
Dyrektywy antydyskryminacyjne UE i 
podstawowe definicje dyskryminacji 

    
 
 
Krzysztof Śmiszek 
Trier, listopad 2012 
 
 
 



Dyrektywy antydyskryminacyjne UE 

      
- Dyrektywa Rady 2000/78/WE. z dnia 27 listopada 2000 r. 
ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w 
zakresie zatrudnienia 
 
 

- Dyrektywa Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. 
wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania osób 
bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne 
 
 

Zastosowanie zarówno w sektorze publicznym jak i 
prywatnym 
 
 
 



Dyrektywy antydyskryminacyjne UE 

Zakres podmiotowy 
Orientacja seksualna, wiek, niepełnosprawność, 

rasa/pochodzenie etniczne, religia/wyznanie 
 
Kategorie osób objętych ochroną:   
- Osoby dyskryminowane z powodu swojej cechy 
 
- Osoby dyskryminowane z powodu domniemania posiadania 

danej cechy  
 
 - Osoby dyskryminowane z powodu powiązania ich z osobami 

noszącymi daną cechę (sprawa Colman, sprawa 
Sielatyckiego, Polska) 

 
  

 



Dyrektywy antydyskryminacyjne UE 

Zakres przedmiotowy – obie Dyrektywy 
 
- warunki dostępu do zatrudnienia lub pracy na własny rachunek, w tym 
również kryteriów selekcji i warunków rekrutacji, niezależnie od 
dziedziny działalności i na wszystkich szczeblach hierarchii zawodowej, 
również w odniesieniu do awansu zawodowego; 
- dostęp do wszystkich rodzajów i szczebli poradnictwa zawodowego, 
kształcenia zawodowego, doskonalenia i przekwalifikowania 
zawodowego, łącznie ze zdobywaniem praktycznych doświadczeń; 
- warunki zatrudnienia i pracy, łącznie z warunkami zwalniania i 
wynagradzania; 
- członkostwo i działanie w organizacjach pracowników lub pracodawców 
bądź jakiejkolwiek organizacji, której członkowie wykonują określony 
zawód, łącznie z korzyściami, jakie dają tego typu organizacje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Definicje dyskryminacji  

Zakres przedmiotowy – Dyrektywa 43/2000/WE 
(tylko) 
 
- ochrona społeczna, łącznie z zabezpieczeniem 
społecznym i opieką zdrowotną; 
 
- świadczenia społeczne; 
 
- edukacja; 
 
- dostęp do dóbr i usług oraz dostarczanie dóbr i usług 
publicznie dostępnych, włącznie z zakwaterowaniem 
 



Definicje dyskryminacji 

 

 

 
 
Dyskryminacja bezpośrednia 
 
ma miejsce, gdy ze względu na którąś z cech prawnie chronionych 
osoba traktowana jest mniej przychylnie niż traktuje się, traktowano 
lub traktowano by inną osobę w podobnej sytuacji 
 
- osoba do porównania 
 
- Test „gdyby nie..” 
 
- Zasada 1: nie ma usprawiedliwienia (tylko kilka wyjątków) 
 
- Zasada 2: badaniu podlega jedynie sam fakt nierównego traktowania 
 
 
 
 



Definicje dyskryminacji 

Dyskryminacja pośrednia  
ma miejsce, gdy pozornie neutralny przepis, kryterium lub praktyka 
mogą doprowadzić do szczególnie niekorzystnej sytuacji dla osób o  
danej cesze prawnie chronionej w stosunku do innych osób, chyba że: 
 
- taki przepis, kryterium lub praktyka są obiektywnie uzasadnione  
legalnym celem, a środki mające służyć osiągnięciu tego celu są  
odpowiednie i konieczne lub, 
 
- jeżeli w przypadku osób w określony sposób niepełnosprawnych,  
pracodawca lub każda osoba, do której odnosi się niniejsza  
dyrektywa, jest zobowiązany, na mocy przepisów krajowych, 
podejmować właściwe środki zgodnie z zasadami określonymi w art. 5,  
w celu zlikwidowania niedogodności spowodowanych tym przepisem,  
kryterium lub praktyką. 



Definicje dyskryminacji 

Dyskryminacja pośrednia / usprawiedliwienie 
 
„Test trzech pytań” 
- zgodny z prawem cel 
- środki służące osiągnięciu tego celu są właściwe i konieczne 
- zasada proporcjonalności pomiędzy ciężarem dyskryminacji a 

interesem dyskryminującego 
  
W przypadku choćby jednej negatywnej odpowiedzi na powyższe 

pytania – dyskryminacja pośrednia 



Definicje dyskryminacji 

Molestowanie  
 
- uważa się za formę dyskryminacji, jeżeli ma miejsce  
niepożądane zachowanie mające związek z jedną z cech prawnie  
chronionych, a jego celem lub skutkiem jest naruszenie  
godności osoby i stworzenie onieśmielającej, wrogiej, poniżającej,  
upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery.  
 
- nie ma konieczności udowadniania intencji  

 
- badanie celu lub efektu (z perspektywy ofiary molestowania)   



Definicje dyskryminacji 

 
 

 
Zmuszanie do dyskryminacji 
 
Każde zachowanie polegające na zmuszaniu kogokolwiek 
do praktykowania wobec osób zachowań 
dyskryminacyjnych.  
 
Relacja władzy 
 



Definicje dyskryminacji 

 
 

Wiktymizacja 
 
Ochrony osób przed wszelkiego rodzaju negatywnym 
traktowaniem lub skutkami w reakcji na skargę lub 
wystąpienie z powództwem do sądu z zamiarem 
doprowadzenia do przestrzegania zasady równego 
traktowania. 
 
Działania chronione: 
- składanie skarg (wewnątrzzakładowe/na zewnątrz) 
- występowanie z powództwem 
- wspieranie osób dyskryminowanych 
 



Definicje dyskryminacji 

 
 

Dowodzenie 
- Przerzucony ciężar dowodu 
Częściowy, nie całkowity. Powód uprawdopodobnia 
możliwość zaistnienia dyskryminacji. Prima facie 
dowód. Pozwany dowodzi, że dyskryminacji nie było, lub 
działania miały obiektywny charakter. (judykat TSUE 
DANFOSS, C-109/88) 
 

- Statystyki jako środek dowodowy 
Pozwala na porównanie sytuacji w szczególności w 
przypadkach dyskryminacji pośredniej (judykat ETPCz 
“D.H. i inni p-ko Republice Czeskiej) 
  



Definicje dyskryminacji 

 
 

Racjonalne usprawnienia   
  
Pracodawca podejmuje właściwe środki, z 
uwzględnieniem potrzeb konkretnej sytuacji, aby 
umożliwić osobie niepełnosprawnej dostęp do pracy, 
wykonywanie jej lub rozwój zawodowy bądź 
kształcenie, o ile środki te nie nakładają na pracodawcę 
nieproporcjonalnie wysokich obciążeń. Obciążenia te 
nie są nieproporcjonalne, jeżeli są w wystarczającym 
stopniu rekompensowane ze środków istniejących w 
ramach polityki prowadzonej przez dane Państwo 
Członkowskie na rzecz osób niepełnosprawnych. 



Definicje dyskryminacji 

 
 

Organy ds. równości   
Organ lub organy mające wspierać równe traktowanie 
wszystkich osób bez dyskryminacji ze względu na pochodzenie 
rasowe lub etniczne. Mogą one wchodzić w skład organów 
zajmujących się na skalę krajową obroną praw człowieka lub 
ochroną praw jednostek. 
 
Kompetencje: 
- niezależna pomoc ofiarom dyskryminacji 
 
- prowadzenie niezależnych badań nad dyskryminacją, 
 
- publikowanie niezależnych sprawozdań i wydawanie zaleceń na 
temat wszystkich problemów związanych z tego rodzaju 
dyskryminacją. 
 



Definicje dyskryminacji 

Istotny i determinujący wymóg zawodowy 
 
Stanowisko może być zastrzeżone dla osób posidających  
wymaganą cechę prawnie chronioną jeśli stanowi to istotny i  
determinujący wymóg zawodowy pod warunkiem, że cel jest  
zgodny z prawem, a wymóg jest proporcjonalny. 
W praktyce, wyjątek ten dotyczy nielicznych stanowisk  
pracy. Takie wymogi winne być wskazane od samego  
początku procesu rekrutacji, jednakże należy pamiętać, iż  
zawsze może zdarzyć się sytuacja kontestowania  
zastosowanych działań.  
 
 
 



Definicje dyskryminacji 

Kościoły i organizacje wyznaniowe 
 
Podstawowy cel tego wyjątku związany jest z przyznaniem prawa  
kościołom i organizacjom wyznaniowym prawa do nierównego 
traktowania z powodu religii lub wyznania.  
 
Wyjątek ten winien być interpretowany wąsko i nie może być używany  
jako carte blanche by dyskryminować. Artykuł 4(2) dotyczy jedynie  
różnicowania na gruncie religii lub wyznania i nie może być używany do  
dyskryminacji z innych powodów (np.. orientacji seksualnej) 
 
 
Polski przykład – lesbijka nauczycielka w szkole katolickiej 



Definicje dyskryminacji 

Działania pozytywne 
W celu zapewnienia całkowitej równości w życiu  
zawodowym, zasada równości traktowania nie stanowi  
przeszkody dla utrzymywania lub przyjmowania przez  
Państwo Członkowskie szczególnych środków mających  
zapobiegać lub wyrównywać niedogodności, u podstaw  
których leży jedna z przyczyn określonych w  
Dyrektywach.  
(judykaty Kalanke v Freie Hansestadt Bremen (1995) C-450/93 
Hellmut Marschall v. Land Nordrhein-Westfalen  
(1997) C-409/95)  



Definicje dyskryminacji 

 
Dziękuję za uwagę! 

 
Krzysztof Śmiszek 

 
 

W mojej prezentacji wykorzystałem artykuł François Moyse nt. ciężaru dowodu w  
postępowaniach o dyskryminację   
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