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WPROWADZENIE

Zasadniczą przyczyną dyskryminacji, w tym również dyskryminacji w zatrudnieniu, 
są utrwalone w społeczeństwie negatywne stereotypy postrzegania określonych kate-
gorii ludzi. Ze względu na przypisywane im cechy dochodzi często do ich gorszego 
traktowania, a nawet do pozbawienia niektórych uprawnień. Nie ulega wątpliwości, 
że zjawisko dyskryminacji ma wielowymiarowy charakter, a jego przejawy są różno-
rodne. Można obecnie mówić o pewnym powszechnie aprobowanym standardzie re-
gulacji antydyskryminacyjnych.

Zamierzeniem autorów niniejszej książki jest ukazanie dyskryminacji w zatrudnieniu 
z perspektywy jej różnorodności, co tłumaczy tytuł. O ile zasada równouprawnienia 
(zasada równości) jest pojęciem pozbawionym takich czy innych modalności, o tyle 
dyskryminacja ma wiele różnych oblicz w zależności od sposobu przejawiania się, 
zróżnicowania pracowników nią dotkniętych, form i rodzajów dyskryminacji, ale nade 
wszystko od zakazanych kryteriów dyskryminacyjnych.

Publikacja składa się z dwóch części. W pierwszej z nich zaprezentowano zagadnienia 
ogólnej natury. Przede wszystkim zwrócono uwagę na międzynarodowe i europejskie 
standardy prawa antydyskryminacyjnego, one bowiem są punktem odniesienia dla 
prawa krajowego, a w tym przypadku prawa polskiego. W dalszej kolejności zaprezen-
towano tak złożone pod względem jurydycznym i istotne dla zakazu dyskryminacji 
kwestie, jak skutki jego naruszenia oraz specyficznie ukształtowany ciężar dowodu. 
Choć głównym przedmiotem zainteresowania są problemy dyskryminacji na gruncie 
prawa pracy, to jednak zwrócono również uwagę na dyskryminację w ubezpieczeniach 
społecznych, które wszak są ściśle powiązane z prawem pracy.

Druga część została poświęcona omówieniu zabronionych kryteriów różnicowania 
pracowników. Mając na uwadze dominujące w polskiej literaturze przedmiotu zapa-
trywanie, zgodnie z którym kodeksowy katalog tych kryteriów ma charakter otwarty, 
w pierwszej kolejności poddano analizie kryteria skodyfikowane (nazwane), a następ-
nie scharakteryzowano kryteria, które nie zostały wprost wymienione w  Kodeksie 
pracy.
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Opracowanie ma charakter kompleksowej prezentacji tytułowego zagadnienia przez 
wielu autorów. Choć celem zespołu redakcyjnego było nadanie rozważaniom przej-
rzystej konstrukcji i zwartości merytorycznej, to jednak nie chodziło o to, by wyelimi-
nować wszelkie różnice zapatrywań. W rezultacie autorzy w jak największym stopniu 
samodzielnie nadawali kształt przygotowanym przez siebie rozdziałom, odpowiadając 
za zamieszczone w nich treści.

Trzeba podkreślić, że w prezentowanej książce uwaga autorów jest skoncentrowana 
głównie na ukazaniu różnorodności przejawiania się dyskryminacji z perspektywy 
polskiej, z uwzględnieniem tła międzynarodowego i europejskiego. Czytelnikom za-
interesowanym badaniami porównawczymi dodatkowo polecamy lekturę przygo-
towywanego, pod tą samą redakcją, opracowania: Diverse Facets of  Discrimination 
in Employment: Comparative Legal Perspectives.

prof. Joseph Roger Carby-Hall (Uniwersytet w Hull)
prof. Zbigniew Góral (emerytowany pracownik Uniwersytetu Łódzkiego)

dr Aneta Tyc (Uniwersytet Łódzki)
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Rozdział 1

RÓŻNE OBLICZA DYSKRYMINACJI 
W ZATRUDNIENIU – UWAGI WSTĘPNE

1.1. Pojęcie dyskryminacji w zatrudnieniu

Biorąc pod uwagę etymologię słowa, dyskryminacja to – w najprostszym ujęciu – nie-
słuszne (nieusprawiedliwione) rozróżnienie1. Odnosi się to oczywiście również do 
dyskryminacji w  zatrudnieniu. Rozróżnienie to może przybierać rozmaitą postać. 
Najczęściej będzie polegać na gorszym ukształtowaniu sytuacji pracownika w porów-
naniu do położenia, w jakim znajdują się inni pracownicy, w szczególności dotyczy to 
gorszego ukształtowania warunków zatrudnienia. Może również polegać na pozbawie-
niu pracownika dostępu do pewnych korzyści, które są udziałem innych osób. W tym 
sensie pracownik doznaje wykluczenia z grona beneficjentów określonych rozwiązań 
prawnych. Wreszcie dyskryminacją jest również nieuzasadnione uprzywilejowanie 
pracownika, co skutkuje tym, że stawia się inne osoby w gorszej pozycji od pozycji 
zajmowanej przez uprzywilejowanego.

Takie pojmowanie dyskryminacji znajduje swoje potwierdzenie w przepisach praw-
nych, a także w orzecznictwie sądowym. Przykładowo w Konwencji Międzynarodowej 
Organizacji Pracy (MOP) nr 111 z 25.06.1958 r. dotyczącej dyskryminacji w zakresie 
zatrudnienia i wykonywania zawodu2 w art. 1 w definicji dyskryminacji przyjmuje 
się, że oznacza ona wszelkie rozróżnie nie, wyłączenie lub uprzywilejowanie oparte na 
wymienionych tam kryteriach, które powoduje zniweczenie albo naruszenie równo-
ści szans lub traktowania w zakresie zatrudnienia lub wykonywania zawodu. Z kolei 
w Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji 
rasowej z 7.03.1966 r.3 dyskryminację rasową definiuje się jako „wszelkie zróżnicowa-
nie, wykluczenie, ograniczenie lub uprzywilejowanie”. Zgodnie z Konwencją w sprawie 

1 Por. szerokie rozważania na ten temat W. B urak, W. Klaus, Definiowanie dyskryminacji w prawie pol-
skim w świetle prawa Unii Europejskiej oraz prawa międzynarodowego, „Problemy Współczesnego Prawa 
Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego” 2013/11, s. 75 i n.

2 Dz.U. z 1961 r. Nr 42, poz. 218.
3 Dz.U. z 1969 r. Nr 25, poz. 187.
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likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet z 18.12.1979 r.4 dyskryminacją jest 
„wszelkie zróżnicowanie, wyłączenie lub ograniczenie ze względu na płeć”. Nieco ina-
czej, w sposób bardziej ogólny, istotę dyskryminacji ukazuje się w prawie Unii Euro-
pejskiej (szerzej w rozdziale czwartym). Podkreśla się zatem, że dyskryminacją jest 
traktowanie określonej osoby „mniej przychylnie” (dyrektywa 2000/78/WE5, dyrekty-
wa 2000/43/WE6) bądź „mniej korzystnie” (dyrektywa 2006/54/WE7) niż innej osoby 
znajdującej się w pewnym układzie odniesienia. W przepisach polskiego prawa pracy 
pojęcie dyskryminacji występuje w podobnych kontekstach, jak to ma miejsce w pra-
wie UE.

Dla sposobu rozumienia pojęcia dyskryminacji duże znaczenie ma również orzecz-
nictwo sądowe. Najbardziej znane jest stanowisko Trybunału Konstytucyjnego wyra-
żone w orzeczeniu z 9.03.1988 r., U 7/878. Wydane ono zostało co prawda pod rządem 
poprzedniej ustawy zasadniczej (z  1952  r.), nie traci jednak na aktualności także 
w dyskusjach toczących się obecnie. Teza wyroku wprost odnosi się do interpretacji 
zasady równości wobec prawa, nie jest jednak obojętna dla zakazu różnicowania sy-
tuacji prawnej obywateli, a więc, innymi słowy, dla zasady niedyskryminacji. Trybu-
nał Konstytucyjny podkreśla, że wszystkie podmioty prawa, które charakteryzują się 
daną cechą relewantną, w równym stopniu mają być traktowane według jednakowej 
miary, „bez zróżnicowań zarówno dyskryminujących, jak i faworyzujących”. Zwraca 
uwagę, że Trybunał czyni tu dystynkcję między zróżnicowaniami dyskryminującymi 
i faworyzującymi, co odbiega od niektórych, przywołanych wyżej unormowań między-
narodowych, według których uprzywilejowanie (faworyzowanie) jest jedną z odmian 
dyskryminacji9. Nieco inny pogląd wyraził Trybunał w wyroku z 5.07.2011 r., P 14/10, 
stwierdzając, że naruszenie zakazu dyskryminacji „przejawia się zarówno przez po-
gorszenie sytuacji prawnej określonej grupy podmiotów (dyskryminacja sensu stric-
to), jak również polepszenie sytuacji danej klasy podmiotów, czyli uprzywilejowanie 
ich w stosunku do podmiotów podobnych”10. W swoim bogatym orzecznictwie rów-
nież SN wypowiadał się wielokrotnie o istocie dyskryminacji. Przykładowo zgodnie 
z wyrokiem z 2.10.2012 r., II PK 82/12, dyskryminacją jest nieusprawiedliwione obiek-
tywnymi powodami „gorsze traktowanie” pracownika11. Warto zauważyć, że w innych 
orzeczeniach pojęcie dyskryminacji nie jest redukowane tylko do gorszego traktowania. 

4 Dz.U. z 1982 r. Nr 10, poz. 71.
5 Dyrektywa Rady 2000/78/WE z 27.11.2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego trak-

towania w zakresie zatrudnienia i płacy (Dz.Urz. WE L 303, s. 16).
6 Dyrektywa Rady 2000/43/WE z 29.06.2000 r. wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania 

osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne (Dz.Urz. WE L 180, s. 22).
7 Dyrektywa 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 5.07.2006 r. w sprawie wprowadzenia 

w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia 
i pracy (Dz.Urz. UE L 204, s. 23).

8 OTK 1988/1, poz. 1.
9 Podobnie orzeczenie TK z 6.05.1998 r., K 37/97, OTK 1998/3, poz. 33.
10 OTK-A 2011/6, poz. 49.
11 LEX nr 1365774; podobnie w wyroku z 13.02.2018 r., II PK 345/16, LEX nr 2488644.
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Obejmuje się nim również „bezprawne pozbawienie lub ograniczenie praw wynika-
jących ze stosunku pracy” (wyrok SN z 10.09.1997 r., I PKN 246/9712) bądź też przy-
znanie niektórym pracownikom „mniejszych praw niż te, z których korzystają inni 
pracownicy, znajdujący się w tej samej sytuacji faktycznej i prawnej”13.

Zaprezentowany wyżej przegląd unormowań prawnych i wypowiedzi judykatury po-
zwala na zaprezentowanie wniosku, że  istotą dyskryminacji jest odmienne ukształ-
towanie sytuacji prawnej lub faktycznej jednych podmiotów w stosunku do drugich. 
Odmienność prowadzi przy tym do pogorszenia tej sytuacji, ma dla nich zatem ne-
gatywne konotacje14. Nie zmienia tego konstatacja, że dyskryminacją może być także 
uprzywilejowanie podmiotu. Przede wszystkim trzeba podkreślić, że owo uprzywile-
jowanie nie tylko nie znajduje społecznego uzasadnienia, inaczej mówiąc – jest nie-
sprawiedliwe, ale jest równoznaczne z  defaworyzowaniem innych. Dyskryminacja 
ma zatem zawsze dla kogoś wydźwięk negatywny. W tym świetle zdecydowanie mało 
przekonujące jest posługiwanie się pojęciem dyskryminacji pozytywnej. W sytuacjach, 
które są zwykle utożsamiane z taką dyskryminacją, nie mamy do czynienia z „uprzy-
wilejowaniem” dyskryminacyjnym, lecz z  „uprzywilejowaniem” wyrównawczym. 
Wprowadzane zróżnicowanie jest zatem raczej kontratypem dyskryminacji, a nie dys-
kryminacją.

Warto zwrócić uwagę, że  już na poziomie wyjaśniania istoty dyskryminacji widać, 
że może mieć ona, odwołując się do tytułu niniejszej książki, różne oblicza (pogor-
szenie, obniżenie, ograniczenie, wykluczenie, uprzywilejowanie). Inaczej rzecz się ma 
w odniesieniu do równości. Równość jest albo jej nie ma, trudno mówić o rodzajach 
równości15, chyba że odnosimy to do różnych jej miar (kryteriów) powiązanych z taką 
czy inną koncepcją sprawiedliwości16. Na różnorodność dyskryminacji wskazują też 
często występujące w normach prawnych takie zwroty, jak: dyskryminacją jest „wszel-
kie” rozróżnienie, wyłączenie lub uprzywilejowanie (konwencja MOP nr 111); niedo-
puszczalna jest „jakakolwiek” dyskryminacja (art. 113 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks 
pracy17); zakazana jest „wszelka” dyskryminacja (Karta praw podstawowych Unii Euro-
pejskiej z 30.03.2010 r.18). Wynika z nich, że dyskryminacja może przejawiać się w róż-
nych postaciach (szerzej na ten temat dalej).

12 LEX nr 32795.
13 Wyrok SA we Wrocławiu z 10.05.2018 r., I II APa 8/18, LEX nr 2940121.
14 Por. wyrok TK z 15 .07.2010 r., K 63/07, OTK-A 2010/6, poz. 60.
15 A.  Sobczyk, Państwo zakładów pracy, Warszawa 2017, s. 334.
16 Por. szeroko na ten temat T. Liszcz, Aksjologiczne podstawy prawa pracy. Zarys problematyki, Lublin 

2018, s. 76 i n.
17 Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.
18 Dz.Urz. UE C 202 z 2016 r., s. 389.
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1.2. Zabronione kryteria dyskryminacyjne

Niezależnie jednak od form (przejawów) dyskryminacji nieodzownym warunkiem jej 
występowania jest oparcie różnicowania określonych podmiotów na zabronionym mo-
tywie czy inaczej chronionej cesze (tzw. kryterium dyskryminacyjnym). Wykazy takich 
kryteriów zawierają w zasadzie wszystkie akty prawne ustanawiające zakaz dyskrymi-
nacji. Tylko niektóre z nich poprzestają na formule: „jakakolwiek dyskryminacja jest 
zakazana”. Tak jest w przypadku Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r.19 
(art. 32 ust. 2), w której stanowi się, że „nikt nie może być dyskryminowany (…) z ja-
kiejkolwiek przyczyny”. Pomimo takiego sformułowania trudno byłoby uznać, że każ-
de różnicowanie sytuacji prawnej lub faktycznej jednostki może spotkać się z zarzutem 
dyskryminacji20. Nie mogą to być przyczyny o niewielkiej istotności społecznej (choć 
takie zastrzeżenie expressis verbis się nie pojawia), nieodwołujące się do relewantności 
cech, na podstawie których dokonu je się zróżnicowania. Jak się słusznie zauważa, for-
muła konstytucyjna oznacza odrzucenie koncepcji enumeracji21. Z drugiej jednak stro-
ny pewien zespół powodów dyskryminacyjnych może być zbudowany w odwołaniu się 
do wykładni historycznej (Konstytucja z 1952 r. zawierała takie kryteria zabronione)22, 
a przede wszystkim na podstawie regulacji prawa międzynarodowego, którym znane 
są ich katalogi. Niezależnie od tego w samej Konstytucji RP z 1997 r. można odszukać 
przepisy powołujące się na cechy, na podstawie których dokonywane zróżnicowanie 
podmiotów z pewnością ma charakter dyskryminujący.

O wiele częściej prawodawcy decydują się na formułowanie takiego czy innego kata-
logu kryteriów dyskryminacyjnych. Jego zawartość jest względnie zróżnicowana, choć 
można mówić o grupie kryteriów, które stanowią pewien standard. Punktem odniesie-
nia są normy międzynarodowe (szerzej w rozdziale drugim). Bez wątpienia na kształt 
katalogów zabronionych kryteriów dyskryminacyjnych, jakie można w nich odnaleźć, 
ma wpływ data uchwalenia tych norm. Odwzorowują one zagrożenia charakterystycz-
ne dla ówczesnych stosunków społecznych. Również kolejność wymienianych w tych 
katalogach kryteriów trudno uznać za przypadkową.

Stosując chronologiczny klucz, trzeba zacząć od przywołania najwcześniejszych aktów 
prawnych ustanawiających zakaz dyskryminacji. Jako jedna z pierwszych stanowiła 
o tym Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 4.11.1950 r.23 

19 Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.
20 Jak to podkreślił TK, „zakaz dyskryminacji wynikający z art. 32 ust. 2 Konstytucji nie jest tożsamy 

z zakazem różnicowania sytuacji podmiotów prawa. Jest to natomiast zakaz nieuzasadnionego, różnego 
kształtowania sytuacji podobnych podmiotów prawa, w procesie stanowienia i stosowania prawa” – wyrok 
z 19.12.2017 r., SK  10/16, OTK-A 2018/1.

21  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 2, red. L. Garlicki, M. Zubik, Warszawa 2016, 
art. 32 Konstytucji RP, nt 30.

22 T. Liszcz, Aksjologiczne podstawy…, s. 71.
23 Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.
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(szerzej w rozdziale trzecim). Zakaz dyskryminacji łączony jest w niej z takimi powo-
dami różnicowania, jak płeć, rasa, kolor skóry, język, religia, przekonania polityczne 
i inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, przynależność do mniejszości narodo-
wej, majątek i urodzenie. W późniejszej o kilka lat konwencji MOP nr 111 (z 1958 r.), 
która odnosi się już tylko do dyskryminacji w zatrudnieniu, zestaw zabronionych kry-
teriów dyskryminacyjnych jest mniej rozbudowany, powiela jednak te kryteria, które 
w przywołanym wyżej akcie Rady Europy zostały wymienione w pierwszej kolejności, 
co może świadczyć o nadawanej im randze. W art. 1 konwencji MOP nr 111 wskazano 
zatem rasę, kolor skóry, płeć, religię, poglądy polityczne oraz pochodzenie narodowe lub 
społeczne. Katalog zabronionych powodów różnicowania, który znalazł się w Między-
narodowym Pakcie Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych z 19.12.1966 r.24, 
jest prawie identyczny w porównaniu do tego, który został ustalony w Konwencji Rady 
Europy. Warto jednak podkreślić, że przyjęty tu standard ochronny był w późniejszym 
czasie poszerzany. Zwraca uwagę, że w Pakcie (podobnie jak w EKPC) wśród kryteriów 
dyskryminacyjnych nie znalazła się niepełnosprawność. Potrzebie jej uwzględnienia 
dano wyraz  w Konwencji MOP z 13.12.2006 r. o prawach osób niepełnosprawnych25. 
W innych aktach prawnych wyeksponowano z kolei znaczenie pewnych kryteriów, 
które w pierwotnym katalogu się znalazły (por. np. Konwencja w sprawie likwidacji 
wszelkich form dyskryminacji kobiet z 1979 r.). Podobnie w dokumentach MOP nie-
którym skatalogowanym powodom różnicowania poświęcono odrębne instrumenty 
prawne (por. m.in. Konwencja MOP nr 156 dotycząca równości szans i traktowania 
pracowników obu płci: pracowników mających obowiązki rodzinne z 1981 r.26). W in-
nych aktach prawnych katalog kryteriów ustalony w konwencji MOP nr 111 był wzbo-
gacany. W odniesieniu do niepełnosprawności uczyniono to w Konwencji MOP nr 159 
z 20.06.1983 r. dotyczącej rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnospraw-
nych27. Inne kryteria zostały uwzględnione w niektórych zaleceniach (np. w Zaleceniu 
MOP nr 162 dotyczącym pracowników w starszym wieku z 1980 r.28 czy w Zalece-
niu nr 200 dotyczącym HIV i AIDS w środowisku pracy29).

Zmianom w stosunkach społecznych oraz wzrostowi świadomości coraz to nowych 
zagrożeń dla zasady równości towarzyszyły reformy prawa antydyskryminacyjnego, 
także w zakresie zabronionych kryteriów różnicowania we Wspólnotach Europejskich, 
a następnie w Unii Europejskiej. U progu integracji europejskiej przedmiotem zainte-
resowania (zarówno w prawie traktatowym, jak i wtórnym) była jedynie dyskryminacja 
ze względu na płeć. Z czasem zaczęto dostrzegać potrzebę zwrócenia uwagi także na 
inne kryteria. Zwiastunem była Wspólnotowa Karta Socjalnych Praw Podstawowych 

24 Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 169.
25 Dz.U. z 2012 r. poz. 1169 ze sprost.
26 http://www.mop.pl/doc/html/konwencje/k156.html (dostęp: 24.05.2021 r.).
27 Dz.U. z 2005 r. Nr 43, poz. 412.
28 http://www.mop.pl/doc/html/zalecenia/z162.html (dostęp: 24.07.2021 r.).
29 http://www.mop.pl/doc/html/zalecenia/z200.html (dostęp: 24.07.2021 r.).
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