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Praca tylko dla prawicowego Polaka - o ogłoszeniu,
kt�re zbulwersowało internaut�w

Kadry

Wła�ciciel kebaba z Lublina opublikował na swoim fanpejdżu ogłoszenie o pracę, w kt�rym napisał, że
obok pozytywnego nastawienia do pracy i zaangażowania, wymaga pochodzenia polskiego oraz
prawicowych pogląd�w politycznych lub apolityczno�ci. Czy to jawna dyskryminacja? O opinie
zapytali�my ekspert�w.

W sieci zawrzało. Każdy ma prawo dobiera� pracownik�w do swojej firmy, jak chce - uważają jedni.
To jawna dyskryminacja - komentują inni. Sam pracodawca tłumaczy: "Nic tak strasznego nie
podałem (...) Jeżeli większo�� moich klient�w ma poglądy prawicowe, przychodzą dlatego, że to
polski lokal, to chyba normalne, że nie potrzebujętu os�b, kt�re mają negatywne nastawienie. (...)
Chyba mam prawo do tego?".

Eksperci wyja�niają, co m�wią w tej kwestii przepisy i jakie konsekwencje mogą grozi�
pracodawcy, kt�ry w taki spos�b poszukuje pracownika.

- Przepisy nie regulują wprost sposobu formułowania ogłosze� o pracę. Nie zawierają
konkretnych wytycznych w tym zakresie - m�wi radca prawny Robert Stępie� z kancelarii
Raczkowski Paruch. Dodaje jednak, że ogłoszenie nie może by� sformułowane w spos�b, kt�ry
uzależniałby zatrudnienie kandydata od przesłanek, kt�re są w �wietle przepis�w kodeksu pracy
przesłankami dyskryminacyjnymi. O jakich przesłankach mowa?
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Zgodnie z art. 18(3a) kodeksu pracy pracownicy powinni by� r�wno traktowani w zakresie
nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunk�w zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do
szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczeg�lno�ci bez względu na płe�,
wiek, niepełnosprawno��, rasę, religię, narodowo��, przekonania polityczne, przynależno��
związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na
zatrudnienie na czas okre�lony lub nieokre�lony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu
pracy.

Dariusz G�rski z Departamentu Legalno�ci Zatrudnienia w Gł�wnym Inspektoracie Pracy (GIP)
podkre�la, że przepis wyra�nie m�wi o tym, że pracownicy powinni by� r�wno traktowani nie tylko
na etapie trwającego stosunku pracy, ale także w zakresie nawiązania stosunku pracy. - Oznacza
to, że pracodawca nie ma pełnej i nieograniczonej swobody w zakresie redagowania tre�ci
ogłosze� o pracę czy praktyki i musi pamięta�, że tre�� ogłoszenia nie może narusza� zasady
niedyskryminacji - m�wi radca prawny Katarzyna Bogatko z Polskiego Towarzystwa
Antydyskryminacyjnego.

Nawiązywanie stosunku pracy rozpoczyna się z chwilą, gdy pracodawca zaczyna poszukiwanie
pracownika, a więc np. zamieszcza ogłoszenie o pracę. Wła�nie dyskryminacja na etapie
poprzedzającym nawiązanie stosunku pracy rzutuje na powstanie tego stosunku w og�le -
podkre�lają autorzy razportu z monitoringu ogłosze� o pracę "R�wne traktowanie w zatrudnieniu.
Przepisy a rzeczywisto��".

Dariusz G�rski z GIP zaznacza, że ogłoszenia, kt�re wskazują kryteria wymienione w przepisie art.
18(3a) kodeksu pracy, mogą stanowi� naruszenie przepis�w prawa pracy, jeżeli pracodawca nie
wykaże, że kryterium, kt�re zamie�cił, jest uzasadnione obiektywnymi przesłankami, np.
okre�lonymi predyspozycjami psychofizycznymi wymaganymi dla danego zawodu czy stanowiska.
- W takiej sytuacji nie ma bowiem mowy o dyskryminacji - dodaje. - Ale zawsze trzeba pamięta�,
że jeżeli takich obiektywnych przesłanek nie ma, to dochodzi do naruszenia prawa. Każde
kryterium, kt�re r�żnicuje sytuację lub kandydata do pracy ze względu na niedozwolony
parametr, będzie uznawane za dyskryminujące - m�wi ekspert GIP.

- Kryterium wskazane w ogłoszeniu o pracę musi by� rzeczywistym i decydującym wymaganiem
zawodowym - zaznacza ekspertka z Polskiego Towarzystwa Antydyskryminacyjnego i dodaje, że
wszystko zależy więc od tego, w jaki spos�b pracodawca będzie uzasadniał to, iż poszukuje osoby
odznaczającej się konkretną cechą.

Co ważne, katalog kryteri�w wymienionych w art. 18(3a) kodeksu pracy nie ma charakteru
zamkniętego, to wyliczenie przykładowe. Mecenas Robert Stępie� podkre�la, że w szczeg�lno�ci,
zatrudnienie nie może by� uzależnione od płci, narodowo�ci czy pogląd�w politycznych. Dodaje,
że sąd dopu�cił w przeszło�ci odstępstwo od tej zasady, ale w absolutnie wyjątkowych sytuacjach,
kiedy specyfika oraz strategia biznesowa pracodawcy obiektywnie uzasadniają zastosowanie przy
zatrudnianiu np. przesłanki dot. płci (na rynki są takie przykłady). - Musi to by� jednak
szczeg�lnie uzasadnione, a brak należytego uzasadnienia wiąże się z istotnym ryzykiem po
stronie pracodawcy - wyja�nia mecenas Stępie�.

- Formułując ogłoszenia o pracę, należy r�wnież uważa�, aby nie powiedzie� za dużo i aby
ogłoszenie nie zostało uznane za formę zobowiązania po stronie pracodawcy do zapewnienia
pracy na okre�lonych warunkach - m�wi mecenas Robert Stępie�. Jako przykład podaje
publikację ogłosze� z informacją, że na danym stanowisku można zarobi� okre�loną kwotę. -
Takie stwierdzenie nie musi oznacza� obowiązku zapłaty wynagrodzenia we wskazanej kwocie
każdemu kandydatowi przyjetemu do pracy - zaznacza radca prawny. Ostateczna kwota
wynagrodzenia będzie zależe� od kompetencji, kwalifikacji i predyspozycji kandydata, co jest
zrozumiałe i uzasadnione. Warto to jednak zaznaczy� w ogłoszeniu. Kandydat może bowiem
błędnie rozumie�, że jeżeli dostanie pracę, to zawsze za okre�loną kwotę. Takie przekonanie, cho�
nieuzasadnione, może negatywnie wpływa� na wizerunek pracodawcy - dodaje mecenas Stępie�.

Co grozi pracodawcy?

Niezgodno�� z przepisami to jedno, ale, jak w wielu przypadkach, do wyobra�ni pracodawc�w
bardziej przemawiają kary, na kt�re mogą się narazi�. Zapytali�my ekspert�w jakie mogą by�
konsekwencje zamieszczenia ogłoszenia, kt�re nosi cechy dyskryminujące.

Czytaj kolejny 

artykuł

Teraz to kandydat
decyduje, jak długo
pracodawca przechowa
jego dane
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Autor: Agnieszka Matłacz

Dariusz G�rski z Departamentu Legalno�ci Zatrudnienia w Gł�wnym Inspektoracie Pracy zaznacza,
że samo opublikowanie takiego ogłoszenia nie jest jeszcze wykroczeniem, pracodawcy nie grozi
więc żadna kara. Inspektor pracy, przeprowadzając kontrolę, może w takiej sytuacji wyda� �rodek
prawny w postaci wystąpienia lub polecenia, aby usuną� z ogłoszenia kryterium, kt�re ma
charakter dyskryminacyjny i zaniecha� takich praktyk w przyszło�ci. Wykroczeniem będzie
dopiero odmowa zatrudnienia ze względu na to kryterium. Musi doj�� do pokrzywdzenia, czyli
musi pojawi� się konkretna osoba, kt�rej pracodawca odm�wił zatrudnienia ze względu na to, że
nie ma polskiego obywatelstwa czy pogląd�w prawicowych. Wtedy będziemy mie� do czynienia z
wykroczeniem zagrożonym karą grzywny.

Gdzie można zgłosi� naruszenie? Droga jest taka sama, jak w przypadku każdego innego
naruszenia. Na stronie internetowej dostępny jest formularz skargi, kt�ry należy skierowa� do
okręgowego inspektoratu pracy, wła�ciwego ze względu na siedzibę pracodawcy.

Ekspert GIP dodaje, że przepisy, o kt�rych wyżej mowa, dotyczą wyłącznie stosunku pracy. Je�li
ogłoszenie dotyczy umowy cywilnoprawnej, to nie jest to już sprawa dla Pa�stwowej Inspekcji
Pracy. W grę wchodzi w takiej sytuacji tylko sprawa cywilna.

Mecenas Katarzyna Bogatko z Polskiego Towarzystwa Antydyskryminacyjnego, że w kwestii
konsekencji, kt�re mogą spotka�  pracodawcę dopuszczającego się dyskryminacji w ogłoszeniach
o pracę/praktyki, należy odwoła� się do orzecznictwa Sądu Najwyższego, dotyczącego
dyskryminacji w zatrudnieniu. Podaje wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 marca 2000 r. I PKN
314/99, w kt�rym sąd uznał, że kandydat zgłaszający się do pracy ogłaszanej za pomocą oferty z
wykorzystaniem dyskryminującej przesłąnki, ze względu na kt�rą nie został zatrudniony, może
dochodzi� odszkodowania w granicach tzw. ujemnego interesu na podstawie przepis�w o czynach
niedozwolonych (art. 415 kodeksu cywilnego).

Jaki będzie finał?

Wypowiedzi ekspert�w wskazują, że sprawa z ogłoszeniem o pracę dla "prawdziwego Polaka" 
prawdopodobnie zako�czy się na burzy w Internecie, mimo że publikujący je przedsiębiorca nie
ma prawa żąda� od kandydata danych, o kt�rych wspomina w ogłoszeniu. Sprawa może przybra�
poważniejszy bieg dopiero wtedy, gdy wła�ciciel kebaba odm�wi zatrudnienia konkretnej osobie i
nie przejmując się przepisami, uzasadni to przesłankami, kt�re kodeks pracy uznaje za
dyskryminujące.
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