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ZAKAZ DYSKRYMINACJI ZE WZGLEÎDU NA RELIGIEÎ
LUB SÂWIATOPOGLAÎD W DYREKTYWIE RADY
UNII EUROPEJSKIEJ Z 27 LISTOPADA 2000 R.

W dniu 27 listopada 2000 r. Rada Unii Europejskiej, korzystajaÎc z kompetencji przyznanych jej zgodnie z art. 13 Traktatu UstanawiajaÎcego WspoÂlnoteÎ EuropejskaÎ1, przyjeÎøa dyrektyweÎ ustanawiajaÎcaÎ ogoÂlne warunki roÂwnego traktowania w zatrudnieniu
(2000/78/WE)2. Dyrektywa podejmuje kwestie zwiaÎzane ze zwalczaniem dyskryminacji m.in. ze wzgleÎdu na religieÎ lub sÂwiatopoglaÎd, co ±
juzÇ samo w sobie ± sytuuje jaÎ wsÂroÂd aktoÂw budzaÎcych zainteresowanie z punktu widzenia prawa wyznaniowego. NalezÇy ona ponadto do
nielicznych aktoÂw pochodnego prawa wspoÂlnotowego, w ktoÂrych wyrazÂnie podjeÎta zostaøa problematyka zwiaÎzana z sytuacjaÎ prawnaÎ
KosÂcioøoÂw i innych organizacji, ktoÂrych etyka opiera sieÎ na religii
lub przekonaniach. Znaczenie tej dyrektywy z perspektywy polskiej
dodatkowo wzmacnia fakt, zÇe pod jej wpøywem zostaøa dokonana
jedna z ostatnich nowelizacji kodeksu pracy.
1. ZAèOZÇENIA I CELE DYREKTYWY

Prawo wspoÂlnotowe tradycyjnie wiele uwagi posÂwieÎca zagwarantowaniu realizacji zasady roÂwnego traktowania w zatrudnieniu.
1
Skonsolidowany tekst Traktatu UstanawiajaÎcego WspoÂlnoteÎ EuropejskaÎ zob.:
¹Official Journal of the European Unionº, 2002, C 325 (dalej: TWE).
2
¹Official Journal of the European Unionº, 2000, L 303.
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W pierwszym okresie integracji europejskiej koncentrowano sieÎ
przede wszystkim na problematyce roÂwnego traktowania kobiet
i meÎzÇczyzn. Pierwotna wersja Traktatu Rzymskiego stanowiøa jedynie o roÂwnej pøacy za roÂwnaÎ praceÎ kobiet i meÎzÇczyzn (art. 119). Na
podstawie kolejno przyjmowanych dyrektyw wspoÂlnotowy zakaz
dyskryminacji ze wzgleÎdu na pøecÂ zostaø rozszerzony na caøaÎ dziedzineÎ zatrudnienia, co utwierdzono nasteÎpnie przez wprowadzenie do
wspoÂlnotowego prawa pierwotnego nowej normy, zawartej obecnie
w art. 141 TWE.
NasteÎpnie w prawie wspoÂlnotowym zostaøy uwzgleÎdnione roÂwniezÇ inne kryteria niedopuszczalnej dyskryminacji. Znalazøo to swoÂj
wyraz przede wszystkim w postanowieniach Traktatu Amsterdamskiego, zgodnie z ktoÂrym do Traktatu UstanawiajaÎcego WspoÂlnoteÎ
EuropejskaÎ dodano unormowanie, uprawniajaÎce RadeÎ Unii Europejskiej do podjeÎcia wøasnych dziaøanÂ, zmierzajaÎcych do zwalczania dyskryminacji bazujaÎcej na kilku roÂzÇnych przesøankach, wsÂroÂd
ktoÂrych wymieniono pøecÂ, raseÎ, pochodzenie etniczne, religieÎ lub
sÂwiatopoglaÎd, niepeønosprawnosÂcÂ, wiek oraz orientacjeÎ seksualnaÎ
(art. 13 TWE). Z kolei ten przepis staø sieÎ podstawaÎ do wydania
w 2000 r. dwoÂch kolejnych dyrektyw, zmierzajaÎcych do faktycznego
zagwarantowania realizacji zasady roÂwnego traktowania w zatrudnieniu. Jako pierwsza zostaøa przyjeÎta dyrektywa z dnia 29 czerwca
2000 r. (2000/43/WE)3 o roÂwnym traktowaniu bez wzgleÎdu na pochodzenie rasowe lub etniczne, natomiast w dyrektywie z 27 listopada
2000 r. ± stanowiaÎcej gøoÂwny przedmiot niniejszych rozwazÇanÂ ± uwzgleÎdnione zostaøy pozostaøe kryteria niedopuszczalnej dyskryminacji, wymienione w art. 13 TWE4, w tym roÂwniezÇ religia lub sÂwiatopoglaÎd5.
3

TamzÇe, L 180.
Na temat ewolucji wspoÂlnotowego zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu zob.:
M. Ma t e y - T y r o w i c z, Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu w prawie wspoÂlnotowym, w: Prawo pracy a wyzwania XXI-go wieku. KsieÎga Jubileuszowa Profesora
Tadeusza ZielinÂskiego, red. M. Matey-Tyrowicz, L. Nawacki, B. Wagner, Warszawa
2002, s. 589-593.
5
UzÇywane w tym artykule okresÂlenie ¹religia lub sÂwiatopoglaÎdº stosowane jest
jako odpowiednik angielskiego sformuøowania religion or belief, zgodnie z tøumacze4
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Cel dyrektywy z 27 listopada 2000 r. okresÂlony zostaø wyrazÂnie
w art. 1 tego aktu normatywnego. Wskazano w nim, zÇe dyrektywa
zostaøa przyjeÎta w celu realizacji w panÂstwach czøonkowskich zasady
roÂwnego traktowania w odniesieniu do zatrudnienia i pracy, czemu
ma søuzÇycÂ okresÂlenie ogoÂlnych ram dla walki z dyskryminacjaÎ ze
wzgleÎdu na religieÎ lub sÂwiatopoglaÎd, niepeønosprawnosÂcÂ, wiek lub
orientacjeÎ seksualnaÎ. W obszernym wsteÎpie przypomniano ponadto,
zÇe prawo wszystkich osoÂb do roÂwnosÂci wobec prawa i ochrony przed
dyskryminacjaÎ jest powszechnie uznawane w aktach o charakterze
mieÎdzynarodowym (pkt 4). PodkresÂlono roÂwniezÇ, zÇe dyskryminacja
ze wzgleÎdu na religieÎ lub sÂwiatopoglaÎd oraz inne wskazane w dyrektywie kryteria, jesÂli miaøaby miejsce w panÂstwach czøonkowskich,
mogøaby bycÂ przeszkodaÎ w realizacji celoÂw WspoÂlnoty, w zwiaÎzku
z czym winna bycÂ w caøej WspoÂlnocie zakazana (pkt 11-12).
JuzÇ we wsteÎpie mozÇna odnalezÂcÂ zapowiedzÂ, zÇe w dyrektywie
okresÂlone zostanaÎ wyøomy od schematycznego rozumienia zasady
roÂwnego traktowania. ZwroÂcono bowiem uwageÎ na fakt, zÇe roÂzÇnice
w traktowaniu mogaÎ bycÂ niekiedy uzasadnione obiektywnie, poniewazÇ cechy zwiaÎzane np. z religiaÎ lub sÂwiatopoglaÎdem mogaÎ stanowicÂ
istotny i determinujaÎcy wymoÂg zawodowy (pkt 23).
Na szczegoÂlnaÎ uwageÎ zasøuguje roÂwniezÇ znajdujaÎce sieÎ we wsteÎpie
dyrektywy odwoøanie do tzw. klauzuli kosÂcielnej, tj. deklaracji nr 11
w sprawie statusu KosÂcioøoÂw i organizacji niewyznaniowych, ktoÂra
zostaøa doøaÎczona do Traktatu Amsterdamskiego (pkt 24 wsteÎpu)6.
OsÂwiadczenie to, stanowiaÎce potwierdzenie zasady kompetencji
niem art. 13 TWE sporzaÎdzonym przez UrzaÎd Komitetu Integracji Europejskiej. NalezÇy jednak zwroÂcicÂ uwageÎ, zÇe w tøumaczeniach innych dokumentoÂw, ktoÂre dokonane
zostaøy przez ten UrzaÎd, sformuøowanie religion or belief zostaøo oddane w inny sposoÂb, a mianowicie jako ¹religia lub przekonaniaº (dyrektywa z 27 listopada 2000 r.)
oraz ¹wyznanie lub wiaraº (art. 21 ust. 1 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej).
6
Na temat deklaracji zob. m.in.: H. J u r o s, Klauzula o KosÂcioøach w Ukøadzie
Maastricht II, w: Europa i KosÂcioÂø, red. H. Juros, Warszawa 1997, s. 121-135; A. P r z y b o r o w s k a - K l i m c z a k, Klauzula o KosÂcioøach w Traktacie Amsterdamskim z 1997
roku, ¹Prawo ± Administracja ± KosÂcioÂøº, 2000, nr 2-3, s. 43-56; G. R o b b e r s, Europa
e religione: la dicchiarazione sullo status delle Chiese e delle organizzazioni non confessionali nell'atto finale del trattato di Amsterdam, ¹Quaderni del diritto e politica
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panÂstw czøonkowskich (a nie instytucji wspoÂlnotowych) w kwestii
okresÂlenia stosunku do religii i KosÂcioøoÂw7, uznane wieÎc zostaøo wyrazÂnie za jeden z czynnikoÂw determinujaÎcych zakres i tresÂcÂ dyrektywy. Zapowiedziano w ten sposoÂb, zÇe zatrudnienie realizowane w ramach dziaøalnosÂci KosÂcioøoÂw (a takzÇe innych organizacji, ktoÂrych
dziaøalnosÂcÂ opiera sieÎ na religii lub sÂwiatopoglaÎdzie) zostanie w dyrektywie potraktowane na zasadzie wyjaÎtku od ogoÂlnego rozumienia
zasady roÂwnego traktowania oraz zÇe dopuszczone zostanie pewne
zroÂzÇnicowanie sytuacji prawnej w poszczegoÂlnych panÂstwach czøonkowskich.
2. ZAKRES STOSOWANIA DYREKTYWY

OkresÂlajaÎc zakres stosowania dyrektywy, posøuzÇono sieÎ zaroÂwno
kryterium podmiotowym, jak i przedmiotowym (art. 3). KraÎg podmiotoÂw, do ktoÂrych dyrektywa znajduje zastosowanie, okresÂlony zostaø w sposoÂb maksymalnie szeroki. Zgodnie z art. 3 ust. 1 dyrektyweÎ ±
w granicach kompetencji WspoÂlnoty ± stosuje sieÎ bowiem do wszystkich osoÂb zaroÂwno sektora publicznego, jak i prywatnego, wøaÎcznie
z instytucjami publicznymi.
DefiniujaÎc zakres stosowania dyrektywy od strony przedmiotowej, wskazano natomiast cztery grupy kwestii, w ktoÂrych jej przepisy winny znajdowacÂ zastosowanie (art. 3 ust. 1 lit. a-d). DotyczaÎ
one po pierwsze ± warunkoÂw dosteÎpu do zatrudnienia lub pracy na
wøasny rachunek. MajaÎ wieÎc zastosowanie m.in. do kryterioÂw selekcji i warunkoÂw rekrutacji, a takzÇe ± co wyrazÂnie przewidziano w art.
3 ust. 1 lit. a ± do awansu zawodowego. DyrektyweÎ stosuje sieÎ
nasteÎpnie do warunkoÂw dosteÎpu do poradnictwa zawodowego,
ksztaøcenia zawodowego, doskonalenia i przekwalifikowania zawodowego. W trzeciej grupie kwestii, do ktoÂrych majaÎ zastosowanie
ecclesiasticaº, 1998, nr 2, s. 393-397; M. R y n k o w s k i, Status prawny KosÂcioøoÂw
i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w Unii Europejskiej, Warszawa 2004, s. 63-66.
7
O rozumieniu przywoøanej w teksÂcie zasady zob.: P. S t a n i s z, WolnosÂcÂ religijna w porzaÎdku prawnym Unii Europejskiej, w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal,
P. Stanisz, Lublin 2003, s. 423-425.
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przepisy dyrektywy, znalazøy sieÎ warunki zatrudnienia i pracy, øaÎcznie z warunkami zwalniania i wynagradzania. OstatniaÎ grupaÎ spraw,
do ktoÂrych stosuje sieÎ dyrektyweÎ, stanowiaÎ kwestie zwiaÎzane z prawem koalicji. Przepisy dyrektywy stosuje sieÎ wieÎc roÂwniezÇ do wsteÎpowania i dziaøania w organizacjach pracownikoÂw lub pracodawcoÂw
± albo tezÇ jakichkolwiek innych organizacjach ± ktoÂrych czøonkowie
wykonujaÎ okresÂlony zawoÂd, øaÎcznie z korzysÂciami, jakie dajaÎ tego
typu organizacje8.
3. RODZAJE I FORMY DYSKRYMINACJI

Zgodnie z art. 2 ust. 1 omawianej dyrektywy zasada roÂwnego
traktowania oznacza brak jakichkolwiek form dyskryminacji ze
wzgleÎdu na religieÎ, sÂwiatopoglaÎd baÎdzÂ inne kryteria okresÂlone
w art. 1. W dyrektywie zrezygnowano jednak z generalnego okresÂlenia dyskryminacji, wyroÂzÇniajaÎc jedynie dyskryminacjeÎ bezposÂredniaÎ i posÂredniaÎ (art. 2 ust. 2). Pierwsza z nich ma miejsce woÂwczas,
gdy jakasÂ osoba, z racji wyznawanej przez niaÎ religii, sÂwiatopoglaÎdu
baÎdzÂ innych kryterioÂw uwzgleÎdnionych w dyrektywie, jest traktowana mniej przychylnie nizÇ jest, byøa lub byøaby traktowana inna osoba
w poroÂwnywalnej sytuacji. Dyskryminacja posÂrednia wysteÎpuje natomiast wtedy, kiedy przepis, kryterium lub pozornie neutralna praktyka mozÇe doprowadzicÂ do powstania szczegoÂlnie niekorzystnej sytuacji dla osoÂb wyznajaÎcych danaÎ religieÎ lub sÂwiatopoglaÎd (albo odznaczajaÎcych sieÎ innymi cechami uwzgleÎdnianymi w dyrektywie).
Dyskryminacja posÂrednia nie wysteÎpuje jednak m.in. woÂwczas, gdy
obowiaÎzywanie takiego przepisu, kryterium lub praktyki jest obiektywnie uzasadnione celem, ktoÂry jest zgodny z prawem, a sÂrodki
søuzÇaÎce osiaÎgnieÎciu tego celu saÎ wøasÂciwe i konieczne9.
Poza dyskryminacjaÎ bezposÂredniaÎ i posÂredniaÎ osobno wyroÂzÇnione zostaøo szykanowanie (molestowanie), ktoÂre uwazÇa sieÎ za formeÎ
8

Zob. M. M a t e y - T y r o w i c z, Zakaz dyskryminacji, s. 602-603.
Zob. L. F l o r e k, RoÂwne traktowanie pracownikoÂw w prawie europejskim,
¹Praca i Zabezpieczenie Spoøeczneº, 2002, nr 5, s. 3.
9
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dyskryminacji, jesÂli zaistnieje niepozÇaÎdane zachowanie majaÎce zwiaÎzek z jednaÎ z przyczyn okresÂlonych w dyrektywie, a celem lub skutkiem tego zachowania jest naruszenie godnosÂci osoby oraz stworzenie oniesÂmielajaÎcej, wrogiej, ponizÇajaÎcej, upokarzajaÎcej lub uwøaczajaÎcej atmosfery. Za dyskryminacjeÎ w rozumieniu dyrektywy uwazÇa
sieÎ roÂwniezÇ tzw. polecenie dyskryminowania, tj. zachowanie polegajaÎce na zmuszaniu baÎdzÂ nakøanianiu innych osoÂb do praktykowania
zachowanÂ dyskryminacyjnych10.
4. POJEÎCIE I ZNACZENIE ¹WYMAGANÂ ZAWODOWYCHº

Dyrektywa z 27 listopada 2000 r. uwzgleÎdnia ponadto przesøankeÎ
¹wymaganÂ zawodowychº usprawiedliwiajaÎcych odsteÎpstwa od schematycznego rozumienia zasady roÂwnego traktowania. Zgodnie
z art. 4 ust. 1 panÂstwom czøonkowskim pozostawiono prawo uznania,
zÇe odmienne traktowanie ze wzgleÎdu na cechy zwiaÎzane z jednaÎ
z przyczyn uwzgleÎdnionych w dyrektywie nie stanowi dyskryminacji
woÂwczas, gdy ze wzgleÎdu na rodzaj dziaøalnosÂci zawodowej lub okolicznosÂci jej wykonywania dane cechy saÎ istotnym i determinujaÎcym
wymogiem zawodowym. Konieczne jest jednak speønienie warunku
zgodnosÂci z prawem celu, ze wzgleÎdu na ktoÂry postawione zostaøy
okresÂlone wymagania, oraz proporcjonalnosÂci samych wymaganÂ.
W doktrynie zwroÂcono uwageÎ, zÇe przedstawione unormowania
posiadajaÎ istotne znaczenie dla zasad zatrudniania nauczycieli religii
w szkoøach publicznych11. UmozÇliwiajaÎ one np. roÂzÇnicowanie sytuacji
kandydatoÂw na stanowisko katechety szkolnego z uwzgleÎdnieniem
ich religii i sÂwiatopoglaÎdu, czego ± z natury rzeczy ± domaga sieÎ
realizacja postulatu zagwarantowania wiernosÂci nauczania wobec
doktryny okresÂlonego KosÂcioøa czy innego zwiaÎzku wyznaniowego.
10

Zob. M. M a t e y - T y r o w i c z, Zakaz dyskryminacji, s. 599-602.
Zob. C. M i k, Czynniki religijny i etyczny w prawie i praktyce Unii Europejskiej, w: Materiaøy III MieÎdzynarodowej Konferencji na temat ¹Religia i wolnosÂcÂ religijna w Unii Europejskiejº, Warszawa, 2-4 wrzesÂnia 2002, red. J. Krukowski, O. Theisen, Lublin 2003, s. 153.
11
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Warto zwroÂcicÂ uwageÎ, zÇe mozÇliwosÂci odstaÎpienia od zasady roÂwnego traktowania przez panÂstwa czøonkowskie z powoøaniem sieÎ na
¹wymagania zawodoweº nie stanowiaÎ nowosÂci we wspoÂlnotowym
prawie wtoÂrnym wydanym odnosÂnie do dyskryminacji w zatrudnieniu. Ich prekursorem byøo unormowanie zawarte w dyrektywie
76/207/EWG dotyczaÎcej roÂwnosÂci traktowania kobiet i meÎzÇczyzn
w zakresie dosteÎpu do zatrudnienia, szkolenia zawodowego, awansu
zawodowego i warunkoÂw pracy. Przewidziano w niej, izÇ jej przepisy
mogaÎ nie bycÂ stosowane w odniesieniu do takich rodzajoÂw dziaøalnosÂci zawodowej, w ktoÂrych pøecÂ pracownika ± z samej natury danej
dziaøalnosÂci lub kontekstu wykonywanych czynnosÂci ± stanowi czynnik decydujaÎcy12.
Precyzyjnie okresÂlonaÎ przesøankaÎ ¹wymaganÂ zawodowychº posøuguje sieÎ roÂwniezÇ dyrektywa z 29 czerwca 2000 r. traktujaÎca o zasadzie roÂwnego traktowania bez wzgleÎdu na pochodzenie rasowe lub
etniczne. UwzgleÎdniona w niej zostaøa mozÇliwosÂcÂ wprowadzenia
przez panÂstwo czøonkowskie zroÂzÇnicowanego traktowania z odwoøaniem sieÎ do kryterium pochodzenia. Tego rodzaju zroÂzÇnicowanie jest
jednak dopuszczalne tylko woÂwczas, gdy dana cecha, powiaÎzana z pochodzeniem rasowym lub etnicznym ± ze wzgleÎdu na natureÎ danej
aktywnosÂci lub z powodu kontekstu, w jakim dana aktywnosÂcÂ jest
realizowana ± stanowi rzeczywisty i determinujaÎcy wymoÂg zawodowy. LegalnosÂcÂ zastosowania takiego rozwiaÎzania przez panÂstwo
czøonkowskie uzalezÇniona zostaøa jednak od speønienia dwoÂch dodatkowych warunkoÂw ± cel okresÂlania takich wymaganÂ musi bycÂ uprawniony, a sam wymoÂg winien bycÂ wspoÂømierny do jego znaczenia dla
danej aktywnosÂci13.
PodsumowujaÎc rozwazÇania dotyczaÎce ¹wymaganÂ zawodowychº,
nalezÇy podkresÂlicÂ, zÇe w obu dyrektywach wydanych w 2000 r. na
podstawie art. 13 TWE uznano je za podstaweÎ odstaÎpienia od schematycznego rozumienia zasady roÂwnego traktowania. W obu przy12

M. M a t e y - T y r o w i c z, Zakaz dyskryminacji, s. 603-604.
Zob. F. O n i d a, Il problema delle organizzazioni di tendenza nella direttiva
2000/78/EC attuativa dell'art. 13 del trattato sull'Unione Europea, ¹Diritto ecclesiasticoº, 2001, cz. 1, s. 904-905.
13
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padkach przesøanka ta jest przy tym podobnie rozumiana: cecha
zwiaÎzana z ktoÂrymsÂ z uwzgleÎdnianych w dyrektywach kryterioÂw
(a wieÎc m.in. z religiaÎ lub sÂwiatopoglaÎdem) uprawnia panÂstwa czøonkowskie do wprowadzenia zroÂzÇnicowanego traktowania tylko woÂwczas, gdy stanowi ona istotny i determinujaÎcy wymoÂg zawodowy i pod
warunkiem, zÇe cel jest uprawniony, a wymoÂg zachowuje proporcje14.
Â ZÇNICOWANEGO TRAKTOWANIA ZE WZGLEÎDU
5. MOZÇLIWOSÂCÂ ZRO
NA RELIGIEÎ LUB SÂWIATOPOGLAÎD W RAZIE ZATRUDNIENIA
ÂW
W RAMACH DZIAèALNOSÂCI KOSÂCIOèO

OproÂcz generalnego odniesienia do ¹wymaganÂ zawodowychº ±
jako przesøanki uprawniajaÎcej do odsteÎpstwa od zasady roÂwnego
traktowania ± omawiana dyrektywa zawiera roÂwniezÇ unormowania
szczegoÂlne, relatywizujaÎce zakaz dyskryminacji ze wzgleÎdu na religieÎ
lub sÂwiatopoglaÎd. Zgodnie z art. 4 ust. 2 panÂstwom czøonkowskim
przyznana zostaøa mozÇliwosÂcÂ uwzgleÎdnienia w ustawodawstwach
krajowych przepisoÂw szczegoÂlnych, odnoszaÎcych sieÎ do zatrudnienia
w ramach dziaøalnosÂci KosÂcioøoÂw lub innych organizacji, ktoÂrych
etyka opiera sieÎ na religii baÎdzÂ sÂwiatopoglaÎdzie. Zastosowanie takiego rozwiaÎzania nie zostaøo jednak pozostawione caøkowitej swobodzie panÂstw czøonkowskich.
MozÇliwosÂcÂ wprowadzenia odsteÎpstwa od schematycznie rozumianej zasady roÂwnego traktowania ze wzgleÎdu na religieÎ lub sÂwiatopoglaÎd zostaøa ograniczona gøoÂwnie na podstawie kryterium chronologicznego. Odmienne traktowanie ze wzgleÎdu na religieÎ lub sÂwiatopoglaÎd mozÇe bycÂ uwzgleÎdnione przede wszystkim w ustawodawstwie
krajowym, ktoÂre obowiaÎzuje w dniu przyjeÎcia dyrektywy. W przyszøym ustawodawstwie mozÇe zostacÂ przewidziane tylko woÂwczas, gdy
beÎdzie to odzwierciedleniem krajowej praktyki istniejaÎcej w dniu
przyjeÎcia dyrektywy. Tak wieÎc dzienÂ przyjeÎcia dyrektywy stanowi
w obu przypadkach punkt odniesienia przy ocenie legalnosÂci unor14

Zob. M. M a t e y - T y r o w i c z, Zakaz dyskryminacji, s. 603.
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mowanÂ relatywizujaÎcych zasadeÎ roÂwnego traktowania ze wzgleÎdu na
religieÎ lub sÂwiatopoglaÎd15.
Mimo zÇe we wsteÎpie dyrektywy odnajdujemy odwoøanie do klauzuli kosÂcielnej, przedstawione rozwiaÎzanie nie wydaje sieÎ bycÂ w peøni
z niaÎ zgodne. DoøaÎczona bowiem do Traktatu Amsterdamskiego
deklaracja nr 11 stanowi generalne potwierdzenie kompetencji
panÂstw czøonkowskich w kwestii okresÂlenia sytuacji prawnej KosÂcioøoÂw, stowarzyszenÂ i wspoÂlnot religijnych oraz organizacji niekonfesyjnych. Ograniczanie tej kompetencji poprzez ustanawianie kryterioÂw czasowych wydaje sieÎ bycÂ proÂbaÎ ograniczenia znaczenia klauzuli16. Warto roÂwniezÇ zwroÂcicÂ uwageÎ na fakt, zÇe przyjeÎta w dyrektywie cezura czasowa powoduje w panÂstwach kandydujaÎcych uzasadnione obawy, zÇe po przystaÎpieniu do struktur europejskich niemozÇliwe beÎdzie zagwarantowanie tozÇsamosÂci np. szkoÂø kosÂcielnych, jezÇeli
do tego czasu nie zostanaÎ ± w razie potrzeby ± odpowiednio zmienione krajowe ustawy z zakresu prawa pracy17.
Uznanie, zÇe odmienne traktowanie ze wzgleÎdu na religieÎ lub
sÂwiatopoglaÎd nie stanowi dyskryminacji ± zgodnie z przepisami dyrektywy ± mozÇliwe jest ponadto tylko woÂwczas, gdy ze wzgleÎdu na
charakter dziaøalnosÂci prowadzonej przez KosÂcioøy lub inne organizacje, ktoÂrych etyka oparta jest na religii lub sÂwiatopoglaÎdzie, albo
tezÇ z uwagi na kontekst, w jakim ta dziaøalnosÂcÂ jest realizowana,
¹religia lub sÂwiatopoglaÎd stanowiaÎ podstawowy, zgodny z prawem
i uzasadniony wymoÂg zawodowy, uwzgleÎdniajaÎcy etykeÎ organizacjiº18. W poroÂwnaniu z unormowaniami generalnymi dotyczaÎcymi
¹wymaganÂ zawodowychº w tym przypadku brak jest warunku, aby
cecha stanowiøa wymoÂg determinujaÎcy. PominieÎty zostaø roÂwniezÇ warunek dotyczaÎcy proporcjonalnosÂci samego wymogu, co pozwala na
15

F. O n i d a, Il problema, s. 909.
Tak roÂwniezÇ uwazÇa F. Onida, ktoÂry nadto ± jak sieÎ zdaje ± aprobuje teÎ tendencjeÎ. Zob. tamzÇe.
17
Zob. P. E r d oÈ, Wpøyw prawa Unii Europejskiej na wewneÎtrzne prawo KosÂcioøoÂw, w: Materiaøy III MieÎdzynarodowej Konferencji na temat ¹Religia i wolnosÂcÂ religijna w Unii Europejskiejº, Warszawa, 2-4 wrzesÂnia 2002, red. J. Krukowski, O. Theisen, Lublin 2003, s. 116.
18
Zob. C. M i k, Czynniki religijny i etyczny, s. 153.
16
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stwierdzenie, zÇe mamy do czynienia z szerszym wyøomem w schematycznym rozumieniu zasady roÂwnego traktowania19.
RozpatrujaÎc znaczenie sformuøowania, zgodnie z ktoÂrym religia
lub sÂwiatopoglaÎd majaÎ bycÂ podstawowym, zgodnym z prawem oraz
uzasadnionym wymogiem zawodowym, uwzgleÎdniajaÎcym etykeÎ organizacji, nalezÇy zwroÂcicÂ uwageÎ na fakt, zÇe takie ich znaczenie ma
wynikacÂ baÎdzÂ to z natury samej aktywnosÂci, baÎdzÂ tezÇ z kontekstu,
w jakim aktywnosÂcÂ jest realizowana. NalezÇy wieÎc podkresÂlicÂ, zÇe
okresÂlona religia lub sÂwiatopoglaÎd ± w sÂwietle dyrektywy ± mogaÎ
bycÂ wymagane nie tylko woÂwczas, gdy sama aktywnosÂcÂ ma charakter
religijny (ideologiczny), ale roÂwniezÇ wtedy, kiedy stawianie takiego
wymogu jest uzasadnione okolicznosÂciami sÂwiadczenia pracy. O ile
jednak w przypadku aktywnosÂci o charakterze religijnym (ideologicznym) wymoÂg okresÂlonej religii (sÂwiatopoglaÎdu) ma z natury rzeczy znaczenie podstawowe, o tyle w przypadku powoøywania sieÎ na
kontekst danej aktywnosÂci nie zawsze beÎdzie mozÇliwe wykazanie, zÇe
wymaganie dotyczaÎce religii lub sÂwiatopoglaÎdu ma taki charakter20.
W konsekwencji przyjeÎtych rozwiaÎzanÂ w dyrektywie wyrazÂnie uznano, zÇe KosÂcioøy i inne organizacje, ktoÂrych etyka opiera sieÎ na religii
lub sÂwiatopoglaÎdzie, majaÎ prawo wymagania od osoÂb, ktoÂre dla nich
pracujaÎ, aby dziaøaøy w dobrej wierze i lojalnosÂci wobec etyki organizacji.
OceniajaÎc przedstawione rozwiaÎzania, nalezÇy zwroÂcicÂ uwageÎ, zÇe ±
postrzegane generalnie ± stanowiaÎ one wyraz søusznego uwzgleÎdnienia interesoÂw KosÂcioøoÂw (i innych organizacji uwzgleÎdnionych w dyrektywie), ktoÂre z natury rzeczy winny miecÂ prawo zagwarantowania
tozÇsamosÂci prowadzonych w ich ramach zakøadoÂw pracy (w szczegoÂlnosÂci instytutoÂw o charakterze edukacyjnym czy wychowawczym)21.
19
Trudno jednak zgodzicÂ sieÎ z kategorycznym twierdzeniem, zÇe w konteksÂcie
przyjeÎtych rozwiaÎzanÂ pracownik staje sieÎ caøkowicie podporzaÎdkowany organizacji,
w ramach ktoÂrej sÂwiadczy praceÎ. Por. F. O n i d a, Il problema, s. 907-908.
20
Dla zobrazowania mozÇliwych roÂzÇnic w ocenie roÂzÇnych sytuacji faktycznych
trafne wydajaÎ sieÎ bycÂ przykøady nauczyciela religii lub filozofii w instytucie katolickim
± z jednej strony ± oraz operatora centrali telefonicznej w tymzÇe instytucie ± z drugiej.
Zob. tamzÇe, s. 911.
21
P. E r d oÈ, Wpøyw prawa, s. 115.
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NalezÇy w tym konteksÂcie podkresÂlicÂ, zÇe KosÂcioøy i inne zwiaÎzki wyznaniowe ze zrozumiaøych wzgleÎdoÂw przywiaÎzujaÎ duzÇaÎ wageÎ do zapewnienia tozÇsamosÂci prowadzonych przez siebie placoÂwek. KosÂcioÂø
katolicki mocno akcentuje np. koniecznosÂcÂ zapewnienia katolickiego
charakteru prowadzonych przez siebie uniwersytetoÂw. Z natury rzeczy wiaÎzÇe sieÎ to z okresÂlaniem wymogoÂw dotyczaÎcych zgodnosÂci postaw czøonkoÂw spoøecznosÂci akademickiej z charakterem szkoøy. Pozbawienie KosÂcioøa mozÇliwosÂci stawiania przed zatrudnianymi pracownikami wymogoÂw zwiaÎzanych z religiaÎ lub sÂwiatopoglaÎdem mogøoby prowadzicÂ do zanegowania celu istnienia samej placoÂwki22.
Dyrektywa zawiera ponadto osobne przepisy relatywizujaÎce zakaz dyskryminacji ze wzgleÎdu na religieÎ lub sÂwiatopoglaÎd w odniesieniu do Irlandii PoÂønocnej (art. 15). GøoÂwnaÎ ideaÎ, ze wzgleÎdu na ktoÂraÎ
zdecydowano sieÎ na szczegoÂlne odsteÎpstwo od zasady roÂwnego traktowania w odniesieniu do tego panÂstwa, jest daÎzÇenie do przeøamania
istniejaÎcych tam nieroÂwnosÂci oraz do wyroÂwnania szans przedstawicieli gøoÂwnych wspoÂlnot religijnych w dosteÎpie do søuzÇby w formacjach policyjnych i pracy nauczycielskiej.
Warto zwroÂcicÂ uwageÎ, zÇe odsteÎpstwa od schematycznego rozumienia zasady roÂwnego traktowania ze wzgleÎdu na religieÎ lub sÂwiatopoglaÎd nie saÎ jedynymi, ktoÂre zostaøy przewidziane w dyrektywie
obok generalnego odniesienia do ¹wymaganÂ zawodowychº. W obszernym art. 6 okresÂlono roÂwniezÇ przesøanki relatywizujaÎce zasadeÎ
roÂwnego traktowania z uwagi na wiek. Zgodnie z przepisami tego
artykuøu panÂstwa czøonkowskie mogaÎ uznacÂ, zÇe nie stanowi dyskryminacji odmienne traktowanie z powodu wieku, pod warunkiem zÇe
zostanie to w ramach prawa krajowego obiektywnie i racjonalnie
uzasadnione zgodnym z prawem celem i jezÇeli sÂrodki zastosowane
do realizacji tego celu saÎ wøasÂciwe i konieczne. PanÂstwa czøonkowskie
mogaÎ roÂwniezÇ uznacÂ, zÇe nie stanowi dyskryminacji odniesienie do
kryterium wieku przy ustalaniu warunkoÂw przyznawania lub nabywania praw do sÂwiadczenÂ emerytalnych i inwalidzkich23.
22
Zob. H. M i s z t a l, WolnosÂcÂ uniwersytetu i na uniwersytecie katolickim, ¹Studia
z Prawa Wyznaniowegoº, 2002, t. 4, s. 6-14.
23
Zob. M. M a t e y - T y r o w i c z, Zakaz dyskryminacji, s. 604.

30

PIOTR STANISZ

6. ANTYDYSKRYMINACYJNE SÂRODKI ZARADCZE

Katalog sÂrodkoÂw søuzÇaÎcych faktycznej realizacji zakazu dyskryminacji otwiera tzw. dziaøanie pozytywne (¹dyskryminacja pozytywnaº, ¹uprzywilejowanie wyroÂwnawczeº), søuzÇaÎce eliminowaniu juzÇ
istniejaÎcych nieroÂwnosÂci poprzez uøatwianie dziaøalnosÂci zawodowej
grup niedoreprezentowanych. Zgodnie z art. 7 dyrektywy zasada
roÂwnego traktowania nie stoi na przeszkodzie, aby panÂstwa czøonkowskie utrzymaøy lub przewidziaøy szczegoÂlne sÂrodki, ktoÂrych celem
jest zapobieganie lub wyroÂwnywanie faktycznie istniejaÎcych niedogodnosÂci, u ktoÂrych podstaw lezÇy m.in. religia lub sÂwiatopoglaÎd. Warto przy tym zwroÂcicÂ uwageÎ na fakt, zÇe instytucja ¹dziaøania pozytywnegoº jest juzÇ mocno ugruntowana we wspoÂlnotowym prawie odnoszaÎcym sieÎ do zasady roÂwnego traktowania w zatrudnieniu. W odniesieniu do dyskryminacji ze wzgleÎdu na pøecÂ przewidziane jest ono
obecnie w art. 141 ust. 4 TWE, w odniesieniu natomiast do pochodzenia rasowego lub etnicznego ± w dyrektywie z 29 czerwca 2000 r.24
MozÇliwosÂcÂ zastosowania ¹uprzywilejowania wyroÂwnawczegoº
przez panÂstwo czøonkowskie mozÇe znalezÂcÂ szczegoÂlne zastosowanie
po przystaÎpieniu do struktur europejskich panÂstw byøego bloku tzw.
demokracji ludowej. Faktem jest bowiem, zÇe rezÇimy komunistyczne
systematycznie dyskryminowaøy osoby niepodzielajaÎce ¹naukowego
poglaÎdu na sÂwiatº. JesÂli konsekwencje takiej polityki byøyby widoczne roÂwniezÇ dzisiaj (np. w nieproporcjonalnie maøej reprezentacji
okresÂlonej grupy religijnej w jakiejsÂ dziedzinie zatrudnienia), to nalezÇaøoby sieÎ opowiedziecÂ za mozÇliwosÂciaÎ zastosowania ¹dziaøania pozytywnegoº do czasu wyroÂwnania nieroÂwnosÂci25.
DaÎzÇenie do zagwarantowania realizacji zasady roÂwnego traktowania w zatrudnieniu znalazøo swoÂj wyraz roÂwniezÇ w naøozÇonym na
panÂstwa czøonkowskie zobowiaÎzaniu, aby dla wszystkich osoÂb, ktoÂre
uwazÇajaÎ sieÎ za pokrzywdzone w zwiaÎzku z naruszeniem wobec nich
tej zasady, dosteÎpne byøy procedury saÎdowe i administracyjne (roÂwniezÇ pojednawcze), ktoÂrych celem jest doprowadzenie do stosowania
24
25

Zob. tamzÇe, s. 604-605.
Zob. P. E r d oÈ, Wpøyw prawa, s. 117.
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zobowiaÎzanÂ wynikajaÎcych z dyrektywy. PanÂstwa czøonkowskie zobowiaÎzane zostaøy ponadto do takiego uksztaøtowania przepisoÂw krajowych, aby stowarzyszenia, organizacje i inne osoby prawne, majaÎce
interes w zapewnieniu przestrzegania dyrektywy, miaøy prawo ± za
zgodaÎ osoÂb pokrzywdzonych ± do wszczynania posteÎpowanÂ w ich
imieniu lub wspierania ich skarg26.
Istotne znaczenie dla faktycznego zagwarantowania realizacji zasady roÂwnego traktowania posiadajaÎ takzÇe zawarte w dyrektywie
przepisy dotyczaÎce cieÎzÇaru dowodu w sprawach dotyczaÎcych dyskryminacji (z wyøaÎczeniem jednak posteÎpowanÂ karnych oraz przypadkoÂw, w ktoÂrych ustalenie faktoÂw jest obowiaÎzkiem saÎdu lub innego
wøasÂciwego organu). PanÂstwa czøonkowskie zostaøy w niej zobowiaÎzane do zapewnienia ± wbrew powszechnie przyjmowanym zasadom
cywilistycznym ± aby strona uwazÇajaÎca sieÎ za pokrzywdzonaÎ musiaøa
przedstawicÂ jedynie fakty, ¹ktoÂre nasuwajaÎ przypuszczenie o zaistnieniu bezposÂredniej i posÂredniej dyskryminacjiº (art. 10 ust. 1). Strona
pozwana natomiast, daÎzÇaÎc do uwolnienia sieÎ od odpowiedzialnosÂci,
winna udowodnicÂ, zÇe nie wystaÎpiøo pogwaøcenie zasady roÂwnego
traktowania27.
WsÂroÂd obowiaÎzkoÂw obciaÎzÇajaÎcych panÂstwa czøonkowskie znalazøo sieÎ takzÇe wprowadzenie w krajowych porzaÎdkach prawnych sÂrodkoÂw niezbeÎdnych do ochrony pracownikoÂw przed zwolnieniami lub
nieprzychylnym traktowaniem, ktoÂre byøyby reakcjaÎ na dziaøanie
pracownika, zmierzajaÎce do doprowadzenia, aby przestrzegano wobec niego zasady roÂwnego traktowania (art. 11). Z kolei art. 12 nakøada obowiaÎzek upowszechniania przepisoÂw søuzÇaÎcych realizacji zasady roÂwnego traktowania, aby byøy one dosteÎpne dla wszystkich
zainteresowanych osoÂb. Dyrektywa zobowiaÎzuje ponadto panÂstwa
czøonkowskie do promowania dialogu spoøecznego, zmierzajaÎcego
do promocji zasady roÂwnego traktowania (art. 13-14).
OkresÂlenie sankcji obowiaÎzujaÎcych w razie naruszenÂ przepisoÂw
krajowych ± przyjeÎtych zgodnie z dyrektywaÎ ± pozostawione zostaøo
poszczegoÂlnym panÂstwom czøonkowskim. Zgodnie z art. 17 sankcje
26
27

Zob. L. F l o r e k, RoÂwne traktowanie pracownikoÂw, s. 5.
Zob. M. M a t e y - T y r o w i c z, Zakaz dyskryminacji, s. 607.
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te mogaÎ obejmowacÂ wypøacenie odszkodowania osobie poszkodowanej, a w kazÇdym razie powinny bycÂ skuteczne, proporcjonalne
i dolegliwe.
7. DOSTOSOWANIE PRAWA POLSKIEGO
Â W DYREKTYWY
DO WYMOGO

W odniesieniu do panÂstw czøonkowskich ostateczny termin przyjeÎcia przepisoÂw niezbeÎdnych do wykonania dyrektywy ustalony zostaø na dzienÂ 2 grudnia 2003 r.28 W stosunku do panÂstw kandydujaÎcych koniecznosÂcÂ dostosowania prawa krajowego do wymogoÂw
okresÂlonych w dyrektywie wynikaøa natomiast z generalnego obowiaÎzku przyjeÎcia acquis communautaire, co jest podstawowym warunkiem akcesji29.
Polski kodeks pracy30 byø juzÇ kilkakrotnie nowelizowany pod
kaÎtem dostosowania go do wymogoÂw prawa wspoÂlnotowego31.
W procesie dostosowawczym uwzgleÎdniony zostaø roÂwniezÇ wspoÂlnotowy zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu. Na podstawie ustawy
nowelizacyjnej z dnia 24 sierpnia 2001 r. do dziaøu I kodeksu dodany zostaø rozdziaø IIa (¹RoÂwne traktowanie kobiet i meÎzÇczyznº),
zawierajaÎcy rozbudowane unormowania odnosÂnie do zakazu dyskryminacji ze wzgleÎdu na pøecÂ32. W dniu 14 listopada 2003 r. uchwalona zostaøa ustawa, ktoÂrej celem byøo m.in. dostosowanie przepisoÂw kodeksu pracy do dwoÂch dyrektyw tyczaÎcych zakazu dyskrymi28

Na zasadzie wyjaÎtku przewidziano mozÇliwosÂcÂ przedøuzÇenia tego terminu o kolejne trzy lata w odniesieniu do unormowanÂ dotyczaÎcych dyskryminacji ze wzgleÎdu na
wiek i niepeønosprawnosÂcÂ (art. 18 dyrektywy). Zob. L. Florek, RoÂwne traktowanie
pracownikoÂw, s. 6.
29
Zob. M. H e r d e g e n, Prawo europejskie, Warszawa 2004, s. 105.
30
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. ± Kodeks pracy, Dz. U. z 1998 r., nr 21,
poz. 93, ze zm.
31
Zob. M. M a t e y - T y r o w i c z, ¹Europeizacjaº polskiego prawa pracy, w: System prawa RP w procesie europeizacji, red. M. Matey-Tyrowicz, Warszawa 2002,
s. 151-174.
32
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy ± Kodeks pracy oraz
o zmianie niektoÂrych innych ustaw, Dz. U. nr 128, poz. 1405.
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nacji w zatrudnieniu, ktoÂre zostaøy przyjeÎte w 2000 r.33 W uzasadnieniu projektu tej ustawy wyrazÂnie przywoøano m.in. dyrektyweÎ 2000/78/WE, dotyczaÎcaÎ zakazu dyskryminacji ze wzgleÎdu na
religieÎ lub sÂwiatopoglaÎd, niepeønosprawnosÂcÂ, wiek oraz orientacjeÎ
seksualnaÎ34.
Zgodnie z nowelizacjaÎ z dnia 14 listopada 2003 r. zmieniono m.in.
brzmienie usytuowanego w dziale I kodeksu rozdziaøu IIa, nadajaÎc
mu nowy tytuø ± ¹RoÂwne traktowanie w zatrudnieniuº. Unormowany w nim zakaz dyskryminacji rozciaÎgnieÎto roÂwniezÇ na kryteria inne
nizÇ pøecÂ. Wymieniono wsÂroÂd nich m.in. religieÎ oraz wyznanie
(art. 183a).
TrafnosÂcÂ zastosowanych w ustawie nowelizacyjnej okresÂlenÂ mozÇe
jednak budzicÂ waÎtpliwosÂci. Wydaje sieÎ, zÇe niedokøadnie odpowiadajaÎ
one sformuøowaniom uzÇytym w dyrektywie z 27 listopada 2000 r.
oraz w innych antydyskryminacyjnych przepisach prawa wspoÂlnotowego. Umieszczenie wsÂroÂd kryterioÂw niedopuszczalnej dyskryminacji ¹wyznaniaº obok ¹religiiº wydaje sieÎ bycÂ niewnoszaÎcaÎ nowych
tresÂci tautologiaÎ. W wieÎkszosÂci kontekstoÂw okresÂlenia ¹religiaº i ¹wyznanieº traktowane saÎ bowiem jako synonimy35. NieprecyzyjnosÂcÂ
leksykalna nie mozÇe jednak prowadzicÂ do wniosku, zÇe na gruncie
przepisoÂw znowelizowanego kodeksu pracy zasada roÂwnego traktowania w zatrudnieniu nie obejmuje kryterium przekonanÂ niebeÎdaÎcych religiaÎ (wyznaniem) i niemogaÎcych bycÂ okresÂlone jako przekonania o charakterze politycznym (ktoÂre podlegajaÎ osobnej ochronie).
Wyliczenie kryterioÂw niedopuszczalnej dyskryminacji ma bowiem
charakter egzemplaryczny, a nie taksatywny36.
W konsekwencji dokonanej nowelizacji do kodeksu pracy dodano nasteÎpnie definicjeÎ dyskryminacji bezposÂredniej oraz zmieniono
33
Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy ± Kodeks pracy oraz
o zmianie niektoÂrych innych ustaw, Dz. U. nr 213, poz. 2081.
34
Zob. Druk sejmowy nr 1162.
35
Zob. M. W i n i a r c z y k - K o s s a k o w s k a, WolnosÂcÂ sumienia i religii, ¹Studia
Prawniczeº, 2001, nr 1, s. 28.
36 Â
Swiadczy o tym sformuøowanie ¹w szczegoÂlnosÂciº, ktoÂre zostaøo uzÇyte w art.
183a kp. PodobnaÎ konstrukcjeÎ zastosowano roÂwniezÇ w zmienionym art. 113 kp, ktoÂry
sytuuje zakaz dyskryminacji wsÂroÂd podstawowych zasad prawa pracy.
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definicjeÎ dyskryminacji posÂredniej, ktoÂra do tej pory uwzgleÎdniaøa
jedynie zroÂzÇnicowanie traktowania na niekorzysÂcÂ pracownikoÂw jednej pøci. WyrazÂnie ponadto okresÂlono, zÇe przejawem dyskryminacji
jest roÂwniezÇ dziaøanie polegajaÎce na zacheÎcaniu innej osoby do naruszania zasady roÂwnego traktowania w zatrudnieniu oraz zachowanie, ktoÂrego celem lub skutkiem jest naruszenie godnosÂci, ponizÇenie
lub upokorzenie pracownika (art. 183a). Przewidziane juzÇ wczesÂniej
prawo do odszkodowania ze wzgleÎdu na naruszenie zasady roÂwnego
traktowania zostaøo rozciaÎgnieÎte roÂwniezÇ na osoby dyskryminowane
z innych powodoÂw nizÇ pøecÂ, w tym takzÇe ze wzgleÎdu na religieÎ lub
wyznanie (art. 183d).
Istotnych zmian dokonano takzÇe w unormowaniach okresÂlajaÎcych dziaøania, ktoÂre nie stanowiaÎ naruszenia zasady roÂwnego traktowania (art. 183b § 2-4). Wymieniono wsÂroÂd nich roÂwniezÇ niezatrudnianie pracownika z powodu jednej lub kilku przyczyn okresÂlonych
generalnie jako kryteria niedopuszczalnego zroÂzÇnicowania traktowania, jesÂli jest to uzasadnione m.in. wymaganiami zawodowymi stawianymi przed pracownikami. NalezÇy jednak zwroÂcicÂ uwageÎ, zÇe
wbrew przepisom dyrektywy wymagania zawodowe ± jako przesøanka relatywizujaÎca zasadeÎ roÂwnego traktowania ± nie zostaøy w kodeksie pracy blizÇej dookresÂlone. Nie uwzgleÎdniono w szczegoÂlnosÂci
unormowania, zgodnie z ktoÂrym stawiany przed pracownikami wymoÂg zawodowy ma zachowywacÂ proporcje w stosunku do jego znaczenia dla danej aktywnosÂci zawodowej. Znowelizowany kodeks pracy zawiera ponadto unormowania dotyczaÎce tzw. uprzywilejowania
wyroÂwnawczego, umozÇliwiajaÎc przejsÂciowe dziaøania celem wyroÂwnania szans wszystkich lub znacznej liczby pracownikoÂw wyroÂzÇnionych ze wzgleÎdu na religieÎ, wyznanie lub inne kryteria niedopuszczalnej dyskryminacji.
SzczegoÂlne znaczenie z punktu widzenia prawa wyznaniowego
ma dodany art. 183b § 4. Zgodnie z jego brzmieniem nie stanowi
naruszenia zasady roÂwnego traktowania w zatrudnieniu zroÂzÇnicowanie traktowania pracownikoÂw ze wzgleÎdu na religieÎ lub wyznanie, ¹jezÇeli w zwiaÎzku z rodzajem i charakterem dziaøalnosÂci prowadzonej w ramach kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych,
a takzÇe organizacji, ktoÂrych cel dziaøania pozostaje w bezposÂrednim
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zwiaÎzku z religiaÎ lub wyznaniem, religia lub wyznanie pracownika
stanowi istotne, uzasadnione i usprawiedliwione wymaganie zawodoweº. WyrazÂne uwzgleÎdnienie tego unormowania w znowelizowanym prawie pracy ± zgodnie z postanowieniami dyrektywy ± nie
pozostawia waÎtpliwosÂci, zÇe wejsÂcie Rzeczypospolitej Polskiej
w struktury europejskie nie uniemozÇliwi zachowania tozÇsamosÂci
szkoÂø i innych zakøadoÂw prowadzonych przez kosÂcielne jednostki
organizacyjne.

PODSUMOWANIE

Dyrektywa z 27 listopada 2000 r. nalezÇy do niewielu aktoÂw wspoÂlnotowego prawa pochodnego, ktoÂre w wyrazÂniejszy sposoÂb odnoszaÎ
sieÎ do sytuacji prawnej KosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych.
Jest jednoczesÂnie aktem podporzaÎdkowanym realizacji jednej z najistotniejszych idei wspoÂøczesnych panÂstw demokratycznych ± zasadzie roÂwnouprawnienia bez wzgleÎdu na takie okolicznosÂci, jak religia, sÂwiatopoglaÎd, pochodzenie, pøecÂ, wiek czy niepeønosprawnosÂcÂ.
Zasada ta stanowi roÂwniezÇ jednaÎ z podstaw statusu jednostki w prawie polskim (art. 32 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.37),
a w odniesieniu do stosunkoÂw pracy juzÇ wczesÂniej zaliczana byøa
do podstawowych zasad polskiego prawa pracy. Dostosowanie prawa polskiego do wymogoÂw okresÂlonych w dyrektywie ± i innych
wspoÂlnotowych aktach normatywnych dotyczaÎcych zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu ± nie wiaÎzaøo sieÎ wieÎc z koniecznosÂciaÎ zmiany
zasad obowiaÎzujaÎcych na gruncie tego zespoøu unormowanÂ. Przyniosøo natomiast sprecyzowanie samego zakazu dyskryminacji poprzez wyroÂzÇnienie jej rodzajoÂw i form oraz szczegoÂøowe okresÂlenie
sytuacji, ktoÂre nie stanowiaÎ naruszenia zasady roÂwnego traktowania.
Pozostaje co prawda waÎtpliwosÂcÂ, czy kazuistyczna jurydyzacja tej
zasady jest najodpowiedniejszaÎ drogaÎ do zapewnienia jej wøasÂciwej
37
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realizacji38. JesÂli jednak przyjeÎto takie rozwiaÎzanie, to dobrze sieÎ
staøo, zÇe wyrazÂnie okresÂlono, izÇ nie stanowi naruszenia zasady roÂwnego traktowania roÂzÇnicowanie pracownikoÂw ze wzgleÎdu na stawiane im wymagania zawodowe.
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