
He le na Szew czyk*

Dyrektywa nr 97/81/WE dotyczàca
Porozumienia ramowego w sprawie pracy
w niepełnym wymiarze godzin w Êwietle

prawa wspólnotowego i polskiego

1. Uwa gi wst´p ne

Rów noÊç jed no stek, w tym pra cow ni ków, wo bec pra wa sta no wi jed -
nà z pod sta wo wych za sad wy ra ̋ o nych w wià ̋ à cych Pol sk´ prze pi sach
mi´ dzy na ro do wych.1

Mi´ dzy na ro do wy Pakt Praw Oby wa tel skich i Po li tycz nych w art. 2
ust.1 za wie ra stwier dze nie, ˝e je go sy gna ta riu sze zo bo wià zu jà si´ za -
pew niç wszyst kim oso bom, któ re znaj du jà si´ na ich te ry to rium, pra wa
uzna ne w pak cie, bez wzgl´ du na ró˝ ni ce „ra sy, ko lo ru skó ry, płci, j´ zy -
ka, re li gii, po glà dów po li tycz nych lub in nych, po cho dze nia na ro do we go
lub spo łecz ne go, sy tu acji ma jàt ko wej, uro dze nia lub ja kie kol wiek in ne
oko licz no Êci”. Ko mi tet uznał te˝, ˝e ró˝ ni co wa nie sy tu acji praw nej jed -
no stek jest do pusz czal ne tyl ko pod wa run kiem, ˝e jest opar te na roz -
sàd nych i obiek tyw nych kry te riach.2
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1 I.Bo ru ta, Rów noÊç ko biet i m´˝ czyzn w pra cy w Êwie tle pra wa wspól no ty eu ro pej -
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2 R.Wie ru szew ski, Za sa da rów no Êci i nie dy skry mi na cji w Êwie tle orzecz nic twa Ko -
mi te tu Praw Czło wie ka, „Paƒ stwo i Pra wo” nr 4/2000, s. 41.



Pakt ten, ra ty fi ko wa ny przez nasz kraj, chro ni w szcze gól no Êci oso -
by za trud nio ne ze wzgl´ du na kry te rium za trud nie nia w nie peł nym lub
w peł nym wy mia rze cza su pra cy. 

Po dob nie w Êwie tle art. 14 Eu ro pej skiej Kon wen cji Praw Czło wie ka
ko rzy sta nie z praw i wol no Êci po win no byç za pew nio ne „bez dys kry mi -
na cji wy ni ka jà cej z ta kich po wo dów jak: płeç, ra sa, ko lor skó ry, j´ zyk,
re li gia, prze ko na nia po li tycz ne i in ne, po cho dze nie na ro do we lub spo -
łecz ne, przy na le˝ noÊç do mniej szo Êci na ro do wej, ma jà tek, uro dze nie lub
z ja kiej kol wiek in nej przy czy ny”. Na grun cie kon wen cji dys kry mi na cjà
jest ró˝ ni co wa nie nie uza sad nio ne przy czy na mi obiek tyw ny mi i ra cjo nal -
ny mi, nie współ mier ne i nie słu ̋ à ce ce lom pra wo rzàd nym.3

W wy mie nio nych ak tach u˝y to zwro tów „z ja kiej kol wiek przy czy ny”
oraz „ja kie kol wiek in ne oko licz no Êci”, nie za wie ra jà bo wiem za mkni´ -
tych ka ta lo gów kry te riów dys kry mi na cyj nych. Ozna cza to, ˝e w Êwie tle
mi´ dzy na ro do we go pra wa ˝ad ne dys kry mi nu jà ce, nie uza sad nio ne kry -
te rium nie mo ̋ e sta no wiç pod sta wy do nie rów ne go trak to wa nia i nie -
dy skry mi na cji, w tym rów nie˝ kry te rium za trud nie nia w nie peł nym wy -
mia rze cza su pra cy. 

Po dob nie art. 32 Kon sty tu cji RP gwa ran tu je prze strze ga nie za sa dy
rów no Êci, pra wa do rów ne go trak to wa nia przez wła dze pu blicz ne oraz
za ka zu dys kry mi na cji, nie za wie ra jed nak ka ta lo gu kry te riów dys kry mi -
na cyj nych. Kon sty tu cyj na za sa da rów ne go trak to wa nia i nie dy skry mi na -
cji obej mu je wła Êci wie wszyst kie dzie dzi ny ˝y cia czło wie ka, a za kaz dys -
kry mi na cji obo wià zu je nie tyl ko wła dz´ pu blicz nà, ale tak ̋ e in ne
pod mio ty funk cjo nu jà ce w ob ro cie praw nym.4

Po j´ cie pra cow ni ka za trud nio ne go w nie peł nym wy mia rze cza su pra -
cy zo sta ło zde fi nio wa ne w art. 1a kon wen cji nr 175 oraz w pkt 2a za le -
ce nia nr 182 MOP. W Êwie tle tych prze pi sów pra cow ni kiem tym jest oso -
ba, któ rej nor mal ny czas pra cy jest krót szy ni˝ po rów ny wal nych
pra cow ni ków za trud nio nych w peł nym wy mia rze cza su pra cy. Nie peł ny
wy miar cza su pra cy to wy miar cza su pra cy pra cow ni ka krót szy od wy -
mia ru cza su pra cy po rów ny wal nych pra cow ni ków za trud nio nych w peł -
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4 P.Win czo rek, Ko men tarz do Kon sty tu cji Rzecz po spo li tej Pol skiej z 1997 r., War sza -
wa 2000, s.10 i nast.



nym wy mia rze cza su pra cy.5 Zwrot „po rów ny wal ny pra cow nik za trud -
nio ny w peł nym wy mia rze cza su pra cy” do ty czy pra cow ni ka za trud nio -
ne go w peł nym wy mia rze cza su pra cy, któ ry ma ten sam ro dzaj sto sun -
ku pra cy, wy ko nu je ta ki sam lub po dob ny ro dzaj pra cy lub za wód oraz
jest za trud nio ny w tym sa mym za kła dzie lub, je ̋ e li nie ma w tym sa -
mym za kła dzie po rów ny wal ne go pra cow ni ka za trud nio ne go w peł nym
wy mia rze cza su pra cy, w tej sa mej ga ł´ zi dzia łal no Êci, co za in te re so wa -
ny pra cow nik za trud nio ny w nie peł nym wy mia rze cza su pra cy.6

W Êwie tle obu ak tów nor ma tyw nych MOP po j´ cie „nie peł no eta to -
wiec” do ty czy wy łàcz nie roz mia ru cza su pra cy, w ja kim pra cu je ta ki pra -
cow nik, w po rów na niu z nor ma tyw nym cza sem pra cy. Nie od no si si´
na to miast do sfe ry ro dza ju sto sun ku pra cy, ro dza ju umo wy o pra c´ czy
te˝ ro dza ju pra cy.7

Je dy ne kry te rium przy j´ cia, ˝e pra cow nik za trud nio ny jest w nie peł -
nym wy mia rze cza su pra cy, sta no wi wi´c obo wià zu jà ca go nor ma Êred -
nio ty go dnio wa ob ni ̋ o na w po rów na niu z nor mà pra cow ni ków za trud -
nio nych w peł nym wy mia rze cza su pra cy. Z praw ne go punk tu wi dze nia
nie ma tu zna cze nia, o ile ta nor ma jest krót sza od obo wià zu jà cej przy
peł no wy mia ro wym za trud nie niu.8

2. Ochrona przed dyskryminacjà w zatrudnieniu
ze wzgl´du na pełny lub niepełny wymiar czasu pracy

w prawie wspólnotowym

Uchwa le nie dy rek ty wy nr 97/81/WE z 15 grud nia 1997 r., do ty czà -
cej Po ro zu mie nia ra mo we go w spra wie pra cy w nie peł nym wy mia rze go -
dzin, 9 na stà pi ło pod czas re ali za cji pro gra mu Wspól no to wej Kar ty Pod -
sta wo wych Praw So cjal nych Pra cow ni ków, któ ra nie ma wpraw dzie mo cy
wià ̋ à cej, ale któ rej zna cze nie dla kształ to wa nia si´ orzecz nic twa ETS
jest nie do prze ce nie nia. 

W Êwie tle ar. 7 kar ty paƒ stwa człon kow skie Unii sà zo bo wià za ne dà -
˝yç do po pra wy wa run ków ˝y cia i pra cy pra cow ni ków za trud nio nych na
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5 Sze rzej na ten te mat: B.Sur dy kow ska, Za trud nie nie w nie peł nym wy mia rze cza -
su pra cy, „Ze szy ty Praw ni cze” nr 8/2008, s. 278 i nast.

6 M.Olek syn, Za trud nie nie w nie peł nym wy mia rze cza su pra cy w: Pra wo pra cy a bez -
ro bo cie, red. L.Flo rek, War sza wa 2003, s. 40 i nast.

7 M.Gers dorf, Nie peł ny czas pra cy (pro jekt kon wen cji i za le ce nia MOP), „Pra ca i Za -
bez pie cze nie Spo łecz ne” nr 1/1994. 

8 Sze rzej na ten te mat: M.Olek syn, Za trud nie nie w nie peł nym..., op.cit., s. 43 i nast.
9 O.J., L 14, 20.01.1998 r.



ob sza rze Unii Eu ro pej skiej. W pro ce sie tym po win no si´ uwzgl´d niaç
szcze gól nie wy miar i or ga ni za cj´ cza su pra cy oraz nie ty po we for my pra -
cow ni cze go za trud nie nia, ta kie jak pra ca ter mi no wa, w nie peł nym wy -
mia rze cza su, tym cza so wa i se zo no wa.

Wspól no ta przy wià zu je wa g´ do dzia łaƒ, któ re uła twi ły by do st´p do
pra cy w nie peł nym wy mia rze cza su pra cy oso bom w wie ku przed eme -
ry tal nym, chcà cym po go dziç ˝y cie za wo do we i ro dzin ne oraz pra gnà -
cym wy ko rzy staç mo˝ li wo Êci edu ka cji i szko le nia w ce lu pod nie sie nia
kwa li fi ka cji za wo do wych. Ce lem po ro zu mie nia ra mo we go jest usta no -
wie nie prze pi sów eli mi nu jà cych dys kry mi na cj´ pra cow ni ków za trud nio -
nych w nie peł nym wy mia rze cza su pra cy oraz po pra wia jà cych ja koÊç
pra cy w nie peł nym wy mia rze, a tak ̋ e ma jà cych na ce lu upo wszech nie -
nie do bro wol ne go za trud nie nia w nie peł nym wy mia rze cza su pra cy oraz
przy czy nie nie si´ do ela stycz nej or ga ni za cji cza su pra cy w spo sób
uwzgl´d nia jà cy pra cow ni ków i pra co daw ców.10

Dy rek ty wa nr 97/81/WE zo bo wià zu je paƒ stwa człon kow skie do
wdro ̋ e nia w pra wie kra jo wym po ro zu mie nia za war te go przez eu ro pej -
skie or ga ni za cje pra co daw ców i zwiàz ków za wo do wych.11 Po ro zu mie nie
ra mo we sta no wi za łàcz nik do dy rek ty wy 97/81/WE i ma moc praw nà
rów nà tej dy rek ty wie. Ce lem po ro zu mie nia jest uła twie nie do ko ny wa -
nia zmia ny ro dza ju za trud nie nia przez pra cow ni ków, a tak ̋ e ko rzyst nej
dla pra cow ni ka zmia ny wy mia ru cza su pra cy, z peł ne go na nie peł ny lub
od wrot nie. Roz wià za nie to le ̋ y za tem w in te re sie pra cow ni ków, po nie -
wa˝ zwi´k sza mo˝ li woÊç za trud nie nia w nie peł nym wy mia rze cza su pra -
cy, a tak ̋ e przy czy nia si´ do ogra ni cze nia dys kry mi na cji osób za trud nio -
nych w nie peł nym wy mia rze cza su pra cy.

W dy rek ty wie przy j´ to ogól ne i mi ni mal ne stan dar dy, do ty czà ce pra -
cy w nie peł nym wy mia rze cza su, po zo sta jà ce w zgo dzie z Eu ro pej skà
Stra te già Za trud nie nia. Za trud nia nie w nie peł nym wy mia rze cza su wy -
wie ra istot ny wpływ na ry nek pra cy, do mi nu jàc w nie któ rych sek to rach
oraz ro dza jach dzia łal no Êci za rob ko wej. Sprzy ja rów nie˝ go dze niu ˝y cia
za wo do we go i ro dzin ne go, po dej mo wa niu na uki oraz szko leƒ za wo do -
wych, a tak ̋ e ogra ni cze niu roz mia ru za trud nie nia ze wzgl´ du na cho -
ro b´ czy po de szły wiek.

Ce lem dy rek ty wy jest wy eli mi no wa nie dys kry mi na cji osób za trud nio -
nych w nie peł nym wy mia rze cza su pra cy, uła twie nie im roz wo ju za wo -
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10 H.Szew czyk, Ochro na dóbr oso bi stych w za trud nie niu, War sza wa 2007, s. 109
i nast.

11 Sze rzej na ten te mat: M.Ho ve ler, Die „Te il ze itrich tli ne” 97/81/EG im lich te des eu -
ro pa ischen und des deut schen Rechts. Ba den -Ba den 2003, s. 7–225.



do we go, po pra wa ja ko Êci ta kie go za trud nie nia oraz uprosz cze nie sto so -
wa nia te go za trud nie nia na za sa dzie do bro wol no Êci. Za sa da do bro wol -
no Êci po win na sta no wiç pod sta w´ roz wo ju tej nie ty po wej for my za trud -
nie nia pra cow ni cze go.12

Wspól no to wa Kar ta Pod sta wo wych Praw So cjal nych Pra cow ni ków
po pie ra zwal cza nie wszel kich form dys kry mi na cji. Paƒ stwa człon kow -
skie mo gà wpro wa dzaç prze pi sy ko rzyst niej sze ni˝ prze wi dzia ne pra wem
wspól no to wym, a re ali za cja po ro zu mie nia ra mo we go nie mo ̋ e pro wa -
dziç do po gor sze nia wa run ków pra cy osób za trud nio nych w nie peł nym
wy mia rze cza su obo wià zu jà cych w paƒ stwach człon kow skich. Dy rek ty -
wa zo sta wia bo wiem znacz nà swo bo d´ kra jom człon kow skim w za kre -
sie wy bo ru me tod jej wpro wa dze nia w ˝y cie, ak cep tu je na wet po wie rze -
nie te go za da nia part ne rom spo łecz nym. W no wych roz wià za niach, któ re
przyj mà paƒ stwa człon kow skie, nie wol no jed nak sto so waç ogra ni czeƒ
mo˝ li wo Êci po dej mo wa nia za trud nie nia w nie peł nym wy mia rze cza su
pra cy ani na ru szaç za ka zu dys kry mi na cji. Paƒ stwa człon kow skie nie mo -
gà te˝ po gar szaç obo wià zu jà cych stan dar dów.

Prze pi sy po ro zu mie nia ra mo we go nie ogra ni cza jà pra wa part ne rów
spo łecz nych do za wie ra nia umów (po ro zu mieƒ) do sto so wu jà cych treÊç
te go po ro zu mie nia do ich po trzeb. Oma wia ne po ro zu mie nie nie ogra -
ni cza te˝ in nych prze pi sów wspól no to wych, szcze gól nie w za kre sie rów -
ne go trak to wa nia ze wzgl´ du na płeç.

Po ro zu mie nie do ty czy wy łàcz nie osób po zo sta jà cych w pra cow ni czym
za trud nie niu, za trud nio nych w nie peł nym wy mia rze cza su pra cy. Nie
od no si si´ za tem do osób po zo sta jà cych w nie pra cow ni czym za trud nie -
niu. Za kres pod mio to wy po ro zu mie nia obej mu je za trud nio nych na pod -
sta wie umów o pra c´ oraz na in nych pod sta wach pra cow ni cze go za trud -
nie nia w ro zu mie niu pra wa kra jo we go. 

Paƒ stwa człon kow skie mo gà z przy czyn obiek tyw nych wy łà czyç cał -
ko wi cie lub cz´ Êcio wo z za kre su po ro zu mie nia za trud nio nych w nie peł -
nym wy mia rze cza su do ryw czo, na przy kład do pra cy se zo no wej.

Wy mie nio ne prze słan ki mu szà byç speł nio ne łàcz nie. Wy łà cze nie
wpro wa dzo ne przez paƒ stwa człon kow skie pod le ga okre so wej we ry fi ka -
cji, a de cy zja pod j´ ta przez da ne paƒ stwo nie mo ̋ e byç bez ter mi no wa.
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12 L.Mi trus, Sto su nek pra cy, Kra ków 2005, s. 86 i nast.; Z.Hajn, Nie ty po we umo wy
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ne, red. H.Le wan dow ski, D.Ma kow ski. War sza wa 2003, s. 402 i nast.; M.Ho ve ler, op.cit.,
s. 7 i nast.



W dok try nie przyj mu je si´, ̋ e spod za kre su oma wia ne go po ro zu mie -
nia mo˝ na wy łà czyç wszyst kie oso by za trud nio ne na czas okre Êlo ny13,
co jest w nie któ rych przy pad kach dys ku syj ne. Wàt pli we jest rów nie˝ wy -
łà cze nie spod za kre su po ro zu mie nia wszyst kich pra cow ni ków tym cza -
so wych.14 Je go art. 2 ust. 2 wy raê nie bo wiem sta no wi, ̋ e wy łà cze nie obej -
mu je tyl ko za trud nio nych w nie peł nym wy mia rze go dzin na pod sta wie
umów ter mi no wych „do ryw czo”. Zna na sys te mom an glo sa skim in sty tu -
cja pra cy do ryw czej (ca su al work) do ty czy wy łàcz nie ta kie go za trud nie -
nia, kie dy oso ba wy ko nu jà ca pra c´, za zwy czaj nie wy ma ga jà cà szcze gól -
nych kwa li fi ka cji, jest „wy naj mo wa na” na dzieƒ pra cy lub na wet je go
cz´Êç.15

Pol ski usta wo daw ca nie sko rzy stał jed nak z mo˝ li wo Êci wy łà cze nia
nie któ rych ka te go rii pra cow ni ków spod dzia ła nia po ro zu mie nia.16 W tym
za kre sie wdro ̋ e nie za sad wspól no to wych na le ̋ y uznaç za pra wi dło we.
Pol skie roz wià za nia sà te˝ ko rzyst niej sze z te go wzgl´ du, ˝e w ra zie spo -
ru ci´ ̋ ar do wo du spo czy wa na po zwa nym pra co daw cy, po nie wa˝ kry te -
rium za trud nie nia w nie peł nym lub peł nym wy mia rze cza su pra cy uzna -
no w pol skim ko dek sie pra cy za dys kry mi nu jà ce. Za sa dy ta kiej nie
wpro wa dza na to miast pra wo wspól no to we.17

Prze pis art. 3 ust. 1 Po ro zu mie nia w spra wie pra cy w nie peł nym wy -
mia rze go dzin sta no wi, ˝e za trud nio nym w nie peł nym wy mia rze cza su
jest pra cow nik, któ re go nor mal na licz ba go dzin pra cy, ob li czo na we dług
Êred niej ty go dnio wej lub na pod sta wie Êred niej z okre su za trud nie nia
wy no szà ce go mak sy mal nie je den rok, jest mniej sza ni˝ nor mal na licz -
ba go dzin pra cy w przy pad ku po rów ny wal ne go pra cow ni ka za trud nio -
ne go w peł nym wy mia rze go dzin. Ozna cza to, ˝e na le ̋ y braç pod uwa -
g´ Êred nià ty go dnio wà nor m´ cza su pra cy lub Êred nià z do wol nie
wy bra ne go okre su roz li cze nio we go, któ ry nie mo ̋ e prze kra czaç jed ne -
go ro ku.

Za kre sem oma wia ne go po ro zu mie nia ob j´ to za tem tych pra cow ni ków,
któ rych wy miar cza su pra cy jest ni˝ szy ni˝ wy miar cza su pra cy po rów ny -
wal ne go pra cow ni ka za trud nio ne go w peł nym wy mia rze cza su pra cy.
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13 M.Ma tey -Ty ro wicz, Eks per ty za do ty czà ca dy rek ty wy 97/81 w spra wie pra cy w nie -
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15 Ł.Pi sar czyk, Ry zy ko pra co daw cy. War sza wa 2008, s. 45 z cy to wa nà tam li te ra tu -

rà za chod nià.
16 L.Flo rek, Eu ro pej skie pra wo pra cy, War sza wa 2007, s. 101; L.Mi trus, Wpływ re -

gu la cji wspól no to wych na pol skie pra wo pra cy, Kra ków 2006, s. 216.
17 L.Mi trus, Wpływ re gu la cji wspól no to wych..., op.cit., s. 217.



Zgod nie z tre Êcià art. 4 ust. 1 po ro zu mie nia pra cow ni cy za trud nieni
w nie peł nym wy mia rze go dzin nie mo gà byç trak to wa ni z te go po wo du
go rzej ni˝ po rów ny wal ni pra cow ni cy za trud nie ni w peł nym wy mia rze
cza su pra cy, chy ba ˝e od mien ne trak to wa nie jest uza sad nio ne przy czy -
na mi o cha rak te rze obiek tyw nym. W Êwie tle orzecz nic twa ETS za sa -
d´ t´ mo˝ na sto so waç tyl ko do osób znaj du jà cych si´ w po rów ny wal nej
sy tu acji.18

De fi ni cja pra cow ni ka po rów ny wal ne go (wy ko nu jà ce go ta kà sa mà lub
po dob nà pra c´), za trud nio ne go w peł nym wy mia rze cza su pra cy, za war -
ta zo sta ła w art. 3 ust. 2 po ro zu mie nia. Po da je ono trzy me to dy okre Êla -
nia, czy za ist nia ła dys kry mi na cja pra cow ni ka za trud nio ne go w nie peł -
nym wy mia rze cza su pra cy: bez po Êred nià, po Êred nià oraz in nà me to d´
wska za nà w prze pi sach kra jo wych al bo po le ga jà cà na po rów na niu z in -
ny mi ukła da mi zbio ro wy mi pra cy i obo wià zu jà cà prak ty kà.19

Po nad to wa run ki do st´ pu pra cow ni ków za trud nio nych w nie peł nym
wy mia rze cza su pra cy do okre Êlo nych ro dza jów za trud nie nia po win ny
byç pod da wa ne okre so wej oce nie z uwzgl´d nie niem za sa dy rów ne go trak -
to wa nia i nie dy skry mi na cji.

Za trud nie ni w nie peł nym wy mia rze cza su pra cy nie po win ni byç dys -
kry mi no wa ni w za kre sie „wa run ków za trud nie nia”, czy li po wszech nie
zna nych „wa run ków pra cy i pła cy”. Po j´ cie to na le ̋ y in ter pre to waç doÊç
sze ro ko i je go za kre sem ob jàç w za sa dzie wszyst kie ele men ty sta tu su
praw ne go za trud nio nych w nie peł nym wy mia rze cza su pra cy, zwłasz cza
wy na gro dze nie i in ne Êwiad cze nia zwià za ne z pra cà, Êwiad cze nia so cjal -
ne, ko rzy sta nie ze szko leƒ i in nych upraw nieƒ oraz na kła da nie obo wiàz -
ków pra cow ni czych. 

Prze pis art. 4 ust. 2 po ro zu mie nia wpro wa dza w tym za kre sie za sa -
d´ pro por cjo nal no Êci (pro ra ta tem po ris). Wiel koÊç otrzy my wa nych przez
pra cow ni ków nie peł no eta to wych Êwiad czeƒ po win na od po wia daç ich na -
kła do wi pra cy.

Ozna cza to, ˝e pra co daw ca mu si kształ to waç pra wa i obo wiàz ki pra -
cow ni cze pro por cjo nal nie do roz mia ru za trud nie nia. Cho dzi tu zwłasz -
cza o za po bie ̋ e nie po gor sze niu sta tu su za trud nio ne go w nie peł nym
wymia rze cza su pra cy przez nie pro por cjo nal ne zwi´k sze nie obo wiàz ków
lub zmniej sze nie upraw nieƒ, co sta no wi ło by prze jaw dys kry mi na cji.20
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18 A.Fa li szek -Ro siak, Po j´ cie pra cow ni ka wy ko nu jà ce go ta kà sa mà lub po dob nà pra -
c´ w art. 292 § 1 KP „Mo ni tor Pra wa Pra cy” nr 5/2009, s. 235.

19 Ibi dem, s. 239.
20 Ko deks pra cy. Ko men tarz, red. L.Flo rek, War sza wa 2005, s. 305.



Po ro zu mie nie ra mo we do pusz cza wpro wa dze nie przez paƒ stwa
człon kow skie od st´pstw od na ka zu rów ne go trak to wa nia i nie dy skry mi -
na cji po kon sul ta cji z part ne ra mi spo łecz ny mi. Wy łà cze nia mu szà byç
uza sad nio ne obiek tyw ny mi przy czy na mi i mo gà uza le˝ niç do st´p do po -
szcze gól nych wa run ków za trud nie nia od ta kich czyn ni ków jak sta˝ pra -
cy, dłu goÊç cza su pra cy oraz wy so koÊç za rob ków. W li te ra tu rze pra wa
pra cy przyj mu je si´, ˝e pod wy˝ sze nie wy na gro dze nia mo ̋ e byç uza le˝ -
nio ne od sta ̋ u pra cy, a udzie le nie przez pra co daw c´ po ̋ ycz ki – uwa -
run ko wa ne wy so ko Êcià za rob ków.21

Po ro zu mie nie ra mo we zo bo wià zu je paƒ stwa człon kow skie oraz part -
ne rów spo łecz nych do eli mi no wa nia prze szkód praw nych, któ re ogra ni -
cza jà za trud nie nie w nie peł nym wy mia rze cza su pra cy. W tym ce lu na -
le ̋ y zno we li zo waç lub uchy liç od po wied nie ure gu lo wa nia w pra wie
kra jo wym.

Po ro zu mie nie chro ni pra cow ni ków przed przy mu so wà zmia nà roz -
mia ru za trud nie nia. Od mo wa przej Êcia od pra cy w peł nym wy mia rze
cza su do pra cy w nie peł nym wy mia rze nie po win na co do za sa dy sta no -
wiç wa˝ nej przy czy ny roz wià za nia sto sun ku pra cy przez pra co daw c´.
Prze pis ten nie wpły wa na to miast na przy pad ki wy ga Êni´ cia sto sun ku
pra cy w Êwie tle pra wa kra jo we go. Nie na ru sza to rów nie˝ mo˝ li wo Êci
roz wià za nia sto sun ku pra cy z in nych przy czyn, któ re mo gà wy ni kaç
z dzia łal no Êci da ne go za kła du.22 Ozna cza to, ˝e wy po wie dze nie umo wy
o pra c´ zo sta nie uzna ne za uza sad nio ne, je ̋ e li b´ dzie wy ni ka ło z uza -
sad nio nych po trzeb pra co daw cy.23

Prze pis art. 5 ust. 3 tej dy rek ty wy usta na wia obo wià zek pra co daw cy
do ty czà cy in for mo wa nia o mo˝ li wo Êci za trud nie nia pra cow ni ków w peł -
nym lub w nie peł nym wy mia rze cza su oraz bra nia pod uwa g´, w mia r´
mo˝ li wo Êci, próÊb pra cow ni ków o zmia n´ wy mia ru cza su pra cy. Cho dzi
tu zwłasz cza o uła twie nie do st´ pu za trud nio nych w nie peł nym wy mia -
rze cza su do peł no eta to we go za trud nie nia oraz za trud nio nych w peł -
nym wy mia rze cza su pra cy do nie peł no eta to we go za trud nie nia.

Pra co daw cy ma jà obo wià zek roz wa ̋ yç wnio ski pra cow ni ków o zmia -
n´ wy mia ru cza su pra cy i w mia r´ mo˝ li wo Êci za kła du po win ny byç one
roz pa trzo ne po zy tyw nie. O wska za nych mo˝ li wo Êciach zmian wy mia ru
cza su pra cy pra co daw ca jest obo wià za ny in for mo waç, w spo sób przy j´ -
ty u nie go, in dy wi du al nie ka˝ de go z pra cow ni ków oraz ich przed sta wi -
ciel stwa. Pra co daw cy zo sta li rów nie˝ zo bo wià za ni do two rze nia struk -
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21 L.Mi trus, Sto su nek pra cy, op.cit., s. 108. 
22 L.Flo rek, Eu ro pej skie..., op.cit., s. 102–103.
23 L.Mi trus, Sto su nek pra cy, op.cit., s. 114.



tur or ga ni za cyj nych w za kła dach w spo sób umo˝ li wia jà cy wy ko ny wa nie
pra cy w nie peł nym wy mia rze cza su na wszyst kich sta no wi skach, włàcz -
nie z kie row ni czy mi.

Nie rów ne trak to wa nie i dys kry mi na cja ze wzgl´ du na nie peł ny wy miar
cza su pra cy bar dzo cz´ sto po wià za ne sà w pra wie wspól no to wym z dys -
kry mi na cjà ze wzgl´ du na płeç. W prak ty ce bo wiem wi´k szoÊç za trud nio -
nych w nie peł nym wy mia rze cza su pra cy to ko bie ty.24 Ma my tu za zwy czaj
do czy nie nia z dys kry mi na cjà po Êred nià ko biet, któ re po win ny mieç ta kie
sa me pra wa jak m´˝ czyê ni za trud nie ni w po rów ny wal nych wa run kach,
pro por cjo nal nie do licz by prze pra co wa nych go dzin. Je Êli bo wiem znacz -
nie wi´k szy od se tek ko biet ni˝ m´˝ czyzn za trud nio nych w nie peł nym wy -
mia rze cza su pra cy po zba wio nych zo sta ło mo˝ li wo Êci za trud nie nia na peł -
nym eta cie, sta no wi to dys kry mi na cj´ po Êred nià. Cał ko wi te wy klu cze nie
za li cze nia za trud nie nia w nie peł nym wy mia rze cza su pra cy do sta ̋ u pra -
cy, w przy pad ku gdy do ty ka ono znacz nie wy˝ sze go od set ka pra cow ni ków
płci ˝eƒ skiej ni˝ pra cow ni ków płci m´ skiej, rów nie˝ jest po Êred nià dys kry -
mi na cjà ze wzgl´ du na płeç, chy ba ˝e wy klu cze nie to uza sad nia jà obiek -
tyw ne przy czy ny nie ma jà ce nic wspól ne go z dys kry mi na cjà.25

W spra wie: Edel traud El sner -La ke berg prze ciw ko Land Nor dr he in
– West fa len, ETS orzekł, ̋ e sprzecz ne z pra wem wspól no to wym jest usta -
wo daw stwo kra jo we, zgod nie z któ rym na uczy cie le za trud nie ni w nie -
peł nym wy mia rze cza su pra cy nie otrzy mu jà (po dob nie jak na uczy cie -
le za trud nie ni w peł nym wy mia rze cza su pra cy) ̋ ad ne go wy na gro dze nia
z ty tu łu go dzin nad licz bo wych, gdy pra ca w go dzi nach nad licz bo wych
nie prze kra cza trzech go dzin w mie sià cu ka len da rzo wym, je ̋ e li ta ró˝ -
ni ca w trak to wa niu od dzia łu je w wi´k szym stop niu na sy tu acj´ ko biet
ni˝ m´˝ czyzn i je ̋ e li nie mo˝ na jej uspra wie dli wiç ce lem nie zwià za nym
z przy na le˝ no Êcià do okre Êlo nej płci lub nie jest ona ko niecz na do osià -
gni´ cia za mie rzo ne go ce lu.26

W po dob nej spra wie: Ur su la Voss prze ciw ko Land Ber lin, ETS stwier -
dził, ˝e pra wo wspól no to we nie jest zgod ne z re gu la cjà kra jo wà, któ ra
de fi niu je pra c´ w go dzi nach nad licz bo wych, wy ko ny wa nà za rów no
przez urz´d ni ków za trud nio nych w peł nym wy mia rze cza su pra cy, jak
i urz´d ni ków za trud nio nych w nie peł nym wy mia rze cza su pra cy, ja ko
wy ko ny wa nà po nad in dy wi du al ny wy miar cza su pra cy. Po nad to re gu la -
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24 L.Flo rek, Rów noÊç trak to wa nia m´˝ czyzn i ko biet w: Rów noÊç praw m´˝ czyzn i ko -
biet. Cen trum Praw Ko biet. War sza wa 2001, s. 155; A.M.Âwiàt kow ski, Ko deks pra cy.
Ko men tarz. T. I., War sza wa 2004, s. 194 i nast.

25 Orze cze nie ETS C -203/03 z 1.02.2005 r.
26 Orze cze nie ETS C -285/02 z 27.05.2004 r.



cja kra jo wa usta la ni˝ szà staw k´ wy na gro dze nia za te go dzi ny od staw -
ki za go dzi ny pra cy w ra mach in dy wi du al ne go wy mia ru cza su pra cy. 

Po wo du je to, ˝e urz´d ni cy za trud nie ni w nie peł nym wy mia rze cza -
su pra cy otrzy mu jà ni˝ sze wy na gro dze nie od urz´d ni ków za trud nio nych
w peł nym wy mia rze cza su pra cy za pra c´ wy ko ny wa nà po nad in dy wi -
du al ny wy miar cza su pra cy a˝ do wy pra co wa nia licz by go dzin, któ re jest
zo bo wià za ny prze pra co waç urz´d nik za trud nio ny w peł nym wy mia rze
cza su pra cy. Do dys kry mi na cji doj dzie, je ̋ e li do ty czy to znacz nie wi´k -
szej licz by ko biet ni˝ m´˝ czyzn i je ̋ e li ta kiej ró˝ ni cy w trak to wa niu nie
mo˝ na uspra wie dli wiç ce lem nie zwià za nym z przy na le˝ no Êcià do okre -
Êlo nej płci.27

W spra wie: Ma ria Ko wal ska prze ciw ko Fre ie und Han se stadt Ham -
burg, ETS uznał28, ˝e art. 119 Trak ta tu Rzym skie go za bra nia umiesz -
cze nia w ukła dzie zbio ro wym pra cy klau zu li po zba wia jà cej pra wa do od -
pra wy z ty tu łu roz wià za nia sto sun ku pra cy pra cow ni ków za trud nio nych
na cz´Êç eta tu, o ile zde cy do wa nie ni˝ szy pro cent m´˝ czyzn ni˝ ko biet
wy ko nu je ta kà pra c´, chy ba ̋ e pra co daw ca wy ka ̋ e, i˝ wy łà cze nie to opie -
ra si´ na obiek tyw nych kry te riach, nie za le˝ nych od płci pra cow ni ków.

Ma my tu do czy nie nia z prze ja wem dys kry mi na cji po Êred niej ko biet,
w zwiàz ku z czym na le ̋ y przy znaç im ta kie sa me pra wa jak m´˝ czy -
znom, oczy wi Êcie pro por cjo nal nie do licz by prze pra co wa nych go dzin.

W in nej spra wie 29 ETS orzekł, ˝e ró˝ ni ca w wy so ko Êci wy na gro dze nia
mi´ dzy za trud nio ny mi w peł nym wy mia rze cza su pra cy a za trud nio ny mi
w cz´ Êci wy mia ru nie sta no wi dys kry mi na cji, o ile nie pro wa dzi w rze czy -
wi sto Êci do po Êred nie go spo so bu zmniej sze nia wy na gro dze nia pra cow ni -
ków za trud nio nych w nie peł nym wy mia rze cza su pra cy z te go tyl ko po wo -
du, ˝e gru pa ta zło ̋ o na jest wy łàcz nie lub w wi´k szo Êci z ko biet.

Po dob nym pro ble mem zaj mo wał si´ ETS w po łà czo nych spra wach30,
w któ rych sta nàł na sta no wi sku, ˝e art. 119 Trak ta tu Rzym skie go i dy rek -
ty wa nr 75/117 nie za bra nia jà za wie ra nia w ukła dach zbio ro wych pra cy
ogra ni czeƒ wy na gro dze nia za pra c´ w go dzi nach nad licz bo wych tyl ko do
tych przy pad ków, w któ rych prze kro czo ny zo stał czas pra cy usta lo ny dla
pra cow ni ków za trud nio nych w peł nym wy mia rze cza su pra cy.
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27 Orze cze nie ETS C -300/06 z 6.12.2007 r.
28 Orze cze nie ETS C -33/89 z 27.06.1990 r.
29 C 96/80, J.P. Jen kins v Kings ga te (Clo thing Pro duc tions) Ltd. z 31.03.1981 r.
30 C-399/92, C -409/92, C -425/92, C -34/93, C -50/93 i C -78/93 Stadt Len ge rich v An -

ge li ka Hel mig und Wal traud Schmidt v Deut sche An ge stel l ten -Kran ken kas se und El ke
He rzog v Ar be iter -Sa ma ri -ter -Bund Lan dver band Ham burg und Dag mar Lan ge v Bun -
de sk nap p schaft Bo chum und An ge li ka Kuss feld v Fir ma De tlef Bog dol GmbH und Ur -
su la Lu de wig v Kre is Se ge berg z 15.12.1994 r.



Oprócz spraw do ty czà cych rów ne go wy na gra dza nia, któ ry mi w aspek -
cie dys kry mi na cji po Êred niej za trud nio nych w nie peł nym wy mia rze cza -
su pra cy ko biet zaj mo wał si´ ETS, Try bu nał orze kał rów nie˝ w spra -
wach do ty czà cych dys kry mi na cji pra cow ni ków nie peł no eta to wych
w za kre sie sze ro ko ro zu mia nych wa run ków pra cy oraz awan sów i szko -
leƒ za wo do wych.31

ETS stwier dził, ˝e re gu la cja kra jo wa, w Êwie tle któ rej pra ca w go dzi -
nach po nadwy mia ro wych pra cow ni ka za trud nio ne go w nie peł nym cza -
sie pra cy jest go rzej wy na gra dza na od pra cy w ra mach nor mal ne go in -
dy wi du al ne go wy mia ru cza su pra cy pra cow ni ka, po wo du je nie rów noÊç
trak to wa nia na nie ko rzyÊç pra cow ni ków, któ rzy sà za trud nie ni w nie peł -
nym wy mia rze cza su pra cy. W sto sun ku do wy na gro dze nia tych ostat -
nich sto su je si´ bo wiem ni˝ szà staw k´ za te go dzi ny pra cy, któ re prze -
kra cza jà in dy wi du al ny wy miar ich cza su pra cy, ale nie prze kra cza jà
nor mal ne go wy mia ru cza su pra cy pra cow ni ka za trud nio ne go w peł nym
wy mia rze cza su pra cy.32

Rów nie˝ w in nym orze cze niu 33 ETS uznał za na ru sze nie art.119
Trak ta tu Rzym skie go nie ob j´ cie do dat ko wym sys te mem ren to wym za -
trud nie nia w nie peł nym wy mia rze cza su pra cy, po nie wa˝ do ty czy ło to
przede wszyst kim ko biet. Do dys kry mi na cji nie do szło by, gdy by pra co -
daw ca wy ka zał, ˝e wy łà cze nie ma obiek tyw nie uza sad nio ne przy czy ny,
nie zwià za ne z dys kry mi na cjà ze wzgl´ du na płeç pra cow ni ka. 

3. Za trud nie nie w peł nym lub nie peł nym
wymiarze cza su pra cy ja ko kry te rium ró˝ ni co wa nia

w pra wie pol skim

Pol ski usta wo daw ca im ple men to wał dy rek ty w´ nr 97/81/WE przez
no we li za cj´ ko dek su pra cy z 14 li sto pa da 2003 r. o zmia nie usta wy –
Ko deks pra cy oraz nie któ rych in nych ustaw.34
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31 C -322/98 Ka chel mann z 2000 r.; C -133/00 Bow den. Chap man and Doy le z 2001 r.;
C -278/93 Fre ers und Speck mann z 1996 r.; C -360/90 Bo tel z 1992 r.; C -1/95 Ger ster
z 1997 r.; C -313/02 Ni co le Wip per v Pe ek & Clop pen burg GmbH & Co z 12.10.2004 r.
Sze rzej na ten te mat: L.Mi trus, Sto su nek pra cy, op.cit., s. 109 i nast. z cy to wa nà tam
li te ra tu rà za chod nià.

32 J.Sko czyƒ ski, Prze glàd orzecz nic twa w spra wach z za kre su pra wa pra cy za 2007
rok (za sa da rów ne go trak to wa nia pra cow ni ków), „Pra ca i Za bez pie cze nie Spo łecz ne”
nr 1/2008, s. 32.

33 C -170/84 Bil ka – Kau fhaus GmbH v Ka rin We ber von Hartz z 13.05.1986 r.
34 Dz.U. nr 213/2003, poz. 2081.



Kon struk cja praw na pol skiej za sa dy rów no Êci i nie dy skry mi na cji
w peł ni wi´c od po wia da mi´ dzy na ro do wym i wspól no to wym stan dar dom.
Za sad noÊç ist nie nia unor mo waƒ praw nych do ty czà cych ochro ny przed
nie rów nym trak to wa niem i nie dy skry mi na cjà w za trud nie niu nie mo ̋ e
bu dziç wàt pli wo Êci. Otwar te po zo sta je na to miast py ta nie o ce lo woÊç wy -
od r´b nie nia w pol skim ko dek sie pra cy „za trud nie nia w peł nym i w nie -
peł nym wy mia rze cza su pra cy” ja ko jed ne go z wa˝ niej szych kry te riów
ró˝ ni co wa nia pra cow ni ków. Od za sa dy tej prze wi dzia no wy jàt ki, w Êwie -
tle któ rych mo˝ li we jest ró˝ ni co wa nie pra cow ni ków ze wzgl´ du na oma -
wia ne kry te rium, je ̋ e li jest to uspra wie dli wio ne obiek tyw ny mi po wo da -
mi lub za sto so wa niem za sa dy pro por cjo nal no Êci.

W art. 183a § 1 k.p. w otwar tym ka ta lo gu za wie ra jà cym kry te ria ró˝ -
ni co wa nia (roz ró˝ nie nia) pra cow ni ków pol ski usta wo daw ca za warł
w szcze gól no Êci „kry te rium za trud nie nia w peł nym i w nie peł nym wy -
mia rze cza su pra cy”, uzna jàc je za jed no z wa˝ niej szych w za kre sie ró˝ -
ni co wa nia pra cow ni ków, cho cia˝ nie jest Êci Êle zwià za ne z oso bà pra -
cow ni ka, lecz z roz mia rem wy ko ny wa nych obo wiàz ków, po nie wa˝ do ty czy
wy mia ru cza su pra cy. Kry te rium to nie zo sta ło do tych czas wy od r´b nio -
ne we wspól no to wym pra wie pra cy, a je go wy od r´b nie nie bu dzi nie kie -
dy pew ne wàt pli wo Êci.35 Pra wo wspól no to we za wie ra bo wiem za mkni´ -
ty ka ta log kry te riów dys kry mi na cyj nych, wÊród któ rych nie ma
„za trud nie nia w nie peł nym lub peł nym wy mia rze cza su pra cy”. 

Pol ski usta wo daw ca, za miesz cza jàc w ka ta lo gu za bro nio nych kry te -
riów ró˝ ni co wa nia kry te rium „za trud nie nia w peł nym lub w nie peł nym
wy mia rze”, przy jàł bo wiem w tym za kre sie wy˝ sze stan dar dy ochro ny
(po rów ny wal ne ze sto so wa ny mi w ra zie dys kry mi na cji ze wzgl´ du na
płeç) od wy ty czo nych w pra wie wspól no to wym. W kon se kwen cji w za -
kre sie ochro ny przed nie rów nym trak to wa niem i dys kry mi na cjà ze wzgl´ -
du na oma wia ne kry te rium sto su je si´ roz wià za nia an ty dy skry mi na cyjne
za war te w ko dek sie pra cy. Od bie ga to od stan dar dów unij nych, tj. prze -
pi sów dy rek ty wy 97/81/WE. Prze pis art. 4 Po ro zu mie nia ra mo we go prze -
wi du je je dy nie, ˝e za trud nie ni w nie peł nym wy mia rze cza su pra cy nie
po win ni byç trak to wa ni w sy tu acjach po rów ny wal nych mniej ko rzyst nie
od za trud nio nych w peł nym wy mia rze, tyl ko dla te go, ˝e pra cu jà na pod -
sta wie nie ty po wych umów o pra c´.36

Dys kry mi na cja ze wzgl´ du na kry te rium za trud nie nia w nie peł nym
lub peł nym wy mia rze cza su pra cy mo ̋ e wi´c po le gaç na ró˝ nym trak -
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35 I.Bo ru ta, Za kaz dys kry mi na cji w za trud nie niu – no wa re gu la cja praw na, „Pra ca
i Za bez pie cze nie Spo łecz ne” nr 2/2004, s. 4.

36 Ibi dem.



to wa niu za trud nio nych w nie peł nym wy mia rze cza su pra cy oraz za trud -
nio nych w peł nym wy mia rze pra cu jà cych w po dob nych wa run kach bàdê
na rów nym trak to wa niu tych obu grup pra cow ni ków pra cu jà cych w ró˝ -
nych wa run kach, gdy te go po st´ po wa nia nie da si´ uspra wie dli wiç ˝ad -
ny mi obiek tyw ny mi po wo da mi. Roz ró˝ nie nie uspra wie dli wio ne nie sta -
no wi dys kry mi na cji.37

W Êwie tle orzecz nic twa Sà du Naj wy˝ sze go dys kry mi na cjà jest bez -
praw ne po zba wie nie lub ogra ni cze nie praw wy ni ka jà cych ze sto sun ku
pra cy oraz nie rów ne trak to wa nie pra cow ni ków ze wzgl´ du na wy mie -
nio ne w ko dek sie pra cy kry te ria dys kry mi na cyj ne, a tak ̋ e przy zna nie
nie któ rym pra cow ni kom mniej szych praw ni˝ in nym, znaj du jà cym si´
w tej sa mej sy tu acji fak tycz nej i praw nej. Do na ru sze nia za sa dy nie dy -
skry mi na cji w za trud nie niu mo ̋ e dojÊç tyl ko wte dy, gdy ró˝ ni co wa nie
sy tu acji pra cow ni ków wy ni ka z za sto so wa nia przez pra co daw c´ nie do -
zwo lo ne go kry te rium, czy li w szcze gól no Êci, gdy zró˝ ni co wa nie (dy fe -
ren cja cja) praw pra cow ni czych nie opie ra si´ na od r´b no Êci zwià za nej
z obo wiàz ka mi, spo so bem ich wy peł nia nia lub kwa li fi ka cja mi.38

Nie na ru sza wi´c za sa dy rów ne go trak to wa nia i nie dy skry mi na cji
uspra wie dli wio na i ra cjo nal na dy fe ren cja cja sy tu acji praw nej pod mio -
tów ze wzgl´ du na ró˝ nià cà je ce ch´ istot nà (obiek tyw nà przy czy n´).39

Dys kry mi na cja ja ko kwa li fi ko wa na po staç nie rów ne go trak to wa nia,
w od ró˝ nie niu od „zwy kłe go” nie rów ne go trak to wa nia, ozna cza gor sze
trak to wa nie pra cow ni ka ze wzgl´ du na przy czy n´, czy li kry te rium dys -
kry mi na cji. Wy ni ka z te go jed no cze Ênie, ˝e prze pi sy ko dek su pra cy od -
no szà ce si´ do dys kry mi na cji nie ma jà za sto so wa nia w przy pad kach nie -
rów ne go trak to wa nia nie spo wo do wa ne go przy czy nà uzna nà za pod sta w´
(kry te rium) dys kry mi na cji. Wo bec te go, je Êli pra cow nik za rzu ca pra co -
daw cy na ru sze nie prze pi sów do ty czà cych za ka zu dys kry mi na cji w za -
trud nie niu, po wi nien wska zaç przy czy n´ (kry te rium), ze wzgl´ du na któ -
rà do pusz czo no si´ wo bec nie go ak tu dys kry mi na cji.40

Dys kry mi na cja ze wzgl´ du na kry te rium za trud nie nia w peł nym lub
nie peł nym wy mia rze cza su pra cy b´ dzie naj cz´ Êciej wy st´ po waç ja ko dys -
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37 M.Wan dzel w: Ko deks pra cy 2007. Ko men tarz, red. B.Wa gner, Gdaƒsk 2007, s.78.
38 Wy rok SN z 5.10.2007 r., II PK 14/07, OSN PU SiSP, nr 21–22/2008, poz. 311, s.893.
39 Wy rok SN z 10.09.1997 r., I PKN 246/97, OSP, nr 12/1998, poz. 360, s. 540–541;

wy rok SN z 14.01.2008 r., II PK 102/07, „Mo ni tor Pra wa Pra cy” nr 8/2008, poz. 440;
wy rok SN z 23.11.2004 r., I PK 20/04, OSN PiUS, nr 13/2005, poz. 185.

40 Wy rok SN z 18.09.2008 r., II PK 27/08, „Mo ni tor Pra wa Pra cy” nr 3/2009, s. 139
i nast.; wy rok SN z 9.01.2007 r., II PK 180/06, nie pu bli ko wa ny.



kry mi na cja po Êred nia – sto so wa nie po zor nie neu tral nych kry te riów, któ -
re pro wa dzà jed nak do dys kry mi na cji okre Êlo nej gru py osób.41 Nie mo˝ na
wy klu czyç wy stà pie nia w prak ty ce po zo sta łych form dys kry mi na cji: dys -
kry mi na cji bez po Êred niej, po le ce nia dys kry mi na cji, mo le sto wa nia oraz mo -
le sto wa nia sek su al ne go, je Êli w tym przy pad ku oma wia ne kry te rium b´ -
dzie wy st´ po waç obok kry te rium płci, co nie rzad ko ma miej sce.

Za sa da rów ne go trak to wa nia i nie dy skry mi na cji ze wzgl´ du na oma -
wia ne kry te rium po win na byç sto so wa na przez pra co daw ców na wszyst -
kich eta pach za trud nie nia, od na wià za nia sto sun ku pra cy przez jej od -
nie sie nie do wa run ków za trud nie nia, awan so wa nia, do st´ pu do szko le nia
a˝ do roz wià za nia sto sun ku pra cy. Do ty czy ona tak ̋ e kan dy da tów do pra -
cy, czy li osób sta ra jà cych si´ do pie ro o za trud nie nie. Przy czym, jak słusz -
nie za uwa ̋ a T. Zie liƒ ski, dys kry mi na cja ze wzgl´ du na kry te rium za -
trud nie nia w nie peł nym lub peł nym wy mia rze cza su pra cy znaj dzie
rza dziej za sto so wa nie na eta pie przy j´ cia kan dy da ta do pra cy czy na -
wià za nia sto sun ku pra cy. W ta kim przy pad ku cz´ Êciej b´ dzie my bo wiem
mieç do czy nie nia z dys kry mi na cjà ze wzgl´ du na in ne kry te ria dys kry -
mi na cyj ne.42

T.Zie liƒ ski stwier dza, ˝e trud no uznaç, i˝ dys kry mi na cja po le ga na
od mo wie przez pra co daw c´ za trud nie nia w peł nym wy mia rze cza su pra -
cy, je ̋ e li ma on tyl ko pra c´ w nie peł nym wy mia rze. Pra cow nik nie za -
wsze mo ̋ e rów nie˝ ̋ à daç za trud nie nia w nie peł nym wy mia rze (np. rad -
co wie praw ni), je Êli pra co daw ca po trze bu je go w peł nym wy mia rze
cza su.43

Na ru sze nie za sa dy rów ne go trak to wa ni i nie dy skry mi na cji ze wzgl´ -
du na fakt za trud nie nia w nie peł nym (rza dziej peł nym) wy mia rze cza -
su pra cy na ra ̋ a pra co daw c´ na od po wie dzial noÊç od szko do waw czà okre -
Êlo nà w art. 183d k.p. W Êwie tle te go prze pi su pra cow nik ma wte dy
pra wo do od szko do wa nia w wy so ko Êci nie ni˝ szej ni˝ mi ni mal ne wy na -
gro dze nie za pra c´.

Prze pis art. 183b § 2 pkt 2 k.p. sta no wi rów nie˝, ˝e za sa da rów ne -
go trak to wa nia w za trud nie niu nie na ru sza dzia ła nia po le ga jà ce go na
wy po wie dze niu pra cow ni ko wi wa run ków za trud nie nia w za kre sie wy -
mia ru cza su pra cy, je ̋ e li jest to uza sad nio ne przy czy na mi nie do ty czà -
cy mi pra cow ni ków. Prze pis ten sta no wi, ˝e nie mo ̋ e my au to ma tycz nie
uznaç za dys kry mi na cj´ ka˝ de go wy po wie dze nia sto sun ku pra cy w za -
kre sie wy mia ru cza su pra cy, je ̋ e li wià ̋ e si´ ono z przy czy na mi nie do -
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41 M.Wan dzel, Rów ne trak to wa nie ko biet i m´˝ czyzn, Kra ków 2003, s. 50 i nast.
42 T.Zie liƒ ski w: Ko deks pra cy. Ko men tarz, red. L.Flo rek, op.cit., s. 232.
43 Ibi dem.



ty czà cy mi pra cow ni ka. Ta kie po st´ po wa nie mo ̋ e naj wy ̋ ej ozna czaç nie -
ko rzyst ne ukształ to wa nie wa run ków za trud nie nia. Aby uznaç, ˝e w ta -
kim przy pad ku do szło do dys kry mi na cji, trze ba stwier dziç, ̋ e wspo mnia -
ne dzia ła nie jest wy ni kiem ró˝ ni co wa nia sta tu su pra cow ni ków z ja kiejÊ
przy czy ny za bro nio nej przez pra wo.44 Ob ni ̋ e nie wy mia ru cza su pra cy
sta no wi bo wiem cz´ stà i na ogół ak cep to wa nà spo łecz nie me to d´ prze -
ciw dzia ła nia zwol nie niom pra cow ni ków. Wy po wie dze nie wa run ków za -
trud nie nia w za kre sie wy mia ru cza su pra cy nie b´ dzie za tem na ru sze -
niem za sa dy rów ne go trak to wa nia i nie dy skry mi na cji, je ̋ e li na stà pi
z przy czyn nie do ty czà cych pra cow ni ka. 

Od r´b nà kwe stià jest na to miast po pie ra nie za trud nie nia w peł nym
bàdê nie peł nym wy mia rze cza su pra cy oraz usta la nie wa run ków pra cy
za trud nio nych w ta kim wy mia rze i ewen tu al na zmia na te go wy mia ru
na wnio sek pra cow ni ka.

Jak wia do mo, art. 183a § 1 k.p. na ka zu je rów ne trak to wa nie pra cow -
ni ków, w szcze gól no Êci ze wzgl´ du na wy miar cza su pra cy. Do ty czy on
przede wszyst kim ochro ny przed dys kry mi na cjà za trud nio nych w nie -
peł nym wy mia rze cza su pra cy.45 Na kaz ten zo stał do peł nio ny pra co daw -
czym obo wiàz kiem za po bie ga nia dys kry mi na cji pra cow ni ków za war tym
w art. 94 pkt 2b k.p.

Ko lej ny obo wià zek pra co daw cy okre Êlo ny jest w art. 292 § 1k.p.,
w Êwie tle któ re go za war cie z pra cow ni kiem umo wy o pra c´, prze wi du -
jà cej za trud nie nie w nie peł nym wy mia rze cza su pra cy, nie mo ̋ e po wo -
do waç usta le nia wa run ków pra cy i pła cy mniej ko rzyst nych, ni˝ ma jà
pra cow ni cy wy ko nu jà cy ta kà sa mà lub po dob nà pra c´ w peł nym wy mia -
rze cza su pra cy, z uwzgl´d nie niem pro por cjo nal no Êci wy na gro dze nia i in -
nych Êwiad czeƒ zwià za nych z pra cà w sto sun ku do wy mia ru cza su pra -
cy pra cow ni ka.46 

W art. 292 § 1 k.p. za kaz dys kry mi na cji od no si si´ tyl ko do wa run -
ków pra cy i pła cy, co sta no wi istot ny ele ment ochro ny przed dys kry mi -
na cjà oma wia nej gru py pra cow ni ków. W dro dze wy jàt ku prze pis ten po -
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44 M.Wan dzel w: Ko deks pra cy 2007, op.cit., s. 88–89.
45 L.Flo rek, Do sto so wa nie pol skie go pra wa pra cy do pra wa unij ne go, ze szcze gól nym

uwzgl´d nie niem ostat niej no we li za cji ko dek su pra cy, „Mo ni tor Pra wa Pra cy” nr 1/2004,
s. 7; Z.Hajn, Wy na gro dze nie pra cow ni ków za trud nio nych w nie peł nym cza sie pra cy za
pra c´ w go dzi nach wy kra cza jà cych po za umó wio ny czas a za sa da rów ne go trak to wa -
nia w za trud nie niu. w: Wy na gro dze nie za pra c´ w wa run kach spo łecz nej go spo dar ki
ryn ko wej i de mo kra cji, red. W.Sa ne tra, War sza wa 2009, s. 119.

46 H.Szew czyk, Ochro na przed nie rów nym trak to wa niem i dys kry mi na cjà ze wzgl´ -
du na pra cow ni cze za trud nie nie w peł nym lub nie peł nym wy mia rze cza su pra cy, Stu -
dia z za kre su pra wa pra cy i po li ty ki spo łecz nej, red. L.Mi trus. Kra ków 2009, s. 501 i nast.



zwa la na kształ to wa nie wy na gro dze nia i in nych Êwiad czeƒ zwià za nych
z pra cà pro por cjo nal nie do wy mia ru cza su pra cy. Jest to zro zu mia łe, po -
nie wa˝ wy so koÊç wy na gro dze nia za le ̋ y od ilo Êci lub na kła du pra cy mie -
rzo nych wy mia rem cza su pra cy. Jed nak po j´ cia pro por cjo nal no Êci nie
na le ̋ y in ter pre to waç roz sze rza jà co ze wzgl´ du na to, ˝e jest ono wy jàt -
kiem od za sa dy rów ne go trak to wa nia i nie dy skry mi na cji.47

Zmniej sze nie tych Êwiad czeƒ w wi´k szym stop niu, ni˝ to wy ni ka z za -
sa dy pro por cjo nal no Êci, b´ dzie sta no wi ło na ru sze nie oma wia nych obo -
wiàz ków pra co daw czych i pra cow nik b´ dzie mógł do ma gaç si´ wy rów -
na nia tych Êwiad czeƒ. Jed no cze Ênie ta kie po st´ po wa nie pra co daw cy
mo ̋ e byç uzna ne za na ru sze nie za sa dy rów ne go trak to wa nia i nie dy -
skry mi na cji wy ra ̋ o nej w art. 183a § 1 k.p. Za na ru sze nie oma wia nych
prze pi sów mo ̋ e byç rów nie˝ uzna ne przy zna nie za trud nio nym w nie -
peł nym wy mia rze cza su pra cy nie pro por cjo nal nie wy so kich upraw nieƒ
w sto sun ku do za trud nio nych w peł nym wy mia rze cza su pra cy.48 Wy jàt -
kiem sà wy na gro dze nia oraz in ne Êwiad cze nia zwià za ne z pra cà, któ re
mo gà byç okre Êlo ne pro por cjo nal nie do wy mia ru cza su pra cy, a ta kie
dzia ła nia pra co daw cy nie b´ dà sta no wiç na ru sze nia za sa dy rów ne go trak -
to wa nia i nie dy skry mi na cji w za trud nie niu.

Za trud nio ny w nie peł nym wy mia rze cza su pra cy ko rzy sta z usta wo -
wej gwa ran cji mi ni mal ne go wy na gro dze nia, któ re go wy so koÊç na le ̋ y jed -
nak usta liç w kwo cie pro por cjo nal nej do licz by go dzin pra cy w da nym
mie sià cu. Zgod nie bo wiem z art. 6 i 8 usta wy z 10 paê dzier ni ka 2002
r. o mi ni mal nym wy na gro dze niu za pra c´ 49 jest ono od po wied nio zmniej -
sza ne wraz z ob ni ̋ e niem wy mia ru cza su pra cy. Je ̋ e li pra cow nik jest za -
trud nio ny w nie peł nym wy mia rze cza su pra cy, rów nie˝ kwo ty wy na gro -
dze nia wol ne od po trà ceƒ sà zmniej sza ne pro por cjo nal nie do wy mia ru
cza su pra cy. 

Ró˝ ni ca w wy so ko Êci wy na gro dze nia za trud nio ne go w nie peł nym wy -
mia rze cza su pra cy nie mo ̋ e na to miast byç spo wo do wa na nie przy zna -
niem ta kie mu pra cow ni ko wi kon kret ne go skład ni ka wy na gro dze nia,
prze wi dzia ne go w prze pi sach do ty czà cych wy na gra dza nia obo wià zu jà -
cych u da ne go pra co daw cy, lub okre Êle niem ostrzej szych kry te riów na -
by cia pra wa do da ne go skład ni ka wy na gro dze nia wo bec wy ko nu jà ce go
pra c´ w nie peł nym wy mia rze cza su.50
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47 Ibi dem.
48 Ibi dem.
49 DzU nr 200/2002, poz. 1679 ze zm.
50 J.Suz dorf, Pra ca w nie peł nym wy mia rze cza su pra cy. Cz. I, „Słu˝ ba Pra cow ni cza”

nr 10/2007, s. 6; wy rok SN z 17.09.2008 r., I PK 128/08, „Mo ni tor Pra wa Pra cy” nr
5/2009, s. 226.



W przy pad ku „in nych Êwiad czeƒ” do ty czyç to b´ dzie głów nie Êwiad -
czeƒ pie ni´˝ nych bàdê nie któ rych po dziel nych Êwiad czeƒ w na tu rze, na
przy kład udzie le nia urlo pu wy po czyn ko we go w na tu rze. Wy miar urlo -
pu wy po czyn ko we go dla za trud nio ne go w nie peł nym wy mia rze usta la
si´ pro por cjo nal nie do wy mia ru cza su pra cy.

Istot nym ele men tem ochro ny za trud nio ne go w nie peł nym wy mia -
rze cza su pra cy jest za kaz dys kry mi na cji za war ty w art. 292 § 1 k.p.
W Êwie tle te go prze pi su wa run ki pra cy i pła cy pra cow ni ka nie peł no eta -
to we go nie mo gà byç usta la ne w spo sób mniej ko rzyst ny ni˝ w przy pad -
ku pra cow ni ków wy ko nu jà cych ta kà sa mà lub po dob nà pra c´ 51

Du ̋ e zna cze nie ma rów nie˝ § 2 te go prze pi su. Na kła da on na pra -
co daw c´ obo wià zek roz wa ̋ e nia wnio sku pra cow ni ka o zmia n´ wy mia -
ru cza su pra cy. Pra co daw ca po wi nien w mia r´ mo˝ li wo Êci uwzgl´d niç
wnio sek pra cow ni ka, do ty czà cy zmia ny wy mia ru cza su pra cy okre Êlo -
ne go w umo wie o pra c´, przy czym zmia na wy mia ru cza su pra cy do ty -
czy za rów no za stà pie nia nie peł ne go wy mia ru peł nym lub od wrot nie, jak
i wy dłu ̋ e nia lub skró ce nia nie peł ne go wy mia ru cza su pra cy.

Prze pis art. 292 k.p. ko re spon du je z ko lei z art. 942 k.p., w Êwie tle
któ re go pra co daw cy obo wià za ni sà in for mo waç pra cow ni ków, w spo sób
przy j´ ty u da ne go pra co daw cy, o mo˝ li wo Êci za trud nie nia w peł nym lub
w nie peł nym wy mia rze cza su pra cy. Roz wià za nie ta kie jest w peł ni zgod -
ne z pra wem wspól no to wym.52

Abs tract 

Di rec ti ve no. 97/81/EC re la ting to the fra me work 
agre ement on part ti me work in the li ght 
of the com mu ni ty law and the Po lish law 

The ob jec ti ve of the fra me work agre ement con sti tu ting the enc lo -
su re to the di rec ti ve 97/81/EC is to fa ci li ta te ma king fa vo ura ble con di -
tions for em ploy ee chan ge of wor king ho urs from full ti me to part ti me
work and vi ce ver sa, on vo lun ta ry ba sis, to eli mi na te di scri mi na tion of
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51 A.Fa li szek -Ro siak, Po j´ cie pra cow ni ka..., op.cit., s. 235 i nast. w peł nym wy mia rze
cza su, z uwzgl´d nie niem jed nak pro por cjo nal no Êci wy na gro dze nia i in nych Êwiad czeƒ
zwià za nych z pra cà w sto sun ku do wy mia ru cza su pra cy.

52 Sze rzej na ten te mat: H.Szew czyk, Ochro na przed nie rów nym trak to wa niem...,
op.cit, s. 501 i nast.



wor kers hi red on part ti me ba sis, as well as to fa ci li ta te the ir pro fes sio -
nal de ve lop ment.

In Ar tic le 183a (1) of the La bo ur Co de in the open ca ta lo gue com -
pri sing the cri te ria of dif fe ren tia tion of wor kers, the Po lish le gi sla tor in -
c lu ded, in par ti cu lar, “the cri te rion of hi ring for full ti me and part ti me
work”. Gro unds for le gal re gu la tions con cer ning pro tec tion aga inst une -
qu al tre at ment and non -di scri mi na tion in em ploy ment ra ise no do ubts.
Ho we ver, the is sue con cer ning the pur po se of di stin gu ishing “full -ti me
from part -ti me em ploy ment” in the Po lish La bo ur Co de as one of the
im por tant cri te ria of di stin gu ishing em ploy ees re ma ins open. In this ca -
se the Po lish le gi sla tor se ized an op por tu ni ty gi ven by the Com mu ni ty
law to ad opt hi gher stan dards than tho se pre sen ted in the Com mu ni ty
law. An im por tant ele ment of this pro tec tion is al so a pro hi bi tion of di -
scri mi na tion in c lu ded in Art.292 (1) of the La bo ur Co de.
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