Warszawa, 29 maja 2020 r.

OŚWIADCZENIE KOALICJ RÓWNYCH SZANS
W SPRAWIE POSTAWIENIA ZARZUTÓW KIEROWNICZCE DS. ZARZĄDZANIA
ZASOBAMI LUDZKIMI W SIECI IKEA

My, niżej podpisane organizacje członkowskie Koalicji na rzecz Równych Szans –
nieformalnej platformy kilkudziesięciu organizacji społecznych działających w obszarze
ochrony praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji w całej Polsce, wyrażamy
oburzenie postawieniem zarzutów kierowniczce ds. zarządzania zasobami ludzkimi
sieci IKEA przez Prokuraturę Okręgową dla Warszawy-Pragi w Warszawie. Jak wynika z
doniesień medialnych, kierowniczce postawiono zarzut popełnienia przestępstwa
ograniczania praw pracowniczych ze względu na wyznanie po tym, jak podjęła decyzję o
wypowiedzeniu pracownikowi umowy o pracę za zamieszczenie w intranecie firmy
wpisu zawierającego cytat z Biblii o potrzebie karania śmiercią osób homoseksualnych.
Pomimo podjęcia przez pracodawcę prób ugodowego załatwienia tej sprawy, pracownik
nie zdecydował się na usunięcie nienawistnych wpisów.
Jako organizacje działające na co dzień na rzecz równego traktowania przypominamy, że
zgodnie z art. 94 pkt 2b Kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek przeciwdziałania
dyskryminacji w miejscu pracy. Wobec tego, iż w katalogu cech prawnie chronionych, ze
względu na które może dojść do dyskryminacji wobec pracownika, ustawodawca
wymienia wprost orientację seksualną, pracodawca zobowiązany jest przeciwdziałać
także dyskryminacji tego rodzaju.
Obowiązek przeciwdziałania dyskryminacji polega na podejmowaniu realnych i
efektywnych działań zapobiegawczych, takich jak szkolenia pracowników,
informowanie ich o przepisach zakazujących dyskryminacji, a także przyjmowanie
procedur umożliwiających wykrycie i zakończenie naruszeń zasady równego
traktowania w miejscu pracy. Jak wynika z opisu sprawy zamieszczonej na stronie
Rzecznika Praw Obywatelskich, grupa IKEA przyjęła wewnętrzny kodeks postępowania,
w którym wyrażono brak akceptacji dla dyskryminacji w jakiejkolwiek postaci i brak
tolerancji m.in. dla werbalnych zachowań poniżających inne osoby. Pracownik, który
zamieścił w intranecie nienawistny komentarz, w dniu zatrudnienia zapoznał się z tym
dokumentem, a odmawiając usunięcia wpisu – świadomie go naruszył.
W naszej ocenie obowiązkiem pracodawcy wynikającym z Kodeksu pracy było w tej
sytuacji zareagowanie na przejaw dyskryminacji w formie molestowania ze względu na

orientację seksualną. Brak reakcji oznaczałby zaakceptowanie przez pracodawcę tej
formy dyskryminacji wobec pracowników, do których nienawistny komunikat dotarł i
naruszył ich godność.
Zarzut ograniczania praw pracowniczych ze względu na wyznanie byłby uzasadniony w
sytuacji, gdyby pracodawca bez obiektywnego uzasadnienia zakazywał pracownikom
wszelkich form uzewnętrzniania swojej religii – np. noszenia symboli religijnych, lub
gdyby tolerował nienawistne komentarze wobec pracowników – wyznawców
konkretnej religii lub wyznania. Podjęcie przez pracodawcę próby ugodowego
rozwiązania sporu i odmowa usunięcia nienawistnego wpisu ze strony pracownika,
które poprzedziły wypowiedzenie umowy o pracę z powodu naruszenia wewnętrznych
regulacji Grupy IKEA, w naszej ocenie nie wypełnia znamion przestępstwa. Co więcej,
prowadzenie postępowania karnego wobec osoby realizującej obowiązki pracodawcy w
zakresie przeciwdziałania dyskryminacji może mieć „efekt mrożący” i zniechęcać innych
pracodawców do podejmowania skutecznych działań na rzecz realizacji zasady równego
traktowania w miejscu pracy nie tylko wobec społeczności osób LGBT, ale także innych
mniejszości i grup dyskryminowanych.
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