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1. W p row ad zen ie

Molestowanie i molestowanie seksualne w zakładzie pracy to nie tylko 
problem natury jurydycznej, ale również etycznej i społecznej. Wskazuje na 
to M.F. Hirigoyen, która posługuje się pojęciem „molestowanie moralne” 
w odniesieniu do niewłaściwych, nieakceptowanych przez społeczeństwo, 
sprzecznych z normami moralnymi zachowań naruszających godność lub in
tegralność psychiczną bądź fizyczną osoby1. Ponadto z perspektywy psycholo
gicznej molestowanie lub molestowanie seksualne można zakwalifikować 
jako agresję, czyli zamierzone działanie, którego celem jest wyrządzenie ko
muś szkody, straty, bólu fizycznego lub moralnego2. Z zachowaniami agre
sywnymi wiąże się nierozerwalnie destrukcja w stosunkach interpersonal
nych, także w relacjach między pracownikiem a pracodawcą, między 
pracownikiem a bezpośrednim przełożonym oraz między współpracownikami3.

Potrzeba wprowadzania uregulowań nakładających na pracodawcę obo
wiązki w zakresie przeciwdziałania molestowaniu i molestowaniu seksualne
mu w miejscu pracy lub w związku z pracą została dostrzeżona przez Między
narodową Organizację Pracy4, Radę Europy oraz Unię Europejską. Praco
dawca, posiadając uprawnienia kierownicze, może wpływać na kształtowanie 
prawidłowych relacji międzyludzkich w zakładzie pracy. Działania prewencyj
ne oraz interwencyjne odgrywają bowiem bardzo istotną rolę w eliminowaniu 
przejawów molestowania i molestowania seksualnego ze środowiska pracy.

W ramach niniejszego opracowania przedmiotem naukowej refleksji 
będą sformułowane przez polskiego ustawodawcę definicje molestowania

1 M.H. Hirigoyen, Molestowanie w pracy, tłum. M. Zerańska, Poznań 2003, s. 10-11.
2 Zob. K. Zygulski, [w:] Encyklopedia psychologii, red. W. Szewczuk, Warszawa 1998, s. 1 i n.
3 Por.: B. Hołyst, Patologia w miejscu pracy: mobbing i molestowanie seksualne, „Prokura

tu ra  i Prawo” 2004, n r 1, s. 7 i n.; D.P. Schultz, S.E. Schultz, Psychologia a wyzwania dzisiejszej 
pracy, tłum. G. K ranas, Warszawa 2002, s. 406.

4 Por. B. Hołyst, Patologie w miejscu pracy..., s. 17.
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i molestowania seksualnego oraz przyjęte przez niego rozwiązania w przed
miocie obowiązku przeciwdziałania przez pracodawcę takim zachowaniom 
w zakładzie pracy. Normatywne uregulowania w prawie polskim zostaną 
przedstawione na tle międzynarodowych i unijnych standardów.

2. M o lesto w a n ie  i m o le s to w a n ie  se k su a ln e  
-  za k resy  z n a c z e n io w e  p ojęć

Międzynarodowa Organizacja Pracy podejmuje działania na rzecz wyeli
minowania zjawiska molestowania seksualnego ze środowiska pracy. Żadna 
z konwencji MOP nie zawiera jednak definicji molestowania seksualnego 
i nie formułuje explicite zakazu tego rodzaju zachowań w miejscu pracy lub 
w związku z pracą. Zakaz ten jest wyprowadzany z Konwencji nr 111 MOP 
z 25 czerwca 1958 r. dotyczącej dyskryminacji w zakresie zatrudnienia 
i wykonywania zawodu5 . W 1988 r. Komisja ekspertów do spraw przestrzega
nia konwencji i zaleceń Międzynarodowej Organizacji Pracy, odwołując się do 
postanowień Konwencji nr 111, przedstawiła w raporcie listę zachowań, któ
re mogą być zakwalifikowane jako molestowanie seksualne. Do tego rodzaju 
zachowań zaliczono: zniewagi i obelgi, insynuacje, niestosowne uwagi na 
tem at ubioru, uczesania, wieku, sytuacji rodzinnej, lubieżne spojrzenia, róż
nego rodzaju pieszczoty lub gest o konotacji seksualnej, wprowadzenie pro
tekcjonalnych stosunków, które naruszają godność osobistą ofiary, opowiada
nie dowcipów lub prezentacja treści o charakterze pornograficznym6 .

W ramach art. 16 Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej z 3 maja 
1996 r. proklamowano prawo do poszanowania godności w miejscu pracy. 
W celu zapewnienia skutecznego wykonywania tego prawa państwa-strony 
Karty zostały zobowiązane do podejmowania, w porozumieniu z organizacjami 
pracodawców i pracowników, działań na rzecz uwrażliwiania, informowania 
i zapobiegania molestowaniu seksualnemu w miejscu pracy lub w związku 
z pracą oraz wszelkich odpowiednich środków w celu ochrony pracowników 
przed takimi zachowaniami. W Zrewidowanej Europejskiej Karcie Społecz
nej, podobnie jak na gruncie postanowień konwencji Międzynarodowej Orga
nizacji Pracy, nie zdefiniowano pojęcia molestowania seksualnego. Stanowi
sko w tej sprawie zajął natomiast Europejski Komitet Praw Społecznych. 
Wskazuje on, że molestowanie seksualne „narusza sferę prywatności, równo
wagę psychiczną, uwłacza godności pracownika, przeszkadza mu w wykony
waniu obowiązków pracowniczych, pozostaje w sprzeczności ze społecznie

5 Konwencja Nr 111 MOP została ratyfikowana przez Polskę 8 m aja 1961 r. (Dz.U. n r 42, 
poz. 218).

6 J. Warylewski, Molestowanie seksualne w miejscu pracy, „Państwo i Prawo” 1999, n r 3,
s. 61.
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akceptowanymi wzorcami postępowania w stosunkach pracy. Zainteresowa
nie seksualne staje się molestowaniem seksualnym, gdy osoba będąca przed
miotem zainteresowania okaże, że uznaje je za obraźliwe. Niepożądany cha
rakter tego zachowania stanowi istotną cechę, która pozwala odróżnić 
molestowanie seksualne od zachowania przyjacielskiego, dobrze przyjmowa
nego i odwzajemnianego”7.

Prawodawca unijny, wprowadzając uregulowania w przedmiocie równego 
traktowania w zatrudnieniu, sformułował definicje pojęć „molestowanie” 
i „molestowanie seksualne”. Tego rodzaje zachowania uznaje on expressis 
verbis za formę dyskryminacji. Molestowanie to niepożądane zachowanie 
związane z płcią, pochodzeniem rasowym lub etnicznym, religią lub przeko
naniami, niepełnosprawnością, wiekiem lub orientacją seksualną; celem lub 
skutkiem tego zachowania jest naruszenie godności osoby i stworzenie a t
mosfery zastraszenia, wrogości, poniżenia, upokorzenia lub obrazy8. Z kolei 
molestowanie seksualne występuje wówczas, gdy ma miejsce jakakolwiek 
forma niepożądanego zachowania werbalnego, niewerbalnego lub fizycznego 
o charakterze seksualnym, którego celem lub skutkiem jest naruszenie god
ności osoby, w szczególności przez stworzenie atmosfery zastraszenia, wrogo
ści, upokorzenia lub obrazy9.

Polski ustawodawca, podobnie jak prawodawca unijny, sformułował defini
cje molestowania (art. 183a § 5 pkt 2 k.p.) i molestowania seksualnego (art. 183a 
§ 6 k.p.). W świetle przepisów kodeksu pracy molestowanie to przejaw dys
kryminowania, niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest 
naruszenie godności pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, 
wrogiej, poniżającej lub uwłaczającej atmosfery -  z powodu płci, wieku, nie
pełnosprawności, rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych, przyna
leżności związkowej, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksual
nej, zatrudnienia na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub 
w niepełnym wymiarze czasu pracy (art. 183a § 5 pkt 2 k.p.). Z kolei pod 
pojęciem molestowania seksualnego rozumienie się każde niepożądane za
chowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, 
którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika, w szczegól

7 A.M. Świątkowski, Prawo socjalne Rady Europy, Kraków 2006, s. 91.
8 Zob.: art. 2 ust. 1 pkt c oraz art. 2 ust. 2 pkt a  dyrektywy Parlam entu  Europejskiego 

i Rady 2006/54/WE z 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans 
oraz równego traktow ania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (wersja przere
dagowana) (Dz.Urz.UE.L nr 204, s. 23); art. 2 ust. 3 dyrektywy 2000/43/WE z 29 czerwca 2000 r. 
wprowadzającej w życie zasadę równego traktow ania osób bez względu na pochodzenie rasowe 
i etniczne (Dz.Urz.UE.L nr 180, s. 22); art. 2 ust. 3 dyrektywy 2000/78/WE z 27 listopada 2000 r. 
ustanawiającej ogólne w arunki ramowe równego traktow ania w zakresie zatrudnienia i pracy 
(Dz.Urz.UE.L n r 303, s. 16).

9 Zob.: art. 2 ust. 1 pkt d oraz art. 2 ust. 2 pkt a  dyrektywy Parlam entu  Europejskiego 
i Rady 2006/54/WE z 5 lipca 2006 r.
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ności stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej lub uwła
czającej atmosfery; na zachowanie to mogą składać się fizyczne, werbalne lub 
pozawerbalne elementy. Takie zachowanie zostało uznane expressis verbis za 
dyskryminowanie ze względu na płeć (art. 183a § 6 k.p.).

Należy podkreślić, że zarówno molestowanie, jak i molestowanie seksual
ne to zachowanie niepożądane, czyli takie, którego się nie chce, nie oczekuje, 
nie pragnie10. W obu przypadkach celem lub skutkiem zachowania jest naru
szenie godności pracownika. Ponadto warunkiem sine qua non zakwalifiko
wania danego zachowania jako molestowania jest stworzenie wobec pracow
nika zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej 
atmosfery. Od dnia wejścia w życie noweli z 21 listopada 2008 r. (tj. od 18 
stycznia 2009 r.) stworzenie takiej atmosfery wobec pracownika nie stanowi 
natomiast samodzielnej przesłanki molestowania seksualnego. Ustawodaw
ca, nadając nowe brzmienie art. 183a § 6 k.p., zamiast koniunkcji posłużył się 
zwrotem „w szczególności”11.

W literaturze przedmiotu podkreśla się, że polski ustawodawca, wyzna
czając zakresy znaczeniowe pojęć „molestowanie” i „molestowanie seksual
ne”, nie odróżnia molestowania ze względu na płeć od molestowania seksual
nego, inaczej niż prawodawca unijny12. W świetle art. 183a § 5 pkt 2 k.p. 
molestowanie jest bowiem związane w szczególności z płcią, z kolei zgodnie 
z art. 183a § 6 k.p. molestowanie seksualne może mieć charakter seksualny 
lub odnosić się do płci pracownika, a wobec tego jako molestowanie seksual
ne może zostać zakwalifikowane zachowanie, które nie ma charakteru seksu
alnego, ale jest związane z płcią pracownika.

3. M o lesto w a n ie  i m o le s to w a n ie  se k su a ln e  a m ob b in g

Zgodnie z art. 943 § 2 k.p. sformułowano definicję mobbingu. Przepis ten 
stanowi, że mobbing to działanie lub zachowanie dotyczące pracownika lub 
skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwa
łym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną oce
nę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub 
ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współ
pracowników.

10 Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, wyd. 8, Warszawa 1993, t. 2, s. 351.
11 Zob. art. 1 pkt 1a ustawy z 21 października 2008 r. o zmianie ustawy -  Kodeks pracy 

(Dz.U. n r 223, poz. 1460).
12 Zob.: I. Boruta, Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu -  nowa regulacja prawna, „Praca 

i Zabezpieczenie Społeczne” 2004, n r 2, s. 5; eadem, Ochrona przed nękaniem i molestowaniem  
seksualnym w zatrudnieniu , „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2003, n r 8, s. 3.
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Mobbing to zespół, ciąg zachowań składających się na pewną całość13. 
Mobbing jako zdarzenie prawne składa się z pojedynczych faktów, z których 
każdy może stanowić samodzielne zdarzenie prawne -  w szczególności naru
szenie dobra osobistego lub molestowanie. Działania lub zachowanie, o któ
rych mowa w art. 943 § 2 k.p., muszą odnosić się do pracownika oraz polegać 
na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub uporczywym i długotrwałym 
zastraszaniu. Uzasadniona wydaje się konstatacja, że nękanie lub zastrasza
nie musi się charakteryzować więcej niż małą uciążliwością oraz trwać przez 
dłuższy czas14. W wyroku z 17 stycznia 2007 r. Sąd Najwyższy podkreśla, że 
„długotrwałość nękania lub zastraszania w rozumieniu art. 943 § 2 k.p. musi 
być rozpatrywana w sposób zindywidualizowany i uwzględniać okoliczności 
konkretnego przypadku”15.

Ustawodawca formułuje jeszcze jeden warunek sine qua non zakwalifi
kowania zachowań jako mobbingu. Warunkiem tym jest wystąpienie skutku 
w postaci zaniżonej oceny przydatności zawodowej. Z kolei poniżenie, ośmie
szenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie go z zespołu współpra
cowników powinno stanowić cel zachowania sprawcy lub jego konsekwencję.

W literaturze przedmiotu wskazuje się na krzyżowanie się zakresów 
pojęć „molestowanie” (art. 183a § 5 pkt 2 k.p.), „molestowanie seksualne” 
(art. 183a § 6 k.p.) i „mobbing” (art. 943 § 2 k.p.), co ma swoje implikacje 
w zakresie ochrony poszkodowanego pracownika16. W świetle definicji sfor
mułowanych przez polskiego ustawodawcę zarówno molestowanie (w tym 
molestowanie seksualne), jak i mobbing mają na celu lub skutkują narusze
niem niemajątkowych interesów pracownika. W pierwszym przypadku wy
starczy jednorazowe zdarzenie, natomiast w drugim mamy do czynienia 
z wielością zachowań w pewnym okresie czasu17. Uzasadnione jest zatem 
twierdzenie, że „na mobbing mogą składać się wielokrotnie powtarzane za
chowania mieszczące się w ustawowej definicji molestowania”18. Nie można 
zapominać jednak o tym, że zachowania mobbingowe nie muszą mieć cha
rakteru seksualnego lub odnosić się do płci pracownika (molestowanie seksu
alne) czy też występować z przyczyn wymienionych w art. 183a § 1 k.p.

13 Por. D. Dörre-Nowak, Zbieg środków ochronnych przed molestowaniem, molestowaniem  
seksualnym i mobbingiem, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2004, n r 11, s. 12.

14 Zob. szerzej: B. Bury, Uporczywość i długotrwałość jako elementy składowe prawnej 
definicji mobbingu, „Monitor Praw a Pracy” 2007, n r 2, s. 71-72.

15 Wyrok SN z 17 stycznia 2007 r., I PK 176/06, OSNP 2008, n r 5-6, poz. 58.
16 Por. m.in.: D. Dörre-Nowak, Zbieg środków ochronnych..., s. 11; J . Warylewski, Seksu

alne molestowanie i wykorzystanie w zw iązku z zatrudnieniem  — propedeutyka zagadnienia , 
„Gdańskie Studia Prawnicze”, t. 17: Człowiek, obywatel, pracownik. Księga jubileuszowa poświę
cona Profesor Urszuli Jackowiak, red. J . Stelina i A. Wypych-Zywicka, Gdańsk 2007, s. 318.

17 D. Dörre-Nowak, Zbieg środków ochronnych..., s. 12.
18 Ibidem.
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4. P r z e c iw d z ia ła n ie  m o le s to w a n iu  i m o le s to w a n iu  
se k su a ln e m u  -  o b o w ią zek  p ra co d a w cy

4.1. Uwagi ogólne

Pracodawca jest zobowiązany nie tylko powstrzymywać się od molesto
wania i molestowania seksualnego, ale również ochraniać pracownika przed 
tego rodzaju zachowaniami. Na gruncie prawa Unii Europejskiej zwraca się 
uwagę na rolę dialogu społecznego, współdziałania pracodawcy z przedstawi
cielami pracowników w eliminowaniu ze środowiska pracy wszelkich przeja
wów dyskryminacji, w tym molestowania i molestowania seksualnego19. Pol
ski ustawodawca również wprowadził obowiązek przeciwdziałania przez 
pracodawcę dyskryminacji w zatrudnieniu, w tym zachowaniom kwalifiko
wanym jako molestowanie i molestowanie seksualne (art. 94 pkt 2b k.p.).

4.2. Norm atywne podstawy obowiązku

Jeżeli chodzi o normatywne podstawy obowiązku przeciwdziałania mole
stowaniu i molestowaniu seksualnemu, to możemy zaobserwować ewolucję 
rozwiązań legislacyjnych w danym zakresie, ukierunkowaną na harmoniza
cję polskiego prawa pracy z prawem Unii Europejskiej.

Uzasadnione wydaje się wskazanie lat 1996 i 2003 jako cezur czasowych. 
Do momentu wejścia w życie noweli z 20 lutego 1996 r.20 podstawę do 
rekonstruowania obowiązków pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mole
stowaniu i molestowaniu seksualnemu stanowiły przede wszystkim art. 15 
i art. 94 pkt 4 k.p. (obowiązek zapewnienia pracownikowi przez pracodawcę 
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy), a także art. 94 pkt 10 k.p. 
(obowiązek wpływania przez pracodawcę na kształtowanie w zakładzie pracy 
zasad współżycia społecznego)21. Następnie dekodowano obowiązki praco
dawcy w oparciu o art. 111 k.p. (obowiązek szanowania przez pracodawcę 
godności i innych dóbr osobistych pracownika), a także art. 112 i 113 k.p. 
(zasada równego traktowania w zatrudnieniu).

Wreszcie w wyniku noweli z 14 listopada 2003 r. obowiązek przeciwdzia
łania dyskryminacji w zatrudnieniu został wyraźnie sformułowany22. Zgod

19 Zob.: a rt. 21 dyrektywy Parlam entu  Europejskiego i Rady 2006/54/WE z 5 lipca 2006 r.; 
art. 11 dyrektywy 2000/43/WE z 29 czerwca 2000 r.; art. 13 dyrektywy 2000/78/WE z 27 listo
pada 2000 r.

20 U staw a z 20 lutego 1996 r. o zmianie ustawy -  Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych 
ustaw  (Dz.U. n r 24, poz. 110).

21 H. Szewczyk, Molestowanie seksualne i mobbing w miejscu pracy lub w związku z pracą 
-  nowe wyzwania dla polskiego prawa pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2002, nr 6, s. 7.

22 Zob. art. 1 pkt 27 ustawy z 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy -  Kodeks pracy oraz 
o zmianie niektórych ustaw  (Dz.U. n r 213, poz. 2081).
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nie z art. 94 pkt 2b k.p. pracodawca jest zobowiązany do przeciwdziałania 
dyskryminacji w zatrudnieniu, a w szczególności zjawiskom molestowania 
i molestowania seksualnego w zakładzie pracy, stanowiącym przejawy dys
kryminowania pracownika.

4.3. Charakter prawny obowiązku

Proklamowany na gruncie przepisów kodeksu pracy, a adresowany do 
pracodawcy obowiązek przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu jest 
obowiązkiem ze stosunku pracy.

Umowa o pracę, akt powołania, akt wyboru, akt mianowania czy też 
spółdzielcza umowa o pracę „kreuje stosunek pracy, z którym ustawa łączy 
określone prawa i obowiązki stron”23. Czynności prawne, stanowiące podsta
wę nawiązania stosunku pracy, wywołują nie tylko skutki w nich wyrażone, 
ale również te, które wynikają z ustawy, z zasad współżycia społecznego 
i ustalonych zwyczajów (art. 56 k.c. stosowany w zw. z art. 300 k.p.). 
Z ustawy wynika w szczególności obowiązek pracodawcy przeciwdziałania 
dyskryminacji w zatrudnieniu (art. 94 pkt 2b k.p.). Z obowiązkiem tym sko
relowane jest prawo każdego pracownika do ochrony przed przejawami dys
kryminacji w miejscu pracy lub w związku z pracą, w tym przed przejawami 
molestowania i molestowania seksualnego.

Zasada równego traktowania w zatrudnieniu (art. 112 i 113 k.p.) jest 
podstawową zasadą prawa pracy. Nie ulega wątpliwości, że równe traktowa
nie (art. 112) i niedyskryminowanie pracowników (art. 113 k.p.) należą do 
podstawowych obowiązków pracodawcy24. Uzasadniona wydaje się konstata
cja, że podstawowym obowiązkiem pracodawcy wobec pracownika jest rów
nież obowiązek przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu (art. 94 
pkt 2b k.p.), w tym molestowaniu i molestowaniu seksualnemu. Prawidłowa 
realizacja tego obowiązku odgrywa istotną rolę w zakresie urzeczywistniania 
zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

4.4. Treść obowiązku

Pracodawca jest zobowiązany „do uczynienia zakładu pracy środowi
skiem wolnym od dyskryminacji w zatrudnieniu”25. Powinien on nie tylko 
przestrzegać zasady równego traktowania, ale również -  podejmować działa

23 L. Florek, Ustawa i umowa w prawie pracy, W arszawa 2010, s. 65.
24 Por.: M. Gersdorf, Jeszcze w sprawie konstrukcji prawnej rozwiązania stosunku pracy 

w trybie natychmiastowym z winy pracownika, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1998, n r 6, 
s. 37; W. Sanetra, Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w znowelizowanym kodeksie 
pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1996, n r 6, s. 31.

25 M. Nałęcz, [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. W. Muszalski, wyd. 6, W arszawa 2007, 
s. 325.
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nia pozytywne, mające na celu zapobieganie oraz zwalczanie wszelkich prze
jawów dyskryminacji w zatrudnieniu26.

Przepis art. 941 k.p. nakłada na pracodawcę obowiązek udostępniania 
pracownikom tekstu przepisów dotyczących równego traktowania w zatrud
nieniu w formie pisemnej informacji rozpowszechnionej na terenie zakładu 
pracy lub zapewnienia pracownikom dostępu do tych przepisów w inny spo
sób przyjęty u danego pracodawcy. Ustawodawca poprzestał na wyznaczeniu 
ram obowiązków informacyjnych pracodawcy. Nie określił on natomiast, ja 
kie działania o charakterze prewencyjnym oraz działania o charakterze in
terwencyjnym powinny być podejmowane przez pracodawcę. Z uwagi na to 
istotna rola w wyartykułowaniu oraz konkretyzowaniu tych działań przypa
da autonomicznym (pozaustawowym) źródłom prawa pracy.

4.5. W spółdziałanie pracodawcy z przedstaw icielam i 
pracowników

Prawidłowa realizacja obowiązku przeciwdziałania dyskryminacji w za
trudnieniu w dużej mierze zależy od współdziałania pracodawcy z przedsta
wicielami pracowników w zakresie opracowywania, a następnie wdrażania 
polityki antydyskryminacyjnej.

Polityka antydyskryminacyjna ustalona dla danego zakładu pracy po
winna określać: po pierwsze -  zakres działań prewencyjnych, podejmowa
nych przez pracodawcę, po drugie -  reguły postępowania wewnątrzzakłado
wego w sprawie skargi dotyczącej naruszenia zasady równego traktowania 
w zatrudnieniu, także skargi dotyczącej molestowania i molestowania seksu
alnego w miejscu pracy lub w związku z pracą, i po trzecie -  zakres działań 
interwencyjnych podejmowanych przez pracodawcę na etapie wniesienia 
skargi oraz po zakończeniu postępowania wyjaśniającego27.

Przygotowana dla danego zakładu pracy polityka antydyskryminacyjna 
może stanowić integralną część aktów wewnątrzzakładowych, w szczególno
ści zakładowego układu zbiorowego pracy lub regulaminu pracy. Zakładowy 
układ zbiorowy pracy pracodawca zawiera z zakładową organizacją związko
wą lub zakładowymi organizacjami związkowymi (art. 24123 k.p.). Z kolei 
regulamin pracy pracodawca ustala w uzgodnieniu z zakładową organizacją 
związkową lub zakładowymi organizacjami związkowymi (art. 1042 § 1 k.p.), 
które zrzeszają co najmniej 10 członków będących pracownikami lub osobami 
wykonującymi pracę na podstawie umów o pracę nakładczą u pracodawcy

26 Ibidem, s. 325. Zob. także: A.M. Świątkowski, Kodeks pracy. Komentarz, wyd. 2, War
szawa 2006, s. 401-402.

27 Por. D. Dörre-Nowak, [w:] Kodeks pracy 2011. Komentarz, red. B. Wagner, wyd. 7, 
G dańsk 2011, s. 540-541.
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objętego działaniem tej organizacji28 . Z uwagi na to trudno przecenić rolę 
współdziałania pracodawcy z zakładową organizacją związkową lub zakłado
wymi organizacjami związkowymi.

5. U w a g i k o ń co w e

1. Polski ustawodawca, stawiając sobie za cel harmonizację polskiego 
prawa pracy z prawem Unii Europejskiej, sformułował definicje molestowa
nia (art. 183a § 5 pkt 2 k.p.) i molestowania seksualnego (art. 183a § 6 k.p.) 
oraz wprowadził obowiązek przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu 
(art. 94 pkt 2a k.p.), w tym molestowaniu i molestowaniu seksualnemu 
w miejscu pracy lub w związku z pracą jako obowiązek ze stosunku pracy. 
Z uwagi na to niewykonanie lub nienależyte wykonanie tego obowiązku będzie 
skutkować ponoszeniem kontraktowej odpowiedzialności przez pracodawcę.

2. Pracownikowi, wobec którego pracodawca naruszył w sposób ciężki 
obowiązek z art. 94 pkt 2b k.p., przysługuje prawo do rozwiązania umowy
0 pracę bez wypowiedzenia (art. 55 § 11 k.p.)29. Pracodawca może ponosić 
także odpowiedzialność odszkodowawczą wobec pracownika. Jeżeli nieprze- 
ciwdziałaniu dyskryminacji w zatrudnieniu będzie towarzyszyło naruszenie 
przez pracodawcę zasady równego traktowania w zatrudnieniu, pracownik 
ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wyna
grodzenie za pracę na podstawie art. 183d k.p. Z kolei jeżeli pracodawcy nie 
można postawić zarzutu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnie
niu, będzie ponosił on odpowiedzialność odszkodowawczą w ramach reżimu ex 
contractu na podstawie art. 471 k.c. stosowanego w zw. z art. 300 k.p.30

3. Niewykonanie lub należyte wykonanie obowiązku przeciwdziałania 
molestowaniu i molestowaniu seksualnemu w zakładzie pracy może skutko
wać zastosowaniem nie tylko sankcji obciążających pracodawcę wobec pra
cownika, ale również sankcji prawa karnego. De lege lata niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie przez pracodawcę obowiązku z art. 94 pkt 2a k.p. 
może być rozpatrywane w kontekście art. 218 § 1a k.k.31

Przestępstwo z art. 218 § 1a k.k. jest przestępstwem indywidualnym, 
którego podmiotem może być osoba wykonująca czynności w sprawach

28 Zob. art. 25ą ust. 1 ustawy z 23 m aja 1991 r. o zwirzkach zawodowych (tekst jedn.: 
Dz.U. z 2001 r., n r 79, poz. 854 ze zm.).

29 Por.: J . Iwulski, [w:] J . Iwulski, W. Sanetra, Kodeks pracy. Komentarz, wyd. 2, W arsza
wa 2011, s. 658; A. Kijowski, [w:] Kodeks pracy..., s. 615; K. Walczak, [w:] Prawo pracy, red. 
K.W. Baran, Warszawa 2010, s. 78.

30 Zob.: J . Iwulski, [w:] J. Iwulski, W. Sanetra, Kodeks pracy..., s. 658; A. Kijowski, [w:] 
Kodeks pracy... , s. 615.

31 Przepis ten  został dodany na  podstawie ustawy z 10 m aja 2012 r. o zmianie ustawy 
-  Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 611)
1 stanowi powtórzenie uchylonego art. 218 § 1 k.k. Poglądy formułowane przez doktrynę 
i judykaturę w odniesieniu do tego ostatniego nie straciły na aktualności.
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z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Znamiona strony przed
miotowej „realizuje każde zachowanie (działanie lub zaniechanie), które 
oznacza naruszenie któregokolwiek z praw pracownika wynikających ze sto
sunku pracy lub z ubezpieczenia społecznego”32. W literaturze przedmiotu 
podkreśla się, że „istota przestępstwa polega na naruszeniu praw pracowni
czych, jednakże efektywna szkoda nie jest warunkiem jego dokonania”33. 
Przestępstwo z art. 218 § 1a k.k. „może być popełnione umyślnie i tylko 
w zamiarze bezpośrednim”34 . Ponadto „przesłankami odpowiedzialności jest 
albo złośliwość sprawcy, co oznacza szczególnie negatywne nastawienie zwią
zane z dążeniem do wyrządzenia pracownikowi szkody, określonej dolegliwo
ści itp., albo uporczywość naruszenia praw pracowniczych, czyli ich wielo
krotność lub długotrwałość. Uporczywość i złośliwość występować mogą 
oddzielnie lub łącznie (długotrwałe złośliwe szykanowanie)”35.

A zatem pracodawca lub osoba działająca w jego imieniu może ponieść 
odpowiedzialność na podstawie art. 218 § 1a k.k., jeżeli umyślnie i w zamia
rze bezpośrednim, złośliwie lub uporczywie nie przeciwdziała molestowaniu 
i molestowaniu seksualnemu w zakładzie pracy (tj. nie wykonuje lub niena
leżycie wykonuje obowiązek wynikający ze stosunku pracy, a tym samym 
narusza prawo pracownika do ochrony przed molestowaniem i molestowa
niem seksualnym w miejscu pracy lub w związku z pracą).

S u m m ary

O bligation to counteract m olestation  an d  sexual harassm ent
a t a  workplace

Key words: discrimination, molestation, sexual harassm ent, obligation of acting against discri
m ination in  employment, obligation arising from employment relationship.

It is the duty of an employer to refrain from conduct qualified as mole
station and sexual harassment, and to counteract such type of behaviour at 
a workplace. The employer should protect a worker against molestation and 
sexual harassment from the third party. A proper realisation of this obliga
tion largely depends on the cooperation of the employer with the representa
tives of employees as regards working out and implementing the anti-discri
m ination policy. The obligation to counteract molestation and sexual 
harassment in a workplace is the obligation resulting from the employment 
relationship. Non-fulfilment or improper fulfilment of this obligation may 
give rise to a contractual liability of the employer.

32 W. Radecki, Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową. Roz
dział X XV III Kodeksu karnego. Komentarz, W arszawa 2001, s. 37.

33 A. Marek, Prawo karne, wyd. 8, W arszawa 2007, s. 529.
34 W. Radecki, op. cit., s. 44.
35 A. Marek, op. cit., s. 529-530.


