kosztów przez pracodawcę.

• Podmiotem ponoszącym odpowiedzialność za dyskrymi-
nację, jak i stosującym dyskryminację jest sam pracodawca, 
podczas gdy w przypadku mobbingu dochodzi co do zasa-
dy do oddzielenia podmiotu odpowiedzialnego od sprawcy 
mobbingu.

• Po czwarte, ofiarą mobbingu, w przeciwieństwie do dyskry-
minacji pośredniej, może być jeden człowiek. Nie oznacza 
to, że mobbingowi nie może zostać poddana większa gru-
pa pracowników; niedopuszczalne jest jednak wyróżnienie  
w takiej sytuacji podmiotu zbiorowego poddanego mob-
bingowi.

• Należy podkreślić różnice dotyczące sankcji za stosowa-
nie tak mobbingu, jak i dyskryminacji. O ile w przypadku 
dyskryminacji przysługuje pracownikowi odszkodowanie,  
o tyle w razie mobbingu może on żądać tak zadośćuczy-
nienia za wywołanie rozstroju zdrowia, jak i odszkodowa-
nia, jeżeli pracownik wskutek mobbingu rozwiązał umowę  
o pracę. Zdaniem niektórych autorów, „trudno jest znaleźć 
przyczyny tak znacznego zróżnicowania tych sankcji”.

koszty mobbingu

Mobbing, podobnie zresztą jak dyskryminacja, stanowi po-
ważne zagrożenie psychospołeczne w środowisku pracy, zwłasz-
cza w okresach narastających problemów ekonomicznych  
i zmniejszonego popytu na pracę. Akceptowanie mobbingu jest 
równoznaczne z wyrażeniem zgody na funkcjonowanie me-
chanizmów psychologicznych, które oddziałują na pracownika  
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w negatywny sposób, powodują zaburzenia jego funkcjonowa-
nia, chroniczne zmęczenie, a nawet wycieńczenie, stres i inne 
związane z nimi choroby. Pracownik przestaje być oceniany przez 
pryzmat jakości wykonywanej pracy, jego zaangażowania, kom-
petencji. Takie traktowanie godzi nie tylko w godność pracow-
nika, ale również znacząco wpływa na jego poczucie wartości  
i komfort psychiczny w pracy. 

Pracownik, który padł ofiarą mobbingu, jest również o wie-
le bardziej zagrożony wykluczeniem społecznym. Pozostali pra-
cownicy niejednokrotnie zaczynają się dystansować, unikają 
bliższych relacji, a nawet biorą czynny udział w dalszym mob-
bingu. Z tego względu niezwykle ważne jest, by pracownicy 
byli zobowiązani do niezwłocznego informowania pracodawcy  
o zaobserwowanych przejawach mobbingu.

Mobbingowanemu pracownikowi często towarzyszy nie-
pokój i obawa przed dalszymi upokorzeniami w środowisku 
pracy, niekiedy zaczyna go dręczyć obsesyjna podejrzliwość  
w kontaktach z grupą, prowadząca do sytuacji, gdy nawet z pozoru 
niewinne zachowania wywołują silnie poczucie krzywdy i niespra-
wiedliwości. Innym, częstym skutkiem dyskryminacji jest wyco-
fanie i pasywność. Pracownik godzi się z mobbingiem, ponieważ 
zmusza go do tego sytuacja finansowa. Osoba, która decyduje się 
na pozostanie w danym środowisku pracy, zaczyna tłumić swoje 
rzeczywiste potrzeby i uczucia, stopniowo zaczyna nie tylko utwier-
dzać się w przekonaniu, iż reprezentuje zaniżone standardy, ale 
takie standardy zaczyna rzeczywiście reprezentować. Pracownik, 
któremu skutecznie „wmówi się”, że jest gorszy, mniej kompetent-
ny niż inni, mniej uzdolniony, że wykonywane przez niego czynno-
ści są gorszej jakości – zaczyna reprezentować sobą wszystkie te 
cechy. W psychologii tego typu zjawisko określane jest efektem go-
lema lub samospełniającego się proroctwa w wersji negatywnej58.

W definicję zjawiska mobbingu są również wpisane proble-
my medyczne. Problemy o naturze emocjonalnej i psychologicz-
nej powodują zwiększone napięcie, poczucie zagrożenia, które  
z drugiej strony mogą powodować różnego rodzaju uzależnienia. 
Opisane zjawiska znajdują przełożenie na zaburzenia snu, proble-
my z koncentracją, depresję, nerwicę, zaburzenia funkcjonowania  
i choroby układu pokarmowego czy układu krążenia. 

Skutki mobbingu są dotkliwe nie tylko dla pracownika, ale rów-
nież dla pracodawcy, chociaż początkowo mogą być dla pracodawcy 
korzystne – niekiedy dyskryminowani pracownicy, próbując przeko-
nać pracodawcę co do swojej wartości, wkładają wzmożony wysiłek 
 w wykonywaną pracę. Niemniej jednak w ostatecznym rozrachun-
ku mobbing stanowi również „koszt” dla pracodawcy i organizacji. 

58  Y. Babad, J. Inbar,  R. Rosenthal, Pygmalion, Galatea, and the Golem: 
Investigations of biased and unbiased teachers, Journal of Educational 
Psychology, 74, 459 i nast.
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Rosnące zniechęcenie pracownika prowadzi do utraty motywacji do 
pracy i efektywności oraz zwiększenia jego absencji w pracy. Poczu-
cie niesprawiedliwości, bezsilność i frustracja, to czynniki będące  
w przeważającej mierze źródłem obniżonej produktywności pra-
cownika59. Akceptacja mobbingu w środowisku pracy nie tylko 
zniechęca pracownika do podejmowania działań służących samo-
rozwojowi i poszerzania wachlarza jego kompetencji, ale również 
negatywnie wpływa na wizerunek samego pracodawcy i jego od-
biór przez społeczność lokalną, konsumentów i kontrahentów,  
a także ogranicza różnorodność pracowników w samym zakładzie 
pracy60.

59 Ambrose i in., Contemporary justice research: A new look at familiar 
questions, Organizational Behavior and Human Decision Processes 
2002, Volume 89, Nr 1, s. 958 cyt. za M. Macko, Poczucie sprawiedliwości 
organizacyjnej a zachowania pracowników, Wydawnictwo Naukowe 
Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań 2009]

60 L. Lewandowska, M. Nawrocki, Skutki mobbingu i dyskryminacji – dla 
pracowników, pracodawców, społeczeństwa, MPP 2010 nr 10, s. 524
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iV. przeciwdziałanie – 
wewnątrzzakładowe procedury 
antydyskryminacyjne  
i antymobbingowe

Stosunkowo wysokie koszty dyskryminacji i mobbingu, a także 
obowiązki nałożone na pracodawcę w tym zakresie, uzasadniają 
podjęcie szczególnych działań prewencyjnych. 

W ramach tak zwanego standardu minimum funkcjonujące  
w zakładzie pracy procedury powinny określać przede wszystkim  
w sposób jasny dla każdego pracownika, na czym polegają zaka-
zane działania o cechach nierównego traktowania, dyskryminacji, 
mobbingu. Należy również stworzyć prosty system umożliwiający 
zgłaszanie tego rodzaju nieprawidłowości pracodawcy, ze wskaza-
niem terminu, w jakim pracodawca powinien się zapoznać z taką 
skargą i podjąć niezbędne działania. Tego typu gwarancje będą słu-
żyły zapewnieniu efektywności i szybkości rozpatrywania skarg. 

Rekomendowanym działaniem jest również prowadzenie przez pra-
codawcę z własnej inicjatywy działań mających na celu monitorowanie 
sytuacji w zakładzie pracy, poprzez prowadzenie różnego rodzaju ankiet, 
badań opinii pracowników, szkoleń i warsztatów dla kadry kierowniczej 
i podmiotów zarządzających, a nawet programów terapeutycznych dla 
ofiar dyskryminacji61. Rozwiązaniem cieszącym się dużą popularnością 
w innych krajach europejskich jest wprowadzanie specjalnych regula-
minów wewnątrzzakładowych. Wprowadzając tego rodzaju regulamin 
pracodawca wywiązuje się z obowiązku informowania pracowników  
o aktualnym prawie antydyskryminacyjnym i antymobbingowym. 

Wzór takiego przykładowego regulaminu został załączony do 
niniejszej publikacji, może on podlegać stosownym modyfikacjom. 
Można zaostrzyć odpowiedzialność pracodawcy poprzez nałoże-
nie na niego obowiązku zapłaty wyższych odszkodowań z tytułu 
dyskryminacji lub mobbingu, niż to wynika z kodeksu pracy. Moż-
na również przyznać przedstawicielom pracowników dodatkowe 
uprawnienia służące kontroli wywiązywania się pracodawcy z na-
łożonych na niego obowiązków z zakresu przeciwdziałania nierów-
nemu traktowaniu, dyskryminacji i mobbingowi. W tym zakresie 
przedstawiciele pracowników lub członkowie związku zawodowe-
go mogą partycypować w podejmowaniu przez pracodawcę istot-
nych decyzji dotyczących pracowników związanych z zatrudnia-
niem, awansowaniem, kierowaniem na szkolenia, kształtowania 
poziomu wynagrodzeń. 

61   J. Marciniak, Regulacje wewnętrzne w przedsiębiorstwach

w ramach tak zwanego 
standardu minimum 
funkcjonujące  w za-
kładzie pracy proce-
dury powinny określać 
przede wszystkim w 
sposób jasny dla każ-
dego pracownika, na 
czym polegają zakaza-
ne działania o cechach 
nierównego trakto-
wania, dyskryminacji, 
mobbingu. należy 
również stworzyć 
prosty system umożli-
wiający zgłaszanie tego 
rodzaju nieprawidło-
wości pracodawcy, ze 
wskazaniem terminu, 
w jakim pracodawca 
powinien się zapoznać 
z taką skargą i podjąć 
niezbędne działania. 
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załącznik 1 

regulamin wewnątrzzakładowy 
przeciwdziałania nierównemu traktowaniu, 
dyskryminacji i mobbingowi

Działając na podstawie art. 94 pkt 2b k.p. z dniem ….. w zakła-
dzie......, mocą uchwały zarządu z dnia…… obowiązuje regulamin  
o następującej treści:

i. postanowienia ogólne
§ 1 

Nierówne traktowanie, dyskryminacja oraz mobbing są zabro-
nione.

§ 2
Pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełnia-

nia takich samych obowiązków. Dotyczy to w szczególności równe-
go traktowania mężczyzn i kobiet w zatrudnieniu.

Nierówne traktowanie w zakresie nawiązania i rozwiązania sto-
sunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu 
do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych jest nie-
dopuszczalne.

§ 3 
Dyskryminacja to niesprawiedliwe, mniej przychylne lub mniej 

korzystne traktowanie pracownika ze względu na takie cechy, jak: 
płeć, wiek, niepełnosprawność, rasa, religia, narodowość, przeko-
nania polityczne, przynależność związkowa, pochodzenie etniczne, 
wyznanie, orientacja seksualną, a także ze względu na zatrudnienie 
na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym 
wymiarze czasu pracy.

§ 4
Mobbing to działania lub zachowania dotyczące pracownika lub 

skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym 
i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące 
u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub 
mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie 
go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

§ 5
Wszyscy zatrudnieni, w tym również stażyści, praktykanci, 

otrzymają przeszkolenie w zakresie stosowania zasad równości  
i niedyskryminacji oraz przeciwdziałania mobbingowi.
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ii. obowiązki pracodawcy
§ 6

Pracodawca zobowiązany jest do:
1. Respektowania różnic między pracownikami wynikających 

z płci, wieku, orientacji seksualnej, religii i przekonań, nie-
pełnosprawności czy przynależności związkowej. Praco-
dawca nie może z tego powodu w sposób niesprawiedliwy, 
mniej przychylny lub mniej korzystny traktować innych 
pracowników.

2. Powstrzymania się od zachęcania innych (pracowników, 
współpracowników, stażystów) do zachowań noszących 
znamiona nierównego traktowania, dyskryminacji lub 
mobbingu.

3. Podejmowania decyzji dotyczących pracowników – zatrud-
niania, awansowania, kierowania na szkolenia, kształtowa-
nia poziomu ich wynagrodzeń – po dokonaniu obiektywnej 
i sprawiedliwej oceny ich możliwości, umiejętności, kom-
petencji, doświadczenia oraz zaangażowania w wykony-
waną pracę. 

4. Stałego monitorowania sytuacji w zakładzie pracy pod ką-
tem potencjalnego zagrożenia nierównym traktowaniem, 
dyskryminacją, mobbingiem.

5. W przypadku powzięcia informacji o przypadkach nierów-
nego traktowania, dyskryminacji, mobbingu podjęcia nie-
zwłocznych i efektywnych działań. 

iii.  obowiązki pracowników
§ 7

Pracownicy zobowiązani są do:
1. Przestrzegania zasady równego traktowania, niedyskrymi-

nacji oraz zakazu mobbingu.
2. Odnoszenia się do siebie z szacunkiem oraz respektowania 

różnic między poszczególnymi pracownikami wynikają-
cych z płci, wieku, orientacji seksualnej, religii i przekonań, 
niepełnosprawności czy przynależności związkowej. 

3. Reagowania na zaobserwowane przypadki nierównego 
traktowania, dyskryminacji i mobbingu oraz niezwłoczne-
go informowania o nich bezpośredniego przełożonego lub 
pracodawcę.

iV. procedura zgłaszania skarg
§ 8

1. Organem odpowiedzialnym za rozpatrywanie skarg jest 
Komisja ds. równego traktowania, niedyskryminacji i prze-
strzegania zakazu mobbingu.

2. W skład Komisji wchodzą: 2 osoby wyznaczone przez 
pracodawcę i 2 osoby wyznaczone przez przedstawicieli 
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pracowników (związek zawodowy). Jeśli istnieje taka po-
trzeba, Komisja może dopuścić do udziału w jej pracach  
z głosem doradczym psychologa. 

3. Komisja zbiera się w zależności od potrzeb, jednak nie rza-
dziej niż raz na kwartał. 

4. W przypadku wpłynięcia skargi Komisja powinna się zebrać 
w terminie 14 dni.

§ 9
Skarga może być złożona w dowolnej formie, zarówno pisem-

nie, jak i ustnie jednemu z członków Komisji. W skardze należy 
wskazać imię i nazwisko osoby dopuszczającej się nierównego trak-
towania/dyskryminacji/mobbingu, imię i nazwisko osoby zagrożo-
nej tym działaniem oraz opis niepożądanego zachowania.

§ 10
Wszystkie skargi powinny zostać rozpatrzone z należną wnikli-

wością, z zachowaniem poufności oraz bez zbędnej zwłoki, w ter-
minie 14-dniowym. Termin do rozpatrzenia skargi może być wydłu-
żony jedynie w wyjątkowych wypadkach. 

Komisja rozpatruje skargę po uprzednim wysłuchaniu każdej ze 
stron, tj. osoby poszkodowanej nierównym traktowaniem/dyskry-
minacją/mobbingiem oraz osoby oskarżonej o tego typu działanie. 

§ 11
Komisja zdaje roczne sprawozdanie ze swojej działalności, do 15 

stycznia każdego roku, ze wskazaniem liczby wpływających skarg, 
terminu i sposobu ich rozstrzygnięcia. Raport jest publikowany w 
sposób przyjęty w zakładzie pracy.
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załącznik 2 

co się zmieniło w środowisku pracy w zakresie 
gwarancji równości, niedyskryminacji i zakazu 
mobbingu? spojrzenie na ostatnie 10-lecie po 
akcesji polski do unii europejskiej. wywiad  
z danuTĄ wojdaT – pełnomocniczką  
do spraw kobiet komisji krajowej  
nszz „solidarność”.

– jak pani ocenia zmiany w prawie równego traktowania, 
niedyskryminacji i zakazu mobbingu wprowadzone po akcesji 
polski do ue?

– Nastąpiły zmiany w prawie antydyskryminacyjnym, zarów-
no w prawie pracy, jak i w ustawie przekładającej na prawo pol-
skie dyrektywy o równym traktowaniu. Prawo jest bardzo dobre, 
pozostając przy kodeksie pracy jest on dobrze napisany, problem 
polega na tym, że gwarancjom prawnym nie towarzyszą właściwe 
narzędzia jego realizacji. Jeśli piszemy, że pracodawca jest odpo-
wiedzialny za niedyskryminację w miejscu pracy, co to oznacza? 
W jaki sposób mierzyć tę dyskryminację? Jakimi narzędziami?  
W przypadku przepisów BHP wiadomo jak to wszystko oce-
niać, są normy dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych, 
są procedury bezpieczeństwa. W przypadku zakazu dyskrymi-
nacji zatrzymaliśmy się na pięknych i bardzo dogodnych dla 
pracowników zapisach, które nie mają przełożenia na rzeczy-
wistość. W praktyce pracownik, który spotyka się z dyskrymina-
cją, ma bardzo poważnie problemy z ustaleniem, kto może mu  
w tym pomóc. Sądy pracy są często zagubione, ponieważ niejedno-
krotnie osoby prowadzące tego typu sprawy nie mają odpowiedniej 
wiedzy. Dodatkowo jedynie garstka pracowników decyduje się do-
chodzić swoich praw przed sądem, nie dlatego, że żyjemy w rów-
nym społeczeństwie, ale dlatego, że nie wiemy, jak się bronić i nie 
mamy odpowiednich narzędzi. 

– a jak ocenia pani ogólną sytuację na rynku pracy i aktualne 
tendencje?

– Zmiany są dramatyczne i niestety na gorsze z punktu widze-
nia pracowników i związkowców. Niechlubnym motorem zmian był 

w przypadku zakazu 
dyskryminacji zatrzy-
maliśmy się na pięk-
nych i bardzo dogod-
nych dla pracowników 
zapisach, które nie 
mają przełożenia na 
rzeczywistość. 

danuta wojdat
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nie tyle kryzys, co jego wykorzystanie jako pretekstu, żeby prze-
prowadzić cięcia kosztów, ingerować w swobodną i godną pracę. 
Bez przerwy słyszymy, na co nas nie stać. Nie stać nas na równe 
traktowanie kobiet i mężczyzn; nie stać nas na tworzenie nowych 
miejsc pracy. Czas zrozumieć, że na pewne rzeczy musi nas być 
stać i że pewne wydatki nie są kosztami, tylko inwestycjami. Taką 
inwestycją jest wydawanie pieniędzy na tworzenie nowych, stabil-
nych i bezpiecznych miejsc pracy. Pracownik musi mieć poczucie 
bezpieczeństwa, które wypływa albo z bezpiecznego miejsca pracy, 
albo z sytuacji, gdy wie, że nawet jeśli to miejsce pracy straci z dnia 
na dzień, to cały system pomocy na niego czeka. Nie tylko system 
pomocy finansowej, ale takiej, która pomoże mu przejść do innego 
zawodu.

– mówi się, że polska jest krajem, w którym kryzys przebiegał 
w miarę łagodnie, jak te kwestie wyglądają w innych krajach?

– Nie zgodziłabym się, że w Polsce kryzys przebiegał łagodnie, 
przynajmniej nie dla samych pracowników. Cięcia, uzasadnione 
kryzysem, uderzają w pracowników w sposób niewspółmierny. Pro-
blem, który został obnażony przez kryzys, to problem nadmiernej 
chciwości i nieuczciwej dystrybucji dóbr. Przykładem jest pewna 
niemiecka firma, działająca w przemyśle samochodowym, która 
podobnie jak większość firm zatrudnia ponad 1/3 pracowników na 
warunkach pracy tymczasowej. Są to miejsca pracy, które nie są 
objęte warunkami wynegocjowanymi przez niemieckie związki za-
wodowe. Przyczyną – jak twierdzi kierownictwo – jest potrzeba cię-
cia kosztów, ponieważ firmy nie stać na zatrudnienie pracowników, 
na ponoszenie kosztów z tym związanych. Jednocześnie w tym 
samym roku zarobki menedżerów firmy wzrosły o 11 procent, za-
robki prezesa wynoszą 8,25 miliona euro rocznie i również wzrosły 
w ciągu ostatniego roku. Mamy więc sytuację, w której kryzys funk-
cjonuje tylko dla jednej grupy ludzi, dla tych, którzy tak naprawdę 
wypracowują ten zysk. Przykładów takich firm jest bardzo wiele.               

– wspomniała pani o agencjach pracy tymczasowej, funkcjo-
nują one również w polsce, oficjalnie mówi się, że dzięki ich dzia-
łaniu rynek pracy jest bardziej elastyczny, nieoficjalnie, że praca 
tymczasowa jest nadużywana. jak jest naprawdę?     

– Nie najlepiej. Pracowników tymczasowych zatrudnia się 
najczęściej na stanowiskach produkcyjnych, gdzie kluczowe 
kwestie to bezpieczeństwo i higiena pracy. Trudno stwierdzić,  
z kim takie osoby mogą negocjować warunki pracy – nawet pod-
stawowe zasady BHP. Pracodawcą takiej osoby jest agencja pracy 
tymczasowej, ale agencja nie ma żadnego przełożenia na warunki 
w miejscu wykonywania pracy. A pracownik nie może negocjować  
z pracodawcą w zakładzie, gdzie wykonuje pracę, bo jego praco-
dawca jest gdzie indziej. To piękna i niestety skuteczna spychologia. 

czas zrozumieć, że na 
pewne rzeczy musi nas 
być stać i że pewne 
wydatki nie są koszta-
mi, tylko inwestycjami. 
Taką inwestycją jest 
wydawanie pieniędzy 
na tworzenie nowych, 
stabilnych i bezpiecz-
nych miejsc pracy. 
pracownik musi mieć 
poczucie bezpieczeń-
stwa, które wypływa 
albo z bezpiecz- 
nego miejsca pracy, 
albo z sytuacji, gdy wie, 
że nawet jeśli to miejsce 
pracy straci z dnia na 
dzień, to cały system 
pomocy na niego czeka. 
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Jeżeli nie ma na miejscu silnych związków zawodowych, które są w 
stanie dopilnować, żeby w zakładzie były respektowane przepisy 
BHP tak samo w stosunku do wszystkich tam pracujących, to rodzi 
się naprawdę wielki problem. No, bo czemu do najtrudniejszych, 
najbardziej niebezpiecznych prac, nie zatrudnić pracowników z ze-
wnątrz, a może jeszcze z innego kraju, nieznających języka...

– jak bronić pracowników przed nierównym traktowaniem  
i dyskryminacją?

– W niektórych krajach – Wielkiej Brytanii, Szwecji, Stanach 
Zjednoczonych – są firmy, które zajmują się reprezentowaniem 
dyskryminowanych pracowników. Pracownicy, którzy padli ofia-
rą nierównego traktowania, dyskryminacji, mobbingu, otrzymują 
odpowiednio wysokie odszkodowania. Tam prawo nie określa gór-
nej granicy odszkodowania. U nas co prawda też nie, ale w Polsce 
sędziowie nie mają odwagi, by przyznać wysokie odszkodowania 
dla pracownika, a szkoda, bo takie odszkodowanie pełni przecież  
w stosunku do pracodawcy karę za łamanie prawa i ma odstra-
szać go przed podobnymi, niezgodnymi z prawem zachowaniami  
w przyszłości. W krajach skandynawskich pracownicy mają moż-
liwość zgłoszenia się do specjalistów, którzy znają się na tych zja-
wiskach, pomagają pracownikom ustalić, czy rzeczywiście miała 
miejsce dyskryminacja lub nierówne traktowanie, a jeśli tak – re-
prezentują ich w takich sprawach w sądzie.  

– co możemy zrobić na szczeblu firmy, żeby przeciwdziałać 
nierównemu traktowaniu i dyskryminacji?

– W Szwecji firmy mają obowiązek składania raportu równościo-
wego dotyczącego wszelkich aspektów działalności danej firmy, 
gdzie analizuje się kwestie wynagrodzeń, wpływ płci pracownika na 
wysokość uzyskiwanego wynagrodzenia. W takim raporcie firma 
informuje o funkcjonujących procedurach wewnątrzzakładowych 
składania zastrzeżeń i skarg przez pracowników.  Należy jednak 
podkreślić, że te firmy nie kierują się dobrocią serca, chodzi o to, 
że łamanie praw pracownika jest obłożone ogromnymi karami, te 
firmy działają w opisany sposób, by uniknąć konsekwencji finanso-
wych dyskryminacji i nierównego traktowania – wysokich odszko-
dowań – w przyszłości. Dodatkowo w krajach skandynawskich czy 
w USA tego typu sprawy są szybko rozstrzygane, w ciągu kilku ty-
godni, inaczej niż w Polsce, gdzie czeka się dwa lata lub dłużej.  

– jakie pozytywne zmiany zaszły w ostatnim dziesięcioleciu?
– Pozytywem jest to, że mówimy o tych sprawach i coraz więcej 

osób rozumie, że ma prawo do równego traktowania, bez względu 
na płeć, wiek, niepełnosprawność etc. Już samo wprowadzenie tych 
przepisów daje im możliwość działania.

pracodawcą takiej 
osoby jest agencja 
pracy tymczasowej, 
ale agencja nie ma 
żadnego przełożenia 
na warunki w miejscu 
wykonywania pracy. 
a pracownik nie może 
negocjować z praco-
dawcą w zakładzie, 
gdzie wykonuje pracę, 
bo jego pracodawca 
jest gdzie indziej. To 
piękna i niestety sku-
teczna spychologia. 
jeżeli nie ma na miej-
scu silnych związków 
zawodowych, to rodzi 
się naprawdę wielki 
problem.
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– z jakimi pani zdaniem największymi barierami spotykają 
się dzisiaj kobiety na rynku pracy? 

– Problemy, z którymi borykały się kobiety na rynku pracy – go-
dzenie życia zawodowego z prywatnym – nie uległy dramatycznej 
zmianie, ale bardziej się nasiliły, z uwagi na to, jaki mamy rynek pra-
cy. Godzenie życia zawodowego i rodzinnego staje się trudne nie 
tylko dla kobiet młodych, ale również dla tych w wieku 50+. 

– jakie są problemy kobiet w wieku 50+?
– Problem dotyczy możliwości godzenia życia zawodowego  

i opieki nad starszym, schorowanym członkiem rodziny (najczęściej 
współmałżonkiem lub rodzicem). W chwili obecnej nie ma zbyt wie-
lu korzystnych regulacji dla tej grupy pracowników, tym bardziej że 
kwestia jest nowa i wynika z podwyższenia wieku emerytalnego,  
a z drugiej strony wydłużenia życia. Wychodzimy z opieki na dzieć-
mi po to, by opiekować się starszymi krewnymi. 

– czy podjęto odgórne próby rozwiązania tej kwestii?
– Pani premier Kopacz zapowiedziała, że będzie się zajmować 

tym problemem, trwają prace nad projektem ustawy, który ma być 
gotowy na początku 2015 roku. Treść tego projektu nie jest nam 
jeszcze znana, nie wiadomo też, jakie środki finansowe zostaną 
przeznaczone na wprowadzenie tych nowych rozwiązań, w budże-
cie brak pieniędzy na rozwiązanie wielu ważnych kwestii społecz-
nych, nie wiadomo, czy znajdą się odpowiednie środki. Uważam, 
że dobrym rozwiązaniem byłoby przyznanie takim osobo statusu 
opiekuna zawodowego, umożliwienie im doliczenia okresu wy-
konywania opieki do stażu uprawniającego do świadczeń z ubez-
pieczeń społecznych. Jest to ważne, bowiem aktualnie wiele osób 
musi zrezygnować z pracy, by móc taką opiekę wykonywać, nie są 
w stanie jednocześnie pracować.

Ten problem jest również dyskutowany na poziomie europej-
skim. Pozytywnym wnioskiem z debaty europejskiej, prowadzonej 
w ramach projektu „Who cares? Experineces and possibilities to 
reconcile work and care responsibilities for dependent family mem-
bers”,  było to, że zauważono na poziomie Komisji Europejskiej 
potencjał ekonomiczny, tzw. silver economy. To był krótki, nie-
spełna roczny projekt, natomiast zapowiedziano jego kontynuację  
z uwagi na jego ciekawe wyniki i potrzeby, które zostały zauważone 
przez respondentów. Te potrzeby zauważa również Komisja Euro-
pejska. 

– czym jest potencjał silver economy?
– Pojęcie to określa potencjał gospodarczy związany z realizacją 

potrzeb osób starszych. Swoją drogą ten typ usług wiąże się z moż-
liwością zatrudnienia kobiet. Oczywiście, nie oznacza to, że funk-
cje takiego opiekuna mogą pełnić wyłącznie kobiety, jednak staty-
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stycznie wśród osób starszych, potrzebujących opieki, przeważają 
kobiety – wynika to ze statystyk i biologicznych uwarunkowań –  
z tego względu lepiej, by taką opiekę, na którą składają się również 
czynności związane z higieną intymną, prowadziła inna kobieta.

Tego rodzaju opieka jest w Polsce dalej mało dostępna i bardzo 
kosztowna. Ludzie opiekujący się osobami starszymi potrzebują 
nawet więcej pomocy niż pracownicy opiekujący się dziećmi, jest to 
ciężka praca, która jest również dużym obciążeniem psychicznym. 
Opieka nad dzieckiem to inna perspektywa, widzimy, jak ono dora-
sta, zmienia się. Opiekunowie osób dorosłych, zwłaszcza chorych, 
są znacznie bardziej obciążeni, tego rodzaju opieka nie zmniejsza 
swojej intensywności – jak w przypadku dzieci, ale zwiększa, nie 
kończy się sukcesem tego podopiecznego, ale jego odejściem, tym 
bardziej bolesnym, że jest to osoba bliska emocjonalnie.

– jakie są inne problemy kobiet?
– W dalszym ciągu problemem jest duża liczba kobiet samo-

zatrudnionych. Zagraniczni obserwatorzy chwalą nas, ponieważ  
w Polsce jest największy w Europie odsetek kobiet zatrudnionych  
w tej formie. Nie jest to jednak zjawisko pozytywne ani dobrowolne, 
należy zrozumieć, że wiele Polek decyduje się na prowadzenia wła-
snej, jednoosobowej działalności, ponieważ nie ma dla nich miejsc 
pracy albo dlatego, że tam, gdzie pracują, mają bardzo ograniczone 
możliwości rozwoju. Dodatkowo na kobietach bardzo często wy-
musza się zmianę stałej pracy na różnego rodzaju formy niestabil-
ne – czy to będzie samozatrudnienie, praca na czas określony, czy 
innego rodzaju prace „dorywczo niepewne”. To jest niekorzystne.

Dodatkowo młodym oferuje się prace tymczasowe: na czas 
określony, na umowę-zlecenie. Pracodawcy chcą dziś, żeby 
było kilka okresów próbnych, na które można zatrudnić młode-
go pracownika. To powoduje, że młodzi nie wezmą kredytu na 
mieszkanie. Nie mają możliwości stabilizacji i zawodowego roz-
woju. Z ostatniego badania aktywności ekonomicznej ludności  
w naszym kraju wynika, że z osób, które straciły pracę w ciągu 
ostatniego okresu, niemal 30 procent mówi, że straciło pracę, po-
nieważ skończyła się umowa. Dziś już nie ma potrzeby zwolnień 
grupowych – po co, skoro są umowy na czas określony! 

– czyli wybierają samozatrudnienie albo umowy cywilne pod 
przymusem?

– Postawmy się w sytuacji pracownika, który nie wie, czy jutro 
będzie miał pracę, a równocześnie ma świadomość, że jeżeli spró-
buje interweniować lub sprzeciwi się przejściu na samo zatrudnie-
nie, straci możliwość zarobkowania. Na dłuższą metę jest to nie tyl-
ko dramatycznie złe dla pracownika, ale i złe dla gospodarki. Można 
inaczej rozłożyć akcenty, są ludzie, którzy chcą być samozatrudnie-
ni, ale to nie jest rozwiązanie dla wszystkich. 

 z ostatniego badania 
aktywności ekonomicz-
nej ludności  
w naszym kraju wy-
nika, że z osób, które 
straciły pracę w ciągu 
ostatniego okresu, 
niemal 30 procent 
mówi, że straciło pracę, 
ponieważ skończyła się 
umowa.
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– czyli uważa pani, że jedną z najpoważniejszych barier jest 
zatrudnianie kobiet na tzw. umowy cywilnoprawne?

– Koleżanki ze szwedzkich związków zawodowych opowie-
działy nam o badaniach robionych w latach 90. ubiegłego wieku 
w Szwecji. Tam na przełomie lat 80. i 90. promowano zatrudnianie 
kobiet na umowy cywilne, które miały dawać większe możliwości 
manewru na rynku pracy tak pracownikom, jak i pracodawcom,  
a także wpływać na zmniejszenie kosztów. Okazało się, że długoter-
minowe koszty dla społeczeństwa powodowane przez powszechne 
samozatrudnienie są znacznie większe niż zysk, który ono przynio-
sło i który tak naprawdę został zyskiem pracodawców, a nie pań-
stwa czy społeczeństwa.

– o jakiego rodzaju kosztach mówimy?
– W Szwecji osoby samozatrudnione przestały w pewnym 

momencie być konsumentami towarów i usług w takim wymia-
rze, jak wcześniej – nie napędzały gospodarki, nie inwestowały  
w siebie. Dodatkowo pracowały ponad siły, bo jeśli możliwość 
pracy akurat istnieje, to się ją wykonuje, nawet kosztem zdrowia.  
W efekcie generowało to później koszty medyczne dwa razy takie, 
jak u osób na etatach. Samozatrudnieni, gdy już chorowali, to najczę-
ściej musieli od razu iść do szpitala – były to poważne choroby. Rów-
nież inwestycja w edukację dzieci nie jest dla samozatrudnionych 
taką łatwą decyzją, bo nie mają perspektywy stabilnych dochodów.  
I wreszcie inwestycja we własny odpoczynek – rodzi się grupa ludzi 
rezygnujących z urlopów czy nawet wolnych weekendów, bo boją 
się utraty zleceń. Jak oceniono, w dłuższej perspektywie samoza-
trudnieni przynosili społeczeństwu koszty dodatkowe. I Szwedom 
wyszło, że – z punktu widzenia gospodarki jako całości – decyzja  
o promowaniu samozatrudnienia była niesłuszna.

Jeżeli nie ma się pewności zatrudnienia, nie inwestuje się w sie-
bie. Gdy osoba samozatrudniona ma podjąć decyzję, czy pojechać 
na wakacje, czy zainwestować zysk z pracy w jakiś towar, usługę czy 
nie wydawać pieniędzy w ogóle, bo jutro ich może nie być – w tym 
momencie decyzja wydaje się oczywista.

– jak ocenia pani ideę flexicurity, lansowany już od kilku lat 
pomysł na osłabienie gwarancji zatrudnienia i stworzenie bar-
dziej rozwiniętych programów pomocowych ze strony państwa?

– Ten pomysł się nie sprawdza i zaczyna być coraz bardziej kry-
tykowany, także w tych krajach, które żyły z tą ideą przez długi czas.

Tego typu rozwiązania pojawiły się w Danii i Holandii, mo-
del zakładał połączenie elastyczności ekonomicznej i bezpie-
czeństwa zatrudnienia. Tamtejsi partnerzy społeczni umówi-
li się, że pracodawcy będą mogli łatwo zwalniać pracowników, 
ale zarazem muszą im zapewnić szeroko dostępne i praktyczne 
przeszkolenia zawodowe, a państwo – dać takie zasiłki, które 

jeżeli nie ma się pew-
ności zatrudnienia, nie 
inwestuje się w siebie.
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pozwolą normalnie egzystować w okresach, gdy pracownik po-
zostaje bez zatrudnienia. Taka polityka sprawdzała się, gdy było 
dużo miejsc pracy. W okresie kryzysu, spadku liczby miejsc pracy 
i nadmiaru podaży pracowników ona nie funkcjonuje dobrze, bo 
flexicurity zakłada możliwość płynnego przenoszenia się z jednej 
pracy do drugiej itd. Łączy się to z podnoszeniem kwalifikacji i za-
razem z zabezpieczeniem socjalnym, które pozwala pracownikowi 
czuć się życiowo bezpiecznym.

– czemu to rozwiązanie nie sprawdza się w okresie kryzysu?
– Możliwość szybkiego zwalniania jest korzystna dla pracodaw-

ców i ich potrzeb, ale wiąże się też z szybkim zatrudnianiem, co  
z kolei jest korzystne dla pracowników i odpowiada ich potrzebom. 
Gdy jednak nie ma odpowiedniej liczby dobrych miejsc pracy, wte-
dy zmienia się to w system, który uwzględnia tylko potrzeby jednej 
ze stron. W Polsce sytuacja jest o tyle gorsza, ponieważ brak jest 
dobrych instrumentów służących zapewnieniu bezpieczeństwa, 
również ze względu na niedostatki w zakresie zabezpieczenia spo-
łecznego. 

Proszę również zauważyć, że obecnie znika już termin „flexicu-
rity” – połączenie elastyczności i bezpieczeństwa. Został on już nie-
mal powszechnie zastąpiony przez termin „flexibility” – elastycz-
ność. Wydaje się, że kwesta inwestycji w poczucie bezpieczeństwa 
pracowników i obywateli przestała być istotna.

– jaki jest pomysł związków zawodowych na rozwiązanie 
tych problemów?

– W ostatnich latach można zaobserwować wiele zmian 
prawnych dotyczących opieki prawnej nad dziećmi i sytuacji 
rodziców, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. 
Przedstawiciele naszego związku negocjowali na poziomie UE 
zmiany w Dyrektywie o urlopach rodzicielskich, a następnie na 
poziomie Komisji Trójstronnej sposób wdrożenia tej dyrektywy  
w Polsce. Nasze opinie miały wpływ na kształt ostatecznych pro-
jektów ustaw o urlopach wychowawczych, urlopach rodzicielskich 
i o systemie ubezpieczeń społecznych, która ma dać uprawnienia 
emerytalne wszystkim rodzicom korzystającym z urlopów wycho-
wawczych, niezależnie od formy zatrudnienia. 

Przez naszych przedstawicieli w Międzynarodowej Organizacji 
Pracy negocjowaliśmy zapisy Konwencji o pracownikach domo-
wych, obecnie monitorujemy prace rządu nad ratyfikacją tej kon-
wencji, która pomoże ogromnej liczbie kobiet wyjść z szarej strefy  
i pracować legalnie, ze wszystkimi prawami. Braliśmy udział w two-
rzeniu i zmianach w tzw. Ustawie o nianiach i opiece nad dziećmi. 
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– jakie są przyszłe wyzwania związane z wyrównywaniem 
szans pracowników, którzy opiekują się dziećmi, zapewnienia 
równości kobiet i mężczyzn?

– Obecny rząd zapowiada, że polityka prorodzinna stanie się w 
najbliższych latach priorytetem. Elementem tej polityki jest wpro-
wadzanie mechanizmów i narzędzi umożliwiających godzenie życia 
zawodowego i rodzinnego. Uchwała programowa XXV Krajowego 
Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” wskazuje na wagę monito-
rowania sytuacji na rynku pracy pod kątem przeciwdziałania dys-
kryminacji kobiet i realizacji odpowiednich zapisów kodeksu pracy, 
w szczególności praw kobiet korzystających z urlopów macierzyń-
skich i wychowawczych oraz ich powrotu do pracy i kontynuacji za-
trudnienia na dotychczasowych warunkach. Związek będzie wpły-
wał na kształt ustalanej polityki, rodzaj i jakość tych mechanizmów. 

– a jakie cele stawia sobie aktualnie nszz „solidarność”?
– NSZZ „Solidarność” współpracuje z Międzynarodową Konfe-

deracją Związków Zawodowych w zakresie organizowania nowych 
członków, jednym z wyznaczonych celów jest zwiększenie uzwiąz-
kowienia kobiet. Komisja Krajowa powołała na poziomie krajo-
wym sekcję problemową ds. kobiet w celu m.in. aktywizacji kobiet 
i wspomagania w kształtowaniu wizerunku związku w sprawach 
związanych z problematyką kobiet oraz identyfikowania proble-
mów kobiet na rynku pracy.
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przydatne linki

http://curia.europa.eu/ – strona Trybunału Sprawiedliwości UE
http://epp.eurostat.ec.europa.eu – strona zawierająca dane staty-
styczne z obszaru Unii Europejskiej
http://www.giodo.gov.pl/ – strona Głównego Inspektora Ochrony 
Danych Osobowych
http://www.ptpa.org.pl/ – strona Polskiego Towarzystwa Prawa 
Antydyskryminacyjnego
http://www.sn.pl/  – strona Sądu Najwyższego
http://stat.gov.pl/  – strona Głównego Urzędu Statystycznego
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Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Norweski 
Mechanizm Finansowy 2009-2014  

w ramach Programu Godność Praca i Dialog Trójstronny
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Region Gdański NSZZ „Solidarność” skupia blisko 40 tysięcy członków z ponad 400 organizacji za-
kładowych i międzyzakładowych. Jest piątym pod względem wielkości Regionem NSZZ „S” w kraju. 

Zarząd Regionu oferuje m.in. organizacjom zakładowym obsługę prawną, pomoc w negocjacjach 
porozumień i układów zbiorowych, pomoc prawną dla członków w zakresie prawa pracy, ale też w spra-

wach indywidualnych, a także szeroki wachlarz szkoleń – zarówno na tematy związkowe,  
jak i pracownicze.  

O działaniach Regionu można dowiedzieć się ze strony internetowej (www.solidarnosc.gda.pl) oraz 
wydawanego co miesiąc „Magazynu Solidarność”. 

Zarząd Regionu Gdańskiego aktywnie działa na rynku pracy, prowadzi Agencję Zatrudnienia, ma 
przedstawicieli w Powiatowej Radzie Zatrudnienia, w Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia oraz w Woje-
wódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. NSZZ „Solidarność” jest jednym z trzech reprezentatywnych 

organizacji związkowych.

Region Gdański posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami finansowa-
nymi z EFS oraz współpracy z partnerami społecznymi: organizacjami pracodawców i pracowników, 

przedsiębiorstwami, pracownikami, organizacjami rynku pracy oraz uczelniami wyższymi. RG w zakre-
sie swojej statutowej działalności jest organizatorem różnorodnych kampanii społecznych oraz spotkań 

i konferencji.

Region Gdański posiada sale umożliwiające przeprowadzanie szkoleń i spotkań. Posiada także biura 
w 10 oddziałach terenowych – miastach powiatowych województwa pomorskiego.

Dane kontaktowe do gdańskiej siedziby Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”  
oraz Oddziałów w terenie można znaleźć na stronie 

www.solidarnosc.gda.pl


