
  Wiedza Prawnicza nr 3/2012 
Strona 1 

 
  

Wiedza Prawnicza 

3/2012 

SPIS TREŚCI: 

Sprawozdanie z konferencji „Prawo pracy a prawo międzynarodowe. Transgraniczność stosunku pracy”. 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kazimierz Dolny, 26 – 27 maja 2012 roku……………………………….…3 

Bogusz Bomanowski, Michał Mościcki 

 

The Non-discrimination rule for employees in Germany………………………………………………………………9 

Prof. Dr. Dirk Ehlers 

 

Zasada jednakowego wynagradzania mężczyzn i kobiet………………………………………………………...…12 

Katarzyna Agaciak 

 

Reżim selekcyjny do służby cywilnej a zasada równego dostępu do służby publicznej………………...27 

Ewa Kotecka 

 

Ageizm na polskim rynku pracy…………………………………………………………………………………………….…..42 

Joanna Paulina Kufel 

 

Wiek emerytalny - powód do dyskryminacji………………………………………………………………………………48 

Aleksandra Makowska 

 

Umowa o pracę w prawie japońskim w świetle japońskiego kodeksu cywilnego i ustawy  

o minimalnych standardach zatrudnienia…………………………………………………………………………...…….55 

Tomasz A. J. Banyś 

 

Roszczenia odszkodowawcze typu wrongful birth i wrongful conception w świetle polskiego 

systemu prawnego……………………………………………………………………………………………………………………61 

Karolina Pazdan 

 



  Wiedza Prawnicza nr 3/2012 
Strona 2 

 
  

REDAKCJA I WYDAWNICTWO: 91-015 Łódź, ul. Gandhiego 20/29 

REDAKTOR NACZELNY I WYDAWCA: Kamil Łukasz Deptuła (604959545) 

SEKRETARZ REDAKCJI: Mariusz Wiesław Stobiecki (5318887780) 

KIEROWNIK SEKCJI PUBLIKACJI: Aleksandra Kwapiszewska 

KONSULTANT REDAKCJI ds. PRAWNYCH: Robert Teler 

CZŁONKOWIE KOLEGIUM REDAKCYJNEGO: Marcin Berent, Kamil Łukasz Deptuła, Mariusz 

Wiesław Stobiecki, Marcin Krzemiński, Bogusz Bomanowski 

ASYSTENCI MERYTORYCZNI: Szymon Drab, Wojciech Zwoliński 

MIEJSCE I DATA WYDANIA NUMERU 3/2012: Łódź, 30 czerwca 2012 roku 

DRUK: Drukarnia Cyfrowa „PIKTOR” s.c. 

NUMER ISSN: 2080-4202 

NUMER WPISU DO REJESTRU CZASOPISM:1095 

ADRES INTERNETOWY: www.wiedzaprawnicza.pl 

ADRES E-MAIL: redakcja@wiedzaprawnicza.pl 

RADA NAUKOWA: dr Michał Krakowiak, dr Paweł Baranowski, mec. Marcin Krzemiński 

 

Redakcja pragnie serdecznie podziękować za owocną współpracę i życzliwe uwagi 

wszystkim tym, którzy przyczynili się do rozwoju naszego czasopisma. 

 

Szczególne podziękowania kierujemy do:  prof. nadzw. dra hab. Zbigniewa Górala oraz  

dra Michała Chajdy 

 

 



  Wiedza Prawnicza nr 3/2012 
Strona 3 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie z konferencji 
„Prawo pracy a prawo międzynarodowe. Transgraniczność stosunku pracy” 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
Kazimierz Dolny 

26-27 maja 

 

Konferencja jest wynikiem kooperacji 

międzyuczelnianej, zainicjowanej przez pana 

Bogusza Bomanowskiego, doktoranta  

na Wydziale Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Łódzkiego oraz pana Michała 

Mościckiego, doktoranta na Wydziale Prawa, 

Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.  

Podmiotami bezpośrednio zaangażowa-

nymi w organizację przedsięwzięcia były: 

Katedra Podstaw Prawa Cywilnego i Prawa 

Międzynarodowego Prywatnego przy Instytucie 

Europeistyki Wydziału Prawa, Prawa 

Kanonicznego i Administracji KUL, Koło 

Naukowe Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego 

i Koło Naukowe Studentów Prawa KUL. 

Projekt swym patronatem objęli m. in. 

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu 

Łódzkiego, prof. zw. dr hab. Włodzimierz 

Nykiel, Jego Magnificencja Rektor Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ks. 

prof. dr hab. Stanisław Wilk, Dziekan Wydziału 

Prawa i Administracji UŁ, prof. nadzw. dr hab. 

Agnieszka Liszewska, Dziekan Wydziału Prawa, 

Prawa Kanonicznego i Administracji KUL,  

ks. prof. dr hab. Antoni Dębski, Okręgowa Rada 

Adwokacka w Lublinie, wydawnictwo  

C. H. Beck, czasopismo Monitor Prawa Pracy, 

czasopismo Wiedza Prawnicza, portal 

StudentPrawa.pl, portal ArsLege, portal dla 

studenta.pl, portal student.lex.pl. Ponadto  

w charakterze sponsorów w projekt 

zaangażowały się następujące podmioty: WPiA 

UŁ, KUL, Okręgowa Rada Adwokacka  

w Lublinie, wydawnictwo C. H. Beck.  

Impulsem do zorganizowania konferencji 

była dostrzegana od dawna wielość norm 

międzynarodowych dotyczących prawa pracy  

i ich ogromny wpływ na krajowe prawo pracy, 

co daje asumpt do podjęcia rozważań na temat 

różnic i podobieństw pomiędzy obydwiema 

dziedzinami, oraz rezultatów ich wzajemnej 

korelacji. Zamiarem organizatorów konferencji 

stała się próba interpretacji norm 
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międzynarodowego prawa pracy oraz 

wskazanie ich powiązań i rodzajów relacji  

z krajowym prawem pracy. Konferencja 

poświęcona była zarówno teoretycznej 

problematyce relacji pomiędzy obydwiema 

dziedzinami, prawem pracy a prawem 

międzynarodowym, jak również analizie 

konkretnych, praktycznych aspektów trans-

graniczności relacji prawa pracy. 

Dnia 26 maja 2012 roku o godzinie 14.00 

konferencję oficjalnie otworzył pan  

prof. Jacek Widło, kierownik Katedry Podstaw 

Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego 

Prywatnego przy Instytucie Europeistyki 

Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego  

i Administracji KUL. Pan profesor przypomniał 

zasadnicze cele konferencji i wskazał ogólne 

ramy organizacyjne pierwszego dnia obrad. 

Następnie, zgodnie z programem, uczestnicy 

udali się na obiad. Program konferencji był 

dostosowany do potrzeb organizacyjnych osób, 

które musiały dotrzeć na obrady z różnych, 

często odległych zakątków Polski (Kraków, 

Kielce, Białystok, Warszawa, Łódź, Olsztyn)  

a także z zagranicy (prof. Charles Szymanski 

przybył z Uniwersytetu Witolda Wielkiego  

w Kownie, gdzie aktualnie wykłada).  

O godzinie 15.00 rozpoczęły się obrady 

pierwszego dnia konferencji. Obradom 

przewodził dr Tomasz Sieniow z Katedry 

Podstaw Prawa Cywilnego i Prawa 

Międzynarodowego Prywatnego, który także 

wielokrotnie włączał się do dyskusji. Głos 

ponownie zabrał prof. dr hab. Jacek Widło 

(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), 

który w krótkim wystąpieniu poruszył 

zagadnienia prawa właściwego dla oceny 

stosunku pracy. Padły liczne tezy, istotne  

z punktu widzenia dalszych obrad i w sposób 

optymalny nakreślające kryteria oceny 

przepisów danego obszaru regulacji  

w odniesieniu do poszczególnych typów 

stosunków pracy. 

Następnie referat zaprezentował pan  

mgr Paweł Widerski (doktorant, Katolicki 

Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II). Przedmiot 

referatu stanowiło pełnomocnictwo udzielone 

pracownikowi w ramach stosunku pracy  

z perspektywy prawa prywatnego między-

narodowego.  

Kolejną osobą reprezentującą środowisko 

doktorantów Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego Jana Pawła II była pani  

mgr Agnieszka Kluz (doktorantka, Katolicki 

Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), której 

przedmiot zainteresowania stanowiło 

Europejskie postępowanie nakazowe. Temat 

przedstawiono w sposób klarowny, intere-

sujący i niebudzący zastrzeżeń.  

Pierwsze wystąpienie o charakterze 

komparatystycznym należało do mecenasa  

dr Andrija Kosyly (Uniwersytet Warszawski), 

który w referacie poświęconym zatrudnieniu 

cudzoziemca na stanowisku członka organu 

spółki handlowej w świetle przepisów prawa 

ukraińskiego podzielił się nie tylko szerokim 

spectrum wiedzy teoretycznej i opartych na niej 

rozważań, ale także oparł się na swym bogatym 

doświadczeniu praktycznym, stanowiącym 

rezultat obsługi firm zatrudniających na terenie 

UE pracowników z Ukrainy.  
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Kolejną pracą, realizowaną metodą 

prawnoporównawczą, był referat pani 

Katarzyny Zwolińskiej, studentki piątego roku 

prawa na Uniwersytecie Łódzkim, zatytułowany 

„Uwagi dotyczące sytuacji polskiego 

pracownika za granicą na przykładzie rynku 

pracy w Austrii”. Autorka starała się wskazać 

interesujące cechy regulacji krajowej  

i swoistość implementacji norm prawa UE. 

Zaletę pracy pani Katarzyny Zwolińskiej 

stanowiły odniesienia do danych staty-

stycznych, związanych z rynkiem pracy.  

Nieco inaczej do stosowania metody 

prwanoporównanwczej podeszła pani  

mgr Barbara Muszyńska (doktorantka, 

Uniwersytet Łódzki), która w referacie 

poświęconym upadłości pracodawcy ukazała 

perspektywę polską i europejską tego zjawiska.  

Doniosłe znaczenie z punktu widzenia 

całości projektu ma praca pani dr Magdaleny 

Zwolińskiej, adwokata w kancelarii DLA Piper 

sp.k. Nie tylko zawarto tu, leżący u podstaw 

całego projektu, element transgraniczny,  

w danej pracy odniesiony do problematyki 

niewypłacalności pracodawcy, ale też autorka 

wskazała szereg praktycznych aspektów tego 

zespołu zagadnień, czyniąc to jednak w sposób 

interesujący także z teoretycznego punktu 

widzenia.  

Ostatni referat pierwszego dnia obrad 

wygłosił prof. Charles Szymanski (University  

of Michigan, Vytautas Magnus University  

of Kaunas). Wystąpienie pod tytułem Labor law 

and sustainable development, stanowiło przejaw 

nowatorskiego, interdyscyplinarnego podejścia 

do problematyki prawa pracy. Dodatkowy 

walor stanowiło w tym przypadku opieranie się  

na przykładach z amerykańskiej rzeczywistości 

prawnej. Referat spowodował ożywioną 

dyskusję, która, zgodnie z formułą samego 

referatu jak i całej konferencji, podążyła w kilku 

różnych, wzajemnie się uzupełniających 

kierunkach.  

Po prelekcji pana prof. Charles’a 

Szymanski’ego miało miejsce podsumowanie 

pierwszego dnia obrad a następnie formalne 

zamknięcie merytorycznej części pierwszego dnia 

konferencji.  

Kolejnego dnia konferencji, 27 maja 2012 

roku, obrady rozpoczęły się o godzinie 10.00. 

Obradom przewodził mgr Bogusz Bomanowski, 

doktorant w Zakładzie Prawa Ochrony Środowiska 

(Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki 

Administracji Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Łódzkiego), koordynator Koła 

Naukowego Prawa Pacy WPiA UŁ, organizator 

konferencji z ramienia UŁ.  

Drugi dzień konferencji rozpoczęło 

wystąpienie pana Jacka Kędzierskiego, 

doktoranta WPiA UŁ, poświęcone wpływowi 

międzynarodowego prawa pracy na ochronę 

pracy młodocianych. Dobór tematu świadczył 

niewątpliwie o ambitnym w swej oryginalności 

podejściu autora, który, jak się wydaje, miał 

nadzieję na omówienie rozległej, 

skomplikowanej  

i wieloaspektowej regulacji. Z konieczności 

określonej po pierwsze charakterem referatu,  

po drugie zaś ramami czasowymi konferencji, 

było to jednak wystąpienie o charakterze 

informacyjno-porządkującym, jednak warto 

podkreślić,  



  Wiedza Prawnicza nr 3/2012 
Strona 6 

 
  

że na tle innych autor wyróżnił się zwłaszcza 

dyscypliną w dostosowaniu się do ram 

czasowych wystąpienia.  

Następny referat przedstawił pan 

Tomasz Piotrowski (student WPiA 

Uniwersytetu Łódzkiego, Prezes Koła 

Naukowego Prawa Pracy WPiA UŁ), który 

przedstawił cechujące się wysokim poziomem 

refleksji naukowej wystąpienie, charakter-

ryzujące pojęcie pracownika w polskim prawie 

pracy, widziane w świetle ważnej z punktu 

widzenia transgraniczności stosunku pracy 

zasady swobody przepływu pracowników.  

Nieco inna tematyka stała się 

przedmiotem uwagi pana Radomira 

Kolendowicza (student, WPiA Uniwersytetu  

w Białymstoku). Autor zajmuje się głównie 

problematyką prawną ubezpieczeń społe-

cznych, co w kontekście tematyki konferencji 

znalazło wyraz w omówieniu obowiązków 

pracodawcy i pracownika w świetle umów  

o unikaniu podwójnego opodatkowania. Należy 

ocenić ten temat jako dobrany i przedstawiony 

w sposób właściwy i wiele wnoszący, nie tylko 

za sprawą rzetelnego przygotowania przez 

prelegenta całości referatu, ale też ze względu 

na wspomnianą odmienność badanego zakresu 

regulacji, która przyczyniła się do tego,  

że referat znacząco wzbogacił wiedzę 

pozostałych uczestników konferencji. 

Pan Jakub Koperski (student, WPiA 

Uniwersytetu Łódzkiego) omówił szereg 

zagadnień charakteryzujących wpływ roszczeń 

pracowników na politykę korporacji 

transgranicznych. Autor zajął się w sposób 

przekrojowy i zasługujący na uznanie takimi 

problemami, jak skuteczność roszczenia  

w pozwie zbiorowym w prawie amerykańskim 

z punktu widzenia pracowników, zmiany  

w sposobie funkcjonowania transgranicznych 

korporacji w kontekście wzrastającej ilości 

pozwów tego typu podmiotów. Wnikliwej 

ocenie autora poddana też została skuteczność 

roszczeń pracowników w UE. Ponadto autor 

poddał krytycznej ocenie międzynarodowe 

uregulowania prawne działalności transgra-

nicznych korporacji w zakresie kształtowania 

stosunku pracy. 

Uznawanie i wykonywanie orzeczeń  

z zakresu prawa pracy na podstawie 

rozporządzenia Bruksela I scharakteryzował  

w obszernym i niebudzącym zastrzeżeń 

wystąpieniu mgr Dariusz P. Kała (doktorant, 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II). 

Także ten referat, podobnie jak poprzedni, 

wniósł wiele do dorobku konferencji. 

Nieco inny charakter miało wystąpienie 

mgr Oktawii Staciewińskiej (doktorantka, 

WPiA Uniwersytetu Łódzkiego). Autorka 

zdecydowała się analizować rozwiązania 

prawne nie w ogólności, z punktu widzenia 

jakiejś instytucji, lecz, podobnie jak pan  

mgr Jacek Kędzierski, skupiła się na proble-

matyce dotyczącej pojedynczej grupy na rynku 

pracy. Tytuł wystąpienia wskazywał,  

że tematem referatu pani Oktawii 

Staciewińskiej stały się Międzynarodowo-

prawne uwarunkowania wykonywania zawodu 

dziennikarza, jednak treść wystąpienia okazała 

się pewnym zaskoczeniem, ponieważ nie tyle 

odnosiło się ono do aspektów prawa 

międzynarodowego, wspomnianych przez 
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autorkę w tytule, ile zawierało w sobie kilka 

wątków odpowiadającym regulacjom 

wybranych przez autorkę krajów, głównie  

z Europy Zachodniej. W efekcie pani Oktawia 

zdołała poczynić pewien zarys opisu 

różnorodnych (często cechujących się wyraźnie 

odmiennym podejściem) regulacji, co samo  

w sobie stanowiło interesującą odmienność na 

tle innych prezentowanych prac.  

Po krótkiej przewie kawowej uczestnicy 

konferencji „Prawo pracy a prawo między-

narodowe. Transgraniczność stosunku pracy” 

powrócili do sali obrad, by wziąć udział  

w ostatnim już panelu konferencji, który 

otwierało wystąpienie pani mgr Izabeli 

Florczak (doktorantka, WPiA Uniwersytetu 

Łódzkiego). W odróżnieniu od poprzedników, 

autorka zajęła się dość szczegółowym 

zagadnieniem, prezentując pogląd Między-

narodowej Organizacji Pracy na stosunek pracy 

na przykładzie Zalecenia Nr 198.  

Dużo szerszy zakres tematyczny stał się 

przedmiotem analizy panów magistrów  

Pawła i Piotra Sławickich (doktoranci, 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II). 

Autorzy niesłychanie sprawnie a zarazem 

precyzyjnie i w sposób uporządkowany 

omówili nowe prawa, wynikające ze zrewido-

wanej Europejskiej Karty Społecznej.  

Pan Maciej Lemiesz reprezentował 

młode  pokolenie łódzkich adeptów nauki 

prawa międzynarodowego (student IV roku 

prawa stacjonarnego, seminarzysta pana  

prof. dra hab. Piotra Daranowskiego w Katedrze 

Prawa Międzynarodowego i Stosunków 

Międzynarodowych WPiA UŁ). Dlatego też 

przedmiotem analizy autora stały się: geneza, 

właściwość i procedura postępowania sądu  

do spraw służby publicznej. Ponadto autor 

trafnie dobrał i w ciekawy sposób omówił 

wybrane przykłady orzecznictwa tego organu 

ochrony prawnej.  

Ostatnie wystąpienie należało do pana 

Mateusza Sieńko, doktoranta Wydziału Prawa 

i Administracji Uniwersytetu Marii Curie 

Skłodowskiej w Lublinie. Pomimo upływu czasu 

i zbliżającego się końca konferencji, także 

ostatniego wystąpienia z uwagą wysłuchała 

przeważająca większość uczestników. Temat 

był interesujący z punktu widzenia tematyki 

konferencji. Autor zdecydował się na omówie-

nie jedynie wybranych zagadnień z zakresu 

problematyki delegowania pracowników  

do pracy poza granicami kraju, co świadczy  

o podejściu dojrzałym i realistycznym, 

uwzględniającym realia obrad konferencyjnych 

i wskazującym, że autor, pomimo młodego 

wieku, ma już doświadczenie w zakresie 

opracowywania, analizowania i prezentowania 

referatów naukowych.  

Konferencja zakończyła się punktualnie, 

zgodnie z założeniami organizatorów,  

co pozwoliło wszystkim uczestnikom wyruszyć 

w drogę powrotną zgodnie z ich wcześniejszymi 

planami. Tak dobrą organizacje należy uznać  

za niemałe osiągnięcie, gdyż wiele wystąpień 

prowokowało dość obszerną dyskusję, której 

moderator drugiego dnia obrad, pan mgr 

Bogusz Bomanowski starał się nie limitować 

zbyt restrykcyjnie, by nie utracić sensu 

spotkania naukowego. Na odnotowani 

zasługuje w tym kontekście fakt, że jeden  
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z organizatorów, pan mgr Michał Mościcki 

(doktorant w Katedrze Podstaw Prawa 

Cywilnego i Prawa Międzynarodowego 

Prywatnego przy Instytucie Europeistyki, 

WPPKiA Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

Jana Pawła II) zrezygnował z przedstawienia 

swego wystąpienia, by pozostawiając 

maksimum czasu na wystąpienia innych 

prelegentów i dyskusję, która rozgorzała  

po części wystąpień. Dzięki temu, bez 

nadmiernego limitowania czasu obrad udało się 

zakończyć terminowo całą konferencję. 

Wystąpienie pana Michała Mościckiego, 

poświęcone dochodzeniu roszczeń cywilno-

prawnych związanych z transgranicznym 

stosunkiem pracy w przyszłości zostanie 

rozwinięte i po nadaniu mu formy artykułu 

znajdzie się najprawdopodobniej, jako jeden  

z rozdziałów, w planowanej monografii, 

stanowiącej kontynuację dotychczasowego 

zgłębiania tematyki transgraniczności stosunku 

pracy w ramach konferencji. 

Zamknięcia i podsumowania konferencji 

dokonali prof. dr hab. Jacek Widło oraz  

mgr Bogusz Bomanowski i mgr Michał 

Mościcki, którzy podziękowali wszystkim 

prelegentom słuchaczom za udział oraz 

zaprosili zebranych do dalszej współpracy.  

 

 

 
Michał Mościcki - Doktorant Katedra Podstaw 
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Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II - 

organizator konferencji z ramienia KUL 

Bogusz Bomanowski - Doktorant Zakład 

Prawa Ochrony Środowiska Katedra Prawa 

Administracyjnego  i Nauki Administracji 

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Łódzkiego, koordynator Koła Naukowego 

Prawa Pacy WPiA UŁ - organizator konferencji  

z ramienia UŁ 
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The Non-discrimination rule for employees in Germany 

 

Prof. Dr. Dirk Ehlers,  

Germany (Münster) 

 

My participation at this conference “(Not) Equal 

at Work. Discrimination and the employment 

law” is due to the fact that I am giving lectures 

in administrative law at your university this 

week. A legal scholar should exercise self-

restraint in case of the evaluation of legal 

matters outside of one’s own subject. However, 

non-discrimination rules arealso particularly 

interesting for scholars of public law. 

First I will provide you some short notes on the 

equality principle in the German employment 

law (I.). Then I will talk about non-

discrimination rules in the European Union (II.), 

and their legal implementation in Germany 

(III.). Finally, I am going to take a closer look at 

age discrimination rules (IV.), an interest which 

isnot exclusively triggered by my own advanced 

age. 

 

I. The Principle of Equality in German 

Employment Law 

Since the German Federal Constitution 

(“Grundgesetz”) entered into force in 1949 the 

obligation to equal treatment became  

an inherent part of the German 

EmploymentLaw, although the fundamental 

right of individual equality stated in the German 

Constitutionisnot directly applicable to legal 

relationships between private persons. But its 

equivalent – the labor law principle of equal 

treatment of employees – is a generally 

accepted and applicable concept. This labor law 

equality principle stipulates that all employees 

have to be treated equally by their employer  

as long as there are no objective reasons for  

a differentiation. The principle guarantees 

formal equality andadditionally material 

equality, which shall compensate the factual 

inequalities. Factual equality shall be achieved 

primarily by the principle of equality 

opportunities. But, problems arise with the call 

for an equality of results. Quotas to create 

absolute gender equality are up to now not 

permitted. Nevertheless, job offers always 

contain the clause that, women with the same 

qualifications are to be favored, as far as there 

are no reasons within the person of the 

competitor predominating. 

 

II. Non-discrimination law of the European 

Union 

Like most fields of law the national employment 

law is strongly predominated by European 

Union law. The following equal treatment rules 

are parts of the primary European law: First, 

the principle of equal pay for male and female 

workers for equal work, which can be found  

in article 157 of the Treaty on the Functioning 

of the European Union (TFEU), this measure  

is based upon a French initiative. Secondly, Art. 
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45 TFEU states the freedom of movement for 

workers, which means the prohibition of any 

discrimination based on nationality between 

two workers from different Member States 

concerning any condition of work. Both 

provisions have a horizontal direct effect for 

Member States and additionally a vertical direct 

effect for employers, union contractors and 

labor representatives. Supplementary, the TFEU 

contains several non- discrimination rules, such 

as, Art. 18 TFEU the principle of non-

discrimination on grounds of nationality and 

the specific non-discrimination rules in article 

21 and article 23 of the EU charter  

of fundamental rights, which despite the so-

called “opt-out-clause”, are applicable in Poland 

as well. But contrary to the freedom  

of movement principle the European Charter  

of Fundamental Rights is limited to the 

horizontal application for the European Union 

itself and Member States; it has no vertical 

effect for private employers.  

Beside the before mentioned  primary law 

provision, the European non-discrimination 

rules are mostly established by numerous 

directives, such as; the Racial Equality Directive, 

the Employment Equality Framework Directive 

and the Equal Treatment Directive. These 

directives prohibit direct and indirect 

discrimination on grounds of race, sex, ethnic 

origin, religion or belief, disability, age or sexual 

orientation. 

 

 

 

III. The implementation of European Non-

discrimination law in Germany 

The German legislator needed three attempts to 

implement the European non-discrimination 

directives adequately. Before the correct 

implementation, the European Court of Justice 

(ECJ) declared in 2005, that Germany had failed 

to fulfill its obligations to implement the Racial 

Equality Directive within national law.  

As a reaction, Germany passed  

a “General Equal Treatment Law” 

(AllgemeinesGleichbehandlungsgesetz”, AGG)  

in 2006. Nevertheless, it is disputed if this law 

complies with the mentioned directives. For 

example, § 15 General Equal Treatment Law 

states compensation for damages only  

on grounds of the fault of the employer, 

whereas the jurisdiction of the ECJ has stated  

a liability regardless of fault.  

The German law prohibits any discrimination 

on grounds of race, ethnic origin, sex, religion  

or belief, disability, age or sexual identity. 

Indirect discrimination is also prohibited.  

If employers pay part-time workers lower 

wages then full-time workers, this constitutes 

an indirect discrimination because in fact most 

part-time workers are women. In general, any 

Provision and agreement that violate the 

aforementioned are invalid. Only some specific 

discriminating practices are valid as long  

as they are in line with the European law. 

 

IV. Age discrimination rules 

Finally, I would like to point out that, the 

European Courts have dealt with many cases 

concerning age discrimination within the last 
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years. I will focus on some outstanding 

decisions concerning age discrimination. 

A lot of furor in Germany was caused by the 

European Court of Justice Decisionknown under 

the name “Mangold” (C-144/04).This decision 

raised several legal questions, but I will limit 

my speech to the age discrimination matters.  

In order to promote the vocational integration 

of unemployed older workers, a German law 

allowed employers to hire over 52-year-olds 

temporarily without further restrictions. The 

ECJ declared this law inconsistent with 

European law even before the period 

forimplementing thecorresponding directive 

was expired and before the non – 

discrimination principles contained in the EU 

Fundamental Rights Charter became binding. 

Another decision declares the age limitof 60 

years for aviation pilots as inconsistent with EU 

law (C-447/09) but in another decision the ECJ 

accepted an age limit of 68 years for 

prosecutors (C-159/10) and university 

professors (C-250/09). Recently the Federal 

Constitutional Court repealed, a decision of the 

Federal Administrative Court in which the 

highest German administrative court declared 

an age limit of 71 years for publicly appointed 

and sworn experts as in linewith constitutional 

and EU law (1 BvR 1103/01). The Federal 

Administrative Court assumed that the Equal 

Treatment Directive (directive 2000/78/ec) 

allowed justifications other than social policy 

goals, as in this case decreasing performance. 

The Federal Constitutional Law regarded this 

interpretation of the directive by the Federal 

Administrative Court as a violation of the 

constitutional right to a lawful judge because 

the Federal Administrative Court was actually 

obligated to ask the European Court of Justice 

about its interpretation of the directive, 

according to Art. 267 TFEU. As a matter of fact, 

the ECJ has now clarified that legitimate aims 

according to Art. 6 of the mentioned directives 

are limited to those of social political nature. 

The aforementioned exemplary decisions are 

on the one hand an expression of the wide 

scope of non-discrimination law, on the other 

hand they illustrate that the criteria for 

discrimination-cases are more and more 

provided by European and not by national law. 
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Zasada jednakowego wynagradzania mężczyzn i kobiet 

 

Katarzyna Agaciak 

 

 

Uwagi wstępne 

 

Zakaz dyskryminacji ze względu  

na płeć w dziedzinie wynagrodzenia zarówno  

w regulacjach międzynarodowych, europejskich 

jak i polskich ujmowany jest od strony 

pozytywnej, a więc nakazu równego 

traktowania w zakresie wynagrodzenia. Nakaz 

ten jest wyrażany jako zasada równego 

wynagradzania mężczyzn i kobiet za pracę 

jednakową lub pracę tej samej wartości.  

Zasada równego wynagradzania stanowi obok 

zasady godziwego (sprawiedliwego) wyna-

gradzania główny cel polityki płacowej. 

Skoncentrowanie uwagi na obszarze równego 

wynagradzania mężczyzn i kobiet związane jest 

z faktem, iż w tej właśnie sferze dysproporcje 

płac są najbardziej widoczne. Kobiety często 

zarabiają mniej niż mężczyźni pomimo 

wykonywania jednakowych prac czy też prac 

tej samej wartości. Stanowiska wymagające 

podobnych umiejętności, kwalifikacji, doświa-

dczenia czy odpowiedzialności są niżej 

opłacane, jeśli zostały zdominowane przez 

kobiety. Z drugiej strony nie da się nie dostrzec, 

że kobiety muszą pogodzić życie zawodowe  

z prywatnym, co często jest niezmiernie trudne 

i prowadzi do sytuacji, w których kobieta godzi 

się na gorsze warunki zatrudnienia.  

W konsekwencji kobiety częściej korzystają  

z pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy,  

za niższą stawkę płacy. Kobiety mają także 

więcej przerw w karierze zawodowej i krótszy 

staż pracy. Wszystkie te elementy wpływają 

negatywnie na rozwój kariery i perspektywy 

awansu, co oznacza mniejszą satysfakcję 

finansową z pracy.  

Rozwój gospodarczy i cywilizacyjny 

przyczynił się do uwidocznienia zaakcento-

wanego problemu i jednocześnie zmobilizował 

prawodawcę do podjęcia działań zmierzających 

do eliminacji dyskryminacji płacowej. Ożywiona 

dyskusja na ten temat rozpoczęła się w XX 

wieku na forum międzynarodowym a obecnie 

znalazła swój wyraz w licznych aktach 

prawnych. Jednakże zapewnienie równych 

wynagrodzeń nie jest działaniem tak prostym 

i oczywistym jak mogłoby się to wydawać. 

Mając na uwadze, iż zgodnie z klasyczną 

koncepcją równości przypisywaną Arystote-

lesowi „rzeczy podobne winny być traktowane 

podobnie, rzeczy niepodobne powinny być 

traktowane różnie, proporcjonalnie do ich 

zróżnicowania” konieczne stało się 

wprowadzenie regulacji umożliwiających 

różnicowanie płac przy uwzględnieniu 

przejrzystych kryteriów. W związku  

z powyższym w regulacjach prawnych 

zastosowano formułę pracy jednakowej i pracy 

jednakowej wartości. Niestety brak jasnych 



  Wiedza Prawnicza nr 3/2012 
Strona 13 

 
  

definicji tych pojęć spowodował, iż dopiero 

analiza orzecznictwa, przede wszystkim 

Trybunału Sprawiedliwości, daje możliwość 

wskazania legalnych mierników różnicowania. 

Wymaga również zauważenia, iż w praktyce 

często pojawia się problem rozumienia samego 

pojęcia wynagrodzenia i określenia czy dane 

świadczenie przyznane pracownikowi winno 

być objęte jego zakresem i czy w związku z tym 

pracodawca nie dopuścił się działań 

dyskryminacyjnych. 

Zasada jednakowego wynagrodzenia dla 

mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości 

znalazła swoje miejsce już w pierwotnym 

tekście Konstytucji Międzynarodowej 

Organizacji Pracy (dalej: MOP) a jako zasada 

równej płacy za równą pracę został 

umieszczona we wstępie do tego aktu1. Zasadę, 

o której mowa, rozwinięto w Konwencji MOP  

nr 100 z 1951 roku oraz w uzupełniającym  

ją zaleceniu nr 902.  

Zasada niedyskryminacji płacowej 

stanowi również przedmiot regulacji  

art. 4 ust. 3 Europejskiej Karty Społecznej3.  

Konieczność wprowadzenia regulacji 

gwarantujących równe wynagradzanie 
                                                 
1 L. Florek, M. Seweryński, Międzynarodowe prawo 
pracy, Warszawa 1988, s. 237. 
2 Konwencja MOP nr 100 z dnia 6 czerwca 1951 roku 
dotycząca jednakowego wynagradzania dla 
pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej 
wartości,  A. Grzybek, Prawa kobiet w dokumentach 
ONZ, OŚKa 1998, s. 200 i n; Zalecenie MOP nr 90 z 
dnia 6 czerwca 1951 roku dotyczące jednakowego 
wynagradzania dla pracujących mężczyzn i kobiet za 
pracę jednakowej wartości, Konwencje i zalecenia 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 1919-1994, t. I 
1919-1966, Warszawa 1996, s. 449 i n. 
3Europejska Karta Społeczna Rady Europy z dnia 18 
października 1961 roku (dalej EKS), K. Indecki, 
Ochrona praw człowieka. Źródła do nauki prawa 
międzynarodowego publicznego, Łódź 2002, s. 73 i n. 

mężczyzn i kobiet została zauważona przez 

państwa członkowskie Unii Europejskiej. 

Zasada równego wynagradzania mężczyzn  

i kobiet za taka samą pracę lub pracę  

tej samej wartości znajduje obecnie wyraz  

w art. 157 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej (dawniej: art. 141 Traktatu 

ustanawiającego Wspólnotę Europejską  

i art. 119 Traktatu Rzymskiego)4. Wspomniany 

art. 157 TFUE w brzmieniu ustanowionym 

przez Traktat Rzymski nie tylko wprowadzał 

zasadę równego wynagrodzenia dla mężczyzn  

i kobiet za równą pracę ale także nakazywał 

państwom członkowskim podjęcie działań 

mających na celu jej wdrożenie do krajowych 

porządków prawnych do dnia 31.12.1961 roku. 

Jak się okazało proces wdrożeniowy  

we wskazanym terminie nie został zakończony  

w większości państw. W związku z tym  

w rezolucji państw członkowskich  

z dnia 30.12.1961 roku postanowiono  

o przedłużeniu okresu do 31.12.1964 roku5. 

Niestety, aż do połowy lat 70 – tych państwa 

członkowskie nie podjęły działań wdro-

żeniowych i art. 119 Traktatu nie miał 

większego znaczenia. W ocenie  

B. Schimidbauer, „Zawarte w art. 119 zobo-

                                                 
4Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej 
TFUE),http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2
010:083:0047:0200:PL:PDF; 
Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (dalej 
TWE), 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2
006:321E:0001:0331:PL:pdf;  
Traktat Rzymski (dalej TR), http://eur-
lex.europa.eu/pl/treaties/dat/12002E/pdf/12002E
_EN.pdf 
5 M. Wandzel, Równe traktowanie mężczyzn i kobiet, 
Kraków 2003, s. 21 i n. 
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wiązania państw członkowskich Wspólnoty 

Europejskiej zostały (...) zapomniane, 

zignorowane i podeptane. Zawarte w Traktacie 

Rzymskim prawo do równej płacy stało się 

jedynie nic nie znaczącym, cierpliwym 

papierem”6. Należy jednak podkreślić, iż mimo 

braku zaangażowania państw członkowskich  

we wdrożeniu zasady równej płacy, 

komentowany art. 119 TR „(...) był zaczynem 

wspólnotowej polityki równego traktowania 

mężczyzn i kobiet, punktem wyjścia dla ochrony 

praw kobiet na europejskim rynku pracy, 

inspiracją dla inicjatyw podejmowanych przez 

ruchy i środowiska kobiece”7. Celem przyspie-

szenia osiągniecia zasady równej płacy 

wyrażonej w art. 119 TR w roku 

1975 przyjęto dyrektywę 75/117/EWG, która 

obowiązywała do 2009 roku, kiedy weszła  

w życie dyrektyw nr 2006/54/WE8. 

W prawie polskim zasada równego 

wynagradzania mężczyzn i kobiet pojawiła się 

już w poprzednim ustroju społeczno – 

politycznym. Art. 78 ust. 2 Konstytucji Polskiej 

Rzeczpospolitej Ludowej stanowił, iż kobiety 

mają równe z mężczyznami prawo do pracy  

i wynagrodzenia według zasady „równa płaca 

za równą pracę” Powyższą zasadę wzmacniał 

art. 19 (art. 14) Konstytucji PRL znajdujący się  

w rozdziale 2 zatytułowanym „Ustrój społeczno 

                                                 
6 G. Firlit – Fesnak, Wspólnotowa polityka na rzecz 
równości kobiet i mężczyzn. Ewolucja celów  
i instrumentów działania, Warszawa 2005, s. 50 i n. 
7Ibidem, s. 52 
8 Dyrektywa nr 2006/54/WE z dnia 5 lipca 2006 r. w 
sprawie wprowadzenia w życie zasady równości 
szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn 
w dziedzinie zatrudnienia i pracy, 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:l:20
06:204”0023:0036:PL:PDF 

– gospodarczy” formułujący podstawową regułę 

systemu socjalistycznego w myśl, której  

„od każdego według jego zdolności, każdemu 

według jego pracy”9. Wywodzono stąd,  

że różnicowanie sytuacji obywateli, w tym  

w zakresie wynagrodzenia, nie może być 

dokonane w oparciu o kryterium inne niż praca. 

Niestety, omawiana zasada nie odegrała  

w ówczesnym czasie znaczącej roli.  

Poza jej sformułowaniem przeszkodą był 

również pogląd o niemożliwości bezpo-

średniego stosowania przepisów Konstytucji10.  

W obecnym stanie prawnym zasada 

równego wynagradzania mężczyzn i kobiet 

została bezpośrednio wyrażona w art. 33 ust. 2 

Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej11. 

 Przedstawienie procesu kształtowania 

się zasady równego wynagradzania  

w przepisach prawa pracy należy rozpocząć  

od uregulowań ustawy – kodeks pracy – 

uchwalonej w 1974 roku12. Zasada równego 

traktowania praco-wników znalazła wówczas 

swój wyraz jedynie w preambule, z której 

pośrednio wywodzono zasadę równości 

płacowej. Niestety taka regulacja nie przy-

czyniła się do sprecyzowania treści 

konstytucyjnej zasady równego wynagradzania 

za równą pracę13.  

                                                 
9 Konstytucja Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej  
z dnia 22 lipca 1952 roku (dalej Konstytucja PRL), 
W. Sokolewicz, Konstytucja PRL po zmianach z 1976 
r., Warszawa 1978, s. 240 i n. 
10 M. Nowak, Prawo do godziwego wynagrodzenia za 
pracę. Regulacja prawna i treść, Łódź 2007, s. 229 i n. 
11 Ustawa z dnia 2.04.1997 r. Konstytucja 
Rzeczpospolitej Polskiej, Dz. U. 1997, Nr 78, poz. 
443.   
12 Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy, tekst 
jedn. Dz. U. 1998, Nr 21, poz. 94. 
13 M. Nowak, op. cit., s. 232. 
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Sytuacja niewiele zmieniła się  

po znowelizowaniu kodeksu pracy w 1996 r.  

W nowej regulacji również zabrakło przepisów 

bezpośrednio odnoszących się do równego 

wynagradzania. Omawianą zasadę wyprowa-

dzano wówczas z art. 112 i 113k.p.  

W odniesieniu do art. 112k.p. wskazywano,  

iż występujące w nim pojęcie pracy obejmuje 

wszystkie jej aspekty w tym wynagrodzenie.  

Z kolei w odniesieniu do art. 113k.p. 

przyjmowano, że obejmuje on swym zakresem 

etapy nawiązania i rozwiązania stosunku pracy 

oraz obszar kształtowania sytuacji pracownika 

w czasie trwania zatrudnienia a więc i kwestię 

wynagrodzenia14. Za uszczegółowienie zasady 

równego wynagradzania uważano art. 78§1 k.p., 

postulujący kształtowanie wynagrodzenia  

za pracę odpowiednio do jej rodzaju, ilości, 

jakości i kwalifikacji wymaganych przy 

wykonaniu, oraz art. 29§1 pkt 2 k.p. stanowiący 

o wynagrodzeniu odpowiadającym rodzajowi 

pracy15. W tym stanie prawnym, w związku z 

brakiem bezpośredniego uregulowania kwestii 

zakazu dyskryminacji w dziedzinie wynagra-

dzania, powstał problem czy obowiązująca  

w polskim prawie pracy jest zasada 

jednakowego wynagradzania za jednakowa 

pracę czy też zasada jednakowego 

wynagradzania za pracę tej samej wartości.  

W doktrynie wskazywano, że przepisy prawa 

dają podstawę do uznania za wiążącą tylko 

zasadę jednakowego wynagradzania za jedna-

kową pracę. Taka regulacja nie odpowiadała 

                                                 
14Ibidem, s 233 i n. 
15 L. Florek, Zakaz dyskryminacji w stosunkach pracy, 
Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 1/1997, s. 5. 

unormowaniom przyjętym przez MOP, Rady 

Europy i Wspólnotę Europejską16. Poza tym, 

znaczenie zasady równego wynagradzania 

osłabiały kontrowersje dotyczące charakteru 

prawnego art. 112 i 113k.p. związane  

z wyrażanym w literaturze poglądem,  

iż przepisy te nie mogą stanowić samodzielnej 

podstawy roszczeń. W związku z tym 

omawianej zasadzie przyznawano jedynie 

funkcje wytycznej legislacyjnej oraz wskazówki 

interpretacyjnej17. 

Ostatecznie zasada równego wynagra-

dzania została wyrażona w przepisach kodeksu 

pracy w roku 2001. Stosownie do treści  

art. 183b§1 k.p. naruszenie zasady równego 

traktowania opartym na kryterium płci 

stanowiło różnicowanie przez pracodawcę 

sytuacji pracowników, którego skutkiem było 

m.in. niekorzystne ukształtowanie wynagro-

dzenia za pracę. Zasada równego wyna-

gradzania mężczyzn i kobiet za jednakową 

pracę lub pracę jednakowej wartości została 

expressis verbis wyrażona w art. 183c§1 k.p.18. 

W roku 2003 dokonano nowelizacji 

powyższych przepisów i w uchwalonym 

wówczas brzmieniu obowiązują one  

do dziś. Zasada równego wynagradzania została 

uregulowana w art. 183c§1 k.p. na gruncie, 

którego „Pracownicy mają prawo do jedna-

                                                 
16 I. Boruta, Zakaz dyskryminacji w stosunkach pracy 
[w:] „Polskie prawo pracy w okresie transformacji  
w oświetleniu prawa wspólnotowego”, red.  
H. Lewandowski, Warszawa 1997, s. 224 i n. 
17 M. Nowak, op. cit., s. 235 i n. 
18 Ustawa z dnia 24.08.2001 r. o zmianie ustawy 
kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw, Dz. U. z 2001 r., Nr 128, poz. 1405. 
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kowego wynagrodzenia za jednakową pracę  

lub za pracę o jednakowej wartości”19. 

W tym miejscu warto zastanowić się nad 

relacją wspomnianego art. 183c§1 k.p.  

do art. 112k.p. Ostatni z powołanych przepisów 

wyraża podstawową zasadę prawa pracy jaką 

jest zasada równego traktowania pracowników 

z tytułu jednakowego wypełniania takich 

samych obowiązków, w szczególności dotyczy 

to równego traktowania kobiet i mężczyzn  

w zatrudnieniu, w tym w zakresie wyna-

gradzania. Należy zauważyć, że wypełnianie 

takich samych obowiązków jest tożsame  

z wykonywaniem jednakowej pracy, ale nie  

z wykonywaniem pracy jednakowej wartości,  

o których mowa w art. 183c§2 k.p. Na gruncie 

art. 112k.p. warunkiem posiadania przez 

pracowników takich samych uprawnień jest nie 

tylko wykonywanie jednakowych obowiązków, 

ale jednakowe ich wypełnianie tzn. z jednakową 

jakością i ilością świadczonej pracy20.  

Z powyższego wynika, że art. 112k.p. nakazuje 

równo traktować kobiety i mężczyzn w zakresie 

wynagrodzenia za pracę jednakową. W związku 

z tym pojawia się pytanie, w jakich więc 

relacjach ze sobą pozostają art. 112k.p.  

i art. 183c§1 k.p. Zdaniem T. Liszcz, przepisów 

tych nie należy uważać za lex specialis 

(art.183c§1 k.p.) i lex generalis (art. 112k.p.), 

gdyż są to przepisy tej samej ustawy, a ponadto 

jeden z nich stanowi podstawową zasadę prawa 

pracy. Według autorki należy uznać, że oba 

                                                 
19 Ustawa z dnia 14.11.2003 r. o zmianie ustawy 
kodeks pracy oraz o zmianie innych ustaw, Dz. U.  
z  2003 r., Nr 213, poz. 2081. 
20 T. Liszcz, Równość kobiet i mężczyzn  
w znowelizowanym kodeksie pracy, Praca  
i Zabezpieczenie Społeczne, nr 2/2002, s. 4. 

przepisy regulują prawo do jednakowego 

wynagrodzenia za jednakową pracę. Dodatkowo 

art. 183c§1 k.p. rozszerza kryterium „takich 

samych obowiązków” o pracę tej samej 

wartości. Poza tym wskazuje ona na możliwość 

pogodzenia występowania w art. 112k.p. 

przesłanki jednakowego wypełniania 

obowiązków z jej brakiem w art. 183c§1 k.p. 

Należy zauważyć, że wynagrodzenie, które 

pracownik rzeczy-wiście otrzymuje może być 

zróżnicowane, zarówno przy wykonywaniu 

pracy jednakowej jak i tej samej wartości,  

ze względu na sposób wykonania obowiązków 

tzn. ilość i jakość świadczonej pracy, o czym 

mowa w art. 112k.p.21. 

 

Pojęcie wynagrodzenia 

 

Pojęcie wynagrodzenia zostało zdefinio-

wane w większości aktów prawnych, o których 

mowa była powyżej. Zgodnie z treścią 

Konwencji nr 100 MOP pod pojęciem 

wynagrodzenia należy rozumieć „płacę lub 

uposażenie zwykłe, podstawowe lub minimalne, 

i wszelkie inne korzyści, płacone bezpośrednio 

lub pośrednio w gotówce lub w naturze, przez 

pracodawcę pracownikowi z tytułu zatru-

dnienia tego pracownika”. Zdaniem Komisji 

Ekspertów ds. Przestrzegania Konwencji  

i Zaleceń MOP na gruncie przytoczonej definicji 

elementami wynagrodzenia będą m. in. dodatki 

stażowe, świadczenia w postaci środków 

czystości, dodatki rodzinne, dodatki mieszka-

niowe, a także świadczenia z ubezpieczenia 

społecznego pod warunkiem, że pochodzą one 

                                                 
21Ibidem, s. 4 i n. 
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ze środków zgromadzonych przez praco-

dawcę.22. 

W podobny sposób jak w Konwencji  

nr 100 MOP pojęcie wynagrodzenia zostało 

zdefiniowane w art. 157 TFUE oraz dyrektywie 

nr 2006/54/WE. Zgodnie z brzmieniem art. 157 

TFUE wynagrodzenie obejmuje „(...) zwykłą 

podstawową lub minimalną płacę albo 

uposażenie oraz wszystkie inne korzyści  

w gotówce lub w naturze, otrzymywane przez 

pracownika bezpośrednio lub pośrednio, z racji 

zatrudnienia, od pracodawcy”. 

Legalnej definicji pojęcia wynagrodzenia 

nie zawiera natomiast EKS. Brak ten został 

uzupełniony interpretacją dokonana przez 

Komitet Niezależnych Ekspertów (dalej KNE), 

którego zdaniem, wynagrodzenie, o którym 

mowa w art. 4 ust. 3 EKS, obejmuje wszystko  

to, co pracownik otrzymuje faktycznie  

od pracodawcy w jakiejkolwiek formie  

w ramach stosunku pracy23. 

Definicja wynagrodzenia została sformu-

łowana również w polskiej regulacji prawnej. 

Zgodnie z art. 183c§2 k.p., wynagrodzenie 

obejmuje „wszystkie składniki wynagrodzenia, 

bez względu na ich nazwę i charakter, a także 

inne świadczenia, przyznawane pracownikom  

w formie pieniężnej lub innej formie  

niż pieniężna”.  

Chcąc jednak w pełni zobrazować  

i wyjaśnić zakres pojęcia wynagrodzenia 

sformułowanego na potrzeby zasady 

                                                 
22A. M. Świątkowski, Międzynarodowe prawo pracy, t. 
I, Międzynarodowe publiczne prawo pracy – 
standardy międzynarodowe, Wolumen 2, Warszawa 
2008, s. 183 i n. 
23Ibidem, s. 197. 

jednakowego wynagradzania nie sposób 

pominąć orzecznictwo Trybunału Sprawie-

dliwości (dalej TS), które wywarło ogromny 

wpływ na kształtowanie samej zasady. 

Orzecznictwo TS w tym przedmiocie jest bardzo 

bogate w związku z czym poniżej zostaną 

przedstawione tylko wybrane przykłady. 

W orzeczeniu w sprawie Defrenne I TS 

uznał, że świadczenia socjalne takie jak 

emerytalne, które są wypłacane na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa bez żadnego 

porozumienia z przedsiębiorstwem czy branżą  

i bez porozumienia z pracownikiem nie 

stanowią wynagrodzenia w rozumieniu art. 141 

(119) TWE24. Natomiast wynagrodzenie takie 

stanowią świadczenia wypłacane przez 

pracodawcę z dodatkowego programu 

emerytalnego jako uzupełnienie systemu 

powszechnego. Trybunał wskazał, że choć 

istnienie dodatkowych systemów ubezpieczenia 

społecznego przewidziane jest przez przepisy 

prawa, to przedmiotowe świadczenia mają 

charakter umowny.  

Z analizy orzecznictwa TS wynika 

również, że pojęcie wynagrodzenia obejmuje 

świadczenia wypłacane po ustaniu stosunku 

pracy. W orzeczeniu w sprawie Barber 

Trybunał uznał, że w zakres definicji 

wynagrodzenia, o której mowa w art. 141 (119) 

TWE wchodzą odprawy wypłacane w związku  

z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn 

                                                 
24 Orzeczenie z dnia 25.05.1971 r. w sprawie 
Defrenne v. Belgium, C – 80/70, W. Czapliński, Zasada 
równouprawnienia płci w orzecznictwie 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości [w:] 
„Wokół problemów równouprawnienia kobiet  
i mężczyzn”,  red. R. Siemieńska, Warszawa 1997, s. 
32 i n.  
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dotyczących zakładu pracy. Nie ma przy tym 

znaczenia czy są one wypłacane na podstawie 

umowy o pracę, na mocy przepisów prawa czy 

dobrowolnie25.  

Z kolei w sprawie Seymour – Smith TS 

stwierdził, iż pojęcie wynagrodzenia obejmuje 

odszkodowanie przyznawane przez sąd należne 

pracownikowi od pracodawcy w związku  

z nieuzasadnionym rozwiązaniem umowy  

o pracę. Argumentując swoje stanowisko  

TS wskazywał, iż takie odszkodowanie zostaje 

wypłacone pracownikowi w związku z zatru-

dnieniem, które gdyby nie nieuzasadnione 

zwolnienie byłoby kontynuowane26.  

W sprawie Garland, w której 

podnoszono, iż dyskryminacją ze względu  

na płeć jest przyznanie przez pracodawcę 

bezpłatnych przejazdów tylko byłym 

pracownikom – mężczyznom oraz członkom ich 

rodzin TS uznał, iż przewidziana w art. 141 

(119) TWE formuła wynagrodzenia odnosi się 

również do takiego rodzaju dobrowolnie 

przyznawanych świadczeń, byłym praco-

wnikom oraz członkom ich rodzin27. 

Wspólnotowa definicja wynagrodzenia 

obejmuje również świadczenia wypłacane 

pracownikowi w czasie niewykonywania przez 

niego pracy. Taki pogląd TS wyraził  

w orzeczeniu w sprawie Rinner – Kühn 

                                                 
25 Orzeczenie z dnia 17.05.1990 r. w sprawie Douglas 
Harvey Barber v. Guardian Royal Exchange Group, C – 
262/88, M. Wandzel, Równe traktowanie ..., s. 56. 
26 Orzeczenie z dnia 9.02.1999 r. w sprawie 
Seymour-Smith, C–167/97, M. Wandzel, Równe 
traktowanie ..., s. 57 i n. 
27Orzeczenie z dnia 9.02.1982 r. w sprawie Garland 
v. British Rail Engineerring Ltd, C – 12/81,  
A. M. Świątkowski, Europejskie prawo socjalne, t. II, 
Dom Wydawniczy ABC 1999, s. 185 i  n. 

dotyczącym wypłaty przez pracodawcę zasiłku 

chorobowego. W wydanym rozstrzygnięciu 

Trybunał uznał za niezgodne z art. 141 (119) 

TWE przepisy nakazujące wypłatę świadczenia 

za czas niezdolności do pracy spowodowanej 

chorobą osobom, które przepracowały  

co najmniej 10 godzin tygodniowo lub 45 

godzin miesięcznie. TS uznał, iż takie 

unormowania dyskryminują kobiety, gdyż  

są one zazwyczaj zatrudniane w niepełnym 

wymiarze czasu pracy28.  

Z kolei w sprawie Bötel TS uznał,  

że wynagrodzeniem są świadczenia przyzna-

wane jako rekompensata za utracone zarobki  

z powodu odbywania szkolenia zawodowego.  

W powołanej sprawie naruszenie zakazu 

dyskryminacji w zakresie wynagrodzenia było 

związane z faktem, iż pracownicy zatrudnieni  

w niepełnym wymiarze czasu pracy, a więc 

głównie kobiety, zobowiązani byli do udziału  

w szkoleniu powyżej liczby godzin dziennie,  

za które otrzymywali rekompensatę29.  

Poza wymienionymi powyżej świadcze-

niami na rzecz pracownika, zgodnie  

z orzecznictwem TS wynagrodzenie obejmuje: 

korzyści przyznane pracownikowi od praco-

dawcy z okazji świąt Bożego Narodzenia  

czy wstąpienia w związek małżeński, różnego 

rodzaju dodatki do wynagrodzenia zasadni-

czego, oddanie do dyspozycji pracownika 

                                                 
28 Orzeczenie z dnia 13.07.1989 r. w sprawie Rinner 
– Kühn v. FWW Spezial-Gabaeudereinging GmbH & Co 
KG, C – 177/88, A. M. Świątkowski, Europejskie 
prawo …, s. 182. 
29Orzeczenie z dnia 4.06.1992 r. w sprawie 
Arbeiterwohlfart der Stadt Berlin v. Monika Bötel,  
C – 360/90, A. M. Świątkowski, Europejskie prawo …, 
s. 182. 
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samochodu stanowiącego własność praco-

dawcy, kupony do restauracji, niskoopro-

centowane lub nieoprocentowane pożyczki  

i kredyty, prywatną opłacaną przez pracodawcę 

opiekę zdrowotną czy opłacane przez 

pracodawcę wczasy30. 

Przyglądając się zasadzie jednakowego 

wynagradzania wyłania się również, poza 

kwestią kwalifikacji danego świadczenia jako 

wynagrodzenia, problem dotyczący porówny-

walności wynagrodzenia jako całości  

czy poszczególnych świadczeń wchodzących  

w jego zakres. W literaturze reprezentowane  

są dwa poglądy dotyczące tej kwestii. Zgodnie  

z jednym z nich „(...) imperatyw niedyskry-

minacji odnosi się zarówno do poszczególnych 

elementów wynagrodzenia, jak i do całokształtu 

porównywalnych sytuacji płacowych”31. Według 

innego zapatrywania należy porównywać 

jedynie poszczególne elementy płacy. 

Przeciwnicy takiego ujęcia wskazują  

na małą jego użyteczność a także  

na niebezpieczeństwo jakie niesie ze sobą 

przyjęcie takiego rozwiązania, tj. lawinę żądań 

płacowych32.  

Reasumując poczynione powyżej uwagi, 

należy wskazać na istnienie tendencji do jak 

najszerszego ujmowania pojęcia wynagrodzenia 

za pracę. „Do kategorii wynagrodzenie za pracę 

zaliczane są świadczenia, do wypłacenia 

(świadczenia w gotówce) lub dostarczenia 

                                                 
30 I. Boruta, Równość kobiet i mężczyzn w pracy w 
świetle prawa Wspólnoty Europejskiej. Implikacje dla 
Polski, Łódź 1996, s. 73; M. Wandzel, Równe 
traktowanie…, s. 62; A. M. Świątkowski, Europejskie 
prawo …,  s. 185. 
31 I. Boruta, Równość kobiet i mężczyzn ..., s. 73. 
32Ibidem, s. 73 i n. 

których (świadczenia w naturze) pracodawca 

jest zobowiązany umową o pracę lub 

przepisami prawa obowiązującymi w danym 

zakładzie pracy, branży lub zawodzie albo 

przepisami powszechnie obowiązującymi.  

Do tej kategorii zaliczane są również 

świadczenia, które pracodawca wypłaca 

pracownikom z własnej woli – świadczenia  

ex gratia. Konieczną przesłanką zaliczenia tych 

świadczeń do wynagrodzenia za pracę jest 

powiązanie ich ze stosunkiem pracy, jaki 

obecnie łączy lub łączył w przeszłości 

świadczeniodawcę i świadczeniobiorcę.  

Dla charakteru prawnego tych świadczeń nie  

ma znaczenia, czy pozostają one w jakim-

kolwiek związku ze stosunkiem prawnym 

łączącym strony”33. Takie ujęcie doprowadziło 

nawet do uznania, że art. 141 (119) TWE  „(...) 

odnosi się nie tyle do wynagrodzenia za pracę, 

co do warunków pracy w ogóle”34. W ten sposób 

dąży się „(...)do tego by zabezpieczyć omawianą 

zasadę przed ewentualnymi próbami jej limi-

towania poprzez przyjmowanie zawężających 

definicji płac czy dokonywanie określonych 

zabiegów redakcyjnych”35. 

 

Pojęcia pracy jednakowej i pracy tej 

samej wartości 

 

Zgodnie z zasadą równej płacy 

wynagrodzenie, w przedstawionym powyżej 

rozumieniu, winno być równe dla mężczyzn  

                                                 
33 A. M. Świątkowski, Europejskie prawo…, s. 186. 
34Ibidem, s. 75. 
35 M. Nowak, op. cit., s. 200. 
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i kobiet wykonujących pracę jednakową  

lub pracę tej samej wartości.  

Pojęcie „prace jednakowe” oznacza 

prace tego samego rodzaju świadczone  

w jednakowych warunkach36. Zdaniem  

M. Wandzela są to prace charakteryzujące się 

taką samą nazwą i zakresem obowiązków.  

W sytuacji istnienia różnic w nazewnictwie  

o zakwalifikowaniu prac do prac jednakowych 

powinien decydować zakres obowiązków 

faktycznie wykonywanych. Należy jednak 

podkreślić, iż istotne znaczenie ma nie tylko 

rodzaj pracy ale również wymagania w zakresie 

szkolenia czy warunków pracy. Zatem może się 

okazać, iż pojęciem prac jednakowych nie 

zostaną objęte przypadki wykonywania takich 

samych obowiązków przez osoby posiadające 

np. różne wykształcenie. Należy mieć  

na uwadze, że twierdzenie o różnym poziomie 

wykonania takich samych obowiązków przez 

osoby o różnym poziomie wykształcenia jest 

jedynie pewnym założeniem, które wymaga 

dowodu. Świadczenie pracy na takim samym 

stanowisku pozwala domniemywać, że osoby 

wykonujące ją znajdują się w porównywalnej 

sytuacji a w związku z tym powinny być 

jednakowo wynagradzane37. 

O wiele trudniej wyjaśnić pojęcie pracy 

równej wartości. Należy zauważyć, że norma 

nakazująca równe wynagradzanie za pracę  

tej samej wartości nie formułuje obowiązku 

jednakowego wynagradzania za tę samą, taką 

samą lub jednakową pracę ale za pracę równej 

                                                 
36 T. Liszcz, op. cit., s. 3. 
37Kodeks pracy. Komentarz, red. B. Wagner, Ośrodek 
Doradztwa i Doskonalenia Kadr 2007, s. 95 i n. 

wartości, co oznacza że równo mają być 

wynagradzane nawet prace różne byleby miały 

one jednakowa wartość38. Nie ma przy tym 

znaczenia branża lub zawód, w których praca 

jest świadczona. Sytuacja taka jest możliwa  

z uwagi na występowanie w każdej pracy 

dających się porównać elementów39. 

Dokonując analizy pojęcia pracy równej 

wartości nie można nie wspomnieć  

o istniejących systemach pozwalających  

na ocenę jej wartości. Należy zaznaczyć,  

że istnieją dwa sposoby oceny wartości pracy. 

Pierwszy sprowadza się do oceny elementów 

składowych pracy oraz wymagań nałożonych 

przez nie na pracownika. Drugi polega  

na dokonaniu oceny wartości danych prac  

dla pracodawcy. W tym przypadku bierze się 

pod uwagę korzyści ekonomiczne jakie przynosi 

przedsiębiorstwu dana praca lub koszty 

zastąpienia danego pracownika40. W odnie-

sieniu do pierwszego systemu wskazuje się  

na istnienie w jego obrębie dwóch systemów: 

klasyfikacji oraz wartościowania pracy. System 

klasyfikacji „(...) jest nieanalitycznym sposobem 

kategoryzacji stanowisk pracy i polega  

na porównaniu wartości prac jako całości”41. 

Oznacza to, że praca równej wartości występuje, 

gdy każdy z wyróżnionych elementów  

np. umiejętności, zakres obowiązków czy 

wiedza jest porównywalny. Natomiast system 

wartościowania pracy to analityczny sposób 

oceny pracy polegający na przyznaniu 

                                                 
38 A. M. Świątkowski, Karta Praw Społecznych Rady 
Europy, Warszawa 2006, s. 146. 
39 I. Boruta, Równość kobiet i mężczyzn ..., s. 80. 
40 M. Wandzel, Równe traktowanie ..., s. 33. 
41 Ibidem, s. 34. 
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poszczególnym elementom danej pracy 

określonej wartości. Następnie przydzielone 

każdemu elementowi punkty sumuje się i ustala 

hierarchię stanowisk42. System wartościowania 

pracy w poszczególnych krajach różni się nie 

tylko nazewnictwem ale i kryteriami. Mają one 

albo charakter przedmiotowy co oznacza,  

że pod uwagę brane są jedynie cechy pracy albo 

charakter przedmiotowo – podmiotowy 

odnoszący się również do cech pracownika43. 

Badania MOP wskazują, że najczęściej 

pojawiające się w ustawodawstwach krajowych 

wyznaczniki płacy to kwalifikacje zawodowe, 

zdolności i wydajność pracownika, jakość 

świadczonej przez niego pracy, włożony  

w wykonanie pracy wysiłek oraz warunki 

pracy44. 

Należy podkreślić, iż w pracach 

organizacji międzynarodowych (europejskich) 

wskazuje się na potrzebę opracowania oraz 

wprowadzenia przez państwa metod 

wartościowania pracy a także wyznaczenia 

obiektywnych kryteriów różnicowania. KNE 

zastanawiał się nawet nad wprowadzeniem 

jednolitego systemu wartościowania wszystkich 

rodzajów prac. Spotkało się to jednak z krytyką 

ze strony Komitetu Rządowego. W związku  

z tym, kwestie wartościowania pracy zostały 

pozostawione do uznania państw człon-

kowskich. Warto również podkreślić,  

że w ocenie Zgromadzenia Parlamentarnego RE 

„bez określenia kryteriów lub metod 

wartościowania pracy państwa nie zapewnią 

                                                 
42 Ibidem, s. 34. 
43 I. Boruta, Równość kobiet i mężczyzn ..., s. 80. 
44 M. Nowak, op. cit., s. 206. 

równości wynagrodzeń mężczyzn i kobiet  

w praktyce”45. 

Brak definicji pracy równej wartości 

spowodował konieczność wypowiedzenia się  

w tym przedmiocie przez TS. 

Kwestia klasyfikacji pracy była 

przedmiotem rozstrzygnięcia TS w sprawie 

Rummler. W zaistniałym sporze powódka 

domagała się zwiększenia wynagrodzenia 

argumentując to koniecznością angażowania  

w wykonywaną pracę siły w dużym rozmiarze, 

podczas gdy zgodnie z systemem kwalifikacji 

prac obowiązującym w zakładzie pracy 

zaszeregowana została do kategorii wymaga-

jącej wkładu siły fizycznej w stopniu średnim 

lub nieco powyżej niego. Wynika z tego,  

że w taką samą pracę kobieta wkładała większy 

wysiłek niż mężczyzna, a więc powinna być 

wynagradzana lepiej. Trybunał w wydanym 

orzeczeniu stwierdził, że określane przez 

pracodawcę mierniki oceny pracy i stanowisk 

powinny mieć charakter obiektywny. Oznacza 

to, że jeśli praca związana jest z wysiłkiem 

fizycznym, to miernik tego wysiłku powinien 

być taki sam dla kobiet i mężczyzn.  

Nie ma znaczenia kto będzie wykonywał daną 

pracę. Przyjęcie takiego wskaźnika, pomimo  

iż preferuje mężczyzn, nie będzie działaniem 

dyskryminującym kobiety, jeśli zastosowanie 

miernika jest usprawiedliwione charakterem 

wykonywanej pracy46.  

Powyższe stanowisko TS potwierdził  

w orzeczeniu w sprawie Murphy. Ponadto,  

                                                 
45Ibidem, s. 203 i n. 
46 Orzeczenie z dnia 1.07.1986 r. w sprawie Gisela 
Rummler v. Dato Druck GmbH, C – 237/85,  
A. M. Świątkowski, Europejskie prawo …, s. 195. 
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w jej rozstrzygnięciu stwierdził, iż wspólnotowa 

zasada równej płacy ma zastosowanie  

do sytuacji, w której osoby wykonujące pracę 

wyższej wartości są gorzej wynagradzane niż 

osoby wykonujące pracę o niższej wartości47. 

Zgodnie z tym kobieta, która świadczy pracę 

wycenioną wyżej niż praca mężczyzny, ale jest 

wynagradzana niżej może żądać wynagrodzenia 

odpowiadającego rodzajowi wykonywanej 

pracy lub zajmowanemu stanowisku, a więc 

wyższego niż wynagrodzenie mężczyzny48. 

W praktyce stosowanie art. 141(119) 

TWE obecnie art. 157 TFUE napotkało wiele 

problemów, których wyjaśnieniem zajął się  

TS. Jednym z nich jest kwestia porównywania 

prac pracowników zatrudnionych w różnych 

zakładach pracy. Jeśli przyjąć możliwość takiego 

porównania, to wówczas konieczne jest 

wskazanie pod jakimi warunkami jest ono 

dopuszczalne. Prawo wspólnotowe nie 

rozstrzyga tego zagadnienia, pozostawiając  

je do uregulowania przez przepisy prawa 

krajowego. W literaturze rozwiązania problemu 

poszukuje się w orzeczeniach dotyczących 

odmiennych zagadnień co prowadzi do różnych 

interpretacji49. Część autorów twierdzi,  

że w orzeczeniu w sprawie Defrenne II 

Trybunał uznał za dopuszczalne porównywanie 

prac świadczonych tylko w jednym zakładzie. 

Za takim stanowiskiem ma przemawiać 

sformułowanie TS zgodnie, z którym „(...) 

                                                 
47 Orzeczenie z dnia 4.02.1988 r w sprawie Murphy v. 
Bord Telecom Eireann, C – 157/86, A. Świątkowski, 
Europejskie prawo …, s. 197 oraz R. Blanpain,  
M. Matey, Europejskie prawo pracy w polskiej 
perspektywie, Warszawa 1993, s. 140 i n. 
48 A. M. Świątkowski, Europejskie prawo …, s. 197. 
49 M. Wandzel, Równe traktowanie ..., s. 36 i n. 

zasada równego wynagradzania zawarta  

w art. 119 znajduje zastosowanie w sytuacjach, 

gdy mężczyźni i kobiety otrzymują różne 

wynagrodzenie za tę samą pracę, wykonywaną 

w tym samym przedsiębiorstwie lub instytucji 

usługowej, prywatnej lub publicznej”50. Inni 

autorzy nie zgadzają się z taką interpretacją 

wskazując, że w jednym z punktów orzeczenia 

TS użył słów „tym bardziej” w odniesieniu  

do pracy świadczonej w tym samym zakładzie, 

co sugeruje dopuszczalność porównywania 

wynagrodzeń pracowników zatrudnionych  

w różnych zakładach pracy. Poza tym 

podkreślają, że ograniczenie porównania prac 

tylko do tych świadczonych w ramach jednego 

zakładu pracy spowodowałoby „(...) 

nieskuteczność i iluzoryczność samej zasady”51. 

Pracodawcy mogliby bez problemu obejść 

zasadę równego wynagradzania zatrudniając  

w jednym zakładzie tylko mężczyzn a w innym 

tylko kobiety52. Przeciwnicy porównywania 

wynagrodzeń pracowników wykonujących 

pracę  w różnych zakładach pracy, bez względu 

na to czy są oni zatrudnieni przez tego samego 

czy różnych pracodawców, podnoszą,  

iż równość należy rozważać w relacji do czegoś 

a nie in abstracto, gdyż doprowadziłoby  

to do zrównania wynagrodzeń bez związku  

z rentownością przedsiębiorstwa, podażą  

i popytem oraz innymi czynnikami53. Należy 

również przywołać stanowisko KNE zgodnie,  

                                                 
50 Orzeczenie z dnia 8.04.1976 r. w sprawie  
G. Defrenne v. Societ J Anonyme Belge de Navigation 
Aerienne Sabena, C – 43/75, M. Wandzel, Równe 
traktowanie ..., s. 37. 
51 M. Wandzel, Równe traktowanie ..., s. 37. 
52 T. Liszcz, op. cit., s. 4. 
53 M. Wandzel, Równe traktowanie ..., s. 38. 
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z którym koniecznym jest ograniczenie 

stosowanie zasady równego wynagradzania  

do jednego zakładu pracy. Według Komitetu, 

wyjątkowo wartościowanie prac pracowników 

z różnych zakładów pracy jest dopuszczalne, 

gdy w danym zakładzie pracy jest zatrudniony 

znaczny odsetek kobiet, co uniemożliwia 

porównanie wynagrodzeń na poszczególnych 

stanowiskach pracy przy uwzględnieniu płci 

pracowników54. 

Kolejnym, obok przestrzennej rozcią-

głości porównania, problemem jest kwestia 

porównań czasowych. W tym przedmiocie  

TS wypowiedział się w sprawie McCarthy  

v. Smith, w której powódka domagała się 

zasądzenia wynagrodzenia do wysokości 

wynagrodzenia otrzymywanego przez  

jej poprzednika – mężczyznę. Zdaniem 

Trybunału bez znaczenia jest czy pracownicy, 

których prace są porównywane wykonują  

ją w tym samym czasie. Zasady równego 

wynagradzania nie można ograniczyć  

do zdarzeń występujących równocześnie55.  

Na podstawie powyższego nie można jednak 

zbudować dyrektywy wypłacania pracownikom 

zatrudnionym w tym samym zakładzie pracy, 

wykonującym równe prace ale w różnym czasie, 

identycznego wynagrodzenia. Należy pamiętać, 

że wysokość wynagrodzenia pozostaje w relacji 

do różnych czynników np. sytuacji majątkowej 

                                                 
54 A. M. Świątkowski, Karta Praw Społecznych...,  
s. 147. 
55Orzeczenie z dnia 27.03.1980 r. w sprawie 
McCarthys Ltd. v. Smith, C – 129/79, A. M. 
Świątkowski, Europejskie prawo …, s. 193 i n. 

przedsiębiorstwa, która może być zmienna  

w różnych okresach czasu56.  

Należy podkreślić, co uczyniono również 

we wstępie, że zasada równej płacy nie 

wyklucza różnicowani wynagrodzeń. W orze-

czeniu w sprawie Enderby TS stwierdził,  

iż „system oparty na pracy równej wartości nie 

wyklucza indywidualnego zróżnicowania 

wynagrodzeń, o ile jest ono oparte na kryteriach 

innych niż płeć, a pracodawca może przesłanki 

tego zróżnicowana wykazać”57. 

Wśród mierników uzasadniających 

działanie pracodawcy polegające na różni-

cowaniu płac można wskazać ekonomiczne 

potrzeby zakładu pracy oraz tzw. czynniki 

rynkowe. Sytuacja ekonomiczna usprawie-

dliwia zróżnicowanie wynagrodzeń pracowni-

ków zatrudnionych w pełnym oraz niepełnym 

wymiarze czasu pracy. Co istotne z orzeczni-

ctwa TS wynika, że „(...) za obiektywne  

i rzeczowe nie mogą być uznane argumenty 

uzasadniające zróżnicowanie wysokości zarob-

ków kobiet i mężczyzn oparte na nie potwier-

dzonych opiniach, że pracownicy nie integrują 

się w takim stopniu z załogą zakładu pracy jak 

pracownicy pełnoetatowi” 58. Z kolei czynniki 

rynkowe usprawiedliwiają zatrudnienie  

za wyższym wynagrodzeniem osób 

świadczących pracę, na którą w danej chwili  

jest większy popyt59. Ponadto, przesłankę 

uzasadniającą zróżnicowanie wynagrodzeń 

                                                 
56 A. M. Świątkowski, Europejskie prawo …, s. 194. 
57Orzeczenie z dnia 27.10.1993 r. w sprawie Enderby 
v. Frenchay Health Authority  and the Secretary of 
State for Health, C – 127/92., W. Czapliński, op. cit., s. 
37. 
58 A. M. Świątkowski, Europejskie prawo …, s. 199. 
59Ibidem, s. 199. 
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może stanowić jakość świadczonej pracy.  

TS w orzeczeniu w sprawie Danfoss uznał  

ją za neutralne kryterium różnicowania.  

Co oznacza, że w odniesieniu do tego kryterium 

płeć nie ma znaczenia. Zdaniem Trybunału, 

jedynie w sytuacji gdy konsekwentne 

stosowanie jakości pracy, jako czynnika 

różnicującego płace, prowadzi do zmniejszenia 

zarobków kobiet należy zbadać słuszność 

takiego wyboru. Pracodawca jest wówczas 

zobligowany do weryfikacji przyjętego 

kryterium60. 

Neutralnym kryterium różnicowania 

wynagrodzeń jest również staż pracy, 

pozostający w związku z doświadczeniem 

zawodowym. Należy jednak przywołać 

orzeczenie w sprawie Nimz, w którym  

TS wyraził pogląd, że staż pracy w pewnych 

sytuacjach prowadzi do dyskryminacji  

ze względu na płeć. Dzieje się tak z uwagi  

na to, że kobiety później niż mężczyźni 

rozpoczynają pracę zawodową oraz przerywają 

zatrudnienie w celu urodzenia i wychowania 

dzieci. W efekcie mają krótszy staż pracy  

a co za tym idzie mniejsze doświadczenie 

zawodowe. Dlatego TS stwierdził, że staż  

pracy może stanowić obiektywne kryterium 

różnicowania wynagrodzeń ale tylko wówczas, 

gdy jest to konieczne ze względu na charakter 

pracy61. 

Należy zauważyć, że niektóre kryteria 

różnicowania wynagrodzeń mają charakter 

                                                 
60 Orzeczenie z dnia 17.10.1989 r. w sprawie 
Danfoss, C – 109/88, A. M. Świątkowski, Europejskie 
prawo…, s. 200. 
61Orzeczenie z dnia 7.02.1991 r. w sprawie Nimz v. 
Hamburg, C – 184/89,  A. M. Świątkowski, 
Europejskie prawo… s. 200. 

obiektywny i są usprawiedliwione potrzebami 

pracodawcy. Wśród nich można wymienić 

szczególne wymagania stawiane pracownikom 

takie jak mobilność, podwyższona dyspozy-

cyjność, zdolność wykonywania pracy  

w różnych miejscach itp.62. 

Przechodząc na grunt prawa polskiego 

należy wskazać, iż  kodeks pracy definiuje 

pojęcie prac jednakowej wartości jako prac 

wymagających od pracowników porówny-

walnych kwalifikacji zawodowych, odpowie-

dzialności i wysiłku. Spełnienie kryterium 

porównywalnych kwalifikacji może być 

dokonane przez potwierdzenie dokumentami 

przewidzianymi w odrębnych przepisach  

lub praktyką i doświadczeniem zawodowym. 

Zdaniem M. Wandzela, sformułowanie  

art. 183c§3 k.p., w którym użyto alternatywy 

zwykłej „lub” a nie alternatywy rozłącznej 

„albo”, pozwala przyjąć, że kwalifikacje 

zawodowe mogą zostać stwierdzone także 

łącznie za pomocą obu wymienionych 

sposobów63. Inaczej uważa A. M. Świątkowski. 

Twierdzi on, że „O wartości porównywalnych 

rodzajów prac decydują albo potwierdzone 

odpowiednimi dokumentami kwalifikacje 

zawodowe, albo  praktyka i doświadczenie 

zawodowe”64. Kolejnym kryterium branym pod 

uwagę przy badaniu wartości prac jest 

odpowiedzialność związana z wykonywaną 

pracą. Według T. Liszcz, odpowiedzialność  

to „(...) rodzaj i zakres negatywnych 

                                                 
62 A. M. Świątkowski, Europejskie prawo …,  s. 200. 
63Kodeks pracy. Komentarz,  red. B. Wagner,  Ośrodek 
Doradztwa i Doskonalenia Kadr 2007, s. 97 i n. 
64 A. M. Świątkowski, Kodeks pracy. Komentarz, 
Warszawa 2006, s. 85. 
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konsekwencji, które mogą spowodować 

niewłaściwe wykonanie pracy danego rodzaju 

(...) i związane z tym sankcje (...), które grożą 

pracownikowi za niedopełnienie jego 

obowiązków”65. Można wyróżnić różne rodzaje 

odpowiedzialności np. za ludzi, za zwierzęta,  

za mienie, wobec przełożonych czy podmiotów 

zewnętrznych. Można także wskazać  

na odpowiedzialność karną czy cywilną.  

Z uwagi, iż w art. 183c§3 k.p. ustawodawca nie 

wskazał o jaki rodzaj odpowiedzialności chodzi 

dokonując oceny prac należy brać pod uwagę 

wszystkie rodzaje odpowiedzialności, które 

pozostają w związku z wykonywaną pracą66. 

Trzecim elementem prac jednakowej wartości 

wymienionym przez kodeks pracy jest wysiłek. 

W komentowanym art. 183c§3 k.p. brak jest 

wskazania czy chodzi o wysiłek fizyczny  

czy psychiczny i umysłowy. Należy podkreślić, 

iż ograniczenie tego elementu tylko do wysiłku 

fizycznego prowadziłoby do dyskryminacji 

kobiet. W związku z tym słuszne zdaje się 

branie pod uwagę zarówno wysiłku fizycznego 

jak i psychicznego i umysłowego. Daje  

to możliwość szerokiego zastosowania tego 

unormowania67. Należy jednak zaznaczyć,  

iż chodzi o wysiłek mierzony obiektywnie  

a nie o subiektywne odczucie ciężkości pracy. 

Istotne jest to jaki wydatek energii fizycznej  

i psychicznej jest konieczny do wykonania pracy 

a nie to jak dużo „siły” w jej wykonanie musi 

włożyć dana osoba68. Dla uznania prace różnego 

                                                 
65 Ibidem, s. 3. 
66Kodeks pracy. Komentarz,  red. B. Wagner,  Ośrodek 
Doradztwa i Doskonalenia Kadr 2007, s. 98. 
67Ibidem, s. 98. 
68 T. Liszcz, op. cit., s. 3. 

rodzaju za pracę tej samej wartości wszystkie 

opisane powyżej elementy muszą być 

porównywalne tzn. muszą być równorzędne  

lub zbliżone69.  

W tym miejscu należy zastanowić się nad 

dopuszczalnością na gruncie prawa polskiego 

różnicowania wynagrodzeń kobiet i mężczyzn 

świadczących pracę tej samej wartości. Dla tej 

kwestii istotne znaczenie mają dwa artykuły 

kodeksu pracy, a mianowicie art. 78 i art. 183b§2 

pkt 4. Pierwszy powołany przepis stanowi,  

iż „Wynagrodzenie za pracę powinno być tak 

ustalone, aby odpowiadało w szczególności 

rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom 

wymaganym przy jej wykonywaniu, a także 

uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy”. 

Należy zauważyć, że wymienione w tym 

przepisie kryteria ustalania wynagrodzenia 

mają charakter jedynie przykładowy. Mogą więc 

istnieć inne elementy wpływające na jego 

wysokość. W związku istnieniem kryteriów 

różnicowania płac „przewidziana jest możli-

wość indywidualizowania wynagrodzenia 

każdego pracownika”70. Zdaniem M. Nowak,  

art. 78 k.p. stanowi uzupełnienie regulacji 

zawartej w art. 183c§3 k.p. w tym sensie,  

że najpierw w oparciu o art. 183c§3 k.p. należy 

ustalić, jakie prace są pracami tej samej 

wartości, a więc wynagrodzenie za ich wykona-

nie powinno być jednakowe, a następnie 

stosując art. 78 k.p. należy to wynagrodzenie 

                                                 
69Ibidem, s. 3 i n. 
70 M. T. Romer, Prawo pracy Komentarz, Warszawa 
2008, s. 517. 
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zróżnicować biorąc pod uwagę ilość i jakość 

wykonanej pracy71. 

Warte uwagi jest orzeczenie Sądu 

Najwyższego, w którym sformułowano 

twierdzenie, cyt.:„(...) nie może być mowy  

o dyskryminacji w ustalaniu wynagrodzenia  

w sytuacji, gdy kryteria zróżnicowania 

wynagrodzenia pracownika w stosunku  

do pozostałych pracowników, wskazane  

w przepisach płacowych pracodawcy, są ściśle 

związane z jej rodzajem, jakością, stosunkiem 

pracownika do obowiązków, kwalifikacjami  

i doświadczeniem zawodowym, czyli z podsta-

wowymi kryteriami ustalania wynagrodzenia 

wskazanymi w art. 78 k.p.”72.  

 

Podsumowanie 

 

Prawo polskie, inspirowane uregulo-

waniami międzynarodowymi i europejskimi, 

wprowadza regulacje, które nie są doskonałe 

jednakże można pokusić się o stwierdzenie,  

iż gwarantują równość na rynku pracy. 

Ustawodawcy można by zarzucić, o czym była 

już mowa, zamknięty zbyt ograniczony katalog 

kryteriów pracy tej samej wartości. Jednakże 

wprowadzone normy prawne uzupełnione 

bogatym orzecznictwem dają poczucie 

spełnienia wymagań stawianych Polsce przez 

organizacje międzynarodowe. Niestety badania 

wskazują, że wciąż występuje dysproporcja  

w wynagradzaniu mężczyzn i kobiet, która nie 

znajduje żadnego uzasadnienia. Przyczyn 

                                                 
71 M. Nowak, op. cit., s. 244. 
72 Wyrok SN z dnia 12.08.2004 r., III PK 40/04, 
„Praca i Zabezpieczenie Społeczne” nr 1/2005, s.37. 

takiego stanu należy poszukiwać w braku 

świadomości prawnej pracowników, istnieją-

cych stereotypach a także istniejącym 

problemie z przestrzeganiem prawa. Jednakże 

sfery te pozostają już poza oddziaływaniem 

ustawodawcy. 

 

 

Katarzyna Agaciak - prawnik, studia 

doktoranckie, Katedra Prawa Pracy, Wydział 

Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego 
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Reżim selekcyjny do służby cywilnej a zasada równego dostępu do służby 

publicznej 

 

Ewa Kotecka 

 

Uwagi wstępne 

Powstawaniu i kształtowaniu służby cywilnej 

przyświecał cel stworzenia profesjonalnych 

kadr pracowniczych dla aparatu państwowego. 

Najważniejszym elementem każdego dobrze 

funkcjonującego systemu są ludzie. Dlatego 

główną przesłanką osiągnięcia rzetelnego, 

bezstronnego i zawodowego korpusu służby 

cywilnej jest właściwy nabór oparty  

na równych, sprawiedliwych, czytelnych  

i przejrzystych kryteriach. W niniejszym 

opracowaniu omówione zostaną tylko niektóre 

rygory selekcyjne, czy też wątpliwości z nimi 

związane, które ze względu na swą treść 

ustawową w praktyce powodują wiele 

kontrowersji. Fundamentalną zasadą 

wywodzoną z Konstytucji RP jest zasada 

równego dostępu do służby publicznej. 

Oczywiście Konstytucja nie wskazuje metod 

naboru, a jedynie wyznacza podstawową 

zasadę, na której powinny opierać się 

procedury wynikające z aktów niższego rzędu. 

Tymczasem w obowiązującym kształcie ustawy, 

ustawodawca nie zawarł regulacji dotyczących 

samego postępowania kwalifikacyjnego. Brak 

jest również przepisów określających kryteria, 

które mogłyby być pomocne przy ocenie 

kompetencji, kwalifikacji, a w konsekwencji 

wyborze odpowiednich kandydatów. Niestety, 

rozwiązania na poziomie ustawowym są albo 

niedoprecyzowane, albo w ogóle pewnych 

kwestii nie uregulowały. W praktyce skutkuje 

to zbytnią swobodną w subiektywnych ocenach 

poszczególnych kandydatów, co z kolei może 

powodować nierówne traktowanie kandydatów 

w dostępie do korpusu służby cywilnej. 

Pomimo, iż ustawa określa katalog zamknięty 

rygorów selekcyjnych, to jednocześnie 

spełnienie ich nie daje żadnej gwarancji 

zatrudnienia w służbie cywilnej. Co więcej, 

pozostawia ocenę spełnienia tych wymogów 

komisji przeprowadzającej nabór, co często jest 

subiektywne i niesprawiedliwe. Ponieważ 

kryteria naboru stanowią tu fundamentalne 

znaczenie powinny być one jasne, przejrzyste, 

czytelne i zrozumiałe dla wszystkich. 

Tymczasem są niespójne i niedoprecyzowane. 

Punktem wyjścia jest art. 1 ustawy o służbie 

cywilnej1 (dalej u.s.c.), który stanowi, iż w celu 

zapewnienia zawodowego2, rzetelnego, 

bezstronnego i politycznie neutralnego3 

wykonywania zadań państwa ustanawia się 

służbę cywilną oraz określa się zasady dostępu 

                                                 
1 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie 
cywilnej (Dz. U. z 2008 r., Nr 227, poz. 1505 z poźn. 
zm.) 
2 Zob. Wyrok TK z dnia 12 grudnia 2002 r., sygn. akt 
K 9/02, OTK ZU 2002, Nr 7A, poz. 94. 
3 Zob. Wyrok TK z dnia 13 listopada 2003 r., sygn. 
akt K 51/02, Dz. U. z 2003 r., Nr 199, poz. 1952. 
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do tej służby, zasady jej organizacji, 

funkcjonowania i rozwoju. Treść art. 1 u.s.c.  

w pełni koresponduje z postanowieniami  

art. 153 Konstytucji RP i należy uznać,  

iż wszystkie wskazane w przepisie cele 

funkcjonowania służby powinny być 

realizowane łącznie. Obecna ustawa o służbie 

cywilnej nie zawiera legalnej definicji służby 

cywilnej (zresztą tak jak poprzednie regulacje). 

Jednak z ogólnie przyjętego założenia i praktyki 

„służbę cywilną” można określić jako prawne 

rozwiązanie funkcjonalne i instytucjonalne, 

skupione na działaniu specjalnie wyodrę-

bnionej kadry zawodowej. Krótko mówiąc 

doktryna operuje pojęciem służby cywilnej, 

definiowanym jako stosunek prawny łączący 

daną osobę i państwo, polegający  

na zatrudnieniu tej osoby w aparacie 

państwowym w celu wykonywania za wynagro-

dzeniem, w sposób ciągły i stały, czynności 

związanych bezpośrednio z realizacją funkcji 

państwowych4. W obecnej doktrynie 

wyodrębnił się pogląd, iż pracownik służby 

cywilnej jest nie tylko pracownikiem instytucji 

państwowych, ale przede wszystkim pełni 

służbę tj. oddaje swój czas i swoją osobę  

do dyspozycji państwa. Pojęcie służby 

publicznej na gruncie prawa polskiego jest 

szersze od służby cywilnej i odnosi się  

do wszystkich istniejących w państwie struktur 

władzy, a także innych podmiotów 

realizujących zadania publiczne5. Oznacza  

                                                 
4 W. Drobny, Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o 
służbie cywilnej. Komentarz 2010 r. s. 39. 
5 Patrz też B. Grabowska, Wolności, prawa i 
obowiązki człowieka i obywatela [w:] Prawo 

to, iż wszystkie zasady, standardy i założenia 

odnoszące się do służby publicznej należy 

odnosić także do służby cywilnej. Służba 

cywilna w polskim systemie funkcjonuje tylko 

w urzędach administracji rządowej, co wynika  

z treści art. 153 ust.1 Konstytucji RP, podczas 

gdy pojęcie służby publicznej odnosi się 

również do struktur działających  

w administracji pozarządowej, administracji 

samorządowej oraz innych konstytucyjnie 

wyróżnionych władzach i instytucjach.  

Z literalnego brzmienia art. 153 ust. 1 

Konstytucji wynika, że korpus służby cywilnej 

działa w urzędach administracji rządowej,  

a Prezes Rady Ministrów jest zwierzchnikiem 

tego korpusu. Pojęcie „urzędów administracji 

rządowej” jest zatem kluczowe dla ustalenia 

przedmiotowego zasięgu działania służby 

cywilnej, a w braku odmiennych przesłanek 

konstytucyjnych także dla zasięgu 

podmiotowego służby cywilnej6. Pojęcie to jest 

na gruncie Konstytucji określone i zgodnie  

z orzeczeniem TK i obejmuje urzędy 

organizacyjnie i funkcjonalnie podporządko-

wane Prezesowi Rady Ministrów, Radzie 

Ministrów, Ministrom i Wojewodom7. Jednakże 

do uznania jakiegoś urzędu za urząd 

administracji rządowej potrzebne jest 

równoczesne spełnienie dwóch warunków: 

wykonywania zadań mających charakter 

administracji publicznej oraz umiejscowienie  

                                                                             
konstytucyjne, red. Z. Witkowski, Toruń, 2000 r.,  
s. 122. 
6 K. Działocha, A. Łukaszczuk, Nowa ustawa o służbie 
cywilnej. Aspekt prawno-konstytucyjny, Państwo  
i Prawo 2006 r., nr 11, s. 7. 
7 Wyrok TK z 29 IV 1999 r., sygn. akt  K 3/99, OTK 
ZU 1999 r., Nr 4, poz.73, s. 359. 
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w tym segmencie aparatu, na czele którego stoi 

Prezes Rady Ministrów8. Zdaniem TK 

umiejscowienie korpusu służby cywilnej  

w urzędach administracji rządowej, a nie  

w innych urzędach administracji publicznej, 

oraz ustanowienie jego podległości Prezesowi 

Rady Ministrów, jako zwierzchnikowi, wyklucza 

ustawowe rozciągnięcie tego korpusu na inne 

organy administracji nierządowej. Regulacje  

w zakresie naboru do służby cywilnej należy 

oceniać przez pryzmat konstytucyjnej zasady 

równego dostępu obywateli do służby 

publicznej. Jednakowy dostęp do służby 

cywilnej oznacza wolny i równy, dla wszystkich 

osób spełniających określone wymogi, dostęp 

do określonej pracy w służbie cywilnej9. 

Wynika to z art. 60 Konstytucji RP gdzie 

czytamy, że obywatele polscy korzystający  

z pełni praw publicznych mają prawo dostępu 

do służby publicznej na jednakowych zasadach. 

Wzmocnieniem tej zasady jest art. 6 u.s.c., który 

stanowi, iż każdy obywatel ma prawo  

do informacji o wolnych stanowiskach  

w służbie cywilnej, a nabór do służby cywilnej 

jest otwarty oraz konkurencyjny. Trybunał 

Konstytucyjny uznał, że istotą prawa 

określonego w art. 60 konstytucji RP jest 

zagwarantowanie każdemu, kto spełnia wymogi 

ustawowe, że będzie traktowany na jedna-

kowych zasadach, a więc na podstawie tych 

samych reguł postępowania kwalifikacyjnego, 

w oparciu o te same procedury. Ponadto art. 60 

                                                 
8 W. Drobny, Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.  
o służbie cywilnej. Komentarz 2010 r., s. 47; Zob. 
Wyrok TK z 29 kwietnia 1999 r., K 3/99. 
9 H. Szewczyk, Nabór do służby cywilnej w świetle 
ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, 
Przegląd Prawa Publicznego, nr 7-8/2010, s. 155. 

Konstytucji koresponduje z art. 32 Konstytucji  

i wyrażoną tam zasadą równości wobec prawa. 

Zgodnie z linią orzeczniczą określenie  

w przepisach ustaw, dodatkowych wymagań 

stawianych kandydatom do określonych 

stanowisk w służbie publicznej oraz 

uzależnienie uzyskania odpowiednich 

stanowisk w tej służbie od spełnienia tak 

określanych przesłanek, nie jest zatem 

równoznaczne z niezgodnym z art. 60 

Konstytucji ograniczeniem dostępu do służby 

publicznej10. Niezgodność zachodziłaby 

wówczas, gdyby wprowadzone, w odrębnych 

ustawach, dodatkowe przesłanki nie były 

jednakowe dla wszystkich kandydatów, 

zwłaszcza jeśli to różnicowanie powodowałoby 

nierówność szans lub dyskryminacje. Za dobro 

chronione prawnie uznaje się tutaj 

przejrzystość i jawność reguł określających 

wymagania związane z objęciem funkcji  

w służbie cywilnej. Treść tej zasady oznacza 

możliwość ubiegania się przez obywateli 

polskich korzystających z pełni praw 

publicznych o zatrudnienie w służbie cywilnej 

według jednakowych prawideł, tj. bez 

różnicowania reguł i wymagań dla określonych 

osób czy grup osób11. Brak przejrzystych  

i konkretnych reguł przy tworzeniu procedur 

rekrutacyjnych powoduje w praktyce,  

że dyrektor korzystając ze swobody decyzyjnej, 

ustanawiając metody czy techniki rekrutacyjne, 

                                                 
10 K. Koźmiński [w:] Konstytucja III RP w tezach 
orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego  
i wybranych sądów, pod red. M. Zubik, Warszawa 
2008 r., s. 302. 
11 J. Jagielski, Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.  
o służbie cywilnej. Komentarz, Warszawa 2010 r., s. 
82. 
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może określić wymagania pod „konkretną 

osobę”. A przecież z założenia celem 

ustawodawcy było, aby mechanizm powo-

ływania i funkcjonowania korpusu służby 

cywilnej był wolny od jakichkolwiek nacisków 

politycznych, czy nawet prób narzucania z góry 

konkretnych rozstrzygnięć. Należy stanowczo 

podkreślić, iż nabór do służby cywilnej  

we wszystkich państwach demokratycznych 

powinien odbywać się z uwzględnieniem takich 

wartości jak jawność, konkurencyjność, równe 

traktowanie. W celu zagwarantowania sprawie-

dliwej i obiektywnej oceny kompetencji 

kandydatów, a tym samym dokonanie najle-

pszego wyboru niezbędne jest przepro-

wadzenie odpowiedniego postępowania 

kwalifikacyjnego, opartego na ściśle 

określonych procedurach formalnych.  

W przeciwnym razie „narażamy” istotę naboru 

na zbytnią swobodę i uznaniowość przy 

podejmowaniu decyzji. Dlatego też, celem 

przedmiotowej ustawy jest zapewnienie 

zawodowego, rzetelnego, bezstronnego  

i politycznie neutralnego wykonywania zadań 

państwa. Sądzę, iż w interesie pracodawcy leży 

wybór najlepszych kandydatów, gdyż 

wyzbywając się swoistego rodzaju 

uznaniowości, nepotyzmu itp., tworzy zespół 

profesjonalnych i wysoko wykwalifikowanych 

współpracowników. Poza tym taki „neutralny” 

wybór wpływa pozytywnie na wizerunek 

korpusu służby cywilnej, wzmacnia zaufania  

do państwa oraz wpływa na jakość  

i efektywność wykonywanych zadań 

państwowych. W obecnej rzeczywistości duży 

problem stanowi tzw. neutralność polityczna. 

Pomimo, iż zarówno Konstytucja, ustawa jak  

i Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 

akcentują „apolityczność” to jednak trudno 

sobie wyobrazić, aby w Kancelarii Premiera czy 

poszczególnych Ministrów, w doborze 

najbliższych współpracowników, nie kierowano 

się poglądami politycznymi. Przekonanie  

to łączy się ściśle z ogólniejszym poglądem TK 

na treść i znaczenie zasady politycznej 

neutralności służby cywilnej dla wykonywania 

zadań państwa przez jego administracje.  

Co do istoty rozumie ją jako neutralność wobec 

interesów ugrupowań politycznych12.  

„Nie zawsze interes publiczny i ściśle z nim 

związane zadania państwowe oraz konieczność 

obiektywnego rozstrzygania w zakresie 

powierzonych obowiązków są w zgodzie  

z interesem poszczególnych partii, koalicji, grup 

politycznych czy innych”13. Jak dalej czytamy  

w przytoczonym wyroku konieczne jest takie 

ustawowe ukształtowanie mechanizmu 

powołania i funkcjonowania służby cywilnej, 

która zagwarantuje brak jakichkolwiek, choćby 

przejściowych możliwości ingerencji w tym 

zakresie ze strony polityków sprawujących 

władzę. Wobec tego neutralność polityczna  

to przede wszystkim brak możliwości wpływu 

świata polityki na działanie korpusu służby 

cywilnej, która powinna być zagwarantowana 

przez ustawowe ukształtowanie organów 

funkcjonujących w służbie cywilnej w taki 

sposób, który wyeliminuje oddziaływanie  

                                                 
12 Wyrok TK z 29 kwietnia 1999 r., sygn. akt K 3/99, 
OTK 1999, Nr 4, poz. 73, s. 359. 
13 Wyrok TK z 12 grudnia 2002 r., sygn. akt K 9/02, 
OTK ZU 2002, Nr 7/A, s.1263 i n.; Zob. też:  Wyrok 
TK z dnia 10 kwietnia 2002 r., sygn. akt K 26/00, 
OTK ZU 2002, Nr 2/A, poz. 18. 
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o niepożądanym charakterze politycznym14.  

Co w obecnej polskiej rzeczywistości wydaje się 

niemożliwe do zrealizowania. Dla TK, który 

zajmował się trybem powoływania  

na najwyższe stanowiska państwowe w służbie 

cywilnej, na gruncie ustawy z 1998 r., było 

jasne, że stanowiska te są integralną częścią 

służby cywilnej i podlegają jej ogólnym 

zasadom. Warto na marginesie przypomnieć,  

iż prace legislacyjne nad poprzednią ustawą  

z 2006r. przebiegały w atmosferze konfliktu 

politycznego. Wówczas ustawodawca – 

ówczesna ekipa rządząca, tworząc dla swych 

potrzeb ustawę o państwowym zasobie 

kadrowym i wysokich stanowiskach 

państwowych, posługując się konstytucyjnym 

sformułowaniem celów istnienia tej służby, 

celowo pominął przymiot politycznej 

neutralności. Z pewnością można zatem 

powiedzieć, iż o kształcie apolitycznej służby 

cywilnej od wielu lat w Polsce decydują 

czynniki polityczne15. Dlatego podstawowe 

znaczenia dla zapewnienia neutralności 

politycznej korpusu służby cywilnej  

ma odpowiedni system rekrutacji, a następnie 

awansowania w jego obrębie, ukształtowany 

tak, aby uniemożliwiał jakąkolwiek ingerencję 

polityków i próby narzucania konkretnych 

rozstrzygnięć. 

 

                                                 
14 W. Drobny, Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o 
służbie cywilnej. Komentarz, 2010 r., s. 42. 
15 K. Stefański, Nowa ustawa o służbie cywilnej – 
reforma czy kontynuacja, Praca i Zabezpieczenie 
Społeczne, 5/2009, s. 22. 

Gwarancja równości wobec prawa  

w świetle aktów prawnych 

Wiele aktów prawnych na gruncie prawa 

polskiego i międzynarodowego gwarantuje 

równość wobec prawa i ochronę przed 

dyskryminacją16. Gwarancjami równego 

dostępu do służby publicznej w świetle 

orzecznictw i doktryny prawa są: stabilność, 

przejrzystość i jawność reguł określających 

warunki dostępu do pełnienia określonych 

funkcji i stanowisk, a także konkurencyjność  

i merytoryczny charakter procesu rekrutacji  

na stanowiska służby publicznej17. Art. 60 

Konstytucji RP stanowi, iż obywatele polscy 

korzystający z pełni praw publicznych mają 

prawo dostępu do służby publicznej  

na jednakowych zasadach. Wzmocnieniem tej 

zasady jest art. 6 u.s.c., który stanowi, iż każdy 

obywatel ma prawo do informacji o wolnych 

stanowiskach w służbie cywilnej, a nabór  

do służby cywilnej jest otwarty oraz 

                                                 
16 Istotę stanowią takie akty prawne jak: 
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich  
i Politycznych z 1966r. (Dz. U. z 1977 r., Nr 38, poz. 
167); Konwencja Nr 111 dotycząca dyskryminacji  
w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu  
z 1958 r., (Dz. U. z 1961 r., Nr 42, poz. 218); 
Dyrektywa z dnia 9 lutego 1976 r., w sprawie 
wprowadzenia w życie zasady równego traktowania 
kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do 
zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego 
oraz warunków pracy (Dz. Urz. WE L 39 z 9.02.1976) 
oraz Dyrektywa z dnia 27 listopada 2000 r.,  
w sprawie ogólnych ram równego traktowania 
kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do 
zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego 
oraz warunków pracy (Dz. Urz. WE L 303  
z 2.12.2000); Kodeks Pracy, Dział IIa, katalog 
warunków równego traktowania pracowników w 
zatrudnieniu. 
17 K. Działocha, A. Łukaszczuk, Nowa ustawa  
o służbie cywilnej. Aspekt prawno-konstytucyjny, 
Państwo i Prawo 2006 r., nr 11, s. 14. 
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konkurencyjny. Kryteria merytoryczne, wolną 

konkurencję, jawność i określone procedury 

rekrutacji zaleca także Rekomendacja  

nr 12/2000/6 Komitetu Rady Europy  

z 24 lutego 2000r. Prawo dostępu do służby 

publicznej wynika także z przepisów 

międzynarodowych, np. art. 25 Międzyna-

rodowego Paktu Praw Obywatelskich  

i Politycznych z 1966r.18, zgodnie z którym 

każdy obywatel ma prawo i możliwości bez 

żadnej dyskryminacji i bez nieuzasadnionych 

ograniczeń dostępu do służby publicznej  

w swoim kraju na ogólnych zasadach równości. 

Zasadę tę artykułuje Rekomendacja nr 6 

Komitetu Rady Ministrów Radu Europy  

z 24 lutego 2000r.19 W tym miejscu należy 

wspomnieć, iż prawo wspólnotowe nie 

definiuje „zatrudnienia w administracji 

publicznej”, gdyż stanowiłoby to niedopu-

szczalną ingerencję w kwestie ustrojowe 

państw członkowskich20. KE przyjęła, że pojęcie 

administracji publicznej w rozumieniu  

art. 39 ust 4 TWE obejmuje sądownictwo, 

władze podatkowe, służbę dyplomatyczną, 

wojsko czy policję, nie obejmuje natomiast 

handlu, służby zdrowia, oświaty i nauki, jeśli  

nie służy celom militarnym21. Europejski 

Trybunał Sprawiedliwości określa admini-

                                                 
18 Dz. U. z 1977 r., Nr 38, poz. 167. 
19 Strona internetowa Rady Europy 
www.wcd.coe.int. Dokument nie jest dla Polski 
wiążący, ale wyznacza pewne demokratyczne 
standardy. 
20 A. Dubowik, Rygory selekcyjne i nabór do służby 
cywilnej w świetle ustawy z 2008r., Praca  
i Zabezpieczenie Społeczne, 8/2009, s. 15. 
21 H. Szewczyk, Zatrudnienie na wolnych 
stanowiskach w służbie cywilnej (uwagi de lege lata i 
de lege ferenda), Roczniki Nauk Prawnych, Tom XXI, 
numer 1, 2011 r., s. 13. 

strację publiczną jako całokształt miejsc pracy, 

które obejmują bezpośrednie i pośrednie 

uczestnictwo w wykonywaniu władzy 

publicznej i funkcji, których przedmiotem jest 

ochrona ogólnego interesu państwa.  

Zasada swobody przepływu pracowników  

(art. 39 ust.1), która wynika z Traktatu  

o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej, 

zakłada jednocześnie autonomię państwa jeśli 

chodzi o administrację publiczną (art. 39 ust.4). 

Nie należy jednak wnioskować, iż prawodawca 

unijny nie wywiera żadnego wpływu  

na rozwiązania prawne stosowane  

w państwach członkowskich. Wręcz przeciwnie, 

wpływ UE jest szczególnie widoczny w zakresie 

prawa antydyskryminacyjnego. Dyrektywy 

unijne statuują zasadę równego traktowania  

w zatrudnieniu oraz podkreślają zakaz 

dyskryminacji, a wytyczne te obowiązują także 

w sferze administracji publicznej w naszym 

kraju. W doktrynie polskiej określa się  

to zjawisko mianem europeizacji prawa służby 

cywilnej. Dla przykładu można przytoczyć 

Dyrektywę Rady 2000/78/WE z 27 listopada 

2000r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe 

równego traktowania w zakresie zatrudnienia  

i pracy22 oraz Dyrektywę Rady 2000/43/WE  

z 29 czerwca 2000r. wprowadzającą w życie 

zasadę równego traktowania osób bez względu 

na pochodzenie rasowe lub etniczne23. Także  

w art. 10 pkt.1 Zarządzenia Nr 70 Prezesa Rady 

Ministrów czytamy, iż realizując zasadę 

otwartości i konkurencyjności naboru, członek 

korpusu służby cywilnej, organizując  

                                                 
22 Dz. Urz. UE L Nr 303, poz. 16. 
23 Dz. Urz. UE L Nr 180, poz. 22. 
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i przeprowadzając nabór w służbie cywilnej  

w szczególności ma na względzie dbałość  

o równy dostęp do służby publicznej, 

niedyskryminację z jakichkolwiek powodów 

oraz neutralność polityczną24. Podsumowaniem 

powyższych rozważań niech będzie art. 32 

Konstytucji RP, który wprost wskazuje,  

że wszyscy są równi wobec prawa, ale przede 

wszystkim, że wszyscy mają prawo do równego 

traktowania przez władze państwa. 

Reżim selekcyjny 

Ustawa z 2008r. o służbie cywilnej reguluje 

status prawny członków korpusu służby 

cywilnej, który tworzą osoby zatrudnione  

na wyższych stanowiskach w służbie cywilnej 

oraz na stanowiskach urzędniczych średniego 

szczebla zarządzania, koordynujących, 

samodzielnych, specjalistycznych i wspoma-

gających w jednostkach administracji rządowej, 

enumeratywnie wymienionych w art. 2. u.s.c. 

Jak wynika z ustawy istnieją 3 rodzaje naboru 

do służby cywilnej 1) powszechny, w którym 

kandydaci powinni spełniać rygory ogólne dla 

wszystkich członków korpusu służby cywilnej 

określone w art. 4 ustawy. 2) nabór  

na mianowanego urzędnika, w którym 

kandydat powinien spełniać rygory określone 

w art. 40 u.s.c. 3) nabór na wyższych 

stanowiskach określone w art. 53 u.s.c. Ustawa 

z 2008 r. przywróciła wyższe stanowiska  

w służbie cywilnej, a obsadzanie w niej 

stanowisk powinno odbywać się w drodze 

                                                 
24 Zarządzenie Nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 
6 października 2011 r. w sprawie wytycznych  
w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej 
oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej. 

otwartego naboru o charakterze konkursowym. 

Ustawa wymaga, zarówno od kandydatów jak  

i członków korpusu służby cywilnej, spełniania 

wymogów określonych w art. 4 u.s.c.  

tj. obywatelstwa polskiego (z określonymi 

ustawowo wyjątkami w art. 5 u.s.c), korzystania 

z pełni praw publicznych, niekaralności  

za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe, posiadania odpowie-

dnich kwalifikacji wymaganych na dane 

stanowisko pracy oraz nieposzlakowanej opinii. 

Należy podkreślić, iż katalog ten jest 

wyczerpujący i wiążący, co oznacza,  

że od kandydata nie można żądać spełniania 

innych, niż wskazane w art. 4 u.s.c. warunków, 

jak również, że spełnienie tych warunków 

stanowi podstawę do dopuszczenia danej osoby 

do służby cywilnej, aczkolwiek nie gwarantuje 

zatrudnienia. Przy naborze na wyższe 

stanowiska w służbie cywilnej, wymagane  

są ponadto okres stażu pracy25 na danym 

stanowisku, kwalifikacje kierownicze i wyższe 

wykształcenie. O ile wykształcenie, niekaral-

ność i staż pracy nie nastręczają większych 

problemów, o tyle sprawdzenie posiadania 

kompetencji kierowniczych może być trudne. 

Sprawę komplikuje fakt, że ustawodawca nie 

                                                 
25 Wymagany jest co najmniej 6 letni staż pracy,  
w tym co najmniej trzyletni na stanowisku 
kierowniczym w jednostkach sektora finansów 
publicznych – w przypadku ubiegania się  
o stanowisko dyrektora generalnego urzędu  
i co najmniej trzy letni staż pracy, w tym co najmniej 
roczny na stanowisku kierowniczym  lub dwuletni 
na stanowisku samodzielnym, w jednostkach 
sektora finansów publicznych – w przypadku 
ubiegania się o inne wyższe stanowisku. Cyt. za K. 
Stefański, Nowa ustawa o służbie cywilnej – reforma 
czy kontynuacja, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 
5/2009, s. 19. 
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określił, co należy rozumieć przez posiadanie 

takich kompetencji i jak taką cechę należy 

sprawdzić26. W przypadku służby cywilnej 

warunek posiadania obywatelstwa (art. 4  

ust. 1 u.s.c.) odzwierciedla podnoszony często  

w doktrynie swoisty moralny aspekt 

zatrudnienia. Jego treścią jest obowiązek 

wierności wobec państwa, ciążący na każdym 

obywatelu, a w odniesieniu do członków 

korpusu służby cywilnej wzmacniany jeszcze 

postulatem jak największej dbałości o dobro  

i interes państwa27. Pierwszy z wymienionych 

warunków w art. 4 ust. 1 u.s.c., czyli warunek 

obywatelstwa polskiego, budzi w praktyce  

i doktrynie sporo kontrowersji i wątpliwości. 

Warto zaznaczyć, iż w obecnym brzmieniu  

art. 4 ust. 1 u.s.c jest zgodny z postawieniami 

Traktatu o Unii Europejskiej28. Tak sformu-

łowany przepis zakłada, iż zatrudnienie  

w służbie cywilnej jest zasadniczo zastrzeżone 

wyłącznie dla obywateli polskich. Zagadnienie 

to można rozpatrywać na kilku płaszczyznach. 

Po pierwsze warunek ten nie obejmuje 

wszystkich stanowisk (brak ustawowych 

katalogów stanowisk, jakie mogą zajmować 

obcokrajowcy), bowiem art. 5 u.s.c. przewiduje 

odstępstwo od tej zasady. Wyjątek wynikający  

z treści art. 5 ust. 2 u.s.c. zgodnie z którym 

osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego 

może zostać zatrudniona w korpusie służby 

                                                 
26 K. Stefański, Nowa ustawa o służbie cywilnej – 
reforma czy kontynuacja, Praca i Zabezpieczenie 
Społeczne, 5/2009, s. 19. 
27 J. Jagielski, Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o 
służbie cywilnej. Komentarz, Warszawa 2010 r., s. 53. 
28 Traktat o Unii Europejskiej podpisany  
w Maastricht 7 lutego 1992 r., (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, 
poz. 864/30 z późn. zm.) 

cywilnej, o ile jej stanowisko pracy nie polega 

na wykonywaniu władzy publicznej i funkcji 

mających na celu ochronę generalnych 

interesów państwa (oczywiście musi się 

wykazać odpowiednimi kwalifikacjami  

i znajomością języka polskiego29). Taki kierunek 

rozwiązań prawnych wymusił na polskim 

ustawodawcy Europejski Trybunał Sprawie-

dliwości. ETS interpretuje art. 39 ust. 4 Traktatu 

z 1957 r., ustanawiającego Wspólnotę 

Europejską, w sposób bardzo wąski tj. bierze 

pod uwagę uzasadnione interesy państw 

członkowskich w zachowaniu określonych 

stanowisk dla własnych obywateli. 

Jednocześnie w prawie UE pozostawia się 

swobodę decyzyjną państw członkowskich  

w zakresie regulacji statusu prawnego służb 

cywilnych. Z treści art. 39 ust. 4 TWE wynika 

wyjątek, który expressis verbis wskazuje,  

że zasada swobodnego przepływu 

pracowników nie znajduje zastosowania  

do zatrudnienia w administracji publicznej,  

co skutkuje możliwością wyłączenia obywateli 

innych państw z udziału w zarządzaniu 

organami prawa publicznego, z wykonywania 

funkcji opartych na takim prawie w danym 

państwie członkowskim i ochroną ogólnego 

interesu państwa30. Po drugie brakuje 

                                                 
29 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 23 
kwietnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów 
potwierdzających znajomość języka polskiego przez 
osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, 
ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej (Dz. 
U. Nr 64, poz. 539). 
30 Zob. Europejski Trybunał Sprawiedliwości, 
sprawa 149/1979 Komisja v. Belgia; H. Szewczyk, 
Zatrudnienie na wolnych stanowiskach w służbie 
cywilnej (uwagi de lege lata i de lege ferenda), 
Roczniki Nauk Prawnych, Tom XXI, numer 1, 2011 r., 
s. 12-13. 
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jednolitych ustawowych ustaleń odnośnie 

stanowisk, na które można zatrudniać 

cudzoziemców w samorządach. Ustawa z dnia 

21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych31 kompetencje w tym zakresie 

przekazuje wyłącznie kierownikom urzędów 

samorządowych (art. 11 ust. 2). W konse-

kwencji takie rozwiązania mogą doprowadzać 

do rozbieżności w praktyce w poszczególnych 

urzędach. Po trzecie w świetle ustawy nie ma 

obowiązku, aby członkowie korpusu służby 

cywilnej legitymowali się wyłącznie 

obywatelstwem polskim. Posiadanie podwój-

nego obywatelstwa32 nie jest barierą 

uniemożliwiającą nawiązanie stosunku pracy  

w służbie cywilnej. Okoliczność, iż dana osoba 

oprócz obywatelstwa polskiego legitymuje się 

także obywatelstwem innego państwa, nie jest 

przeszkodą w nawiązaniu stosunku pracy, także 

wówczas, gdy wykonywana praca polega  

na udziale w wykonywaniu władzy publicznej  

i funkcji mających na celu ochronę interesu 

państwa. Ponadto dzieje się tak, nawet 

wówczas, gdy fakt posiadania obywatelstwa 

innego państwa może grozić konfliktem 

interesów i wzbudzać wątpliwości  

co do lojalności takiej osoby33. Dzieje się  

tak, ponieważ (w świetle prawa polskiego) 

obywatel polski posiadający również 

obywatelstwo innego państwa, musi być 

                                                 
31 Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458 z późn.zm. 
32 Zgodnie z art. 2 ustawy o obywatelstwie polskim, 
obywatel polski w myśl prawa polskiego nie może 
być jednocześnie uznawany za obywatela innego 
państwa. (Dz. U. z 2000 r., Nr 28, poz. 353, z poźn. 
zm.) 
33 A. Dubowik, Rygory selekcyjne i nabór do służby 
cywilnej w świetle ustawy z 2008 r., Praca  
i Zabezpieczenie Społeczne, 8/2009, s. 16. 

traktowany wyłącznie jako obywatel Polski 

(przejaw tzw. zasady wyłączności). Dlatego 

pojawiły się głosy, iż ze względu na ważne 

zadania, jakie w ramach administracji rządowej 

spełniają członkowie korpusu służby cywilnej, 

celowe jest wprowadzenie ograniczenia,  

iż o status członka korpusy służby cywilnej 

mogłyby ubiegać się osoby posiadające 

wyłącznie obywatelstwo polskie. Biorąc pod 

uwagę interesy państwowe i kierunek działania 

na szczeblu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

lub Ministerstw Spraw Zagranicznych czy 

Spraw Wewnętrznych (gdzie wymagana jest 

całkowita lojalność) taki pogląd wydaje się 

uzasadniony. Z drugiej jednak strony takie 

regulacje prawne uniemożliwiałyby dostęp  

do służby publicznej w korpusie służb 

cywilnych osobom posiadającym oprócz 

obywatelstwa polskiego obywatelstwo innego 

państwa (tzw. wielokrotnego obywatelstwa). 

Warto podkreślić, iż formuła wyłącznego 

obywatelstwa polskiego występuje niekiedy  

w polskim porządku prawnym jako określenie 

rygoru kwalifikacyjnego dla określonych 

stanowisk, np. inspektor kontroli skarbowej 

musi mieć wyłącznie (jedno) obywatelstwo 

polskie. 

Kolejne wątpliwości w równym dostępie  

do służby publicznej może budzić fakt,  

iż z ustawy nie wynika obowiązek dla 

pracodawcy zatrudnienia osoby pomimo,  

iż w toku selekcji okazała się najlepszym 

kandydatem. Zagadnienie to można 

rozpatrywać w dwóch aspektach. Po pierwsze 

możliwe jest ponowne ogłoszenie naboru  
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na wolne stanowiska nawet z udziałem tych 

samych osób. Zgodnie z art. 25 ust. 4 pkt. 2 ppkt 

c dyrektor generalny zapewnia funkcjonowanie 

i ciągłość pracy urzędu, warunki jego działania, 

a także organizację pracy, w szczególności 

przez organizowanie naboru na wolne 

stanowiska urzędnicze, w tym na wyższe 

stanowiska w służbie cywilnej. W ten sposób 

dyrektor generalny kształtuje politykę 

personalną w służbie cywilnej. Jednym  

z przejawów realizacji tego uprawnienia jest 

niewątpliwie możliwość odpowiedniego doboru 

pracowników34. Po drugie osobie takiej nie 

przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku 

pracy. Pracodawcy pozostawia się 

autonomiczną decyzję w zakresie naboru  

i nie ma przepisów prawnych, które nakazują 

zatrudnić osobę wyłonioną w drodze naboru. 

Bowiem procedura naboru nie musi się kończyć 

wyłonieniem osoby, z którą zostanie nawiązany 

stosunek pracy. Należy zwrócić uwagę,  

iż odmowa zatrudnienia w służbie cywilnej nie 

stanowi decyzji administracyjnej, w związku  

z powyższym nie podlega kontroli sądowej35. 

Jednakże jeżeli odmowa jest nieuzasadniona 

może wówczas być uznana jako akt 

dyskryminacji w zatrudnieniu. Wówczas 

wydaje się uzasadnione wystąpienie  

z roszczeniem o nawiązanie stosunku pracy, 

kandydata, który w toku procedury 

                                                 
34 K. Stefański, Kryteria rekrutacji pracowników 
służby cywilnej, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 
4/2001, s. 19-20. 
35 Ustawa o Naczelnym Sądzie Administracyjnym w 
art. 19 pkt.4 przesądza, iż NSA nie jest właściwy w 
sprawach odmowy zatrudnienia w organach 
administracji państwowej. Zob. też Orzeczenie SN z 
18 października 1991 r. 

rekrutacyjnej okazał się najlepszy a także 

roszczenie odszkodowawcze przewidziane  

w kodeksie pracy. W wyniku przepro-

wadzonego konkursu, mogą zostać wyłonione 

nie więcej niż dwie osoby. Wówczas właściwy 

organ (kierownik urzędu, dyrektor generalny) 

ma prawo wyboru jednej spośród dwóch 

przedstawionych mu osób. Wybrana przez 

niego osoba nie musi być zatem kandydatem 

najlepiej przygotowanym i najwyżej ocenionym 

przez zespół prowadzący nabór. Rozwiązanie  

to jest więc istotnym mankamentem omawianej 

ustawy, ponieważ nabór na wyższe stanowisko 

w służbie cywilnej nie prowadzi w sposób 

jednoznaczny do wyłonienia jednej osoby jako 

zwycięzcy konkursu36. Wydaje się, że takie 

rozwiązanie zaprzecza samej idei „konkursu”,  

w którym powinien zwyciężyć najlepszy. 

Stanowisko w tej sprawie zajął także  

SN uznając, że przepisy dotyczące 

konkursowego trybu obsady stanowisk należy 

interpretować z uwzględnieniem celu 

zatrudnienia na wyższym stanowisku w służbie 

cywilnej osoby wyłonionej w drodze konkursu, 

a także zasad współżycia społecznego,  

a w szczególności z zasadą uczciwości wobec 

osoby, która wygrała konkurs, wskutek czego 

powinna ona oczekiwać względnej stabilizacji 

swego statusu pracowniczego37. 

                                                 
36 H. Szewczyk, Zatrudnienie na wolnych 
stanowiskach w służbie cywilnej (uwagi de lege lata i 
de lege ferenda), Roczniki Nauk Prawnych, Tom XXI, 
numer 1, 2011 r., s. 9. 
37 Zob. Wyrok SN z 19 lutego 2008 r., II PK 256/07, 
OSNPUSiSP 2009, Nr 9-10, poz. 116; Wyrok SN z 24 
października 2006 r., II PK 166/06, OSNPUSiSP 
2007, Nr 19-20, poz. 278. 
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Kolejnym problemem, a tym samym sporem 

doktrynalnym, jest zagadnienie dotyczące 

skutków zatrudnienia osoby niespełniającej 

rygorów selekcyjnych. Sytuacja ta nie została 

nigdzie przez ustawodawcę uregulowana. 

Rygory selekcyjne stanowią kryterium 

warunkujące o nawiązaniu stosunku pracy  

lub nie. Zatem niespełnianie określonych 

kryteriów powinno skutkować brakiem 

podstaw do nawiązania stosunku pracy. 

Tymczasem w doktrynie przeważa pogląd,  

iż to radykalne ujęcie odnosi się tylko do osób 

ubiegających się o mianowanie38. W przypadku 

umownych podstaw nawiązania stosunku pracy 

przeważa zapatrywanie, że stosunek pracy, 

choć dotknięty wadą prawną, jest jednak 

ważny, a zaistniała sytuacja uzasadnia jego 

rozwiązanie39. Chociaż drugie stanowisko 

koresponduje z wyjątkowym charakterem 

sankcji nieważności, która w prawie pracy jest 

stosowana bardzo rzadko, to jednak  

nie uwzględnia faktu, iż rozwiązanie umownego 

stosunku pracy z osobą niespełniającą rygorów 

selekcyjnych może być utrudnione z uwagi  

na szczególną ochronę trwałości stosunku 

pracy40. Sama ustawa nie reguluje sytuacji,  

w której doszło do zatrudnienia osoby  

nie spełniającej któregoś z rygorów 

selekcyjnych, co wydaje się zrozumiałe,  

gdyż każdą taką sytuację należy rozpatrzeć 

                                                 
38 A. Dubowik, Rygory selekcyjne i nabór do służby 
cywilnej w świetle ustawy z 2008 r., Praca  
i Zabezpieczenie Społeczne, 8/2009, s. 17. 
39 Z. Góral, Prawo pracy w samorządzie 
terytorialnym, Warszawa 1999 r., s. 62-63. 
40 A. Dubowik, Rygory selekcyjne i nabór do służby 
cywilnej w świetle ustawy z 2008 r., Praca  
i Zabezpieczenie Społeczne, 8/2009, s. 17. 

indywidualnie, biorąc pod uwagę przyczyny  

nie spełniania tych kryteriów.  

Wątpliwości budzi także procedura tzw. 

awansu wewnętrznego. Procedura ta polega  

na obsadzeniu wyższego stanowiska w służbie 

cywilnej - w drodze przeniesienia/oddelego-

wania, bez przeprowadzania jakiegokolwiek 

naboru, co umożliwia aktualne brzmienie  

art. 2 ust. 3 u.s.c. Przepis ten stanowi,  

iż stanowiska urzędnicze w urzędach41 mogą 

zajmować także osoby oddelegowane  

na podstawie odrębnych przepisów do wykony-

wania zadań poza jednostką organizacyjną,  

w której są zatrudnione. Ustawodawca 

posługuje się pojęciem „oddelegowania”,  

ale w doktrynie przyjmuje się, iż należy  

to interpretować jako „przeniesienie”. Żaden  

z tych terminów nie ma ustawowej definicji 

legalnej, wobec czego należy stosować ich 

literalne brzmienie. Nie wdając się w tym 

momencie szczegółowo w słownikowe 

znaczenia tych terminów, można stwierdzić,  

iż „oddelegowanie” ma charakter czasowego 

działania, natomiast „przeniesienie”  

ma charakter trwały. W związku z powyższym 

pracownik „przeniesiony” z macierzystej 

jednostki organizacyjnej do administracji 

rządowej, staje się automatycznie członkiem 

korpusu służby cywilnej. Istnienie takiego 

                                                 
41 Urząd należy tu rozumieć w znaczeniu 
strukturalno-organizacyjnym. Jako zorganizowany 
zespół osób związanych z organem administracji 
publicznej i przydzielony mu do pomocy w realizacji 
jego funkcji i zadań, jest to więc urząd w znaczeniu 
części aparatu administracyjnego, a nie nazwa 
organu. Cyt. za W. Drobny, Ustawa z dnia 21 
listopada 2008 r. o służbie cywilnej. Komentarz 2010 
r., s. 48. 
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mechanizmu przekreśla elementarne zasady 

równego dostępu do służby publicznej.  

Ponadto brak mechanizmów weryfikujących 

przenoszonych pracowników, zarówno pod 

kątem wiedzy jak i kompetencji, zaprzecza 

przesłankom jakie przyświecały ustawodawcy 

w trakcie konstruowania kolejnej, „ulepszonej” 

wersji ustawy. W związku z powyższym, 

doktryna uznała niekonstytucyjność instytucji 

„przeniesienia” w trybie art. 2 ust. 3 u.s.c. oraz 

jej sprzeczność z art. 60 Konstytucji RP, czyli 

gwarancją jednakowych zasad dostępu 

obywateli do służby cywilnej. TK uznał  

w wyroku z dnia 10 maja 2000 r., że istotą 

prawa określonego w art. 60 Konstytucji jest 

zagwarantowanie  każdemu, kto spełnia 

wymogi ustawowe, że będzie traktowany  

na jednakowych zasadach, a więc  

np. z uwzględnieniem tej samej procedury czy 

ogólniej – tych samych reguł postępowania 

kwalifikacyjnego”42. Jawnie niezgodne z konsty-

tucją są postanowienia art. 2 ust. 4 i związanego 

z nim art. 34 u.s.c., które umożliwiają 

zajmowanie stanowisk urzędniczych praco-

wnikom urzędów państwowych, NIK  

i pracownikom samorządowym w następstwie 

przeniesienia do służby swobodną decyzją 

dyrektora generalnego urzędu, w którym 

pracownik ma być zatrudniony43. W ten sposób 

stają się pracownikami służby cywilnej, nie 

przechodząc żadnej procedury rekrutacyjnej. 

                                                 
42 Wyrok TK z dnia 10 maja 2000 r., K 21/99, OTK 
ZU 2000, Nr 4 poz. 109. 
43 K. Działocha, A. Łukaszczuk, Nowa ustawa  
o służbie cywilnej. Aspekt prawno-konstytucyjny, 
Państwo i Prawo 2006 r., nr 11, s. 15. 

Fakt ten budzi sporo wątpliwości. Po pierwsze 

przeniesienie nie tylko powoduje pominiecie 

przepisów otwartego naboru, ale także stoi  

w sprzeczności z zasadą równego dostępu  

do służby publicznej wyrażonej w art. 60 

Konstytucji RP. Po drugie przesuwanie 

pracowników między różnymi działami 

administracji publicznej obniża standardy 

państwa demokratycznego jak również osłabia 

profesjonalizm korpusu służby cywilnej, 

bowiem osoby przenoszone z innych urzędów 

np. samorządowych często nie mają 

doświadczenia w pracy administracji rządowej. 

Ustawa z 2008 r. przywróciła znaczenie służby 

przygotowawczej. Zgodnie z art.36 ust. 1 u.s.c. 

służba przygotowawcza, co do zasady, jest 

obligatoryjna dla osób podejmujących po raz 

pierwszy pracę w służbie cywilnej. O czasie 

trwania służby i jej zakresie nie rozstrzyga 

wprost ustawa, a decyzje w tym zakresie 

pozostawia dyrektorowi generalnemu urzędu. 

Kontrowersje budzi fakt, ustawowego 

zwolnienie z obowiązku odbycia służby 

przygotowawczej absolwentów Krajowej 

Szkoły Administracji Publicznej (KSAP)  

co wynika z art. 36 ust. 6. u.s.c. Ustawodawca 

uznał, iż absolwenci KSAP są w trakcie studiów 

przygotowywani do pracy w służbie cywilnej  

i powielanie „przygotowania” jest tu zbędne. 

Jednakże takie rozwiązania rodzą poglądy,  

iż jest to swoistego rodzaju uprzywilejowanie  

i budzi wątpliwości z punktu widzenia zasady 

konkurencyjności oraz zakazu dyskryminacji44. 

                                                 
44 A. Dubowik, Podstawy nawiązania stosunku pracy 
z członkami korpusu służby cywilnej, Praca i 
Zabezpieczenie Społeczne, 1/2010, s. 22. Zob. też M. 
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Zgodnie z art. 46 u.s.c. posiadanie przez 

absolwenta KSAP wiedzy, umiejętności  

i predyspozycji kierowniczych niezbędnych  

do wypełniania zadań służby cywilnej 

sprawdzane są w toku kształcenia w tej szkole  

i potwierdzane dyplomem jej ukończenia.  

Na marginesie należy dodać, iż podmiotem 

odpowiedzialnym za organizację naboru jest 

dyrektor generalny urzędu. Nabór przepro-

wadza się niezwłocznie po zaistnieniu 

okoliczności uzasadniających obsadzenie. 

Obsadzenie wyższego stanowiska następuje  

co do zasady w drodze otwartego  

i konkurencyjnego naboru. Jednym z manka-

mentów omawianej ustawy jest  

to, iż nie doprecyzowuje ona metod i technik 

rekrutacji, pozostawiając swobodę decyzyjną 

właściwym organom. Nie oznacza to jednak,  

iż jedyną metodą naboru może być tylko 

rozmowa kwalifikacyjna, zwłaszcza, że jej 

rezultat bywa często nieobiektywny, uznaniowy 

i niesprawiedliwy, to z kolei może rodzić 

nadużycia i sprzyjać nepotyzmowi. Ponadto 

dyrektor nie może formułować w ogłoszeniu 

warunków dotyczących kwalifikacji, poziomu 

wykształcenia bądź uprawnień, które nie 

pozostają w związku ze stanowiskiem oraz 

zakresem zadań, który także powinien być 

wskazany w ogłoszeniu45. W pojęciu metod  

i technik naboru, o których mowa  

w art. 30 ust. 2 pkt 3 u.s.c. mieszczą się przede 

wszystkim testy oraz sprawdziany kompe-

                                                                             
Kurzynoga, K. Stefański Służba przygotowawcza w 
ustawie o służbie cywilnej, Praca i Zabezpieczenie 
Społeczne, 5/2006, s.  27. 
45 A. Dubowik, Rygory selekcyjne i nabór do służby 
cywilnej w świetle ustawy z 2008 r., Praca  
i Zabezpieczenie Społeczne, 8/2009, s. 17. 

tencyjne, testy i sprawdziany psychologiczne, 

zadania problemowe i właśnie rozmowa 

kwalifikacyjna. Ponadto w ramach stosowanych 

metod i technik naboru nie można posługiwać 

się niedopuszczalnymi, dyskryminującymi 

kryteriami oceny, przykładowo wymienionymi 

w art. 113 k.p.46 Oczywiście w trakcie naboru 

obowiązuje również zasada równego trakto-

wania wszystkich kandydatów. Na tym tle duże 

wątpliwości budzi problem ochrony 

prywatności i innych dóbr osobistych 

pretendentów na członków korpusu służby 

cywilnej. Dlatego w doktrynie przeważa pogląd, 

aby pracodawca uzyskał pisemną zgodę  

na przeprowadzenie takich badań oraz 

umożliwił kandydatom wgląd do wyników 

testów i badań47. 

Wnioski końcowe 

Spośród istotnych zagadnień omawianych na tle 

ustawy o służbie cywilnej z 2008 r. 

niewątpliwie najistotniejsze miejsce zajmują 

rygory selekcyjne. Są to odpowiednie kryteria, 

określone przez ustawodawcę i pracodawcę, 

które muszą spełniać osoby ubiegające się  

o zatrudnienie w służbie cywilnej. Jednak  

nie wszystkie ustawowe uregulowania 

dotyczące równego dostępu do służby cywilnej  

                                                 
46 Art. 113 k.p. 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 nie określony albo w pełnym lub 
niepełnym wymiarze czasu pracy – jest 
niedopuszczalna. 
47 H. Szewczyk, Ochrona dóbr osobistych  
w zatrudnieniu, Warszawa 2007 r., s. 420-422. 
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są określone w sposób precyzyjny i przejrzysty. 

W związku z powyższym powodują w doktrynie 

wiele sporów oraz kontrowersje w praktyce. 

Ustawa przede wszystkim nie reguluje 

szczegółowych procedur rekrutacji, a jedynie 

zarysowuje ich kształt i mówi o obowiązku ich 

przeprowadzenia. Ponadto w obecnym 

brzmieniu u.s.c. nie daje wystarczających 

gwarancji prawnych otwartego, równego  

i konkurencyjnego dostępu do służby 

publicznej. De lege ferenda, aby ograniczyć 

praktykowane powszechnie takie zjawiska 

patologiczne, jak protekcja i faworyzować,  

a tym samym zwiększyć sprawność  

i efektywność działania polskiej administracji, 

należy zasady powszechnego naboru do służby 

cywilnej skonkretyzować w przepisach 

dotyczących procedur dokonywania naboru  

do służby cywilnej, zawartych w u.s.c.48 

Fluktuacje ujęć koncepcyjnych i normatywnych 

służby cywilnej związane z kolejnymi ekipami 

„rządzącymi”, mogą rodzić wrażenie, że sami 

politycy nie są zainteresowani utworzeniem 

apolitycznego korpusu służby cywilnej, 

opartego wyłącznie na profesjonalizmie, 

kompetencyjności i ściśle rozumianej lojalności 

wobec interesu państwa. Można odnieść 

wrażenie, że każda ekipa rządząca wręcz 

pogłębia tę patologie, kreując „własną” 

administrację rządową, która pracuje  

dla jej potrzeb. W art. 153 ust. 1 Konstytucji RP 

wyrażony jest nakaz politycznej neutralności  

w wykonywaniu zadań państwowych 

                                                 
48 H. Szewczyk, Zatrudnienie na wolnych 
stanowiskach w służbie cywilnej (uwagi de lege lata  
i de lege ferenda), Roczniki Nauk Prawnych, Tom XXI, 
numer 1, 2011 r., s. 20. 

adresowany do członków korpusu służby 

cywilnej. Z cytowanego art. 153 Konstytucji nie 

wynika jednak wyłączenie polityków  

od kształtowania ram organizacyjnych, kontroli 

i oceny służby cywilnej. Przecież politykiem jest 

także Prezes Rady Ministrów, sprawujący 

zwierzchnictwo organizacyjne nad całą służbą 

cywilną i zwierzchnictwo służbowe nad 

członkami jego korpusu (art. 153 ust. 2  

w zw. z art. 148 pkt 7)49 Reasumując rygory 

selekcyjne zatrudnienia w służbie cywilnej 

określone w art. 4 u.s.c. określają jedynie 

przymioty, które musi spełniać osoba 

zatrudniona w służbie cywilnej. Co do zasady 

niespełnianie tych wymogów powinno zamknąć 

drogę do nawiązania stosunku pracy z taką 

osobą. W praktyce jednak często bywa tak,  

że osoba, która w procedurze rekrutacyjnej 

okazuje się najlepsza nie zostaje zatrudniona,  

a zostaje zatrudniona osoba, która nie spełniała 

wszystkich rygorów selekcyjnych. Z punktu 

widzenia prawa, mamy wówczas do czynienia  

z niezgodnym z prawem zatrudnieniem  

i powinien on ulec rozwiązaniu. W omawianym 

zakresie zdefiniowania wymaga także sam 

termin „naboru”, który według ustawodawcy 

powinien być otwarty i konkurencyjny. 

Niestety, nie istnieje w ustawie legalna definicja 

żadnego z tych pojęć. Z definicji słownikowej 

wynika, iż termin „otwarty” oznacza konkurs  

do którego może stanąć każdy, zebranie  

w którym mogą brać udział nie tylko 

członkowie danej organizacji (Słownik Języka 

                                                 
49 K. Koźmiński [w:] Konstytucja III RP w tezach 
orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego  
i wybranych sądów, pod red. M. Zubik, Warszawa 
2008 r., s. 634. 
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Polskiego PWN, s. 525). W doktrynie zasadę 

naboru na wolne stanowiska należy rozumieć 

jako organizację procedury naboru, która 

zapewni możliwość wzięcia w nim udziału 

każdej zainteresowanej osoby, pod warunkiem 

wymogów spełnianych prawem. Kryteria 

naboru nie powinny tworzyć sytuacji 

uprzywilejowania ani mieć charakteru 

dyskryminującego50. Przekładając to na grunt 

omawianej ustawy można stwierdzić,  

że otwartość naboru oznacza powszechność, 

jawność i równość ubiegania się o zatrudnienie 

na dane stanowisko. Powszechność to łatwy  

i bezwarunkowy dostęp do informacji  

o wolnych stanowiskach pracy dla wszystkich 

zainteresowanych. Jest ona ściśle powiązana  

z równością w dostępie do informacji. 

„Konkurencyjny” oznacza rywalizację, 

współzawodnictwo, co można tłumaczyć,  

na gruncie ustawy o służbie cywilnej, jako 

wybór najbardziej konkurencyjnej i najlepszej 

osoby spośród wszystkich kandydatów.  

Tyle w teorii, praktyka pokazuje, że określone  

w ustawie rygory selekcyjne dla danego 

stanowiska w służbie cywilnej, nie są w sposób 

wystarczający uregulowany. Niestety, bardzo 

często bywa tak, że celowo są źle dobierane 

kryteria naboru lub nieprawidłowo bywa 

przygotowana procedura merytorycznej oceny 

kandydata, co zupełnie zaprzecza idei 

sprawiedliwego i demokratycznego naboru. 

Stoi to również w sprzeczności z celem jaki 

przyświecał ustawodawcy przy powstawaniu  

                                                 
50 A. Piskorz – Ryń, I. Ślęczkowska, Ustawa o 
pracownikach samorządowych. Komentarz, Wrocław 
2000 r., s. 70.  

i kształtowaniu służby cywilnej, czyli 

utworzenia profesjonalnej kadry. W obecnym 

brzmieniu ustawa nie realizuje założeń 

zawodowego, rzetelnego, bezstronnego  

i politycznie neutralnego korpusu służb 

cywilnych utworzonego w celu wykonywania 

zadań państwa oraz nie odzwierciedla 

fundamentalnej zasady równego dostępu 

wszystkich obywateli do służby publicznej.  

Na koniec można stwierdzić, iż konieczne  

są dalsze prace nad ustawą. 

Ewa Kotecka - doktorantka w Zakładzie Prawa 

Samorządu Terytorialnego WPiA Uniwersytetu 

Łódzkiego. Radna Rady Miejskiej i specjalistka 

od prawa organizacji społecznych. Na co dzień 

zajmuje się tematyką współpracy samorządu 

terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. 
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Ageizm na polskim rynku pracy 

 

Joanna Paulina Kufel 
 

 

Po latach walki z mobbingiem i molesto-

waniem seksualnym, na polskim rynku pracy 

pojawił się kolejny, jeszcze poważniejszy 

problem jakim jest ageizm.  

Ageizm (z ang. ageism) jest dyskryminacją 

osób z powodu ich wieku. Pojęcie to zostało 

wprowadzone do literatury światowej w 1968r. 

przez amerykańskiego psychiatrę Roberta 

Butlera, który zdefiniował to zjawisko jako 

„usystematyzowane stereotypy i dyskryminację 

przeciwko ludziom z powodu, że są oni starzy”1. 

O ile w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie  

i Europie Zachodniej zagadnienia związane  

z ageizmem są przedmiotem badań i dyskusji  

od ponad 40 lat, o tyle w Polsce pierwsze 

wzmianki na temat ageizmu i problematyki  

z nim związanej pojawiły się ponad 10 lat temu 

i przybrały na sile w ostatnich kilku latach. 

Ageizm staje się coraz większym problemem 

przede wszystkim ze względu na niezwykle 

szybko wzrastającą liczbę osób starych  

w społeczeństwie, ale również ze względu  

na fakt, że jako forma uprzedzenia narusza 

podstawowe, demokratyczne i etyczne zasady; 

jest on tym rodzajem dyskryminacji, w kategorii 

której znajdzie się każdy, bez względu na płeć, 

rasę czy wyznanie.  

                                                 
1 R. Butler, Dispelling Ageism: the Cross-Cutting 
Intervention, w: D. Shenk , W. Achenbaum., Changing 
perceptions of Aging and the Aged, New York: 
Springer 1994, s. 138. 

Literatura (John Macnicol) odróżnia 

dyskryminację ze względu na wiek (w relacjach 

i podejściach społecznych) od dyskryminacji 

wieku (w zatrudnieniu) - pomimo, że oba 

pojęcia są bardzo często używane zamiennie. 

Jak wszystkie rodzaje dyskryminacji, 

dyskryminacja ze względu na wiek może być 

zasadniczo rozważana jako przypisywanie 

przypuszczalnych cech związanych z wiekiem 

do jednostki, bez względu na faktyczne cechy 

osobowości tej jednostki. Porównując, 

dyskryminacja wieku w zatrudnieniu odnosi się 

do decyzji personalnych dotyczących 

zatrudniania, zwalniania, awansu, szkoleń oraz 

najbardziej zauważalnego, przymusowego 

przejścia na emeryturę. Oczywiście w praktyce 

dyskryminacja ze względu na wiek oraz 

dyskryminacja wieku mogą być ściśle ze sobą 

powiązane: przykładowo negatywne uprze-

dzenia zatrudniających (pochodzące powie-

dzmy ze strachu przed ich własnym starzeniem 

się czy niedołęstwem) mogą dogłębnie wpłynąć 

na ich decyzje personalne względem starszych 

pracowników2.  

Ageizm zazwyczaj obejmuje przypi-

sywanie negatywnych cech do poszczególnej 

grupy wiekowej. Jak wyraża to Thomas 

McGowan, ageizm ustanawia „społeczny proces 

psychologiczny, przez który osobiste atrybuty 

                                                 
2 J. Macnicol, Age Discrimination, Cambridge, New 
York 2006, s. 6. 
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są ignorowane, a jednostkom przypina się 

etykietki zgodne z negatywnymi stereotypami 

opartymi na przynależności do grupy”3. Ageizm 

jest zakorzeniony we wzorach myślenia oraz  

w niewypowiedzianych przypuszczeniach, 

trwałych mitach, stereotypach, popularnym 

obrazowaniu i ikonografii. Działa zarówno  

na poziomie mikro tj. interpersonalnym 

(poprzez wewnętrzne podejścia), jak oraz  

na poziomie makro tj. instytucjonalnym  

(w prawie, medycynie, opiece społecznej, 

edukacji, polityce oraz innych systemach)4.  

 

W Polsce coraz częściej pojawiają się 

przypadki ageizmu na rynku pracy. Jak twierdzi 

Edyta Gietka, trudno stwierdzić czy jest  

to faktycznie ageizm czy brutalna ekonomia5. 

Pomimo, że jeszcze oficjalnie wiek emerytalny 

w Polsce to 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn, 

według danych statystycznych - osób powyżej 

50. roku życia pracuje w Polsce niewiele ponad 

26% i jest to jednocześnie najniższy wskaźnik  

w Europie6. Dla porównania w Szwecji wynosi 

on 68%. Najbardziej zagrożoną ageizmem 

grupą, są osoby już po 45. roku życia. Wśród 

kobiet zauważalne są jej pewne przejawy już 

nawet po 35. roku życia.  

Podstawowymi przejawami dyskrymina-

cji ze względu na wiek na ryku pracy  

są: (1) krzywdzące stereotypy dotyczące 

umiejętności i sprawności starszych 

                                                 
3 T.G. McGowan, Ageism and Discrimination, w: J.E. 
Birren, Encyclopedia of Gerontology. Age, Aging, and 
the Aged, Vol. I, 1996, s. 71. 
4 J. Macnicol,... op. cit., s. 9. 
5 E. Gietka, Nierynkowi, Polityka, Nr 25, 2006, s. 88. 
6 J. Nicole - Urbanowicz, Ageizm i dyskryminacja ze 
względu na wiek, Niebieska Linia,  nr 6, 2006. 

pracowników, (2) odmowa zatrudnienia tylko  

i wyłącznie z powodu wieku kandydata a nie 

kwalifikacji, (3) nieawansowanie starszych 

pracowników i niekierowanie ich na szkolenia, 

(4) molestowanie starszych pracowników 

rozumiane jako naruszanie godności, poniżanie 

i upokarzanie, zarówno przez pracodawcę jak  

i przez współpracowników, (5) branie pod 

uwagę wieku jako jedynego kryterium  

w podejmowaniu decyzji o zwolnieniach  

w firmie, (6) automatyczne zwalnianie 

pracowników wraz z osiągnięciem przez nich 

wieku emerytanego (7) pominięcie emerytów 

przy podziale akcji prywatyzowanych firm7. 

 Ageizm na rynku pracy można rozpa-

trywać na trzech płaszczyznach związanych  

z zatrudnieniem pracownika: 

(1) na etapie poszukiwania kandydata  

do pracy; 

(2) podczas trwania stosunku pracy; 

(3) na podstawie rozwiązania stosunku 

pracy. 

W praktyce najczęściej dyskryminacja związana 

z wiekiem występuje podczas rekrutacji 

pracowników i przy rozwiązywaniu stosunku 

pracy z nimi. 

(1) Ageizm na etapie rekrutacji 

kandydata do pracy występować może 

zarówno podczas rozmowy rekru-

tacyjnej jak i jeszcze przed,  

tj. w ogłoszeniu o pracę. W tym drugim 

przypadku już na etapie ogłoszenia 

pracodawca albo określa wiek 

kandydata poprzez wskazanie 

                                                 
7 B. Tokarz (red.), Stop dyskryminacji ze względu na 
wiek, Warszawa 2005, s. 21 



  Wiedza Prawnicza nr 3/2012 
Strona 44 

 
  

przedziału wiekowego lub maksymal-

nego wieku, albo wskazuje  

w ogłoszeniu, że są poszukiwane osoby 

„młode”. Oba sposoby rekrutacji należy 

uznać za naruszenie zasady niedyskry-

minacji z powodu wieku. Podobnie jest 

z rozmowami kwalifikacyjnymi. Bardzo 

często pracodawcy wyrażają opinie  

na temat nieodpowiedniego wieku 

kandydata; powszechne zdaje się być 

ironiczne powiedzenie: ”kwalifikacje 

Pan/Pani spełnia, tylko PESEL nie 

pasuje”8. Dyskryminowany kandydat 

starający się o pracę ma prawo wystąpić 

do sądu z roszczeniem o odszko-

dowanie, w praktyce jednak spraw 

takich, ze względu na fakt trudności  

w udowodnienia odmowy zatrudnienia 

ze względu na wiek jest bardzo mało9. 

Oczywiście mówiąc o dyskryminacji 

osób starszych należy zdawać sobie 

sprawę, że ze względu na specyfikę 

miejsca (np. kluby muzyczne, praca na 

budowie) trudno jest odrzucić 

zastrzeżenia pracodawców co do konie-

czności uwzględnienia kryterium wieku 

jako podstawowego przy zatru-

dnieniu10. 

                                                 
8 Ibidem, s. 22. 
9 I. Jaroszewska - Ignatowska, Dyskryminacja osób 
starszych ze względu na wiek na ryknu pracy - 
aspekty prawne, w: B. Tokarz (red.), Stop 
dyskryminacji ze względu na wiek, Warszawa 2005, 
ss. 29 - 30. 
10 P. Szukalski, Zagrożenia praw osób starszych na 
rynku pracy w Polsce, w: Stan przestrzegania osób 
starszych w Polsce. Analiza i rekomendacje, (red). B. 
Sztur - Jaworska, Warszawa 2008, s. 22. 

(2) Ageizm podczas trwania 

stosunku pracy przejawia się odmienną 

intensywnością i natężeniem inwesto-

wania w kapitał ludzki pracowników, 

które najczęściej pojawia się przy 

wyborze i wysyłaniu pracowników  

do udziału w szkoleniach czy kursach 

lub też zasadach awansowania. Starsi 

pracownicy najczęściej nie są w ogóle 

kierowani na różnorodne formy 

podnoszenia kwalifikacji ponieważ 

pracodawcy widzą to jako nieracjonalne 

wydatkowanie środków szkoleniowych. 

Jeśli chodzi o kwestię wynagrodzenia  

to mało jest informacji stwierdzających, 

że osoby w wieku powyżej 50. roku 

życia są dyskryminowane poprzez 

niższe wynagrodzenie.  

Warto podnieść w tym miejscu kwestię 

molestowania przez pracodawcę starszych 

pracowników, które polega na zachęcaniu 

innych osób do naruszania zasad równego 

traktowania lub stanowi zachowanie, którego 

celem jest poniżanie lub upokarzanie starszego 

pracownika, co nie jest przypadkiem rzadkim11. 

Tym samym dopuszczanie w miejscu pracy 

przez pracodawcę posługiwania się 

„ageistowskimi” dowcipami, żartami opartymi 

na bazie wieku, uwagi i gorsze traktowanie 

pracownika z powodu jego metryki może być 

(powinno być) traktowane jako dyskryminacja 

z powodu wieku w miejscu pracy.  

(3) Ageizm w zakresie rozwiązy-

wania umowy o pracę, jak wskazuje 

praktyka jest spotykany bardzo często, 

                                                 
11 I. Jaroszewska - Ignatowska,... op. cit. s. 31. 
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w szczególności w niektórych 

instytucjach państwowych, które nie 

kryją, że podejmują decyzję o zwolnie-

niu pracowników np. powyżej 55. roku 

życia.  

Pracodawcy bardzo często starają się zwolnić 

pracownika zanim ten wejdzie w okres 

ochronny12, a ponieważ okres ten został 

wydłużony do lat 4, pracownicy już po 50. roku 

życia zaczynają odczuwać presję „bycia 

zwolnionym”. 

 

 Przyczyny ageizmu na rynku pracy tak 

naprawdę nie do końca są znane. Powstaje 

zatem pytanie: dlaczego pomimo wielu zapisów 

zakazujących dyskryminację z powodu wieku  

w zatrudnieniu, jak również pomimo istnienia 

wielu skutecznych instrumentów ochrony 

przed jej występowaniem, problem ten dotyka 

coraz większą liczbę pracowników i z roku  

na rok wzrasta? Przyczyn może być wiele: 13 

(1) sytuacja na rynku pracy - wysokie 

bezrobocie wymusza często do zwalniania osób 

już po 45 roku życia po to, by znaleźć miejsce 

dla osób młodszych; 

(2) sytuacja gospodarcza i wysokie koszty 

prowadzenia działalności gospodarczej 

zmuszają pracodawców do poszukiwania 

tańszych i jak najbardziej wydajnych 

pracowników a to stwarza zagrożenie dla osób 

starszych z uwagi chociażby na długi staż pracy, 

który zobowiązywać powinien do wyższego 

wynagrodzenia w stosunku do osób młodych, 

dopiero zaczynających pracę; 

                                                 
12 Ibidem, s. 32. 
13 Ibidem. 

(3) rozwój nowych technologii powoduje  

że bardzo często starsze osoby są zwalniane  

z powodu nieznajomości tych nowych 

technologii lub braku umiejętności 

posługiwania się nimi;  

(4) stereotypy w postrzeganiu starszych 

pracowników powyżej 50. roku życia 

zniechęcają pracodawców do zatrudniania osób 

powyżej 50. roku życia; 

(5) niskie kary za nieprzestrzeganie przepisów 

prawa jakie stosuje Państwowa Inspekcja 

Pracy. 

Od prawnej strony dyskryminacja  

ze względu na wiek jest trudna, ale nie 

niemożliwa do udowodnienia. Zapisy dotyczące 

zakazu dyskryminacji znajdujemy w Konstytucji 

RP, w Kodeksie Pracy a także w traktatach 

unijnych. Jeśli chodzi o polski system prawny, 

miarodajny jest tutaj artykuł 113 kodeksu 

pracy, zgodnie z którym „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”. 

Przepis ten stanowi, a przynajmniej powinien 

stanowić gwarancję równomiernego trakto-

wania pracowników, znajdujących się 

w podobnej sytuacji faktycznej i prawnej 

(zajmowane stanowisko, poziom wykształcenia, 

umiejętności, produktywność). Kryterium 

wieku nie powinno mieć zatem żadnego 
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znaczenia dla traktowania pracownika przez 

jego pracodawcę. Przyznać trzeba, że linia 

orzecznictwa Sądu Najwyższego, którego 

autorytet wyraźnie oddziałuje na rozstrzy-

gnięcia sądów niższych instancji, zapewne nie 

do końca odpowiada oczekiwaniom "osób 

starszych". W wyroku z dnia 3 grudnia 2003 r. 

(I PK 80/03) Sąd Najwyższy przyjął,  

że spełnienie przez pracownika warunków  

do nabycia prawa do emerytury jest społecznie 

uzasadnione przesłanką jego wyboru  

do zwolnienia z pracy w ramach racjonalizacji 

zatrudnienia14.  

Z kolei w orzeczeniu z dnia 21 kwietnia 1999 r., 

I PKN 31/99 Sąd ten wyraził stanowisko,  

że wypowiedzenie umowy o pracę ze względu 

na osiągnięcie przez kobietę wieku 

emerytalnego (60 lat) oraz uzyskanie prawa  

do emerytury jest uzasadnione i nie może być 

ocenione jako dyskryminacja pracownika  

ze względu na płeć lub wiek. Powyższa 

sentencja nie do końca odpowiada celowości 

cytowanego powyżej przepisu art. 113 kodeksu 

pracy została podtrzymana także w innych 

rozstrzygnięciach sądowych15. 

Kwestia zakazu dyskryminacji pracowników 

jest obecna także w ustawodawstwie Unii 

Europejskiej. Na mocy Traktatu Amsterdam-

skiego państwa należące do UE mogą  

i powinny zwalczać przejawy dyskryminacji  

ze względy na płeć, rasę, narodowość, religię  

i wiek. W szczególności problematyka  

                                                 
14 M. Zabrzeski, Już nie mobbing ale ageizm, w: 
http://biznes.interia.pl/wiadomosci-dnia/news/juz-
nie-mobbing-ale-ageizm,813814, data dostępu: 
14.04.2012 r. 
15 Ibidem. 

ta pojawiła się w "Dyrektywie o równości 

zatrudnienia" (Dyrektywa Rady 2000/78/EC), 

w ramach której kluczowe znaczenie ma art. 6, 

który stanowi, że "państwa członkowskie mogą 

uznać, że odmienne traktowanie ze względu  

na wiek nie stanowi dyskryminacji, jeżeli 

w ramach prawa krajowego zostanie  

to obiektywnie i racjonalnie uzasadnione, 

zgodnym z przepisami celem [...]”. Przyznać 

więc należy, iż Unia Europejska daje państwom 

członkowskim możliwość do nietraktowania 

zakazu dyskryminacji ze względu na wiek 

w sposób absolutny, pomijając już fakt,  

że przecież dyrektywy nie mają bezpośredniej 

mocy wiążącej dla członków Wspólnoty. 

Podsumowując rozważania w zakresie regulacji 

prawnych, łatwo odnieść wrażenie, że realna 

ochrona normatywna pracowników w wieku 

"senioralnym" pozostawia wiele do życzenia16. 

Sytuacja ta wymaga zmiany nastawienia 

do zatrudnienia i zatrzymywania w pracy 

dojrzałych pracowników. Nie można pozwolić 

sobie na rezygnację z udziału osób w pełnym 

przekroju wiekowym w ekonomicznych 

przedsięwzięciach danego kraju. Pewną winę  

za taki obrót sprawy ponosi współczesny kult 

młodości, który razem z restrukturyzacją 

gospodarki wszedł do przedsiębiorstw.  

Stawia się na ludzi młodych ze względu  

na ich elastyczność i bardziej otwarte podejście 

do życia i biznesu. Młodość wygrywa  

z rozsądkiem17. Osoby dyskryminowane  

ze względu na wiek często zrzeszają się  

w stowarzyszenia. Najbardziej znanym w Polsce 

                                                 
16 Ibidem. 
17 Ibidem. 

http://biznes.interia.pl/wiadomosci-dnia/news/juz-nie-mobbing-ale-ageizm,813814
http://biznes.interia.pl/wiadomosci-dnia/news/juz-nie-mobbing-ale-ageizm,813814
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jest "Damy Radę" działające w Warszawie. 

Kobiety z tego środowiska mówią o sobie 

"niereprezentacyjne", zaś mężczyźni, których 

ten problem również dotyczy, nazywają siebie 

"nierynkowi". Dla kobiet wiek, w którym 

"przestają budzić zainteresowanie" na rynku 

pracy to 35 lat, dla mężczyzn niepisana granica 

to 45 lat18.  

Ageizm, czyli dyskryminacja z powodu 

wieku, staje się coraz częstszym zjawiskiem  

na polskim rynku pracy. Kluczowe wydaje się 

zatem pytanie: jak walczyć z ageizmem? 

W zasadzie jest to, na dzień dzisiejszy, 

niemożliwe, gdyż niezwykle trudno jest 

wskazać, że osobę pozbawiono pracy z powodu 

jego wieku. Pracodawcy mogą zawsze zasłonić 

się szerokim pojęciem restrukturyzacji. 

Zjawisko ageizmu dotyczy zresztą nie tylko 

rynku pracy, występuje choćby, gdy osoby 

bliskie emerytury starają się o kredyt.  

Aby temu przeciwdziałać, zaczęto 

wdrażać programy aktywizacji zawodowej dla 

osób po 50. roku życia i organizować kampanie 

przeciwdziałające stereotypizowaniu starszych 

pracowników. Sami seniorzy muszą jednak 

wykazać się pewnymi cechami i działaniami, 

które ułatwią im zdobycie lub zachowanie 

etatu19.  

Z pewnością ageizm na rynku pracy 

występował by rzadziej, gdyby uległa poprawie 

sytuacja gospodarcza w kraju i powstały nowe 

miejsca pracy, jak również nowe przepisy, które 

tak normowałyby sytuację, że pracodawca nie 

                                                 
18 Ibidem. 
19 www.praca.senior.pl/114,0,Wskazowki-dla-
dojrzalych-pracownikow-i-poszukujacych-
pracy,11717.html, data dostępu: 14.04.2012.r. 

musiałby dyskwalifikować z powodu 

korzystniejszych przepisów dotyczących 

zatrudnienia osoby z odpowiednimi kwalifi-

kacjami w wieku 30 lat lub więcej, na rzecz 

studenta, który nie ukończył 26. roku życia. 

Patrząc jednak realnie na obecny rynek 

pracy sądzę, że w chwili obecnej najistotniejsze 

jest, aby zmienić sposób postrzegania ludzi 

starych jako pracowników. O ile w Stanach 

Zjednoczonych nie dziwi fakt, że np. kasjerka  

w domu handlowym ma ponad 65 lat, o tyle  

w Polsce sytuacja ta mogłaby wywołać nie tylko 

zdziwienie ale i niestety oburzenie - bo skoro 

tylu młodych ludzi zaraz po ukończonych 

studiach nie ma pracy to dlaczego „osoba  

w takim wieku” pracuje. Pomimo wielu 

projektów, które miały na celu zapobieganie 

ageizmowi na polskim rynku pracy, problem 

ten nie tylko się nasilił, ale i zaczął dotyczyć 

niestety osób już po 35. roku życia. 
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Wiek emerytalny - powód do dyskryminacji 

 

Aleksandra Makowska 

 

 Wiek okres la zakres aktywnos ci 

zawodowej człowieka. Wiek jako kategoria 

prawna wyznacza zdolnos c  do nawiązania 

stosunku pracy a takz e jest przesłanką nabycia 

prawa do s wiadczen  emerytalnych. Pojęcie 

„wieku emerytalnego” wywodzi się z dziedziny 

ubezpieczen  społecznych. Pierwowzorem 

okres lenia „wieku emerytalnego” był „wiek 

starczy”1. Emeritus oznacza zasłuz ony, 

wysłuz ony, natomiast przymiotnik emerytalny 

oznacza „odnoszący się do emeryta  

tj. pracownika, kto ry po przepracowaniu 

ustawowo oznaczonej liczby lat i po osiągnięciu 

okres lonego wieku przeszedł na emeryturę”2.  

W doktrynie przedmiotu wyro z nia się kilka 

typo w wieku emerytalnego
3
: ogo lny zwany 

takz e zwykłym, powszechnym, normalnym, 

oraz dwa typy szczego lne: obniz ony albo 

wczes niejszy4. Ogo lny (zwykły, powszechny, 

normalny) wiek emerytalny wynosi zgodnie  

z art. 24 ustawy z 17 grudnia 1998 r.  

o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczen  Społecznych5 odpowiednio  

„co najmniej” 60 lat dla kobiet i 65 lat dla  

 

                                                 
1 B. Wagner, Wiek emerytalny jako zdarzenie prawa 
pracy, PiZS 3/2001, s. 20 i n. 
2 Red. E. Sobol, Słownik wyrazów obcych, Warszawa 
2003r., s. 293. 
3 M. Skąpski, Wiek emerytalny pracownika jako 
uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę, PiZS 
4/2005, s. 23. 
4 B. Wagner, Ibidem, s. 21. 
5 Dz. U nr 162, poz. 1118 ze zm. 

 

męz czyzn. Dla wyro z nionych grup zawodowych  

z waz nych powodo w zwykły wiek emerytalny 

obniz ono do 40-55 lat dla kobiet i 45-60 lat dla 

męz czyzn. Natomiast alternatywą dla zwykłego 

wieku emerytalnego jest wczes niejszy wiek 

emerytalny, kto ry jest przywilejem dla oso b 

zasłuz onych dla kraju6. Stanowisko doktryny 

jest podzielone. Zdaniem jednych osiągniecie 

wieku emerytalnego pociąga za sobą utratę 

zdolnos ci do pracy7. Natomiast inni argumen-

tują, z e takie stanowisko utrwala fikcję prawną, 

z e wiek emerytalny to wiek utraty sił  

do s wiadczenia pracy8
. 

 W praktyce najczęs ciej podnoszonym 

zarzutem dotyczącym dyskryminacji ze względu 

na kryterium wieku jest kwestia czy osiągnięcie 

wieku emerytalnego lub nabycie prawa  

do emerytury jest uzasadnioną przyczyną 

wypowiedzenia umowy o pracę, czy tez  

rozwiązanie takie ma znamiona dyskryminacji 

ze względu na wiek? 9 Choc  Kodeks pracy nie 

zawiera przepisu, z kto rego wprost wynika,  

z e osiągniecie wieku emerytalnego i nabycie 

prawa do emerytury jest samodzielną podstawą 

do rozwiązania stosunku pracy to przez lata 

pogląd ten dominował w orzecznictwie SN  
                                                 
6 B. Wagner, op.cit. s. 21. 
7 B. Wagner, Ibidem,s. 20. 
8 Z. Huszcz, Czy przekroczenie wieku emerytalnego 
przez pracownika może stanowić wyłączną 
przesłankę rozwiązania umowy o pracę?, MoPr 
3/2007, s. 118. 
9 E. Maniewska, Dyskryminacja ze względu na wiek, 
PiZS 2/2006, s. 39 i n. 
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i doktrynie prawa pracy. Sytuacja zmieniła się  

w związku z przystąpieniem Polski do UE  

i implementacją wspo lnotowego prawa, w tym 

szczego lnie dyrektywy 2000/78/WE, oraz 

realizacją Strategii Lizbon skiej mającej na celu 

aktywizację oso b starszych na rynku pracy
10
. 

Publikacja ta ma na celu przegląd orzecznictwa 

SN oraz zaprezentowanie stanowiska doktryny, 

kto re przybliz y nas do odpowiedzi na wyz ej 

wymienione pytanie. 

 Od wyroku SN z 27 czerwca 1985 r.
11
 

utrwaliła się lina orzecznicza, zgodnie z kto rą 

osiągnięcie wieku emerytalnego stanowi 

uzasadnioną, samodzielną przyczynę wypowie-

dzenia stosunku pracy, jez eli wiąz e się  

z nabyciem prawa do emerytury i nie oznacza 

dyskryminacji pracownika ze względu  

na wiek12. Pogląd ten zyskał aprobatę przedsta-

wicieli doktryny. B. Wagner uwaz a, z e wiek 

emerytalny to wiek utraty zdolnos ci do pracy13. 

Natomiast zdaniem W. Sanetry, z e zasadniczo 

jego osiągniecie  moz e byc  podstawą 

rozwiązania wszelkich stosunko w pracy
14
. 

                                                 
10 M. Skąpski, Ibidem, s. 21. 
11 III PZP 10/85, OSNCP 1985,nr 11, poz. 164. 
12 Np. wyrok SN z 4 kwietnia 1997r., I PKN 90/97, 
OSP 1998, nr 10,poz. 179.,  
 wyrok SN z 21 kwietnia 1999 r., I PKN 31/ 99, 
OSNAPIUS 2000, nr 13, poz. 505., 
 wyrok SN z 18 lipca 2003 r., I PK 210/03, 
„Rzeczpospolita” 2006, nr 143., 
 wyrok SN z 25 lipca 2003 r., I PK 305/ 02, OSP2004, 
nr 12, poz. 150., 
 wyrok SN z 26 listopada 2003 r., I PK 616/02, Pr. 
Pracy 2004, nr 6, s.34., 
 wyrok SN z 3 grudnia 2003 r., I PK 80/03, OSNP 
2004, nr 21, poz. 363., 
 wyrok SN z 29 września 2005 r., II PK 19/05, OSNP 
2006, nr 15- 16, poz 236. 
13 B. Wagner, Ibidem, s. 20. 
14 W. Sanetra, Wiek emerytalny (podeszły) jako 
przyczyna rozwiązania stosunku pracy, PiZS 6/97, s. 
21. 

 W wyroku z 27 czerwca 1985 r.  

SN stwierdził, z e przyczyna wypowiedzenia 

musi byc  rzeczywista, ale nie musi byc  

zawiniona przez pracownika ani związana  

z negatywna oceną jego pracy. W wyroku tym 

SN stwierdził ponad to, z e do katalogu przyczyn 

uzasadniających wypowiedzenie zaliczyc  moz na 

„osiągniecie przez pracownika wieku 

emerytalnego, skoro okolicznos ci te uzasadniają 

wypowiedzenie umowy o pracę pracownikom 

objętym ustawowym zakazem wypowiedzenia 

(art. 40 k.p.)”. Natomiast w wyroku  

z 3 grudnia 2003 r.  SN uznał nabycie prawa  

do emerytury jest społecznie uzasadnioną 

przesłanką wyboru pracownika w wieku 

emerytalnym do zwolnienia z pracy w ramach 

racjonalizacji zatrudnienia15. Pracodawca moz e 

podac  więcej niz  jedna przyczynę 

wypowiedzenia, zdaniem SN wystarczy by choc  

jedna z wymienionych przyczyn była 

uzasadniona
16
 lub by łącznie uzasadniały 

wypowiedzenie by uznac  je za dopuszczalne
17.

 

 „Zasadnos c  wypowiedzenia umowy  

o pracę jest zwrotem niedookres lonym, 

klauzulą generalną, kto rej tres c  powinna 

uwzględniac  indywidualne okolicznos ci 

poszczego lnych przypadko w jednak w konte-

ks cie otoczenia społeczno-ekonomicznego,  

w kto rym funkcjonują pomioty pracy.” 

Przytoczony pogląd SN z wyroku z 27 czerwca 

1985 r. podzielił SN w wyroku z 25 lipca 2003 r. 

uznając , z e zasadnos c  wypowiedzenia nalez y 

                                                 
15 I PK 80/03, OSNP 2004, nr 21, poz. 363. 
16 Wyrok SN z 5 października 2005 r., I PK 61/05, 
OSNP 2006, nr 17-18, poz. 263 
17 Wyrok SN z 8 stycznia 2007 r., I PK 187/06, MoPr 
20077, nr  5 
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interpretowac  z uwzględnieniem interesu 

pracownika, ale ro wniez  interesu i potrzeb 

pracodawcy. W przytoczonych orzeczeniach  

SN przyznał pracodawcy prawo do realizowania 

własnej polityki zatrudnienia. „Pracodawca  

ma prawo decydowac  o dalszej przydatnos ci 

pracownika, kto ry formalnie utracił zdolnos c   

do wykonywania pracy. SN zauwaz ył, z e istnieją 

zawody, w kto rych dos wiadczenie pracownika 

jest jego atutem „stanowi wartos c  samą  

w sobie” ale ro wniez  takie, w kto rych bardziej 

liczą się inne cechy tj. mobilnos c , sprawnos c  

fizyczna, dyspozycyjnos c . „Tak jak pracownik 

nie ma obowiązku przedkładania interesu 

pracodawcy nad własny, tak pracodawca nie  

ma obowiązku przejawiania troski o sprawy 

pracownika ponad zakres wyznaczony 

prawem”
18
. Zdaniem B. Wagner nie nalez y 

negatywnie oceniac  oczekiwan  pracodawcy  

do lepszej, sprawniejszej lub innej pracy, oraz 

dąz en  do zmniejszenia ryzyka socjalnego  

i perturbacji organizacyjnych wynikających  

np. ze zwiększającego się z wiekiem ryzyka 

zachorowalnos ci pracownika19. SN wielokrotnie 

podkres lał zasadnos c  rozwiązania stosunku 

pracy ze względu na osiągniecie wieku 

emerytalnego gdy wiąz e się ona z nabyciem 

przez pracownika prawa do emerytury. Pogląd 

ten uzupełniają wyroki SN z 15 paz dziernika 

1999 r.20 i z 25 lipca 2003 r.21 W kto rych  

SN a contrario stwierdził, z e wypowiedzenie 

umowy o pracę na czas nieokres lony z powodu 

nabycia prawa do wczes niejszej emerytury jest 

                                                 
18 I PK 305/02, OSP 2004, nr 12, poz. 150 
19 B. Wagner, Ibidem, s. 24. 
20 I PKN 111/99, OSNP 2001, nr 5, poz. 143 
21 I PK 305/02, OSP2004, nr 12, poz. 150 

nieuzasadnione, ale moz e stanowic  kryterium 

wyboru pracownika do zwolnienia z przyczyn 

dotyczących pracodawcy. Zdaniem I. Boruty 

rozwiązanie stosunku pracy z powodu nabycia 

prawa do emerytury nie narusza zasad 

wspo łz ycia społecznego. Natomiast zdaniem  

I. Rzymkowskiej, M. Łajeczko, K. Tymorek  

a contrario samo osiągniecie wieku 

emerytalnego gdy pracownik nie nabywa prawa 

do emerytury, nie uzasadnia wypowiedzenia 

umowy o pracę
22
. 

 Wraz z osiągnięciem wieku 

emerytalnego pracownik traci szczego lną 

ochronę przed wypowiedzeniem umowy  

o pracę z art. 39 KP23. SN w wyroku  

z 28 marca 2002 r. stwierdził, z e prawo pracy 

chroni trwałos c  stosunku pracy tylko 

pracowniko w w wieku przedemerytalnym, 

kto rzy wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego 

nabędą prawo do emerytury24. Utrata 

szczego lnej ochrony z art. 39Kodeksu pracy nie 

nakłada na pracodawcę obowiązku rozwiązania 

stosunku pracy, ale jak wskazał SN w wyroku  

z 25 lipca 2003 r. ma znaczenie przy 

dokonywaniu wykładni innych przepiso w 

prawa pracy dotyczących rozwiązywania umo w 

o pracę, w tym art. 45 Kodeksu pracy25. 

 W wyniku osiągnięcia wieku 

emerytalnego zmienia się takz e przedmiot 

ochrony z art. 67 Konstytucji, na mocy kto rego 

obywatel po osiągnięciu wieku emerytalnego 

                                                 
22 I. Boruta, Ibidem, s. 24. 
23 A. Dubowik, Szczególna ochrona przed 
wypowiedzeniem stosunku pracy, PiZS 1997, nr 3, s. 
28. 
24 I PKN 141/01, niepubl. 
25 I PK 305/02, OSP 2004, nr 12, poz. 150 
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uzyskuje prawo do zabezpieczenia społecznego, 

kto rego formę i zakres okres la ustawa.  

W momencie nabycia prawa do emerytury 

ustaje obowiązek traktowania pracownika jako 

osoby uprawnionej do zabezpieczenia 

społeczne z tytułu pozostawania bez pracy 

wynikającego z ustawy o 14 grudnia 2004 r.  

O zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu
26
 

co stwierdził SN w przytaczanym powyz ej 

wyroku
27
. 

 SN w sentencji wyroku z 21 kwietnia 

1999 r. stwierdził, z e wypowiedzenie 

uzasadnione osiągnięciem przez pracownika 

wieku emerytalnego i prawa do emerytury nie 

dyskryminuje tego pracownika w rozumieniu 

art. 11(3)
28
. Pogląd ten zaaprobował  

SN w wyroku z 25 lipca 2003 r. uzasadniając,  

z e to nie okolicznos c  osiągnięcia wieku 

emerytalnego jest przyczyną rozwiązania 

stosunku pracy, ale fakt, z e po osiągnięciu tego 

wieku pracownik pozyskuje inne, poza 

zatrudnieniem, z ro dło stałego dochodu.  

Ta okolicznos c  w ocenie SN stanowi 

uzasadnione kryterium dyferencjacji praco-

wniko w ze względu na wiek, wynikających  

z interpretacji przepiso w Kodeksu pracy. 

Zdaniem SN do dyskryminacji pracownika  

ze względu na wiek doszłoby tylko w przypadku 

odmiennego, nieusprawiedliwionego rodzajem 

pracy, traktowania pracowniko w w ramach tej 

samej grupy wiekowej29. Przedstawiony pogląd 

podzielił ro wniez  SN w wyroku z 18 lipca 2003 

r., w wyroku SN z 26 listopada 2003 r.,  

                                                 
26 Dz.U. Z 2001 r., nr 6, poz 56 ze zm. 
27 op.cit 
28 I PKN 31/99, OSNAP 2000, nr 13, poz.505 
29 I PK 305/02, OSP 2004, nr 12,poz. 150 

w wyroku SN z 3 grudnia 2003 r. oraz w wyroku 

SN z 29 wrzes nia 2005 r. 

 Sytuacja zmieniła się w związku  

z przystąpieniem Polski do UE i implementacją 

wspo lnotowego prawa, w tym szczego lnie 

dyrektywy 2000/78/WE oraz realizacją 

Strategii Lizbon skiej mającej na celu 

aktywizację oso b starszych na rynku pracy.  

W sentencji wyroku z 21 stycznia 2009 r.  

w kto rym to SN stwierdził, z e „osiągniecie 

wieku emerytalnego i nabycie prawa  

do emerytury nie moz e stanowic  wyłącznej 

przyczyny wypowiedzenia umowy o prace 

przez pracodawcę
30
. Natomiast w wyroku  

SN z 19 marca 2008 r. SN uznał takie 

uzasadnienie wypowiedzenia narusza zakaz 

dyskryminacji ze względu na wiek31. Pogląd ten 

jest zgodny z znaczną tymi przedstawicielami 

doktryny, kto rzy krytycznie odnosiła się  

do wczes niejszych wyroko w SN32. 

 W wyroku z 4 listopada 2004 r.  

SN stwierdził, z e dostatecznos c  uzasadnienia 

wypowiedzenia umowy o pracę, w tym ro wniez  

ocena podanej przez pracodawcę przyczyny pod 

kątem stosowania praktyk dyskryminacyjnych, 

nie powinna byc  oderwana od okolicznos ci 

konkretnego przypadku. W wyroku tym  

SN uznał, z e osiągniecie wieku emerytalnego  

nie jest uzasadnioną przyczyną wypowiedzenia 

umowy o pracę na czas nieokres lony 33. Pogląd 

ten podzielił SN  w wyroku z 19 marca 2008 r. 

uznając ponadto, z e nieuzasadnioną przyczyną 

rozwiązania stosunku pracy jest takz e 

                                                 
30 II PZP 13/08, Biul. SN 2009, nr1 
31 I PK 219/07, OSNP 2009, nr 13-14, poz. 173 
32 np. M. Skąpski, P. Grzebyk, Z. Hajn 
33 I PK 7/04, OSNP 2005, nr 12 poz.171 
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osiągniecie wieku emerytalnego wraz  

z nabyciem prawa do pełnej emerytury34. 

Zdaniem SN wskazane przez pracodawcę 

przyczyny, kaz da z osobna i łącznie, nie mogą 

usprawiedliwic  wypowiedzenia umowy 

dobremu i cenionemu pracownikowi, kto ry 

rozpoczął procedurę habilitacyjną prowadzoną 

przez pracodawcę35. Ponadto SN stwierdził,  

z e ani wiek emerytalny ani nabycie prawa  

do emerytury nie są zdarzeniami wiąz ącymi się 

z pracą, a w szczego lnos ci nie wskazują  

na nieprzydatnos c  pracownika lub istnienie, 

związanego z racjonalizacją zatrudnienia, 

interesu pracodawcy w rozwiązaniu stosunku 

pracy – dlatego w ocenie SN przyczyn tych nie 

moz na uznac  za uzasadnione. Zdaniem  

SN, by wypowiedzenie było uzasadnione nalez y 

zatem odwołac  się do obiektywnych przyczyn 

lez ących po stronie pracownika lub pracodawcy, 

tj. np. długotrwała absencja w pracy, 

niewłas ciwe wykonywanie obowiązko w 

pracowniczych czy redukcja zatrudnienia. 

Natomiast dopuszczalnos c  rozwiązania 

stosunku pracy z powodu osiągnięcia wieku 

emerytalnego wskazana wprost w przepisach 

poszczego lnych pragmatyk pracowniczych 

zdaje się potwierdzac  zdaniem SN wyjątkowy 

charakter zasadnos ci tej przyczyny 

wypowiedzenia stosunku pracy36. 

 W wyroku z 19 marca 2008 r.  

SN stwierdził, z e osiągnięcie wieku 

emerytalnego i nabycie prawa do emerytury  

nie zobowiązuje lecz uprawnia pracownika  

                                                 
34 I PK 219/07, OSNP 2009, nr 13-14, poz.173 
35 op.cit. 
36 IPK 219/07, OSNP 2009, 13-14, poz. 173 

do skorzystania ze s wiadczenia emerytalnego. 

Uzasadnia to dopuszczalnos c  łączenia 

emerytury z dalszym zatrudnieniem co wynika 

z art. 103-104 ustawy o emeryturach i rentach  

z Funduszu Ubezpieczen  Społecznych37. 

 W doktrynie przedmiotu istnieje 

pogląd, z e osiągniecie wieku emerytalnego, 

powoduje co prawda utratę szczego lnej ochrony 

przed wypowiedzeniem w wieku przed-

emerytalnym, ale pracownik w wieku 

emerytalnym nadal jest adresatem powszechnej 

ochrony trwałos ci stosunku pracy z art. 30 § 4 

Kodeksu pracy oraz art. 45 § 1 Kodeksu pracy38. 

 W pis miennictwie krytykowane jest 

stanowisko SN, z kto rego wynika,  

z e pozbawienie oso b w wieku emerytalnym 

ochrony przed wypowiedzeniem wynika  

z tres ci art. 67 Konstytucji. Zdaniem Z. Hajna  

z ukształtowania definicji bezrobotnego wynika 

tylko zwolnienie pan stwa z obowiązku 

udzielenia pomocy bezrobotnym
39
. Natomiast 

M. Skąpski dodaje, z e nabycie prawa  

do emerytury dokonuje się w ramach prawa 

zabezpieczenia społecznego i nie moz e 

wpływac  na tres c  indywidualnego stosunku 

                                                 
37

 Ibidem, 
38 M. Skąpski, Wiek emerytalny pracownika jako 
uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę, PiZS 
4/2005, s. 21. 
 P. Grzebyk, Uzyskanie prawa  do emerytury jako 
przesłanka wypowiedzenia umowy o pracę na czas 
nieokreślony, MoPr 8/2008, s. 443. 
39 Z. Hajn, Dopuszczalność wypowiedzenia stosunku 
pracy ze względu na osiągniecie wieku emerytalnego 
lub nabycie prawa do emerytury, Zagadnienia 
współczesnego prawa pracy- Księga jubileuszowa 
prof. H. Lewandowskiego, Warszawa 2009, s. 283. 
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pracy
40
. Brak związku sytuacji majątkowej 

pracownika ze stosunkiem pracy podkres la 

takz e P. Grzebyk. Autor ostrzega przed 

kuriozalnymi konsekwencjami uznania prawa 

do emerytury jako dodatkowego z ro dła 

dochodu jako przyczyny uzasadniającej 

wypowiedzenie umowy o pracę osobie w wieku 

emerytalnym, bowiem na takiej podstawie  

za takie przyczyny nalez ałoby uznac   

np. przyznanie renty czy przyjęcie spadku
41
. 

 W wyroku z dnia 4 listopada 2004 r. 

SN po dokonaniu oceny zasad prawa pracy,  

w tym szczego lnie art. 11(3), z kto rego wynika 

zakaz stosowania praktyk dyskryminacyjnych 

takz e ze względu na kryterium wieku 

stwierdził, z e wypowiedzenie dokonane 

wyłącznie z powodu osiągnięcia przez 

pracownika wieku emerytalnego jest 

nieuzasadnione42. Pogląd ten jest zgodny  

ze stanowiskiem SN z wyroku z 19 marca 2008 

r. w kto rym to SN stwierdził, z e narusza zakaz 

dyskryminacji ze względu na wiek 

wypowiedzenie umowy o pracę uzasadnione 

wyłącznie nabyciem prawa do emerytury.  

W wyroku tym SN poparł swoje stanowisko 

wykładnią przepiso w dyrektywy 2000/78/WE 

a takz e wzorował się na wyroku ETS  

z 16 paz dziernika 2007 w sprawie C-411/05 

Felix Palacios de la Villa v. Cortefiel Servicios SA.  

W wyroku tym Trybunał dokonał interpretacji 

art. 6 dyrektywy Rady. Zdaniem SN polityka 

                                                 
40 M. Skąpski, Wiek emerytalny pracownika jako 
uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę, PiZS 
4/2005, s. 25. 
41 P. Grzebyk, Uzyskanie prawa  do emerytury jako 
przesłanka wypowiedzenia umowy o pracę na czas 
nieokreślony, MoPr 8/2008, s. 444. 
42 I PK 7/04, OSNP 2005, nr 12, poz. 171 

zatrudnienia przyjęta przez pracodawcę, 

polegająca na zwalnianiu oso b, kto re nabyły 

prawa emerytalne nie stanowi obiektywnego 

powodu zwalniającego pracodawcę  

na podstawie art. 18(3b) § 1 Kodeksu pracy. 

Podstawy do rozwiązania stosunku pracy  

ze względu na osiągniecie wieku emerytalnego 

nie daje takz e art.18(3b) § 2 pkt 3 Kodeksu 

pracy,  zgodnie z kto rym zasady ro wnego 

traktowania w zatrudnianiu nie naruszają 

działania polegające na stosowaniu s rodko w, 

kto re ro z nicują sytuacje prawną pracownika, 

takz e ze względu na jego wiek, nie otwiera 

pracodawcom furtki do ograniczania praw 

pracowniko w ze względu na ich wiek  

a nakazuje stosowanie s rodko w ro z nicujących 

w celu ochrony tych oso b. Taką wykładnię 

przepisu wspiera art. 6 dyrektywy 

2000/78/WE, zgodnie z kto rym odmienne 

traktowanie pracowniko w starszych moz e 

polegac  między innymi na wprowadzeniu 

specjalnych warunko w zwalniania, w celu 

wspierania ich integracji zawodowej  

i zapewnienia im ochrony43. Pogląd ten podzielił 

SN w wyroku z 21 stycznia 2009 r.44  

 Z. Hajn zauwaz a, z e w konteks cie 

przepiso w rozdziału II a Kodeksu pracy  

nie powinno budzic  wątpliwos ci,  

z e „wypowiedzenie pracownikowi stosunku 

pracy, umotywowane osiągnięciem przez niego 

wieku emerytalnego, stanowi bezpos rednią 

dyskryminację ze względu na wiek. Jest  

to bowiem ro z nicowanie sytuacji pracowniko w, 

polegające na gorszym traktowaniu takiego 

                                                 
43 I PK 219/07, OSNP 2009, nr 13-14, poz. 173 
44 II PZP 13/08, Biul. SN 2009, nr 1 
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pracownika, wyraz ającym się w rozwiązaniu  

z nim stosunku pracy tylko z powodu 

osiągnięcia okres lonego wieku45. Z kolei  

P. Grzebyk twierdzi, z e rozwiązanie stosunku 

pracy, umotywowane nabyciem przez 

pracownika prawa do emerytury, tj. innego 

z ro dła utrzymania, zawsze dotyczyc  będzie 

oso b, kto re da się wyro z nic  ze względu na wiek, 

dlatego jest to „klasyczny przykład 

dyskryminacji pos redniej ze względu  

na wiek”
46
. 

 Biorąc pod uwagę zebrane argumenty 

przychylam się do stanowiska, z e wypowie-

dzenie umowy o pracę umotywowane 

osiągnięciem wieku emerytalnego lub nabyciem 

prawa do emerytury jest nieuzasadnione  

i stanowi przykład dyskryminacji pracownika 

ze względu na wiek. Kodeks pracy nie zawiera 

przepisu, z kto rego wprost wynikałby 

obowiązek rozwiązania stosunku pracy  

z pracownikiem z powodu osiągnięcia przez 

niego wieku emerytalnego. Wiek pracownika 

jest jego cechą indywidualną, kto ra moz e, ale 

nie musi przekładac  się na jakos c  s wiadczonej 

przez niego pracy. Wiek pracownika nie 

powinien pozbawiac  go prawa do ochrony 

trwałos ci stosunku pracy. Wypowiedzenie 

powinno opierac  się na obiektywnych 

przesłankach dotyczących pracownika  

lub pracodawcy. Zgadzam się z poglądem,  

z e nabycie prawa do emerytury nalez y  

do zakresu prawa zabezpieczen  społecznych  

i nie powinno miec  wpływu na stosunek 

pracodawca-pracownik. Zatem osiągnięcie 

                                                 
45 Z. Hajn, Ibidem, s. 287. 
46 P. Grzebyk, Ibidem, s. 444 i n. 

wieku emerytalnego lub nabycie prawa  

do emerytury nie moz e stanowic  samodzielnej 

przesłanki wypowiedzenia umowy o pracę,  

a gdy tak się stanie dochodzi do dyskryminacji 

pracownika ze względu na jego wiek 

bezpos rednio lub pos rednio. Tak jak 

pracodawcy nie moz na pozbawic  prawa  

do prowadzenia polityki zatrudnienia, tak 

pracownika tylko z powodu osiągnięcia przez 

niego wieku emerytalnego lub prawa  

do emerytury nie moz na pozbawic  prawa  

do pracy. 

 

  

Aleksandra Makowska - studentka V roku 

prawa na Wydziale Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Łódzkiego. 
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Umowa o pracę w prawie japońskim w świetle japońskiego kodeksu 

cywilnego i ustawy o minimalnych standardach zatrudnienia 

 

Tomasz A. J. Banyś 

 

 

Historia i koncepcja regulacji stosunku 

pracy w prawie japońskim. 

 

Zagadnienia japońskiego prawa pracy nie 

należą do zagadnień prostych, co jest 

bezpośrednio związane z funkcjonowaniem 

społeczeństwa japońskiego. Relacje praco-

wnicze w Japonii mają swoje podłoże jeszcze  

w systemie Ritsuryō, a zatem pewne wzorce 

postępowania poszczególnych członków 

społeczności – w tym pracodawców  

i pracowników – sięgają być może nawet 

połowy VII w n.e.1  

Nie zawsze były to rozwiązania 

oryginalne, mimo tego cechował je duz y stopien  

związania z tradycją kulturową kraju Kwitnącej 

Wis ni2. 

Jak wiadomo, nowoczesne prawo 

japon skie zaczęło powstawac  pod koniec XIX 

wieku w oparciu o rozwiązania europejskie,  

w tym takz e i common law3. W przyjętym przez 

Japonię modelu prawo pracy stanowi gałąz  

prawa cywilnego, charakteryzującą się 

                                                 
1
 Nieco obszerniej nt. systemu Ritsuryō oraz 

kulturowego tła prawa japońskiego por. T. Banyś, 
Dyskryminacja w japońskim prawie pracy w świetle 
Rōdō-kijun-hō i praktyki – wybrane zagadnienia, 
Wiedza Prawnicza 2/2012, s. 16-17. 
2 P. L. Tan, Japan, Asian Legal Systems, Londyn 1997, 
s. 89-90. 
3 J. O. Haley, Authority Without Power: Law and the 
Japanese Paradox, Oxford 1994. 

częs ciową odrębnos cią – jego podstawowym 

aktem jest jednak gło wny akt japon skiego 

prawa cywilnego, Minpo 4 z 27 kwietnia 18965, 

kto ry bazuje na pierwszym projekcie BGB, stąd 

tez  znaczna częs c  jego rozwiązan  moz e 

wydawac  się polskiemu czytelnikowi nieco 

znajoma6.  

Podobnie jak zatem na gruncie dawnego 

Kodeksu Zobowiązan , stosunek pracy oraz 

regulacja umowy o pracę zostały oparte o XIX-

wieczną koncepcję stosunku zobowiąza-

niowego, kto rego tres cią jest s wiadczenie pracy 

za wynagrodzeniem w oparciu o dobrowolną 

podstawę umowną. Stąd tez  cechami 

charakterystycznymi stosunku pracy  

są w Japonii (1) dobrowolnos c  powstania 

stosunku pracy (1), dobrowolnos c  konty-

nuowania stosunku pracy (2), jak ro wniez  

majątkowy i ekwiwalentny charakter pracy 

wraz z otrzymywanym w zamian wynagro-

dzeniem. 

 

Regulacja umowy o pracę. 

 

Zgodnie z japon skim kodeksem cywilnym, 

praca moz e byc  w zasadzie s wiadczona  

                                                 
4 民法. 
5 Ustawa z 1896 r., nr 89, (明治二十九年四月二十七

日法律第八十九号). 
6  T. Banyś, ..., s. 17. 
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na podstawie jednego z trzech stosunko w 

zobowiązaniowych: (1) koyo  keiyaku, czyli 

umowy o pracę, (2) ukeoi keiyaku, czyli umowy 

o dzieło, bądz  tez  (3) inin keyaku, czyli umowy 

zlecenia. De facto istnieją w prawie japon skim 

inne podstawy stosunku pracy, nie mają jednak 

one charakteru powszechnego. Sama umowa  

o pracę uregulowana jest w art. 623-631 Minpo . 

Pro cz tego, tres c  umowy o pracę dookres lana 

jest w istotny sposo b przez ustawy szczego lne, 

takie jak Ro do -kijun-ho 7 (ustawa z 7 kwietnia 

1947 r. o minimalnych standardach 

zatrudnienia8), kto ra traktuje m. in. o warun-

kach pracy, normach czasu pracy, 

uprawnieniach emerytalnych czy zwalnianiu 

pracowniko w i przypomina w tym zakresie 

polski kodeks pracy, oraz Ro do -anzen-eisei-ho 9 

(ustawa z 8 czerwca 1972 r. o bezpieczen stwie  

i zdrowiu w przemys le10) czy inne ustawy, 

mające charakter pragmatyk bądz  regulacji 

szczego lnych11.  

Cechą charakterystyczną umowy o pracę 

w prawie japon skim, odro z niający ją od pozo-

stałych dwo ch umo w o s wiadczenie pracy jest 

wyraz nie występujący element podpo-

rządkowania pracownika w okres lonym 

zakresie podmiotowi zatrudniającemu, 

charakterystyczny m.in. dla stosunku pracy  

w prawie polskim, choc , co charakterystyczne 

dla Japonii, wykazujący niekiedy ro wniez  

                                                 
7 労働基準法. 
8 Ustawa z 1949 r., nr 49 (昭和二十二年四月七日法

律第四十九号). 
9 労働安全衛生法. 
10 Ustawa z 1972 r., nr 57 z późn. zm. (昭和四十七年

法律第五十七号). 
11 Y. Matsuda, S. J. Deery, R. J. Mitchell, Labour Law & 
Industrial Relations in Asia, Sydney 1993, s. 175. 

elementy tzw. teorii włączenia, wg kto rej 

stosunek pracy ma charakter specyficznej 

wspo lnoty osobowo-prawnej, poro wnywanej 

niekiedy do wspo lnoty rodzinnej12.  

W dalszej częs ci zajmiemy się kodeksową 

regulacją umowy o pracę wraz  

z najwaz niejszymi modyfikacjami tres ci umowy 

o charakterze semiimperatywnym wynika-

jącymi z ustawy o minimalnych standardach 

zatrudnienia. Konstrukcja kodeksowa 

koncentruje się na kwestiach definicji i formy 

umowy o pracę, s wiadczeniach, okresu jej 

trwania oraz – czemu pos więcono najwięcej 

miejsca – ustaniu stosunku pracy. Pozostałe 

natomiast prawa i obowiązki wynikające  

ze stosunku pracy są w duz ej mierze kreowane 

przez regulaminy pracy, układy zbiorowe i inne, 

m. in. wspomniane wyz ej, akty prawne13.  

W szczego lnos ci, normy Ro do -kijun-ho   

co do zasady zgodnie z art. 13 tego aktu 

wyłączają stosowanie Minpo , a umowa nie 

uwzględniająca ograniczen  Ro do -kijun-ho   

w całos ci lub częs ci będzie niewaz na z mocy 

prawa. 

Zasadniczo umowa o pracę nie wymaga 

szczego lnej formy. Zgodnie z dyspozycją  

art. 623 Minpo  umowa o pracę staje się 

skuteczna, gdy jedna ze stron dobrowolnie 

przyrzeka drugiej s wiadczyc  okres loną pracę  

na jej rzecz, a druga strona w zamian przyrzeka 

płacic  wynagrodzenie. Samo wynagrodzenie 

zasadniczo moz e byc  dowolne, choc  w praktyce 

podlegac  będzie istotnym ograniczeniom  

                                                 
12 T. Liszcz, Prawo pracy, wyd. 7, Warszawa 2011, s. 
98. 
13 Y. Matsuda, S. J. Deery, R. J. Mitchell, op. cit. 
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z Ro do -kijun-ho . Podstawowym elementem 

odro z niającym umowę o pracę od uregulo-

wanych dalej w kodeksie umo w o dzieło jest  

to, z e wynagrodzenie nalez y się pracownikowi 

bez względu na wynik, podczas gdy przy 

umowie o dzieło płacone jest ono jedynie  

w wypadku osiągnięcia okres lonego, ustalonego 

przez strony rezultatu. Z samej umowy wynika 

dla pracownika przede wszystkim obowiązek 

s wiadczenia pracy, nie zas  prawo do jej 

wykonywania (prawo do pracy oraz inne 

gwarancje pracownicze przewiduje Konstytucja 

Japonii z 3 maja 1947 r, – Nihon-Koku Kenpo  – 

w art. 25)14. 

Szczego łowe warunki umowy powinny 

byc  zgodne z japon skim ustawodawstwem  

z zakresu prawa pracy. M.in. zgodnie z art. 15 

ust. 1 Ro do -kijun-ho , umowa powinna okres lac  

wysokos c  zarobko w pracownika (wobec 

kto rych obowiązują ustawowe minima zaro wno 

wobec podstawy wynagrodzenia, jak i wyso-

kos ci stawek za nadgodziny), czas pracy  

w odniesieniu do odpowiednich norm 

(wynoszących zgodnie z art. 32 co do zasady  

40 godzin tygodniowo, 8 godzin dziennie  

w przyjętym okresie rozliczeniowym o ile układ 

zbiorowy nie przewiduje moz liwos ci 

zwiększenia normy) oraz inne istotne warunki 

s wiadczenia pracy. W zakresie warunko w pracy 

i płacy pracodawca nie moz e dyskryminowac  

pracowniko w co do płci (art. 4 Ro do -kijun-ho ), 

narodowos ci, wyznania bądz  statusu 

                                                 
14 日本国憲法. 

społecznego (art. 3)15.  

Zasadniczo w ramach realizacji umowy 

występują odro z niające od umowy o dzieło 

elementy pozakodeksowe o charakterze 

ogo lnym: zazwyczaj pracodawca powinien 

dostarczyc  pracownikowi s rodko w i narzędzi 

wymaganych do s wiadczenia pracy, sam 

natomiast pracownik powinien posiadac  

odpowiednie kwalifikacje. 

Zgodnie z art. 624 ust. 1, pracownik nie 

moz e z ądac  wynagrodzenia, dopo ki 

przyrzeczona przezen  praca nie zostanie 

s wiadczona w całos ci. Nie oznacza to jednak,  

z e pracownik nie moz e pobierac  periodycznej 

pensji – ust. 2 przewiduje, z e wynagrodzenie 

przyrzeczone za dany, konkretnie okres lony 

okres s wiadczenia pracy staje się wymagalne  

z upływem tego okresu, a zatem po stronie 

pracownika będzie powstawac  roszczenie  

o wynagrodzenie za pracę z upływem kaz dego  

z wyznaczonych umową okreso w  

(np. co tydzien  lub co miesiąc). Art. 24 ust. 2 

Ro do -kijun-ho  wprowadza w tym zakresie 

regułę, stanowiącą, z e okres pomiędzy 

wypłatami nie powinien byc  dłuz szy,  

niz  1 miesiąc; dotyczy to jednak jedynie 

podstawy wynagrodzenia. Natomiast art. 27 

pozwala na odstępstwo od tej reguły  

w wypadku stosowania pracy na akord  

lub umowy o pracę zawartej na czas 

wykonywania okres lonej pracy.  

Z art. 625 wynika natomiast 

charakterystyczna dla Japonii zasada 

                                                 
15  Szerzej na temat praktycznego zakresu 
obowiązywania norm antydyskryminacyjnych  
w japońskim prawie pracy por. T. Banyś, ..., ss. 16-23. 
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osobistos ci stosunku pracy, odro z niająca 

umowę o pracę od umo w o dzieło bądz   

zlecenia. Zgodnie z nią, pracodawca nie moz e 

wykonywania swoich uprawnien  ze stosunku 

pracy powierzyc  osobom trzecim, chyba,  

z e uzyska w tym przedmiocie zgodę pracownika 

(ust. 1). Nie oznacza to jednak koniecznos ci 

uzyskiwania zgody na wprowadzenie przez 

pracodawcę podległos ci słuz bowej w ramach 

wewnętrznej organizacji pracy. Podobnie, 

pracownik nie moz e w s wiadczeniu pracy 

posłuz yc  się osobami trzecimi, o ile pracodawca 

nie wyrazi na takie rozwiązanie zgody (ust. 2). 

W wypadku naruszenia przez pracownika 

obowiązku uzyskania zgody pracodawcy  

na posłuz eniu się w s wiadczeniu pracy osobami 

trzecimi, pracodawca jest władny odstąpic   

od wiąz ącej strony umowy o pracę, w kto rym  

to wypadku umowę traktuje się w zasadzie  

jak niezawartą. Dodatkową konsekwencją,  

nie wynikającą wprost z przepisu, jest  

to, z e w wypadku niezawinionej niemoz nos ci 

s wiadczenia pracy przez pracownika nastąpi 

wygas nięcie łączącego strony zobowiązania. 

Umowa o pracę w kształcie kodeksowym 

moz e zasadniczo byc  zawarta na dowolny  

okres. Moz e to byc  umowa u pracę na czas 

okres lony, na czas nieokres lony, na czas 

wykonania okres lonej pracy, a nawet na czas 

z ycia okres lonej osoby lub oso b (co przepisy 

Minpo  przewidują expressis verbis). Pewne 

ograniczenia w tym zakresie przewiduje art. 14 

Ro do -kijun-ho , kto ry stanowi, z e co do zasady 

umowy o pracę zawarte na czas okres lony 

powinny byc  zawierane na okres 

nieprzekraczający 3 lat, a w wypadku  

tzw. umo w eksperckich lub umo w zawieranych 

z pracownikami, kto rzy ukon czyli 60 rok z ycia, 

umowa nie powinna byc  zawarta na czas 

przekraczający 5 lat.  

Zgodnie z art. 626 Minpo , jez eli okres,  

na jaki umowa o pracę została zawarta 

przekracza 5 lat, bądz  tez  długos c  zatrudnienia 

jest powiązana bezpos rednio z długos cią z ycia 

jednej ze stron stosunku pracy bądz  okres lonej 

osoby trzeciej, kaz da ze stron moz e  

w dowolnym momencie wypowiedziec  

stosunek pracy po upływie okresu 

pięcioletniego; w wypadku stosunko w pracy 

mających u swej podstawy kształcenie 

zawodowe (czeladnictwo) w handlu bądz  

przemys le, okres, po jakim moz na 

wypowiedziec  umowę o pracę wynosi 10 lat 

(ust. 1). Okres wypowiedzenia wynosi w obu 

wypadkach 3 miesiące (ust. 2). 

Regulację dotyczącą umo w o pracę  

na czas nieokres lony zawiera natomiast  

art. 627. Zgodnie z nim, w takim wypadku kaz da 

ze stron stosunku pracy moz e wypowiedziec  

umowę w kaz dym czasie, a okres 

wypowiedzenia wynosi w takim wypadku dwa 

tygodnie od momentu złoz enia przez stronę 

os wiadczenia woli (ust. 1). Jez eli wynagro-

dzenie z tytułu umowy o pracę na czas 

nieokres lony jest ustalone periodycznie i okres 

pomiędzy wypłatami wynagrodzenia wynosi 

mniej, niz  6 miesięcy, dokonanie przez stronę 

wypowiedzenia nie wyłącza uprawnienia 

pracownika za okres obejmujący wypo-

wiedzenie, pod warunkiem, z e wypowiedzenie 

zostanie dokonane w pierwszej połowie 

umo wionego okresu (ust. 2). W sytuacji,  
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w kto rej wynagrodzenie umo wione jest  

za okres wynoszący 6 miesięcy lub więcej, 

zachowanie prawa do wynagrodzenia za dany 

okres wymaga dokonania wypowiedzenia 

przynajmniej 3 miesiące przed rozwiązaniem 

stosunku pracy (ust. 3). 

Stosunek pracy moz e zostac  rozwiązany 

ro wniez  bez wypowiedzenia. Art. 628 

przewiduje w tym zakresie ogo lną zasadę, 

zgodnie z kto rą niezalez nie od rodzaju  

umowy o pracę (nawet, gdy jest to umowa  

na czas okres lony), jes li zachodzą przyczyny 

niedające się uniknąc , kaz da ze stron moz e 

rozwiązac  stosunek o pracę ze skutkiem 

natychmiastowym. Przyczyny te mogą dotyczyc  

zaro wno jednej ze stron umowy, oso b trzecich, 

bądz  tez  i miec  charakter vis maior. Mogą 

ro wniez  byc  zaro wno obiektywne, jak  

i subiektywne. Jes li jednak przyczyny  

te zajdą z winy kto rejs  ze stron umowy, ponosi 

ona odpowiedzialnos c  odszkodowawczą  

z tytułu rozwiązania stosunku o pracę. 

Szczego lną sytuację w stosunku  

do hipotezy art. 628 przewiduje art. 15 ust. 2 

Ro do -kijun-ho , kto ry daje pracownikowi 

jednostronne prawo rozwiązania umowy  

o pracę ze skutkiem natychmiastowym  

w wypadku, w kto rym warunki s wiadczenia 

pracy oraz inne okolicznos ci, takie jak  

wysokos c  wynagrodzenia, odbiegają od ustalen  

wynikających z umowy o pracę. 

Art. 629 ust. 1 zawiera m. in. Domnie-

manie zawarcia przez strony kolejnej umowy  

o pracę w sytuacji, w kto rej po upływie okresu 

zatrudnienia pracownik nadal s wiadczy pracę 

za wiedzą pracodawcy i w braku jego 

sprzeciwu. W takiej sytuacji Minpo  wprowadza 

domniemanie, z e została zawarta kolejna, taka 

sama umowa o pracę o tres ci identycznej  

z postanowieniami umowy poprzedniej. Jednak 

pracownik moz e złoz yc  os wiadczenie  

o wypowiedzeniu umowy o pracę w trybie  

art. 627, a więc tak, jak przy umowie na czas 

nieokres lony. 

Regułę zawartą w art. 629 ust. 1 

zasadniczo nalez y uznac  za obowiązującą tylko 

w braku odmiennego os wiadczenia woli 

pracodawcy. Jak się wydaje, os wiadczenie  

w tym przedmiocie powinno zostac  złoz one 

przez pracodawcę niezwłocznie, a spo z nione 

os wiadczenie pracodawcy nie będzie 

wywoływac  skutko w prawnych, chyba,  

z e od początku strony nie zamierzały zawrzec  

kolejnej umowy o pracę. Nowa umowa jest 

zawierana na czas ro wny okresowi trwania 

umowy poprzedniej, nawet, jes li okres 

faktycznie s wiadczonej pracy jest (lub był) 

odmienny. 

W sytuacji kontynuowania zatrudnienia 

w trybie art. 629 ust. 1 wygasają wszelkie 

zabezpieczenia roszczen  ze stosunku pracy 

ustanowione na rzecz kto rejkolwiek ze stron 

umowy; ograniczenie to nie dotyczy jedynie 

polis ubezpieczeniowych z tytułu wyrządzenia 

pracodawcy szkody przez celowe działanie 

pracownika (ust. 2), one bowiem mają 

charakter umowy pracodawcy z osobą trzecią. 

Art. 630 przewiduje odpowiednie 

stosowanie do umo w o pracę przepisu art. 620 

Minpo . Oznacza to, z e wypowiedzenie lub 

rozwiązanie umowy o pracę wywiera skutek  

ex nunc, przy czym nie stoi to na przeszkodzie 
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dochodzeniu przez kto rąkolwiek ze stron 

naprawienia szkody na zasadach ogo lnych, 

jez eli ustanie stosunku pracy nastąpiło z winy 

jednej ze stron. 

W mys l art. 631, w wypadku ogłoszenia 

upadłos ci pracodawcy, pracownik lub syndyk 

masy upadłos ci16 moz e rozwiązac  umowę  

o pracę w trybie art. 627 nawet, jez eli umowa ta 

została zawarta na czas oznaczony. Szczego lną 

cechą rozwiązania umowy o pracę w tym trybie 

jest niemoz nos c  dochodzenia przez stronę 

umowy o pracę odszkodowania z tytułu 

rozwiązania umowy o pracę. 

Na marginesie nalez y wskazac ,  

z e stosunek pracy ustanie poza wyz ej 

wskazanymi wypadkami takz e w wypadku 

zakon czenia pracy, na czas wykonywania kto rej 

umowa o pracę została zawarta, a takz e wraz  

ze s miercią pracownika, co wynika niejako 

wprost z obligacyjnego charakteru umowy  

o pracę w prawie japon skim. 

 

Podsumowanie 

Umowa o pracę (kojo  keiyaku), 

uregulowana w japon skim kodeksie cywilnym 

(Minpo ) jest zasadniczą podstawą s wiadczenia 

pracy w prawie japon skim. Regulacja 

kodeksowa wprowadza w duz ej mierze o model 

zobowiązaniowy przy zastrzez eniu podpo-

rządkowania pracodawcy, jednakz e ustawy  

z zakresu prawa pracy, w tym przede wszystkim 

ustawa o minimalnych standardach 

zatrudnienia (Ro do -kijun-ho ) wprowadzają 

szereg dodatkowych postanowien  do tres ci 

                                                 
16 破産管財人. 

umowy między stronami, kto rych częs c   

ma charakter essentialia negotii. W związku  

z powyz szym umowa ta ma charakter umowy 

zobowiązaniowej prawa cywilnego z jednej 

strony, a umowy prawa pracy z drugiej. Pomimo 

jednakz e znacznej ingerencji przepiso w prawa 

pracy w tres c  umowy o pracę, ustawodawca 

japon ski nie zdecydował się na odrębną 

regulację umowy o pracę, poprzestając  

na dąz eniu do harmonizacji w tym zakresie  

i zachowując uprawnienia stron umowy  

do kształtowania jej postanowien  w pewnym 

zakresie, przede wszystkim tam, gdzie nie jest 

to sprzeczne ze standardami prawa pracy. 

Pomimo hybrydowego modelu regulacji a byc  

moz e w jakiejs  częs ci włas nie dzięki temu, 

umowa o pracę oparta jest na rozwiązaniach  

w pewnej przynajmniej częs ci podobnych  

do znanych prawnikom kontynentalnym. Jako 

taka, zwłaszcza w dobie dąz enia do harmo-

nizacji prawa na szczeblu międzynarodowym 

stanowi ciekawy materiał do badan  

prawnoporo wnawczych. 

 

ABSTRACT 

Japanese employment contract, koyo  

keiyaku, is based both on the regulations of the 

Japanese Civil Code of 1896 (Minpo ) and 

Japanese labour law, of which the Labor 

Standards Act of 1947 (Ro do -kijun-ho ) is the 

most important and imposes certain important 

limitations upon the contract itself. The article 

focuses on outlining the core of the civil/labour 

hybrid regulation of the employment contract 

and provides a quick summation of the labour 

contract model in present-day Japan as set forth 
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by the regulations of Minpo . 
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Roszczenia odszkodowawcze typu wrongful birth i wrongful conception 

w świetle polskiego systemu prawnego 

 

Karolina Pazdan 

 

Wstęp 

 

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie 

istoty roszczeń odszkodowawczych typu 

wrongful birth i wrongful conception na tle 

polskich przepisów prawa oraz w świetle 

precedensowych polskich orzeczeń Sądu 

Najwyższego jak i próba oceny ich zasadności. 

Zagadnienia roszczeń wrongful birth i wrongful 

conception są w naszym kraju tematem 

kontrowersyjnym, spornym, budzącym wiele 

wątpliwości natury prawnej, ale przede 

wszystkim moralnej. Tematy te są przedmiotem 

żywych dyskusji w mediach, w piśmiennictwie 

prawniczym, w internecie. Niejednokrotnie 

padają także pytania o konstytucjonalność tego 

typu  roszczeń. Wszystko to rodzi potrzebę 

próby analizy oraz oceny zasadności  

i dopuszczalności wytaczania takich powództw. 

  

1. Roszczenia odszkodowawcze typu 

Wrongful Birth 

  

1.1. Zagadnienia wstępne – 

wyjaśnienie pojęcia, zakres 

przedmiotowy i podmiotowy 

roszczenia Wrongful Birth 

 

 Pojęcie wrongful birth („niedobre 

urodzenie”) expressis verbis oznacza przypadki 

wniesienia powództwa przez rodziców, przeciw 

pozwanemu, który poprzez swe niedbalstwo 

lub zawinione postępowanie pozbawił  

ich możliwości dokonania aborcji, wskutek 

czego urodziło się dziecko upośledzone,  

z wadami genetycznymi lub innymi ciężkimi 

uszkodzeniami1. Chodzi tutaj między innymi  

                                                 
1 Z. Pepłowska, Odpowiedzialność cywilna lekarza z 
tytułu wrongful life, wrongful birth i wrongful 
conception w prawie USA, 
http://www.czytelniamedyczna.pl/1129,odpowiedz
ialnosc-cywilna-lekarza-z-tytulu-wrongful-life-

http://www.czytelniamedyczna.pl/1129,odpowiedzialnosc-cywilna-lekarza-z-tytulu-wrongful-life-wrongful-birth-i-wrongfu.html
http://www.czytelniamedyczna.pl/1129,odpowiedzialnosc-cywilna-lekarza-z-tytulu-wrongful-life-wrongful-birth-i-wrongfu.html
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o sytuacje w których ciąża kwalifikowała się  

do zabiegu aborcji z powodu wystąpienia 

przesłanek uzasadniających prawną 

dopuszczalność tego zabiegu, jednakże 

zawinione postępowanie lekarza uniemożliwiło 

dokonanie zabiegu usunięcia tejże ciąży  

co zaskutkowało narodzinami upośledzonego 

dziecka.  

 Roszczeń z tytułu wrongful birth nie 

można utożsamiać z roszczeniami 

wywodzącymi się z poniesienia przez dziecko 

szkód prenatalnych, tj. doznanych przez 

dziecko poczęte przed urodzeniem. Podstawę 

roszczeń dziecka w tej sytuacji jest art. 446¹ 

K.C. W przypadku wrongful birth pozwanemu 

lekarzowi nie zarzuca się uszkodzenia płodu,  

a doprowadzenie do tego, że urodziło się 

upośledzone dziecko, poprzez odebranie 

kobiecie prawa do poddania się zabiegowi 

usunięcia ciąży2. Odebranie kobiecie prawa  

do poddania się zabiegowi aborcji może 

nastąpić w różnorodny sposób. Mogą to być 

między innymi przypadki w których lekarz 

bezpośrednio odmówił kobiecie wykonania 

zabiegu aborcji, w sytuacji gdy zabieg ten był 

prawnie dopuszczalny oraz przypadki  

w których to lekarz nie skierował pacjentki  

w odpowiednim czasie na badania prenatalne, 

chociaż występowało uzasadnione przy-

puszczenie, iż w danym przypadku może 

wystąpić choroba genetyczna (przypuszczenie 

                                                                             
wrongful-birth-i-wrongfu.html, stan strony www z 
19 stycznia 2012 r. 
2 K. Szutowska, Odpowiedzialność za szkodę z tytułu 
wrongful conception i wrongful birth w świetle funkcji 
odpowiedzialności odszkodowawczej w polskim 
prawie cywilnym – część I, Transformacje Prawa 
Prywatnego, 2008, nr 1/2008, s. 60. 

to może być uzasadnione faktem, że pacjentka 

posiada już upośledzone dziecko), natomiast 

gdy choroba płodu została wykryta, na legalny 

zabieg aborcji było już za późno.  

  

1.2. Podstawy roszczeń typu Wrongful 

Birth w świetle ustawy  

o planowaniu rodziny 

 

Przy omawianiu problematyki roszczenia 

wrongful birth nie sposób nie wspomnieć  

o art. 4a ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 stycznia 

1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu 

ludzkiego i warunkach dopuszczalności 

przerywania ciąży, który stanowi jedną  

z przesłanek dopuszczalności dokonania 

legalnego zabiegu przerwania ciąży. Przepis ten 

mówi explicite: „Przerwanie ciąży może być 

dokonane wyłącznie przez lekarza w przypadku 

gdy (…) badania prenatalne lub inne przesłanki 

medyczne wskazują na duże prawdopodo-

bieństwo ciężkiego i nieodwracalnego 

upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby 

zagrażającej jego życiu”3. Ponadto przepis ten 

określa, że dokonanie zabiegu przerwania ciąży 

w tym przypadku „ (…) jest dopuszczalne  

do chwili osiągnięcia przez płód zdolności  

do samodzielnego życia poza organizmem 

kobiety ciężarnej (…)”4. Jak wynika z wyżej 

przytoczonego przepisu wystąpienie upośle-

dzenia lub ciężkiej choroby płodu nie musi być 

pewne, dla dopuszczalności dokonania zabiegu 

                                                 
3 art. 4a ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. 
o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i 
warunkach dopuszczalności przerywania ciąży Dz. 
U. Nr 17, poz. 78 ze zm. 
4 art. 4a ust. 2 ustawy… Ibidiem. 

http://www.czytelniamedyczna.pl/1129,odpowiedzialnosc-cywilna-lekarza-z-tytulu-wrongful-life-wrongful-birth-i-wrongfu.html
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przerwania ciąży wystarczy duże prawdo-

podobieństwo wystąpienia tych okoliczności.  

Naruszenie prawa kobiety do przepro-

wadzenia zabiegu przerwania ciąży  

w warunkach określonych w art. 4a ust. 1 pkt. 2 

ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu 

rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach 

dopuszczalności przerywania ciąży powoduje 

powstanie roszczenia odszkodowawczego typu 

wrongful birth po stronie poszkodowanej 

kobiety. Prawo do planowania rodziny stanowi 

dobro osobiste, a naruszenie tego prawa  

w postaci odmowy przeprowadzenia zabiegu 

aborcji w przypadkach dopuszczalnych prawem 

powoduje naruszenie tego dobra osobistego, 

które gwarantuje ustawa z dnia 7 stycznia 1993 

r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu 

ludzkiego i warunkach dopuszczalności 

przerywania ciąży, uzasadnia słuszność 

dochodzenia zadośćuczynienia na podstawie 

art. 448 K.C. Przepis ten stanowi, że: „W razie 

naruszenia dobra osobistego sąd może 

przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało 

naruszone, odpowiednią sumę tytułem 

zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną 

krzywdę lub (…)”5.  

Warto również zauważyć iż dla skutecznego 

dochodzenia zadośćuczynienia z art. 448 K.C. 

jest konieczne istnienie związku 

przyczynowego pomiędzy, w tym przypadku 

zawinionym działaniem lekarza, a szkodą  

w postaci narodzin dziecka upośledzonego  

lub obciążonego inną ciężką chorobą 

genetyczną. 

                                                 
5 Art. 448  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - 
Kodeks cywilny, Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93. 

Należy także wspomnieć, że w orzeczni-

ctwie i doktrynie powstał spór czy roszczenie 

odszkodowawcze typu wrongful birth powinno 

obejmować koszty utrzymania dziecka, czy 

tylko zwiększone koszty utrzymania  

i wychowania dziecka spowodowane jego 

kalectwem, upośledzeniem6. 

  

1.3. Skarga Wrongful Birth  w polskim 

orzecznictwie - Orzeczenie Sądu 

Najwyższego z dnia 13 października 2005 r. 

 

W tym miejscu warto omówić 

precedensowe orzeczenie Sądu Najwyższego  

z dnia 13 października 2005 roku, które w swej 

istocie opiera się na klasycznej skardze 

wrongful birth. Stan faktyczny tej sprawy był 

następujący: 

Barbara W. będąc w drugiej ciąży 

zażądała w dniu 8 marca 1999 r. od lekarza 

Leszka P. przeprowadzenia zabiegu aborcji  

z przyczyn zdrowotnych oraz ze względu  

na ciężką chorobę pierwszego dziecka. Lekarz 

Leszek P. odmówił wykonania zabiegu 

przerwania ciąży nie widząc podstaw  

do przeprowadzenia tego zabiegu, jak  

i odmówił żądaniu Barbary W. skierowania  

jej na badania prenatalne, twierdząc że choroba 

genetyczna występującą u pierwszego dziecka 

Barbary W. nie stanowi podstawy  

do wykonania takich badań. Barbara W. złożyła 

skargę do Agnieszki G. pełniącej funkcję 

zastępcy dyrektora do spraw leczniczych  

                                                 
6 T. Justyński, Poczęcie i urodzenie się dziecka jako 
źródło odpowiedzialności cywilnej, Kantor 
Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2003, s. 214-216. 
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w Szpitalu w którym pracował lekarz Leszek P. 

Jako że Barbary W. nie stać było na leczenie  

w innych poradniach, pozostała pod opieką 

poradni w której pracował lekarz Leszek P.  

W dniu 27 października 1999 r. Barbara W. 

urodziła córkę, u której stwierdzono chorobę 

genetyczną w postaci ciężkiej dysplazji 

kręgosłupowo – przynasadowej (na taką samą 

chorobę cierpiało pierwsze dziecko Barbary W). 

Barbara W. po porodzie przeżyła załamanie 

psychiczne7. 

Powodowie Barbara i Stanisław W. wnieśli 

powództwo do Sądu Okręgowego w Łomży  

o zasądzenie na ich rzecz solidarnie  

od pozwanego Szpitala Wojewódzkiego  

w Łomży i zatrudnionych w nim lekarzy  

Leszka P. i Agnieszki G. zadośćuczynienia  

i odszkodowania z krzywdę oraz szkody jakie 

ponieśli wskutek odmowy skierowania 

powódki na badania prenatalne  

i uniemożliwienia przeprowadzenia zabiegu 

przerwania ciąży, mimo iż płód był zagrożony 

wadą genetyczną. Powodowie żądali 

zadośćuczynienia w wysokości 250 000zł  

na rzecz powódki oraz w wysokości 50 000zł  

na rzecz obojga powodów. Powodowie wnieśli 

także o odszkodowanie na rzecz powódki 

między innymi z tytułu utraconych zarobków, 

kosztów leczenia jak i skapitalizowanej renty 

która wyrównywałaby zmniejszone możliwości 

zarobkowe powódki przez okres 16 lat. 

Pozwani Leszek P. i Agnieszka G. wnosili  

o oddalenie powództwa z przyczyny braku 

                                                 
7 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 października 
2005 r., sygn. Akt: IV CK 161/05,  
http://prawo.legeo.pl/prawo/iv-ck-161-05/, stan 
strony www z 20. stycznia 2012 r. 

legitymacji do dochodzenia tych roszczeń 

odszkodowawczych po stronie powodów.  

Sąd Okręgowy w Łomży wyrokiem z dnia 6 

maja 2004 r. zasądził na rzecz Barbary  

W. zadośćuczynienie w wysokości 60 000zł 

oraz kwotę 6 899zł tytułem odszkodowania. 

Powodowie jak i pozwani od wyroku sądu 

pierwszej instancji wnieśli apelację. Natomiast 

od wyroku sądu drugiej instancji powodowie 

jak i pozwani wnieśli kasację do Sądu 

Najwyższego8. 

Sąd Najwyższy w swym rozstrzygnięciu  

z dnia 13 października 2005 r. przyjął 

następujące tezy: 

1. Przepis art. 4a ust. 1 pkt. 2 ustawy  

o planowaniu rodziny nie uzależnia 

dopuszczalności przerwania ciąży  

z przyczyn w nim wskazanych od ustalenia 

w sposób pewny na podstawie badań 

prenatalnych, że płód dotknięty jest 

określoną wadą genetyczną. 

2. Rodzice, a nie dziecko są legitymowani 

czynnie do dochodzenia roszczeń 

odszkodowawczych za szkodę  majątkową 

obejmującą zwiększone koszty utrzymania 

upośledzonego dziecka, ponoszone przez 

nich w wyniku zawinionego naruszenia 

przez lekarzy prawa rodziców  

do planowania rodziny i przerwania ciąży 

na podstawie art. 4a ust. 1 pkt. 2 ustawy  

z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu 

rodziny, ochronie płodu ludzkiego  

i warunkach dopuszczalności przerywania 

ciąży Dz. U. Nr 17, poz. 78 ze zm. 

                                                 
8 Ibidiem. 

http://prawo.money.pl/orzecznictwo/sad-najwyzszy/wyrok;sn;izba;cywilna,ic,v,ck,16,03,5399,orzeczenie.html
http://prawo.money.pl/orzecznictwo/sad-najwyzszy/wyrok;sn;izba;cywilna,ic,v,ck,16,03,5399,orzeczenie.html
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3. Kobiecie przysługuje, na podstawie art. 444 

§ 1 k.c. w związku z art. 361 § 1 i 2 k.c., 

roszczenie odszkodowawcze wynikające  

z majątkowych konsekwencji uniemo-

żliwienia przeprowadzenia zabiegu 

przerwania ciąży, obejmujące szkodę  

w postaci zarówno wydatków związanych 

z ciążą i porodem, jak i utratą 

spodziewanych dochodów w następstwie 

tych zdarzeń9. 

Sąd Najwyższy uznał, że doszło w tym 

przypadku do naruszenia praw Barbary W. jako 

pacjentki, co w pełni uzasadniało przyznanie 

powódce zadośćuczynienia na podstawie  

art. 448 K.C. Co do zasądzenia odszkodowania 

na podstawie art. 444 § 1 K.C. w związku  

z art. 361 § 1 i 2 K.C. Sąd Najwyższy za szkodę 

uznał uszczerbek majątkowy, który wynikał  

z konieczności ponoszenia przez rodziców 

upośledzonego dziecka dodatkowych, 

nieplanowanych kosztów jego utrzymania, 

których to nie musieliby ponosić gdyby nie 

zostało naruszone ich prawo do planowania 

rodziny oraz do dokonania decyzji  

o przerwaniu ciąży. Ta szkoda pozostaje  

w związku przyczynowym (art. 361 § 1 i 2 K.C.) 

który stanowią zawinione zaniedbania lekarzy 

które doprowadziły rodziców do uniemo-

żliwienia podjęcia decyzji o dokonaniu zabiegu 

przerwania ciąży. Należy dodać, iż tylko  

za to lekarze w tym przypadku ponoszą 

odpowiedzialność, albowiem fakt upośledzenia 

dziecka jak i fakt poczęcia dziecka pozostaje 

poza zakresem ich odpowiedzialności.  

Sąd Najwyższy słusznie uznał iż to rodzice 

                                                 
9 Ibidiem. 

posiadają legitymację czynną do dochodzenia 

wyżej wymienionych roszczeń, gdyż nie istnieje 

prawo dziecka do nieurodzenia się w sytuacji 

występowania wad płodu, a fakt urodzenia się 

dziecka, nie może być uznawany za jego szkodę. 

Zgodzić się należy także z poglądem Sądu 

Najwyższego, który w swym rozstrzygnięciu 

uznał także, że na podstawie art. 4a ust. 1 pkt. 2 

ustawy o planowaniu rodziny który mówi 

expressis verbis: „Przerwanie ciąży może być 

dokonane wyłącznie przez lekarza,  

w przypadku gdy: (…) badania prenatalne  

lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże 

prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracal-

nego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej 

choroby zagrażającej jego życiu”10,  

do dokonania zabiegu aborcji w warunkach 

określonych w przytoczonym przepisie ustawy, 

nie musi istnieć całkowita pewność 

upośledzenia płodu, wystarczy istnienie dużego 

prawdopodobieństwa, które de facto może 

wynikać z innych niż wyniki badań 

prenatalnych, przesłanek medycznych11. 

Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego  

z dnia 13 października 2005 r. ukazuje istotę 

roszczenia odszkodowawczego typu wrongful 

birth na tle obowiązujących w naszym kraju 

przepisów. Jednakże nadal orzecznictwo 

polskie w temacie skarg wrongful birth jest 

bardzo ubogie, czego przyczyny należy się 

dopatrywać w niechęci polskiego społe-

czeństwa do wytaczania takich kontro-

wersyjnych roszczeń, jak i w niskim poziomie 

                                                 
10  art. 4a ust. 1 pkt. 2 ustawy…, op. cit. 
11 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 października 
2005 r.,… op. cit. 
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świadomości prawnej społeczeństwa polskiego 

w dziedzinie skarg wrongful birth. 

 

2. Roszczenia odszkodowawcze typu 

Wrongful Conception 

  

2.1. Zagadnienia wstępne – wyjaśnienie 

pojęcia, zakres przedmiotowy  

i podmiotowy roszczenia Wrongful 

Conception 

 

Termin wrongful conception („niechciane 

poczęcie”) dotyczy sytuacji w której rodzice 

wytaczają powództwo przeciw pozwanemu, 

którego zaniedbanie lub zawinione 

postępowanie skutkuje ciążą lub narodzinami 

dziecka. Należy zauważyć iż często roszczenie 

wrongful conception jest traktowane jako 

odmiana roszczenia wrongful birth, z tą różnicą, 

że skarga wrongful conception dotyczy narodzin 

lub poczęcia dziecka zdrowego, lecz 

nieplanowanego12. Zaniedbanie lub zawinione 

postępowanie może się odnosić między innymi 

do działań lub zaniechań lekarza w sytuacji  

gdy np. niedbale przeprowadził zabieg 

sterylizacji, co zaskutkowało nieplanowanym 

poczęciem lub np. zaniedbanie farmaceuty, 

który zamiast środka antykoncepcyjnego wydał 

środek leczniczy o zupełnie innym działaniu  

niż antykoncepcyjne, co także zaskutkowało 

nieplanowaną ciążą. Wrongful conception może 

dotyczyć również sytuacji, w której niedbałe 

postępowanie lekarza podczas przepro-

wadzania zabiegu przerwania ciąży w warun-

                                                 
12 Z. Pepłowska, Odpowiedzialność cywilna lekarza…, 
op.cit. 

kach dopuszczalnych w ustawie doprowadziło 

do tego iż w rezultacie ciąża nie została 

usunięta w efekcie czego urodziło się dziecko 

zdrowe. Również sytuacja w której lekarz 

uniemożliwia pacjentce dokonanie zabiegu 

przerwania ciąży w warunkach dopuszczonych 

w ustawie i w rezultacie rodzi się zdrowe 

dziecko stanowi podstawę skargi wrongful 

conception.  

Zasadniczą kwestią roszczeń odszkodo-

wawczych typu wrongful conception jest 

żądanie pokrycia kosztów, wydatków 

związanych z utrzymaniem dziecka. 

Odszkodowanie może również objąć, oprócz 

kosztów związanych z utrzymaniem  

i wychowaniem dziecka, koszty ciąży i porodu 

jak i również zadośćuczynienie za doznaną 

krzywdę. Należy zauważyć iż szkodą  

w przypadku skargi wrongful conception nie jest 

dziecko które się urodziło, szkodą są koszty 

utrzymania dziecka, wydatki które rodzice 

muszą ponieść w związku z tym, że dziecko się 

urodziło. Należy tutaj rozdzielić osobę dziecka 

oraz szkodę13.  Podstawę dla ustalenia 

wysokości roszczenia odszkodowawczego  

o pokrycie kosztów utrzymania i wychowania 

dziecka stanowić będzie ustalenie wysokości 

zobowiązań alimentacyjnych rodziców wobec 

dziecka14. 

  

                                                 
13 K. Szutowska, Roszczenia z tytułu wrongful 
conception i wrongful birth a nadużycie prawa (art. 5 
K.C.), Transformacje Prawa Prywatnego, 2006, nr 3-
4/2006, s. 104. 
14 Ibidiem. 
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2.2. Podstawy roszczeń typu Wrongful 

Conception w świetle ustawy  

o planowaniu rodziny 

 

W omawianiu roszczeń odszkodowawczych 

typu wrongful conception nie sposób nie wrócić 

do wcześniej już wspominanej ustawy  

z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, 

ochronie płodu ludzkiego i warunkach 

dopuszczalności przerywania ciąży.  

Art. 4a ust. 1 pkt. 3 tejże ustawy mówi  

iż przerwanie ciąży może zostać dokonane gdy: 

„zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża 

powstała w wyniku czynu zabronionego”15, 

ciąża w tym przypadku może zostać usunięta 

„…jeżeli od początku ciąży nie upłynęło więcej 

niż 12 tygodni”16. Kwestie te mają istotne 

znaczenie w przypadku skargi wrongful 

conception na podstawie sytuacji w której 

lekarz, bezprawnie uniemożliwia pacjentce 

przeprowadzenie zabiegu przerwania ciąży 

która powstała wskutek czynu zabronionego, 

 w rezultacie czego rodzi się zdrowe, lecz 

nieplanowane i niechciane dziecko. Tego typu 

przypadek, zaistniały w naszym kraju, 

rozstrzygnięty przez Sąd Najwyższy  zostanie 

przedstawiony w tym artykule. 

  

 

2.3. Skarga Wrongful Conception  

w polskim orzecznictwie - Orzeczenie 

Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 

2003 r. 

 

                                                 
15 art. 4a ust. 1 pkt. 3 ustawy…, op. cit. 
16 art. 4a  ust. 2 ustawy…, Ibidiem. 

Na temat roszczenia odszkodowawczego typu 

wrongful conception w swym rozstrzygnięciu  

z dnia 21 listopada 2003 r. wypowiedział się 

Sąd Najwyższy. Stan faktyczny sprawy 

przedstawiał się następująco: Małgorzata A.  

w dniu 28 lipca 1996 r. została zgwałcona przez 

nieznanego sprawcę. W sprawie tej 

prowadzone było dochodzenie karne, jednakże 

zostało umorzone z powodu niewykrycia 

sprawcy przestępstwa. U Małgorzaty A. pod 

koniec września 1996 r. stwierdzono ciążę, 

wiek płodu określono jako 11-tygodniowy. 

Lekarz ginekolog, na żądanie Małgorzaty A. 

wystawił pacjentce skierowanie do Szpitala 

Miejskiego, celem dokonania zabiegu usunięcia 

ciąży, która pochodziła z przestępstwa. 

Małgorzata A. przebywając w Szpitalu Miejskim 

poddana została tam badaniu USG które 

wykazało 14-tygodniową ciążę. Do dokonania 

zabiegu przerwania ciąży potrzebna była zgoda 

prokuratora, ten wobec powstałych 

rozbieżności dotyczących rozpoznania 

zaawansowania ciąży wydał postanowienie  

o powołaniu biegłego ginekologa, w celu 

ustalenia dokładnego stanu zaawansowania 

ciąży Małgorzaty A. oraz w celu określenia czy 

ciąża Małgorzaty A. jest skutkiem gwałtu z dnia 

28 lipca 1996 r. Małgorzata A. na dwa 

wyznaczone terminy badania nie stawiła się  

z powodów zdrowotnych, wskutek czego zgoda  

na dokonanie zabiegu przerwania ciąży nie 

została wydana a Małgorzata A. w dniu  

30 kwietnia 1997 r. urodziła syna17. 

                                                 
17 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 
2003 r., sygn. Akt: V CK 16/03, 
http://prawo.money.pl/orzecznictwo/sadnajwyzszy
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Małgorzata A. wniosła powództwo do Sądu 

Okręgowego w Katowicach domagając się 

między innymi od pozwanych kwoty 20 000 zł 

jako zadośćuczynienia za naruszenie jej dóbr 

osobistych, odszkodowania w wysokości  

15 000 zł z powodu uniemożliwienia 

wykonywania przez nią pracy zarobkowej  

w okresie od października 1996 r.  

do 19 października 2000 r. (data wniesienia 

pozwu) oraz domagała się również przyznania 

jej małoletniemu synowi Kamilowi A. renty  

w wysokości 800 zł miesięcznie, która 

stanowiłaby równowartość kosztów jego 

utrzymania. Sąd Okręgowy w Katowicach 

wyrokiem z dnia 8 października 2001 r. oddalił 

powództwo Małgorzaty A, wobec czego 

Małgorzata A. od wyroku wydanego przez  

Sąd Okręgowy złożyła apelację, która w całości 

kwestionowała ten wyrok, do Sądu 

Apelacyjnego w Katowicach. Sąd Apelacyjny 

oddalił apelację powódki, w związku z czym 

wniesiona została kasacja. W kasacji wniesiono 

o uchylenie wyroków oraz o przekazanie 

sprawy do ponownego rozpatrzenia przez  

Sąd Okręgowy. Sąd Najwyższy w wyroku  

z dnia 21 listopada 2003 r. uchylił zaskarżony 

wyrok Sądu Apelacyjnego oraz częściowo 

wyrok Sądu Okręgowego i w tym zakresie 

przekazał sprawę do ponownego rozpoznania 

przez Sąd Okręgowy w Katowicach, natomiast  

w pozostałej części kasacja została oddalona. 

Sąd Najwyższy swe rozstrzygnięcie oparł  

na zasługującej na aprobatę tezie: „Bezprawne 

uniemożliwienie wykonania zabiegu przer-

                                                                             
/wyrok;sn;izba;cywilna,ic,v,ck,16,03,5399,orzeczeni
e.html, stan strony www z 22. stycznia 2012r. 

wania ciąży – w sytuacji określonej w art. 4a 

ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r.  

o planowaniu rodziny, ochronie płodu 

ludzkiego i warunkach dopuszczalności 

przerywania ciąży (...) – uprawnia kobietę  

do dochodzenia wyrównania szkody wynikłej  

z tego zdarzenia”18. Sąd Najwyższy trafnie 

uznał, iż zgodnie z ustawą o planowaniu 

rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach 

dopuszczalności przerywania ciąży, możliwe 

jest legalne przeprowadzenie zabiegu 

przerwania ciąży głównie w sytuacji gdy 

zachodzi uzasadnione podejrzenie iż ciąża  

ta jest skutkiem czynu zabronionego. 

Dokonanie zabiegu aborcji w tych warunkach 

wymaga potwierdzenia prokuratora, pisemnej 

zgody kobiety której zabieg ten ma dotyczyć 

oraz odpowiedniego stopnia zaawansowania 

ciąży, który nie może przekraczać 12 tygodni. 

Jeśli powyższe przesłanki zostaną spełnione 

łącznie, to kobieta ma prawo żądać 

przeprowadzenia zabiegu przerwania ciąży.  

W omawianej sprawie prawo to zostało 

naruszone. Powódka urodziła dziecko zdrowe, 

lecz niechciane w związku z czym podstawą 

roszczeń odszkodowawczych jest wyłącznie 

zmuszenie Małgorzaty A. do urodzenia dziecka 

zdrowego, pochodzącego z przestępstwa.  

Sąd Najwyższy prawidłowo uznał, że zostały  

w ten sposób naruszone dobra osobiste 

powódki, jednakże nie mógł uwzględnić  

w tej kwestii roszczenia Małgorzaty A.  

o zadośćuczynienie dotyczące zdarzeń 

mających miejsce w październiku 1996 r.  

na podstawie art. 448 K.C. gdyż artykuł  

                                                 
18 Ibidiem. 
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ten w ówczesnym brzmieniu nie obejmował 

takiej podstawy prawnej. Pojawiła się ona 

wskutek nowelizacji tego artykułu, która 

dokonana została ustawą z dnia 23 sierpnia 

1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks Cywilny, 

która weszła w życie z dniem 28 grudnia 1996 

r. 19. 

  

2.4. Stanowisko judykatury krajów 

zagranicznych 

 

Judykatura innych krajów (amery-

kańska, angielska, niemiecka, francuska...) 

zajmowała się od kilkudziesięciu lat 

problematyką roszczeń odszkodowawczych 

typu wrongful conception. Ostatecznie 

ukształtowała się tam praktyka orzecznicza 

poparta stanowiskiem doktryny, która 

ewidentnie odróżnia osobę dziecka (jako 

dobra) od kosztów które związane są z jego 

urodzeniem (jako szkody). Za nieuzasadnione 

uznano stanowisko, które toleruje sprawców 

naruszenia prawa i zapewnia im nieodpo-

wiedzialność odszkodowawczą kosztem 

interesów majątkowych urodzonego dziecka  

i jego rodziców. Uznaje się także prawo kobiety 

do uzyskania zadośćuczynienia, natomiast 

roszczeń odszkodowawczych nie przyznaje się 

dziecku które urodziło się zdrowe. Trzeba także 

wspomnieć, iż Europejski Trybunał Praw 

Człowieka również wypowiedział się na temat 

prawa nienarodzonych do życia w związku  

ze skargami przeciwników aborcji. Stwierdził 

między innymi, że ze względu na delikatność 

materii należy zapewnić państwom-stronom 

                                                 
19 Ibidiem. 

pewną swobodę działania (decyzja H. v. 

Norwegia, 19 mają 1992, skarga 17004/90, DR 

73/155). W innej sprawie natomiast uznał,  

iż zezwolenie władz Wielkiej Brytanii  

na aborcję nie było sprzeczne z art. 2 Konwencji 

o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 

Wolności (decyzja X v. Wielka Brytania, 13 mają 

1980, skarga nr 8416/79, DR 19/248, 253). 

Uznał również, iż ochrona z art. 2 Konwencji nie 

dotyczy nieurodzonego dziecka, tylko 

urodzonego (decyzja Paton v. Wielka Brytania, 

13 mają 1980, skarga nr 8416/79, DR 19/244 

oraz decyzja H. v. Norwegia, 19 mają 1992, 

skarga nr 17004/90, DR 73/155)20. 

  

3.Roszczenia odszkodowawcze typu 

Wrongful Life 

 

W świetle omawianych powyżej 

roszczeń typu wrongful birth oraz wrongful 

conception nie sposób nie wspomnieć  

o roszczeniach odszkodowawczych typu 

wrongful life („niechciane, niedobre życie”). 

Roszczenie to nie różni się niczym odnośnie 

stanu faktycznego będącego jego podstawą,  

od roszczenia wrongful birth. Jedyna różnica 

między tymi roszczeniami dotyczy tego,  

że roszczenie wrongful life podnosi dziecko  

a nie rodzice. Trzeba jednak podkreślić  

iż w orzecznictwie i literaturze zarówno 

polskiej jak i zagranicznej roszczenia typu 

wrongful life są w większości przypadków 

uznawane za niedopuszczalne, głównie  

                                                 
20 Ibidiem. 
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ze względu na stwierdzenie braku szkody  

po stronie powoda21. 

 

Wnioski 

 

 Przedstawione roszczenia odszkodowawcze 

typu wrongful birth oraz wrongful conception 

stanowią precedensowe i rzadkie rozwiązania 

prawne w polskim orzecznictwie. Przyczyn tego 

stanu należy się doszukiwać w niechęci 

polskiego społeczeństwa do wytaczania tego 

typu powództw, głownie ze względów 

moralnych. Jak stwierdził w swej wypowiedzi 

Marek Safjan,  profesor prawa, były prezes 

Trybunału Konstytucyjnego: „Po to bowiem, 

żeby uzyskać odszkodowanie, np. na leczenie 

dziecka i pokrycie kosztów jego utrzymania, 

rodzice są zmuszeni powiedzieć: my nie 

chcieliśmy narodzin tego dziecka, dla nas jego 

urodzenie jest szkodą. Są to więc sytuacje  

co najmniej dwuznaczne moralnie, z punktu 

widzenia relacji rodzice – dziecko”22. Inną 

przyczyną ubogiego dorobku polskiego 

orzecznictwa dotyczącego tych roszczeń jest 

niski poziom świadomości prawnej 

społeczeństwa, dotyczącej skarg wrongful birth 

i wrongful conception. Wszystko to powoduje  

iż nasz kraj pozostaje usytuowany daleko w tyle 

za krajami głównie amerykańskimi, angielskimi, 

niemieckimi które bardzo często i od dawna 

korzystają z rozwiązań prawnych typu wrongful 

                                                 
21 K. Szutowska, Odpowiedzialność za szkodę z tytułu 
wrongful …op. cit., s. 59. 
22 Rozmowa z M. Safjanem: Polskie prawo nie wspiera 
heroicznych rodziców,  
http://www.rp.pl/artykul/0,89398.html?p=2, (stan 
strony www z 22 stycznia 2012 r.). 

birth oraz wrongful conception, dla nas jednakże 

wciąż nowatorskich. 

 Obowiązująca Konstytucja RP udziela 

ochrony dobrom takim jak: w art. 18 (ochrona 

małżeństwa, rodziny, macierzyństwa oraz 

rodzicielstwa), w art. 30 (ochrona godności 

człowieka), w art. 38 (ochrona życia każdego 

człowieka), w art. 47 (ochrona życia 

prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia 

oraz prawo do decydowania o swoim życiu 

osobistym) oraz w art. 68 ust. 1 (prawo każdego 

do ochrony zdrowia)23.  Rodzi to poważne 

wątpliwości co do zasadności oraz 

konstytucyjności uregulowań zawartych  

w ustawie o planowaniu rodziny, zasadności 

wytaczania powództw wrongful birth  

i conception jak i prowadzi do kolizji dóbr matki 

i poczętego dziecka,  prawnie chronionych 

przez Konstytucję RP. Jednakże należy przyznać 

słuszność stanowisku, iż w wyjątkowych 

sytuacjach kiedy to prawo do życia i zdrowia 

dziecka poczętego jest w konflikcie z dobrami 

matki (takimi jak prawo do decydowania  

o swoim życiu osobistym, prawo do życia  

i zdrowia) konieczność udzielenia 

pierwszeństwa ochronie dobrom matki, 

uzasadniać będzie ograniczenie ochrony życia 

poczętego dziecka24.  

 Uregulowania prawne jak i stanowiska Sądu 

Najwyższego dotyczące powództw wrongful 

birth, wrongful conception jak i wyjątkowego 

ograniczenia ochrony życia poczętego dziecka 

należy uznać za słuszne oraz na chwilę obecną 

                                                 
23 K. Szutowska, Odpowiedzialność za szkodę z tytułu 
wrongful …op. cit., s. 69. 
24 Ibidiem, s. 70. 

http://www.rp.pl/artykul/0,89398.html?p=2
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nie wymagające zmian. Obowiązujące przepisy 

dopuszczają możliwość wyjątkowego ograni-

czenia ochrony życia poczętego dziecka  

w ściśle określonych przypadkach, ograniczając 

tę możliwość do szczególnie uzasadnionych 

sytuacji. Jest to słuszne rozwiązanie gdyż 

niekiedy zdarzają się w życiu sytuacje, które  

ze względów słuszności wymagają ograniczenia 

ochrony życia poczętego dziecka na rzecz 

ochrony dóbr matki i w stosunku do takich 

właśnie sytuacji ustawa o planowaniu rodziny 

należycie spełnia swoją rolę. Skoro zatem  

mowa o zasadności regulacji dotyczących 

wyjątkowego ograniczenia ochrony życia 

poczętego dziecka to w przypadku naruszenia, 

ograniczenia prawa do skorzystania z tych 

regulacji jak najbardziej zasadne jest 

skorzystanie z roszczeń odszkodowawczych 

typu wrongful birth oraz wrongful conception. 

Należy także zauważyć, że obowiązujące 

uregulowania prawne w stopniu wystarcza-

jącym regulują kwestie ochrony życia poczętego 

dziecka oraz sytuacje w których dopuszczalne 

jest wytoczenie powództw typu wrongful birth 

oraz wrongful conception w związku z czym  

w obecnym stanie rzeczy nie wymagają 

nowelizacji. Znaczne rozszerzenie zakresu 

obowiązywania tych uregulowań prawnych 

doprowadziłoby bowiem do nadużywania tych 

rozwiązań do celów innych niż pierwotnie 

zamierzone. 

 

 

Karolina Pazdan - Studentka IV roku Prawa  

na Wydziale Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Rzeszowskiego, seminarzystka  

w Zakładzie Prawa Handlowego  

i Gospodarczego. 
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Oświadczenie Kolegium Redakcyjnego 

Czasopisma Naukowego „Wiedza 

Prawnicza”. 

 

Kolegium Redakcyjne czasopisma 

naukowego „Wiedza Prawnicza” nie ponosi 

odpowiedzialności za nieskonsultowane  

z Redakcją gazety rozpowszechnianie 

fragmentów prac (abstraktów), przekazanych 

przed konferencją i zawierających tezy 

wystąpień, na których bazowały, publikowane 

przez czasopismo „Wiedza Prawnicza”, 

artykuły. Działania te nastąpiły przed 

przekazaniem do Redakcji tekstów 

przeznaczonych do realizowanego przez nas 

druku publikacji pokonferencyjnej oraz przed 

ukazaniem się numerów 2 i 3 z roku 2012 

„Wiedzy Prawniczej”, które zawierają pełne  

i autoryzowane teksty prac naukowych 

przekazanych przez autorów, którzy wyrazili 

zgodę na publikację. Działania polegające  

na przesyłaniu lub udostępnianiu fragmentów 

prac autorów osobom trzecim, niezwiązanymi  

z pracami redakcyjnymi „Wiedzy Prawniczej” 

nad ww. publikacjami, zostały dokonane bez 

konsultacji z Kolegium Redakcyjnym 

czasopisma naukowego „Wiedza Prawnicza”. 

Kolegium Redakcyjne czasopisma Wiedza 

Prawnicza nie było informowane o takich 

działaniach i pragnie podkreślić, że żaden  

z naszych współpracowników nie uczestniczył 

w tych działaniach ani ich nie inspirował. 

 

Kolegium Redakcyjne Czasopisma Naukowego 

„Wiedza Prawnicza” 

 

 


