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Rozdział 1. Wstęp

Wielka Brytania ma niezwykle rozbudowany zbiór przepisów regulujących
zasadę równości w stosunkach pracy i przeciwdziałaniu dyskryminacji w za-
trudnieniu. Przede wszystkim zwraca uwagę obowiązujący od 2010 r. Equality
Act (regulujący obecnie zasadę równouprawnienia w stosunkach społecznych,
w tym w stosunkach pracy), liczący ponad 218 artykułów oraz dodatkowo
28 rozbudowanych załączników.

Warto wskazać, że przepisy regulujące zasadę równouprawnienia były
wprowadzane i rozbudowywane w prawie angielskim już w XIX w., a w la-
tach 70. ubiegłego wieku szczegółowo uregulowano zasady równouprawnienia
w wielu dziedzinach życia, w tym w stosunkach pracy. Tym samym brytyjskie
doświadczenia w zakresie ochrony równouprawnienia są niezwykle bogate.

Wielka Brytania może pochwalić się również ogromnym dorobkiem
orzecznictwa dotyczącym zakazu dyskryminacji w stosunkach pracy. Jest to
wynik zarówno specyfiki brytyjskiego systemu prawnego, w którym orzeczenia
sądów mają szczególną pozycję, jak i wspomnianej już obszerności przepisów
oraz długiego okresu ich obowiązywania. Niewątpliwie na liczbę orzeczeń wy-
danych w sprawach o roszczenia pracowników z tytułu dyskryminacji wpływ
miała również różnorodność społeczeństwa zamieszkującego Wielką Brytanię.

Na tym tle polskie regulacje zakazu dyskryminacji w stosunkach pracy są
niezwykle skromne. Dodatkowo względnie krótki okres ich obowiązywania nie
dał okazji do wypracowania przez orzecznictwo precyzyjnych zasad ich in-
terpretowania. Wreszcie orzecznictwo ogranicza się do spraw typowych, nie
dotyka natomiast zagadnień rzadziej pojawiających się w relacjach pomiędzy
pracodawcami a pracownikami w Polsce.

Powyższe okoliczności skłaniają do dokonania szczegółowej analizy bry-
tyjskich przepisów regulujących zakaz dyskryminacji w stosunkach pracy, aby
uzyskać punkt porównawczy dla interpretacji przepisów polskich. W niniej-
szej książce będę się starał zweryfikować tezę sprowadzającą się do pytania,
czy polskie przepisy w sposób pełny i właściwy regulują zakaz dyskryminacji
w stosunkach pracy. Przy czym punktem odniesienia są tu przepisy brytyjskie
i na nich koncentrują się prowadzone badania. Warto podkreślić, że zasady
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niedyskryminacji w stosunkach pracy zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Pol-
sce są w dużej mierze ukształtowane pod wpływem prawa UE, a w konsekwen-
cji wiele instytucji ma zbieżny charakter. Bardzo obszerny dorobek orzecz-
nictwa angielskich sądów i trybunałów pracy pozwala odpowiedzieć na wiele
pytań dotyczących wykładni przepisów regulujących zasadę zakazu dyskrymi-
nacji. Orzecznictwo to jest również źródłem wiedzy na temat rozstrzygania
zagadnień niejasnych.

Analiza przepisów i orzecznictwa brytyjskiego pozwala nie tylko lepiej
określić zasady interpretacji polskich przepisów, lecz także może być źródłem
wielu rozwiązań, których wprowadzenie do polskiego Kodeksu pracy przyczy-
niłoby się do skuteczniejszej realizacji zasady równości w krajowych stosun-
kach pracy.

Niniejsze opracowanie ma na celu realizację obu wyżej przedstawionych
założeń. Z jednej strony ma ono zatem pomóc zrozumieć, w jaki sposób po-
winny być interpretowane określone instytucje polskiego prawa pracy w za-
kresie zakazu dyskryminacji, z drugiej zaś – ma być źródłem wiedzy o roz-
wiązaniach funkcjonujących w Wielkiej Brytanii, które mogłyby być wprowa-
dzone w Polsce.

Niniejsza książka nie jest kompletną analizą brytyjskich przepisów regulu-
jących zasadę równości i zakaz dyskryminacji. Skupiono się w niej na tych in-
stytucjach, które mają znaczenie dla zrozumienia polskich rozwiązań w tym
zakresie.

W książce przedstawiono również częściową analizę polskich regulacji do-
tyczących omawianej tematyki. Nie jest to jednak w żadnym wypadku pełne
przedstawienie tych regulacji. Nie było bowiem moim zamiarem przeprowa-
dzenie szczegółowych badań nad polskimi rozwiązaniami antydyskryminacyj-
nymi w prawie pracy (tematyka ta wymaga poświecenia odrębnego opracowa-
nia i dalszych pogłębionych badań), lecz wskazanie tych obszarów, które po-
winny zostać zmienione lub uzupełnione. Z tego względu w niniejszej książce
przedstawiono jedynie ogólne omówienie poszczególnych instytucji regulowa-
nych przepisami Kodeksu pracy, aby umożliwić czytelnikowi dokonanie po-
równania ze szczegółowo omawianymi przepisami brytyjskimi.

Powołując orzecznictwo brytyjskich sądów i trybunałów pracy, zachowa-
łem sposób cytowania stosowany w angielskich opracowaniach. Pozwoli to
czytelnikom, którzy będą chcieli sięgnąć do danych źródłowych, na szybsze ich
odnalezienie.
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Rozdział 2. Aksjologiczne
podstawy zakazu dyskryminacji

Pojęcie dyskryminacji pochodzi od łacińskiego słowa „discriminatio” ozna-
czającego rozróżnienie i nierówne traktowanie, wybiórczą ocenę. W tym zna-
czeniu dyskryminacja jest więc przeciwieństwem równouprawnienia. Zakaz
dyskryminacji stanowi konsekwencję nakazu równego traktowania. Stąd też
podstaw aksjologicznych przepisów antydyskryminacyjnych należy poszuki-
wać przede wszystkim w zasadzie równości.

Początków idei równości należy poszukiwać w czasach starożytnej Grecji,
szczególnie w rozważaniach ówczesnych filozofów. Wskazywali oni, że poję-
cie równości jest nierozerwalnie powiązane z pojęciem sprawiedliwości. Ary-
stoteles rozróżnił dwa rodzaje sprawiedliwości – jedną opartą na prawie oraz
drugą mającą swój szczyt w relacjach z drugim człowiekiem. Przejawem tej
pierwszej miało być podejmowanie uczynków pożądanych przez prawo. Jed-
nostka w wyniku ich podejmowania stawała się sprawiedliwa i żyła, kierując się
sprawiedliwością, która w ujęciu Arystotelesa urastała do rangi cnoty. Mimo
założenia przez filozofa, że prawodawca nakazuje podejmować czyny dobre,
a karze za czyny złe bądź nawet za niepodejmowanie czynów szlachetnych, to
jednak tak rozumiana sprwiedliwość jest oderwana od relacji międzyludzkich,
a tym samym nie ma w niej miejsca dla pojęcia równości. W tym przypadku
istotne jest drugie przyjęte przez niego rozumienie sprawiedliwości ujmowanej
jako sprawiedliwość względem drugiego człowieka. Ten typ sprawiedliwości
filozof określił mianem równości. Za przejaw równości Arystoteles uważa rów-
ność podziału – tak aby każdy przydzielał sobie odpowiednią liczbę rzeczy do-
brych oraz złych. Ważnym elementem koncepcji równości jest umiar wiążący
się z zachowaniem równowagi pomiędzy nadmiarem i niedostatkiem. Arysto-
teles wyróżnił dwa zasadnicze rodzaje równości: równość numeryczną, która
przyznawała wszystkim takie same prawa, oraz równość proporcjonalną, która
uzależniała uzyskane dobro od odpowiednio obranego kryterium (najczęściej
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od zasług), przy czym optował za równością proporcjonalną1. Zdaniem Ary-
stotelesa oznaką równości jest odzwierciedlenie trudu włożonego przez osobę
w jej działaniach w uzyskanych przez nią efektach. Zapłata otrzymywana przez
osobę, która podjęła znaczny wysiłek, ma pozostawać w odpowiedniej propor-
cji do zapłaty należnej osobie podejmującej znacznie mniejszy trud. Arystote-
les uważał również, że dobrowolna rezygnacja z przysługującej człowiekowi
równości w porównaniu z innymi nie zaburza ogólnego jej obowiązywania.
Wskazywał, że jeżeli człowiek działa naprawdę dobrowolnie to nie krzywdzi
siebie samego. Wybór nierówności nie jest bowiem narzucony, lecz jest jego
własną decyzją.

Nakaz równego traktowania pracowników i ich dyskryminacji został ujęty
w wielu aktach międzynarodowych. Już w Deklaracji Filadelfijskiej znalazły się
postanowienia wskazujące na konieczność zapewnienia równych szans każdej
jednostce w zakresie możliwości korzystania z praw społecznych. Na zakaz
dyskryminacji zwrócono uwagę również w aktach formułujących standardy
ochrony praw człowieka ONZ. Wskazać tu przede wszystkim należy na Po-
wszechną Deklarację Praw Człowieka2 czy Międzynarodowy Pakt Praw Go-
spodarczych Społecznych i Kulturalnych3. Ten ostatni akt zawiera generalną
zasadę, zgodnie z którą państwa-strony zobowiązały się zagwarantować wyko-
nywanie praw zawartych w dokumencie bez żadnej dyskryminacji ze względu
na rasę, kolor skóry, płeć, język, religię, poglądy polityczne lub inne, pocho-
dzenie narodowe lub społeczne, sytuację majątkową, urodzenie lub jakiekol-
wiek inne okoliczności. Warto zwrócić szczególną uwagę na art. 7 Paktu, który
zobowiązuje państwa-strony do uznania prawa każdego do korzystania z wa-
runków pracy będących warunkami sprawiedliwymi i korzystnymi. Warunki
te obejmują m.in. równe dla wszystkich możliwości awansu w pracy na odpo-
wiednie wyższe stanowisko na podstawie jedynie kryteriów stażu pracy i kwa-
lifikacji.

Warto również zwrócić uwagę na Konwencje w sprawie Likwidacji
Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet przyjęte przez Zgromadzenie ONZ

1  Por. Arystoteles, Polityka, Warszawa 2003, s. 64: „równość uchodzi za rzecz sprawiedliwą
i jest nią istotnie, ale nie dla wszystkich, tylko dla równych; także nierówność uchodzi za sprawie-
dliwą, bo też jest nią rzeczywiście, lecz znów nie dla wszystkich, tylko dla nierównych”, por. także
Arystoteles, Etyka nikomachejska,

Warszawa 1981, s. 168.
2  Uchwała Zgromadzenia Ogólnego OZN z 10.12.1948 r.
3  Dz.U. z 1977 r. Nr 39, poz. 169, Pakt z 19.12.1966 r.; dalej jako: Pakt.
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18.12.1979 r.4 Konwencja ta zawiera regulacje dotyczące wprowadzenia prze-
pisów gwarantujących równość w zakresie prawa do pracy, prawa do jednako-
wych możliwości zatrudnienia, prawa do swobodnego wyboru zawodu, świad-
czeń i warunków pracy, doskonalenia i kształcenia zawodowego. Konwen-
cja zobowiązuje także państwa-sygnatariuszy do podjęcia wszelkich działań
na rzecz urealniania zasady równego wynagradzania, w tym również za pracę
tej samej wartości, jak również do równego traktowania w ocenie jakości pracy.

Wiele regulacji wyznaczających międzynarodowe standardy, nakazujących
równe traktowanie pracowników i zakaz ich dyskryminacji, ustalono w ra-
mach systemu prawnego Rady Europy. W pierwszej kolejności należy tu wska-
zać na Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych
Wolności z 4.11.1950 r.5. Akt ten w art. 14 stanowi, że „korzystanie z praw
i wolności wymienionych w niniejszej konwencji powinno być zapewnione
bez dyskryminacji wynikającej z takich powodów, jak płeć, rasa, kolor skóry,
język, religia, przekonanie polityczne i inne, pochodzenie narodowe lub spo-
łeczne, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie bądź ja-
kichkolwiek innych przyczyn”. Na tle tego przepisu wyrażono stanowisko,
że zobowiązanie państwa nie ogranicza się wyłącznie do powstrzymania się
od dyskryminacji, ale obejmuje również obowiązki o charakterze pozytyw-
nym, a mianowicie obowiązek zapewnienia skutecznego korzystania z ochrony
przed dyskryminacją6. Przywołana Konwencja została uzupełniona o Proto-
kół Nr 12 przyjęty 26.6.2000 r.7 Na jego mocy został wprowadzony ogólny za-
kaz dyskryminacji w zakresie korzystania z jakiegokolwiek prawa gwaranto-
wanego przez państwa.

Dla określenia podstaw aksjologicznych zakazu dyskryminacji w stosun-
kach pracy z punktu widzenia międzynarodowych standardów niezwykle
istotne są postanowienia Europejskiej Karty Społecznej z z 18.10.1961 r.8 oraz
Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej z  3.5.1996 r.9. Już w preambule
EKS stwierdzono, że „korzystanie z praw społecznych powinno być zapew-
nione bez dyskryminacji ze względu na rasę, kolor, płeć, religię, poglądy poli-
tyczne, pochodzenie narodowe lub społeczne”.

4  Dz.U. z 1982 r. Nr 10, poz. 71.
5  Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284; dalej jako: EKPCz.
6 M.A. Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej, Kraków 2002, s. 587.
7  Niepubl.
8  Tak zwany traktat międzynarodowy Rady Europy, Dz.U. z 1999 r. Nr 8, poz. 67 ze zm.;

dalej jako: EKS.
9  Niepubl; dalej jako: ZEKS.
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Szczegółowe regulacje dotyczące zakazu dyskryminacji zostały uregulo-
wane w protokole dodatkowym z 1988 do EKS oraz w art. 20 ZEKS. Postano-
wienia te nakazują władzom tych państw uznać prawo pracowników do rów-
nych szans i do równego traktowania w sprawach zatrudnienia i wykonywania
zawodu, jak też zabronić dyskryminacji ze względu na płeć w zakresie:

1) dostępu do zatrudnienia, ochrony przed rozwiązaniem stosunku pracy
i reintegracji zawodowej;

2) poradnictwa i szkolenia zawodowego, przekwalifikowania i readaptacji
zawodowej;

3) warunków zatrudnienia i pracy, w tym wynagradzania, przebiegu ka-
riery zawodowej, włącznie z awansami na wyższe stanowiska.

W toku interpretacji tych przepisów Europejski Komitet Praw Społecz-
nych stwierdził, że państwa członkowskie są zobowiązane do wprowadzenia
do krajowego porządku prawa pracy obowiązku przestrzegania zasady rów-
nego traktowania pracowników w stosunkach zatrudnienia i wykonywania za-
wodu oraz ustanowienia zakazu dyskryminowania pracowników ze względu
na płeć. Państwa członkowskie powinny również podjąć stosowne działania
w celu zapewniania skutecznej ochrony prawa pracowników do równego trak-
towania. Wreszcie przepisy obu Kart nakładają obowiązek opracowania pro-
gramów realizacji polityki równego traktowania pracowników i podejmowa-
nia odpowiednich działań z myślą o wprowadzeniu tych programów w życie10.
W ocenie Europejskiego Komitetu Praw Społecznych zasada niedyskrymina-
cji powinna dotyczyć wszystkich warunków zatrudnienia. Przy czym warunki
zatrudnienia pojmuje on w sposób szeroki, jako odnoszące się do wszystkich
praw i sytuacji, w których znajdują się osoby świadczące pracę w ramach sto-
sunku pracy, z wyjątkiem zabezpieczenia społecznego i innych świadczeń dla
bezrobotnych, świadczeń emerytalnych i innych świadczeń dla bezrobotnych,
świadczeń emerytalnych i świadczeń przysługujących po śmierci rodziny11.

Postanowienia obu Kart zobowiązują również do wprowadzenia środków
prawnych mających umożliwić jednostkom ochronę przysługujących im praw
w zakresie zakazu dyskryminacji. Państwa powinny wyposażyć organy wy-
miaru sprawiedliwości (sądów pracy) w prawo do uchylania lub uznania
za nieważne przepisów prawa, postanowień układów zbiorowych pracy oraz
postanowień umownych sprzecznych z zasadą równego traktowania pracow-

10  Conclusions of European Committee of Social Rights XIII-5, s. 253.
11  Explanatory report to the 1988 Additional Protocol, European Social Charter, collected

texts, Strasbourg 2015, s. 129.
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ników bez względu na płeć. Komitet przyjął również, że organizacje związkowe
powinny być uprawnione do wszczynania postępowania sądowego w indywi-
dualnych sprawach pracowniczych, jak też do wstępowania do już toczących
się postępowań oraz wnoszenia pozwów zbiorowych w imieniu pracowników
zainteresowanych ustaleniem, że określone postanowienia regulujące warunki
zatrudnienia są nieważne jako sprzeczne z zasadą równego traktowania pra-
cowników bez względu na płeć12.

W doktrynie wskazano, że art. 20 ZEKS ma charakter normy progresywnej,
która zobowiązuje państwa członkowskie do podejmowania działań w sferach
wskazanych w tym przepisie13.

Wreszcie bardzo szczegółowo zakaz dyskryminacji został uregulowany
w aktach wydawanych w ramach UE. Już art. 8 i 10 Traktatu z 13.12.2007 r.
o funkcjonowaniu UE14 podkreślają znaczenie zasady równego traktowania.
Zgodnie z pierwszym z przepisów „we wszystkich swoich działaniach Unia
zmierza do zniesienia nierówności oraz wspierania równości mężczyzn i ko-
biet”. Drugi przepis podkreśla natomiast, że „przy określaniu i realizacji swoich
polityk i działań Unia dąży do zwalczania wszelkiej dyskryminacji ze względu
na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełno-
sprawność, wiek lub orientację seksualną”. Zakaz dyskryminacji i zasada rów-
ności jest zasadą ogólną prawa UE, która „ma swoje źródło w różnych instru-
mentach międzynarodowych i we wspólnej tradycji”15 konstytucyjnej państw
członkowskich. Również Karta Praw Podstawowych z 7.12.2000 r.16 podkreśla
znaczenie zasady równości. Po jej przyjęciu zakaz dyskryminacji postrzegany
jest jako prawo podmiotowe17. Podstawę stanowi tu art. 21 KPP, zgodnie z któ-
rym „zakazana jest wszelka dyskryminacja w szczególności ze względu na płeć,
rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język,
religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przy-
należność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność,
wiek lub orientację seksualną”. W myśl ust. 2 art. 21 KPP „w zakresie zastoso-
wania Traktatów i bez uszczerbku dla ich postanowień szczególnych zakazana
jest wszelka dyskryminacja ze względu na przynależność państwową”.

12  Conclusions of European Committee of Social Rights XIII-5, s. 255.
13 A.M. Świątkowski, Karta Praw Społecznych Rady Europy, Warszawa 2006, s. 239.
14 Dz.U. z 2009 r. Nr 203 poz. 1569.
15  Opinia rzecznik generalnego Pedra Cruza Villona z 19.5.2001 r., C 447/09, Reinhard Prigge

Michael Fromm Volker Lambach v. Deutsche Lufthansa AG, Zb. Orz. 2011, pkt 26.
16  Dz.Urz. UE C Nr 326; dalej jako: KPP.
17 A. Wróbel, [w:] Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Warszawa 2013, s. 717.
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Warto wskazać, że TSUE uznał, że rola równości w prawie unijnym nie
ogranicza się wyłącznie do sfery ekonomicznej, ale ma przymiot uniwersalnej
wartości, prawa podstawowego, które ma określoną moralną treść18”.

Kwestie dotyczące zakazu dyskryminacji zostały uregulowane w licznych
dyrektywach. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć: dyrektywę Rady
75/117/EWG z 10.2.1975 r. dotyczącą stosowania zasady równości wynagro-
dzeń kobiet i mężczyzn19, dyrektywę Rady 76/207/EWG z 9.2.1976 r. w sprawie
wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w za-
kresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego20, dyrektywę
Rady 97/80/WE z 15.12.1997 r. dotyczącą ciężaru dowodów w sprawach dys-
kryminacji ze względu na płeć21, dyrektywę Rady 2000/78/WE z 27.11.2000 r.
ustanawiającą ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie za-
trudnienia i pracy22, dyrektywę Rady 2000/43/WE z 29.7.2000 r. wprowadza-
jącą w życie zasady równego traktowania osób bez względu na pochodzenie ra-
sowe lub etniczne23, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/54/WE
z 5.7.2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz
równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia24. Akty te
w sposób bardzo precyzyjny regulują zakaz dyskryminacji oraz zasady rów-
nego traktowania pracowników. W dużej mierze to one właśnie ukształtowały
treść obecnych przepisów Kodeksu pracy dotyczących zakazu dyskryminacji.

Pomocne przy ustaleniu, jakie są podstawy aksjologiczne zakazu dyskry-
minacji w stosunkach pracy, są również przepisy Konstytucji. W pierwszej ko-
lejności należy zwrócić uwagę na postanowienie art. 32 Konstytucji, zgodnie
z którym: „Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego
traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w ży-
ciu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”.
Przepis ten określa zasadę równości, którą TK zdefiniował jako regułę, w myśl
której „wszystkie podmioty prawa charakteryzujące się daną cechą istotną (re-

18 C. Barnard, P. v. S: Kite Flying or a New Constitutional Approach?, [w:] A. Sashwood,
S. O’Leary (red.), The Principle of Equal Treatment in E.C. Law, London 1997, s. 63.

19  Dz.Urz. WE L Nr 45, s. 19.
20  Dz.Urz. WE L Nr 39, s. 40.
21  Dz.Urz. WE L Nr 14, s. 6; dalej jako: dyrektywa 97/80/WE.
22  Dz.Urz. WE L Nr 303, s. 16.
23  Dz.Urz. WE L Nr 180, s. 22.
24  Dz.Urz. UE L Nr 204, s. 23; dalej jako: dyrektywa 2006/54/WE.
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lewantną) w równym stopniu, mają być traktowane równo. A więc według
równej miary, bez zróżnicowań dyskryminujących, jak i faworyzujących”25.

Konstytucyjna zasada równości nie oznacza przy tym jednakowego trakto-
wania każdego bez względu na sytuację, w jakiej się ona znajduje. Nie wymaga
ona więc identycznego traktowania wszystkich, lecz jedynie równego trakto-
wania podmiotów przynależących do tej samej klasy, wyróżnionej ze względu
na cechę uznaną za istotną. W tym zakresie TK podkreślił, że: „Sprawą pod-
stawową dla oceny dochowania zasady równości jest tym samym ustalenie ce-
chy istotnej, z uwagi na którą przepisy prawa dokonały zróżnicowania sytu-
acji prawnej swoich adresatów. (...) zróżnicowanie sytuacji prawnej obywateli
jest wtedy sprzeczne z konstytucją, jeżeli traktuje się w sposób różny podmioty
lub sytuacje podobne, a takie różnice traktowania nie znajdują należytego uza-
sadnienia konstytucyjnego. (...) W poszukiwaniu takiego uzasadnienia wska-
zywano kryteria racjonalności, proporcjonalności i sprawiedliwości dokony-
wania zróżnicowań. (...) Innymi słowy, wszelkie odstępstwa od nakazu rów-
nego traktowania podmiotów podobnych muszą zawsze znajdować podstawę
w odpowiednio przekonujących kryteriach. Kryteria te muszą mieć:

– po pierwsze, charakter relewantny, a więc pozostawać w bezpośrednim
związku z celem i zasadniczą treścią przepisów, w których zawarta jest
kontrolowana norma, oraz służyć realizacji tego celu i treści, czyli wpro-
wadzane zróżnicowania muszą mieć charakter racjonalnie uzasadniony.
(...)

– po drugie, kryteria te muszą mieć charakter proporcjonalny, a więc waga
interesu, któremu ma służyć różnicowanie sytuacji adresatów normy,
musi pozostawać w odpowiedniej proporcji do wagi interesów, które zo-
staną naruszone w wyniku nierównego potraktowania podmiotów po-
dobnych,

– po trzecie, kryteria te muszą pozostawać w jakimś związku z innymi war-
tościami, zasadami czy normami konstytucyjnymi uzasadniającymi od-
mienne traktowanie podmiotów podobnych (...)”26.

Powyższe wskazuje, że przepisy Konstytucji nie wykluczają różnicowania.
W swoim orzecznictwie TK wprost dopuścił uprzywilejowanie określonych
grup czy stosowanie tzw. dyskryminacji pozytywnej. Przy czym przyjmuje się,
że kryteriami, którymi należy się kierować przy ocenie dopuszczalności różni-
cowania, jest racjonalność, proporcjonalność i sprawiedliwość wprowadzania

25  OTK 1988, Warszawa 1989, s. 14.
26  Wyrok TK z 16.12.1997 r., K 8/97, OTK 1997, Nr 5–6, poz. 70.



Rozdział 2. Aksjologiczne podstawy zakazu dyskryminacji

10

takich zróżnicowań27. Na podstawie orzecznictwa TK można wyciągnąć wnio-
sek, że stwierdzenie, czy określone kryterium może być podstawą różnicowa-
nia poszczególnych podmiotów prawa (zakwalifikowanych do grupy osób cha-
rakteryzujących się wspólną cechą istotną), wymaga odpowiedzi na następu-
jące pytania:

– czy dane kryterium ma charakter relewantny, a więc pozostaje w bez-
pośrednim związku z celem i zasadniczą treścią przepisów, w których
zawarta jest kontrolowana norma, oraz ma służyć realizacji tego celu
i treści (wprowadzane zróżnicowania muszą mieć charakter racjonalnie
uzasadniony i nie wolno ich dokonywać według dowolnie ustalonego
kryterium)28;

– czy przyjęte kryterium ma mieć charakter proporcjonalny (waga inte-
resu, któremu ma służyć różnicowanie sytuacji adresatów normy, musi
pozostawać w odpowiedniej proporcji do wagi interesów, które zostaną
naruszone w wyniku nierównego potraktowania podmiotów podob-
nych);

– czy kryterium to pozostaje w związku z innymi wartościami, zasadami
czy normami konstytucyjnymi, uzasadniającymi odmienne traktowanie
podmiotów podobnych29.

Warto wskazać, że nie ma zamkniętego katalogu kryteriów zezwalających
na dokonywanie zróżnicowania.

Należy uznać, że prawo do równego traktowania ujęte w Konstytucji ma
przymiot prawa podmiotowego. Jest to niewątpliwie prawo o charakterze
fundamentalnym, oddziałującym na zasady korzystania ze wszystkich innych
praw. Jak zauważył TK, „przyjmując, że art. 32 wyraża przede wszystkim za-
sadę ogólną, dotyczącą konstytucyjnych wolności i praw jednostki, założyć
można, że – będące jego pochodną – prawo do równego traktowania także od-
nosi się przede wszystkim do realizacji tych właśnie wolności i praw. (...) Uzna-
jąc więc prawo do równego traktowania za konstytucyjne prawo jednostki
TK podkreśla, iż ma ono charakter niejako prawa »drugiego stopnia«, »meta
prawa«, tzn. przysługuje ono w związku z konkretnymi normami prawnymi
lub innymi działaniami organów władzy publicznej, a nie w oderwaniu od nich
– niejako »samoistnie«”30.

27  Wyrok TK z 3.9.1996 r., K 10/96, OTK 1996, Nr 4, poz. 33.
28  Orzeczenie TK z 12.12.1994 r., K 3/94, OTK 1994, poz. 42.
29  Orzeczenie TK z 23.10.1995 r., K 4/95, OTK 1995, Nr 2, poz. 95.
30  Zob. postanowienie TK z 24.10.2001 r., SK 10/01, OTK 2001, Nr 7, poz. 225.
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Postanowienia Konstytucji doprecyzowują zasadę równego traktowania
wskazując, że nikt nie może być dyskryminowany z jakiejkolwiek przy-
czyny. Zakaz dyskryminacji jest podstawą konsekwencją zasady równości,
gdyż oznacza zakaz wprowadzenia zróżnicowań o nieuzasadnionym charak-
terze.31 Dzięki temu przepisowi zakaz dyskryminacji uzyskał charakter prawa
podmiotowego. Konstytucja określa w sposób bardzo szeroki obszary, w któ-
rych nie jest dozwolone dokonywanie dyskryminacji. Są to: życie polityczne,
społeczne lub gospodarcze, a więc de facto ogół aktywności człowieka nieobję-
tych pojęciem życia rodzinnego i osobistego32. W orzecznictwie TK dyskrymi-
nacja jest rozumiana jako nieznajdujące podstawy w obowiązujących normach
prawnych i upośledzające daną osobę traktowanie jej przez inne podmioty,
m.in. poprzez odbieranie lub ograniczanie przyznanych wolności, uniemożli-
wianie lub utrudnianie korzystania z praw, wymaganie realizacji nieznanych
prawu obowiązków33.

W literaturze zwraca się uwagę na związek zasady równości z innymi za-
sadami wywodzonymi z Konstytucji. Podniesiono, że źródeł równości należy
poszukiwać w godności człowieka. W opinii TK niezbywalna i przyrodzona
godność człowieka jest źródłem wszystkich wolności i praw34. W etyce wyróż-
nia się trzy podstawowe rozumienia pojęcia godności. Po pierwsze, godność
można pojmować jako wartość przysługującą każdemu człowiekowi bez wy-
jątku. Bycie człowiekiem w sposób immanentny wiąże się z posiadaniem god-
ności, co oznacza że człowiek jestem celem samym w sobie. W efekcie godność
jest przymiotem przysługującym każdej osobie ludzkiej35. Odnośnie do tego
rozumienia pojęcia godności używa się pojęcia godności człowieka lub god-
ności ludzkiej. Po drugie, godność traktowana jest jako szczególna właściwość
człowieka wyrażająca się w szacunku do samego siebie, jak też w prawie do
szacunku ze strony innych osób36. Wreszcie przez godność można rozumieć
pełnienie określonej roli lub funkcji społecznej w danych uwarunkowaniach
polityczno-społecznych37.

31 L. Garlicki, Komentarz do art. 32 Konstytucji RP, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
t. III, Warszawa 2003 uwaga 17, s. 17.

32 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012, s. 85.
33  Wyrok TK z 7.5.2002 r., SK 20/00, OTK-A 2002, Nr 3, poz. 29.
34  Wyrok TK z 29.5.2001 r., K 5/01, OTK 2001, Nr 4, poz. 87.
35 M. Drwięga, O kilku relacjach między etyką a prawem, [w:] J. Pawlica (red.), Etyka i pra-

worządność Kraków 1998, s. 61–66.
36 H. Szewczyk, Ochrona dóbr, s. 34.
37 P. Dutkieicz, Problemy aksjologiczne podstaw prawa we współczesnej polskiej filozofii i teo-

rii prawa, Kraków 1996, s. 103.



Rozdział 2. Aksjologiczne podstawy zakazu dyskryminacji

12

Dla przedstawienia podstaw aksjologicznych zakazu dyskryminacji znacze-
nie ma godność w pierwszym z przedstawionych zapatrywań, czyli określana
mianem godności osobowej. W doktrynie wskazuje się, że jest to wartość, którą
należy utożsamiać z człowiekiem i jego człowieczeństwem38. Jest to przymiot
niezbywalny, który przysługuje każdej jednostce. Człowiek nie może zrzec się
godności osobowej ani nie może być przez nikogo jej pozbawiony. Przyjmuje
się, że godność nadaje ludziom zdolność do zachowań o kwalifikacji moralnej,
a tym samym do bycia odpowiedzialnymi za kultywowanie wartości moral-
nych39. Słusznie L. Mitrus podnosi, że godność człowieka powinna stanowić
aksjologiczny fundament działań ustawodawcy w sferze prawa pracy i jest nie-
zbędną przesłaną upodmiotowienia pracownika40.

Koncepcje filozoficzne zajmujące się pojęciem godności osobowej zgod-
nie zakładają, że człowiek nigdy nie powinien być traktowany jako instrument
do osiągnięcia określonego celu, lecz należy go postrzegać właśnie ze względu
na przysługującą mu godność, jako cel wszystkich działań41. I. Kant wyraził
to w praktycznym imperatywie, który brzmi następująco: postępuj tak, byś
człowieczeństwa tak w twej osobie, jako też w osobie każdego innego używał
zawsze zarazem jako celu, nigdy tylko jako środka42. Człowiek nie jest rzeczą
i dlatego nie można go używać jako środka, zawsze musi być uważany za cel
sam w sobie. I. Kant wskazał również, że w każdym człowieku, a konkretnie
w jego autonomii, należy dostrzegać prawodawcę norm swego postępowania.
Autonomia człowieka stanowi o jego godności. Według I. Kanta „każda ro-
zumna istota jako cel sam w sobie musi móc uważać siebie zarazem za po-
wszechnie prawodawczą ze względu na wszelkie prawa, jakim by kiedykolwiek
mogła podlegać, ponieważ właśnie stosowanie jej maksym do prawodawstwa
powszechnego wyróżnia ją jako cel sam w sobie”43.

38 A. Dylus, Godność człowieka w procesie pracy, [w:] Godność pracownika kategorią prawa
pracy, Warszawa 2001, s. 17.

39 T. Czarnik, Prawo i jego podstawy moralne, [w:] J. Pawlica (red.), Etyka a prawo o prawo-
rządność, Kraków 1998, s. 77–82.

40 L. Mitrus, Godność jako podstawa aksjologiczna praw pracowniczych, [w:] M. Skąpski,
K. Ślebzak (red.), Aksjologiczne podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, Poznań 2014,
s. 140.

41 M.A. Krąpiec, Człowiek i prawo naturalne, Lublin 1975, s. 151; M. Szyszkowska, Neokan-
tyzm: filozofia społeczna wraz z filozofią prawa natury o zmiennej treści, Warszawa 1970, s. 7 i n.;
H. Ezenberg, Wartość i człowiek, Rozprawy z humanistyki i filozofii, Toruń 1966, s. 7 i n.

42 I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, Warszawa 1984, s. 70–72.
43  Ibidem, s. 76.
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Z faktu posiadania godności przez człowieka wynika obowiązek określo-
nego zachowania się przez inne podmioty. Są one zobowiązane do respekto-
wania i poszanowania osoby ludzkiej i przestrzegania określonych norm po-
stępowania. W szczególności nie mogą dopuszczać się zachowań, które pro-
wadziłyby do naruszenia godności osobowej innego człowieka. Przy wszelkich
działaniach należy więc mieć na uwadze, by nie doszło do pogwałcenia czło-
wieczeństwa tkwiącego w istocie ludzkiej44.

Obowiązek równego traktowania ludzi (w tym również pracowników),
a w dalszej kolejności ich niedyskryminacji, pozostaje w ścisłym związku
z godnością osobową człowieka. Należy bowiem przyjąć, że w sytuacjach
gdy pracownik jest traktowany w sposób odmienny niż inni zatrudnieni,
bez prawnego uzasadnienia, a w szczególności jeżeli następuje to ze względu
na kryterium niedozwolonego różnicowania (a więc ze względu na okolicz-
ność zasługującą na szczególne potępienie) dochodzi do naruszenia posiadanej
przez niego godności osobowej. Innymi słowy, godność jako wartość posia-
dana przez pracownika wymusza na pracodawcy, by wszelkie działania różni-
cujące miały uzasadnienie w prawie i nie prowadziły do odmiennego trakto-
wania ze względu na kryterium o charakterze dyskryminującym.

Godność człowieka jako podstawa aksjologiczna zakazu dyskryminacji jest
bardzo mocno podkreślana w doktrynie brytyjskiego prawa pracy45. Godność
jest traktowana w brytyjskim systemie prawnym jako podstawowe prawo każ-
dego człowieka. Brytyjscy badacze często odwołują się do stworzonej przez
R. Dworkina zasady wewnętrznej wartości. Zgodnie z tą zasadą życie każdego
człowieka posiada szczególną wartość. Odmówienie określonej grupie ludzi
prawa do równego traktowania oznacza, że odmówiono uznania ich życia
za posiadające tą samą wartość co pozostałych osób46.

Skutek przyjęcia godności jako źródła zasady równości i niedyskryminacji
przeanalizowano w doktrynie prawa brytyjskiego. Wskazano, że umiejscowie-
nie godności u podstaw zakazu dyskryminacji nie pozwala przyjąć, że zasada
równego traktowania może być zrealizowana przez traktowanie wszystkich tak
samo źle. Równość oparta na godności powinna wzmacniać pozycję jednostki,
a nie prowadzić do jej pogorszenia47. Wskazuje się również, że godność po-
zwala rozszerzać zakaz dyskryminacji na przypadki różnicowania ze względu

44 A. Szostak, Rola pojęcia godności w etyce, Studia Filozoficzne 1983, Nr 8–9, s. 80–83.
45 B. Hepple, Equality, s. 20.
46 R.M. Dworkin, Is Democracy Possible Here?, Princeton, s. 9–11.
47 S. Fredman, Discrimination, s. 21.
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na kryteria wyraźnie niewskazane jako niedozwolone48. Wreszcie pojęcie god-
ności pozwala zbudować podstawę normatywną dla zakazu szczególnego ro-
dzaju dyskryminacji, jakim jest molestowanie seksualne. Ze względu na jego
charakter trudno wskazać w przypadku molestowania komparatora. Molesto-
wanie seksualne należy uznać za niedozwolone nie ze względu na to, że osoba
molestowana jest traktowana gorzej niż osoba odmiennej płci, ale ze względu
na fakt, że narusza to jej godność i człowieczeństwo49.

Konstytucyjna zasada równości i zakazu dyskryminacji pozostaje również
w ścisłym związku z zasadą sprawiedliwości.

Przyjmuje się, że na gruncie postanowień Konstytucji „sprawiedliwość
społeczną” należy postrzegać w jej dystrybutywnym (rozdzielczym) ujęciu.
W doktrynie uznaje się, że sprawiedliwość społeczna stanowi miarę, za po-
mocą której należy oceniać rozdzielcze aspekty fundamentalnej struktury spo-
łeczeństwa. Jak zauważa J. Rawlsa, wszelkie sporne wartości – wolność i moż-
liwości, dochód i bogactwo oraz podstawy szacunku dla samego siebie – mają
być równo rozdzielone, chyba że nierówna dystrybucja jakiejkolwiek (czy też
wszystkich) spośród tych wartości jest korzystna dla każdego50. Trybunał Kon-
stytucyjny interpretuje sprawiedliwość społeczną w połączeniu z pojęciem
równości, przyjmując, że jeżeli w podziale dóbr i związanym z tym podziale lu-
dzi występują niesprawiedliwe różnice, wówczas różnice te uważane są za nie-
równość. Sprawiedliwość jest przeciwieństwem arbitralności, ponieważ wy-
maga, aby zróżnicowanie poszczególnych ludzi pozostawało w odpowiedniej
relacji do różnic w ich sytuacji51.

Z punktu widzenia aksjologii należy zauważyć, że zasada sprawiedliwości
powinna być postrzegana jako fundament zasady równości i niedyskrymina-
cji. Zdaniem TK istnieje ścisły związek między równością a sprawiedliwością
w prawie – „jeżeli w podziale dóbr (przyznawaniu praw) i związanym z tym po-
działem podmiotów prawa występują niesprawiedliwe różnice, wówczas róż-
nice te uważane są za nierówności. Sprawiedliwość wymaga, aby zróżnicowa-
nie prawne poszczególnych podmiotów (ich kategorii) pozostawało w odpo-
wiedniej relacji do różnic w sytuacji tych podmiotów. Wyrażona w ten sposób
sprawiedliwość rozdzielcza oznacza, że równych należy traktować równo, a po-
dobnych należy taktować podobnie, z tym że w tym drugim przypadku po-

48 Ibidem, s. 22.
49 S. Fredman, Discrimination, s. 23
50 J. Rawlsa, Teoria sprawiedliwości, Warszawa 1994, s. 89; S. Biernat, Problemy prawne spra-

wiedliwego rozdziału dóbr przez państwo, Kraków 1985, s. 49 i n.
51  Wyrok TK z 22.8.1990 r., K 7/90, OTK 1990, poz. 5, s. 53.
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winno się uwzględniać w jakim stopniu u poszczególnych podmiotów (kate-
gorii osób) występują pewne cechy, które należy brać pod uwagę w procesie
rozdziału pewnych dóbr (praw). Wymieniona zasada zakłada istnienie pro-
porcji między istotnymi cechami poszczególnych kategorii osób a należnym
im traktowaniem (zasada relewantości)”52. Można nawet pokusić się o stwier-
dzenie, że zasada równości jest zasadą szczegółową konkretyzującą ogólną za-
sadę sprawiedliwości społecznej53.

Zasada sprawiedliwości stanowi czynnik ograniczający możliwość trakto-
wania wszystkich w sposób jednakowy. Innymi słowy, sprawiedliwość wyzna-
cza granicę pomiędzy równym traktowaniem a nieuprawnionym uprzywile-
jowaniem. Jeżeli potraktowanie w sposób jednakowy określonych podmio-
tów naruszałoby zasadę sprawiedliwości, wówczas należy uznać, że może mieć
miejsce nierówność (np. w formie dyskryminacji). Jak zauważył TK, „rów-
ność wobec prawa nie może oznaczać w stosunkach pracy jednakowych praw
i obowiązków dla wszystkich pracowników. Prawo pracy musi bowiem od-
miennie kształtować sytuacje poszczególnych pracowników ze względu na wy-
konywaną przez nich pracę, a także ze względu na ich cechy osobowe. Znaj-
duje to potwierdzenie w zasadzie ustawowej ustalonej treścią art. 112 KP, który
stanowi, że pracownicy mają jednakowe prawa z tytułu jednakowego wypeł-
niania takich samych obowiązków. Naruszeniem zasady równości byłoby nie-
uzasadnione zróżnicowanie sytuacji prawnej pracowników. Jeżeli szczególne
warunki zatrudnienia uzasadniają korzystniejsze dla pracowników ukształto-
wanie treści stosunków pracy, mogą oni przy pomocy odpowiednich instru-
mentów prawnych (układy zbiorowe pracy, regulaminy wynagradzania, indy-
widualne umowy o pracę) wyjść poza minimalny poziom gwarancji ustawo-
wych”54.

52  Wyrok TK z 6.4.1993 r., K 7/92, OTK 1993, Nr 1, poz. 7.
53  Por. wyrok TK z 19.2.2001 r., SK 14/00, OTK 2001, Nr 2, poz. 31; odmiennie TK w wy-

roku z 24.4.2002 r., P 5/01, OTK-A 2002, Nr 3, poz. 28, gdzie stwierdził, że: „Zada sprawiedliwości
społecznej, uzupełnia, (...), zasadę wyrażoną w art. 32 Konstytucji. Nie jest jednak zasadne utożsa-
mianie obu tych zasad. Nie każde bowiem nierówne traktowanie stanowi jednocześnie naruszenie
zasady równości i zasady sprawiedliwości społecznej. Uzupełniający, a ściślej rzecz ujmując – ko-
rygujący charakter reguły wyrażonej w art. 2 Konstytucji polega na tym, iż może ona uzasadniać
odstępstwo od wyrażonej w art. 32 zasady równego traktowania. W konsekwencji z naruszeniem
tej ostatniej mamy do czynienia wówczas, gdy brak jest uzasadnień dla odstępstwa od równego
traktowania, a więc gdy zróżnicowanie pewnych kategorii podmiotów nie znajduje uzasadnienia
na gruncie art. 2 Konstytucji”.

54  Wyrok TK z 22.12.1997 r., K 2/97, OTK 1997, Nr 5–6, poz. 72.


