Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów
Unii Europejskiej w zakresie równego
traktowania zakazuje gorszego traktowania
jakiejkolwiek osoby ze względu na
takie cechy jak płeć, rasa, pochodzenie
etniczne, narodowość, religia, wyznanie,
światopogląd, wiek, niepełnosprawność lub
orientacja seksualna.

Masz prawo
do równego
traktowania

Spotkała cię dyskryminacja – zgłoś sprawę!

TAKŻE
NA RYNKU PRACY
I NA RYNKU USŁUG

INFOLINIA OBYWATELSKA:

800 676 676
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www.rpo.gov.pl/wniosek

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH W WARSZAWIE

Aleja Solidarności 77   | 00-090 Warszawa
Wyniki badania przeprowadzonego przez Kantar Public na reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 15 lat i więcej
w listopadzie 2016 r. zleconego przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Dyskryminacja na rynku pracy

Dyskryminacja w dostępie do usług

Spotkała cię dyskryminacja – zgłoś sprawę!

Dyskryminację na rynku pracy rozpoznaje zdecydowana większość Polaków.
Nadal jednak znacząca część nie uznaje za dyskryminację takich przypadków gorszego
traktowania ze względu na płeć i wiek, jak:

Także dyskryminację w dostępie do usług rozpoznaje zdecydowana większość Polaków.
Nadal znacząca część nie dostrzega dyskryminacji w takich przypadkach gorszego
traktowania ze względu na pochodzenie narodowe, niepełnosprawność
oraz orientację seksualną, jak:

Jeśli skierujesz sprawę do sądu możesz żądać
przeprosin, odszkodowania oraz zaprzestania działań
dyskryminacyjnych.

NIEAWANSOWANIE MŁODEJ MATKI
WYŁĄCZNIE ZE WZGLĘDU NA
JEJ POTENCJALNE NIEOBECNOŚCI
ZWIĄZANE Z OPIEKĄ NAD
DZIECKIEM

74%

dostrzega

26%

BRAK ZGODY NA
UDZIELENIE URLOPU
OJCOWSKIEGO

67%

nie dostrzega / nie wie

dostrzega

dostrzega

77%

33%

dostrzega

nie dostrzega
/ nie wie

ZWOLNIENIE PRACOWNIKA
WYŁĄCZNIE ZE WZGLĘDU NA OSIĄGNIĘCIE
WIEKU EMERYTALNEGO

61%

ODMOWA
OBSŁUGI
POLAKÓW
W BARZE
W WIELKIEJ
BRYTANII

39%

nie dostrzega / nie wie

ODMOWA OBSŁUGI UKRAIŃCÓW
W RESTAURACJI W POLSCE

76%

dostrzega

dostrzega

25%

nie dostrzega
/ nie wie

nie dostrzega
/ nie wie

ODMOWA
WYNAJĘCIA
POKOJU
W HOTELU
PARZE TEJ
SAMEJ PŁCI

68%
dostrzega

Jedynie 33% Polaków wie, że dyskryminacja jest zakazana
na rynku pracy.

Dotyczy to zarówno pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, jak i na podstawie
umowy cywilno-prawnej.

nie dostrzega / nie wie

23%

WYPROSZENIE Z RESTAURACJI
NIEWIDOMEJ KLIENTKI Z PSEM
ASYSTUJĄCYM

75%

24%

32%

nie dostrzega / nie wie

Jedynie 25% Polaków wie, że dyskryminacja jest zakazana
na rynku usług.

Pamiętaj, że możesz też złożyć skargę do Rzecznika
Praw Obywatelskich, który pełni funkcję
niezależnego organu ds. równego traktowania.
Wniosek do Rzecznika jest bezpłatny i nie wymaga
zachowania żadnej szczególnej formy.
Zobacz www.rpo.gov.pl /rowne-traktowanie

