
DYSKRYMINACJA
ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ

- CO POWINNIŚMY O NIEJ WIEDZIEĆ?
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Istotne akty prawa

międzynarodowego

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Europejska Konwencja Praw Człowieka 

Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji

kobiet (CEDAW) - nazywana również międzynarodową kartą praw

kobiet

Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy

wobec kobiet i przemocy domowej - potocznie Konwencja

stambulska



Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe

prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i

gospodarczym.

Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo do

kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego

wynagradzania za pracę jednakowej wartości, do

zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk,

pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i

odznaczeń.

1.

2.
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Art. 32 Konstytucji RP
Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do

równego traktowania przez władze publiczne.

Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym,

społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

1.

2.

Art. 33 Konstytucji RP



Dyskryminacja
(łac. discrimino - rozróżniam) oznacza odmienne traktowanie

podmiotów znajdujących się w tej samej sytuacji ze względu na

określone kryterium, np. płeć, rasa, wyznanie, orientacja

seksualna. Dyskryminacja ze względu na płeć występuje wtedy, gdy

różnicowanie sytuacji prawnej jednostek oparte jest o kryterium

płci, a więc ze względu na swoją płeć jednostka ma w jakikolwiek

sposób ograniczane swoje prawa w życiu społecznym,

politycznym, zawodowym, gospodarczym lub ma utrudniony

dostęp do edukacji czy też opieki medycznej. Zróżnicowanie takie

wydaje się niczym nieuzasadnione i niesprawiedliwe. Kryteria

odmiennego traktowania nie się obiektywne. 

W ustawie z dnia 03 grudnia 2010 roku o wdrożeniu niektórych

przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania

przyjęto termin nierówne traktowanie, które oznacza traktowanie

osób fizycznych w sposób będący jednym lub kilkoma z

następujących zachowań: dyskryminacją bezpośrednią,

dyskryminacją pośrednią, molestowaniem, molestowaniem

seksualnym, a także mniej korzystnym traktowaniem osoby

fizycznej wynikającym z odrzucenia molestowania lub

molestowania seksualnego lub podporządkowania się

molestowaniu lub molestowaniu seksualnemu, oraz zachęcanie do

takich zachowań i nakazywanie tych zachowań. 
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gwarantowanie kobietom określonej puli miejsc w rekrutacji na

uczelnię wyższą

gwarantowanie kobietom wyznaczonej ilości miejsc na listach

wyborczych do parlamentu

Ważne jest to, że działanie podejmowane w celu zapobiegania

dyskryminacji oraz w celu wyrównywania praw i usunięcia

niedogodności nie może być traktowane jako dyskryminacja. Jest to

tzw. dyskryminacja pozytywna, o której mówi art. 11 ustawy o

wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie

nierównego traktowania oraz art. 4 ust. 4 Konwencji stambulskiej.

W Konwencji stambulskiej również wyraźnie wskazano, że wszelkie

środki zapobiegające przemocy powinny być pozbawione

dyskryminacji ze względu na płeć, a więc takiej samej ochronie powinni

podlegać także mężczyźni jako ofiary przemocy. 

Przykłady: 

Dyskryminacja pozytywna
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Wyróżniamy następujące formy

dyskryminacji ze względu na płeć:
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dyskryminacja bezpośrednia

dyskryminacja pośrednia

molestowanie

molestowanie seksualne

W Konwencji stambulskiej jako formę dyskryminacji ze względu

na płeć wskazuje się również przemoc w sferze publicznej

i prywatnej. 



Dyskryminacja

bezpośrednia

określenie w ogłoszeniu o pracę

takich kryteriów, które

jednoznacznie wskazują, że na

danym stanowisku zostanie

zatrudniony tylko mężczyzna

różnicowanie wynagrodzeń

mężczyzn i kobiet na tym

samym stanowisku

to sytuacja, w której osoba fizyczna

ze względu na płeć, rasę,

pochodzenie etniczne,

narodowość, religię, wyznanie,

światopogląd, niepełnosprawność,

wiek lub orientację seksualną jest

traktowana mniej korzystnie niż

jest, była lub byłaby traktowana

inna osoba w porównywalnej

sytuacji .

Ta forma dyskryminacji jest jawna. 

Przykłady: 
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Dyskryminacja pośrednia

przyjęcie takich kryteriów udziału w szkoleniu, że mogą wziąć w nim

udział tylko kobiety lub tylko mężczyźni

ustalenie takich kryteriów awansu, że może uzyskać go tylko

kobieta lub mężczyzna

to sytuacja, w której dla osoby fizycznej ze względu na płeć, rasę,

pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd,

niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną na skutek pozornie

neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego

działania występują lub mogłyby wystąpić niekorzystne dysproporcje

lub szczególnie niekorzystna dla niej sytuacja, chyba że postanowienie,

kryterium lub działanie jest obiektywnie uzasadnione ze względu na

zgodny z prawem cel, który ma być osiągnięty, a środki służące

osiągnięciu tego celu są właściwe i konieczne. 

Nie ma ona charakteru jawnego, różnice są subtelne i ukryte.

Przykłady: 
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Molestowanie
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to każde niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest

naruszenie godności osoby fizycznej i stworzenie wobec niej

zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej

atmosfery.

krytyczne uwagi skierowane do określonego pracownika,

których podłożem jest płeć, chociażby: "Pani to się tylko do

garów nadaje" albo "co z Pana za facet, jak Pan tego nie potrafi

zrobić"

Przykłady:



 

niestosowne uwagi na temat

wyglądu

żarty z podtekstem seksualnym

dotyk bez zgody drugiej osoby

zbliżanie się do drugiej osoby

czy patrzenie na nią w sposób,

który może wywoływać

skrępowanie

to każde niepożądane zachowanie

o charakterze seksualnym wobec

osoby fizycznej lub odnoszące się

do płci, którego celem lub skutkiem

jest naruszenie godności tej osoby,

w szczególności przez stworzenie

wobec niej zastraszającej, wrogiej,

poniżającej, upokarzającej lub

uwłaczającej atmosfery; na

zachowanie to mogą się składać

fizyczne, werbalne lub

pozawerbalne elementy.

Przykłady:

Molestowanie

seksualne
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przeciwdziałanie przemocy

walka ze stereotypowym myśleniem na temat roli kobiety

wyeliminowanie różnic na rynku pracy oraz osiągnięcie

równego udziału w różnych sektorach gospodarki 

wyeliminowanie różnic w płacach i emeryturach

wyeliminowanie różnic w obowiązkach opiekuńczych

osiągnięcie równowagi płci w życiu politycznym i społecznym

stworzenie takich samych warunków dostępu do edukacji

i mężczyzny

nad dziećmi

i opieki zdrowotnej

Sposoby walki z dyskryminacją

ze względu na płeć:
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"Propagowanie równouprawnienia płci jest zadaniem Unii, we

wszystkich jej działaniach przewidzianych w Traktatach.

Równouprawnienie płci stanowi podstawową wartość UE, prawo

podstawowe i kluczową zasadę europejskiego filaru praw

socjalnych. Jest odzwierciedleniem naszej tożsamości. Stanowi

również nieodzowny warunek innowacyjności, konkurencyjności

i dobrej kondycji europejskiej gospodarki. Nasz pełen potencjał

w biznesie, polityce i społeczeństwie jako całości możemy

osiągnąć tylko wtedy, gdy wykorzystamy wszystkie nasze talenty

i naszą różnorodność. Równouprawnienie płci przyczynia się do

powstawania miejsc pracy i większej wydajności, niesie z sobą

potencjał, który musimy wykorzystać w związku z transformacją

ekologiczną i cyfrową, której się podejmujemy, i wyzwaniami

demograficznymi, przed którymi stoimy" 

Wstęp zawarty w Komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego,

Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego i Komitetu

Regionów. Unia równości: strategia na rzecz równouprawnienia płci na

lata 2020–2025.

Materiał do pobrania tutaj:

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/PL/COM-2020-152-

F1-PL-MAIN-PART-1.PDF
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Ważna data 
 

01 marca 

Międzynarodowy Dzień Bez Dyskryminacji

 

Ważny akt prawny
 

ustawa z dnia 03 grudnia 2010 roku 

o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej

w zakresie równego traktowania
(tekst jednolity z dnia 18 listopada 2020 roku,

Dz.U. z 2020 r, poz. 2156 z późn.zm.)

                         
 

 

 


