
Oświadczenie złożone 

przez senator Gabrielę Morawską-Stanecką 

na 11. posiedzeniu Senatu 

w dniu 3 czerwca 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry 

Szanowny Panie Ministrze! 

Warszawska prokuratura postawiła zarzut ograniczania praw pracowniczych kierowniczce z firmy IKEA, 

która w czerwcu 2019 r. zwolniła pracownika – autora homofobicznego wpisu na wewnętrznym forum 

przedsiębiorstwa. 

Przypomnę, że były już pracownik na wewnętrznym forum pisał, że „akceptacja i promowanie homosek-

sualizmu i innych dewiacji to sianie zgorszenia”, podpierając swoje stanowisko wybranymi cytatami z Pisma 

Świętego, w tym: „biada temu, przez którego przychodzą zgorszenia, lepiej by mu było uwiązać kamień 

młyński u szyi i pogrążyć go w głębokościach morskich” (źródło: TVN24, 27 maja 2020 r.), czym naruszył 

obowiązujące w firmie zasady. 

Do opisywanej sytuacji, piętnując zachowania mające znamiona jakiejkolwiek dyskryminacji, odnosi się 

również kodeks pracy, ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043, 1495), który 

w art. 11
2
 stanowi o równym traktowaniu pracowników: „Pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowe-

go wypełniania takich samych obowiązków; dotyczy to w szczególności równego traktowania mężczyzn 

i kobiet w zatrudnieniu”. Zaś powiązany z nim art. 11
3
 stanowi o zakazie dyskryminacji pracownika: „Jaka-

kolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, 

wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, po-

chodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrud-

nienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy – jest niedopuszczalna”. 

Kontrolę w IKEI przeprowadził ponadto okręgowy inspektor pracy w Krakowie, który nie wydał dla pra-

codawcy żadnych zaleceń pokontrolnych. Należy zatem rozumieć, że pracownika zwolniono bez naruszenia 

prawa oraz obowiązującego w tym przedsiębiorstwie regulaminu pracy. Jak poinformowała inspekcja w ko-

munikacie dla mediów, przeprowadzający kontrolę inspektorzy nie sformułowali żadnych uwag co do doku-

mentów związanych ze zwolnieniem pracownika. W protokole pokontrolnym podkreślono, że pracownicy 

podpisują po rozpoczęciu pracy oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Pracy i Kodeksem Postępo-

wania Grupy IKEA. W odniesieniu do wypowiedzenia umowy z pracownikiem, którego dotyczy sprawa, 

stwierdzono, że „podano w sposób szczegółowy przyczynę wypowiedzenia ze wskazaniem naruszonych 

przez pracownika przepisów prawa pracy, w tym regulaminów wewnętrznych”. (źródło: prawo.pl, 8 sierpnia 

2019 r.; dostęp na dzień 2 czerwca 2020 r.) 

W związku z tym proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. 

1. Czy w ocenie Pana Ministra, pełniącego również funkcję prokuratora generalnego, postępowanie war-

szawskiej prokuratury należy uznać za słuszne? Na jakiej podstawie prawnej wszczęto postępowanie? 

2. Jakie działania do tej pory podjęło ministerstwo w celu wyjaśnienia powyższej sprawy? 

3. Jakie działania podjęło do tej pory ministerstwo – i jakie planuje podjąć (konkretnie jakie i kiedy) – 

w celu udzielenia pomocy kierowniczce sklepu IKEA, która wykazała się postawą antydyskryminacyjną 

i wobec której toczy się wskazane postępowanie? 

4. Jakie działania w latach 2015–2020 podjęło ministerstwo w celu walki z dyskryminacją pracowników, 

w tym z dyskryminacją na tle orientacji seksualnej? Czy podjęto próby uszczegółowienia przepisów? Jeśli 

tak, to jakie konkretnie. Czy w ministerstwie pracuje odpowiedni zespół zajmujący się opracowywaniem 

przepisów pomagających zwalczać postępowania dyskryminacyjne? Jeśli tak, proszę o wyszczególnienie 

zakresu jego obowiązków oraz podjętych przez niego inicjatyw, łącznie z wnioskami, do których doszedł 

podczas swojej pracy. 

Gabriela Morawska-Stanecka 

 
 


