
Zakaz dyskryminacji 

(źródło: www.ebifron.pfron.org.pl)

Prawa osób niepełnosprawnych gwarantowane są w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 
r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.). Konstytucja stanowi, że nikt nie może być 
dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek 
przyczyny.  Ustawa  zasadnicza  nakłada  też  na  władze  publiczne  obowiązek 
zapewnienia  szczególnej  opieki  zdrowotnej  osobom  niepełnosprawnym,  a  także 
obowiązek pomocy tym osobom w zabezpieczeniu egzystencji, przysposobieniu do 
pracy oraz komunikacji społecznej.
 Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej: 
• wszyscy są wobec prawa równi; wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze 

publiczne,

• nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z 

jakiejkolwiek przyczyny,

• obywatel  ma  prawo  do  zabezpieczenia  społecznego  w  razie  niezdolności  do  pracy  ze 

względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego,

• władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, 

kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku,

• osobom  niepełnosprawnym  władze  publiczne  udzielają  pomocy  w  zabezpieczaniu 

egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej.

 Zgodnie z Kodeksem pracy:
• zakazuje się dyskryminacji w miejscu pracy:

Jakakolwiek  dyskryminacja  w  zatrudnieniu,  bezpośrednia  lub  pośrednia,  w  
szczególności  ze  względu  na  płeć,  wiek,  niepełnosprawność,  rasę,  religię,  
narodowość,  przekonania  polityczne,  przynależność  związkową,  pochodzenie  
etniczne,  wyznanie,  orientację  seksualną,  a  także  ze  względu na zatrudnienie  na  
czas określony lub nieokreślony, albo w pełnym, lub w niepełnym wymiarze czasu  
pracy – jest niedopuszczalna.

• zaleca (nakazuje) się równe traktowanie w zatrudnieniu:

Pracownicy  powinni  być  równo  traktowani  w  zakresie  nawiązania  i  rozwiązania  
stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w  
celu podnoszenia kwalifikacji  zawodowych, w szczególności bez względu na płeć,  
wiek,  niepełnosprawność,  rasę,  religię,  narodowość,  przekonania  polityczne,  
przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a  
także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym  
lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza  
również  niedyskryminowanie  w  jakikolwiek  sposób  z  wymienionych  wcześniej  
przyczyn,  bezpośrednio  lub  pośrednio.  Przejawem  dyskryminacji  jest  również  
niepożądane  zachowanie,  którego  celem  lub  skutkiem  jest  naruszenie  godności  
pracownika  i  stworzenie  wobec  niego  zastraszającej,  wrogiej,  poniżającej,  
upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery (molestowanie).
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 Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:
• wymaga się równego dostępu do zatrudnienia:

Kto  ze  względu  na  płeć,  wiek,  niepełnosprawność,  rasę,  pochodzenie  etniczne,  
narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub ze  
względu na przynależność związkową odmówi zatrudnienia kandydata na wolnym  
miejscu  zatrudnienia  lub  miejscu  przygotowania  zawodowego,  podlega  karze  
grzywny nie niższej niż 3 000 zł.

• zakazuje się dyskryminacji w pośrednictwie pracy:

Agencja  zatrudnienia  nie  może  dyskryminować  ze  względu  na  płeć,  wiek,  
niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną,  
przekonania  polityczne  i  wyznanie  religijne  ani  ze  względu  na  przynależność  
związkową osób, dla których poszukuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
Karze podlega, kto prowadząc agencję zatrudnienia, nie przestrzega zasady zakazu  
dyskryminacji  ze  względu  na  płeć,  wiek,  niepełnosprawność,  rasę,  pochodzenie  
etniczne,  narodowość,  orientację  seksualną,  przekonania  polityczne  i  wyznanie  
religijne lub ze względu na przynależność związkową.

• zakazuje się stosowania przez pracodawców zapisów dyskryminujących przy zgłaszaniu 

ofert pracy:

Pracodawcy  informując  o  wolnych  miejscach  zatrudnienia  lub  miejscach  
przygotowania  zawodowego,  nie  mogą  formułować  wymagań  dyskryminujących  
kandydatów  ze  względu  na  płeć,  wiek,  niepełnosprawność,  rasę,  pochodzenie  
etniczne,  narodowość,  orientację  seksualną,  przekonania  polityczne  i  wyznanie  
religijne lub ze względu na przynależność związkową.

• nakazuje się stosowania zasady równości w kierowaniu na szkolenia:

Przy kierowaniu na szkolenie obowiązuje zasada równości w korzystaniu ze szkoleń  
bez  względu  na  płeć,  wiek,  niepełnosprawność,  rasę,  pochodzenie  etniczne,  
narodowość,  orientację  seksualną,  przekonania  polityczne i  wyznanie  religijne  lub  
przynależność związkową.
 Obowiązek równego traktowania zapisany jest szczególnie w ustawie o wdrożeniu 
niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Zgodnie z 
ustawą zakazuje się nierównego traktowania osób fizycznych ze względu na płeć, 
rasę,  pochodzenie  etniczne,  narodowość,  religię,  wyznanie,  światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną w zakresie: 
• podejmowania  kształcenia  zawodowego,  w  tym  dokształcania,  doskonalenia, 

przekwalifikowania zawodowego oraz praktyk zawodowych,

• warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej lub zawodowej, w tym w 

szczególności w ramach stosunku pracy albo pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,

• przystępowania  i  działania  w  związkach  zawodowych,  organizacjach  pracodawców  oraz 

samorządach zawodowych, a także korzystania z uprawnień przysługujących członkom tych 
organizacji,

• dostępu i warunków korzystania z instrumentów rynku pracy i usług rynku pracy określonych 

w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
oferowanych przez instytucje rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy i usług rynku pracy 



oferowanych  przez  inne  podmioty  działające  na  rzecz  zatrudnienia,  rozwoju  zasobów 
ludzkich i przeciwdziałania bezrobociu.

 Każdy, wobec kogo zasada równego traktowania została naruszona, ma prawo 
do odszkodowania. 
Zadania dotyczące realizacji zasady równego traktowania wykonuje Rzecznik Praw 
Obywatelskich oraz Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania.


