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Kwestię równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób 
niepełnosprawnych oraz równość szans kobiet i mężczyzn regulują akty 

prawne i dokumenty m. in.: 

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483,
z późn. zm.);

 Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2006., ratyfikowana przez
Polskę dnia 6 września 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1169), zwana dalej „Konwencją”;

 Traktat o Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864, z późn. zm.);

 Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie
równego traktowania.
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Przesłanki dyskryminacyjne, wymienione w art. 10
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),
do których należą:

 Płeć;                                                       Niepełnosprawność;

 Rasa lub pochodzenie etniczne;        Religia lub światopogląd;

 Wiek;                                                      Orientacja seksualna. 
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ZASADA RÓWNOŚCI SZANS I NIEDYSKRYMINACJI
- Umożliwienie wszystkim osobom – bez względu na płeć, wiek,

niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną
religię lub światopogląd, orientację seksualną – sprawiedliwego,
pełnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia
na jednakowych zasadach.

- Polityka równych szans ma na celu eliminowanie wszelkich form
i przejawów dyskryminacji.
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Zasada równości szans kobiet i mężczyzn

Zasada ta ma prowadzić do podejmowania działań na rzecz
osiągnięcia stanu, w którym kobietom i mężczyznom przypisuje się
taką samą wartość społeczną, równe praca i równe obowiązki oraz
gdy mają równy dostęp do zasobów (środki finansowe, szanse
rozwoju), z których mogą korzystać. Zasada ta ma gwarantować
możliwość wyboru drogi życiowej bez ograniczeń wynikających ze
stereotypów płci.
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Przestrzeganie zasad:
Niedyskryminacji;

Równości szans kobiet i mężczyzn;  

Nie jest tylko realizacją obowiązku prawnego, wynikającego z postanowień
dokumentów Unii Europejskiej, ale przynosi również realne korzyści ekonomiczno-
społeczne, a także jest niezbędnym warunkiem realizacji celów strategicznych
Europa 2020, dotyczących stworzenia trwałego i zrównoważonego wzrostu
gospodarczego i rozwoju społeczeństwa - osiągnięcie przez UE wskaźnika
zatrudnienia dla osób w wieku 20-64 lata (obydwu płci) na poziomie 75%.
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Bariery równościowe to przede wszystkim:

• Segregacja pozioma i pionowa na rynku pracy;

• Różnice w płacach kobiet i mężczyzn zatrudnionych na 
równoważnych stanowiskach, wykonujących te same 
obowiązki;

• Mała dostępność elastycznych rozwiązań czasu pracy;

• Niski udział mężczyzn w wypełnieniu obowiązków 
rodzinnych;

• Niski udział kobiet w procesach podejmowania decyzji;

7



Bariery równościowe to przede wszystkim:

• Przemoc ze względu na płeć;

• Niewidoczność kwestii płci w ochronie zdrowia;

• Niewystarczający system opieki przedszkolnej lub opieki 
instytucjonalnej nad dziećmi w wieku do lat 3;

• Stereotypy płci we wszystkich obszarach;

• Dyskryminacja wielokrotna, czyli ze względu na dwie lub 
więcej przesłanek. 
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Główne przyczyny  trudnej sytuacji osób niepełnosprawnych to:

• Izolacja społeczna, która jest konsekwencją braku samodzielności i konieczności
zapewnienia pomocy ze stron innych osób, skutkująca wycofaniem z aktywności
społecznej i zawodowej;

• Problem ze zdobyciem i utrzymaniem zatrudnienia, co ma związek
z niewystarczającymi możliwościami podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

• Negatywne postrzeganie osób z niepełnosprawnościami, stereotypy, uprzedzenia
związane z postrzeganiem tych osób jako pracowników mniej wydajnych,
obarczonych ryzykiem częstych zwolnień chorobowych.
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Dodatkowo przyczynami trudnej sytuacji osób niepełnosprawnych są:

• Brak przygotowania pracodawców funkcjonujących na otwartym rynku pracy do
zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami – obawy pracodawców związane
z ponoszeniem zbyt dużych kosztów zatrudnienia i świadczenia pracy przez
osoby z niepełnosprawnościami;

• Liczne bariery funkcjonalne, przede wszystkim architektoniczne, transportowe,
techniczne i w komunikowaniu się, które utrudniają im dostęp do większości
podmiotów funkcjonujących na otwartym rynku pracy, a także szkół i innych
placówek edukacyjnych – szczególnie na obszarach wiejskich.
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Równość płci 

Jest ważnym aspektem „równości szans” i przeciwdziałania
dyskryminacji.

Równość płci jest stanem, w którym kobietom i mężczyznom
przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa,
obowiązki oraz dostęp do zasobów z których mogliby
korzystać np. środki finansowe, szanse rozwoju.
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Polityka równości płci 

Polityka ta ma na celu systematyczne i świadome ocenianie przyjętej
polityki działań z perspektywy wpływu na warunki życia kobiet
i mężczyzn.

Polityka równości przeciwdziała zróżnicowaniu kobiet i mężczyzn ze
względu na stereotypowo przyjęte w społeczeństwie role, tym
samym umożliwiając wybór drogi zawodowej bez ograniczeń.
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Prawo krajowe – a równość płci 

Konstytucja RP

Art. 32. Wszyscy są równi wobec prawa. Wszyscy mają prawo do
równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być
dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym
z jakiejkolwiek przyczyny.

Art. 33. Kobieta i mężczyzna w Rzeczpospolitej Polskiej mają równe
prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym.
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Prawo krajowe – a równość płci 

Kodeks pracy –

rozdział II a. Równe traktowanie w zatrudnieniu

Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie
w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio.
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Prawo krajowe – a równość płci 
Rozporządzenie Parlamentu i Rady 1080/2006                                                 
Preambuła, Punkt 8 – na kolejnych etapach wdrażania programów operacyjnych 
współfinansowanych z EFRR państwa członkowskie i Komisja powinny 
zagwarantować niedyskryminację ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie 
etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną. 

Rozporządzenie Rady Europejskiej 1083/2006
Art. 16 – Równość mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacja w szczególności
dostępność dla osób niepełnosprawnych jest jednym z kryteriów, których należy
przestrzegać podczas określania operacji współfinansowanych z funduszy.
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Dyskryminacja 

Jakiekolwiek różnicowanie, wykluczenie lub ograniczenie ze względu
na jakiekolwiek przesłanki (np. wiek, niepełnosprawność, płeć, rasę, orientację
seksualną, pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd itp.), którego celem
lub skutkiem jest naruszenie lub zniweczenie uznania, korzystania lub wykonywania
wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności w dziedzinie polityki,
gospodarki, społecznej, kulturalnej, obywatelskiej lub w jakiejkolwiek innej,
na zasadzie równości z innymi osobami.
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Schemat powstawania dyskryminacji 

STEREOTYP EMOCJE         UPRZEDZENIE     WŁADZA          DYSKRYMINACJA 
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Stereotyp 

Uproszczony sąd dotyczący określonej grupy ludzi wyrażony na
podstawie jakiejś cechy np. kobiety/mężczyźni. Stereotyp jest trwały,
utrwalony w społeczności i powielany bez negacji.
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Uprzedzenie - jest to stereotyp w połączeniu z osobistymi
emocjami nt. danej grupy np. strachem, złością.

Dyskryminacja – nierówne, gorsze traktowanie jakiejś
osoby/osób tylko na podstawie przynależności ich do jakiejś
grupy wynikające ze stereotypów i uprzedzeń.



Rodzaje dyskryminacji 

POZIOM
Osobisty – dyskryminacja jednej 

osoby przez drugą;

Instytucjonalny – dotyczy przyjętych 
w danej instytucji praktyk 
niekoniecznie oficjalnych, np. 
preferowanych mężczyzn na 
stanowiskach kierowniczych. 

FORMA 
Bezpośrednia – występuje wtedy 

gdy pracownik z powodu jakiegoś 
uprzedzenia jest traktowany mniej 
korzystnie niż inni pracownicy;

Pośrednia – występuje wtedy gdy 
na skutek pozornie neutralnego 
postanowienia/kryterium/regulam
inu/działania występują 
dysproporcje w zakresie 
warunków zatrudnienia na 
niekorzyść danej grupy. 
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Rodzaje dyskryminacji 

Dyskryminacja wiąże się bezpośrednio 

z zależnością władzy

Przejawem dyskryminacji jest także działanie polegające
na zachęceniu innej osoby do naruszania zasady równego traktowania
w zatrudnieniu oraz zachowanie, którego skutkiem jest naruszenie
godności, poniżenie lub upokorzenie pracownika (molestowanie).
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Dyskryminacja w obszarze rynku pracy 

• Segregacja pozioma – podział sektorów gospodarki i zawodów na
tzw. „męskie” i „kobiece”, związany z niskim prestiżem sektorów
sfeminizowanych. Podział będący konsekwencją stereotypów płci.

• Segregacja pionowa – utrudniony dostęp kobiet do awansu,
zajmowania stanowisk kierowniczych i decyzyjnych (im wyższy
szczebel, tym mniej kobiet).
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Dyskryminacja w obszarze rynku pracy 

Stereotypy płci - postrzeganie kobiet jako mniej
dyspozycyjnych/gorszych pracowników.

Różnice w wynagrodzeniach – kobiety otrzymują wynagrodzenie
o około 20% niższe niż mężczyźni na tym samym stanowisku.

Nieodpłatna praca kobiet – małe zaangażowanie mężczyzn
w obowiązki domowe.
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Przykłady najczęściej spotykanych przejawów 
dyskryminacji ze względu na płeć w miejscu pracy: 

Odmowa zatrudnienia kobiety ze względu możliwości zajścia w ciążę
w okresie zatrudnienia;

Przyznanie kobiecie niższego niż mężczyźnie wynagrodzenia
za wykonanie pracy o tej samej wartości;

Odmowa awansowania kobiet na stanowiska kierownicze;

Molestowanie seksualne w miejscu pracy przez przełożonego
lub współpracowników.
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Celem polityki równości płci jest przeciwdziałanie dyskryminacji ze 
względu na płeć. 

Faktyczna równość szans – stan w którym kobietom i mężczyznom
przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa i obowiązki
oraz równy dostęp do zasobów (w tym środków finansowych i szans
rozwoju), z których mogą korzystać.

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn jest obowiązkiem prawnym.
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Podsumowując 

Należy podjąć działania w kierunku zwiększenia trwałego
udziału kobiet w zatrudnieniu i rozwoju ich kariery, a tym
samym zwalczaniu zjawiska feminizacji, ubóstwa, ograniczenia
segregacji ze względu na płeć na rynku pracy, zwalczania
stereotypów związanych z płcią w dziedzinie kształcenia
i szkoleń oraz promowania godzenia życia zawodowego
z osobistym wszystkich osób, jak również równego podziału
obowiązków opiekuńczych pomiędzy mężczyznami i kobietami.
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Źródła:

1. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans
i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn
w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

2. Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach
funduszy unijnych 2014- 2020

3. Poradnik „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami”.
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