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Szanowni Pañstwo

Po raz kolejny Region Œl¹sko-D¹browskiej Solidarnoœci podejmuje tema-
tykê  dyskryminacji w stosunkach pracy. Okazj¹ ku temu sta³ siê  Europejski Rok
na rzecz Równych Szans dla Wszystkich, obchodzony w 2007 roku z inicjatywy
Komisji Europejskiej.

W Polsce mo¿na obserwowaæ nasilaj¹ce siê postawy i zachowania nie-
tolerancji - nierównego traktowania osób z ró¿nych przes³anek: pochodzenia
etnicznego, wieku, p³ci orientacji seksualnej, religii. I choæ integracja Polski
z Uni¹ Europejsk¹ powinna w³aœciwie zapobiegaæ temu zjawisku z uwagi na
wdra¿anie acquis communautaire w zakresie polityki antydyskryminacyjnej,
to wci¹¿ rezultaty tych aktywnoœci nie s¹ zadowalaj¹ce. G³ówn¹ przyczyn¹
jest tu przede wszystkim brak powszechnej znajomoœci norm prawnych
i umiejêtnoœci ich praktycznego egzekwowania. Dlatego te¿ zdecydowaliœmy
siê na podj¹æ dzia³ania upowszechniaj¹ce normy prawne dotycz¹ce dyskrymi-
nacji.

 Z przyjemnoœci¹ oddajemy w Pañstwa rêce niniejsz¹ publikacjê, która
jest efektem konferencji, jak¹ Region Œl¹sko-D¹browski NSZZ „Solidarnoœæ”
zorganizowa³ 6 lipca 2007r. w Katowicach. Wysoki poziom merytoryczny
publikacji zapewni³o uczestnictwo pracowników naukowych oraz praktyków
zajmuj¹cych siê problematyk¹ dyskryminacji i mobbingu.

Wyra¿am nadziejê, ¿e ten wysoki poziom prze³o¿y siê na koñcowy efekt,
jaki realizuj¹c ten projekt zamierzamy osi¹gn¹æ. Godnoœæ cz³owieka, godnoœæ
pracownicza jest bowiem dla nas dobrem nadrzêdnym.

Przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu
Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ „Solidarnoœæ”

Piotr Duda
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Prof. dr hab. Jan Wojty³a
Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Chcia³bym przede wszystkim pogratulowaæ inicjatorom podjêcia tego
tematu, który dotyka jednego z kluczowych problemów w³aœciwych relacji
i kultury w stosunkach pracy. Jest to szczególna okazja, by odwo³aæ siê
do aksjologii pracy, aksjologii zwi¹zanej z systemem wartoœci pracy, która
w relacjach pomiêdzy pracodawc¹ a pracownikami ma pierwszeñstwo.

Chcia³bym zaprezentowaæ Pañstwu z³o¿onoœæ tych problemów i to,
co w najbli¿szej przysz³oœci bêdzie zwi¹zane ze zjawiskami dotycz¹cymi dys-
kryminacji w szerokim tego s³owa znaczeniu oraz konsekwencji, które mog¹
z nich wyp³ywaæ.

Przestrzegam przed nadmiern¹ wiar¹ w omnipotencjê prawa, w to,
¿e prawem mo¿emy wymusiæ okreœlone, po¿¹dane zachowanie. S¹dzê, ¿e
prawid³owe relacje w stosunkach miêdzyludzkich powinny byæ przede wszyst-
kim wyzwalane: wymuszane powinny byæ zaœ w ostatecznoœci, kiedy dochodzi
ju¿ do skrajnych naruszeñ prawid³owych relacji.

W ostatnich latach problem równego traktowania w zatrudnieniu jest przed-
miotem szczególnego zainteresowania w prawodawstwie i iuris prudencji Unii
Europejskiej. Proszê zauwa¿yæ doœæ daleko id¹c¹ szczegó³owoœæ rozwi¹zañ
reguluj¹cych tê kwestiê. Oceniam, ¿e szczegó³owoœæ ta jest nadmierna.

Rodzi siê jednak pytanie, czy mówimy o dyskryminacji, czy mówimy o
godnoœci? Powinno siê pójœæ dalej i mówiæ o ochronie prawa do prywatno-
œci pracownika. To s¹ zagadnienia, które rozpatrywaliœmy z wnikliwoœci¹
przygotowuj¹c nowy Kodeks pracy. Zakoñczono prace nad projektem Ko-
deksu Indywidualnego Prawa Pracy, gdzie czêœæ dotycz¹ca prawa do prywat-
noœci zosta³a silnie wyeksponowana, bior¹c pod uwagê doœwiadczenia euro-
pejskiego rynku zatrudnienia.

Odpowiedzi na pytanie, jaka jest wiêc rola prawa, bêdziemy szukali
podczas dzisiejszej debaty. Nale¿a³oby nawi¹zaæ do Katolickiej Nauki Spo-
³ecznej i do pojmowania roli pracodawcy oraz jego odpowiedzialnoœci za los
pracownika, jego rozwój zawodowy, a przede wszystkim rozwój jego osobo-
woœci. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e w czasie wykonywania pracy kszta³tuje siê
osobowoœæ pracownicza. Patologia, o której rozmawiamy przek³ada siê na
cechy pracownika, jego charakter i dalsze zachowanie. Mówimy o równych
szansach i równym traktowaniu w zatrudnieniu. To bardzo dobre ujêcie. Tego
problemu nie mo¿emy ograniczaæ tylko do prawa stosunku pracy. Sprowa-
dzaj¹c ten obszar tylko do relacji miêdzy pracodawc¹ a pracownikiem, bar-
dzo zawêzilibyœmy go.
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Dodany - pod wyp³ywem dyrektyw - rozdzia³ o równoœci w zatrudnieniu
wykracza poza zakres art. 1 Kodeksu pracy, który mówi, ¿e Kodeks nie okreœla,
tylko reguluje prawo pracy, stosunki miêdzy pracownikiem i pracodawc¹. Tutaj
wykraczamy znacznie dalej, chodzi o równe traktowanie w stosunkach zatrud-
nienia. Równe traktowanie w zatrudnieniu rozci¹ga siê tak¿e na atypowe formy
œwiadczenia pracy, których dzisiaj nie mamy jasno w Kodeksie pracy zdefinio-
wanych. Dotyczy relacji miêdzy pracodawc¹ i pracobiorc¹ w szerokim tego
s³owa znaczeniu.

Promocja równych szans silnie wpisuje siê w europejsk¹ politykê zatrud-
nienia. W dyskusji nie mo¿emy ograniczaæ siê tylko do relacji wynikaj¹cych ze
stosunku pracy. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e materia zwi¹zana z niepracowniczymi
stosunkami jest znacznie s³abiej rozpoznana. To inny obszar regulacji wynikaj¹cy z
norm prawa cywilnego. Mówi¹c o ochronie godnoœci, musimy pamiêtaæ o zasa-
dzie wzajemnoœci w stosunkach pracy. Pracodawca zobowi¹zany jest szanowaæ
godnoœæ pracownika i odwrotnie. Pracownik obowi¹zany jest szanowaæ godnoœæ
pracodawcy. Ta druga czêœæ nie jest jednak tak silnie eksponowana w Kodeksie
pracy. Odpowiednio stosuj¹c Kodeks cywilny siêgamy do art. 23, 24 Kodeksu
cywilnego, gdzie odpowiednio o ochronie osób prawnych, stosuje siê zapisy mó-
wi¹ce o godnoœci chronionej przepisami prawa cywilnego. Wprawdzie z innych
przepisów o lojalnoœci, starannoœci mo¿na wyprowadziæ ten element, ale drog¹
okrê¿n¹. Mówi¹c o przejawach naruszenia godnoœci pracowniczej, wczeœniej mó-
wiliœmy o równych szansach. Ten katalog jest bardzo szeroki: p³eæ, wiek, niepe³no-
sprawnoœæ, orientacja seksualna. Konstrukcje zawarte w Kodeksie pracy s¹ wielce
zawi³e, co mo¿e powodowaæ bardzo niebezpieczne zjawisko - wykorzystywania
tych przepisów do dochodzenia odszkodowañ. Mogê sobie pozwoliæ na œmia³¹
tezê, ¿e osoby, które s¹ wprawne w prawie mog¹ dzisiaj dobrze ¿yæ z odszkodo-
wañ, punktuj¹c pracodawców. A pracodawcy, szczególnie mali i œredni s¹ jak
dzieci we mgle, nieprzygotowani, by broniæ siê przed zarzutem dyskryminacji.
Tym bardziej, ¿e zgodnie z dyrektyw¹ europejsk¹ ciê¿ar dowodów siê rozk³ada.
Je¿eli postawiê zarzut, ¿e czujê siê dyskryminowany, i ¿e zosta³a naruszona moja
godnoœæ, to pracodawca musi udowodniæ, ¿e jego zachowania by³y racjonalne i nie
mia³y cech dyskryminacyjnych. Zakres tego jest tak szeroki, ¿e pojawia siê du¿a
³atwoœæ postawienia pracodawcy zarzutu zachowañ dyskryminacyjnych i w³aœci-
wie ka¿de dzia³anie pracodawcy mo¿na zakwestionowaæ. W dyskusji w pracach
nad regulacjami nowego Kodeksu pracy, zastanawialiœmy siê czy przy wypowie-
dzeniu z art. 33 dopuszczalne jest wypowiedzenie umowy zawartej na czas okre-
œlony, je¿eli trwa ona d³u¿ej ni¿ szeœæ miesiêcy, czy nie wprowadziæ obowi¹zku
uzasadnienia wypowiedzenia, tylko po to, by broniæ siê przed zarzutem dyskrymi-
nacji. W innych przypadkach pracownik mo¿e powiedzieæ, ¿e nie odnowienie
umowy by³o nastêpstwem stosowania praktyki dyskryminacyjnej.
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Przepisy Kp pozwalaj¹ dochodziæ odszkodowañ, które nie mog¹ byæ
ni¿sze od najni¿szego wynagrodzenia, a górna granica nie jest okreœlona. Ju¿
teraz mamy procesy, ¿e ktoœ podnosz¹c zarzut molestowania seksualnego
domaga³ siê - jak napisa³a „Polityka” - odszkodowania w wysokoœci 7 mln z³.
Odszkodowania w Unii Europejskiej s¹ nieporównywalnie wy¿sze ni¿
w Polsce. A wiêc jesteœmy przed perspektyw¹ dochodzenia doœæ wysokich
odszkodowañ, co dla ma³ych czy œrednich firm mo¿e byæ nawet rujnuj¹ce.
Na razie trudno mówiæ o liniach orzecznictwa s¹dowego w tym zakresie.
S¹dy z tymi problemami radz¹ sobie trudno. (Przyk³ad: Na rozmowê kwalifi-
kacyjn¹ na stanowisko kierownika zg³osi³o siê 15 osób. Poniewa¿ jeden
z kandydatów wykazywa³ brak kompetencji komisja stanowczo mu przerwa-
³a. On jednak wsta³ i powiedzia³, ¿e chce z³o¿yæ oœwiadczenie, i¿ jest innej
orientacji seksualnej. Jeden z cz³onków komisji nie wytrzyma³ i w sposób
stanowczy i obraŸliwy skomentowa³ tê wypowiedŸ. Sprawa skoñczy³a siê
w s¹dzie, przed którym kandydat na pracownika dowodzi³, ¿e sprawdzi³,
¿e w tej w³aœnie firmie stosowane s¹ praktyki dyskryminuj¹ce tê orientacjê,
poniewa¿ nikt z pracowników tej firmy nie wykazuje takiej orientacji).
Niektóre sytuacje mo¿na sprowadziæ do absurdu, dlatego orzekanie wymaga
wielkiej roztropnoœci i wyczulenia, tak¿e bior¹c pod uwagê uwarunkowania
kulturowe, które maj¹ ogromne znaczenie.

W regulacjach, które dzisiaj obserwujemy znajduje siê sporo niezrêcz-
noœci. Mobbing - bardzo trudno okreœliæ, jakie zmiany w psychice pracowni-
ka wywo³a³o zachowanie pracodawcy, a w jakim stopniu jest to konsekwen-
cja normalnych zmian biologicznych. Bardzo razi mnie ten jêzyk: mobbing,
mobber, mobbingowanie - to jest pewien be³kot. Trzeba mówiæ szeroko o
ochronie praw i godnoœci.

Pojawia siê pytanie, w jakim zakresie mo¿na stosowaæ testy. Dzisiaj mo¿-
na w nich dokonaæ "striptizu psychologicznego" kandydata. Gdzie s¹ granice?
Czy dokumenty z takiego konkursu mog¹ byæ gdziekolwiek upowszechniane.
Moim zdaniem nie. Tylko wtedy, gdy istnieje zwi¹zek miêdzy wykonywan¹
prac¹, ale nie mo¿na wchodziæ z butami w psychikê. To jest w³aœnie problem
ochrony prawa do prywatnoœci. Ocena kondycji fizycznej pracownika. Kropla
krwi pracownika mo¿e mieæ dla pracodawcy kolosalne znaczenie, bo z niej
mo¿na ustaliæ ca³y kod genetyczny - jak dowodz¹ genetycy.

Wreszcie bardzo kontrowersyjna kwestia dyskryminacji ze wzglêdu na
wiek. Og³oszenie w prasie, ¿e pracodawca poszukuje pracownika, który nie
przekroczy³ 35 roku ¿ycia - to jest dyskryminacj¹ ze wzglêdu na wiek.

Jesteœmy w przede dniu wielu problemów prawnych, etycznych, moralnych,
które wymagaj¹ oceny i dyskusji.
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Ks. prof. dr hab. Remigiusz Sobañski
Uniwersytet Œl¹ski

Dyskryminacja jako naruszenie

godnoœci cz³owieka

Wprowadzenie
Maj¹c na oku temat swojego referatu pragnê zacz¹æ od stwierdzenia, ¿e

dyskryminacja zdarza siê nie tylko „w relacjach miêdzyludzkich w stosunkach
pracy”. Dyskryminacja stanowi¹ca przedmiot dzisiejszej, zorganizowanej przez
Zarz¹d Regionu Œl¹sko-D¹browskiego „Solidarnoœci” konferencji, jest frag-
mentem - i skutkiem - dyskryminacji trapi¹cej codzienne stosunki miêdzyludz-
kie. Zgodnie z zaleceniem Konfucjusza, by rozpatrywanie i rozwi¹zywanie
problemów - zaczynaæ od uporz¹dkowania pojêæ, zajmê siê kolejno pojêciami
wyznaczaj¹cymi ramy mojego referatu, czyli pojêciem godnoœci cz³owieka i
pojêciem dyskryminacji.

1. Godnoœæ osoby i równoœæ istot ludzkich
W Konstytucji RP czytamy: „Przyrodzona i niezbywalna godnoœæ cz³owieka

stanowi Ÿród³o wolnoœci i praw cz³owieka. Jest ona nienaruszalna, a jej poszano-
wanie i ochrona jest obowi¹zkiem w³adz publicznych” (art. 30). Konstatacja ta
oddaje wspó³czesne, europejskie standardy. W dyskusji nad konstytucj¹ spór doty-
czy³ jedynie przymiotnika "przyrodzona". Sprzeciwiaj¹cy siê okreœleniu godnoœci
cz³owieka jako przyrodzonej podnosili, ¿e obdarzaj¹c j¹ tym przymiotnikiem na-
wi¹zuje siê do okreœlonej tradycji - mianowicie prawnonaturalnej, co dziœ prak-
tycznie znaczy: do tradycji chrzeœcijañskiej. A przecie¿ - przypominano - wspó³-
czesne rozumienie praw cz³owieka ogniskuje w sobie szereg tradycji, ci¹gów kul-
turowych, nurtów spo³ecznych, nieraz wydawa³oby siê przeciwstawnych. Trafno-
œci tego spostrze¿enia trudno by³oby zaprzeczyæ, ale zarazem trzeba zauwa¿yæ, ¿e
Europa formowa³a siê w ci¹g³ej konfrontacji i - zarazem - przenikaniu siê ró¿nych
tradycji, w trakcie dialogu (ale te¿ staræ) ró¿nych wartoœci, nie wyros³a z jednego
korzenia, ale z kilku, a wœród nich trzy o najsilniejszym wp³ywie: filozofia grecka
(rozró¿nianie prawdy i fa³szu), prawo rzymskie (myœlenie praktyczne), tradycja
judeochrzeœcijañska (rozró¿nianie dobra i z³a). Splot tych ró¿nych tradycji, ich
wzajemna interferencja, zaowocowa³ (i nadal owocuje) europejskim dorobkiem
cywilizacyjnym i kulturowym, w tym tak¿e dorobkiem prawnym, a w nim przede
wszystkim uznaniem godnoœci osoby ludzkiej wraz z wynikaj¹cymi z tej godnoœci
podstawowymi prawami cz³owieka, ich koncepcj¹ i rozumieniem. Nie tu miejsce
na referowanie tych tradycji ani na analizê wk³adu ka¿dej z nich.
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Temat mi powierzony wymaga jednak wspomnienia jednej z nich, mia-
nowicie tradycji chrzeœcijañskiej. Chrzeœcijañstwo wzbogaci³o ów dorobek
o jeden, ale nader wa¿ki, wrêcz wêz³owy, moment: godnoœæ ta przys³uguje
ka¿demu cz³owiekowi - ¿aden cz³owiek nie jest rzecz¹, przedmiotem, wszy-
scy s¹ równi w swym cz³owieczeñstwie. W³aœnie w tym tkwi istota godnoœci
cz³owieka. Próby jej zdefiniowania nie da³y do tej pory zadowalaj¹cego re-
zultatu, ale jest bezsporne, co j¹ narusza: godnoœæ ludzka jest naruszona i
ugodzona, gdy cz³owiek zostaje potraktowany jak przedmiot, wykorzystany
jako œrodek czy narzêdzie do jakich b¹dŸ celów1. Cz³owiek nie ma ceny, cz³o-
wiek posiada godnoœæ. Godnoœæ to atrybut cz³owieka, nie do pozbawienia (i
nie do zbycia) - przys³uguj¹cy "rodzajowi ludzkiemu": tam, gdzie jest ¿ycie
ludzkie, tam te¿ jest godnoœæ, wymagaj¹ca wzajemnego uznania - godnoœæ to
kategoria nie biologiczna, lecz normatywna2: i jest fundamentem i Ÿród³em
podstawowych praw cz³owieka, wyznacza horyzonty "polityki prawa", sta-
nowi punkt odniesienia wszelkiego prawa. W niej manifestuje siê jednoœæ
ludzkoœci, przekraczaj¹ca wszelkie ró¿nice naturalne, prawne, socjalne. W³a-
œnie ze wzglêdu na godnoœæ nie da siê wymanewrowaæ cz³owieka z krêgu
ludzi, uznaæ go za podludzia, wyrzutka czy zaka³y ludzkoœci. Ludzie s¹ -
oczywiœcie - ró¿ni i zró¿nicowani, mo¿na ich klasyfikowaæ i grupowaæ wedle
ró¿nych kryteriów (rasowych, wiekowych, fizycznych...), ale wszystkie ró¿-
nice pozostaj¹ bez znaczenia wobec podstawowej równoœci. Godnoœæ przy-
s³uguje - wedle myœli chrzeœcijañskiej - osobie ludzkiej ze wzglêdu na jej
cz³owieczeñstwo, a nie dopiero - jak np. w tradycji rzymskiej - ze wzglêdu na
piastowany urz¹d czy odniesione sukcesy (zw³aszcza militarne).

Ta równa godnoœæ wszystkich osób ludzkich wynika z chrzeœcijañskie-
go obrazu cz³owieka, stworzonego i odkupionego: ludzkoœæ tworzy jedn¹ ro-
dzinê maj¹c¹ wspólnego Ojca. Syn Bo¿y przyszed³ zbawiæ wszystkich ludzi,
dzieci jednego Ojca s¹ równe. Podstawê godnoœci cz³owieka widzi chrzeœci-
jañstwo w jego pochodzeniu od Boga i powo³aniu ku Bogu. Ju¿ na pocz¹tku
Ksiêgi Rodzaju czytamy: „Uczyñmy cz³owieka na obraz i podobieñstwo na-
sze” (1,26). Ten fundament godnoœci cz³owieka zosta³ pog³êbiony przez ta-
jemnicê Wcielenia Syna Bo¿ego i Jego dzie³o zbawcze. Nawi¹zuj¹c do idei
godnoœci cz³owieka wy³o¿onej w Starym Testamencie chrzeœcijañstwo widzi
w odkupieniu jej umocnienie, pog³êbienie i ostateczne uzasadnienie3. W li-
turgii mszalnej sprzed ostatniej reformy odmawialiœmy na przygotowanie da-
rów modlitwê wziêt¹ z sakramentarza leoniañskiego z V  w., a zaczynaj¹cy
siê od s³ów: „Bo¿e, który godnoœæ natury ludzkiej przedziwnie stworzy³eœ, a
jeszcze przedziwniej naprawi³eœ”4.

W parze z uzasadnieniem biblijnym i teologicznym idzie i wspó³brzmi
uzasadnienie filozoficzne5. „Umys³ i wolnoœæ stanowi¹ istotne i zarazem nie-
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odzowne w³aœciwoœci osoby, Tu te¿ tkwi naturalna podstawa jej godnoœci”6,
a Koœció³ uwa¿a „wo³anie o godnoœæ osoby ludzkiej za najwa¿niejszy g³os
naszej epoki”7.

Powszechna akceptacja godnoœci cz³owieka uchodzi za najwiêksze osi¹-
gniêcie cywilizacyjne drugiej po³owy XX w. Po drugiej wojnie œwiatowej i
tragicznych doœwiadczeniach, jakich ludzkoœæ dozna³a, pojêcie godnoœci cz³o-
wieka zajê³o wêz³owe miejsce w deklaracjach i katalogach praw cz³owieka
oraz ustaw zasadniczych pañstw demokratycznych. W Powszechnej Dekla-
racji Praw Cz³owieka z 10.12.19488 i w wielu innych dokumentach wypro-
wadza siê z tego pojêcia podstawowe prawa cz³owieka. Uznano j¹ za korze-
nie czy bazê tych praw, postrzegano j¹ jako wartoœæ absolutn¹9, pisano o niej
nie bez pokaŸnej dawki patosu. Zawsze pozostaje ona nadrzêdnym i niewzru-
szalnym punktem odniesienia, jej nie mo¿na na nic zamieniæ ani niczym za-
st¹piæ. Prawo ma j¹ chroniæ i to chroniæ „jako tak¹” - jako cechê cz³owieka
(ale tak¿e jako jego zadanie). Prawo jednak jest w stanie chroniæ (i promo-
waæ) te dobra, które w spo³eczeñstwie „¿yj¹”, „funkcjonuj¹” - dobra, które s¹
wartoœciami, tzn. s¹ cenione przez zdecydowan¹ wiêkszoœæ spo³eczeñstwa,
dobra, które spo³eczeñstwo uwa¿a za „swoje”, w³aœnie za wartoœci. Wartoœci,
jeœli s¹ ¿ywe, stanowi¹ czynnik wiêzi spo³ecznej, s¹ osnow¹ solidarnoœci.
Bez poczucia godnoœci i respektowania godnoœci nie ma solidarnoœci10.

Przypominam tê - czêsto niestety zapoznawan¹ - oczywistoœæ ze wzglê-
du na powierzony mi temat i ustawiwszy problem mogê zaj¹æ siê pojêciem
dyskryminacji.

2. Pojêcie dyskryminacji
Dyskryminacja to jeden z najczêœciej nadu¿ywanych wyrazów, z któ-

rym wi¹¿¹ siê rozmaite treœci, zw³aszcza w dyskursie politycznym. Wypada
przeto przyjrzeæ siê jego etymologii. Ju¿ sam dŸwiêk tego wyrazu zdradza
jego pochodzenie z jêzyka ³aciñskiego: discriminatio.

Wyrazu discriminatio nie znajdujemy jednak w s³ownikach ³aciny kla-
sycznej11, znajdujemy go natomiast s³ownikach ³aciny koœcielnej, w których
oddaje siê go przez oddzielenie, rozró¿nienie, dyskryminacja12. I rzeczywi-
œcie, w s³ownikach „wszechstronnych” zaznacza siê przy haœle discrimina-
tio, ¿e wystêpuje ono u pisarzy póŸniejszych, chrzeœcijañskich13.

Ta analiza etymologiczna uzmys³awia nam, ¿e pojêcie dyskryminacji
ustali³o siê wraz z rozpowszechnieniem chrzeœcijañskiej nauki o równej god-
noœci wszystkich osób ludzkich. W tê równoœæ godzi³y - w³aœnie dyskrymi-
nuj¹ce - dyspozycje prawa dotycz¹ce chrzeœcijan (jak np. edykt Dioklecjana
z lutego 303 r. zarz¹dzaj¹cy utratê przez urzêdników cesarskich wyznaj¹cych
chrzeœcijañstwo wszelkich urzêdów i przywilejów oraz uznaj¹cych chrzeœci-
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jan za niezdolnych do dokonywania czynnoœci prawnych14. Ten edykt pozo-
staje do dziœ klasycznym przyk³adem dyskryminacji pojmowanej jako ograni-
czenia prawne stosowane przez pañstwo wzglêdem pewnej grupy w³asnych
obywateli, traktowanie pewnej grupy obywateli, cz³onków organizacji itp. jako
maj¹cych mniejsze prawa ni¿ inni15. Podmiotem tak prowadzonej dyskrymina-
cji jest pañstwo, a narzêdziem jego prawo. Ustawy dyskryminuj¹ce by³yby
niezgodne z wyraŸnymi dyspozycjami prawa miêdzynarodowego (zw³aszcza z
art. 1, 2 i 7 Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka oraz z póŸniejszymi rezo-
lucjami i konwencjami) oraz z Konstytucj¹ RP (art. 32, 2), a wedle katolickiej
nauki spo³ecznej by³yby niegodziwe i tym samym nieobowi¹zuj¹ce.

Nie znaczy to wcale, ¿e wspó³czesne pañstwo nie jest nara¿one na po-
kusê prawa faktycznie dyskryminuj¹cego. Dzieje siê tak zw³aszcza wtedy,
gdy w³adzy przyœwiecaj¹ zamys³y siêgaj¹ce dalej ni¿ ochrona praw obywate-
li i zabezpieczenie pokojowego wspó³¿ycia, a tak¿e, gdy zabiera siê do reali-
zowania okreœlonego, w³asnego „partyjnego” pogl¹du na œwiat i do forsowa-
nia swojej wizji cz³owieka, gdy - wreszcie - stylizuje siê na instancjê etyczn¹
oceniaj¹c¹, kto jest dobry, m¹dry i patriotyczny. W³adza zabiera siê wtedy do
oczyszczania spo³eczeñstwa, og³asza ustawy „przeciw” grupom osób, sta-
wianych w niekorzystnej sytuacji po prostu dlatego, ¿e s¹. W przypadkach
skrajnych grupy takie zostaj¹ zepchniête na margines ¿ycia publicznego czy
zgo³a wyeliminowane z niego. Czerwone œwiate³ko winno siê zapaliæ, gdy
w³adza u¿ywa przymiotnika „prawdziwy” (Polak, patriota, katolik...), a tym
samym zaczyna dzieliæ na „prawdziwych” i „nieprawdziwych”. Bo oznacza
to nic innego ni¿ segregacjê, a ta jest zawsze pierwszym krokiem do dyskry-
minacji. Takie segreguj¹ce i dyskryminuj¹ce dzia³ania (wedle ró¿nych zresz-
t¹ kryteriów etnicznych, rasowych, partyjnych...) inicjowa³y najczarniejsze
karty historii Europy.

GroŸnie brzmi¹ te¿ takie generalizuj¹ce stwierdzenia w³adzy, jak „Polacy
popieraj¹”, „Polacy pragn¹”... Gdyby by³o tak pomyœlane jak jest powiedziane,
oznacza³oby dyskryminacjê inaczej myœl¹cych, no bo przecie¿ niegodnych za-
ufania! Takie stwierdzenia to szukanie alibi dla prawa tworzonego bardziej na
u¿ytek w³adzy ni¿ dla po¿ytku obywateli. Sprzyjaj¹ temu tendencje do polary-
zowania ludzi, wedle kryteriów „my i oni”, „nasi i nie nasi”. Myœlê, ¿e mamy
powody do niepokoju...

W pañstwie demokratycznym w³adza potrzebuje do funkcjonowania
oparcia spo³ecznego. W³adza nie pozwoli sobie na tworzenie prawa dyskry-
minuj¹cego, jeœli w spo³eczeñstwie nie ma sk³onnoœci do dyskryminowania
„niektórych”. St¹d pojêcie dyskryminacji spo³ecznej (oraz gospodarczej).
Wynikaj¹ z tego dwa wnioski. Pierwszy to ten, ¿e najlepsz¹ obron¹ przed
dyskryminacj¹ jest wzajemne, solidarne respektowanie siê osób ludzkich.
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Drugi zaœ to postulat, by zachowaæ ostro¿noœæ przy pos³ugiwaniu siê nazw¹
„dyskryminacja”. Nie s³u¿y sprawie u¿ywanie jej jako wytrycha i uniwersal-
nego mianownika na oznaczenie wszelkiego z³a (odpór z³u wymaga mo¿li-
wie adekwatnego zidentyfikowania go i nazwania). Nie jest dyskryminacj¹
wi¹zanie okreœlonych funkcji z okreœlonymi kwalifikacjami, zró¿nicowanie
wynagrodzenia wedle s³usznych kryteriów, praworz¹dne stosowanie prawa
karnego. Nadu¿yciem by³oby te¿ wytaczanie zarzutu dyskryminacji dla prze-
forsowania w³asnych roszczeñ. Kontrowersyjna jest równie¿ mowa o dys-
kryminacji w kontekœcie grup z jakichœ powodów upoœledzonych (np. niepe³-
nosprawnych), bo wtedy nie chodzi o równe traktowanie, lecz o uprzywilejo-
wanie dla wyrównania szans. Zakaz dyskryminacji nie mo¿e naruszaæ auto-
nomii osoby, bo godzi³by on w godnoœæ osoby. Nie wolno dopuœciæ do tego,
by pos³ugiwano siê zarzutem dyskryminacji jako straszakiem ograniczaj¹-
cym wolnoœæ cz³owieka (w tym tak¿e pracodawcy). W dyskusji o dyskrymi-
nacji, maj¹cej przecie¿ pomóc w uporaniu siê z tym zjawiskiem, warto roz-
graniczyæ sfery ¿ycia prywatnego, publicznego i politycznego. G³osz¹c swój
referat w ramach konferencji poœwiêconej „normom prawa dotycz¹cym dys-
kryminacji” nie mogê nie zauwa¿yæ, ¿e normy zakazuj¹ce dyskryminacji jed-
nych mog¹ dyskryminowaæ drugich. Trzeba te¿ mieæ œwiadomoœæ - po pierw-
sze - ¿e prawo jest narzêdziem skutecznym wtedy, gdy pamiêta siê o jego
ograniczonych mo¿liwoœciach, oraz - po wtóre - ¿e w praktyce prawa trzeba
podj¹æ siê wysi³ku przyporz¹dkowania dóbr. Nade wszystko zaœ warunkiem
jego skutecznoœci jest rzeczywisty respekt dla cz³owieka, bez niego godnoœæ
osoby ludzkiej by³aby fantomem16.

Dyskusja o prawie winna byæ osadzona w realiach spo³ecznych i
uwzglêdniaæ „klimat” panuj¹cy w spo³eczeñstwie. St¹d mój apel: jeœli nie
chcemy mieæ dyskryminuj¹cego prawa, winniœmy zacz¹æ od krytycznego spoj-
rzenia na nasze myœlenie po prostu o bliŸnich, tak¿e tych „nie naszych!”. Bo,
jeœli jêzyk jest form¹ myœli, to trzeba by powiedzieæ, ¿e z respektem dla cz³o-
wieka, dla osoby ludzkiej, jest u nas bardzo Ÿle. I nie mam tu na myœli plu-
gastw wypisywanych przez internautów, lecz wypowiedzi cytowane i powta-
rzane w mediach. Œwiadcz¹ one nieraz o brutalnej pogardzie dla ludzi, a tak-
¿e - co gorsza - o braku poczucia honoru, po prostu o st³umionym poczuciu
godnoœci w³asnej, zastêpowanym jak¿e czêsto ordynarnym (ale i œmiesznym)
wa¿niactwem. Przed dyskryminacj¹ ma nas chroniæ prawo. Ale w naszym -
s³usznym - zatroskaniu o prawo pamiêtajmy, ¿e najs³abszym ogniwem prawa
jest zawsze cz³owiek.
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Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu

w prawie unijnym i polskim

I. Kilka refleksji ogólnych

1. Zasada równoœci nale¿y wspó³czeœnie do kanonu podstawowych praw
cz³owieka, której Ÿród³a upatrywaæ nale¿y przede wszystkim w idei sprawie-
dliwoœci1. Poniewa¿ zasada równoœci znajduje obecnie odzwierciedlenie w
licznych regulacjach prawnych, zarówno krajowych, jak miêdzynarodowych,
traktujemy j¹ ju¿ nie tylko jako zbiór dyrektyw o charakterze etycznym i
moralnym, znajduj¹cych oparcie w powszechnie akceptowanych regu³ach
aksjologicznych, ale nadajemy jej wymiar normatywny, a wiêc kwalifikuje-
my j¹ jako zespó³ sankcjonowanych przez pañstwo zakazów lub nakazów
okreœlonego zachowania. Oznacza to, i¿ zostaje ona zrelatywizowana do sfe-
ry praw i obowi¹zków adresatów norm prawnych. Najczêœciej zasada równo-
œci lokowana jest na samym szczycie hierarchii norm prawnych, a wiêc w
Konstytucji i fundamentalnych aktach prawa miêdzynarodowego. Pe³ni wiêc
wiod¹c¹ rolê w kszta³towaniu systemu spo³ecznego, politycznego i prawne-
go we wspó³czesnych pañstwach demokratycznych. Zasada równoœci oraz
œciœle z ni¹ powi¹zany zakaz dyskryminacji dotycz¹ wielu, choæ z pewnoœci¹
nie wszystkich, sfer naszego ¿ycia. Przedmiotem niniejszych uwag bêdzie
tylko jedna z p³aszczyzn oddzia³ywania zasady równoœci i zakazu dyskrymi-
nacji, a mianowicie sfera zatrudnienia. Jest to p³aszczyzna, na której oddzia-
³ywanie omawianych zasad przenika zarówno treœæ regulacji prawnych, pro-
ces stosowania prawa, jak i politykê spo³eczn¹ pañstwa.

2. Wpierw wyjaœniæ nale¿y kilka podstawowych pojêæ odnosz¹cych siê
do omawianej problematyki. Po pierwsze równoœæ wystêpuje zasadniczo w
dwóch ujêciach, a wiêc w ujêciu formalnym i materialnym. W ujêciu formal-
nym (klasycznym) równoœæ to identycznoœæ praw i obowi¹zków podmiotów
charakteryzuj¹cych siê tymi samymi cechami istotnymi (relewantnymi). Na-
tomiast w ujêciu równoœci materialnej podstawow¹ perspektyw¹ oceny jest
sytuacja nie poszczególnych jednostek, ale wzgl¹d na status grupy, której
jednostka jest cz³onkiem. Dlatego pozostaj¹ w zgodzie z koncepcj¹ równoœci
materialnej akcje polegaj¹ce na uprzywilejowaniu cz³onków grupy uznawa-
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nej za dyskryminowan¹. Poœredni charakter ma koncepcja "równoœci szans",
w myœl której dopuszczalne jest ró¿nicowanie podmiotów w celu wyrówna-
nia ich pozycji wyjœciowej. Podstawowym za³o¿eniem wyjœciowym dla tej
koncepcji jest uznanie, i¿ równoœci nie mo¿na osi¹gn¹æ, je¿eli punkt startu
jest ró¿ny2. Wydaje siê, i¿ wspó³czeœnie dominuj¹cy charakter, przynajmniej
w p³aszczyŸnie polityki spo³ecznej, zyska³y dwie ostatnie koncepcje równo-
œci, bêd¹ce zreszt¹ do pewnego stopnia zbie¿ne3.

Z regu³y zasadê równoœci i zakaz dyskryminacji ujmuje siê ³¹cznie, nie
dostrzegaj¹c zasadniczych miêdzy nimi ró¿nic, traktuj¹c je w³aœciwie jako
dwa aspekty tego samego zjawiska. Dyskryminacja jest bowiem naruszeniem
zasady równoœci i odwrotnie - nierówne traktowanie osób znajduj¹cych siê w
podobnej sytuacji i wyró¿niaj¹cych siê tymi samymi cechami istotnymi jest
równoznaczne z dyskryminacj¹. Jednak zwróciæ nale¿y uwagê, i¿ niekiedy w
prawodawstwie wyraŸnie owe zasady siê odró¿nia, czego przyk³adem mo¿e
byæ regulacja z polskiego kodeksu pracy, który w art. 112 sformu³owa³ zasadê
równoœci, a kolejnym przepisie (art. 113) zasadê zakazu dyskryminacji. Nie
wdaj¹c siê w szczegó³ow¹ analizê teoretyczn¹ tego zagadnienia mo¿na po-
przestaæ na ogólnym stwierdzeniu, i¿ obie omawiane zasady uzupe³niaj¹ siê
wzajemnie, jednak dostrzec te¿ mo¿na pewne miêdzy nimi ró¿nice, tak i¿ nie
jest mo¿liwe uto¿samianie ich zakresów odniesienia. Z jednej strony zasada
równoœci akcentuje identyczne traktowanie podmiotów podobnych, w zaka-
zie dyskryminacji z kolei k³adziemy nacisk na niedozwolone kryteria dyfe-
rencjacji, a wiêc cechy, które co prawda ró¿nicuj¹ sytuacjê poszczególnych
osób, ale których nie uznajemy za relewantne (istotne) z punktu widzenia
poszczególnych praw i obowi¹zków. Dlatego analiza zakazu dyskryminacji
koncentruje siê zawsze wokó³ kryteriów dyskryminacji, a wiêc niedozwolo-
nych cech ró¿nicuj¹cych. Wa¿ne jest te¿ to, i¿ zasada równoœci ma zawsze
charakter relacyjny, tzn. o równoœci mo¿na mówiæ tylko wtedy, kiedy mo¿e-
my porównaæ sytuacjê prawn¹ cz³onków jakiejœ grupy. Zakaz dyskryminacji
natomiast, kreœl¹c zakazy pos³ugiwania siê niedozwolonymi kryteriami ró¿-
nicuj¹cymi mo¿e byæ traktowany szerzej, a wiêc jako postulat niekierowania
siê tymi kryteriami4.

3. Jak ju¿ wczeœniej wspomnia³em zasada równoœci i zakaz dyskrymi-
nacji w zatrudnieniu przenikaj¹ sferê nie tylko tworzenia i stosowania prawa,
ale tak¿e dzia³añ pañstwa zmierzaj¹cych do realizacji okreœlonych celów spo-
³ecznych (polityki spo³ecznej). Wydaje siê, i¿ to w³aœnie na tym tle dochodzi
czêsto do nieporozumieñ, p³aszczyzny te maj¹ bowiem co prawda wiele punk-
tów stycznych, niemniej te¿ wyraŸnie siê od siebie ró¿ni¹. P³aszczyzna nor-
matywna dotyczy powi¹zañ miêdzy ró¿nymi podmiotami pozostaj¹cymi
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wzglêdem siebie (obecnie lub potencjalnie) w okreœlonych relacjach formal-
nych. Dyskryminacja w zatrudnieniu rozumiana w sensie normatywnym ma
wyraŸnie zarysowane podmioty - dyskryminuj¹cego i dyskryminowanego.
Dyskryminacja ma miejsce w³aœnie z uwagi na relacjê indywidualn¹ pomiê-
dzy tymi podmiotami. Prawo przewiduje arsena³ œrodków, które dyskrymina-
cji maj¹ zapobiegaæ (prewencja), usuwaæ skutki zachowañ dyskryminacyj-
nych (sanacja) lub te¿ zachowania dyskryminacyjne sankcjonowaæ (repre-
sja). W sensie prawnym dyskryminacja wi¹¿e siê zawsze z pewnym konkret-
nym uk³adem spo³ecznym. Tymczasem w œwiadomoœci spo³ecznej funkcjo-
nuj¹ czêsto nieco inne wyobra¿enia na temat dyskryminacji, czêsto s¹ formu-
³owane pogl¹dy o upoœledzeniu okreœlonych grup. Przyk³adowo powszechne
jest przekonanie, i¿ wspó³czeœnie kobiety stanowi¹ grupê dyskryminowan¹
na rynku pracy, czego przejawem jest m. in. ni¿szy poziom zarobków osi¹ga-
nych przez kobiety w porównaniu do mê¿czyzn. Na dowód tego prezentuje
siê dane statystyczne, które w sposób oczywisty dowodz¹ takiego stanu rze-
czy. Nale¿y jednak pamiêtaæ, i¿ w p³aszczyŸnie prawnej powy¿sze stwier-
dzenie jest w³aœciwie bezwartoœciowe, gdy¿ nie jest mo¿liwe za pomoc¹ do-
stêpnych œrodków prawnej ochrony przed dyskryminacj¹ zjawisko tak rozu-
mianej dyskryminacji zwalczaæ. W przewa¿aj¹cej mierze fakt uzyskiwania
ni¿szych zarobków przez kobiety wynika ze struktury zatrudnienia5, a nie z
faktu gorszego traktowania kobiet przez konkretnego pracodawcê (choæ z
pewnoœci¹ takie przypadki te¿ maj¹ miejsce). Dlatego w³aœciwymi instru-
mentami przeciwdzia³ania temu stanowi rzeczy s¹ przede wszystkim œrodki z
zakresu polityki spo³ecznej, w mniejszym stopniu zaœ œrodki prawne6. Jest to
o tyle istotne, i¿ przecie¿ prawo pracy obok postulatu ujednolicania sytuacji
osób zatrudnionych na szeroka skalê operuje tak¿e instrumentami dyferen-
cjacji tej sytuacji, zw³aszcza w kontekœcie bran¿owym i zawodowym (wszak
instrumentem tak rozumianej dyferencjacji s¹ przecie¿ uk³ady zbiorowe pra-
cy, stanowi¹ce jeden z filarów nowoczesnego prawa pracy).

St¹d rozwa¿ania na temat dyskryminacji musz¹ wpierw uwzglêdniaæ
p³aszczyznê prowadzonych analiz, gdy¿ to ona determinuje zestaw œrodków
w³aœciwych do przeciwdzia³ania omawianemu zjawisku. Mieszanie tych p³asz-
czyzn, a co za tym idzie niew³aœciwy dobór œrodków ochrony, mo¿e przy-
nieœæ niepo¿¹dane rezultaty.

4. Regulacje prawne poœwiêcone zasadzie równoœci i zakazowi dyskry-
minacji s¹ liczne i zró¿nicowane pod wzglêdem charakteru prawnego. Z pew-
noœci¹ kluczowe znaczenie dla ich obecnego normatywnego kszta³tu mia³a
Deklaracja Praw Cz³owieka i Obywatela z 26 sierpnia 1789 r., która g³osi³a
równoœæ wszystkich wobec prawa ("Ludzie rodz¹ siê i pozostaj¹ wolnymi i
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równymi w prawach"). Wspó³czeœnie mo¿na by³oby wyró¿niæ - zale¿nie od
charakteru - trzy grupy regulacji prawnych z omawianego przedmiotu: prawo
miêdzynarodowe, prawo wspólnotowe (unijne) i prawo wewnêtrzne (polskie).
Dwa ostatnie porz¹dki prawne bêd¹ szerzej omówione w dalszej czêœci opra-
cowania, dlatego w tym miejscu pragnê przedstawiæ podstawowe regulacje
prawne w zakresie zakazu dyskryminacji w prawie miêdzynarodowym:
a) Konwencja o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoœci spo-

rz¹dzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. - m. in. art. 14 "Zakaz dys-
kryminacji" - "Korzystanie z praw i wolnoœci wymienionych w niniej-
szej konwencji powinno byæ zapewnione bez dyskryminacji wynikaj¹-
cej z takich powodów, jak p³eæ, rasa, kolor skóry, jêzyk, religia, przeko-
nania polityczne i inne, pochodzenie narodowe lub spo³eczne, przyna-
le¿noœæ do mniejszoœci narodowej, maj¹tek, urodzenie b¹dŸ z jakich-
kolwiek innych przyczyn".

b) Miêdzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, otwarty do
podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. - m. in. art. 2 ust. 1
"Ka¿de z Pañstw Stron niniejszego Paktu zobowi¹zuje siê przestrzegaæ
i zapewniæ wszystkim osobom, które znajduj¹ siê na jego terytorium i
podlegaj¹ jego jurysdykcji, prawa uznane w niniejszym Pakcie, bez
wzglêdu na jakiekolwiek ró¿nice, takie jak: rasa, kolor skóry, p³eæ, jê-
zyk, religia, pogl¹dy polityczne lub inne, pochodzenie narodowe lub
spo³eczne, sytuacja maj¹tkowa, urodzenie lub jakiekolwiek inne oko-
licznoœci"; art. 14 ust. 1 zdanie 1 "Wszyscy ludzie s¹ równi przed s¹da-
mi i trybuna³ami"; art. 24 ust. 1 "Ka¿de dziecko, bez ¿adnej dyskrymi-
nacji ze wzglêdu na rasê, kolor skóry, p³eæ, jêzyk, religiê, pochodzenie
narodowe lub spo³eczne, sytuacjê maj¹tkow¹ lub urodzenie, ma prawo
do œrodków ochrony, jakich wymaga status ma³oletniego, ze strony ro-
dziny, spo³eczeñstwa i Pañstwa"; art. 25 "Ka¿dy obywatel ma prawo i
mo¿liwoœci, bez ¿adnej dyskryminacji, o której mowa w artykule 2, i
bez nieuzasadnionych ograniczeñ: a) uczestniczenia w kierowaniu spra-
wami publicznymi bezpoœrednio lub za poœrednictwem swobodnie wy-
branych przedstawicieli; b) korzystania z czynnego i biernego prawa
wyborczego w rzetelnych wyborach, przeprowadzanych okresowo, opar-
tych na g³osowaniu powszechnym, równym i tajnym, gwarantuj¹cych
wyborcom swobodne wyra¿enie woli; c) dostêpu do s³u¿by publicznej
w swoim kraju  na ogólnych zasadach równoœci"; art. 26 - "Wszyscy s¹
równi wobec prawa i s¹ uprawnieni bez ¿adnej dyskryminacji do jedna-
kowej ochrony prawnej. Jakakolwiek dyskryminacja w tym zakresie
powinna byæ ustawowo zakazana oraz powinna byæ zagwarantowana
przez ustawê równa dla wszystkich i skuteczna ochrona przed dyskry-
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minacj¹ z takich wzglêdów, jak: rasa, kolor skóry, p³eæ, jêzyk, religia,
pogl¹dy polityczne lub inne, pochodzenie narodowe lub spo³eczne, sy-
tuacja maj¹tkowa, urodzenie lub jakiekolwiek inne okolicznoœci".

c) Miêdzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych Spo³ecznych i Kultural-
nych, otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. - m.
in. art. 2 ust. 2 "Pañstwa Strony niniejszego Paktu zobowi¹zuj¹ siê za-
gwarantowaæ wykonywanie praw wymienionych w niniejszym Pakcie
bez ¿adnej dyskryminacji ze wzglêdu na rasê, kolor skóry, p³eæ, jêzyk,
religiê, pogl¹dy polityczne lub inne, pochodzenie narodowe lub spo-
³eczne, sytuacjê maj¹tkow¹, urodzenie lub jakiekolwiek inne okolicz-
noœci"; art. 3 - "Pañstwa Strony niniejszego Paktu zobowi¹zuj¹ siê za-
pewniæ mê¿czyznom i kobietom równe prawo do korzystania z wszyst-
kich praw gospodarczych, spo³ecznych i kulturalnych wymienionych w
niniejszym Pakcie"; a zw³aszcza art. 7 - "Pañstwa Strony niniejszego
Paktu uznaj¹ prawo ka¿dego do korzystania ze sprawiedliwych i ko-
rzystnych warunków pracy, obejmuj¹cych w szczególnoœci: a) wyna-
grodzenie zapewniaj¹ce wszystkim pracuj¹cym jako minimum: i) go-
dziwy zarobek i równe wynagrodzenie za pracê o równej wartoœci bez
jakiejkolwiek ró¿nicy; w szczególnoœci nale¿y zagwarantowaæ kobie-
tom warunki pracy nie gorsze od tych, z jakich korzystaj¹ mê¿czyŸni,
oraz równ¹ p³acê za równ¹ pracê; ii) zadowalaj¹ce warunki ¿ycia dla
nich samych i ich rodzin zgodnie z postanowieniami niniejszego Paktu;
b) warunki pracy odpowiadaj¹ce wymaganiom bezpieczeñstwa i higie-
ny; c) równe dla wszystkich mo¿liwoœci awansu w pracy na odpowied-
nio wy¿sze stanowisko w oparciu jedynie o kryteria sta¿u pracy i kwali-
fikacji; d) wypoczynek, wolny czas i rozs¹dne ograniczenie czasu pra-
cy, okresowe p³atne urlopy oraz wynagrodzenie za dni œwi¹teczne".

d) Europejska Karta Spo³eczna, sporz¹dzona w Turynie dnia 18 paŸdzier-
nika 1961 r. - m. in. art. 4 "W celu zapewnienia skutecznego wykonywa-
nia prawa do sprawiedliwego wynagrodzenia, Umawiaj¹ce siê Strony
zobowi¹zuj¹ siê: (…) 3. uznaæ prawo pracowników, mê¿czyzn i kobiet,
do jednakowego wynagrodzenia za pracê jednakowej wartoœci (…)".

e) Miêdzynarodowa Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dys-
kryminacji rasowej, otwarta do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca
1966 r.

f) Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet,
przyjêta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 18
grudnia 1979 r.

g) Konwencja Miêdzynarodowej Organizacji Pracy nr 111 dotycz¹ca dys-
kryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, przyjêta w



18

Genewie dnia 25 czerwca 1958 r. - m. in. art. 1 "Dla celów niniejszej
konwencji okreœlenie "dyskryminacja" oznacza: a) wszelkie rozró¿nie-
nie, wy³¹czenie lub uprzywilejowanie oparte na rasie, kolorze skóry,
p³ci, religii, pogl¹dach politycznych, pochodzeniu narodowym lub spo-
³ecznym, które powoduje zniweczenie albo naruszenie równoœci szans
lub traktowania w zakresie zatrudnienia lub wykonywania zawodu; b)
wszelkie inne rozró¿nienie, wy³¹czenie lub uprzywilejowanie powodu-
j¹ce zniweczenie albo naruszenie równoœci szans lub traktowania w za-
kresie zatrudnienia lub wykonywania zawodu, które bêdzie mog³o byæ
wymienione przez zainteresowanego Cz³onka po zasiêgniêciu opinii
reprezentatywnych organizacji pracodawców i pracowników, o ile takie
istniej¹, oraz innych w³aœciwych organizacji. 2. Rozró¿nienia, wy³¹cze-
nia lub uprzywilejowania, oparte na kwalifikacjach wymaganych dla
okreœlonego zatrudnienia nie s¹ uwa¿ane za dyskryminacjê. 3. Dla ce-
lów niniejszej konwencji wyrazy "zatrudnienie" i "zawód" obejmuj¹
dostêp do szkolenia zawodowego, dostêp do zatrudnienia i do poszcze-
gólnych zawodów, jak równie¿ warunki pracy"; art. 2 "Ka¿dy Cz³onek,
dla którego niniejsza konwencja jest w mocy, zobowi¹zuje siê do usta-
lenia i prowadzenia polityki krajowej, która bêdzie zmierza³a do popie-
rania, metodami dostosowanymi do okolicznoœci i zwyczajów danego
kraju, równoœci szans i traktowania w dziedzinie zatrudnienia i wyko-
nywania zawodu, w celu wyeliminowania wszelkiej dyskryminacji w
tym zakresie", art. 4 "Nie s¹ uwa¿ane za dyskryminacjê wszelkie œrodki
dotycz¹ce osoby, która indywidualnie stanie siê przedmiotem uzasad-
nionego podejrzenia, ¿e oddaje siê dzia³alnoœci szkodliwej dla bezpie-
czeñstwa pañstwa lub co do której ustalono, ¿e faktycznie oddaje siê tej
dzia³alnoœci, je¿eli osobie tej przys³uguje prawo odwo³ania siê do w³a-
œciwej instancji, ustalonej zgodnie z praktyk¹ krajow¹".

II. Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu w prawie unijnym

1. •ród³a prawa
1. Zakaz dyskryminacji regulowany jest zarówno prawem pierwotnym,

jak i wtórnym7. Podstawowe znaczenie przypisaæ nale¿y Traktatowi ustana-
wiaj¹cemu Wspólnoty Europejskie (tzw. Traktatowi Rzymskiemu, dalej:
TWE), który zalicza zakaz dyskryminacji do fundamentów porz¹dku praw-
nego i spo³ecznego Wspólnot. Jeœli idzie o sferê zatrudnienia to pocz¹tkowo
koncentrowano siê na dwóch kryteriach antydyskryminacyjnych, t.j. na kry-
terium pochodzenia pañstwowego (art. 12 TWE) oraz kryterium p³ci (art. 2 i
141 TWE). Inne kryteria zosta³y podniesione do rangi traktatowej dopiero w
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1997 r. (w Traktacie Amsterdamskim). Uczyniono to poprzez nowelizacjê
art. 13 TWE, w którym wymieniono pozosta³e przypadki niedozwolonego
ró¿nicowania ludzi z uwagi na cechy osobowe8. Tym t³umaczyæ nale¿y swe-
go rodzaju asymetriê roz³o¿enia w czasie regulacji antydyskryminacyjnych
w prawie wtórnym odnosz¹cych siê do kryterium p³ci oraz do innych kryte-
riów. Pierwsze dyrektywy z omawianego zakresu dotycz¹ce wy³¹cznie dys-
kryminacji ze wzglêdu na p³eæ uchwalono ju¿ w po³owie lat 70-tych ubieg³e-
go stulecia, natomiast póŸniejsze, szersze regulacje obejmuj¹ce inne kryteria
to okres prze³omu wieków.

2. Najogólniej w doktrynie przyjmuje siê, i¿ w prawie wspólnotowym
istniej¹ trzy g³ówne instrumenty przeciwdzia³ania dyskryminacji i zwalcza-
nia nierównego traktowania: zakaz dyskryminacji bezpoœredniej i poœred-
niej, odwrócenia rozk³adu ciê¿aru dowodu oraz dopuszczalnoœæ tzw. akcji
pozytywnych, czyli dzia³añ maj¹cych na celu wyrównanie sytuacji grup dys-
kryminowanych9.

3. Obecnie wymieniæ nale¿y nastêpuj¹ce dyrektywy "równoœciowe" (an-
tydyskryminacyjne):
- z dnia 10 lutego 1975 r. w sprawie zbli¿enia ustawodawstw Pañstw Cz³on-

kowskich dotycz¹cych stosowania zasady równoœci wynagrodzeñ dla
mê¿czyzn i kobiet (75/117/EWG)10,

- z dnia 9 lutego 1976 r. w sprawie wprowadzenia w ¿ycie zasady równego
traktowania kobiet i mê¿czyzn w zakresie dostêpu do zatrudnienia, kszta³-
cenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy (76/207/EWG)11,

- z dnia 15 grudnia 1997 r. dotycz¹ca ciê¿aru dowodu w sprawach dys-
kryminacji ze wzglêdu na p³eæ (97/80/WE)12,

- z dnia 24 lipca 1986 r. w sprawie wprowadzenia w ¿ycie zasady równe-
go traktowania kobiet i mê¿czyzn w systemach zabezpieczenia spo³ecz-
nego pracowników (86/378/EWG)13,

- uchylaj¹ca wymienione wy¿ej dyrektywa 2006/54/WE Parlamentu i Rady
z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w ¿ycie zasady równoœci
szans oraz równego traktowania kobiet i mê¿czyzn w dziedzinie zatrud-
nienia i pracy (wersja przeredagowana)14,

- z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiaj¹ca ogólne warunki ramowe rów-
nego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (2000/78/WE)15,

- z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzaj¹ca w ¿ycie zasadê równego traktowa-
nia osób bez wzglêdu na pochodzenie rasowe lub etniczne (2000/43/WE)16,

- z dnia 11 grudnia 1986 r. w sprawie stosowania zasady równego trakto-
wania kobiet i mê¿czyzn pracuj¹cych na w³asny rachunek, w tym w
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rolnictwie, oraz w sprawie ochrony kobiet pracuj¹cych na w³asny ra-
chunek w okresie ci¹¿y i macierzyñstwa (86/613/EWG)17.

4. Z problematyk¹ równouprawnienia i zakazu dyskryminacji wi¹¿e siê
te¿ kwestia ochrony macierzyñstwa. Zagadnienie to reguluje dyrektywa 92/
85/EWG z dnia 19 paŸdziernika 1992 r. w sprawie wprowadzenia œrodków
s³u¿¹cych wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeñstwa i zdrowia
pracownic w ci¹¿y, pracownic, które niedawno rodzi³y i pracownic karmi¹-
cych piersi¹ (dziesi¹ta dyrektywa szczegó³owa w rozumieniu art. 16 ust. 1
dyrektywy 89/391/EWG)18.

2. Pojêcie i kryteria dyskryminacji
1. Wymienione wy¿ej dyrektywy w œlad za postanowieniami TWE wyli-

czaj¹ nastêpuj¹ce kryteria dyskryminacji: p³eæ, pochodzenie rasowe lub etnicz-
ne, religiê lub przekonania, niepe³nosprawnoœæ, wiek, orientacjê seksualn¹.
Dyrektywy te analogicznie formu³uj¹ definicje dyskryminacji, rozró¿niaj¹c przy
tym dwie jej odmiany - dyskryminacjê bezpoœredni¹ i poœredni¹. Pierwsza z
nich wystêpuje w przypadku, gdy osobê traktuje siê mniej przychylnie ni¿ trak-
tuje siê, traktowano lub traktowanoby inn¹ osobê w porównywalnej sytuacji, z
jakiejkolwiek przewidzianej prawem przyczyny dyskryminacyjnej. Dyskrymi-
nacja poœrednia wystêpuje natomiast w przypadku, gdy przepis, kryterium lub
pozornie neutralna praktyka mo¿e doprowadziæ do szczególnej niekorzystnej
sytuacji dla osób wyró¿nianych ze wzglêdu na którekolwiek kryterium dyskry-
minacji, chyba ¿e taki przepis, kryterium lub praktyka jest obiektywnie uzasad-
niona zgodnym z prawem celem, a œrodki maj¹ce s³u¿yæ osi¹gniêciu tego celu
s¹ w³aœciwe i konieczne, lub je¿eli - w przypadku osób w okreœlony sposób
niepe³nosprawnych - pracodawca lub ka¿da osoba, do której odnosz¹ siê regu-
lacje antydyskryminacyjne, jest zobowi¹zany, na mocy przepisów krajowych,
podejmowaæ w³aœciwe œrodki w celu zlikwidowania niedogodnoœci spowodo-
wanych tym przepisem, kryterium lub praktyk¹.

2. Za dyskryminacjê uznawane s¹ zarówno molestowanie, jak i molesto-
wanie seksualne19, jak równie¿ polecenie dyskryminowania osoby ze wzglêdu
na p³eæ oraz wszelkie mniej korzystne traktowanie kobiety zwi¹zane z ci¹¿¹
lub urlopem macierzyñskim w rozumieniu odnoœnych przepisów prawa.

3. Dyskryminacja ze wzglêdu na p³eæ
a) Prawo pierwotne
1. Jak ju¿ wczeœniej stwierdzono jedna z najwczeœniejszych i z pewnoœci¹

najbardziej obszernych regulacji antydyskryminacyjnych dotyczy dyskrymina-
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cji ze wzglêdu na p³eæ. Dyrektywy z tego zakresu znajduj¹ oparcie w rozbudowa-
nej regulacji zawartej w prawie traktatowym. I tak oprócz ogólnych postanowieñ
TWE (art. 12 i 13) odnosz¹cych siê do dyskryminacji ze wzglêdu na ró¿ne kryte-
ria, w tym kryterium p³ci, kluczowe znaczenie nale¿y przypisaæ art. 141 TWE
poruszaj¹cemu kwestiê równoœci wynagrodzeñ. Przepis ten nakazuje, by ka¿de
Pañstwo Cz³onkowskie zapewni³o stosowanie zasady równoœci wynagrodzeñ dla
pracowników p³ci mêskiej i ¿eñskiej za tak¹ sam¹ pracê lub pracê takiej samej
wartoœci. Wynagrodzenie na gruncie tego przepisu jest ujmowane bardzo szero-
ko, gdy¿ dotyczy zarówno p³acy podstawowej, minimalnej, uposa¿enia oraz
wszystkich innych korzyœci w gotówce lub w naturze, otrzymywanych przez pra-
cownika bezpoœrednio lub poœrednio z racji zatrudnienia od pracodawcy. W orzecz-
nictwie ETS pojêciem "wynagrodzenia" na gruncie art. 141 TWE obejmuje siê
obok wynagrodzenia podstawowego i dodatkowego tak¿e ró¿nego rodzaju œwiad-
czenia socjalne oraz œwiadczenia w naturze20.

Ponadto równoœæ wynagrodzenia bez dyskryminacji ze wzglêdu na p³eæ
oznacza, ¿e wynagrodzenie przyznane za tak¹ sam¹ pracê na akord jest okre-
œlane na podstawie takiej samej jednostki miary, jak wynagrodzenie za pracê
na czas na tym samym stanowisku.

2. Wa¿ne jest tak¿e i to, ¿e w celu zapewnienia pe³nej równoœci miêdzy
mê¿czyznami i kobietami w ¿yciu zawodowym zasada równoœci nie stanowi
przeszkody dla Pañstwa Cz³onkowskiego w utrzymaniu lub przyjmowaniu
œrodków przewiduj¹cych specyficzne korzyœci, zmierzaj¹ce do u³atwienia
wykonywania dzia³alnoœci zawodowej przez osoby p³ci niedostatecznie re-
prezentowanej b¹dŸ zapobiegania niekorzystnym sytuacjom w karierze za-
wodowej i ich kompensowania. Jest to tzw. wspieranie dzia³añ pozytywnych.

b) Prawo wtórne
W niezwykle rozbudowanym prawie wtórnym wyró¿niæ mo¿emy nastê-

puj¹ce instrumenty przeciwdzia³ania dyskryminacji ze wzglêdu na p³eæ w
szeroko pojêtej sferze zatrudnienia:
1) zakaz dyskryminacji bezpoœredniej i poœredniej w sektorze prywatnym i

publicznym, w tym w instytucjach publicznych. Zakaz ten odnosi siê m. in.
do dostêpu do zatrudnienia (prowadzenia dzia³alnoœci czy wykonywania
zawodu), w tym kryteriów selekcji i warunków rekrutacji, awansu zawodo-
wego, dostêpu do doradztwa zawodowego, szkoleñ, zwolnieñ, a tak¿e wy-
nagrodzenia za pracê oraz cz³onkostwa i uczestniczenia w organizacji pra-
cowników lub pracodawców b¹dŸ w jakiejkolwiek organizacji, której cz³on-
kowie wykonuj¹ okreœlony zawód, ³¹cznie z korzyœciami, jakie daj¹ tego
typu organizacje.
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W odniesieniu do dostêpu do zatrudnienia, w tym do prowadz¹cego do
niego szkolenia, Pañstwa Cz³onkowskie mog¹ postanowiæ, ¿e odmien-
ne traktowanie ze wzglêdu na cechy zwi¹zane z p³ci¹ nie stanowi dys-
kryminacji, je¿eli ze wzglêdu na rodzaj danej dzia³alnoœci zawodowej
lub warunki jej wykonywania cecha taka jest prawdziwym i determinu-
j¹cym wymogiem zawodowym, pod warunkiem ¿e cel takiego odmien-
nego traktowania jest zgodny z prawem, a wymóg jest proporcjonalny.

2) Zapewnienie kobiecie przebywaj¹cej na urlopie macierzyñskim prawa
powrotu do swojej pracy lub na równorzêdne stanowisko na warun-
kach nie mniej dla niej korzystnych i do korzystania z jakiejkolwiek
poprawy warunków pracy, do której by³aby uprawniona w trakcie swo-
jej nieobecnoœci.

3) Œrodki promuj¹ce równe traktowanie kobiet i mê¿czyzn, w tym utwo-
rzenie specjalnego organu lub organów do spraw promowania, analizo-
wania, monitorowania i wspierania równego traktowania wszystkich osób
bez dyskryminacji ze wzglêdu na p³eæ, promocja dialogu spo³ecznego
pomiêdzy partnerami spo³ecznymi w celu wspierania równego trakto-
wania, zachêcanie partnerów spo³ecznych do promowania równoœci
kobiet i mê¿czyzn oraz elastycznego czasu pracy w celu u³atwienia go-
dzenia ¿ycia prywatnego i zawodowego, a tak¿e do zawierania na w³a-
œciwym poziomie porozumieñ ustanawiaj¹cych zasady niedyskrymina-
cji, zachêcanie pracodawców do promowania równego traktowania ko-
biet i mê¿czyzn (w tym celu pracodawcy winni byæ wspierani w zapew-
nianiu pracownikom lub ich przedstawicielom, w odpowiednio regular-
nych odstêpach czasu, w³aœciwych informacji dotycz¹cych równego trak-
towania kobiet i mê¿czyzn w przedsiêbiorstwie).

4) Wspieranie dialogu z organizacjami pozarz¹dowymi, które maj¹, zgod-
nie z ich prawem krajowym i praktyk¹, interes prawny w przyczynianiu
siê do zwalczania dyskryminacji ze wzglêdu na p³eæ, w celu promowa-
nia zasady równego traktowania.

5) Uwzglêdnianie problematyki p³ci w przepisach, politykach i dzia³a-
niach.

4. Dyskryminacja ze wzglêdu na inne kryteria
Rozwój prawodawstwa unijnego w zakresie przeciwdzia³ania dyskry-

minacji ze wzglêdu na inne ni¿ p³eæ kryteria sta³ siê mo¿liwy dopiero po
nowelizacji Traktatu Rzymskiego w 1997 r. W tzw. Traktacie Amsterdam-
skim dokonano nowelizacji art. 13 TWE nadaj¹c mu brzmienie nastêpuj¹ce:
"1. Bez uszczerbku dla innych postanowieñ niniejszego Traktatu i w grani-
cach kompetencji, które Traktat powierza Wspólnocie, Rada, stanowi¹c jed-
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nomyœlnie na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim,
mo¿e podj¹æ œrodki niezbêdne w celu zwalczania wszelkiej dyskryminacji ze
wzglêdu na p³eæ, rasê lub pochodzenie etniczne, religiê lub œwiatopogl¹d,
niepe³nosprawnoœæ, wiek lub orientacjê seksualn¹.
2. Je¿eli dla wsparcia dzia³ania podjêtego przez Pañstwa Cz³onkowskie w
celu przyczyniania siê do osi¹gniêcia celów okreœlonych w ustêpie 1, Rada,
na zasadzie odstêpstwa od ustêpu 1, przyjmuje wspólnotowe œrodki zachêca-
j¹ce, z wy³¹czeniem harmonizacji przepisów ustawowych i wykonawczych
Pañstw Cz³onkowskich, stanowi ona zgodnie z procedur¹ okreœlon¹ w arty-
kule 251".

Z tego wzglêdu dyrektywy dotycz¹ce przeciwdzia³ania dyskryminacji
opartej na wymienionych wy¿ej kryteriach by³y uchwalane dopiero na prze-
³omie wieków. S¹ one wzorowane na dyrektywach dotycz¹cych dyskrymina-
cji ze wzglêdu na p³eæ.

Wczeœniej natomiast podstawê traktatow¹ mia³ zakaz dyskryminacji ze
wzglêdu na kryterium pochodzenia pañstwowego. Art. 12 TWE przewidy-
wa³, i¿ zakazana jest wszelka dyskryminacja ze wzglêdu na przynale¿noœæ
pañstwow¹. Rada, stanowi¹c zgodnie z procedur¹ okreœlon¹ w artykule 251,
mo¿e przyj¹æ wszelkie przepisy w celu zakazania takiej dyskryminacji.

5. Œrodki ochrony przed dyskryminacj¹
Prawodawstwo unijne nak³ada na Pañstwa Cz³onkowskie rozliczne obo-

wi¹zki maj¹ce na celu ochronê przed dyskryminacj¹. Na œrodki tej ochrony
sk³adaj¹ siê:
1) Zapewnienie, aby wszystkie osoby, które uwa¿aj¹ siê za pokrzywdzone

w swoich prawach poprzez niestosowanie do nich zasady równego trak-
towania, mog³y dochodziæ swoich roszczeñ przed s¹dem po ewentu-
alnym zwróceniu siê do innych w³aœciwych organów, jak równie¿, o ile
Pañstwa te uznaj¹ to za w³aœciwe, po wykorzystaniu procedury pojed-
nawczej, nawet wówczas gdy zakoñczeniu uleg³ stosunek, w ramach
którego dyskryminacja mia³a mieæ miejsce. Nale¿y przy tym zapewniæ,
by stowarzyszenia, organizacje lub inne osoby prawne, które zgod-
nie z kryteriami okreœlonymi w ustawodawstwie krajowym maj¹
interes prawny w zapewnieniu przestrzegania przepisów antydy-
skryminacyjnych, mog³y braæ udzia³ w odpowiednich postêpowa-
niach s¹dowych lub administracyjnych w imieniu tych osób albo na
ich rzecz za ich zgod¹.

2) Obowi¹zek wprowadzenia do krajowych porz¹dków prawnych œrodków
niezbêdnych do zapewnienia faktycznego i skutecznego zadoœæuczy-
nienia lub odszkodowania z tytu³u krzywdy lub szkody doznanej przez
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osobê w wyniku dyskryminacji, przy czym musi siê to odbywaæ w spo-
sób odstraszaj¹cy i proporcjonalny do poniesionej szkody. Maksymalna
wysokoœæ takiego zadoœæuczynienia lub odszkodowania mo¿e byæ usta-
lona jedynie w przypadkach, w których pracodawca mo¿e dowieœæ, ¿e
szkoda doznana przez staraj¹cego siê o pracê, powsta³a w wyniku dys-
kryminacji, polega jedynie na tym, ¿e nast¹pi³a odmowa uwzglêdnienia
jego podania o pracê.

3) Obowi¹zek wprowadzenia zmian w zakresie ciê¿aru dowodu, polega-
j¹cych na tym, ¿e osoby, które uznaj¹ siê za poszkodowane z powodu
niezastosowania do nich zasady równego traktowania, mog³y tylko
uprawdopodobniæ przed s¹dem lub innym w³aœciwym organem okolicz-
noœci pozwalaj¹ce domniemywaæ istnienie bezpoœredniej lub poœred-
niej dyskryminacji, natomiast do pozwanego nale¿y udowodnienie, ¿e
nie nast¹pi³o naruszenie zasady równego traktowania.

4) Obowi¹zek uchylenia wszelkich przepisów ustawowych, wykonawczych
i administracyjnych sprzecznych z zasad¹ równego traktowania.

5) Uznanie za niewa¿ne przepisów sprzecznych z zasad¹ równego trakto-
wania zawartych w indywidualnych lub zbiorowych umowach lub po-
rozumieniach, regulaminach przedsiêbiorstw lub zasadach dotycz¹cych
wolnych zawodów i organizacji pracowników i pracodawców, a tak¿e
wszelkie inne ustalenia o podobnym charakterze. Systemy zabezpiecze-
nia spo³ecznego pracowników zawieraj¹ce takie przepisy nie mog¹ zo-
staæ zatwierdzone lub przed³u¿one w drodze œrodków administracyjnych.

6) Obowi¹zek wprowadzenia do prawodawstwa krajowego œrodków, któ-
re s¹ konieczne do ochrony pracowników, w tym pracowników bêd¹-
cych przedstawicielami pracowników, przewidzianych przez ustawodaw-
stwo lub praktykê krajow¹, przed zwolnieniem lub innym niekorzyst-
nym traktowaniem przez pracodawcê w odpowiedzi na skargê wnie-
sion¹ w przedsiêbiorstwie lub jakiekolwiek postêpowanie s¹dowe ma-
j¹c¹ na celu zapewnienie zgodnoœci z zasad¹ równego traktowania.

7) Pañstwa Cz³onkowskie maj¹ obowi¹zek zachêcania, zgodnie z prawem
krajowym, uk³adami zbiorowymi lub praktyk¹, pracodawców oraz oso-
by odpowiedzialne za dostêp do szkolenia zawodowego do podejmowa-
nia skutecznych œrodków s³u¿¹cych zapobieganiu wszelkim formom dys-
kryminacji ze wzglêdu na p³eæ, w szczególnoœci molestowaniu oraz
molestowaniu seksualnemu w miejscu pracy, w dostêpie do zatrudnie-
nia, szkoleniu zawodowym i awansie zawodowym.

Wymienione œrodki ochrony winny byæ wprowadzone do krajowych
porz¹dków prawnych. Nale¿y przy tym pamiêtaæ, ¿e dopuszczalne jest wpro-
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wadzanie lub utrzymywanie przepisów bardziej korzystnych dla zapewnie-
nia ochrony zasady równego traktowania od przepisów ustanowionych w pra-
wie wspólnotowym wtórnym. Implementacja dyrektyw nie mo¿e w ¿adnych
okolicznoœciach stanowiæ wystarczaj¹cej podstawy do obni¿enia poziomu
ochrony pracowników w dziedzinach, do których maj¹ one zastosowanie.

III. Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu w prawie polskim

1. •ród³a prawa
1. Wymienione wy¿ej regulacje z zakresu unijnego prawa antydyskrymina-

cyjnego znajduj¹ oczywiœcie rozwiniêcie i konkretyzacjê w polskim porz¹dku
prawnym. Zreszt¹ prawodawstwo polskie od dawna respektuje zasadê równoœci
i zakazu dyskryminacji. W najwy¿szym rang¹ akcie prawa krajowego zasady
równoœci i zakazu dyskryminacji s¹ wyraŸnie sformu³owane, stanowi¹c bardzo
wa¿ny punkt odniesienia dla oceny przez Trybuna³ Konstytucyjny przepisów
ustawodawstwa zwyk³ego i przepisów wykonawczych. W tym kontekœcie wy-
mieniæ tutaj nale¿y art. 32 Konstytucji, w którym stwierdza siê, i¿ "wszyscy s¹
wobec prawa równi. Wszyscy maj¹ prawo do równego traktowania przez w³adze
publiczne. Nikt nie mo¿e byæ dyskryminowany w ¿yciu politycznym, spo³ecz-
nym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny". Natomiast w art. 33 Kon-
stytucji odniesiono siê do kwestii równoœci kobiet i mê¿czyzn stanowi¹c, i¿
kobieta i mê¿czyzna w Rzeczypospolitej Polskiej maj¹ równe prawa w ¿yciu
rodzinnym, politycznym, spo³ecznym i gospodarczym. Kobieta i mê¿czyzna
maj¹ w szczególnoœci równe prawo do kszta³cenia, zatrudnienia i awansów, do
jednakowego wynagradzania za pracê jednakowej wartoœci, do zabezpieczenia
spo³ecznego oraz do zajmowania stanowisk, pe³nienia funkcji oraz uzyskiwa-
nia godnoœci publicznych i odznaczeñ.

2. Oczywiœcie respektuj¹c postanowienia Konstytucji i prawa wspólno-
towego polskie prawo pracy równie¿ zawiera szereg regulacji odnosz¹cych
siê do zakazu dyskryminacji. Przepisy te mo¿emy podzieliæ na dwie grupy.
W pierwszej umieœciæ nale¿y przepisy ogólnie odnosz¹ce siê do omawianych
kwestii. Chodzi tu w szczególnoœci o art. 112 i 113 k.p. Pierwszy z tych prze-
pisów okreœla, i¿ pracownicy maj¹ równe prawa z tytu³u jednakowego
wype³niania takich samych obowi¹zków; dotyczy to w szczególnoœci rów-
nego traktowania mê¿czyzn i kobiet w zatrudnieniu. Natomiast zgodnie z
przepisem drugim jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpoœred-
nia lub poœrednia, w szczególnoœci ze wzglêdu na p³eæ, wiek, niepe³no-
sprawnoœæ, rasê, religiê, narodowoœæ, przekonania polityczne, przyna-
le¿noœæ zwi¹zkow¹, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacjê seksual-
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n¹, a tak¿e ze wzglêdu na zatrudnienie na czas okreœlony lub nieokreœlo-
ny albo w pe³nym lub w niepe³nym wymiarze czasu pracy - jest niedo-
puszczalna. Wskazane zasady mog¹ (i powinny) byæ stosowane do innych
ni¿ stosunek pracy stosunków zatrudnienia w takim tylko zakresie, w jakim
Kodeks pracy ma do nich zastosowanie (art. 303-3044 k.p.)21.

Podobne regulacje o ogólnym charakterze znajduj¹ siê te¿ w innych usta-
wach z zakresu prawa pracy, w tym. m. in. w ustawie z dnia 9 lipca 2003 r.
o zatrudnianiu pracowników tymczasowych22, ustawie z dnia 23 maja 1991 r.
o zwi¹zkach zawodowych23 czy ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy24, która zabrania pracodawcom umiesz-
czania w ofertach pracy wymagañ o charakterze dyskryminacyjnym. Art. 36
ust. 5 tej ustawy stanowi, ¿e pracodawcy s¹ obowi¹zani na bie¿¹co informo-
waæ powiatowe urzêdy pracy o wolnych miejscach zatrudnienia lub miejscach
przygotowania zawodowego, przy czym informuj¹c o wolnych miejscach pra-
codawcy nie mog¹ formu³owaæ wymagañ dyskryminuj¹cych kandydatów
ze wzglêdu na p³eæ, wiek, niepe³nosprawnoœæ, rasê, pochodzenie etniczne, na-
rodowoœæ, orientacjê seksualn¹, przekonania polityczne i wyznanie religijne
lub ze wzglêdu na przynale¿noœæ zwi¹zkow¹.

3. W drugiej grupie przepisów umieœciæ nale¿y te regulacje, które sta-
nowi¹ ju¿ konkretyzacjê prawa wspólnotowego w obszarze równouprawnie-
nia i zakazu dyskryminacji. Chodzi w szczególnoœci o przepisy zawarte w
rozdziale IIa Kodeksu pracy zatytu³owanym "Równe traktowanie w zatrud-
nieniu" (art. 183a-183e).

2. Pojêcie dyskryminacji i jej kryteria
1. W Kodeksie pracy w œlad za prawodawstwem wspólnotowym wyraŸ-

nie wymieniono nastêpuj¹ce niedozwolone kryteria ró¿nicuj¹ce (art. 113 i
183a): p³eæ, wiek, niepe³nosprawnoœæ, rasa, religia, narodowoœæ, przekonania
polityczne, przynale¿noœæ zwi¹zkowa, pochodzenie etniczne, wyznanie, orien-
tacja seksualna, zatrudnienie na czas okreœlony lub nieokreœlony albo w pe³-
nym lub w niepe³nym wymiarze czasu pracy.

2. Pracownicy powinni byæ równo traktowani we wszelkich sferach zwi¹-
zanych z zatrudnieniem. Jako p³aszczyznê odniesienia Kodeks pracy wymienia
nawi¹zanie i rozwi¹zanie stosunku pracy, warunki zatrudnienia, awansowanie
oraz dostêp do szkoleñ w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

3. Dyskryminowanie bezpoœrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jed-
nej lub z kilku niedozwolonych przyczyn ró¿nicuj¹cych by³, jest lub móg³by
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byæ traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie ni¿ inni pracow-
nicy. Natomiast dyskryminowanie poœrednie istnieje wtedy, gdy na skutek
pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjête-
go dzia³ania wystêpuj¹ dysproporcje w zakresie warunków zatrudnienia na
niekorzyœæ wszystkich lub znacznej liczby pracowników nale¿¹cych do gru-
py wyró¿nionej ze wzglêdu na jedn¹ lub kilka niedozwolonych przyczyn ró¿-
nicuj¹cych, je¿eli dysproporcje te nie mog¹ byæ uzasadnione innymi obiek-
tywnymi powodami. A zatem jako dyskryminacjê poœredni¹ mo¿na uwa¿aæ
sytuacjê, kiedy pracodawca ró¿nicuj¹c pracowników wedle neutralnego kry-
terium doprowadza w efekcie do gorszego traktowania jednej z grup osób,
wyró¿nionych w oparciu o zakazane kryterium dyskryminacji. Bêdzie wiêc
dyskryminacj¹ poœredni¹ zró¿nicowanie uprawnieñ pracowniczych np. w
oparciu o kryterium sta¿u pracy prowadz¹ce do faktycznego pozbawienia
okreœlonych uprawnieñ tylko jednej grupy zawodowej. Pracodawca mo¿e
zwolniæ siê z zarzutu dyskryminacji, jeœli dowiedzie, ¿e dysproporcje te s¹
uzasadnione innymi obiektywnymi powodami. Oznacza to, i¿ skar¿¹cy po-
winien wykazaæ nie tylko niekorzystn¹ dysproporcjê w zakresie uprawnieñ
danej grupy, ale tak¿e brak obiektywnego uzasadnienia dla tych dyspropor-
cji. Postuluje siê, by w praktyce wystarcza³ tu tzw. negatywny dowód prima
facie (uprawdopodobnienie)25.

4. Przejawem dyskryminowania jest tak¿e:
1) dzia³anie polegaj¹ce na zachêcaniu innej osoby do naruszania zasady

równego traktowania w zatrudnieniu,
2) zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godnoœci albo

poni¿enie lub upokorzenie pracownika (molestowanie).

5. Dyskryminowaniem ze wzglêdu na p³eæ jest tak¿e ka¿de nieakcepto-
wane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnosz¹ce siê do p³ci pra-
cownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godnoœci lub poni¿enie
albo upokorzenie pracownika; na zachowanie to mog¹ siê sk³adaæ fizyczne,
werbalne lub pozawerbalne elementy (molestowanie seksualne).

3. Œrodki ochrony przed dyskryminacj¹
a) Ciê¿ar dowodu (art. 183b § 1 k.p.)
Za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu uwa¿a siê

ró¿nicowanie przez pracodawcê sytuacji pracownika z jednej lub kilku nie-
dozwolonych przyczyn ró¿nicuj¹cych, którego skutkiem jest w szczególno-
œci:
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1) odmowa nawi¹zania lub rozwi¹zanie stosunku pracy,
2) niekorzystne ukszta³towanie wynagrodzenia za pracê lub innych wa-

runków zatrudnienia albo pominiêcie przy awansowaniu lub przyzna-
waniu innych œwiadczeñ zwi¹zanych z prac¹,

3) pominiêcie przy typowaniu do udzia³u w szkoleniach podnosz¹cych kwa-
lifikacje zawodowe
- chyba, ¿e pracodawca udowodni, ¿e kierowa³ siê obiektywnymi po-

wodami. W doktrynie nie ma zgodnoœci co do charakteru omawianego œrod-
ka. Prezentowane s¹ opinie, ¿e mamy tu do czynienia z przerzuceniem ciê¿a-
ru dowodu b¹dŸ z domniemaniem dyskryminacji26.

b) Dozwolone ró¿nicowanie (art. 183b § 2 i 4 k.p.)
Zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie naruszaj¹ dzia³ania

polegaj¹ce na:
1) niezatrudnianiu pracownika z jednej lub kilku niedozwolonych przy-

czyn dyskryminuj¹cych, je¿eli jest to uzasadnione ze wzglêdu na rodzaj
pracy, warunki jej wykonywania lub wymagania zawodowe stawiane
pracownikom,

2) wypowiedzeniu pracownikowi warunków zatrudnienia w zakresie wy-
miaru czasu pracy, je¿eli jest to uzasadnione przyczynami niedotycz¹-
cymi pracowników,

3) stosowaniu œrodków, które ró¿nicuj¹ sytuacjê prawn¹ pracownika ze wzglê-
du na ochronê rodzicielstwa, wiek lub niepe³nosprawnoœæ pracownika,

4) ustalaniu warunków zatrudniania i zwalniania pracowników, zasad wy-
nagradzania i awansowania oraz dostêpu do szkolenia w celu podnosze-
nia kwalifikacji zawodowych z uwzglêdnieniem kryterium sta¿u pracy,

5) ró¿nicowanie pracowników ze wzglêdu na religiê lub wyznanie, je¿eli
w zwi¹zku z rodzajem i charakterem dzia³alnoœci prowadzonej w ra-
mach koœcio³ów i innych zwi¹zków wyznaniowych, a tak¿e organizacji,
których cel dzia³ania pozostaje w bezpoœrednim zwi¹zku z religi¹ lub
wyznaniem, religia lub wyznanie pracownika stanowi istotne, uzasad-
nione i usprawiedliwione wymaganie zawodowe.

c) Akcje pozytywne (art. 183b § 3 k.p.)
Nie stanowi¹ naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu dzia-

³ania podejmowane przez okreœlony czas, zmierzaj¹ce do wyrównywania szans
wszystkich lub znacznej liczby pracowników wyró¿nionych z jednej lub kilku
przyczyn ró¿nicuj¹cych, przez zmniejszenie na korzyœæ takich pracowników
faktycznych nierównoœci, w zakresie okreœlonym w tym przepisie.
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d) Nakaz jednakowego wynagrodzenia za jednakow¹ pracê (art. 183c k.p.)
Pracownicy maj¹ prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakow¹

pracê lub za pracê o jednakowej wartoœci. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie
sk³adniki wynagrodzenia, bez wzglêdu na ich nazwê i charakter, a tak¿e inne
œwiadczenia zwi¹zane z prac¹, przyznawane pracownikom w formie pieniê¿-
nej lub w innej formie ni¿ pieniê¿na. Z uwagi na brak powszechnego systemu
wartoœciowania pracy ustawodawca wprowadzi³ uproszczone kryteria porów-
nywania ró¿nych prac w celu ustalenia ich jednakowej wartoœci27. Pracami o
jednakowej wartoœci s¹ zatem prace, których wykonywanie wymaga od pra-
cowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych doku-
mentami przewidzianymi w odrêbnych przepisach lub praktyk¹ i doœwiadcze-
niem zawodowym, a tak¿e porównywalnej odpowiedzialnoœci i wysi³ku.

e) Odszkodowanie (art. 183d k.p.)
Osoba, wobec której pracodawca naruszy³ zasadê równego traktowania

w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokoœci nie ni¿szej ni¿
minimalne wynagrodzenie za pracê, ustalane na podstawie odrêbnych prze-
pisów.

f) Zakaz rozwi¹zania stosunku pracy (art. 183e k.p.)
Skorzystanie przez pracownika z uprawnieñ przys³uguj¹cych z tytu³u

naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie mo¿e stanowiæ
przyczyny uzasadniaj¹cej wypowiedzenie przez pracodawcê stosunku pracy
lub jego rozwi¹zanie bez wypowiedzenia.

g) Uchylenie przepisów lub postanowieñ umownych
Stosownie do treœci art. 9 § 3 k.p. postanowienia uk³adów zbiorowych

pracy i innych opartych na ustawie porozumieñ zbiorowych, regulaminów
oraz statutów okreœlaj¹cych prawa i obowi¹zki stron stosunku pracy, naru-
szaj¹ce zasadê równego traktowania w zatrudnieniu, nie obowi¹zuj¹. Nato-
miast zgodnie z art. 18 § 3 k.p. postanowienia umów o pracê i innych aktów,
na podstawie których powstaje stosunek pracy, naruszaj¹ce zasadê równego
traktowania w zatrudnieniu s¹ niewa¿ne. Zamiast takich postanowieñ stosuje
siê odpowiednie przepisy prawa pracy, a w razie braku takich przepisów -
postanowienia te nale¿y zast¹piæ odpowiednimi postanowieniami niemaj¹-
cymi charakteru dyskryminacyjnego.
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Dyskryminacja ze wzglêdu na p³eæ i wiek

przy nawi¹zywaniu i rozwi¹zywaniu

stosunków pracy

Dyskryminacja to nierówne, zró¿nicowane traktowanie, które nie jest
uzasadnione obiektywnymi przyczynami ani prawnie usprawiedliwione. Dys-
kryminacja w stosunkach pracy jest wiêc nierównym traktowaniem pracow-
ników wynikaj¹cym nastêpuj¹cych kryteriów:
– p³eæ,
– wiek,
– niepe³nosprawnoœæ,
– rasa lub pochodzenie etniczne,
– religia lub wyznanie,
– przekonania polityczne,
– orientacja seksualna,
– narodowoœæ,
– przynale¿noœæ zwi¹zkowa,
– fakt zatrudnienia na czas okreœlony lub nieokreœlony albo w pe³nym lub

niepe³nym wymiarze czasu pracy.
Do dyskryminacji dochodzi, gdy pracodawca wy³¹cznie ze wzglêdu na

wskazane kryteria dyskryminacyjne:
– odmawia przyjêcia do pracy,
– postanawia rozwi¹zaæ umowê o pracê,
– p³aci pracownikowi mniej ni¿ innemu, mimo ¿e wykonuj¹ dok³adnie to

samo albo wykonuj¹ pracê wymagaj¹c¹ porównywalnych kwalifikacji
zawodowych, a tak¿e porównywalnej odpowiedzialnoœci i wysi³ku,

– nie daje pracownikowi awansu lub nie przyznaje innych œwiadczeñ zwi¹-
zanych z prac¹,

– pomija pracownika przy typowaniu do udzia³u w szkoleniach podno-
sz¹cych kwalifikacje zawodowe.

Konstytucja obowi¹zuj¹ca w RP zabrania dyskryminacji z jakiejkolwiek
przyczyny, jak równie¿ wprowadza zasadê równego traktowania kobiet i
mê¿czyzn. Konstytucyjne zasady nie dyskryminowania zosta³y szczegó³owo
uregulowane w kodeksie pracy, który stoi na stra¿y równego traktowania przy
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zatrudnianiu i rozwi¹zywaniu stosunku pracy bez wzglêdu na kryteria takie
jak: wiek i p³eæ.

Art. 183a k.p. brzmi nastêpuj¹co:
§ 1. Pracownicy powinni byæ równo traktowani w zakresie nawi¹zywa-

nia i rozwi¹zywania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania
oraz dostêpu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a w
szczególnoœci bez wzglêdu na p³eæ, wiek, ... itd.

Tak sformu³owany art. 183a, oznacza, ¿e zakaz dyskryminacji dotyczy
nie tylko stosunku pracy, ale równie¿ momentu przyjmowania do pracy, czyli
sytuacji, gdy dana osoba nie jest jeszcze pracownikiem, jak równie¿ rozwi¹-
zywania stosunku pracy, gdy pracownik przestaje byæ pracownikiem.

Okreœlenie zakresu problemu dyskryminacji w stosunku do osób nawi¹-
zuj¹cych dopiero stosunek pracy, jest bardzo trudne, ze wzglêdu na to, ¿e
osoby te w sytuacji nie zatrudnienia ich nie s¹ w stanie udowodniæ swojego
roszczenia. Natomiast osoby dyskryminowane w momencie nawi¹zywania
stosunku pracy i pomimo tego przyjête do pracy, boj¹ siê o utratê pracy i te¿
nie wystêpuj¹ z roszczeniami. Wa¿nym aspektem jest to, i¿ osoby nie przyjê-
te do pracy ze wzglêdu np. na wiek, czêsto wstydz¹ siê przyznaæ do dyskry-
minacji, bo czuj¹ siê gorsze od ludzi m³odych, przebojowych, pewnych sie-
bie. Wynika to z lansowanego medialnie modelu m³odego, pe³nego wigoru
cz³owieka pracuj¹cego w firmie obejmuj¹cej swoim zasiêgiem co najmniej
pó³ œwiata.

Nawi¹zanie stosunku pracy poprzedzone jest zazwyczaj specjaln¹ pro-
cedur¹, tj. rekrutacj¹ pracowników. Popularn¹ metod¹ pozyskiwania pracow-
ników s¹ og³oszenia w mediach, umo¿liwiaj¹ce dotarcie do szerokiego krêgu
odbiorców. Jak wskazuj¹ statystyki ju¿ na etapie postêpowania rekrutacyjne-
go mo¿e pojawiæ siê problem zgodnoœci dzia³añ pracodawcy z przepisami
prawa pracy. Istotnym ograniczeniem prawnym dla treœci og³oszeñ jest zasa-
da niedyskryminacji. W œwietle przepisów prawa pracy niedopuszczalna jest
jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu - w Kodeksie pracy wymienia siê
w szczególnoœci takie czynniki dyskryminacji jak: p³eæ, wiek, niepe³nospraw-
noœæ, rasa, religia, narodowoœæ, przekonania polityczne, przynale¿noœæ zwi¹z-
kowa, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacja seksualna. Pracownik nie
mo¿e byæ dyskryminowany ze wzglêdu na zatrudnienie na czas okreœlony lub
nieokreœlony, albo wymiar czasu pracy. Pracodawca, który decyduje siê na
publikacjê og³oszenia rekrutacyjnego musi zadbaæ, aby w jego treœci nie po-
jawi³y siê elementy mog¹ce mieæ wymiar dyskryminacyjny. Elementami, które
stwarzaj¹ pracodawcom najwiêcej problemów podczas formu³owania og³o-
szeñ, s¹ oczekiwania zwi¹zane z wiekiem i p³ci¹ poszukiwanych pracowni-
ków.
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Dyskryminacja ze wzglêdu na wiek i p³eæ wystêpuje czêsto ju¿ na eta-
pie publikowania og³oszeñ maj¹cych na celu rekrutacjê pracowników. Czê-
sto w og³oszeniach rekrutacyjnych pracowników pojawiaj¹ siê ograniczeni
polegaj¹ce na okreœleniu dolnej lub górnej granicy wieku kandydata lub wy-
znaczeniu przedzia³u wiekowego, w którym kandydat ma siê zmieœciæ. Nale-
¿y zwróciæ uwagê, i¿ o ile oznaczenie dolnej granicy wieku np.: od 25 roku
¿ycia, mo¿e byæ uzasadnione koniecznoœci¹ posiadania doœwiadczenia, kwa-
lifikacji czy przygotowania do pe³nienia funkcji, o tyle oznaczenie górnej
granicy wieku kandydata np.: 50 lat, jest sugesti¹ dyskryminowania ze wzglêdu
na wiek. W ofertach pracy spotyka siê nieuzasadnione preferowanie p³ci pra-
cownika i to, co budzi zdziwienie to to, i¿ wystêpuje zjawisko polegaj¹ce na
preferowaniu mê¿czyzn jeœli chodzi o pracê na tzw. stanowiskach. Natomiast
jeœli chodzi o zwyk³¹ pracê fizyczn¹ to preferowane s¹ kobiety.

Sk¹d bierze siê to dziwne uwarunkowanie? Po przeprowadzeniu roz-
mów telefonicznych z przysz³ymi potencjonalnymi pracodawcami wy³ania
siê uzasadnienie tej dziwnej relacji. Przyszli pracodawcy poszukuj¹cy pra-
cowników poprzez zamieszczenie og³oszenia o zatrudnieniu mê¿czyzny, naj-
czêœciej rekrutowali na stanowisko kierownicze, oczekuj¹c wysokich kwali-
fikacji i pe³nej dyspozycyjnoœci, a w rozumieniu pracodawcy kobiety maj¹
ograniczenia (m¹¿, dzieci). Natomiast og³oszenia o zatrudnieniu kobiet, to
oferty specyficznej pracy, gdzie p³eæ ma rzeczywiœcie znaczenie. Chodzi tu
bowiem najczêœciej o pracê w agencji towarzyskiej albo zwyk³e prace fi-
zyczne, gdzie przyszli pracodawcy oœwiadczali, ¿e kobieta dostanie ni¿sz¹
p³acê ni¿ mê¿czyzna, a wykona pracê tak samo jak mê¿czyzna, lub mê¿czy-
zna za tak¹ p³acê nie podejmie pracy, bo mu siê to nie bêdzie op³aca³o.

Nale¿y zwróciæ uwagê przede wszystkim na to, ¿e dyskryminacja ze
wzglêdu na wiek jest uznawana przez wiêkszoœæ spo³eczeñstwa, natomiast
dyskryminacja ze wzglêdu na p³eæ, gdy dotyczy kobiet, czêsto przez spo³e-
czeñstwo przyjmowana jest z mieszanymi uczuciami lub z "przymru¿eniem
oka". Spotyka siê nawet stanowisko, ¿e nie ma czegoœ takiego jak dyskrymi-
nacja kobiet przy zatrudnianiu, ¿e jest to tylko wymys³ feministek.

Jeœli przyj¹æ, i¿ nie ma w Polsce dyskryminacji kobiet przy przyjmowa-
niu do pracy, to jak nale¿a³oby rozumieæ pytania zadawane kobietom przy
przyjmowaniu do pracy, a dotycz¹ce takich zagadnieñ jak:
– zapytania o stan rodziny,
– plany zwi¹zane z macierzyñstwem,
– wymaganie z³o¿enia oœwiadczenia na piœmie, ¿e nie zajd¹ w ci¹¿ê, ¿e

nie wyjd¹ za m¹¿ w pewnym okresie.
Mê¿czyznom w analogicznej sytuacji zadaje siê pytania o hobby, zain-

teresowania czyli jak lubi¹ spêdzaæ wolny czas.
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Pracodawcy maj¹c do wyboru zatrudnienie na dane stanowisko mê¿czy-
zny lub kobiety, chocia¿by kobieta mia³a lepsze kwalifikacje, wybieraj¹ mê¿-
czyznê. Okazuje siê, ¿e dla pracodawcy kobieta nie ma nigdy odpowiedniego
wieku do rozpoczêcia pracy. M³oda kobieta po rozpoczêciu pracy mo¿e zdecy-
dowaæ siê na dziecko, a starsza kobieta dla pracodawcy nie jest odpowiednia,
bo najaktywniejszy etap ¿ycia ma za sob¹ i pracodawca uwa¿a, ¿e nie bêdzie
ju¿ kreatywna w pracy. Wg GUS w 2006 roku w grupie bezrobotnych ponad
50% stanowi³y kobiety i to w grupach wiekowych miêdzy 25 a 29 rokiem ¿ycia
oraz po 45 roku ¿ycia. Przyjmuj¹c do pracy kobietê na równorzêdne stanowi-
sko ju¿ na starcie proponuje siê jej œrednio o 20% ni¿sze wynagrodzenie ni¿
mê¿czyŸnie pomimo porównywalnego wykszta³cenia. Co jest zdumiewaj¹ce,
¿e im kobieta ma wy¿sze kwalifikacje i specjalizacje, tym otrzyma nawet o
30% ni¿sze wynagrodzenie ni¿ mê¿czyzna o porównywalnym wykszta³ceniu.
Zatrudniaj¹c kobietê na wy¿szym stanowisku mê¿czyzna jako pracodawca czê-
sto przechodzi niejako automatycznie na zwracanie siê do niej po imieniu, czy
nawet u¿ywaj¹c zdrobnieñ imienia. Dzia³anie to nie ma jednak na celu stwo-
rzenia lepszej atmosfery w pracy, kole¿eñskoœci, czy docenienia kobiety-pra-
cownika i jej wartoœci, a wrêcz odwrotnie. Chodzi o obni¿enie wartoœci kobie-
ty jako pracownika i równoczeœnie podkreœlenie jej niesamodzielnoœci. Kobie-
ty na rozmowach kwalifikacyjnych z nowym pracodawc¹ czêsto ukrywaj¹ swoj¹
samodzielnoœæ i fachowoœæ, poniewa¿ obawiaj¹ siê, ¿e nowy pracodawca po-
czuje siê zagro¿ony i zdominowany przez kobietê-pracownika. Pracodawcy
nie wierz¹ w fachowoœæ i umiejêtnoœci kobiet, np.: w budownictwie, i wol¹
zatrudniæ mê¿czyznê nawet mniej wykszta³conego ni¿ kobieta. Wed³ug GUS
tylko 32,5% kobiet piastuje kierownicze stanowiska i czêsto s¹ to stanowiska
kierownicze ni¿szego rzêdu. Na og³oszenie w sprawie zatrudnienia kierownika
budowy o odpowiednich kwalifikacjach zg³osi³a siê kobieta spe³niaj¹ca wy-
mogi w wy¿szym stopniu ni¿ inni kandydaci. Jej oferta zosta³a jednak odrzuco-
na z ustnym uzasadnieniem, i¿ pracownicy na budowie u¿ywaj¹ brzydkich wy-
razów, a poza tym zniszczy³aby sobie kostium i buty.

O ile dyskryminacja kobiet przy przyjmowaniu do pracy jest jeszcze w
Polsce traktowana w sposób marginalny, a nawet pomijana jako problem
wymyœlony, o tyle dyskryminacja ze wzglêdu na wiek bez wzglêdu na p³eæ
przy przyjmowaniu do pracy i rozwi¹zywaniu stosunku pracy jest proble-
mem widocznym i to bez wzglêdu na to, czy dotyczy kobiet czy mê¿czyzn.

Dyskryminacja ze wzglêdu na wiek opiera siê na przeœwiadczeniach o
naturze jednostki, jej umiejêtnoœciach i mo¿liwoœciach w odniesieniu do wie-
ku. Dyskryminacja ze wzglêdu na wiek dotyka ludzi w ró¿nym wieku, choæ
najbardziej liczebn¹ grupê dyskryminowanych stanowi¹ ludzie powy¿ej 50
roku ¿ycia. Na rynku pracy najbardziej dyskryminowanymi grupami s¹ oso-
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by dopiero wchodz¹ce na rynek pracy i osoby po 50 roku ¿ycia, a nawet
ostatnio granica obni¿y³a siê na niekorzyœæ do wieku 45 czy 40 lat. Osoby
oko³o 50 roku ¿ycia nie maj¹ ju¿ szansy na zdobycie nowej pracy, jak rów-
nie¿ czêsto na utrzymanie posiadanej posady. Ich wiedza, doœwiadczenie,
dyspozycyjnoœæ nie s¹ atutami do zdobycia czy utrzymania dotychczasowej
pracy.

Przejawami dyskryminacji ze wzglêdu na wiek przy przyjmowaniu do
pracy s¹:
– nie przyjmowanie do pracy z powodu wieku - i to zbyt niskiego (poni¿ej

25 roku ¿ycia) jak równie¿ zbyt wysokiego (powy¿ej 45 roku ¿ycia),
– zmuszanie do podjêcia nisko p³atnej pracy - czyli jakiejkolwiek,
– tymczasowe zatrudnienie - aby nie wyp³acaæ ¿adnych œwiadczeñ.

Problemy dotykaj¹ce kandydatów po 45, a nawet 40 roku ¿ycia, s¹ po-
wszechnie znane. Nikt tego nie mówi wprost, ale po poznaniu wieku kandydata
zbyt czêsto wyraŸnie obni¿a siê zainteresowanie kandydatem i przewa¿nie na
rozmowie siê koñczy. Zdumiewaj¹ce jest to, ¿e ma³o kto chce wykorzystaæ
wiedzê i dyspozycyjnoœæ, bo przecie¿ w tym wieku dzieci s¹ przewa¿nie "od-
chowane". Ukoñczone studia, studia podyplomowe, kursy, seminaria, zdobyte
umiejêtnoœci, nagrody, wyró¿nienia, znajomoœæ jêzyków zdaj¹ siê przyt³aczaæ.

Przejawami dyskryminacji ze wzglêdu na wiek przy rozwi¹zywaniu sto-
sunku pracy jest:
– zmuszenie osób starszych do przejœcia na emeryturê, wczeœniejsz¹ eme-

ryturê, czy œwiadczenie przedemerytalne wbrew ich woli,
– odmawianie wyp³aty odprawy przys³uguj¹cej z tytu³u zwalniania pra-

cowników z przyczyn po stronie pracodawcy,
– omijanie przepisów poprzez podanie innej podstawy prawnej przy roz-

wi¹zywaniu umowy o pracê.
Pracownicy starsi powinni mieæ mo¿liwoœæ samodzielnego podejmo-

wania decyzji o rezygnacji z pracy. Aktualnie wystêpuje przymusowe zwal-
nianie pracowników, którzy osi¹gn¹ wiek i jakiekolwiek uprawnienia do œwiad-
czeñ. Pracodawcy wywieraj¹ presjê na takich pracowników, a m³odsi pra-
cownicy zamiast wykorzystaæ wiedzê i doœwiadczenie starszych pracowni-
ków, traktuj¹ ich jak przeszkodê w swoim awansie, czy przeszeregowaniu.
Czêsto w zak³adach pracy zawierane s¹ porozumienia, w których okreœla siê
kryteria typowania pracowników do zwolnieñ z pracy. Pracodawcy okreœlaj¹
pozbywanie siê starszych pracowników jako restrukturyzacjê zatrudnienia,
czyli koniecznoœæ zmniejszenia zatrudnienia. Restrukturyzacja zatrudnienia
przedstawiana jest jako dobrodziejstwo dla starszych pracowników i moty-
wowana jest tym, ¿e nie bêd¹ musieli œwiadczyæ pracy, a otrzymaj¹ pieni¹-
dze, a dla m³odych pracowników uzasadnia siê to sytuacj¹, ¿e ich praca bê-
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dzie teraz pewniejsza i bêd¹ mogli wiêcej zarobiæ. Faktycznie restrukturyza-
cja zatrudnienia poprzez zwalnianie starszych pracowników i przymusowe
wysy³anie ich na ró¿nego rodzaju œwiadczenia ma na celu pozbycie siê pra-
cowników o du¿ym sta¿u pracy, a wiêc czêsto posiadaj¹cych jakieœ przywile-
je, np: wys³uga lat, jubileusze czy te¿ wy¿sze pensje.

W ostatnich latach rozwinê³a siê równie¿ praktyka polegaj¹ca na obni-
¿aniu wynagrodzenia pracownikom oko³o 50 roku ¿ycia: „przecie¿ i tak nie
odejdzie, bo nigdzie nie znajdzie pracy i zgodzi siê na porozumienie stron”
(z obni¿eniem wynagrodzenia lub wymiaru czasu pracy, równoznacznym z
obni¿eniem wynagrodzenia). Z pozoru dzia³ania te s¹ zgodne z przepisami
prawa, ale faktycznie pracownik jest, jak siê to potocznie okreœla, „postawio-
ny pod œcian¹” i ma tylko jedno wyjœcie: zgodziæ siê na zmianê warunków
pracy lub/i p³acy za porozumieniem stron lub odejœæ z pracy. Pracodawcy
œwietnie zdaj¹ sobie z tego sprawê, ¿e dla ludzi po 40 roku ¿ycia jest to pro-
pozycja nie do odrzucenia.
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Molestowanie seksualne w miejscu pracy

jako przejaw dyskryminacji pracownika.

I. Pojêcie i istota molestowania oraz molestowania seksualnego.
Na wstêpie prowadzonych w tym miejscu rozwa¿añ nale¿y odró¿niæ

pojêcie “molestowania” (zwanego te¿ nêkaniem) od pojêcia “molestowanie
seksualne” (zwanego te¿ molestowaniem) wystêpuj¹cych zarówno w prawie
polskim jaki i prawie wspólnotowym1 .

Zakresem tych obu pojêæ obejmowano dotychczas zazwyczaj “zacho-
wania o pod³o¿u seksualnym i inne zachowania ze wzglêdu na p³eæ, które
naruszaj¹ godnoœæ kobiety i mê¿czyzny w pracy2 . W latach 90-ych ubieg³e-
go stulecia znaczenia tych pojêæ ukszta³towa³y siê pod wp³ywem ustawo-
dawstwa amerykañskiego i zalecenia Unii Europejskiej z 1991 roku.

W konsekwencji czego w doktrynie pod pojêciem “molestowanie sek-
sualne w miejscu pracy” rozumiano dotychczas przede wszystkim niechcia-
ne zachowania o pod³o¿u seksualnym, które odbierane s¹ przez ofiarê jako
determinuj¹ce warunki zatrudnienia lub kreuj¹ce nieprzyjazne œrodowisko
pracy3 .

W literaturze prawa pracy zagadnienie molestowania seksualnego roz-
patrywane by³o przede wszystkim w aspekcie dyskryminacji ze wzglêdu na
p³eæ4 . Molestowanie seksualne uznawane jest bowiem za jedn¹ z form dys-
kryminacji w stosunkach zatrudnienia. W wielu przypadkach, p³eæ bêdzie w
istocie decyduj¹cym czynnikiem je wywo³uj¹cym. Warto jednak zauwa¿yæ,
¿e naruszenie tego zakazu ma najczêœciej miejsce w odniesieniu do jednej z
postaci molestowania seksualnego, do seksualnego szanta¿u. Nie ka¿dy jed-
nak przejaw molestowania seksualnego w pracy w zwi¹zku z wykonywan¹
prac¹ uznawano bowiem za dyskryminacjê ze wzglêdu na p³eæ.

W Polsce upowszechni³y siê w latach 90-ych XX wieku pogl¹dy przy-
jête na podstawie prawa amerykañskiego, w œwietle których omawiane zja-
wisko mo¿e przybieraæ dwie formy: przymusu seksualnego (seksualnego szan-
ta¿u) oraz molestowania typu wrogie œrodowisko pracy - stwarzania nieprzy-
jaznych warunków pracy. Przy czym sprawc¹ seksualnego szanta¿u mo¿e
byæ osoba decyduj¹ca o zatrudnieniu i jego warunkach albo osoba, której
podmiot zatrudniaj¹cy przekaza³ okreœlone kompetencje w tym zakresie.5  Za
osobê, która dopuszcza siê molestowania seksualnego uwa¿ano najczêœciej
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podmiot zatrudniaj¹cy lub prze³o¿onego, ale równie¿ wspó³pracownika lub
inn¹ osobê trzeci¹ np. klienta firmy.

W œwietle tych pogl¹dów w przypadku, gdy odrzucenie lub akceptacja
przeœladowañ dokonywanych przez sprawcê stanowi podstawê decyzji w
sprawach dotycz¹cych zatrudnienia tego pracownika, jego wynagrodzenia,
awansowania i innych spraw dotycz¹cych warunków zatrudnienia - mamy do
czynienia z “szanta¿em seksualnym” zwanym inaczej przymusem seksual-
nym albo molestowaniem “coœ za coœ”. Ma on najczêœciej miejsce, kiedy
podmiot zatrudniaj¹cy lub prze³o¿ony ¿¹da seksualnych wzglêdów w zamian
za zatrudnienie, utrzymanie pracy, awans, unikniêcie przesuniêcia na gorsze
stanowisko itp.6

Za drug¹ formê molestowania seksualnego uznawano zachowania wp³y-
waj¹ce na atmosferê w pracy. Chodzi tu o to, aby zachowanie sprawcy wywo-
³a³o nieprzyjazn¹, wrog¹ atmosferê w pracy, co uniemo¿liwi³oby stworzenie
nêkanej osobie zatrudnionej bezpiecznych warunków pracy7 . Klasyfikowano
tutaj dwa rodzaje zachowañ. Pierwszy rodzaj dotyczy niepo¿¹danego zaintere-
sowania seksualnego obejmuj¹cego takie rodzaje zachowañ jak dotykanie, ¿ar-
ty, rozmowy, komentarze o charakterze seksualnym, eksponowanie przedmio-
tów lub materia³ów o charakterze seksualnym (fotografie, kalendarze, itp.).

Drugi rodzaj zachowañ dotyczy molestowania ze wzglêdu na przyna-
le¿noœæ do danej p³ci. Ta forma molestowania skierowana jest przeciwko oso-
bie jako reprezentantowi okreœlonej p³ci z uwagi na jej przynale¿noœæ do ko-
biet lub mê¿czyzn. Klasyfikuje siê tutaj m. in. takie zachowania jak: wulga-
ryzmy i obraŸliwe komentarze o zdolnoœciach (kobiet lub mê¿czyzn) oraz o
ich zachowaniach, np. kobiety nie s¹ dobrymi mened¿erami, kobiety nie po-
siadaj¹ wystarczaj¹cej inteligencji8 .

Sprawca seksualnego szanta¿u mo¿e byæ jedynie ten, kto sam jest osob¹
decyduj¹c¹ o zatrudnieniu i jego warunkach (podmiot zatrudniaj¹cy), albo
osoba, której pracodawca przekaza³ okreœlone kompetencje w tym zakresie.
Natomiast jeœli chodzi o drug¹ formê molestowania, to sprawc¹ mo¿e byæ
ka¿dy, ale najczêœciej jest nim wspó³pracownik ofiary9 .

II. Molestowanie i molestowanie seksualne
w prawie wspólnotowym.
Dyrektywa nr 2000/78/WE maj¹ca na celu zapewnienie równoœci w

miejscu pracy ze wzglêdu na przekonania religijne, polityczne, inwalidztwo i
wiek (dyrektywa ramowa)10  ma zastosowanie wy³¹cznie do zatrudnienia i
pracy, nie znajduje ona natomiast zastosowania do ochrony socjalnej, w³¹cz-
nie z zabezpieczeniem spo³ecznym i opiek¹ zdrowotn¹, przywilejów socjal-
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nych, edukacji, dostêpu do zaopatrzenia w dobra i us³ugi, które s¹ publicznie
dostêpne, w³¹cznie z mieszkalnictwem.

Pod wp³ywem wdro¿enia omawianej dyrektywy w prawie wspólnotowym
uznano za postaæ dyskryminacji molestowanie i molestowanie seksualne.

Omawiana dyrektywa “ramowa” zawiera nastêpuj¹c¹ definicjê molesto-
wania (nêkania). Molestowanie nale¿y uwa¿aæ za formê dyskryminacji, gdy
ma miejsce czyjeœ niepo¿¹dane zachowanie siê ze wzglêdu na religiê lub prze-
konania, niepe³nosprawnoœæ, wiek lub orientacjê seksualn¹, a jego celem lub
skutkiem jest naruszenie godnoœci osoby oraz stworzenie atmosfery zastrasze-
nia, wrogoœci, poni¿enia, upokorzenia lub obrazy. Molestowanie przejawia siê
w ci¹g³ych napaœciach o charakterze fizycznym lub psychicznym, z regu³y nie-
przewidywalnych, irracjonalnych i nieusprawiedliwionych na poszczególne
osoby zatrudnione lub ich grupy. Zjawisko to nie wynika jedynie z cech po-
szczególnych ludzi, lecz jest zakorzenione w szerszym kontekœcie spo³ecznym,
gospodarczym, organizacyjnym i kulturowym11 .

Dyrektywa ramowa stanowi ponadto, ¿e pojêcie molestowania mo¿e
byæ definiowane zgodnie z ustawodawstwem i krajow¹ praktyk¹ pañstw cz³on-
kowskich. Przepis ten wydaje siê przyznawaæ pañstwom cz³onkowskim sze-
roki zakres swobody co do regulacji zakazu molestowania, niemniej jednak
zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci pañstwa
te nie mog¹ ca³kowicie naruszaæ istoty prawa wspólnotowego12 .

Dyrektywa ramowa koncentruje siê na dochodzeniu naruszonych praw
przy zastosowaniu œrodków odwo³awczych. W œwietle art. 13 dyrektywy 2000/
78/WE pañstwa cz³onkowskie zosta³y zobowi¹zane do podjêcia odpowied-
nich œrodków w celu promowania dialogu spo³ecznego miêdzy partnerami
spo³ecznymi, w szczególnoœci w postaci zawierania uk³adów zbiorowych
ustalaj¹cych zasadê niedyskryminacji. Zgodnie z wytycznymi tych dyrektyw
w ka¿dym zak³adzie pracy powinny powstaæ instytucje s³u¿¹ce wsparciem
ofiarom dyskryminacji, szczególnie przy wnoszeniu skarg. Wszelkie zwol-
nienia z pracy lub nieprzychylne traktowanie przez podmiot zatrudniaj¹cy
bêd¹ce reakcj¹ na skargê s¹ w œwietle dyrektywy zabronione.

W  dyrektywie odst¹piono te¿ od ogólnej regu³y dowodowej, zgodnie
z któr¹ powód obci¹¿ony jest obowi¹zkiem udowodnienia faktu, z którego
wywodzi skutki prawne. Poszkodowany ma jedynie uprawdopodobniæ oko-
licznoœci, które jego zdaniem stanowi¹ naruszenie zakazu dyskryminacji,
natomiast na pozwanym spoczywa ciê¿ar przeprowadzenia dowodu, ¿e pod-
jête dzia³ania nie stanowi¹ pogwa³cenia przepisów dyrektyw.

Sankcje za pogwa³cenie zakazu dyskryminacji mog¹ polegaæ na wy-
p³aceniu odszkodowania ofierze i musz¹ byæ skuteczne, proporcjonalne i
dolegliwe.
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Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e oparta na orzecznictwie ETS koncepcja regulacji
kwestii dochodzenia praw przez w³adze Unii Europejskiej, bez mo¿liwoœci
ca³kowitego pozostawienia tej kwestii pañstwom cz³onkowskim wp³ynie
z pewnoœci¹ na wzmocnienie ochrony przed dyskryminacj¹ osób zatrudnio-
nych.

Zakaz molestowania (nêkania) i molestowania seksualnego ustanawia
te¿ dyrektywa 2002/73/WE, zmieniaj¹ca dyrektywê 1976/207/EWG w spra-
wie wprowadzenia w ¿ycie zasady równego traktowania mê¿czyzn i kobiet w
zakresie dostêpu do zatrudnienia, kszta³cenia, awansu oraz warunków pra-
cy13 .

Zawarty w dyrektywie zakaz dotyczy molestowania i molestowania sek-
sualnego w zatrudnieniu pracowniczym i niepracowniczym, czyli obejmuje
on wszystkie formy œwiadczenia pracy na rynku pracy.

Molestowanie zwi¹zane z p³ci¹ osoby oraz molestowanie seksualne s¹
sprzeczne z zasad¹ równego traktowania kobiet i mê¿czyzn, i jako jedne z form
dyskryminacji zjawiska te s¹ zakazane w granicach Unii Europejskiej. Nale-
¿y podkreœliæ, ¿e te formy dyskryminacji wystêpuj¹ nie tylko w miejscu pra-
cy, ale równie¿ w kontekœcie dostêpu do zatrudnienia i kszta³cenia zawodo-
wego, podczas zatrudnienia i wykonywania zawodu.

Dyrektywa jako molestowanie (nêkanie) okreœla niepo¿¹dane zachowa-
nie w nawi¹zaniu do p³ci. Molestowanie jest dzia³aniem nawi¹zuj¹cym nie
tylko do p³ci, ale i do rasy, pochodzenia etnicznego, itp., którego celem lub
skutkiem jest naruszenie godnoœci osoby i stworzenie zastraszaj¹cej, wro-
giej, poni¿aj¹cej, upokarzaj¹cej lub obraŸliwej atmosfery.

 Molestowaniem seksualnym zgodnie z dyrektyw¹ jest natomiast nie-
po¿¹dane zachowanie werbalne, niewerbalne lub fizyczne o pod³o¿u seksu-
alnym, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godnoœci osoby, w szcze-
gólnoœci poprzez stwarzanie atmosfery zastraszenia, wrogoœci, poni¿enia,
upokorzenia lub obrazy.

W œwietle dyrektywy 2002/73/WE, aby okreœlone zachowanie o pod³o-
¿u seksualnym mog³o byæ zakwalifikowane jako molestowanie seksualne,
musz¹ zostaæ spe³nione dwie przes³anki: musi nast¹piæ naruszenie godnoœci
oraz musi dojœæ do stworzenia zastraszaj¹cej, wrogiej, poni¿aj¹cej, upoka-
rzaj¹cej lub obraŸliwej atmosfery14 .

Przes³ank¹ molestowania i molestowania seksualnego jest naruszenie
godnoœci danej osoby, któremu musi towarzyszyæ istnienie zastraszaj¹cej,
wrogiej, poni¿aj¹cej, upokarzaj¹cej lub obraŸliwej atmosfery. Dyrektywa
2002/73/WE nie stanowi o tym, czy decyzja w sprawie uznania, czy okreœlo-
ne zachowanie jest do zaakceptowania b¹dŸ nie nale¿y do ofiary. Kwestia ta
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powinna zostaæ rozstrzygniêta na gruncie prawa krajowego, przy uwzglêd-
nieniu dotychczasowego dorobku Wspólnoty15 .

Omawiana dyrektywa stanowi, ¿e odrzucenie molestowania lub mole-
stowania seksualnego przez osobê zainteresowan¹ lub poddanie siê takim
zachowaniom nie mo¿e byæ u¿yte jako podstawa decyzji dotykaj¹cej tak¹
osobê. Oznacza to, ¿e zaistnienie niekorzystnej zmiany w statusie zawodo-
wym ofiary jako efektu tych zachowañ nie jest warunkiem zakwalifikowania
tej zmiany do cech konstytutywnych molestowania i molestowania seksual-
nego16 . Dyrektywa nie rozstrzyga równie¿, czy molestowanie i molestowa-
nie seksualne obejmuj¹ zasadniczo dzia³ania o charakterze ci¹g³ym.

Udowodnienie molestowania i molestowania seksualnego oparte zo-
sta³o na zasadach okreœlonych w dyrektywie 1997/80/WE z 15 grudnia 1997
roku w sprawie ciê¿aru dowodu w przypadku dyskryminacji ze wzglêdu na
p³eæ17 , w œwietle których na stronê pozwan¹ przechodzi udowodnienie, ¿e
nie dosz³o do naruszenia zasady niedyskryminacji w zatrudnieniu.

Pañstwa cz³onkowskie zosta³y zobowi¹zane do ustanowienia skutecz-
nych, proporcjonalnych i odstraszaj¹cych sankcji oraz do wsparcia osoby
dyskryminowanej w uzyskaniu niezale¿nej pomocy w uruchomieniu odpo-
wiednich procedur.

Omawiana dyrektywa zobowi¹zuje pañstwa cz³onkowskie do popiera-
nia przyznania stowarzyszeniom, organizacjom lub innym tego typu podmio-
tom czynnej legitymacji procesowej w sprawach na tle molestowania i mole-
stowania seksualnego.

Wspólnotowe dyrektywy “antydyskryminacyjne” na³o¿y³y na pañstwa
powinnoœæ uchylania dyskryminacyjnego ustawodawstwa oraz podjêcia dzia-
³añ zmierzaj¹cych do uchylenia postanowieñ dyskryminacyjnych zawartych
w uk³adach zbiorowych pracy, regulacjach zak³adowych oraz innych przepi-
sach prawa pracy. Zawieraj¹ one te¿ liczne sankcje z tytu³u dyskryminowa-
nia osób zatrudnionych18 .

III. Regulacja prawna molestowania i molestowania seksualnego
w polskim kodeksie pracy a prawo wspólnotowe.
W toku kolejnych nowelizacji kodeksu pracy wprowadzono przepisy

dotycz¹ce równoœci traktowania w zatrudnieniu oraz zakazu dyskryminacji
osób zatrudnionych. Przepisy te maj¹ w stosunku do art. 111, 112 oraz 113 k.p.
charakter przepisów szczególnych. Z tych te¿ przepisów szczególnych wyni-
kaæ bêd¹ okreœlone w nich skutki prawne zachowañ godz¹cych w godnoœæ i
inne dobra osobiste19 .

Przyk³adem takiego przepisu szczególnego jest art. 183a §5 pkt 2 k.p.,
który dotyczy molestowania osoby zatrudnionej, jeœli dzia³anie takie bêdzie
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zwi¹zane z któr¹œ z cech objêtych zakazem dyskryminacji. Jest ono bowiem
w wiêkszym stopniu naruszeniem godnoœci osoby zatrudnionej ni¿ jej dys-
kryminacj¹. W doktrynie reprezentowany jest pogl¹d, ¿e z uwagi na zamiesz-
czenie definicji molestowania w art. 183a k.p. i odwo³anie siê poprzez § 2 do
§ 1 tego przepisu, definicja ta jest powi¹zana z kryteriami dyskryminacyjny-
mi zawartymi w kodeksie pracy. Ponadto molestowanie traktowane jako dys-
kryminacja w zatrudnieniu oprócz poni¿enia musi powodowaæ równie¿ sku-
tek w postaci pogorszenia sytuacji pracowniczej osoby molestowanej w sto-
sunku do innych osób zatrudnionych20 .

Z kolei molestowanie seksualne zawarte w art. 183a § 6 k.p. jest szcze-
gólnym przypadkiem dyskryminacji.

Szczególn¹ formê dyskryminacji ze wzglêdu na p³eæ stanowi molestowa-
nie seksualne. Mo¿e do niego dochodziæ zarówno miêdzy przedstawicielami
ró¿nej (heteroseksualnej), jak i tej samej p³ci (molestowanie homoseksualne).

O ile w doktrynie prawa pracy panuje zgodnoœæ co do tego, ¿e molesto-
wanie seksualne jest zawsze naruszeniem godnoœci osoby zatrudnionej w ro-
zumieniu art. 111 k.p., o tyle nie ma zgodnoœci, co do tego czy molestowanie
seksualne bêdzie zawsze naruszeniem zasady równego traktowania i niedy-
skryminacji. Czêœæ doktryny stoi bowiem na stanowisku, ¿e bêdzie ono naru-
szeniem tej zasady wówczas, gdy oprócz zaistnienia znamion wskazanych
w art. 183a § 6 k.p. wyst¹pi jednoczeœnie nieuzasadnione zró¿nicowanie sytu-
acji osoby zatrudnionej21 .

Inni przedstawiciele nauki prawa pracy s¹ zdania, ¿e w polskim syste-
mie prawnym ka¿de zachowanie bêd¹ce molestowaniem i molestowaniem
seksualnym jest dyskryminacj¹22 .

Wydaje siê jednak, ¿e nie nale¿y wiêc w ka¿dym przypadku uto¿sa-
miaæ molestowania seksualnego osoby zatrudnionej z naruszeniem zasady
równego traktowania i niedyskryminacji. Nie ka¿de bowiem zachowanie o
charakterze seksualnym stanowi jednoczeœnie przejaw ró¿nicowania przez
podmiot zatrudniaj¹cy statusu prawnego osób zatrudnionych, prowadz¹c do
niekorzystnych nastêpstw.

W œwietle tych pogl¹dów automatyczne klasyfikowanie wszystkich przy-
padków molestowania i molestowania seksualnego jako naruszenia zasady
niedyskryminacji mo¿e budziæ w¹tpliwoœci. Nie ka¿de z tych zachowañ sta-
nowi bowiem o zró¿nicowaniu sytuacji osób zatrudnionych. Bez w¹tpienia
seksualny szanta¿ niekorzystnie wp³ywa na status pracownika, skutkuj¹c np.
przesuniêciem na ni¿sze stanowisko, utrat¹ pracy itp. W przypadku gdy bê-
dziemy mieæ natomiast do czynienia z tzw. stworzeniem wrogich warunków
pracy nie jest takie oczywiste czy zawsze dojdzie do dyskryminacji. W œwie-
tle tych pogl¹dów molestowanie i molestowanie seksualne w zatrudnieniu
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nie posiadaj¹ce charakteru niedozwolonego ró¿nicowania osób zatrudnionych
bêdzie natomiast zawsze naruszeniem przez podmiot zatrudniaj¹cy obowi¹z-
ku poszanowania godnoœci i innych dóbr osobistych osób zatrudnionych23 .

W orzecznictwie s¹dowym wyra¿ono pogl¹d, ¿e obowi¹zek zapewnie-
nia osobie zatrudnionej bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pole-
ga na stworzeniu jej bezpiecznego œrodowiska pracy. Podmiot zatrudniaj¹cy
dopuszcza siê naruszenia tego obowi¹zku, jeœli wiedz¹c o stanie zagro¿enia
¿ycia lub zdrowia jednostki wywo³anego bezprawnym zachowaniem siê in-
nej osoby, nie podejmuje ¿adnych dzia³añ w celu usuniêcia takiego stanu
rzeczy24 . W szczególnoœci zachowania bêd¹ce molestowaniem i molestowa-
niem seksualnym uniemo¿liwiaj¹ stworzenie nêkanej przez te zachowania
osobie bezpiecznych warunków pracy. Zaniechanie podmiotu zatrudniaj¹ce-
go mo¿e wiêc polegaæ na braku reakcji wobec ujawnionych przypadków
molestowania i molestowania seksualnego, które prowadz¹ do niezachowa-
nia bezpiecznych warunków pracy.

Z implementacj¹ do prawa polskiego dyrektyw antydyskryminacyjnych
wi¹¿e siê wiele z³o¿onych problemów.

Pocz¹tkowo projekt nowelizacji kodeksu pracy zawiera³ jedynie ogólne
definicje “molestowania seksualnego” i “molestowania” przejête wprost z
dyrektywy 2002/73/WE.

Rz¹dowy projekt nowelizacji kodeksu pracy w art. 1 pkt 6 proponowa³,
aby w art. 183a § 4 k.p. przyjêto nastêpuj¹c¹ definicjê molestowania seksual-
nego: “Dyskryminowanym ze wzglêdu na p³eæ jest tak¿e ka¿de nieakcepto-
wane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnosz¹ce siê do p³ci pra-
cownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godnoœci lub poni¿enie
albo upokorzenie pracownika; zachowanie to mo¿e zawieraæ fizyczne, wer-
balne lub pozawerbalne elementy”25 .

W literaturze prawa pracy zosta³ zg³oszony postulat uzupe³nienia tych
definicji i nadania im bardziej szczegó³owej treœci. Argumentowano, ¿e uzu-
pe³nienie oraz udoskonalenie definicji mo¿e przyczyniæ siê do zwiêkszenia
skutecznoœci zwalczania tych zachowañ w Polsce26 .

Ostatecznie przepisy antydyskryminacyjne istniej¹ce w polskim ko-
deksie pracy zosta³y uzupe³nione definicj¹ molestowania i molestowania sek-
sualnego. Nowela okreœli³a jednak te pojêcia nieco inaczej ni¿ dyrektywy
2000/78/WE i 2002/73/WE. W œwietle tych ostatnich molestowanie jest nie-
po¿¹danym zachowaniem, zwi¹zanym z jednym z wymienionych kryteriów
dyskryminacji, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godnoœci osoby i
stworzenie atmosfery zastraszenia, wrogoœci, poni¿enia, upokorzenia lub
obrazy. Molestowanie seksualne jest podobnym zachowaniem o charakterze
seksualnym27 .
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W œwietle art. 183a§5 k.p. za molestowanie przyjmuje siê zachowanie,
którego celem lub skutkiem jest naruszenie godnoœci albo poni¿enie lub upo-
korzenie pracownika.

Za molestowanie seksualne, stanowi¹ce zarazem dyskryminowanie ze
wzglêdu na p³eæ, uwa¿a siê ka¿de nieakceptowane zachowanie o charakterze
seksualnym lub odnosz¹ce siê do p³ci pracownika, którego celem lub skut-
kiem jest naruszenie godnoœci lub poni¿enie albo upokorzenie pracownika;
na zachowanie to mog¹ siê sk³adaæ fizyczne, werbalne lub pozawerbalne ele-
menty (art. 183a§6 k.p.).

Molestowanie i molestowanie seksualne uznano wiêc w polskim ko-
deksie pracy za jedn¹ z form dyskryminacji. Przy czym w œwietle przepisów
wspólnotowych zakres podmiotowy zakazu dyskryminacji jest szerszy, po-
niewa¿ dotyczy nie tylko pracowników, lecz osób pozostaj¹cych w niepra-
cowniczym zatrudnieniu28 .

Zestawienie obu definicji stwarza wra¿enie, ¿e molestowanie jest zda-
rzeniem obiektywnym, a molestowanie seksualne subiektywnym (“nieakcep-
towane zachowanie”), chocia¿ w prawie wspólnotowym nie ma takiego roz-
ró¿nienia29 .

Polski ustawodawca, w odró¿nieniu od ustawodawcy unijnego, nie wi¹-
¿e molestowania jedynie z niektórymi kryteriami dyskryminacji tj. z niepo-
¿¹danym zachowaniem na tle p³ci (rasy, pochodzenia etnicznego, religii, prze-
konañ, wieku, niepe³nosprawnoœci, orientacji seksualnej). Takie rozwi¹zanie
prawne mo¿na uznaæ za rozszerzenie zakresu ochrony przed dyskryminacj¹
tak¿e ze wzglêdu na inne kryteria. Roli takiej nie pe³ni w szczególnoœci regu-
lacja zawarta w art. 183a §5 k.p., poniewa¿ jej rol¹ jest objêcie molestowania
pojêciem dyskryminacji. Poza tym w polskiej definicji przes³anki: narusze-
nia godnoœci i “poni¿enia lub upokorzenia pracownika” ujmuje siê jako prze-
s³anki alternatywne, a nie – jak to ma miejsce w definicji unijnej – jako pozo-
staj¹ce w koniunkcji30 .

Trudno nie zgodziæ siê te¿ z pogl¹dem, ¿e polska definicja molestowa-
nia uto¿samia to zachowanie jednak przede wszystkim z naruszeniem godno-
œci osób zatrudnionych, choæ mo¿e ono tak¿e stanowiæ przejaw dyskrymina-
cji. W rezultacie polski ustawodawca chroni godnoœæ anga¿uj¹c rozwi¹zania
prawne przewidziane na wypadek dyskryminacji ze wzglêdu na przyczyny
wymienione w art. 183a§1 k.p. Takie rozwi¹zania wykraczaj¹ zasadniczo poza
standard przyjêty w dyrektywach, 2000/78/WE oraz 2002/73/WE31 . Polska
kategoria “molestowanie” jest wiêc rozwi¹zaniem swoistym, odrêbnym od
unijnego, korzystniejszym dla pracowników. Konsekwencj¹ przyjêcia stano-
wiska, ¿e molestowanie i molestowanie seksualne s¹ przejawem dyskrymi-
nacji jest fakt, ¿e w œwietle art. 94 pkt 2b k.p. w zwi¹zku z art. 183a i 113 k.p.
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podmiot zatrudniaj¹cy ponosi odpowiedzialnoœæ za praktyki dyskryminacyj-
ne zatrudnionych u siebie osób (w tym tak¿e molestowanie i molestowanie
seksualne), je¿eli tylko nie przeciwdzia³a³ takim praktykom.

Molestowanie i molestowanie seksualne mieœci siê bowiem w kategorii
niedozwolonego ró¿nicowania pracowników, rodz¹cego podstawê do odszko-
dowania na podstawie art. 183d k.p.

W konsekwencji czego efektem uto¿samiania w polskim kodeksie pra-
cy molestowania i molestowania seksualnego z naruszeniem godnoœci oraz
z dyskryminacj¹ jest zaanga¿owanie œrodków indywidualnej ochrony praw-
nej przed dyskryminacj¹ do ca³ego szeregu naruszeñ godnoœci i innych dóbr
osobistych w zatrudnieniu, co prima facie – choæ korzystne dla osoby pozo-
staj¹cej w zatrudnieniu – jest wyrazem niekonsekwencji ustawodawcy.

Polskie przepisy nie odró¿niaj¹ natomiast molestowania (ze wzglêdu
na p³eæ) od molestowania seksualnego. Zawarte w nich pojêcie molestowa-
nia seksualnego obejmuje zarówno zachowania o charakterze seksualnym,
jak i “odnosz¹ce siê do p³ci”. Tymczasem tylko to pierwsze jest molestowa-
niem seksualnym w rozumieniu wspólnotowego prawa pracy32 .

W polskiej definicji molestowania seksualnego pominiêto te¿ pozosta-
j¹cy w koniunkcji z przes³ank¹ naruszenia godnoœci warunek okreœlony w pra-
wie wspólnotowym jako “w szczególnoœci stworzenie zastraszaj¹cego, wro-
giego, poni¿aj¹cego, upokarzaj¹cego lub obraŸliwego œrodowiska”.

Polskie definicje legalne “molestowania” i “molestowania seksualnego”
w znacznym stopniu odbiegaj¹ wiêc od rozwi¹zañ wspólnotowych. Ze wzglêdu
na istniej¹ce pewne rozbie¿noœci miêdzy prawem polskim a prawem wspólnoto-
wym w tym zakresie nale¿y d¹¿yæ do ich uzupe³nienia i udoskonalenia przy za³o-
¿eniu, ¿e polskie rozwi¹zania musz¹ byæ zgodne z prawem wspólnotowym i mog¹
zawieraæ wy¿sze standardy ochrony ni¿ przyjête w Unii Europejskiej.

Podczas gdy pozytywnie nale¿y oceniæ fakt, ¿e polskie prawo pracy
odzwierciedla klasyfikacjê rodzajów dyskryminacji wystêpuj¹cych w prawie
wspólnotowym, w¹tpliwoœci budzi wiêc kwestia prawid³owoœci konkretnych
definicji wprowadzonych do kodeksu pracy. Konieczna bêdzie w tym zakre-
sie interwencja ustawodawcy.

Wysoki standard ochrony przed molestowaniem i molestowaniem sek-
sualnym w zatrudnieniu przejawia siê w szczególnoœci we w³aœciwym ure-
gulowaniu rozk³adu ciê¿aru dowodu.

Dyrektywa Rady 1997/80/WE z 15 grudnia 1997 roku w sprawie ciê¿a-
ru dowodu w przypadkach dyskryminacji ze wzglêdu na p³eæ ustanowi³a jed-
nolite standardy w kwestii rozk³adu ciê¿aru dowodu33 .

W œwietle tej dyrektywy w przypadku wykazania przez osobê zaistnie-
nia faktów pozwalaj¹cych na przypuszczenie, ¿e zosta³a dyskryminowana,
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na stronê pozwan¹ przechodzi udowodnienie, ¿e nie dosz³o do naruszenia
zasady równego traktowania. Polska regulacja rozk³adu ciê¿aru dowodu
w sprawach na tle dyskryminacji, zawarta w art. 183b § 1 k.p. jest wynikiem
transpozycji art. 4 wy¿ej przywo³anej dyrektywy, zgodnie z którym jeœli oso-
by dyskryminowane wyka¿¹ przed s¹dem lub innym w³aœciwym organem, ¿e
zaistnia³e fakty, na podstawie których mo¿na domniemywaæ dyskryminacjê,
to ciê¿ar dowodu, ¿e nie mia³o to miejsca, spoczywaæ bêdzie na pozwanym.
Omawiana dyrektywa powoduje wiêc przesuniêcie ciê¿aru dowodu (prze-
ciwdowodu) na podmiot zatrudniaj¹cy, który pocz¹tkowo ci¹¿y³ na dyskry-
minowanym pracowniku. Obci¹¿enie pracodawcy ciê¿arem dowodu nastê-
puje jednak tylko po uwiarygodnieniu przez powoda jego twierdzenia, ¿e by³
dyskryminowany poprzez udowodnienie faktów pozwalaj¹cych przypuszczaæ,
¿e do owego naruszenia rzeczywiœcie dosz³o. Oznacza to, ¿e ciê¿arem dowo-
du obci¹¿ony jest nie tylko podmiot zatrudniaj¹cy34 .

Rozwi¹zanie to nie zosta³o wprost implementowane do polskiego ko-
deksu pracy. Sytuacja pracownika na gruncie polskiego kodeksu pracy jest
wiêc korzystniejsza od minimalnych standardów ochrony zawartych w dy-
rektywach wspólnotowych. Zrezygnowanie z obowi¹zku uwiarygodnienia
roszczenia w po³¹czeniu z domniemaniem dyskryminacji sprawia, ¿e na grun-
cie prawa polskiego mo¿na mówiæ o ca³kowitym przerzuceniu ciê¿aru dowo-
du na podmiot zatrudniaj¹cy. W polskiej regulacji pokrzywdzony nie musi
uwiarygadniaæ, i¿ naruszono zasadê niedyskryminacji. Wystarczy, ¿e zarzuci
pracodawcy dyskryminacjê oraz wyka¿e, ¿e jego sytuacja ró¿ni siê w sposób
dla niego niekorzystny od sytuacji innych osób. Natomiast w przypadku re-
gulacji wspólnotowej mamy raczej do czynienia z obdzieleniem nim obu stron.
Przyjête w Polsce rozwi¹zania czyni¹ zadoœæ trafnemu postulatowi ograni-
czenia stawianych wobec osoby zatrudnionej wymagañ dowodowych co do
minimum. Trudnoœci dowodowe nale¿¹ce do istoty spraw na tle dyskrymina-
cji wymagaj¹ bowiem daleko id¹cych œrodków poprawiaj¹cych sytuacjê pro-
cesow¹ powoda. W œwietle orzecznictwa s¹dowego osoba zatrudniona mo¿e
byæ z natury rzeczy obarczona tylko wstêpn¹ faz¹ ciê¿aru dowodu dyskrymi-
nacji, tj. ciê¿arem dowodu nierównego traktowania, poniewa¿ to pracodaw-
ca zna jego rzeczywist¹ przyczynê i jest w stanie obroniæ siê przed faktycz-
nym domniemaniem dyskryminacji35 . Wad¹ polskiej regulacji jest natomiast
ograniczenie swobodnej oceny s¹du przez ustanowienie domniemania praw-
nego36 .

Do kodeksu pracy nie wprowadzono jednak jak dot¹d przepisu o ochro-
nie osób sk³adaj¹cych zeznania w obronie ofiary molestowania seksualnego,
co znacznie utrudni proces dowodowy.
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IV. Œrodki prawne przys³uguj¹ce osobom zatrudnionym z tytu³u
molestowania lub molestowania seksualnego.
W œwietle wyk³adni literalnej i systemowej konieczn¹ przes³ank¹ naby-

cia prawa do odszkodowania z art. 183d k.p. jest stwierdzenie naruszenia przez
sprawcê nakazu równego traktowania w zatrudnieniu przez pracodawcê. Na-
tomiast samo powstanie szkody nie jest wystarczaj¹c¹ przes³ank¹, poniewa¿
mo¿liwa jest taka sytuacja, w której dyskryminowany pracownik nie poniós³
¿adnej szkody. Zazwyczaj jednak zjawisku dyskryminacji towarzyszy powsta-
nie szkody a odszkodowanie z art. 183d k.p. stanowi formê naprawienia szko-
dy poniesionej przez pracownika na skutek dyskryminuj¹cej decyzji praco-
dawcy, i wówczas dla okreœlenia jego wysokoœci nale¿y wykazaæ rozmiary
poniesionej szkody. Niemniej jednak szkoda nie jest wystarczaj¹c¹ przes³an-
k¹ nabycia prawa do tego odszkodowania. Nie zawsze stanowi ona te¿ kryte-
rium ustalenia jego wysokoœci. Bez wzglêdu bowiem na rozmiary szkody, a
nawet fakt jej wyst¹pienia, dyskryminowanemu pracownikowi przys³uguje
odszkodowanie w wysokoœci nie ni¿szej, ni¿ najni¿sze wynagrodzenie za pra-
cê37 . Nadto literalna wyk³adnia przepisów prawa pracy prowadzi do wnio-
sku, ¿e do “pracodawcy u¿ytkownika”, u którego wykonuje pracê pracownik
tymczasowy nie ma zastosowania art. 183d k.p. przewiduj¹cy sankcjê odszko-
dowawcz¹38 .

W stosunku do omawianego odszkodowania zrezygnowano z ograni-
czenia górnej granicy wysokoœci odszkodowania, by mog³o ono pe³niæ funk-
cjê kompensacyjn¹. Rozwi¹zanie to pozostaje w zgodzie z orzecznictwem
Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci39 , który orzek³, i¿ w przypadku
naruszenia zasady równego traktowania, odszkodowanie przyznane dyskry-
minowanemu pracownikowi musi byæ odpowiednie w stosunku do poniesio-
nej szkody. Omawiane dyrektywy antydyskryminacyjne przewiduj¹ bowiem,
¿e pañstwa cz³onkowskie ustalaj¹ sankcje, które mog¹ obejmowaæ odszko-
dowania dla ofiar dyskryminacji. Odszkodowania te musz¹ byæ skuteczne,
proporcjonalne, dolegliwe i mieæ charakter prewencyjny.

Zdaniem Trybuna³u przepisy dyrektyw antydyskryminacyjnych nale¿y
bowiem interpretowaæ w ten sposób, ¿e szkoda poniesiona przez osobê dys-
kryminowan¹ nie mo¿e byæ limitowana górn¹ granic¹ ustawow¹ lub przez
wy³¹czenie mo¿liwoœci przyznania odsetek40 .

Polska regulacja, w œwietle której osobie dyskryminowanej przys³u-
guje odszkodowanie z mocy art. 183d k.p. w wysokoœci nie ni¿szej ni¿ mini-
malne wynagrodzenie za pracê zasadniczo odpowiada tym wymogom41 .
Wysokoœæ odszkodowania z art. 183d k.p. nie jest bowiem limitowana, co
otwiera drogê do dochodzenia wiêkszych odszkodowañ. Zniesienie dotych-
czasowej maksymalnej wysokoœci odszkodowania, “nie wy¿szej ni¿ szeœcio-



48

krotnoœæ tego wynagrodzenia” nale¿y przyj¹æ wiêc z zadowoleniem jako zgod-
ne z prawem europejskim.

Warto jednak zauwa¿yæ, ¿e polski kodeks pracy limituje jednak nadal
wysokoœæ niektórych przyznawanych przez s¹d pracy œwiadczeñ w tym z ty-
tu³u bezprawnego rozwi¹zania stosunku pracy, w przypadku gdy zwolnienie
pracownika jest form¹ represji za skorzystanie przez tego ostatniego z prze-
pisów antydyskryminacyjnych42 . Tymczasem w œwietle orzecznictwa ETS
ustalenie górnego pu³apu tych œwiadczeñ bez mo¿liwoœci ich podwy¿szania
przez s¹d jest niezgodne z celami omawianej dyrektywy.

Jak zauwa¿a siê w doktrynie, przepis art. 183d k.p. przyznaje osobie,
w stosunku do której naruszano zasadê równego traktowania w zatrudnieniu
oraz zasadê poszanowania dóbr osobistych, prawo do odszkodowania. Przy
czym dominuje pogl¹d, ¿e naruszenie tej zasady ma miejsce tylko wtedy, gdy
podmiot zatrudniaj¹cy postêpuje w sposób umyœlny, czyli zachodzi tylko wtedy
gdy zachowanie tego podmiotu jest bezprawne (polega na istnieniu okreœlo-
nego niedopuszczalnego zró¿nicowania sytuacji osób zatrudnionych) oraz
jest ono jednoczeœnie przez niego zawinione43 .

Pojawia siê problem, czy pracownik mo¿e równie¿, obok wspomnia-
nego odszkodowania, zg³aszaæ roszczenia o œwiadczenia, których zosta³ po-
zbawiony lub ich wysokoœæ zosta³a ograniczona wskutek dyskryminacji.44

Powstaje pytanie, czy polski ustawodawca zapewni³ skuteczne docho-
dzenie tych roszczeñ wynikaj¹cych z norm omawianej dyrektywy. Noweli-
zacja kodeksu pracy odnosi siê tylko do odszkodowania, nie wspomina nato-
miast o innych roszczeniach. W polskim kodeksie pracy brak mo¿liwoœci
wydania nakazu równego traktowania, ustalenia równej pensji czy te¿ naka-
zu okreœlonego zachowania lub zaniechania.

Wprawdzie dyrektywa nie wymaga bezpoœrednio ustanowienia innych
roszczeñ poza odszkodowaniem, jednak nie zawsze odszkodowanie bêdzie
najskuteczniejszym sposobem dochodzenia praw z tytu³u dyskryminacji. Przy-
znanie innych roszczeñ wydaje siê byæ szczególnie istotne w œwietle zmie-
nionego art. 6 dyrektywy 2002/73/WE, który przewiduje obowi¹zek wyegze-
kwowania wszystkich praw wynikaj¹cych z dyrektywy45 .

Przyk³adowo w Irlandii wprowadzono sankcje karne w postaci kary
grzywny za nierespektowanie zasady równouprawnienia i niezastosowanie
siê przez podmiot zatrudniaj¹cy do upomnienia wydanego przez kompetent-
ny organ. Podobnie jest w przypadku, jeœli podmiot ten zwolni osobê zatrud-
nion¹ z powodu skorzystania przez ni¹ z uprawnieñ przys³uguj¹cych jej z ty-
tu³u naruszenia zasady równego traktowania46 .

Poza tym polski kodeks pracy przewiduje wy³¹cznie zakaz dyskrymina-
cji w zatrudnieniu, natomiast nie reguluje kwestii równouprawnienia w przy-
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padku ubiegania siê o szkolenia lub przynale¿noœæ do stowarzyszeñ zawodo-
wych, czego wymaga zmieniony art. 3 ust. 1 lit. d omawianej dyrektywy.

W orzecznictwie S¹du Najwy¿szego uznano równie¿, ¿e nie istnieje
mo¿liwoœæ zg³aszania przez dyskryminowanych pracowników roszczeñ o
bezprawne nieprzyznanie œwiadczenia lub o odszkodowanie bezpoœrednio na
podstawie przepisów art. 112 i 113 k.p. Podstawê prawn¹ dla przyznania po-
wy¿szych œwiadczeñ stanowi natomiast - zdaniem S¹du Najwy¿szego – na-
ruszenie innych przepisów prawa pracy np. art. 81 k.p. lub ocena zachowania
pracodawcy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego o czynach niedo-
zwolonych (art. 415 w zw. z art. 300 k.p.)47 .

Jak siê jednak wydaje wobec treœci art. 183d k.p. nale¿y jednak zgodziæ
siê z argumentacj¹ doktryny, ¿e nie zachodz¹ przes³anki okreœlone w art. 300
k.p., warunkuj¹ce dochodzenie naprawienia szkody powsta³ej w wyniku dys-
kryminacji na podstawie art. 415 i 471 k.c., poniewa¿ w tym przypadku nie
wystêpuje luka w prawie, a sankcj¹ za dyskryminuj¹ce zachowanie jest od-
szkodowanie okreœlone w art. 183d k.p.48

Trudno natomiast zgodziæ siê ze stanowiskiem, wedle którego, jeœli prze-
jawem dyskryminacji jest zachowanie naruszaj¹ce godnoœæ (art. 183a §5 k.p.),
dyskryminowana osoba nie mo¿e dochodziæ zadoœæuczynienia pieniê¿nego
na podstawie art. 23 i 24 k.c.49

Jak ju¿ zauwa¿ono cywilnoprawna ochrona dóbr osobistych przys³ugu-
je bowiem zawsze niezale¿nie od ochrony tych dóbr zawartej w innych prze-
pisach i zasada okreœlona w art. 300 k.p. nie znajduje tu zastosowania50 .

Ponadto w sytuacji zachowania przez pracodawcê biernej postawy wo-
bec aktów dyskryminacji w zatrudnieniu ze strony osób trzecich np. prze³o-
¿onego lub wspó³pracownika naruszaj¹c przy tym przepis art. 94 pkt 2b k.p.,
dyskryminowany pracownik mo¿e na podstawie art. 551 §1 k.p. rozwi¹zaæ
umowê o pracê bez wypowiedzenia i dochodziæ stosownego odszkodowa-
nia51 . Prawo do odszkodowania jest niezale¿ne od innych roszczeñ wynika-
j¹cych z dyskryminacyjnego zachowania siê podmiotu zatrudniaj¹cego, co
oznacza, ¿e kumulatywnie mo¿e zostaæ przyznane w tym zakresie odszkodo-
wanie na podstawie art. 183d k.p. i odszkodowanie z art. 45 § 1 k.p.52

Trudno nie wspomnieæ równie¿ o pozosta³ych sankcjach za naruszenie
zakazu niedyskryminacji osób zatrudnionych takich jak: niewa¿noœæ umów
o pracê i innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy oraz
nie obowi¹zywania postanowieñ uk³adów zbiorowych pracy i innych opar-
tych na ustawie porozumieñ zbiorowych, regulaminów oraz statutów okre-
œlaj¹cych prawa i obowi¹zki stron stosunku pracy, naruszaj¹cych zasadê rów-
nego traktowania w zatrudnieniu.
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Analizuj¹c œrodki ochrony prawnej przed dyskryminacj¹ w zatrudnie-
niu, nale¿y tak¿e rozwa¿yæ kwestiê dopuszczalnoœci wytoczenia przez dys-
kryminowanych pracowników powództwa o ustalenie na podstawie art. 189
k.p.c. Jak siê wydaje dyskryminowana osoba nie ma jednak interesu prawne-
go w wytoczeniu powództwa o ustalenie, ¿e decyzja pracodawcy w okreœlo-
nej sprawie stanowi naruszenie zakazu dyskryminacji53 . Nie mo¿na natomiast
wykluczyæ powództwa osoby zatrudnionej o ustalenie w³aœciwego wynagro-
dzenia, je¿eli zosta³o ono zani¿one z powodu dyskryminacji54 .

De lege ferenda w polskim ustawodawstwie rozwiniêcia wymaga jed-
nak przepis art. 1 ust. 2 dyrektywy 2002/73/WE nak³adaj¹cy na pañstwa cz³on-
kowskie obowi¹zek zastosowania œrodków zapobiegaj¹cych molestowaniu i
molestowaniu seksualnemu. Z treœci tego przepisu dyrektywy wynika, ¿e
zwalczanie molestowania wymaga podjêcia kompleksowych dzia³añ wspo-
magaj¹cych ustanowienie normy prawnej zakazuj¹cej takich zachowañ.
W szczególnoœci chodzi tu o instytucjê dialogu spo³ecznego, wyposa¿enie
w³aœciwych organizacji w czynn¹ legitymacjê procesow¹ w sprawach doty-
cz¹cych molestowania, powo³ania niezale¿nych organów promuj¹cych za-
trudnienie wolne od dyskryminacji itp.55

Wa¿nym sposobem zapobiegania molestowaniu seksualnemu jest tak-
¿e zawarcie w uk³adzie zbiorowym pracy lub w akcie wewn¹trzzak³adowym,
np. regulaminie pracy, odpowiednich postanowieñ dotycz¹cych szczegó³o-
wych kwestii odnoœnie œrodków ochronnych przed molestowaniem i mole-
stowaniem seksualnym. W szczególnoœci przepisy te powinny zawieraæ bez-
wzglêdne zobowi¹zanie podmiotu zatrudniaj¹cego do podjêcia wszelkich
dzia³añ zmierzaj¹cych do zapobiegania oraz zwalczania molestowania i mo-
lestowania seksualnego56 .

Wprowadzenie takich postanowieñ w regulaminie pracy czy te¿ w uk³a-
dzie zbiorowym pracy jest zgodne z prawem i jak najbardziej po¿¹dane. Wszak
postanowienia powy¿szych Ÿróde³ prawa pracy mog¹ dotyczyæ bardzo szero-
kiego zakresu praw i obowi¹zków. Co wiêcej wydaje siê, ¿e w sytuacji gdy
podmiot zatrudniaj¹cy nie podejmuje dzia³añ prewencyjnych, takich jak np.
okreœlenie w regulaminie pracy czy te¿ uk³adzie zbiorowym zachowañ, które
nie s¹ tolerowane w stosunkach miêdzyludzkich wraz z towarzysz¹cymi im
sankcjami, przeprowadzenie odpowiedniego instrukta¿u dla nowo zatrudnio-
nych, okreœlenie trybu zg³aszania skarg przez potencjalne ofiary molestowa-
nia, to mo¿na mu zarzuciæ brak stworzenia bezpiecznych i higienicznych wa-
runków pracy57 . Podmiot zatrudniaj¹cy powinien równie¿ opracowaæ i wy-
daæ informatory i instrukcje maj¹ce na celu umo¿liwienie przeprowadzenia
postêpowania ze skargi o molestowanie i molestowanie seksualne.
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Jadwiga Piechocka
Region Œl¹sko-D¹browski NSZZ „Solidarnoœæ”

Mobbing i jego przejawy

I. Wstêp
W miejscu pracy czêstokroæ mamy do czynienia z konfliktami wystêpu-

j¹cymi pomiêdzy prze³o¿onymi i podw³adnymi, a tak¿e pomiêdzy wspó³pra-
cownikami. Wydaje siê to byæ nieod³¹czn¹ czêœci¹ stosunków miêdzyludz-
kich w stosunkach pracy. Jednak¿e czêœæ tych konfliktów przybiera postaæ,
której nie mo¿na zaakceptowaæ.

W ostatnim æwieræwieczu naukowcy zajmuj¹cy siê badaniem stosunków
miêdzyludzkich i procesów kierowania ludŸmi w organizacjach wyró¿nili szcze-
gólny rodzaj konfliktu w miejscu pracy. Konflikt ten zosta³ okreœlony mianem
mobbingu. Zjawisko to sta³o siê przedmiotem badañ naukowych oraz opraco-
wañ naukowych zarówno z zakresu socjologii, psychologii, jak i prawa.

Problem mobbingu ma du¿y wp³yw na funkcjonowanie organizacji,
a przede wszystkim na pracowników tych¿e organizacji. Dlatego opisywanie jego
przejawów, rozpoznawanie jego przyczyn oraz profilaktyka antymobbingowa maj¹
donios³e znaczenie dla stosunków miêdzyludzkich w miejscu pracy.

Niniejsze opracowanie ma na celu zdefiniowanie mobbingu, przedsta-
wienie okolicznoœci w jakich najczêœciej wystêpuje. Przedstawione zostan¹
równie¿ przyk³ady mobbingu, które by³y przedmiotem postêpowania s¹do-
wego, jak równie¿ te, w których nie dosz³o do postêpowania s¹dowego.

II. Pojêcie mobbingu

1. Definicja
Zdefiniowanie mobbingu jest niezwykle wa¿ne zarówno dla celów ba-

dawczych, jak i praktycznych. Z³o¿onoœæ tego zjawiska spowodowa³a, ¿e w
literaturze wystêpuje wiele definicji mobbingu, które nie okreœlaj¹ go w spo-
sób jednoznaczny.

Okreœlenie “mobbing” w odniesieniu do œrodowiska pracy po raz pierw-
szy zosta³o u¿yte i zdefiniowane przez szwedzkiego psychiatrê i psychoso-
cjologa Heinza Leymanna w raporcie z badañ, które przeprowadzi³ on w Szwe-
cji w latach 1982 – 19831 .

Heinz Leymann definiuje mobbing jako “wrog¹ i nieetyczn¹ komunika-
cjê pomiêdzy jednym lub grup¹ pracowników, a innym, który zosta³ zepchniêty
do pozycji obronnej i pozbawiony pomocy. Dzia³ania te zdarzaj¹ siê czêsto,
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co najmniej raz w tygodniu i przez co najmniej pó³ roku, z powodu których
maltretowanie koñczy siê znacznym umys³owym uszkodzeniem i ubóstwem
wynikaj¹cym z urazów psychicznych powoduj¹cych niezdolnoœæ obrony do-
tychczasowego miejsca pracy i znalezienia nowego zatrudnienia”.

W przytoczonej definicji mobbing okreœlany jest nie przez zachowania,
lecz przez to, jakie przynosz¹ one skutki. Przedmiotem badañ Leymanna nie s¹
zachowania sk³adaj¹ce siê na mobbing lecz umys³owe i psychosomatyczne stresy
oraz ich rezultaty w postaci chorób somatycznych i psychosomatycznych, utra-
ty pracy i motywacji do szukania nowego zatrudnienia, bezradnoœæ i ubóstwo.

Na skutki mobbingu zwraca w swej definicji mobbingu Marie-France
Hirigoyen. Zjawisko to jest przez ni¹ definiowane przez wskazanie skutków
molestowania moralnego w pracy dla zdrowia psychicznego i fizycznego pra-
cownika. “Wszelkie niew³aœciwe postêpowanie (gest, s³owo, zachowanie, po-
stawa), które przez sw¹ powtarzalnoœæ czy systematycznoœæ narusza godnoœæ
lub integralnoœæ psychiczn¹ b¹dŸ fizyczn¹ osoby, nara¿aj¹c j¹ na utratê zatrud-
nienia lub pogarszaj¹c atmosferê pracy. Molestowanie moralne to przemoc w
ma³ych dawkach, która jest jednak bardzo destrukcyjna. Ka¿dy atak wziêty z
osobna nie jest naprawdê czymœ powa¿nym, o agresji stanowi skumulowany
efekt czêstych i powtarzalnych mikrourazów”2 .

Miêdzynarodowa Organizacja Pracy równie¿ opracowa³a definicjê mob-
bingu, okreœlaj¹c to zjawisko jako agresywne zachowanie, które mo¿emy
okreœliæ jako mœciwe, okrutne, z³oœliwe lub upokarzaj¹ce usi³owanie zaszko-
dzenia jednostce lub grupie pracowników. Obejmuje ono sprzysiêganie siê
lub mobbing przeciwko wybranemu pracownikowi, który staje siê przedmio-
tem psychicznego drêczenia. Mobbing charakteryzuje siê sta³ymi, negatyw-
nymi uwagami lub krytyk¹, spo³ecznym izolowaniem danej osoby, plotko-
waniem lub rozprzestrzenianiem fa³szywych informacji.

Podobne definicje mo¿emy spotkaæ w polskiej literaturze naukowej.
Wed³ug Heleny Szewczyk “Mobbing w miejscu pracy lub w zwi¹zku z prac¹
polega na wrogim i nieetycznym, systematycznie powtarzaj¹cym siê zacho-
waniu, skierowanym wobec jednej lub kilku osobom, którego rezultatem jest
psychiczne, psychosomatyczne i spo³eczne wyniszczenie pracownika. Szcze-
gólnie wa¿ny jest w tym przypadku aspekt zdrowotny ca³ego zagadnienia, co
odró¿nia zjawisko mobbingu od zwyk³ego konfliktu. Pod wp³ywem mobbin-
gu osoby poszkodowane zostaj¹ zepchniête w beznadziejnoœæ, bezradnoœæ
oraz trac¹ mo¿liwoœæ obrony. Tego rodzaju dzia³ania charakteryzuj¹ siê du¿¹
czêstotliwoœci¹ wystêpowania i utrzymaniem siê przez d³u¿szy czas (przy-
najmniej przez pó³ roku). Istot¹ mobbingu jest to, ¿e mo¿e on powodowaæ u
nêkanego pracownika silny stres, który jest przyczyn¹ ró¿nego rodzaju dole-
gliwoœci, chorób psychosomatycznych i psychicznych”3 .
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W zbli¿ony sposób mobbing jest okreœlany przez Reginê Talik, która
definiuje go jako “nieetyczne, wrogie systematycznie powtarzaj¹ce siê za-
chowanie skierowane wobec jednej lub kilku osób. S¹ to dzia³ania polegaj¹-
ce na stwarzaniu wrogiej atmosfery w pracy, terroryzowaniu i dyskredytowa-
niu dzia³añ osób lub osoby, które w jakiœ sposób nie psuj¹ do zespo³u”4 .

Próbê ca³oœciowego ujêcia zjawiska mobbingu podjêli Agata Bechow-
ska-Gebhardt i Tadeusz Stalewski definiuj¹c mobbing jako “nieetyczne i irra-
cjonalne z punktu widzenia celów organizacji dzia³anie polegaj¹ce na d³ugo-
trwa³ym, powtarzaj¹cym siê i bezpodstawnym drêczeniu pracownika przez prze-
³o¿onych lub wspó³pracowników; jest to poddanie ofiary przemocy ekonomicz-
nej, psychicznej i spo³ecznej w celu zastraszenia, upokorzenia i ograniczenia
jej zdolnoœci obrony; jest to zjawisko odczuwane subiektywnie, ale daj¹ce siê
intersubietywnie potwierdziæ; jest to wielofazowy proces, w którym mobber
stosuje metody manipulacji od najbardziej subtelnych i niezauwa¿alnych przez
ofiarê po najbardziej drastyczne, powoduj¹ce u ofiary izolacjê spo³eczn¹, jej
autodeprecjacjê, poczucie krzywdy, bezsilnoœci i odrzucenia przez wspó³pra-
cowników, a w konsekwencji silny stres i choroby somatyczne i psychiczne”5 .

Ustaw¹ z dnia 14 listopada 2003 r.6 , która wesz³a w ¿ycie 1 stycznia
2004 r., do kodeksu pracy wprowadzono art. 943, który w § 2 zawiera  nastê-
puj¹c¹ definicjê mobbingu: “Mobbing oznacza dzia³ania lub zachowania
dotycz¹ce pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegaj¹ce
na uporczywym i d³ugotrwa³ym nêkaniu lub zastraszaniu pracownika, wy-
wo³uj¹ce u niego zani¿on¹ ocenê przydatnoœci zawodowej, powoduj¹ce lub
maj¹ce na celu poni¿enie lub oœmieszenie pracownika, izolowanie go lub
wyeliminowanie z zespo³u wspó³pracowników”.

Definicja ta jest zbyt ogólna a pojêcia w niej zawarte s¹ niedookreœlone,
co stwarza problemy w identyfikowaniu mobbingu w organizacjach. Czêsto
do mobbingu próbuje zaliczyæ siê zdarzenia, dzia³ania, sytuacje, które wystê-
puj¹ bardo licznie w stosunkach miêdzyludzkich, np. konflikty, animozje,
ró¿nego rodzaju spiêcia wystêpuj¹ce pomiêdzy prze³o¿onymi i pracownika-
mi, a tak¿e pomiêdzy wspó³pracownikami.

2. Cechy mobbingu
Na podstawie definicji przytoczonych powy¿ej mo¿na wyró¿niæ kilka cech

charakterystycznych dla zjawiska mobbingu. G³ówne cechy mobbingu to:
a) powtarzalnoœæ dzia³añ mobbuj¹cych w d³ugim okresie czasu – przeœla-

dowanie w ramach mobbingu ma charakter sta³y, trwa przez d³ugi czas
(zazwyczaj przyjmuje siê okres szeœciu miesiêcy), chocia¿ nasilenie
dzia³añ jest zmienne w czasie. Przeœladowca stale ma negatywny stosu-
nek do ofiary;
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b) celowoœæ dzia³añ agresora zmierzaj¹cych do poni¿enia, upokorzenia
mobbowanej osoby, eliminacji ofiary z najbli¿szego otoczenia. Czêsto
dzia³ania te zmierzaj¹ do os³abienia pozycji ofiary i zmuszenia jej do
odejœcia z pracy;

c) “psychiczny” charakter mobbingu, wyró¿niaj¹cy siê podejmowaniem
dzia³añ przybieraj¹cych formy nêkania psychicznego, tylko incydental-
nie fizycznego.
Oprócz tych trzech g³ównych cech mobbingu, mo¿na wyró¿niæ ponadto

zale¿noœæ oraz wyrachowanie postêpowania agresora.
Zale¿noœæ wystêpuj¹ca w mobbingu mo¿e byæ powi¹zana z zale¿noœci¹

s³u¿bow¹. Jednak¿e równie czêsto wystêpuje zale¿noœæ od agresora, który
bêd¹c wspó³pracownikiem wykorzystuje swoj¹ uprzywilejowan¹ pozycjê w
grupie, swoje mo¿liwoœci oddzia³ywania na innych w celu pognêbienia ofia-
ry, co powoduje powstanie wiêzi zale¿noœci pomiêdzy mobberem a ofiar¹.

Natomiast wyrachowanie objawia siê œrodkami stosowanymi przez prze-
œladowcê, takimi jak k³amstwo, intryga, oszczerstwa, plotki, podstêp. Wszystkie
œrodki pozwalaj¹ce osi¹gn¹ zamierzony cel s¹ akceptowane przez przeœladowcê.

3. Podstawowe dzia³ania w ramach mobbingu
Metody i techniki dzia³añ podejmowanych w ramach mobbingu s¹ bar-

dzo liczne i zró¿nicowane. S¹ to zarówno metody o bardzo drastycznym cha-
rakterze, jak i maj¹ce postaæ subtelnej manipulacji pracownikiem i jego oto-
czeniem, które s¹ trudne do zidentyfikowania i udowodnienia oraz obronie-
nia siê przed nimi. Cech¹ wspóln¹ dla wszystkich metod jest celowe i œwia-
dome dzia³anie na szkodê wybranej ofiary.

W literaturze opisuj¹cej mobbing wyró¿nia siê zachowania godz¹ce w
sferê zwi¹zan¹ z wykonywaniem obowi¹zków pracowniczych oraz zachowa-
nia zwi¹zane z osobist¹ sfer¹ ¿ycia ofiar mobbingu. Wœród tych pierwszych
wyró¿nia siê nastêpuj¹ce dzia³ania:
- zagra¿aj¹ce statusowi zawodowemu,
- izolowanie,
- umyœlne doprowadzanie do przeci¹¿enia prac¹,
- destabilizacja zawodowa poprzez umniejszanie roli pracownika.

Heinz Leymann stworzy³ listê zachowañ mobbingowych, odnosz¹cych
siê zarówno do sfery osobistej, jak i zawodowej ofiary7 . Podzieli³ je na piêæ
kategorii:
A. Dzia³ania utrudniaj¹ce proces komunikowania siê, które polegaj¹ m.in.

na:
- ograniczeniu lub utrudnieniu ofierze mo¿liwoœci wypowiadania siê,
- ci¹g³ym przerywaniu wypowiedzi,



58

- reagowaniu krzykiem i wyzwiskami na wypowiedzi ofiary,
- ci¹g³ym krytykowaniu wykonywanej pracy lub ¿ycia osobistego,
- stosowaniu gróŸb ustnych i pisemnych.
B. Dzia³ania wp³ywaj¹ce negatywnie na relacje spo³eczne, to:
- unikanie przez prze³o¿onego kontaktu z ofiar¹, rozmów z ni¹,
- ograniczenie mo¿liwoœci wypowiadania siê ofiary,
- fizyczne i spo³eczne izolowanie ofiary,
- ostentacyjne ignorowanie i lekcewa¿enie.
C. Dzia³ania naruszaj¹ce wizerunek ofiary, to w szczególnoœci:
- obmawianie,
- rozsiewanie plotek,
- oœmieszanie,
- ¿artowanie i przeœmiewanie ¿ycia prywatnego,
- sugerowanie zaburzeñ psychicznych,
- atakowanie pogl¹dów politycznych lub przekonañ religijnych,
- insynuacje o charakterze seksualnym.
D. Dzia³ania uderzaj¹ce w pozycjê zawodow¹ ofiary, wœród których mo¿-

na wyró¿niæ:
- wymuszanie wykonywania zadañ naruszaj¹cych godnoœæ osobist¹,
- kwestionowanie podejmowanych przez ofiarê decyzji,
- nie przydzielanie ofierze ¿adnych zadañ do realizacji,
- przydzielanie zadañ zbyt trudnych, przerastaj¹cych kompetencje i mo¿-

liwoœci ofiary,
- wydawanie absurdalnych i sprzecznych poleceñ.
E. Dzia³ania uderzaj¹ce w zdrowie ofiary, polegaj¹ce w szczególnoœci na:
- zlecaniu prac szkodliwych dla zdrowia, niedostosowanych do mo¿liwo-

œci ofiary,
- gro¿eniu u¿ycia si³y fizycznej wobec ofiary,
- stosowaniu przemocy fizycznej o nieznacznym nasileniu,
- dzia³aniach o pod³o¿u seksualnym, wykorzystywanie seksualne,
- przyczynianiu siê do powstawania strat materialnych powodowanych

przez ofiarê, skutkuj¹cych ponoszeniem przez ofiarê kosztów.
Równie¿ Marie-France Hirigoyen wyró¿ni³a i opisa³a dzia³ania podej-

mowane w procesie mobbingu. Wed³ug niej stosowanie mobbingu musi byæ
poprzedzone przygotowaniem ofiary w celu doprowadzenia jej do stanu po-
datnoœci na mobbing. I tak pocz¹tkiem procesu mobbingu jest naruszenie
poczucia bezpieczeñstwa ofiary, polegaj¹ce na stawianiu wygórowanych wy-
magañ lub zlecanie zadañ nienale¿¹cych do jej obowi¹zków, przesadnej kon-
troli, inwigilacji, drobiazgowym rozliczaniem czasu pracy, utrzymywaniu w
poczuciu ci¹g³ego zagro¿enia potêgowanego celow¹ dezinformacj¹.
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Kolejnym etapem jest naruszenie warunków pracy poprzez pozbawie-
nie ofiary jej autonomii, odebraniu dostêpu do narzêdzi pracy, zlecanie zadañ
wykraczaj¹cych poza posiadane kompetencje, blokowanie awansu, wywie-
ranie presji na ofiarê aby nie upomina³a siê o swoje prawa, nierespektowanie
orzeczeñ lekarskich.

W nastêpnej kolejnoœci wystêpuje odmowa komunikacji wprost, czyli
unikanie przez mobbera otwartego dialogu. Agresor mno¿y pretensje wobec
ofiary, ale unika wyjaœnienia swojej postawy, kryteriów oceny pracownika.
Parali¿ ofiary, jaki wywo³uje takie postêpowanie, uniemo¿liwia obronê, co z
kolei u³atwia agresorowi kontynuowanie ataków. Zarzuty s¹ formu³owane w
sposób  nieprecyzyjny, dwuznaczny.

Jednym z elementów mobbingu jest pomniejszanie samooceny i warto-
œci ofiary, etykietowanie jej i manipulowanie informacjami na jej temat w
œrodowisku zawodowym.

Typowym dzia³aniem mobbingowym jest równie¿ izolacja ofiary. Chodzi
tu przede wszystkim o izolacjê spo³eczn¹, wy³¹czenie ofiary z dotychczasowe-
go œrodowiska w pracy, zerwanie jej wiêzi ze wspó³pracownikami. Osobom
osamotnionym trudniej jest broniæ siê przed agresj¹ mobbera.

Kolejnym dzia³aniem jest szykanowanie po³¹czone z popychaniem do
b³êdów. Prze³o¿eni z racji pe³nionej funkcji mog¹ zlecaæ bezu¿yteczne, de-
graduj¹ce lub niemo¿liwe do wykonania zadania. Popchniêcie ofiary do b³ê-
du, np. poprzez zatajenie informacji niezbêdnych do prawid³owego wykona-
nia zadania, umo¿liwia negatywn¹ ocenê pracy i poni¿enie pracownika.

Aby mówiæ o mobbingu wymienione wy¿ej dzia³ania nie musz¹ wystê-
powaæ jednoczeœnie. Istotnym natomiast jest, aby jedno lub kilka z tych dzia-
³añ wystêpowa³y przez d³u¿szy okres czasu i by³y powtarzalne.

III. Czynniki sprzyjaj¹ce powstawaniu mobbingu
Z³o¿onoœæ zjawiska mobbingu nie pozwala na wyodrêbnienie wyraŸne-

go schematu powstania mobbingu, który pozwoli³by na jednoznaczne okre-
œlenie, w której organizacji i wobec których osób zaistnieje zjawisko mob-
bingu. Badania wskazuj¹, ¿e stworzenie szablonowej charakterystyki poten-
cjalnej ofiary mobbingu, opisu sprawców b¹dŸ potencjalnych sprawców jest
niemo¿liwe, jak równie¿ niemo¿liwym jest okreœlenie œrodowiska pracy, w
którym wyst¹pienie mobbingu jest niemal¿e pewne.

Pojawienie siê dzia³añ mobbingowych jest uzale¿nione od wielu czyn-
ników, z których czêœæ daje siê zaobserwowaæ i kontrolowaæ, a czêœæ pozo-
staje niezauwa¿alna i nale¿y do sfery relacji i zasad funkcjonuj¹cych niefor-
malnie.
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Wœród czynników sprzyjaj¹cych powstawaniu mobbingu mo¿na wymie-
niæ czynniki spo³eczne, organizacyjne oraz w³aœciwoœci indywidualne pra-
cowników.

Wœród przyczyn spo³ecznych powstawania mobbingu w œrodowisku
pracy jest zmniejszaj¹ce siê znaczenie zwi¹zków zawodowych i postêpuj¹ca
indywidualizacja stosunków pracy. Brak przynale¿noœci do grupy powoduje,
¿e izolacja ofiary jest ³atwiejsza do osi¹gniêcia. Jednostka pozbawiona wspar-
cia ³atwiej poddaje siê przemocy psychicznej, nie wie, gdzie mo¿e szukaæ
pomocy i czy w ogóle takiej pomocy mo¿e oczekiwaæ.

Wa¿nymi przyczynami spo³ecznymi pojawienia siê mobbingu s¹ przede
wszystkim recesja gospodarcza, wysokie bezrobocie, sytuacja na rynku pra-
cy oraz brak poczucia stabilnoœci zatrudnienia spowodowany szczególn¹ for-
m¹ zatrudnienia (np. umowa na czas okreœlony, umowa zlecenia lub o dzie-
³o). Sta³e poczucie zagro¿enia utrat¹ pracy po³¹czone z ma³ymi mo¿liwoœcia-
mi zmiany miejsca zatrudnienia powoduj¹, ¿e osoba mobbowana godzi siê
na upokarzaj¹ce traktowanie i wype³nianie wszelkich, nawet najbardziej
uw³aczaj¹cych poleceñ prze³o¿onego. Pracodawcy – mobberzy z premedyta-
cj¹ wykorzystuj¹ istnienie tych czynników w relacjach z pracownikami. Nie
zapewniaj¹ odpowiednich warunków pracy, nie motywuj¹, nie inwestuj¹ w
pracowników.

Mobbingowi sprzyjaj¹ równie¿ rozwi¹zania prawne, chroni¹ce trwa³oœæ
zatrudnienia pracowników. Trudne zarówno z przyczyn formalnych, jak i
ekonomicznych zwolnienie pracownika staje siê przyczyn¹ do stosowania
wobec pracownika zaplanowanego terroru psychicznego, maj¹cego na celu
sk³onienie do rozwi¹zania stosunku pracy. Mobbing czêsto powoduje nie-
chêæ pracownika do pracy u danego pracodawcy, co skutkuje rozwi¹zaniem
przez tego pracownika stosunku pracy. D³ugotrwa³e dzia³ania mobbingowe
mog¹ równie¿ spowodowaæ za³amanie psychiczne i niezdolnoœæ do dalszego
wykonywania obowi¹zków pracowniczych. Daje to pracodawcy mo¿liwoœæ
rozwi¹zania stosunku pracy z przyczyn dotycz¹cych pracownika i niewyp³a-
cania mu ewentualnej odprawy.

Za wystêpowanie mobbingu w danej organizacji odpowiedzialne s¹
przede wszystkim czynniki organizacyjne. Czynniki te z racji swojego zakre-
su zasadniczo determinuj¹ jakoœæ relacji miêdzyludzkich w pracy, etycznoœæ
norm i regu³ okreœlaj¹cych zasady wspó³¿ycia spo³ecznego w zak³adzie pra-
cy.

Zmienne otoczenie zewnêtrzne organizacji, niestabilne warunki ekono-
miczne oraz silna konkurencja powoduj¹, ¿e kadra kierownicza koncentruje
siê bardziej na osi¹ganiu zysków ni¿ na czynniku ludzkim. Sfera aspektów
psychospo³ecznych jest w zarz¹dzaniu pomijana.
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Niektóre cechy organizacji mog¹ sprzyjaæ powstawaniu mobbingu. Or-
ganizacje o sztywnej strukturze oraz œcis³ej hierarchizacji zale¿noœci s³u¿bo-
wych, umo¿liwiaj¹ce sprawowanie w³adzy z pozycji si³y sprzyjaj¹ stosowa-
niu mobbingu. W takich organizacjach pracowników traktuje siê instrumen-
talnie, nie maj¹ oni mo¿liwoœci wyra¿ania swoich opinii.

Wystêpowaniu mobbingu sprzyja autokratyczny styl zarz¹dzania, w któ-
rym narzêdziem sprawowania w³adzy jest lêk oraz rozbudowany system kon-
troli pracowników. Istot¹ tego stylu zarz¹dzania jest koncentracja w³adzy,
utrzymywanie dominuj¹cej pozycji i egzekwowanie podporz¹dkowania oraz
pos³uszeñstwa od podw³adnych. Wykluczony wiêc jest w tym przypadku part-
nerski stosunek w relacja prze³o¿ony – podw³adny. Wyeksponowany uk³ad
nadrzêdnoœci sprzyja stosowaniu przemocy psychicznej wobec podw³adne-
go. Przyczyn¹ zachowañ autorytarnych jest czêsto obawa prze³o¿onych przed
odkryciem przez podw³adnych ich niekompetencji lub zawy¿one poczucie
w³asnej wartoœci.

Autokratyczny styl kierowania nie daje pracownikom swobody wyboru
zadania i sposobu jego wykonania. Zadania s¹ powierzane pracownikom wraz
ze szczegó³owym opisem sposobu ich wykonania. Dla prze³o¿onego nie jest
zadowalaj¹cy sam fakt wykonania zadnia. Sprawdza on bowiem równie¿ w
jaki sposób zadanie zosta³o wykonane, co stwarza mo¿liwoœci do nêkania
pracownika nadmiern¹ krytyk¹, licznymi pretensjami i sankcjami za sam spo-
sób dzia³ania. Pracownicy pod takim kierownictwem nie przejawiaj¹ ¿adnej
inicjatywy, gdy¿ mo¿e ona byæ odebrana przez prze³o¿onego jako podwa¿e-
nie jego kompetencji.

Kolejnym sposobem organizacji pracy sprzyjaj¹cym stosowaniu prze-
mocy psychicznej jest nadmierny liberalizm w zarz¹dzaniu. Odznacza siê on
brakiem faktycznego kierowania ludŸmi, unikaniem podejmowania decyzji,
pozostawianiem spraw i zadañ oraz pracowników w³asnemu losowi. Inge-
rencje kierownictwa w dzia³anie organizacji s¹ incydentalne. Mo¿e to powo-
dowaæ chaos organizacyjny, a nastêpnie konflikt miêdzy wspó³pracownika-
mi i mobbing poziomy. Efektem braku ingerencji w organizacjê ze strony
kierownictwa mo¿e byæ niedostrzeganie lub ignorowanie przez kierownic-
two konfliktów wœród pracowników.

Niebezpieczeñstwo wyst¹pienia mobbingu mo¿e byæ równie¿ spowo-
dowane dezorganizacj¹ przedsiêbiorstwa. Nieprecyzyjne okreœlenie lub nie-
okreœlenie zakresu obowi¹zków pracowników na poszczególnych stanowi-
skach pracy, niestabilna struktura organizacyjna oraz brak koordynacji w dzia-
³aniach jest czynnikiem stresotwórczym i stanowi sprzyjaj¹ce okolicznoœci
do pojawienia siê przemocy psychicznej. Z³a organizacja pracy, stosowanie
form pracy, których celem jest zwiêkszenie efektywnoœci przy pominiêciu
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czynników psychologicznych, generuje konflikty, które s¹ korzystne dla po-
jawienia siê mobbingu. Firmy, w których nieustannie zawy¿a siê poziom wy-
magañ wobec pracowników, traktuje siê ich instrumentalnie, pozbawia siê
ich to¿samoœci i mo¿liwoœci rozwoju, wykorzystuj¹ maksymalnie pracowni-
ków. Takie warunki powoduj¹ u pracowników silny stres, uczucie izolacji i
apatii, frustracjê, co z kolei sprzyja wystêpowaniu mobbingu.

Wystêpowaniu mobbingu sprzyja czêsto posiadanie przez podw³adnych
wykszta³cenia równego lub nawet wy¿szego od wykszta³cenia ich prze³o¿o-
nego. W zwi¹zku z tym prze³o¿ony mo¿e odczuwaæ zagro¿enie z powodu
potencjalnej konkurencji ze strony swoich pracowników i dlatego stawia im
wymagania trudne do spe³nienia, oczekuj¹c, ¿e zaczn¹ oni pope³niaæ b³êdy,
które mog¹ stanowiæ powód do rozwi¹zania stosunku pracy.

Przemocy psychicznej w pracy czêsto jest winna polityka firmy, polega-
j¹ca na nieformalnym przyzwoleniu na zarz¹dzaniu przez mobbing. Zarz¹-
dzanie to charakteryzuje siê szykanowaniem i niszczeniem tych wszystkich
pracowników, którzy wyra¿aj¹ odmienne zdanie w kwestii zadañ i proble-
mów organizacji ni¿ kadra zarz¹dzaj¹ca.

M.F. Hirigoyen uwa¿a, ¿e mobbing mo¿e wystêpowaæ tylko wtedy, gdy
organizacja toleruje stosowanie terroru psychicznego lub nawet do tego za-
chêca, stwarza atmosferê pob³a¿ania dla tego typu zachowañ. Zwraca ona
równie¿ uwagê na problem rozgraniczenia zachowañ o charakterze autory-
tarnym maj¹cych na celu motywowanie do lepszej pracy a zachowaniem mob-
bingowym. Problem ten jest zwi¹zany z poszanowaniem godnoœci jednostki
ludzkiej, a organizacjê, która nie chroni pojedynczego pracownika przed szy-
kanami ze strony innych, ale wrêcz zachêca do stosowania przemocy psy-
chicznej, nazywa “firm¹, która siê nie wtr¹ca”.8

IV. Mobberzy i ofiary mobbingu
Nie jest mo¿liwe wyodrêbnienie typu osoby, która z pewnoœci¹ bêdzie

mobberem, jak równie¿ niemo¿liwym jest stwierdzenie, ¿e osoba o okreœlo-
nych cechach zostanie ofiar¹ mobbingu. Jednak¿e w wyniku badañ wyodrêb-
niono pewne cechy osobowoœciowe, które czêœciej wystêpuj¹ u mobberów.
Wskazano równie¿ cechy wyró¿niaj¹ce pracowników, którzy stali siê ofiara-
mi przemocy psychicznej.

Lilian Glass stworzy³a koncepcjê tzw. cz³owieka toksycznego, która z
powodzeniem mo¿e byæ zastosowana do opisu mobbera. “Cz³owiek toksycz-
ny, to ktoœ, kto pragnie ciê zniszczyæ.”9  Lilian Glass wyró¿ni³a kilka typów
ludzi toksycznych, którzy mog¹ byæ prze³o¿onymi:
- bezwzglêdny tyran – cz³owiek nie¿yczliwi, nieobliczalny, opryskliwy, po-

zbawiony skrupu³ów, sadystyczny, arogancki, nieprzystêpny, ha³aœliwy;
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- napastliwy krytyk – cz³owiek ma³ostkowy, zrzêdliwy, napastliwy, pe³en
nienawiœci, wszystkowiedz¹cy;

- maniak kontroli – cz³owiek pragn¹cy zachowaæ wszystko pod kontrol¹,
chc¹cy robiæ wszystko sam, niepotrfi¹cy pracowaæ w zespole;

- chodz¹ca doskona³oœæ – cz³owiek uparty, ¿¹dny w³adzy, dogmatyczny,
os¹dzaj¹cy, niekomunikatywny, nudny, samolubny, zawziêty, krytycz-
ny, dok³adny, wszystkowiedz¹cy i powierzchowny.
W literaturze wœród agresorów w miejscu pracy wyró¿nia siê typ narcy-

styczno – perwersyjny. S¹ to ludzie “(...) uwa¿ani za psychotyków bez symp-
tomów, odnajduj¹cych swoj¹ równowagê poprzez wywo³ywanie u innych
bólu, którego sami nie odczuwaj¹ oraz wzbudzanie w nich wewnêtrznych
napiêæ, przed którymi sami próbuj¹ siê obroniæ. Nie wyrz¹dzaj¹ krzywdy
“umyœlnie”, czyni¹ to, poniewa¿ inaczej nie potrafi¹ istnieæ. To przeniesienie
cierpienia pozwala im siê dowartoœciowaæ kosztem drugiego cz³owieka”10 .

Innym typem mobbera jest osoba ogarniêta obsesj¹ w³adzy, potrzebuj¹ca
potwierdzenia swojej wartoœci i pozycji, demonstruj¹ca sw¹ dominacjê nad
podw³adnymi poprzez wskazywanie im ich miejsca w hierarchii za pomoc¹
szykan i upokorzeñ. Osoba taka posiada siln¹ potrzebê uznania, podziwu i ak-
ceptacji. Jednak wobec innych ludzi nie ma wspó³czucia ani szacunku, gdy¿
ma problemy z nawi¹zywaniem relacji interpersonalnych, jest niezdolna do
wspó³dzia³ania z innymi ludŸmi. Mobberzy to osoby czerpi¹ce przyjemnoœæ z
drêczenia i przeœladowania innych.11

Niektóre osoby wykazuj¹ neurotyczne d¹¿enie do posiadania i utrzyma-
nia w³adzy w warunkach ci¹g³ych zmian, niedaj¹cych gwarancji stabilizacji
nawet w tych organizacjach, których pozycja wydaje siê byæ niezagro¿ona.
Osoby te czêsto zostaj¹ mobberami, obarczaj¹c win¹ za swe rzeczywiste lub
wyimaginowane niepowodzenia podw³adnych. Poni¿aj¹ i deprecjonuj¹ in-
nych aby odzyskaæ poczucie w³asnej wartoœci oraz w celu unikniêcia kon-
fliktów wewnêtrznych, przerzucaj¹c odpowiedzialnoœæ za swoje pora¿ki na
wspó³pracowników. Frustracje prze¿ywane przez mobberów powoduj¹ na-
piêcia, które s¹ roz³adowywane poprzez drêczenie wybranej osoby, która naj-
czêœciej nie ma mo¿liwoœci przeciwstawienia siê swemu przeœladowcy.

Mobbing czêsto wystêpuje w sytuacji, gdy podw³adny sprzeciwia siê
autorytarnym zachowaniom prze³o¿onego. Osoby uleg³e równie¿ mog¹ staæ
siê ofiar¹ mobbingu, je¿eli nie bêd¹ stale potwierdzaæ wyj¹tkowoœci i wyso-
kich wartoœci prze³o¿onego, maj¹cego tendencje do stosowania mobbingu,
oraz je¿eli nie zaakceptuj¹ bezwarunkowo wszystkich jego decyzji i podej-
mowanych przez niego dzia³añ.

Mobber wymaga od swoich podw³adnych absolutnego zaufania i lojal-
noœci rozumianej i tworzonej wed³ug jego zasad. Podw³adni funkcjonuj¹ w
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atmosferze wzajemnej podejrzliwoœci, podsycanej przez mobbera. W ten spo-
sób tworzy siê klimat do niszczenia konkurencji dla prze³o¿onego, efektem
czego jest odejœcie z organizacji najbardziej kreatywnych, najwartoœciow-
szych pracowników.

Czêsto powodem przeœladowania psychicznego pracowników jest uczu-
cie zazdroœci wzglêdem kogoœ, kto posiada coœ, czego nie maj¹ inni. Czêsto
dotyczy to m³odych, œwietnie wykszta³conych osób, których zwierzchnicy
nie maj¹ porównywalnego z nimi przygotowania12 .

Choæ dzia³ania mobbingowe mog¹ dotkn¹æ ka¿dego pracownika, to na
podstawie analizy konkretnych przypadków wyró¿niono kilka grup, które
czêœciej ni¿ inne nara¿one s¹ na przemoc psychiczn¹.

Na mobbing szczególnie nara¿one s¹ osoby kreatywne, pomys³owe,
dobrze wykszta³cone, czêsto o wysokich kwalifikacjach, podnosz¹ce swoje
umiejêtnoœci i kwalifikacje, bardzo dobrze wywi¹zuj¹ce siê ze swoich obo-
wi¹zków zawodowych. Taki pracownik czêsto jest uwa¿any za zagro¿enie
dla nadrzêdnej pozycji prze³o¿onego, dlatego z punktu widzenia mobbera
jest on osob¹ niechcian¹ w firmie.

Pracownik staje siê szczególnie nara¿ony na przemoc psychiczn¹ w
miejscu pracy wtedy, gdy prze¿ywa problemy osobiste, poniewa¿ jego kon-
dycja zarówno psychiczna, jak i fizyczna, jest s³absza. Jest on wtedy bardziej
bezradny i bardziej podatny na ataki agresji. W konsekwencji mobbowana
osoba o os³abionej pozycji gorzej pracuje, w zwi¹zku z czym stawiane s¹ jej
ró¿norakie zarzuty, a mobber dochodzi do przekonania, ¿e jest ona rzeczywi-
œcie niekompetentna.

Na zachowania mobbingowe nara¿one s¹ osoby samotne w œrodowisku
pracy, tzn. pozostaj¹ poza istniej¹cymi organizacjami formalnych zrzeszeñ,
wœród których wymieniæ mo¿na zwi¹zki zawodowe, stowarzyszenia bran¿o-
we, jak równie¿ pozostaj¹cy poza nieformalnymi grupami pracowników, któ-
rzy utrzymuj¹ kontakty na gruncie prywatnym.

Kolejn¹ grupê zagro¿on¹ mobbingiem stanowi¹ osoby ró¿ni¹ce siê pod
jakimœ wzglêdem od pozosta³ych. Katalizatorem dzia³añ mobbingowych mo¿e
byæ nie tylko pochodzenie, narodowoœæ, wyznanie religijne, pogl¹dy poli-
tyczne czy orientacja seksualna, ale tak¿e nietypowy strój, odmienny stosu-
nek do pracy, sumiennoœæ i zaanga¿owanie w pracê, nieakceptowanie zwy-
czajów panuj¹cych w firmie.

Podatne na mobbing s¹ równie¿ osoby o niskiej samoocenie, zwiêkszo-
nej potrzebie uznania, nadmiernie zaanga¿owane w pracê. Równie podatne
na mobbing s¹ osoby o bardzo wra¿liwym charakterze, wyczulone na proble-
my etyczne, sk³onne do frustracji, o nadmiernie emocjonalnych reakcjach.
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Osoby mobbowane mog¹ nale¿eæ do kilku wymienionych typów jedno-
czeœnie. Nie zawsze osoba posiadaj¹ca wymienione wy¿ej cechy jest mobbe-
rem lub ofiar¹ mobbingu.

V. Mobbing a inne zjawiska w pracy
Rozumienie mobbingu w jêzyku potocznym i prawnym jest bardzo ró¿ne.

Czêsto mobbing jest mylony z innymi patologicznymi zachowaniami wystêpu-
j¹cymi w miejscu pracy, które zas³uguj¹ na negatywna ocenê moraln¹, ale nie
wywo³uj¹ skutków prawnych. Odró¿nienie mobbingu od innych zjawisk jest
konieczne nie tylko ze wzglêdu na skuteczn¹ ochronê przed mobinngiem, ale
tak¿e efektywn¹ profilaktykê oraz zapobieganie nieuzasadnionym powództwom.

1. Jednorazowy akt przemocy psychicznej
Czêsto w miejscu pracy mamy do czynienia z przemoc¹ objawiaj¹c¹ siê

nag³ym wybuchem agresji, przejawiaj¹cy siê wyzwiskami, krzykiem, obraŸ-
liwymi gestami itp. Je¿eli zjawiska te maj¹ charakter jednorazowy, nie mog¹
zostaæ potraktowane jako mobbing, poniewa¿ nie zostaje spe³niona przes³an-
ka d³ugotrwa³oœci i czêstotliwoœci. Jednak¿e jednorazowe zjawiska mog¹ prze-
kszta³ciæ siê zjawisko trwa³e, po³¹czone z nasileniem form przemocy. Wtedy
bêdziemy mieli do czynienia z mobbingiem.

2. Poczucie dyskomfortu w miejscu pracy
Równie¿ odczuwanie dyskomfortu w pracy, które mo¿e byæ spowodowane

m.in. wykonywaniem pracy poni¿ej posiadanych kwalifikacji, nieodpowiadaj¹-
cej oczekiwaniom pracownika, nie mo¿e byæ zakwalifikowane jako mobbing.
Poczucie dyskomfortu nie jest zdarzeniem prawnym, które prowadzi³oby do po-
wstania skutków prawnych. Na podstawie art. 11 k.p. nawi¹zanie stosunku pracy
oraz ustalenie warunków pracy i p³acy, bez wzglêdu na podstawê prawn¹ tego
stosunku, wymaga zgodnego oœwiadczenia woli pracodawcy i pracownika.
W przypadku poczucia dyskomfortu zwi¹zanego z wykonywan¹ prac¹, pracow-
nik powinien zmieniæ pracê. Zgodnie z wyrokiem S¹du Najwy¿szego z 25 lipca
2003 r. za brak satysfakcji pracownika, przy dzia³aniu pracodawcy w granicach
prawa, nie mo¿e pracodawca ponosiæ odpowiedzialnoœci.

Poczucie dyskomfortu jest czêsto nastêpstwem stosowania mobbingu.
Sfrustrowany pracownik jest ofiar¹ tego typu zachowañ. W powszechnej opinii
zachowania mobbera bêd¹ “usprawiedliwione”. Mo¿e siê równie¿ zdarzyæ,
i¿ gdy prze³o¿ony zauwa¿y, ¿e pracownik posiada wy¿sze kwalifikacje ni¿
tego wymaga wykonywana praca, mo¿e uznaæ, ¿e celem pracownika jest za-
jêcie miejsca swego prze³o¿onego. Mobbing mo¿e zostaæ uznany w takiej
sytuacji za œrodek uniemo¿liwiaj¹cy realizacjê tego celu.
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Przyk³ad:
Jan N. po ukoñczeniu studiów pedagogicznych podj¹³ poszukiwania pra-

cy w swoim zawodzie. Okaza³o siê, ¿e w jego miejscu zamieszkania jest to
niemo¿liwe, dlatego te¿ podj¹³ pracê portiera w jednym z gimnazjów. Pracu-
j¹c jako portier podj¹³ studia doktoranckie z zakresu pedagogiki specjalnej.
Gdy poinformowa³ o tym dyrektora, zauwa¿y³ ¿e dyrektor stosuje wobec nie-
go dzia³ania mobbingowe, polegaj¹ce na poni¿aniu go. W obecnoœci uczniów
i pracowników zacz¹³ zwracaæ siê do niego “panie profesorze”. Czêsto pa-
da³y uwagi “w g³owie mu siê przewróci³o”. Dyrektor zacz¹³ wydawaæ pole-
cenia naruszaj¹ce godnoœæ Jana N. Zachowanie dyrektora by³o spowodowa-
ne obaw¹, ¿e Jan N. podj¹³ studia doktoranckie w celu zajêcia stanowiska
dyrektora.

3. Molestowanie
Pracownicy mog¹ siê spotkaæ z nagannym zachowaniem pracodawcy

lub wspó³pracowników w postaci molestowania. Kodeks pracy definiuje
molestowanie jako zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie
godnoœci albo poni¿enie lub upokorzenie pracownika. Definicja molestowa-
nia jest zbli¿ona do definicji mobbingu. Zarówno molestowanie, jak i mob-
bing maj¹ na celu poni¿enie, upokorzenie i naruszenie godnoœci. Ró¿nica
pomiêdzy tymi dwoma zjawiskami polega na uporczywoœci i d³ugotrwa³oœci,
które s¹ przes³ank¹ niezbêdn¹ do uznania danego zachowania za mobbing.
Jednorazowe zachowanie naruszaj¹ce godnoœæ lub maj¹ce na celu upokorze-
nie pracownika jest molestowaniem.

4. Dyskryminacja w miejscu pracy
Kodeks pracy nak³ada na pracodawcê obowi¹zek równego traktowania

pracowników. Naruszenie równego traktowania nastêpuje poprzez dyskry-
minacjê. Orzecznictwo SN okreœla dyskryminacjê jako “kwalifikowane, nie-
korzystne traktowanie pracownika w zakresie jego praw i obowi¹zków w
stosunku do innych pracowników, charakteryzuj¹cych siê takimi samymi, istot-
nymi cechami”13 .

Ró¿nic istniej¹cych pomiêdzy dyskryminacj¹ a mobbingiem mo¿na
wymieniæ wiele. Najwa¿niejsze z nich to:
- dyskryminowanie mo¿e nast¹piæ z przyczyny wymienionej w kodeksie pracy,
- dyskryminowanie dotyczy przede wszystkim warunków zatrudnienia, a

mobbing zwi¹zany jest ze stosowaniem przemocy psychicznej,
- podmiotem stosuj¹cym dyskryminacjê i ponosz¹cym za ni¹ odpowie-

dzialnoœæ jest pracodawca, a w przypadku mobbingu co do zasady jest
oddzielenie podmiotu odpowiedzialnego od sprawcy.
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5. Mobbing a konflikty w miejscu pracy
Unikniêcie konfliktów w miejscu pracy wydaje siê byæ niemo¿liwe. Jed-

nak¿e mimo, ¿e konflikt jest pod³o¿em mobbingu, konflikt nie mo¿e byæ iden-
tyfikowany z mobbingiem. Konflikt nie zawsze wywiera negatywny skutek
dla poszczególnych pracowników, jak i ca³ego zespo³u. Ponadto konflikty
stosunkowo rzadko ³¹cz¹ siê z przemoc¹ psychiczn¹ w miejscu pracy. Wa¿-
nym jest te¿, ¿e zdecydowana wiêkszoœæ sytuacji konfliktowych jest rozwi¹-
zywana miêdzy pracownikami bez wywo³ywania skutków prawnych.

VI. Przyk³ady mobbingu
Przyk³ad 1.
El¿bieta J. w okresie od czerwca 2002 r. do stycznia 2005 r. zosta³a

przesuniêta ze stanowiska kierownika jednego z najwa¿niejszych dzia³ów na
posadê portierki. Przesuniêcie to odbywa³o siê sukcesywnie przy wykorzy-
staniu mo¿liwoœci przewidzianych w kodeksie pracy.

Najpierw El¿bieta J. na podstawie art. 42 § 4 k.p. zosta³a skierowana
czasowo do pe³nienia funkcji magazyniera. Po okresie trzech miesiêcy otrzy-
ma³a tzw. wypowiedzenie zmieniaj¹ce, które polega³o na zmianie stanowiska
pracy z kierownika dzia³u na magazyniera. Po kilku miesi¹cach zastosowano
ten sam tryb. Najpierw czasowo zosta³a przesuniêta do pracy portiera, a na-
stêpnie zmieniono jej w ten sposób warunki pracy.

Jak twierdzi El¿bieta J. oprócz zmian warunków pracy stosowano wo-
bec niej szykany polegaj¹ce m.in. na niemo¿noœci korzystania z ogólnodo-
stêpnej toalety. W koñcu stosunek pracy zosta³ z ni¹ rozwi¹zany.

Pe³nomocnik pracodawcy uzasadnia³a takie postêpowanie trudn¹ sytuacj¹
ekonomiczn¹ spó³ki, która poci¹gnê³a za sob¹ koniecznoœæ redukcji zatrudnie-
nia. Poniewa¿ El¿bieta J., jako dzia³aczka zwi¹zkowa, podlega³a szczególnej
ochronie stosunku pracy, nie mo¿na by³o z ni¹ rozwi¹zaæ stosunku pracy.

El¿bieta J. wyst¹pi³a z pozwem do s¹du o 30 tys. z³ zadoœæuczynienia za
mobbing. S¹d okrêgowy oddali³ ¿¹danie, wskazuj¹c, ¿e od kolejnych wypo-
wiedzeñ mog³a siê odwo³aæ do s¹du. Powódka argumentowa³a, ¿e nie mog³a
gdy¿ dyrektorka grozi³a jej w takim przypadku zwolnieniem z pracy.

Wed³ug S¹du Apelacyjnego w Warszawie, który nakaza³ ponowne roz-
poznanie sprawy, “s¹d okrêgowy nie rozpatrzy³ najwa¿niejszej kwestii: czy
formalnie dopuszczalne skorzystanie z przepisów kodeksu pracy nie by³o w
wypadku powódki pretekstem do deprecjonowania jej i wykonywanej przez
ni¹ pracy. Trzeba bowiem pamiêtaæ, ¿e czasowe oddelegowanie mo¿e nast¹-
piæ na stanowisko, które odpowiada kwalifikacjom pracownika. A to, ¿e
wyp³acano jej tak¹ sam¹ pensjê, nie by³o ¿adn¹ ³ask¹, gdy¿ gwarantuje j¹
kodeks pracy”14 .
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Przyk³ad 2.
Pracownica kancelarii komorniczej Anna W. odmówi³a spotkania £uka-

szowi P., koledze z pracy. Po odmowie £ukasz p. sta³ siê wobec niej arogancki,
a wrêcz wulgarny. Poniewa¿ Anna W. zachowywa³a siê wobec niego podobnie,
czêsto dochodzi³o do g³oœnych k³ótni w obecnoœci innych pracowników.

W kwietniu 2003 r. £ukasz P. obj¹³ kierownictwo kancelarii, co spowo-
dowa³o pogorszenie sytuacji. Anna W. by³a czêsto wzywana do gabinetu kie-
rownika, gdzie za zamkniêtymi drzwiami £ukasz P. udowadnia³ jej jak ma³o
wartoœciowym jest pracownikiem. Ponadto sugerowa³ jej, aby zwolni³a siê
sama, zanim on j¹ wyrzuci. Pod koniec roku £ukasz P. wypowiedzia³ jej umowê
o pracê bez podania przyczyny uzasadniaj¹cej wypowiedzenie. S¹d przywróci³
j¹ na poprzednie stanowisko.

W tym samym czasie lekarz stwierdzi³ u Anny W. reakcjê lêkowo-depre-
syjn¹ na stres i niezdolnoœæ do pracy. We wrzeœniu 2004 r. po kilkumiesiêcz-
nym zwolnieniu lekarskim rozsta³a siê z firm¹, po czym wyst¹pi³a do s¹du o
zap³atê zadoœæuczynienia za doznane krzywdy. S¹d uzna³, ¿e choæ obowi¹zek
przeciwdzia³ania mobbingowi przez pracodawcê obowi¹zuje dopiero od 1
stycznia 2004 r., jednak¿e wczeœniej wynika³ z innych uregulowañ. S¹d uzna³
wiêc, ¿e szykany by³y d³ugotrwa³e i uporczywe. Ponadto bez w¹tpienia Anna
W. dozna³a rozstroju zdrowia, co potwierdzi³ lekarz.

Przyk³ad 3.
Rafa³ K. by³ zatrudniony na podstawie umowy o pracê na czas okreœlo-

ny na okres 6 miesiêcy. Pocz¹tkowo wspó³praca z pracodawc¹ uk³ada³a siê
pomyœlnie, pracodawca by³ zadowolony z pracy Rafa³a K. i nie zg³asza³ do
niego ¿adnych zastrze¿eñ. Sytuacja uleg³a zmianie, gdy Rafa³ K. zakupi³ sa-
mochód. Bezpoœredni prze³o¿ony podj¹³ dzia³ania i zachowania maj¹ce na
celu zdyskredytowanie osoby Rafa³a K. w oczach klientów i wspó³pracowni-
ków. Nagminnym zjawiskiem by³o zwracanie uwagi przy klientach, a tak¿e
podwa¿anie jego kompetencji w obecnoœci wspó³pracowników. Komentowa-
ne tak¿e by³y zachowanie i wygl¹d Rafa³a K. Czynione to by³o w sposób ob-
raŸliwy i wulgarny.

Z biegiem czasu ataki przybra³y na sile. Dodatkowo pojawi³y siê groŸby
u¿ycia si³y fizycznej, wybicia zêbów, skrêcenia karku, czy te¿ wyrzucenia przez
okno.

Codzienne ataki bezpoœredniego prze³o¿onego sta³y siê przyczyn¹ ci¹-
g³ego stresu, a w konsekwencji wywo³a³y u Rafa³a K. rozstrój nerwowy. Wo-
bec czego Rafa³ K. wniós³ do s¹du pozew o zadoœæuczynienie z tytu³u mob-
bingu. Sprawa jest rozpoznawana przez s¹d rejonowy s¹d pracy.
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Przyk³ad 4.
Marek K. jest pracownikiem przedsiêbiorstwa produkcyjnego, zatrud-

nionym w dziale lakierni.
Od listopada 2005 r. by³ przeœladowany i szykanowany przez swojego

bezpoœredniego prze³o¿onego Jaros³awa P. Sytuacja uleg³a pogorszeniu pod
koniec lutego 2006 r., kiedy to zosta³ wybrany do zarz¹du miêdzyzak³adowej
organizacji zwi¹zkowej dzia³aj¹cej u jego pracodawcy.

Prze³o¿ony Marka K. podj¹³ dzia³ania maj¹ce na celu obni¿enie samo-
oceny pracownika pod k¹tem przydatnoœci do wykonywanej pracy. Dzia³ania
te polega³y na rozg³aszaniu plotek o Marku K., które przedstawia³y go jako
z³ego pracownika o trudnym, konfliktowym charakterze, któremu nie zale¿y
na pracy. Marek K. by³ równie¿ przesuwany do wykonywania pracy na stano-
wiskach, na których praca by³a zbyt trudna lub zbyt ³atwa w stosunku do
posiadanych przez niego kompetencji. Ponadto Jaros³aw P. niemal codzien-
nie obserwowa³ Marka K. jak wykonuje pracê, a nastêpnie pyta³ go, czy po-
stêpuje zgodnie ze standardami i czy jest pewien tego, co robi. Nigdy nie da³
mo¿liwoœci udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, tylko od razu wydawa³
polecenie podjêcia pracy.

Jaros³aw P. nie interesowa³ siê zg³aszanymi przez Marka K. pomys³ami na
rozwi¹zanie problemów zwi¹zanych z bezpieczeñstwem wykonywania pracy na
dziale lakierni. Projekt zg³oszony przez Marka K. nie by³ rozpatrzony, nawet gdy
poprosi³ o nadanie mu priorytetu bezpieczeñstwa. Dopiero interwencja spo³ecz-
nego inspektora pracy spowodowa³a zainteresowanie tym projektem.

Mimo pe³nionych funkcji cz³onka zarz¹du miêdzyzak³adowej organiza-
cji zwi¹zkowej oraz cz³onka rady pracowników, Marek K. by³ izolowany przez
prze³o¿onego od innych dzia³aczy zwi¹zkowych. Nagminnym by³o krytyko-
wanie i szydzenie z dzia³alnoœci zwi¹zkowej oraz twierdzenie, ¿e jego zaan-
ga¿owanie w dzia³alnoœæ zwi¹zkow¹ wynika z tego, ¿e Markowi K. nie chce
siê pracowaæ.

Marek K. by³ przedmiotem sta³ej krytyki ze strony prze³o¿onego. Kryty-
ka dotyczy³a przede wszystkim pracy – prze³o¿ony twierdzi³, ¿e jest on z³ym
pracownikiem, z którym s¹ same k³opoty. Uwagi by³y kierowane równie¿ w
zwi¹zku z chêci¹ pomocy wspó³pracownikom, którzy mieli problemy z prac¹
spowodowane organizacj¹ pracy, np. proœby o zastêpstwo osoby, która mu-
sia³a udaæ siê do toalety, a nie mog³a opuœciæ stanowiska pracy.

Krytyce podlega³y równie¿ problemy zdrowotne Marka K., pojawia³y
siê twierdzenia, ¿e ma liche zdrowie i jest jakiœ cherlawy Ka¿dorazowo po
powrocie do pracy po okresie chorobie Marek K. by³ przepytywany o prze-
bieg choroby i leczenia. Orzeczenia lekarskie o stanie zdrowia by³y podwa-
¿ane, a Marek K. by³ oskar¿any o symulowanie problemów zdrowotnych.
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Gdy Marek K. samodzielnie oraz z pomoc¹ reprezentuj¹cej go organi-
zacji zwi¹zkowej podj¹³ starania o zamianê sytuacji, spotka³ siê ze strony
prze³o¿onego z groŸbami pogorszenia sytuacji, je¿eli nie zaprzestanie sk³a-
dania skarg. By³ straszony, ¿e ma siê nie odwo³ywaæ od oceny pracy, bo bê-
dzie to dzia³anie przeciwko pracodawcy i nie ma do tego prawa.

Dzia³ania prze³o¿onego doprowadzi³y do rozstroju zdrowia Marka K.,
który obawia siê powrotu do pracy. Obecnie Marek K. jest pod sta³a opiek¹
lekarza specjalisty.

Pracodawca pomimo interwencji zarz¹du miêdzyzak³adowej organiza-
cji zwi¹zkowej nie podj¹³ dzia³añ zmierzaj¹cych do zaprzestania mobbingu
przez prze³o¿onego. Na usilne nalegania zwi¹zku zawodowego o przeprowa-
dzenie rozmowy zarówno z pracownikiem, jak i z prze³o¿onym, przeprowa-
dzi³ rozmowê jedynie z Jaros³awem P. i bezkrytycznie przyj¹³ jego wyjaœnie-
nia za prawdziwe. Wobec takiego zachowania pracodawcy sprawa Marka K.
zosta³a skierowana na drogê s¹dow¹.
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Krzysztof Hus
Region Œl¹sko-D¹browski NSZZ „Solidarnoœæ”

Rola strony spo³ecznej w zapobieganiu

i zwalczaniu dyskryminacji w stosunkach

pracy.

I. Wstêp
Filarem demokratycznego pañstwa prawa jest spo³eczeñstwo obywatel-

skie charakteryzuj¹ce siê aktywnoœci¹ oraz zdolnoœci¹ do samoorganizacji.
Koncepcja spo³eczeñstwa obywatelskiego zak³ada aktywnoœæ ludzk¹ w naj-
ró¿niejszych dziedzinach: ekonomicznej, spo³ecznej, a tak¿e politycznej.
Ramy tej aktywnoœci wyznaczaj¹ normy prawne stanowione w prawid³owym
procesie legislacyjnym. Normy prawne maj¹ zapewniæ zaprowadzenie ³adu
w stosunkach miêdzyludzkich pe³ni¹c funkcjê organizuj¹c¹ spo³eczeñstwo, a
tak¿e wp³ywaæ na kszta³towanie po¿¹danych spo³ecznie postaw i zachowañ
ludzi, pe³ni¹c tym samym funkcjê wychowawcz¹ i prewencyjn¹1 . Miar¹ wy-
pe³niania tych funkcji jest stopieñ kultury prawnej spo³eczeñstwa. Im wy-
¿szy, tym pe³niejsza i bardziej skuteczna mo¿liwoœæ ich spe³nienia. Tradycyj-
n¹ form¹ samoorganizowania siê pracowników w zak³adzie pracy w Polsce
jest zwi¹zek zawodowy, bêd¹cy stron¹ spo³eczn¹ w stosunkach pracy.

Przedmiotem niniejszego opracowania bêdzie wskazanie i analiza norm
prawa reguluj¹cych obszary aktywnoœci strony spo³ecznej w zapobieganiu i
zwalczaniu dyskryminacji w stosunkach pracy. To uprawnienia zwi¹zków
zawodowych z zakresu zbiorowego i indywidualnego prawa pracy daj¹ po-
œrednio i bezpoœrednio du¿o mo¿liwoœci  w zapobieganiu i zwalczaniu dys-
kryminacji w stosunkach pracy.

II. Mo¿liwoœci dzia³ania zwi¹zków zawodowych w obszarze za-
pobiegania dyskryminacji
Zwi¹zki zawodowe to organizacje spo³eczne zrzeszaj¹ce dobrowolnie

pracowników, o szczególnym charakterze i statusie prawnym. Ich dzia³ania
oparte s¹ o ukszta³towane materi¹ statutow¹ struktury organizacyjne posia-
daj¹ce osobowoœæ prawn¹. Status zwi¹zków zawodowych zosta³ uregulowa-
ny ustawami, w tym tak¿e przez Konstytucjê.2  Podstawowym aktem wewn¹trz-
organizacyjnym reguluj¹cym funkcjonowanie zwi¹zków zawodowych jest
statut. Art 13 ustawy o zwi¹zkach zawodowych ustanawia minimalne wymo-
gi zakresu jego treœci. W pkt. 4 przywo³ywanego przepisu zosta³ postawiony
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obowi¹zek okreœlenia decyduj¹cego, jeœli chodzi o aspekt przedmiotowy  ce-
lów i zadañ konkretnej organizacji zwi¹zkowej. Cele i zadania oraz sposób
ich realizacji decyduj¹ o tym, czy mo¿na jej przypisaæ przymiot zwi¹zku za-
wodowego3 . Stanowi¹ one równie¿ istotny element aksjologi organizacji
zwi¹zkowej. Element wartoœci oraz determinacja w ich realizowaniu decy-
dowaæ bêdzie o zaanga¿owaniu organizacji zwi¹zkowej w procesie przeciw-
dzia³ania dyskryminacji w zatrudnieniu. Prawny obowi¹zek przeciwdzia³ania
dyskryminacji ci¹¿y na pracodawcy4 .

Aktywnoœæ zwi¹zków zawodowych w zakresie antydyskryminacji mo¿e
przejawiaæ siê poprzez:
- dzia³ania samodzielne (przy czym do tej kategorii nale¿y zaliczyæ wspól-

ne inicjatywy ró¿nych organizacji zwi¹zkowych),
- dzia³ania podjête we wspó³pracy z pracodawc¹ i oganizacjami praco-

dawców,
- dzia³ania w partnerstwie (z wymienionymi wy¿ej podmiotami a tak¿e

organizacjami pozarz¹dowymi oraz œrodowiskiem naukowym).

1. Dzia³ania samodzielne
Pierwsz¹ kategoriê dzia³añ stanowiæ bêd¹ inicjatywy szeroko pojêtego udzie-

lania informacji dotycz¹cych prawa do niedyskryminacji. Komisja Europejska w
Zielonej Ksiêdze  Równoœæ i zakaz dyskryminacji w rozszerzonej Unii Europej-
skiej5  z 2004 r. stwierdza bowiem, ¿e ochrona praw obywateli nie ma sensu, jeœli
obywatele tych praw nie znaj¹. Mo¿liwe do podjêcia dzia³ania to: wydawanie
ulotek, broszur, publikacji w gazetach zwi¹zkowych, pogadanki na zebraniach
zwi¹zkowych, szkolenie jak najwiêkszej iloœci dzia³aczy mog¹cych po przeszko-
leniu podczas rozmów bezpoœrednio w zak³adzie pracy informowaæ o przys³ugu-
j¹cych uprawnieniach, wreszcie organizowanie konferencji.

Kolejnymi dzia³aniami realizowanymi samodzielnie przez stronê spo-
³eczn¹ s¹ to czynoœci kontrolne i nadzorcze. Kompetencje z tego zakresu prze-
widuje art. 23 ustawy o zwi¹zkach zawodowych, który stanowi, ¿e zwi¹zki
zawodowe sprawuj¹ kontrolê nad przestrzeganiem prawa pracy oraz uczest-
nicz¹, na zasadach okreœlonych odrêbnymi przepisami, w nadzorze nad prze-
strzeganiem przepisów oraz zasad bezpieczeñstwa i higieny pracy. Je¿eli w
sprawach, o których mowa wy¿ej, zdaniem zwi¹zku zawodowego postêpo-
wanie organu administracyjnego administracji pañstwowej i samorz¹du tery-
torialnego lub pracodawcy jest niezgodne z prawem lub narusza zasady spra-
wiedliwoœci, zwi¹zek mo¿e wyst¹piæ do w³aœciwego organu z ¿¹daniem spo-
wodowania usuniêcia we w³aœciwym trybie stwierdzonej nieprawid³owoœci.
Nale¿y jednak podkreœliæ, i¿ na podstawie cytowanego przepisu organizacje
zwi¹zkowe nie maj¹ uprawnieñ o charakterze w³adczym6 , co w konsekwen-
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cji powoduje, ¿e w sytuacji, gdy zwi¹zki zawodowe stwierdz¹ fakt dyskrymi-
nowania niektórych pracowników na tle innych pracowników, mog¹ na pod-
stawie art. 31 k.p.a.7 :
- wyst¹piæ z ¿¹daniem wszczêcia postêpowania lub dopuszczenia organi-

zacji zwi¹zkowej do udzia³u w takim postêpowaniu je¿eli jest to uza-
sadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym
interes spo³eczny,

- przedstawiæ inspektorowi pracy pogl¹d w sprawie – pogl¹d powinien
zostaæ wyra¿ony poprzez uchwa³ê, albo oœwiadczenie w³adzy wykonaw-
czej b¹dŸ stanowi¹cej  danej organizacji zwi¹zkowej.
Skierowanie ¿¹dania przez stronê zwi¹zkow¹ wszczêcia postêpowania

mo¿e spowodowaæ jego wszczêcie lub odmowê wszczêcia postêpowania. W
obu przypadkach inspektor pracy wydaje postanowienie, na które zarz¹dowi
organizacji zwi¹zkowej s³u¿y za¿alenie do okrêgowego inspektora pracy.
Utrzymanie w mocy postanowienia inspektora pracy przez okrêgowego in-
spektora nie zamyka drogi do wszczêcia postêpowania, gdy¿ zarz¹d zwi¹z-
ków zawodowych mo¿e to postanowienie zaskar¿yæ do Wojewódzkiego S¹du
Administracyjnego.

Tak wiêc organizacje zwi¹zkowe mog¹ wyst¹piæ z takim ¿¹daniem do
inspekcji pracy, ona zaœ, uznaj¹c ¿¹danie organizacji zwi¹zkowej wszczêcia
postêpowania za uzasadnione, wydaje postanowienie o wszczêciu postêpowa-
nia z urzêdu lub o dopuszczeniu organizacji zwi¹zkowej do udzia³u w postêpo-
waniu. Jest to jedyna sytuacja w k.p.a., gdzie wydaje siê postanowienie o wsz-
czêciu postêpowania z urzêdu.8 Organizacja zwi¹zkowa dopuszczona do postê-
powania przed inspektorem pracy podobnie jak prokurator, nie bêd¹c stron¹
korzysta z wszelkich praw strony. Ma prawo zg³aszaæ wnioski dowodowe,
uczestniczyæ w ich gromadzeniu, wnosiæ za¿alenia, odwo³ania itd. Zg³aszane
przez zwi¹zki zawodowe wnioski dowodowe inspektor pracy uwzglêdnia we-
d³ug swojego uznania, nie jest te¿ zwi¹zany koñcowymi wnioskami zwi¹zków
zawodowych. Decyzjê wydan¹ w wyniku kontroli zak³adu pracy i postêpowa-
nia administracyjnego dorêcza inspektor pracy podmiotowi kontrolowanemu9 .
Organizacja zwi¹zkowa dopuszczona do udzia³u w postêpowaniu otrzymuje
odpis tej decyzji z pouczeniem o œrodkach odwo³awczych.

W tej kategorii mieœciæ siê bêdzie równie¿ organizowanie pomocy praw-
nej - zarówno w sferze udzielania konsultacji jak i pomocy podczas postêpo-
wania s¹dowego. W tym miejscu nale¿y podkreœliæ fakt, ¿e udzielanie pomo-
cy prawnej w sprawach z zakresu dyskryminacji wymaga du¿ych kompeten-
cji, nie tylko z zakresu wiedzy prawnej i umiejêtnoœci interpersonalnych, ale
równie¿ instytucja, przez któr¹ ta pomoc jest udzielana, musi wzbudzaæ za-
ufanie poszkodowanego, gwarantuj¹c mu poczucie bezpieczeñstwa.
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Kodeks postêpowania cywilnego niesie zwi¹zkom zawodowym szero-
kie uprawnienia w zakresie udzielania pomocy pracownikom w dochodzeniu
roszczeñ, w szczególnoœci z zakresu prawa pracy. Zwi¹zki zawodowe wy-
mienione s¹ w § 6 rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 10 listo-
pada 2000 r. w sprawie okreœlenia wykazu organizacji spo³ecznych upraw-
nionych do dzia³ania przed s¹dem w imieniu lub na rzecz obywateli, jako
organizacja uprawniona do wszczêcia postêpowania w sprawach o roszcze-
nia ze stosunku pracy. Sprawami ze stosunku pracy s¹ wszystkie sprawy, w
których podstaw¹ dochodzenia roszczenia jest niewykonanie lub nienale¿yte
wykonanie przez jedn¹ ze stron stosunku pracy zobowi¹zañ wynikaj¹cych z
³¹cz¹cego ich stosunku prawnego, okreœlonych w umowie o pracê, kodeksie
pracy i innych przepisach prawa pracy oraz uk³adach zbiorowych pracy, re-
gulaminach wynagradzania i regulaminach pracy10 . Nie ulega w¹tpliwoœci,
¿e do zakresu tych spraw nale¿y zaliczyæ sprawy dotycz¹ce dyskryminacji.

Do zadañ zwi¹zków zawodowych nale¿y m.in. ochrona równoœci oraz
niedyskryminacji przez bezpodstawne bezpoœrednie lub poœrednie zró¿nico-
wanie praw i obowi¹zków obywateli. Spe³nia to tym samym wymóg posta-
wiony w art. 61 § 4 k.p.c. dla organizacji spo³ecznych mog¹cych za zgod¹
obywateli wystêpowaæ w sprawa o roszczenia z zakresu dyskryminacji oraz
za zgod¹ powoda wstêpowaæ do tocz¹cego siê postêpowania.11

Przepisy nie precyzuj¹ bli¿ej organów zwi¹zków zawodowych, którym
nadaj¹ te uprawnienia. W doktrynie przyjmuje siê, ¿e uprawnionymi do ko-
rzystania z uprawnieñ przyznanych przez przepisy kodeksu postêpowania
cywilnego s¹ wszystkie zwi¹zki zawodowe, niezale¿nie od ich struktury or-
ganizacyjnej, zarówno dzia³aj¹ce na szczeblu ogólnokrajowym, okreœlonym
terytorium lub tylko w zak³adzie pracy, zrzeszaj¹ce pracowników okreœlone-
go zawodu lub ró¿nych zawodów.12  Podejmowaæ dzia³ania w imieniu tych
organizacji zwi¹zkowych mog¹ organy, którym statuty przyznaj¹ kompeten-
cje reprezentowania organizacji, odpowiednio na szczebli krajowym, tereno-
wym i zak³adowym. Przy czym zak³adowa organizacja zwi¹zkowa jest na
podstawie art. 462 w zwi¹zku z art. 61 k.p.c. legitymowana do wszczêcia
postêpowania tylko na rzecz pracownika zatrudnionego w zak³adzie pracy
objêtym zakresem jej dzia³ania13 .

Kolejnym uprawnieniem organizacji zwi¹zkowej w omawianej kwestii
jest przedstawienie s¹dowi istotnego dla sprawy pogl¹du wyra¿onego w
uchwale lub oœwiadczeniu ich nale¿ycie umocowanych organów, mimo i¿
organizacja ta nie jest uczestnikiem postêpowania. W literaturze dominuje
stanowisko, ¿e przedstawiony s¹dowi pogl¹d organizacji zwi¹zkowej nie sta-
nowi œrodka dowodowego, lecz jest wyrazem oceny spo³ecznej stanu fak-
tycznego sprawy. Pogl¹d ten nie jest dla s¹du wi¹¿¹cy. Kwesti¹ sporn¹ jest,
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czy pogl¹d przedstawiany jest na ¿¹danie s¹du, czy tak¿e (lub tylko) z w³a-
snej inicjatywy organizacji.14

Wypowiedzenie pogl¹du istotnego dla sprawy przez organizacjê spo-
³eczn¹ jest poœredni¹ form¹ udzia³u organizacji w postêpowaniu s¹dowym.
Przedstawienie przez organizacjê pogl¹du nie wywo³uje bezpoœredniego udzia-
³u organizacji w postêpowaniu rozpoznawczym. Brak jest wiêc podstaw praw-
nych do wezwania w takiej sytuacji organizacji spo³ecznych na rozprawê, a
tym bardziej brak jest podstaw do wezwania na rozprawê, gdy organizacja
nie przeka¿e s¹dowi pogl¹du. Przedstawienie pogl¹du istotnego dla sprawy
jest prawem organizacji, a nie obowi¹zkiem. Je¿eli organizacja spo³eczna
chce bezpoœrednio uczestniczyæ w postêpowaniu rozpoznawczym z samo-
dzieln¹ legitymacj¹ – art. 61 § 2 k.p.c. daje ku temu podstawê prawn¹.15

2. Dzia³ania podjête we wspó³pracy z pracodawc¹
i organizacjami pracodawców

Do drugiej kategorii aktywnoœci zwi¹zków zawodowych w obszarze dys-
kryminacji zaliczamy wspólne dzia³ania z pracodawc¹ lub organizacjami pra-
codawców. Dzia³ania takie maj¹ za zadanie wspólne wypracowanie procedur
zapobiegania powstawaniu w œrodowisku pracy konfliktów spo³ecznych, w
tym dotycz¹cych dyskryminacji, oraz ewentualn¹ ich likwidacjê. Procedury
zapobiegania powstawaniu konfliktów spo³ecznych mog¹ byæ bardziej lub
mniej sformalizowane. Mo¿liwoœæ zastosowania sformalizowanych proce-
dur daje art. 244 k.p. Przepis ten daje mo¿liwoœæ powo³ania przez pracodaw-
cê i zwi¹zki zawodowe zak³adowej komisji pojednawczej. Takie wewn¹trz-
zak³adowe instytucje o charakterze polubownym nie s¹ organami wymiaru
sprawiedliwoœci i nie maj¹ zdolnoœci do samodzielnego rozstrzygania sporu
lecz s¹ jedynie organami mediacyjnymi, zmierzaj¹cymi do doprowadzenia
do zawarcia przez strony ugody i w ten sposób rozwi¹zania powsta³ego spo-
ru.

Komisja pojednawcza sta³a siê instytucj¹ w niewielkim stopniu wyko-
rzystywan¹ w zak³adach pracy. W sonda¿u przeprowadzonym przed konfe-
rencj¹ w 100 zak³adach ró¿nych bran¿ powo³anych do ¿ycia zosta³o 47 komi-
sji pojednawczych, z czego 16 zak³adach pracownicy ocenili jej dzia³ania
jako aktywne. W literaturze postuluje siê powo³anie komisji antydyskrymi-
nacyjnych i antymobbingowych, a przecie¿ nic nie stoi na przeszkodzie, aby
funkcjê tê pe³ni³a komisja pojednawcza. Jednak¿e wa¿nym jest, aby w pra-
cach takiej komisji uczestniczy³ psycholog.

W ma³ych zak³adach pracy utworzenie komisji pojednawczych jest czê-
sto niemo¿liwe z powodów kadrowych. Dlatego te¿ cenn¹ inicjatyw¹ by³oby
powo³anie przez organizacje zwi¹zków zawodowych i organizacji pracodaw-
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ców mediatorów, którzy odpowiednio mogliby pomóc rozwi¹zywaæ spory
zwi¹zane z dyskryminacj¹ pracowników.

Ugoda pomiêdzy stronami, pomiêdzy którymi pod³o¿e konfliktu stanowi
dyskryminacja ze wzglêdu na p³eæ, wiek, niepe³nosprawnoœæ, rasê, religiê, na-
rodowoœæ, przekonania polityczne, przynale¿noœæ zwi¹zkow¹, pochodzenie
etniczne, wyznanie lub orientacjê seksualn¹, zawarta w postêpowaniu pojed-
nawczym, jest trwa³a i daje szansê na niestosowanie praktyk dyskryminacyj-
nych w przysz³oœci.

Kolejnym obszarem, w którym rysuje siê mo¿liwoœæ wp³ywania na za-
chowania zapobiegaj¹ce dyskryminacji w stosunkach pracy, jest wspó³dzia-
³anie zwi¹zków zawodowych przy kszta³towaniu treœci zak³adowych Ÿróde³
prawa pracy. Uprawnienia do takiego wspó³dzia³ania wystêpuj¹ od dawna w
polskim prawie pracy. Cech¹ charakterystyczn¹ zak³adowych Ÿróde³ prawa
pracy jest to, ¿e z upowa¿nienia ustawowego wydawane s¹ one przez praco-
dawców w uzgodnieniu z zak³adowymi organizacjami zwi¹zkowymi. S¹ one
wydawane w formie regulaminów pracy, wynagradzania, premiowania, za-
k³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych. Prawo pracy w zak³adzie pracy
mog¹ stanowiæ równie¿ zak³adowe lub ponadzak³adowe uk³ady zbiorowe
pracy.

Wymienione wy¿ej, ustalone co do treœci pomiêdzy zwi¹zkami zawodo-
wymi a pracodawc¹, wewn¹trzzak³adowe przepisy mog¹ w sposób istotny
wp³ywaæ na relacje pomiêdzy pracownikami a pracodawc¹, a tak¿e pomiê-
dzy samymi pracownikami.

Uregulowania zwi¹zane z wynagrodzeniem, czasem pracy, urlopem,
œwiadczeniami socjalnymi mog¹ stanowiæ siln¹ podstawê równego traktowa-
nia, jak równie¿ mog¹ siê przyczyniaæ do dyskryminacji pracowników. O
pozytywnym lub negatywnym charakterze tych regulacji decyduje stopieñ
zgodnoœci z przepisami prawa i precyzyjnoœci sformu³owañ zawartych w tych
uregulowaniach.

Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ uprawnienia i mo¿liwoœci zwi¹zków
zawodowych i pracodawcy przy kszta³towaniu przepisów dotycz¹cych czasu
pracy. Strony dokonuj¹c ustalenia treœci tych regulacji powinny wzi¹æ pod
uwagê mo¿liwoœæ ich uelastycznienia w taki sposób, aby przy zabezpiecze-
niu prawid³owego procesu pracy daæ mo¿liwoœæ wprowadzania elastycznych
form zatrudniania16 . Formy te w sposób szczególny mog¹ pomóc pracowni-
kom pogodziæ pracê z ¿yciem rodzinnym oraz mog¹ pomóc w zatrudnianiu
osób niepe³nosprawnych. Regulacje te w sposób bezpoœredni mog¹ wp³ywaæ
na niedyskryminowanie osób przy nawi¹zywaniu stosunku pracy, a tak¿e w
czasie jego trwania.

Jednak¿e same regulacje bez prowadzenia przez pracodawcê odpowied-
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niej polityki personalnej nie s¹ w stanie zagwarantowaæ równego traktowa-
nia. Konieczne jest kszta³towanie takiej kultury organizacji, w której ceniona
jest jawnoœæ, otwartoœæ, zagwarantowane jest prawo do krytyki, swoboda
wypowiadania siê.

Dyskryminacja wed³ug badañ nie pojawia siê u pracodawców, u któ-
rych m.in.:
- wystêpuj¹ precyzyjnie okreœlone systemy ocen pracowników,
- systemy i zasady wynagradzania s¹ jasne i sprawiedliwe,
- system awansowania jest jasno okreœlony,
- ma miejsce swobodny przep³yw informacji,
- wystêpuje dba³oœæ o zadowolenie i satysfakcjê z pracy,
- kierownictwo szanuje godnoœæ osoby ludzkiej,
- osoby zajmuj¹ce stanowiska kierownicze cechuje du¿a kultura osobista

i ¿yczliwoœæ,
- prze³o¿eni posiadaj¹ umiejêtnoœci w³aœciwego, konstruktywnego wyra¿e-

nia krytyki, jak równie¿ znaj¹ zasady odpowiedniego wyra¿ania pochwa³.17

Omawiaj¹c ten temat nie sposób pomin¹æ udzia³u zwi¹zków zawodo-
wych w korporacjach ponadnarodowych. Korporacje ponadnarodowe wpro-
wadzaj¹c swoje standardy zarz¹dzania personelem ukszta³towane w innej
kulturze prawnej mog¹ siê przyczyniæ do powstawania konfliktów i nierów-
nego traktowania pracowników. Standardy te powinny byæ dostosowane do
uwarunkowañ prawnych i kulturowych w Polsce. Zakres, w jakim zwi¹zki
zawodowe bêd¹ wspó³uczestniczy³y w dostosowywaniu tych standardów, za-
le¿y w du¿ej mierze od pracodawcy, jego chêci i przyzwolenia na udzia³ zwi¹z-
ków zawodowych.

3. Dzia³ania podjête w partnerstwie
Zawi¹zywanie partnerstw przez organizacje zwi¹zkowe, organizacje pra-

codawców i organizacje pozarz¹dowe, których celem statutowym jest przeciw-
dzia³anie i zwalczanie dyskryminacji, daje kolejn¹ mo¿liwoœæ podejmowania
dzia³añ przez stronê spo³eczn¹ na tym polu. W³¹czanie do tych partnerstw
œrodowiska naukowego otwiera mo¿liwoœci do budowania strategii dzia³añ,
prowadzenia ich w sposób merytorycznie i metodologiczne w³aœciwy, a tak¿e
pozwala oceniæ prawid³owoœæ i celowoœæ zastosowanych rozwi¹zañ.

Wspólne dzia³ania promuj¹ce wiedzê z zakresu dyskryminacji, udziela-
nie pomocy osobom poszkodowanym, wspólne badania, wypracowanie nowych
rozwi¹zañ zapobiegawczych, mog¹ sprawiæ, ¿e wiedza na temat dyskryminacji
i mobbingu stanie siê powszechna.

W podejmowaniu dzia³añ przez partnerstwa barier¹ mog¹ byæ œrodki
finansowe niezbêdne do realizacji zamierzonych dzia³añ. W takiej sytuacji
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pomocne mog¹ byæ œrodki, które mo¿na pozyskaæ w ramach pomocy z Unii
Europejskiej. Zasadnym wydaje siê te¿ aktywnoœæ i pomoc pañstwa w finan-
sowaniu takich przedsiêwziêæ.
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Sêdzia Marek Side³ko
S¹d Okrêgowy w Katowicach

Dochodzenie roszczeñ

przez dyskryminowanych

w postêpowaniu s¹dowym.

I. Zagadnienia ogólne na tle procedury cywilnej.

1. Pozew.
Pozew winien zostaæ wniesiony b¹dŸ w formie pisma procesowego, b¹dŸ

zgodnie z art. 466 kodeks postêpowania cywilnego ustnie do protoko³u, je¿e-
li jest wnoszony osobiœcie przez pracownika. Wymogi formalne precyzuje
art. 187 § 1 kodeksu postêpowania cywilnego w zwi¹zku z art. 126 § 1 ko-
deksu postêpowania cywilnego.

Pracownik winien oznaczyæ S¹d, do którego jest skierowany pozew.
Zgodnie z art. 1261 § 1 kodeksu postêpowania cywilnego nale¿y podaæ war-
toœæ przedmiotu sporu. Wartoœci przedmiotu sporu lub zaskar¿enia podaje siê
w z³otych, zaokr¹glaj¹c w górê do pe³nego z³otego (art. 1261 § 3 kodeksu
postêpowania cywilnego).

Pozew winien zostaæ wniesiony do S¹du Rejonowego Wydzia³u Pracy
wzglêdnie do S¹du Okrêgowego Wydzia³u Pracy. Decyduje wartoœæ przed-
miotu sporu, czyli kwota dochodzonego roszczenia (art. 19 § 1 kodeksu po-
stêpowania cywilnego). Zgodnie z art. 17 pkt 4 kodeksu postêpowania cywil-
nego do w³aœciwoœci s¹dów okrêgowych nale¿¹ sprawy o prawa maj¹tkowe,
w których wartoœæ przedmiotu sporu przewy¿sza siedemdziesi¹t piêæ tysiêcy
z³otych. Zatem ka¿de z powództw, w których wartoœæ przedmiotu sporu prze-
kroczy wskazan¹ kwotê winno zostaæ wytoczone przed S¹d Okrêgowy Wy-
dzia³ Pracy, zaœ tam gdzie ta kwota nie zostanie przekroczona - przed S¹d
Rejonowy Wydzia³ Pracy. Wspomnieæ nale¿y, ¿e zgodnie z art. 20 kodeksu
postêpowania cywilnego do wartoœci przedmiotu sporu nie wlicza siê odse-
tek i kosztów ¿¹danych obok roszczenia g³ównego.

Powództwo zgodnie z art. 461 § 1 kodeksu postêpowania cywilnego
mo¿e byæ wytoczone b¹dŸ przed s¹d w³aœciwoœci ogólnej pozwanego, b¹dŸ
przez s¹d, w którego okrêgu praca jest, by³a lub mia³a byæ wykonywana,
b¹dŸ te¿ przed s¹d, w którego okrêgu znajduje siê zak³ad pracy. Zatem przed
S¹d, w którego okrêgu pozwany ma miejsce zamieszkania (art. 27 § 1 kodeks
postêpowania cywilnego) lub wed³ug miejsca siedziby, je¿eli pozwany nie
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jest osob¹ fizyczn¹ (art. 30 kodeks postêpowania cywilnego) – w³aœciwoœæ
ogólna pozwanego. Wzglêdnie przed S¹d, w którego okrêgu praca by³a, jest
lub mia³a byæ wykonywana, b¹dŸ te¿, w którego okrêgu znajduje siê zak³ad
pracy – w³aœciwoœæ przemienna. Podkreœliæ nale¿y, ¿e pracownik wytaczaj¹c
powództwo zgodnie z w³aœciwoœci¹ przemienn¹ winien wyraŸnie siê na ni¹
powo³aæ i j¹ uzasadniæ. S¹d mo¿e bowiem, w przypadku nie wykazania w³a-
œciwoœci przemiennej, przekazaæ sprawê zgodnie z w³aœciwoœci¹ ogóln¹ in-
nemu S¹dowi (art. 200 § 1 kodeks postêpowania cywilnego).

2. Strony.
Nastêpnie wskazaæ nale¿y imiê i nazwisko lub nazwê stron, ich przed-

stawicieli ustawowych i pe³nomocników.
Pracownik wskazuje zatem pe³en dane osobowe wraz z kompletnym

adresem.
Pozwanym jest pracodawca – zgodnie z art. 3 kodeksu pracy jednostka

organizacyjna, choæby nie posiada³a osobowoœci prawnej, a tak¿e osoba fi-
zyczna, je¿eli zatrudniaj¹ one pracowników. Zatem b¹dŸ osoba fizyczna –
cz³owiek, b¹dŸ osoba prawna – np. spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialno-
œci¹, spó³ka akcyjna, przedsiêbiorstwo pañstwowe, spó³dzielnia, b¹dŸ jed-
nostka zatrudniaj¹ca – zak³ad pracy – maj¹cy zdolnoœæ zatrudniania.

Zgodnie z art. 477 w postêpowaniu wszczêtym z powództwa pracowni-
ka wezwania do udzia³u w sprawie, o którym mowa w art. 194 § 1 i § 3, s¹d
mo¿e dokonaæ równie¿ z urzêdu. Przewodnicz¹cy poucza pracownika o rosz-
czeniach wynikaj¹cych z przytoczonych przez niego faktów. Je¿eli pracow-
nik pozwie osobê, która nie jest legitymowana biernie np. bezpoœredniego
prze³o¿onego, S¹d winien o tym pracownika pouczyæ i po jego oœwiadcze-
niu, z³o¿onym do protoko³u, i¿ nie jest przeciw wezwaniu pracodawcy w
charakterze pozwanego, wezwaæ go do udzia³u w sprawie z urzêdu, tak SN w
wyroku z dnia 10 listopada 1999 roku, sygn. akt I PKN 351/99, OSNP 2001/
6/199, gdzie z art. 477 KPC wynika obowi¹zek wezwania z urzêdu do udzia-
³u w sprawie strony pozwanej, je¿eli s¹dowi wiadomo, ¿e jest ona legitymo-
wana w sprawie, a pracownik siê temu nie sprzeciwia. Powy¿sze mo¿e stano-
wiæ zarzut apelacyjny. Pamiêtaæ bowiem nale¿y o przedawnieniu zg³asza-
nych przez pracowników roszczeñ i ratowanie procesu wytoczonego wobec
osoby biernie nielegitymowanej mo¿e byæ bardzo istotne.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e zgodnie z art. 462 kodeksu postêpowania cywilne-
go organizacje spo³eczne, o których mowa w art. 61, mog¹ powodowaæ wsz-
czêcie postêpowania na rzecz pracowników. Przepisy art. 61-63 stosuje siê
odpowiednio.
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Zgodnie z art. 61 § 4 kodeksu postêpowania cywilnego organizacje spo-
³eczne, do których zadañ statutowych nale¿y ochrona równoœci oraz niedy-
skryminacji przez bezpodstawne bezpoœrednie lub poœrednie zró¿nicowanie
praw i obowi¹zków obywateli, mog¹ w sprawach o roszczenia z tego zakresu
wytaczaæ za zgod¹ obywateli powództwa na ich rzecz oraz, za zgod¹ powo-
da, wstêpowaæ do postêpowania w ka¿dym jego stadium.

Organizacje uprawnione wymienia § 6 rozporz¹dzenia Ministra Spra-
wiedliwoœci z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie okreœlenia wykazu organi-
zacji spo³ecznych uprawnionych do dzia³ania przed s¹dem w imieniu lub na
rzecz obywateli (Dz. U. Nr 100, poz. 1080):
1) zwi¹zki zawodowe,
2) organizacje zrzeszaj¹ce rolników,
3) organizacje dzia³aj¹ce w zakresie obrony praw cz³owieka,
4) organizacje maj¹ce na celu udzielanie pomocy rodzinie lub okreœlonym

jej cz³onkom,
5) organizacje zrzeszaj¹ce emerytów, rencistów i inwalidów,
6) organizacje zrzeszaj¹ce kombatantów i osoby represjonowane,
7) organizacje zrzeszaj¹ce osoby niepe³nosprawne oraz organizacje zaj-

muj¹ce siê udzielaniem pomocy tym osobom,
8) organizacje naukowo-techniczne i techniczne,
9) organizacje m³odzie¿owe.

Pozew mo¿e zostaæ wniesiony przez pe³nomocnika, którym mo¿e byæ
adwokat lub radca prawny, osoba sprawuj¹ca zarz¹d maj¹tkiem lub interesa-
mi strony oraz osoba pozostaj¹ca ze stron¹ w sta³ym stosunku zlecenia, je¿eli
przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, wspó³uczestnik sporu, jak
równie¿ rodzice, ma³¿onek, rodzeñstwo lub zstêpni strony oraz osoby pozo-
staj¹ce ze stron¹ w stosunku przysposobienia (art. 87 § 1 kodeksu postêpo-
wania cywilnego), a nadto przedstawiciel zwi¹zku zawodowego lub inspek-
tor pracy albo pracownik zak³adu pracy, w którym mocodawca jest lub by³
zatrudniony (art. 465 § 1 kodeksu postêpowania cywilnego).

Zgodnie z art. 117 § 1 kodeks postêpowania cywilnego strona zwolnio-
na przez s¹d od kosztów s¹dowych w ca³oœci lub czêœci ma prawo zg³osiæ, na
piœmie lub ustnie do protoko³u, wniosek o ustanowienie dla niej adwokata
lub radcy prawnego. S¹d uwzglêdni wniosek, je¿eli udzia³ adwokata lub rad-
cy prawnego w sprawie uzna za potrzebny (§4).

Dalej wskazaæ nale¿y dok³adnie okreœlone ¿¹danie, przytoczenie oko-
licznoœci faktycznych uzasadniaj¹cych ¿¹danie, a w miarê potrzeby uzasad-
niaj¹cych równie¿ w³aœciwoœæ s¹du. Pozew winien zostaæ podpisany przez
stronê albo jej przedstawiciela ustawowego lub pe³nomocnika. Winno zostaæ
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do³¹czone pe³nomocnictwo, które wolne jest od op³at. Zgodnie bowiem z art.
2 ust 1 pkt 1f ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o op³acie skarbowej (Dz.
U. Nr 225, poz. 1635) nie podlega op³acie skarbowej z³o¿enie dokumentu
stwierdzaj¹cego udzielenie pe³nomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii
w sprawach zatrudnienia, wynagrodzeñ za pracê. Przyj¹æ nale¿y, ¿e roszcze-
nia dyskryminowanego s¹ sprawami zatrudnienia.

3. Koszty s¹dowe.
Zgodnie z art. 1262 § 1 kodeks postêpowania cywilnego S¹d nie podej-

mie ¿adnej czynnoœci na skutek pisma, od którego nie zosta³a uiszczona na-
le¿na op³ata.

Koszty s¹dowe reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach
s¹dowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398, ze zmianami).

Sprawy z zakresu prawa pracy zosta³y podzielone w oparciu o kryte-
rium wartoœci przedmiotu sporu na sprawy do 50 tys. z³otych i powy¿ej tej
kwoty.

Zgodnie z art. 35 ust 1 powo³anej ustawy w sprawach o wartoœci sporu
do 50 tys. z³otych pobiera siê op³atê podstawow¹ w kwocie 30 z³otych wy-
³¹cznie od apelacji, za¿alenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie nie-
zgodnoœci z prawem prawomocnego orzeczenia. W sprawach, w których
wartoœæ przedmiotu sporu przewy¿sza kwotê 50 tys. z³otych, pobiera siê od
wszystkich podlegaj¹cych op³acie pism procesowych op³atê stosunkow¹.
Zgodnie z art. 96 ust 1 pkt 4 cytowanej ustawy nie ma obowi¹zku uiszczenia
kosztów s¹dowych pracownik wnosz¹cy powództwo, z zastrze¿eniem art. 35
i 36.

Zatem pracownik wnosz¹cy powództwo o wartoœci sporu do 50 tys. z³o-
tych nie ma obowi¹zku uiszczaæ op³aty od pozwu, zaœ powy¿ej tej kwoty jest
zobligowany uiœciæ op³atê stosunkow¹ w wysokoœci 5% wartoœci przedmiotu
sporu, nie ni¿ej ni¿ 30 z³otych i nie wy¿ej ni¿ 100 000 z³otych (art. 13 powo-
³anej ustawy). Zasygnalizowaæ nale¿y, ¿e pozew wniesiony prze pe³nomoc-
nika fachowego – adwokata lub radcê prawnego winien zostaæ op³acony bez
wzywania przez S¹d (art. 1302 § 1 kodeks postêpowania cywilnego).

Zgodnie z art. 97 cytowanej ustawy o kosztach s¹dowych w toku postê-
powania w sprawach z zakresu prawa pracy o roszczenia pracownika wydat-
ki obci¹¿aj¹ce pracownika ponosi tymczasowo Skarb Pañstwa. S¹d pracy w
orzeczeniu koñcz¹cym postêpowanie w instancji rozstrzyga o tych wydat-
kach, stosuj¹c odpowiednio przepisy art. 113, z tym, ¿e obci¹¿enie pracowni-
ka tymi wydatkami mo¿e nast¹piæ w wypadkach szczególnie uzasadnionych.
Zatem powód zg³aszaj¹c wniosek dowodowy z opinii bieg³ego wolny jest od
zaliczki, jak równie¿ nie jest zobligowany pokrywaæ koszty dowodów z ze-
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znañ œwiadków (koszty podró¿y). Obci¹¿enie zaœ powoda winno byæ szcze-
gó³owo przez S¹d uzasadnione i mo¿e podlegaæ kontroli za¿aleniowej.

Pracownik mo¿e zgodnie z art. 101 ust 1 powo³anej ustawy o kosztach
s¹dowych wnieœæ o zwolnienie od kosztów sadowych w ca³oœci lub czêœci,
je¿eli strona jest w stanie ponieœæ tylko czêœæ tych kosztów.

Zgodnie z art. 102 ust 1 ustawy o kosztach s¹dowych zwolnienia od
kosztów s¹dowych mo¿e siê domagaæ osoba fizyczna, która z³o¿y³a oœwiad-
czenie, ¿e nie jest w stanie ich ponieœæ bez uszczerbku utrzymania koniecz-
nego dla siebie i rodziny. Do wniosku o zwolnienie od kosztów s¹dowych
powinno byæ do³¹czone oœwiadczenie obejmuj¹ce szczegó³owe dane o stanie
rodzinnym, maj¹tku, dochodach i Ÿród³ach utrzymania osoby ubiegaj¹cej siê
o zwolnienie od kosztów. Oœwiadczenie sporz¹dza siê wed³ug ustalonego
wzoru (ust 2).

W aktualnym stanie prawnym pracownik mo¿e wnosiæ o zwolnienie go
od kosztów s¹dowych w ca³oœci, w tym od op³aty podstawowej 30 z³otych.

Wspomnieæ nale¿y, ¿e pojawiaj¹ siê g³osy w judykaturze, i¿ pracownik
w sprawie o wartoœci przedmiotu sporu do 50 tys. z³otych wolny jest od op³a-
ty tylko wnosz¹c powództwo, zatem przegrywaj¹c spór w czêœci winien z
zas¹dzonego roszczenia pokryæ czêœæ op³aty, stosunkowo do pora¿ki.

Nie bez znaczenia jest równie¿ œwiadomoœæ, i¿ zgodnie z art. 98 kodeks
postêpowania cywilnego pracownik mo¿e byæ zobligowany do zwrotu kosz-
tów zastêpstwa procesowego strony przeciwnej wygrywaj¹cej. Œwiadomoœæ
faktu winna sk³aniaæ do realnego zg³aszania ¿¹dañ, bowiem wycofanie siê w
toku procesu z czêœci roszczenia nie zwalnia z obowi¹zku zwrotu kosztów w
tym zakresie stronie przeciwnej. Nadto nale¿y zawsze oceniæ w sposób “zim-
ny” propozycje zawarcia ugody wystosowane przez przeciwnika. Trzeba pa-
miêtaæ o elemencie kalkulacji, jak równie¿ nie zapominaæ o mo¿liwoœci art.
102 kodeks postêpowania cywilnego i poddania przed zamkniêciem rozpra-
wy pod rozwagê S¹du w razie ewentualnego niekorzystnego rozstrzygniêcia
odst¹pienia od obci¹¿ania pracownika kosztami procesu - w domyœle koszta-
mi zastêpstwa procesowego. Nie zmienia to faktu, i¿ przepis nie mo¿e byæ
nadu¿ywany i prowadziæ do wypaczenia zasady odpowiedzialnoœci za wynik
procesu.

4. Kwestia braków formalnych pozwu.
Zgodnie z art. 467 § 1 kodeks postêpowania cywilnego niezw³ocznie po

wniesieniu sprawy przewodnicz¹cy lub wyznaczony przez niego sêdzia do-
konuje jej wstêpnego badania. Wstêpne badanie sprawy polega na ustale-
niu, czy pismo wszczynaj¹ce postêpowanie s¹dowe spe³nia niezbêdne wy-
magania, pozwalaj¹ce nadaæ mu dalszy bieg, oraz na podjêciu czynnoœci umo¿-
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liwiaj¹cych rozstrzygniêcie sprawy na pierwszym posiedzeniu (§ 2). Po wstêp-
nym badaniu sprawy przewodnicz¹cy wzywa do usuniêcia braków formal-
nych pisma tylko wówczas, gdy braki te nie dadz¹ siê usun¹æ w toku czynno-
œci wyjaœniaj¹cych (§3). Przepis art. 467 § 3 kodeks postêpowania cywilnego
jest przepisem szczególnym wobec art. 130 kodeks postêpowania cywilnego,
bowiem przewiduje tryb uzupe³niania braków formalnych poprzez czynno-
œci wyjaœniaj¹ce. Nale¿y pamiêtaæ o tym z punktu widzenia ewentualnego
za¿alenia na zarz¹dzenie o zwrocie pozwu.

W ka¿dym bowiem przypadku zgodnie z art. 468 § 1 kodeks postêpo-
wania cywilnego S¹d podejmie czynnoœci wyjaœniaj¹ce, je¿eli przemawiaj¹
za tym wyniki wstêpnego badania sprawy. Zaœ zgodnie z § 2 ust 1 czynnoœci
wyjaœniaj¹ce maj¹ na celu usuniêcie braków formalnych pism procesowych,
w tym w szczególnoœci dok³adniejsze okreœlenie zg³oszonych ¿¹dañ.

Zgodnie z art. 187 § 2 kodeks postêpowania cywilnego pozew mo¿e
zawieraæ wnioski o zabezpieczenie powództwa, nadanie wyrokowi rygoru
natychmiastowej wykonalnoœci i przeprowadzenie rozprawy w nieobecnoœci
powoda oraz wnioski s³u¿¹ce do przygotowania rozprawy, a w szczególnoœci
wnioski o wezwanie na rozprawê wskazanych przez powoda œwiadków i bie-
g³ych; dokonanie oglêdzin; polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawê
dokumentu bêd¹cego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia
dowodu, lub przedmiotu oglêdzin; za¿¹danie na rozprawê dowodów znajdu-
j¹cych siê w s¹dach, urzêdach lub u osób trzecich.

Z punktu widzenia rygoru natychmiastowej wykonalnoœci nale¿y pa-
miêtaæ, ¿e zgodnie z art. 4772 § 1 kodeks postêpowania cywilnego zas¹dza-
j¹c nale¿noœæ pracownika w sprawach z zakresu prawa pracy, s¹d z urzêdu
nada wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalnoœci w
czêœci nieprzekraczaj¹cej pe³nego jednomiesiêcznego wynagrodzenia pracow-
nika. Nadto zgodnie z art. 4776 § 1 kodeks postêpowania cywilnego wyrok
s¹du pierwszej instancji zas¹dzaj¹cy œwiadczenia na rzecz pracownika, w
stosunku do którego s¹d drugiej instancji oddali³ apelacjê zak³adu pracy, pod-
lega natychmiastowemu wykonaniu tak¿e w czêœci, w której s¹d nie nada³
mu rygoru natychmiastowej wykonalnoœci na podstawie art. 4772.

Pamiêtaæ jednak¿e nale¿y o ewentualnym obowi¹zku zwrotu spe³nione-
go roszczenia w chwili zmiany wyroku przez S¹d II instancji, wzglêdnie przez
S¹d Najwy¿szy w wyniku uwzglêdnienia skargi kasacyjnej.

Pracownik realizuj¹cy wyrok S¹du I instancji, czy nawet wyrok S¹du II
instancji – prawomocny ma œwiadomoœæ i winien liczyæ siê z obowi¹zkiem
zwrotu spe³nionego œwiadczenia.

Zgodnie z art. 409 kodeksu cywilnego obowi¹zek wydania korzyœci lub
zwrotu jej wartoœci wygasa, je¿eli ten, kto korzyœæ uzyska³, zu¿y³ j¹ lub utra-
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ci³ w taki sposób, ¿e nie jest ju¿ wzbogacony, chyba, ¿e wyzbywaj¹c siê ko-
rzyœci lub zu¿ywaj¹c j¹ powinien by³ liczyæ siê z obowi¹zkiem zwrotu.

II. Równe traktowanie w zatrudnieniu
Zgodnie z art. 183a § 1 kodeksu pracy pracownicy powinni byæ równo

traktowani w zakresie nawi¹zania i rozwi¹zania stosunku pracy, warunków
zatrudnienia, awansowania oraz dostêpu do szkolenia w celu podnoszenia
kwalifikacji zawodowych, w szczególnoœci bez wzglêdu na p³eæ, wiek, nie-
pe³nosprawnoœæ, rasê, religiê, narodowoœæ, przekonania polityczne, przyna-
le¿noœæ zwi¹zkow¹, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacjê seksualn¹, a
tak¿e bez wzglêdu na zatrudnienie na czas okreœlony lub nieokreœlony albo w
pe³nym lub w niepe³nym wymiarze czasu pracy.

Stosownie do art. 183d osoba, wobec której pracodawca naruszy³ zasadê
równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wyso-
koœci nie ni¿szej ni¿ minimalne wynagrodzenie za pracê, ustalane na podsta-
wie odrêbnych przepisów. Zgodnie z § 1 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z
dnia 12 wrzeœnia 2006 roku w sprawie wysokoœci minimalnego wynagrodze-
nia za pracê w 2007 r. wydanego na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10
paŸdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracê (Dz. U. Nr 200,
poz. 1679, z zmianami) od dnia 1 stycznia 2007 r. ustala siê minimalne wyna-
grodzenie za pracê w wysokoœci 936 z³.

Wskazaæ nale¿y, ¿e art. 183b § 1 zmienia rozk³ad ciê¿aru dowodu prze-
widziany w art. 6 k.c., wed³ug którego ciê¿ar udowodnienia faktu spoczywa
na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Art. 183b § 1 zwalnia
pracownika z koniecznoœci udowodnienia faktu jego dyskryminacji. Chc¹c
siê zwolniæ od odpowiedzialnoœci pracodawca musi udowodniæ, ¿e nie dys-
kryminuje pracownika. Jest wiêc obowi¹zany wykazaæ, ¿e - na przyk³ad -
odmówi³ zatrudnienia z innych przyczyn ni¿ dyskryminuj¹ce pracownika.
Wskazaæ równie¿ mo¿e okolicznoœci, o których w art. 183b § 2 i 3.

Pracownik, który uznaje siê za dyskryminowanego, powinien przedsta-
wiæ przed s¹dem „fakty, z których mo¿na domniemywaæ istnienie bezpoœred-
niej lub poœredniej dyskryminacji”.

Zatem pracownik winien wskazaæ na dyskryminowanie bezpoœrednie –
czyli takie, gdy pracownik z jednej lub z kilku przyczyn okreœlonych w 183a §
1 kodeksu pracy by³, jest lub móg³by byæ traktowany w porównywalnej sytu-
acji mniej korzystnie ni¿ inni pracownicy (§ 3) lub dyskryminowanie poœred-
nie – czyli takie, gdy na skutek pozornie neutralnego postanowienia, zasto-
sowanego kryterium lub podjêtego dzia³ania wystêpuj¹ dysproporcje w za-
kresie warunków zatrudnienia na niekorzyœæ wszystkich lub znacznej liczby
pracowników nale¿¹cych do grupy wyró¿nionej ze wzglêdu na jedn¹ lub kil-
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ka przyczyn okreœlonych w § 1, je¿eli dysproporcje te nie mog¹ byæ uzasad-
nione innymi obiektywnymi powodami (§ 4). Nastêpnie zaœ pracodawca wi-
nien wykazaæ, i¿ wskazany fakt nie ma miejsca, gdy¿ zachodz¹ okolicznoœci
obiektywne, przemawiaj¹ce za uznaniem, i¿ prawnik nie jest dyskryminowa-
ny.

Tak te¿ orzek³ S¹d Najwy¿szy w wyroku z dnia 24 maja 2005 r., II PK
33/05 -pracownik dochodz¹cy odszkodowania z tytu³u naruszenia zasady rów-
nego traktowania musi najpierw wykazaæ, ¿e by³ w zatrudnianiu dyskrymino-
wany, a dopiero nastêpnie pracodawcê obci¹¿a dowód, ¿e przy ró¿nicowaniu
pracowników kierowa³ siê obiektywnymi przes³ankami.

Prawo do odszkodowania przewidzianego w art. 183d nie jest zale¿ne od
poniesienia przez pracownika szkody. Je¿eli jednak¿e poniós³ on szkodê, to
jej wysokoœæ jest kryterium ustalenia wysokoœci odszkodowania (art. 361
k.c. w zw. z art. 300 k.p.).

Prawo do tego odszkodowania jest niezale¿ne od innych roszczeñ pra-
cownika wynikaj¹cych z dyskryminuj¹cego go zachowania pracodawcy. Na
przyk³ad w razie wypowiedzenia umowy o pracê naruszaj¹cego zakaz dys-
kryminacji pracownik ma roszczenia z art. 45 § 1 oraz z art. 183d. Je¿eli wyni-
ka st¹d prawo do dwóch odszkodowañ, to na poczet wy¿szego nale¿y zali-
czyæ ni¿sze, traktuj¹c je jako korzyœæ odniesion¹ z tego samego zdarzenia,
które wyrz¹dzi³o szkodê.

Pracownik tymczasowy dyskryminowany przez pracodawcê u¿ytkow-
nika ma prawo do odszkodowania od agencji pracy tymczasowej, która mo¿e
dochodziæ jego zwrotu od pracodawcy u¿ytkownika (art. 15 i 16 ustawy o
pracownikach tymczasowych).

Zgodnie z art. 300 kodeksu pracy, skoro sprawa zosta³a uregulowana, to
nie stosuje siê art. 415 k.c. umo¿liwiaj¹cego w tej sytuacji dochodzenie od-
szkodowania tylko w granicach, tzw. ujemnego interesu. Dyskryminuj¹ca
pracownika odmowa zatrudnienia go na wolnym miejscu zatrudnienia lub
miejscu przygotowania zawodowego jest wykroczeniem (art. 123 ustawy o
promocji zatrudnienia).

Wskazaæ równie¿ nale¿y, ¿e zgodnie z art. 183e kodeksu pracy skorzy-
stanie przez pracownika z uprawnieñ przys³uguj¹cych z tytu³u naruszenia
zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie mo¿e stanowiæ przyczyny
uzasadniaj¹cej wypowiedzenie przez pracodawcê stosunku pracy lub jego
rozwi¹zanie bez wypowiedzenia.

Zatem w sytuacji rozwi¹zania umowy o pracê przez pracodawcê pra-
cownik wytaczaj¹c powództwo o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne
zgodnie z art. 45 § 1 kodeksu pracy lub o przywrócenie do pracy, zgodnie z
art. 56 § 1 kodeksu pracy mo¿e podnieœæ, i¿ wskazana przyczyna rozwi¹zania
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umowy o pracê jest fikcyjna, zaœ faktyczna przyczyn¹ jest w³aœnie zarzut
nierównego traktowania przez pracodawcê i dochodzone roszczenia.

III. Mobbing.

1. Zadoœæuczynienie.
Zgodnie z art. 943 § 3 kodeksu pracy pracownik, u którego mobbing

wywo³a³ rozstrój zdrowia, mo¿e dochodziæ od pracodawcy odpowiedniej sumy
tytu³em zadoœæuczynienia pieniê¿nego za doznan¹ krzywdê.

Warunkiem nabycia prawa do zadoœæuczynienia jest doznanie rozstroju
zdrowia kwalifikowanego w kategoriach medycznych. Nie jest w tym przy-
padku wystarczaj¹ce wykazanie wy³¹cznie nastêpstw w sferze psychicznej
poszkodowanego, takich jak uczucie smutku, przygnêbienia, ¿alu i innych
negatywnych emocji (wyrok S.A. w Krakowie z 29.11.2000 r., I ACa 882/00,
TPP 2002/4/107).

Obowi¹zek zap³aty odpowiedniej sumy pieniê¿nej spoczywa na praco-
dawcy, niezale¿nie od tego czy pracownik, który dozna³ rozstroju zdrowia,
by³ przeœladowany przez pracodawcê (osobê dokonuj¹c¹ w imieniu praco-
dawcy czynnoœci z zakresu prawa pracy) czy te¿ przez innego pracownika.

W zakresie nienormowanym przepisami prawa pracy do zadoœæuczy-
nienia pieniê¿nego, o którym mowa w art. 943 § 3 k.p. maj¹ odpowiednie
zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, pod warunkiem ich niesprzecz-
noœci z zasadami prawa pracy. Bêdzie to dotyczy³o zw³aszcza art. 445 k.c. w
zwi¹zku z art. 444 k.c.

Zadoœæuczynienie ma mieæ przede wszystkim charakter kompensacyj-
ny, wobec czego jego wysokoœæ nie mo¿e stanowiæ zap³aty symbolicznej,
lecz musi przedstawiaæ ekonomicznie odczuwaln¹ wartoœæ. Jednoczeœnie
wysokoœæ ta nie mo¿e byæ nadmierna w stosunku do doznanej krzywdy, ale
musi byæ „odpowiednia” w tym znaczeniu, ¿e powinna byæ - przy uwzglêd-
nieniu krzywdy poszkodowanego - utrzymana w rozs¹dnych granicach, od-
powiadaj¹cych aktualnym warunkom i przeciêtnej stopie ¿yciowej spo³eczeñ-
stwa (wyrok SN z 28.09.2001 r., III CKN 427/00, LEX nr 52766). W wyroku
z 3 lutego 2000 roku (I CKN 969/98, LEX nr 50824) S¹d Najwy¿szy stwier-
dzi³, ¿e przy ocenie „odpowiedniej sumy” nale¿y braæ pod uwagê wszystkie
okolicznoœci danego wypadku, maj¹ce wp³yw na rozmiar doznanej krzywdy.
Chodzi tu o krzywdê ujmowan¹ jako cierpienie fizyczne, a wiêc ból i inne
dolegliwoœci oraz cierpienia psychiczne, czyli negatywne uczucia doznawa-
ne w zwi¹zku z cierpieniami fizycznymi lub nastêpstwami uszkodzenia cia³a
czy rozstroju zdrowia w postaci np. zeszpecenia, wy³¹czenia z normalnego
¿ycia itp. Celem zadoœæuczynienia jest przede wszystkim z³agodzenie tych
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cierpieñ. Winno ono mieæ charakter ca³oœciowy i obejmowaæ wszystkie
cierpienia fizyczne i psychiczne, zarówno ju¿ doznane, jak i te, które zapew-
ne wyst¹pi¹ w przysz³oœci (a wiêc prognozy na przysz³oœæ). Przy ocenie wy-
sokoœci zadoœæuczynienia za krzywdê (art. 445 § 1 k.c.) nale¿y uwzglêdniæ
przede wszystkim nasilenie cierpieñ, d³ugotrwa³oœæ choroby, rozmiar kalec-
twa, trwa³oœæ nastêpstw zdarzenia oraz konsekwencje uszczerbku na zdro-
wiu w ¿yciu osobistym i spo³ecznym (wyrok SN z 10 czerwca 1999 r., II
UKN 681/98, OSNP 2000/16/626).

Wskazaæ nale¿y, ¿e pracownik jest obowi¹zany do przytoczenia faktów
wskazuj¹cych na mobbing i obci¹¿a go przy tym ciê¿ar ich udowodnienia
(wyrok SN z dnia 6 grudnia 2005 roku, sygn. akt III PK 94/05, PiZS 2006/7/
35) oraz w zakresie zarzutu podejmowania przez pracodawcê mobbingu, po-
dobnie jak przy zarzucie dzia³añ dyskryminuj¹cych pracownika, na pracow-
niku spoczywa obowi¹zek dowodowy w zakresie wskazania okolicznoœci,
które uzasadnia³yby roszczenie oparte na tych zarzutach. Dopiero wykazanie
przez niego tych okolicznoœci pozwala na przerzucenie na pracodawcê obo-
wi¹zku przeprowadzenia dowodu przeciwnego, tak SN w postanowieniu z
dnia 24 maja 2005 roku, sygn. akt II PK 33/05, PiZS 2006/7/35).

Proces o zadoœæuczynienie winien zostaæ wytoczony pracodawcy. Pra-
cownik zaœ winien konkretnie sprecyzowaæ kwotê dochodzonego roszczenia.
Pracownik winien na etapie pozwu wnioskowaæ o dopuszczenie dowodu z
zeznañ œwiadków, dokumentacji medycznej oraz opinii bieg³ych lekarzy na
okolicznoœci zachowañ mobbingowych i ich skutków, to zaœ winno wywo³aæ
kontrdowody pracodawcy.

2. Odszkodowanie.
Je¿eli mobbing stanowi³ przyczynê rozwi¹zania przez pracownika sto-

sunku pracy pracownik mo¿e dochodziæ od pracodawcy stosownego odszko-
dowania. Wysokoœæ odszkodowania przys³uguj¹cego na podstawie art. 943

§ 4 k.p. wyznaczona jest zatem nie tylko poprzez uszczerbek powsta³y wsku-
tek rozwi¹zania przez pracownika stosunku pracy (mierzony przede wszyst-
kim wartoœci¹ utraconego przez niego wynagrodzenia), lecz tak¿e poprzez
inne szkody poniesione przez pracownikiem (np. koszty zwi¹zane z rozstro-
jem zdrowia wywo³anym przez mobbing). Wysokoœæ odszkodowania okreœla
pracownik w ¿¹daniu zap³aty skierowanym do pracodawcy. W razie sporu o
wysokoœci odszkodowania rozstrzyga s¹d pracy. W ¿adnym wypadku odszko-
dowanie to nie mo¿e byæ jednak ni¿sze od minimalnego wynagrodzenia za
pracê. W razie dochodzenia od pracodawcy odszkodowania w minimalnej
wysokoœci na pracowniku, który z powodu mobbingu rozwi¹za³ stosunek pra-
cy, nie ci¹¿y obowi¹zek wykazania rozmiarów poniesionej szkody.
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Warunkiem koniecznym powstania roszczenia o odszkodowanie jest
rozwi¹zanie przez pracownika stosunku pracy uzasadnione mobbingiem.
Mobbing musi byæ faktyczn¹ przyczyn¹ rozwi¹zania stosunku, co podlega
ocenie pracodawcy, a w razie sporu - s¹du pracy.

Zgodnie z art. 943 § 5 kodeksu pracy oœwiadczenie pracownika o roz-
wi¹zaniu umowy o pracê powinno nast¹piæ na piœmie z podaniem przyczyny,
uzasadniaj¹cej rozwi¹zanie umowy.

Prawo dochodzenia od pracodawcy odszkodowania powstaje w razie
rozwi¹zania przez pracownika stosunku pracy w drodze porozumienia stron,
za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 § 11 k.p.

Przepisy reguluj¹ce uprawnienia pracowników poddanych mobbingo-
wi nie wy³¹czaj¹ mo¿liwoœci dochodzenia roszczeñ na podstawie odrêbnych
przepisów. Mog¹ tutaj wchodziæ w grê roszczenia o stwierdzenie bezskutecz-
noœci wypowiedzenia lub o przywrócenie do pracy, albo o odszkodowanie z
tytu³u nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia lub roz-
wi¹zania przez pracodawcê stosunku pracy (art. 45 i 56 kodeksu pracy) lub
uprawnienie pracownika do rozwi¹zania stosunku pracy bez wypowiedzenia
(art. 55 § 11 k.p.).

Reasumuj¹c, je¿eli pracownik wypowie umowê o pracê wskazuj¹c jako
przyczynê zachowania mobbingowe, bêdzie mia³ prawo do odszkodowania.
Rozwi¹zanie umowy o pracê bez wypowiedzenia otworzy drogê równie¿ do
odszkodowania z art. 55 § 11 kodeksu pracy, jednak¿e w razie wadliwoœci
przyczyny mo¿e otworzyæ drogê do roszczeñ pracodawcy z art. 611 kodeksu
pracy.

Wobec osoby przeœladowcy pracownika (a wiêc pracodawcy b¹dŸ innej
osoby nêkaj¹cej pracownika w miejscu pracy) mog¹ znaleŸæ zastosowanie
równie¿ roszczenia cywilnoprawne o zaniechanie naruszania dóbr osobistych
(art. 24 § 1 zdanie pierwsze kodeksu cywilnego), o dope³nienie czynnoœci
potrzebnych do usuniêcia jego skutków, w szczególnoœci przez z³o¿enie
oœwiadczenia odpowiedniej treœci i w odpowiedniej formie (art. 24 § 1 zda-
nie drugie kodeksu cywilnego), o zadoœæuczynienie pieniê¿ne za krzywdê
doznan¹ wskutek naruszenia dóbr osobistych lub zap³atê odpowiedniej sumy
na wskazany cel spo³eczny (art. 24 § 1 zdanie trzecie i art. 448 kodeksu cy-
wilnego), o naprawienie szkody wyrz¹dzonej naruszeniem dóbr osobistych
(art. 24 § 2 i art. 415 i nast. kodeksu cywilnego).

Nale¿y mieæ jednak pe³n¹ œwiadomoœæ, i¿ proces przeciwko przeœla-
dowcy jest spraw¹ cywiln¹, niebêd¹c¹ z zakresu prawa pracy. Proces winien
zostaæ wytoczony przed Wydzia³ Cywilny S¹du Rejonowego lub S¹du Okrê-
gowego i wskazane wy¿ej zasady procesu cywilnego, w szczególnoœci doty-
cz¹ce kosztów s¹dowych bêd¹ doznawa³y daleko id¹cych ograniczeñ.
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