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1. Twoje nowe uprawnienia – koniec z dyskryminacją wiekową w miejscu pracy 
 

Nowa ustawa, która weszła w życie z dniem 1 października 2006 roku oznacza, że pracodawcy 

nie będą mogli już dłużej dyskryminować pracowników ze względu na ich wiek. Nowe prawo – 

Regulacje Równości (Wiekowej) Zatrudnienia 2006 – ma zastosowanie w Anglii, Szkocji i 

Walii
1
 i zapewnia ochronę przed niesprawiedliwym traktowaniem ze względu na wiek w miejscu 

pracy, szkoleniach i kształceniu dla osób w każdym wieku. 

 

Poradnik, który trzymają Państwo w rękach został przygotowany przez organizację Age Concern 

i ma on na celu streszczenie tego, kto zyska na nowych przepisach, jakie kroki należy podjąć w 

przypadku dyskryminacji wiekowej oraz gdzie można znaleźć dalsze informacje na temat 

dyskryminacji wiekowej. 

 

Jeśli uważasz, że byłeś/byłaś ofiarą nierównego traktowania w pracy z powodu swego wieku, ten 

poradnik pomoże dowiedzieć się więcej na temat tego zjawiska i tego, co możesz w takiej 

sytuacji zrobić. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1
 Podobne przepisy są wprowadzane w Północnej Irlandii 
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2. Co obejmuje nowa ustawa? 
 

Nowe prawo obejmuje zjawisko dyskryminacji wiekowej, to jest nierównego traktowania osób 

ze względu ich wiek, w większości aspektów zatrudnienia, takich jak ubieganie się o pracę, 

dostęp do szkoleń i awansu zawodowego lub zwolnienie z pracy. Obejmuje również większość 

szkoleń. 

 

• Rekrutacja  
Według nowych przepisów, pracodawca nie będzie mógł odmówić zatrudnienia kandydata 

do pracy z powodu jego wieku. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której kandydat ma 65 lat lub 

ma mniej niż pół roku do osiągnięcia 65 lat lub wieku emerytalnego ustalonego przez 

pracodawcę, jeśli jest on wyższy. Więcej na ten temat na stronie 19. Pracodawca może 

również ustalić wymaganie wiekowe na określone stanowisko, jeśli wynika to z natury 

wykonywanej pracy. Więcej na ten temat na stronie 13. 

• Zwolnienie z pracy 
Jeśli zwolniony pracownik ma więcej niż 65 lat, należy mu się odprawa. Użycie argumentu 

wieku kandydatów przy selekcji pracowników do zwolnienia będzie niezgodne z prawem 

(chyba, że pracodawca będzie mógł to uzasadnić) Zobacz strona 23. 

• Niesłuszne odprawienie pracownika (unfair dismissal) 
Usuniecie górnego limitu wiekowego oznacza, że pracownicy powyżej 65 roku życia będą 

mogli w obecnej sytuacji zaskarżyć o niesłuszne zwolnienie z pracy. Więcej na stronie 24. 

• Zasiłek chorobowy 
Osoby, które nadal pracują po osiągnięciu 65 lat będą miały prawo do zasiłku chorobowego 

na okres do 28 tygodni, tak samo jak inni pracownicy. 

• Emerytura 
Jeśli Twój pracodawca zmusza Cię do przejścia na emeryturę przed 65 rokiem życia (lub 

przed osiągnięciem ustalonego wieku emerytalnego przez pracodawcę, jeśli jest on wyższy), 

możesz złożyć skargę z powodu dyskryminacji wiekowej i niesłusznego zwolnienia. 

Pracownicy po 65 roku życia mają teraz prawo do złożenia wniosku o kontynuowanie swego 

zatrudnienia. Więcej na stronie 31.  

• Szkolenie 
Jeśli obecnie  szkolisz się, by zdobyć umiejętności potrzebne do pracy – obojętnie czy jesteś 

zatrudniony lub nie – nowa ustawa chroni Cię przed dyskryminacją wiekową. Więcej na 

stronie 31. 

• Edukacja 
Ustawa chroni Cię przed dyskryminacją, jeśli kształcisz się ustawicznie (również na wyższych 

uczelniach lub kursach dla dorosłych) w celu zdobycia kwalifikacji zawodowych. Wiek 

uczęszczania do szkół państwowych znajduje się poza nową ustawą. Więcej na stronie 31. 

 

Czego nie obejmuje nowe prawo? 
 

• Wolontariatu  
Oprócz przypadku, gdy praca bez wynagrodzenia traktowana jest jako część szkolenia,       

według nowych przepisów, osoby pracujące społecznie (wolontariusze) nie są chronieni 

prawem przed dyskryminacją wiekową. Ustawa obejmuje osoby w instytucjach pracujące 

społecznie, ale tylko wtedy gdy są urzędnikami państwowymi, np. wyższych urzędników 

administracji państwowej. 
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• Handlu i usług 
Nowe prawo nie dotyczy handlu i usług. W praktyce oznacza to, że na przykład firmy 

ubezpieczeniowe i ośrodki medyczne mogą odmiennie traktować swoich klientów ze 

względu na wiek. 

 

 

Kogo obejmują nowe przepisy?  
W miejscu pracy nowe przepisy chronią: 

• pracowników, 

• samozatrudnionych, 

• osoby w instytucjach (np. dyrektorów firm, duchowieństwo), 

• pracowników kontraktowych i zatrudnionych przez agencje pracy, 

• osoby ubiegające się o pracę, oraz 

• byłych pracowników. 

 

W przypadku edukacji nowe przepisy chronią: 

• osoby ubiegające się o kształcenie pomaturalne, wyższą edukację lub szkolenia 

dorosłych, 

• osoby studiujące, oraz 

• byłych studentów w kształceniu pomaturalnym, wyższej edukacji i szkoleniach  dla 

dorosłych. 

 

Przepisy chronią również: 

• osoby korzystające z usług poradni zawodowych, 

• osoby ubiegające się o kwalifikacje zawodowe, 

• członków związków lub stowarzyszeń zawodowych, oraz 

• członków pracowniczych funduszy emerytalnych. 
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3. Różne typy dyskryminacji wiekowej 
Dyskryminacja wiekowa jest zjawiskiem trudnym do zidentyfikowania, tym bardziej, że jej 

formy bywają często subtelne lub niezamierzone.  

 

Dyskryminacja pośrednia i bezpośrednia 
Nierówne traktowanie ze względu na wiek może być bezpośrednie lub pośrednie. Nowe prawo 

zastrzega, że nie każde nierówne traktowanie należy uznać za dyskryminacje, jeśli pracodawca 

jest w stanie uzasadnić swoje postępowanie względem pracownika lub powołać się na wyjątek w 

ustawie. Więcej w rozdziale 4. 

 

Dyskryminacja bezpośrednia występuje, gdy osoba traktowana jest mniej przychylnie niż inna 

osoba w porównywalnej sytuacji wyłącznie z powodu jej wieku. 

Na przykład:  

• Pracodawca odmawia zatrudnienia osoby, wyłącznie dlatego, że kandydat do pracy 

ma więcej niż 50 lat. 

 

Dyskryminacja pośrednia przejawia się w przypadku, gdy w miejscu pracy istnieją procedury lub 

praktykowane są zachowania, które wykluczają jakąś grupę ludzi lub w sposób szczególny 

dotykają konkretną grupę wiekową. 

Na przykład:  

• Pracodawca wymaga wyłącznie świeżo upieczonych absolwentów – niewielka ilość 

starszych ludzi spełnia ten wymóg. 

• Dana firma wprowadza test sprawnościowy dla wszystkich swoich pracowników. 

Potencjalnie jest to przykład dyskryminacji pośredniej, jeśli tylko niektórzy ze 

starszych wiekowo pracowników są w stanie zdać taki test. Istnieje jednakże 

możliwość uzasadnienia takiej praktyki. Jeśli tylko pracodawca może dowieść, że test 

sprawnościowy wśród pracowników jest wymagany z powodów zasad 

bezpieczeństwa w miejscu pracy i nie było innego, w mniejszym stopniu 

dyskryminującego, sposobu na osiągnięcie tego celu. 

 

Nękanie  
Nękanie w pracy, lub mobbing, ze względu na czyjś wiek jest niezgodne z prawem. Prawo 

definiuje nękanie w pracy jako wrogie i nieetyczne zachowanie, które  ma na celu pogwałcenie 

czyjejś godności lub stworzenie zastraszającego, upokarzającego lub uciążliwego środowiska 

pracy dla danej osoby. 

Molestowanie kogokolwiek w miejscu pracy ze względu na jego wiek lub wiek osoby kojarzonej 

z nim, jest niezgodne z prawem.   
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Na przykład:  

• Współpracownicy regularnie opowiadają dowcipy w miejscu pracy na temat starszego 

wiekiem pracownika, które dana osoba uważa za obraźliwe. 

• Fakt posiadania dużo młodszego wiekiem partnera danej osoby jest tematem 

powtarzanych komentarzy i dowcipów wśród innych pracowników. Tego typu 

zachowanie jest niezgodne z prawem, jeśli dana osoba uważa je za upokarzające lub 

obraźliwe. 

 

W przypadku złożenia skargi z powodu nękania w pracy do kolegium do spraw zatrudnienia 

(Employment Tribunal) (zobacz rozdział 6), Twoja sprawa zostanie rozpatrzona pod względem 

tego, czy faktycznie doszło do dyskryminacyjnego zachowania względem Ciebie. Jeśli skarga 

zostanie uznana za bezzasadną, kolegium może ją oddalić. 

 

Represjonowanie   
Tego typu zjawisko ma szczególne znaczenie według prawa. Represjonowanie oznacza 

niesprawiedliwe traktowanie kogoś, kto zakwestionował zachowanie dyskryminacyjne lub 

świadczył na korzyść dyskryminowanej osoby. 

 

Na przykład:  

• Pracownik zostaje zwolniony po złożeniu skargi na to, że nie ma tego samego dostępu do 

szkoleń jak młodsi wiekiem pracownicy. 

• Pracownik nie dostaje awansu, do którego był brany pod uwagę, po świadczeniu na 

korzyść współpracownika, który złożył skargę na zachowanie dyskryminacyjne 

względem niego. 

 

W przeciwieństwie do pośredniej i bezpośredniej dyskryminacji, zarówno nękanie jak 

represjonowanie w miejscu pracy nie może zostać uzasadnione lub usprawiedliwione. 

 

Zlecenie dyskryminacji 
Jeśli pracodawca instruuje pracownika do wykonania czegoś, co konstytuuje się do 

dyskryminacji wiekowej danej osoby i spotyka się z odmową wykonania tego zadania lub ze 

skargą, nieprzychylne traktowanie tegoż pracownika z powyższych powodów jest niezgodne z 

prawem. 

Na przykład:  

• Pracownik odpowiedzialny za rekrutacje w firmie zostaje ukarany za odmówienie 

przełożonemu zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne wyłącznie osób poniżej 40-tego 

roku życia. 
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4. Kiedy wiek może mieć wpływ na zatrudnienie pracownika?  
W niektórych przypadkach odmienne traktowanie z powodu wieku może być czasami 

akceptowane. Niektóre typy dyskryminacji wiekowej nie zostały objęte nowym prawem, a 

niektóre z nich mogą być usprawiedliwione przez pracodawców. 

  

Kiedy dyskryminacja wiekowa może być uzasadniona 
Istnieją przypadki, w których pracodawca jest w stanie uzasadnić dyskryminację względem 

wieku, pod warunkiem dostarczenia dostatecznych dowodów na to, że jest to odpowiedni sposób 

zrealizowania usankcjonowanych celów. Przez powyższe rozumie się sytuacje, w których 

pracodawca musi wykazać, że: 

• nie było innej alternatywy, mniej dyskryminującego sposobu na osiągnięcie celu; 

• dany cel faktycznie zostaje osiągnięty; 

• korzyści uzyskane z osiągniętego celu przeważają szkodliwy wpływ dyskryminacji. 

 

Do obowiązków pracodawcy należy uzasadnienie usankcjonowanych celów firmy. Przykładem 

takich celów może być: 

• zdrowie i bezpieczeństwo pracowników i klientów; 

• określenie odpowiednio długiego czasu wykonywania pracy na danym stanowisku przed 

odejściem na emeryturę; 

• potrzeby firmy i jej wydajność. 

 

Do kolegium do spraw zatrudnienia i sadów należy rozpatrywanie zażaleń i decyzja, w każdym 

poszczególnym przypadku, na temat tego, czy pracodawca rzeczywiście mógł uzasadnić 

dyskryminację. Oto kilka przykładów argumentacji pracodawców: 

Na przykład:  

• Pracodawca twierdzi, że odmowa zatrudniania osób po 60-tym roku życia jest 

uzasadniona i niezbędna z powodu długiego i kosztownego szkolenia wymaganego do 

objęcia danego stanowiska pracy (np. kontroler ruchu powietrznego). W takim przypadku 

usankcjonowanym celem jest wymóg tego, aby dany kandydat pracował na danym 

stanowisku przez określony czas zanim przejdzie na emeryturę oraz aby pracodawca miał 

szansę na zwrot kosztów poniesionych przy szkoleniu pracownika. Pracodawca będzie 

musiał dowieść, że nie było innego mniej dyskryminującego sposobu na osiągnięcie tych 

celów. 

 

Na przykład:  

• Pracodawca decyduje się umieścić ogłoszenie o pracę, w którym wymaga przynajmniej 

pięciu lat doświadczenia pracy na tym samym lub na podobnym stanowisku. Jest to 

potencjalnie bezpośrednia dyskryminacja wiekowa, ponieważ jest mniej prawdopodobne 

by wśród młodszych osób (powiedzmy w grupie wiekowej 16-24) znaleźli się kandydaci 

spełniający ten wymóg. Pracodawca może jednak uzasadnić takie wymaganie twierdząc, 

że doświadczenie jest absolutnie niezbędne do wykonywania danej pracy i nie istnieje 

inny, mniej dyskryminujący sposób na znalezienie odpowiedniego kandydata, który 

spełnia te warunki. W zależności od okoliczności, podobna argumentacja może, ale nie 

musi zostać zaakceptowana. 
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Wyjątki przewidziane w ustawie 

 
Nowe prawo przewiduje wyjątki, które w pewnych okolicznościach pozwalają pracodawcom na 

dyskryminowanie tj. rozróżnianie pracowników względem wieku, bez wymaganego 

uzasadnienia. (Na temat wyjątków odnoszących się do procesu rekrutacji i przechodzenia na 

emeryturę osób po 65-tym roku życia zobacz rozdział 5). 

 

• Kiedy istnieją korzyści wynikające z określonego czasu pracy w firmie 
Wielu pracodawców praktykuje zasadę uzależnienia wynagrodzenia i innych korzyści od 

długości czasu przepracowanego w firmie. Na przykład, naliczanie dodatkowych dni rocznego 

urlopu po 2 latach pracy. 

 

Może to pośrednio dyskryminować wiekowo młodszych wiekiem pracowników, ponieważ jest 

mniej prawdopodobne, aby związali się oni z firmą przez odpowiednio długi czas, aby 

kwalifikować się o taki dodatek. Istnieje wyjątek, który pozwala na tego typu praktykę w 

większości przypadków.   

 
Ogólnie, ustanowienie jakiejkolwiek korzyści wynikającej z określonego czasu pracy w firmie 

będzie zgodne z prawem, pod warunkiem, że wymagany czas nie przekracza pięciu lat, kiedy to 

pracodawca będzie musiał udowodnić, że zastrzeżenie wynika z zapotrzebowań firmy, takich jak 

wspieranie lojalności, motywowanie pracowników lub nagradzanie doświadczenia. Dla 

pracodawcy jest to łatwiejszy niż w innych przypadkach sposób na uzasadnienie potencjalnej 

dyskryminacji. · 

 

Jeśli określony czas pracy jest mniejszy niż 5 lat, automatycznie taka sytuacja jest zgodna z 

prawem i pracodawca nie jest wymagany do uzasadnienia tego typu polityki firmy. 

 

• Kiedy istnieją rzeczywiste wymagania zawodowe 
Pracodawca może ustanowić określony wiek kandydatów do pracy podczas procesu 

rekrutacyjnego jeśli istnieje rzeczywisty wymóg i potrzeba, aby dany kandydat był określonego 

wieku. Na przykład, gdy wymagany jest aktor w określonym wieku do odtworzenia danej roli. 

  

• Kiedy istnieje potrzeba ‘pozytywnej akcji’ 
Przez ‘pozytywną akcję’ rozumiane są czynności, które zapobiegają lub kompensują 

niekorzystne doświadczenia danej grupy wiekowej. Będzie to dozwolone na dwóch 

płaszczyznach: 

• dostępu do szkoleń i edukacji, oraz 

•  zachęcania osób do rozpoczęcia zatrudnienia. 

 

W praktyce oznacza to, że pracodawca będzie mógł kierować ogłoszenia o pracę w 

szczególności do starszych wiekowo osób, na przykład, o ile dane stanowisko jest otwarte dla 

kandydatów bez względu na wiek. Selekcja oparta na wieku kandydatów nie będzie zgodna z 

prawem, chyba, że zostanie uzasadniona. 
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Na przykład:  

• Firma z nieproporcjonalną liczbą młodszych wiekowo pracowników, uznając fakt, że 

starsi ludzie rzadko ubiegają się o pracę w tejże firmie, może umieścić następujące 

ogłoszenie: ‘Mile widziane zgłoszenia osób po 45-tym roku życia, ponieważ ta grupa 

wiekowa jest obecnie niedostatecznie reprezentowana w naszej firmie. Każde podanie 

jednak będzie rozpatrywane pod względem merytorycznym.’ 

 

• Kiedy określony wiek pracownika jest wymagany przez obowiązujące już prawo 
Pracodawca może różnie traktować pracowników z powodu wieku, jeśli jest to wymagane przez 

obowiązujące prawo. 

 

Na przykład:  

• Pracodawca może odmówić zatrudnienia osobie poniżej 18-tego roku życia do pracy w 

barze, jeśli wynika to z ogólnej regulacji prawnej. 

 

• Kiedy pracodawca polega na krajowej płacy minimalnej (National Minimum Wage) 

dla młodych pracowników 
Krajowa Płaca Minimalna jest podzielona na trzy kategorie w zależności od wieku pracownika. 

Wynagradzanie pracownika względem tych kategorii będzie zgodne z prawem, pod warunkiem, 

że rozróżnienie odzwierciedla ustanowione kategorie (16-17 lat, 18-22 lat i powyżej) oraz młodsi 

wiekiem pracownicy otrzymują mniejsze wynagrodzenie niż ci starsi. Pracodawca nie może 

płacić innych stawek płacy minimalnej w obrębie tej samej kategorii. 
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5. Jak nowe przepisy odnoszą się do Ciebie?    
 
Ten rozdział poświęcony jest Twoim nowym uprawnieniom w odniesieniu do problemów jakie 

możesz spotkać w zatrudnieniu i szkoleniu. 

 

‘Szukam pracy’ 
Udowodnienie dyskryminacji wiekowej w procesie rekrutacji może być trudne, ponieważ jest 

mało prawdopodobne by pracodawca otwarcie twierdził, że to właśnie wiek kandydata był 

powodem odrzucenia podania.  

 

W jakiś sposób można udowodnić dyskryminację wiekową w procesie rekrutacji? 
Kandydat do pracy jest zobowiązany do udowodnienia tego, że to wiek był powodem odrzucenia 

jego kandydatury. Pracodawca jest zobowiązany to tego, aby udowodnić, że nie doszło w takim 

przypadku do dyskryminacji wiekowej. Istnieje specjalny kwestionariusz, którego celem jest 

uzyskanie dodatkowych informacji od pracodawcy; więcej na ten temat na stronach 23-24. 

 

Brak ochrony dla osób po 65-tym roku życia 
Istnieje wyjątek w nowych przepisach dla osób, które: 

• mają więcej niż 65 lat, 

• przekroczyły wiek przejścia na emeryturę ustalony przez pracodawcę, jeśli jest on 

wyższy niż 65 lat, 

• mają mniej niż 6 miesięcy do ukończenia 65 roku życia, lub przekroczenia wieku 

emerytalnego ustalonym przez pracodawcę, jeśli jest on wyższy. 

W powyższych przypadkach osoby te nie są chronione przed dyskryminacją wiekową w 

procesie rekrutacyjnym. Pracodawca będzie miał prawo do odrzucenia kandydata 

spełniającego powyższe warunki z powodu wieku i nie istnieje żadna możliwość odwołania 

się do jego decyzji. 

  

Co z ogłoszeniami o pracę? 
Pracodawcy nie powinni precyzować wieku kandydatów w ogłoszeniach o pracę, jak 

również powinni unikać używania słownictwa, które może sugerować to, że poszukują 

kandydatów w określonym wieku. Na przykład, ogłoszenie typu: ‘szukamy młodych i 

entuzjastycznych osób’ może być potraktowane jako przejaw dyskryminacji wiekowej. 

 

Pytanie: ‘Ubiegam się o prace, a formularz zgłoszeniowy wymaga podania daty 

urodzenia. Czy jestem zobowiązany do udostępnienia tej informacji?’ 
 

Pracodawca nadal może zapytać o datę urodzenia osoby ubiegającej się o prace. Nie jest to 

jednoznaczne z przejawem dyskryminacji wiekowej, ale może być wykorzystane jako dowód 

świadczący o dyskryminacji w przypadku, gdy dana osoba uważa, że to właśnie jej wiek był 

powodem nie dostania pracy. 

Dobrym zwyczajem praktykowanym wśród pracodawców jest niepytanie o datę urodzenia z 

formularzy, ale pytanie o wiek w kwestionariuszach monitorujących równouprawnienie 

pracowników (Equal Opportunities Form). Osoba podejmująca decyzję o wyborze 

najlepszych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną lub decyzję o wybranym kandydacie 

nie powinna wtedy mieć dostępu do tych informacji. 



 11 

Pytanie: ‘Bez powodzenia ubiegam się o pracę odpowiadającą moim kwalifikacjom. 

Myślę, że to z powodu mojego wieku. Czy nowa ustawa może mi pomoc?’ 

 
Odrzucenie kandydata do pracy z powodu jego wieku jest bezprawne (chyba, ze pracodawca 

jest w stanie uzasadnić swoją decyzję lub gdy jest to dozwolone w przypadku wyjątku 

dotyczącego osób po 65 roku życia, lub gdy istnieją rzeczywiste wymagania zawodowe – 

więcej na ten temat na stronach 14-17). Udowodnienie zaistnienia przypadku dyskryminacji 

wiekowej może być bardzo trudne, jakkolwiek ‘procedura kwestionariusza’ jest bardzo 

pomocna w zdobyciu odpowiednich informacji od pracodawcy. 

 

Pytanie: ‘Pracodawca powiedział, ze moja kandydatura do pracy nie zostanie wzięta 

pod uwagę, ponieważ jestem za stary. Mam 66 lat, a wiek przejścia na emeryturę w tym 

miejscu pracy to 65 lat. Czy jest to zgodne z prawem?’ 
 

Nowa ustawa uprawnia pracodawców do odrzucenia podań o prace osób powyżej 

standardowego wieku emerytalnego, lub gdy wiek przejścia na emeryturę jest wyższy niż 65 

lat, lub dany kandydat ma mniej niż 6 miesięcy do wieku emerytalnego. Niestety oznacza to, 

że nie masz żadnej ochrony prawnej przed dyskryminacja wiekową, nawet wtedy, gdy 

pracodawca otwarcie oświadcza, że Twój wiek był powodem odrzucenia Twojej 

kandydatury. 

 

‘Nie jestem traktowany równo w moim miejscu pracy’    
Nowe prawo gwarantuje prawo do równego traktowania w miejscu pracy bez względu na 

wiek pracownika. W praktyce oznacza to taki sam dostęp do awansu zawodowego, jak Twoi 

pozostali koledzy lub koleżanki z pracy. 

 

Pytanie: ‘Zostałem pominięty przy awansie zawodowym, pomimo tego, że mam więcej 

doświadczenia i kwalifikacji niż młodsza osoba, która dostała to stanowisko. Jestem 

przekonany, że to z powodu mojego wieku. Wygląda na to, że w tej firmie na 

kierownicze stanowiska awansują tylko osoby poniżej 50 roku życia’. 

 
Odpowiedź: Jeśli Twój pracodawca praktykuje awansowanie wyłącznie młodych osób, jest 

to przejaw dyskryminacji wiekowej. Trudność polega na udowodnieniu, że taka praktyka ma 

miejsce. Będziesz musiał dowieść, że Twój wiek mógł mieć wpływ na decyzję o 

odmówieniu Ci awansu – na przykład przez udowodnienie, że jesteś lepiej kwalifikowany na 

to stanowisko oraz że osoby powyżej 50-ciu lat rzadko dostają w firmie awans. Następnie 

pracodawca będzie musiał dowieść, że wiek nie miał wpływu na odmowną decyzję i że nie 

doszło do dyskryminacji. Możesz skorzystać z ‘procedury kwestionariusza (zobacz str. 35), 

aby dowiedzieć się od pracodawcy dlaczego nie przyznano Ci awansu i jaki jest przedział 

wiekowy osób, które  dostają awans na stanowiska kierownicze w firmie. 
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‘Zwolnienie z pracy’ 

 

Pytanie: ‘Zostałam zwolniona z pracy. Mam 65 lat. Jakie mam prawa?’ 

 
Odpowiedź: Nowe prawo znosi górny i dolny limit wiekowy do uzyskania odprawy z tytułu 

zwolnienia z pracy, więc osoby po 65-tym roku życia są uprawnione do odprawy naliczonej 

w ten sam sposób jak młodsi pracownicy. 

 

Wiek pracownika i jego staż pracy nadal będą brane pod uwagę w naliczaniu odprawy (oraz 

odszkodowania w przypadku niesłusznego zwolnienia). Zwolniony pracownik ma prawo do 

otrzymania półtora tygodniowej wypłaty (nie większej niż £290 tygodniowo) za każdy rok 

pracy po osiągnięciu 41 roku życia, do jednotygodniowej wypłaty za każdy rok, w którym 

miał mniej niż 41 lat  oraz do półtygodniowej wypłaty za każdy rok, w którym miał mniej niż 

22 lata, maksymalnie za 20- letni staż pracy. 

 

W praktyce oznacza to, że starsi wiekiem pracownicy otrzymają większą odprawę niż 

młodsze osoby, pomimo tego, że taka sytuacja może być potraktowana jako dyskryminacja 

wiekowa. Rząd brytyjski uznał, że w tym przypadku różnica w traktowaniu pracowników 

jest uzasadniona. 

 

Twoja umowa o pracę może gwarantować Ci więcej niż odprawa w przypadku zwolnienia z 

pracy. Nowe prawo przewiduje możliwość ustanowienia przez pracodawcę dodatków do 

odprawy, jeśli są one uznawane mając na uwadze te same przedziały wiekowe, jak w 

przypadku naliczania odprawy pracowniczej. 

 

Podejmowanie decyzji o zwolnieniu z pracy ze względu na wiek pracownika jest niezgodne z 

prawem (chyba, że pracodawca może uzasadnić swoją decyzję). Branie pod uwagę stażu 

pracy (np. według reguły: ostatnio zatrudniony - pierwszy do zwolnienia) w podejmowaniu 

decyzji kogo zwolnić, może być przejawem dyskryminacji wiekowej chyba, że pracodawca 

może uzasadnić swoją decyzję. 

 

‘Uważam, że zostałem niesłusznie zwolniony’ 
 

Zanim nowa ustawa weszła w życie, jeśli pracodawca chciał zwolnic pracownika w wieku 

powyżej 65 lat (lub powyżej wieku emerytalnego ustalonego przez firmę), pracownik nie 

mógł się odwołać do tej decyzji. Taka sytuacja miała miejsce, ponieważ istniał górny limit 

wiekowy dla składania zażalenia w przypadku niesłusznego wypowiedzenia pracy. 

 

Nowe prawo znosi limit wiekowy, a to oznacza, że pracownik powyżej 65 lat jest w stanie 

odwołać się do decyzji o jego zwolnieniu, jeśli spełnia pozostałe warunki, takie jak 

przynajmniej rok stażu pracy. Jednakże, wprowadzone zmiany spowodowały stworzenie 

ograniczenia dla jego zastosowania. Jeśli pracodawca twierdzi, że powodem wypowiedzenia 

była emerytura i przestrzega prawidłowo procedury, pracownik nie może do jego decyzji 

rościć pretensji. 
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‘Nie chcę przejść na emeryturę.’ 
W Wielkiej Brytanii nie ma obowiązkowego wieku, w którym pracownik musi przejść na 

emeryturę. Ważne jest aby odróżnić obowiązkowy wiek, w którym trzeba przejść na 

emeryturę, tj. przestać pracować (retirement age) od wieku emerytalnego (pension age),w 

którym  zostajesz uprawniony do  świadczeń emerytalnych, ponieważ są to dwa rożne 

zagadnienia. Wiek emerytalny – wiek, w którym jesteś uprawniony do państwowych 

świadczeń emerytalnych – to aktualnie 60 lat dla kobiet i 65 w przypadku mężczyzn, ale 

pracownik nie jest zobowiązany do przejścia na emeryturę w tym wieku. Praca po 

osiągnięciu wieku emerytalnego nie zmienia Twoich praw do emerytury. Możesz jednak 

podjąć decyzję o opóźnieniu otrzymywania swoich świadczeń emerytalnych, dopóki 

pracujesz. Możesz również poprosić o wypłacenie jednorazowej kwoty, kiedy przejdziesz na 

emeryturę. 

 

Mniej więcej jedna trzecia pracodawców określiła obowiązkowy wiek przejścia na 

emeryturę. Pozostali nie określili wiekowej granicy i proponują bardziej elastyczne warunki 

pracy. 

 

• Jakie zmiany wprowadza nowa ustawa 
Nowa ustawa wprowadziła obowiązkowy wiek przejścia na emeryturę (default retirement age), 

jakim jest 65 lat zarówno dla kobiet i mężczyzn. Oznacza to, że jeśli Twój pracodawca zmusza 

Cię do przejścia na emeryturę przed osiągnięciem 65 roku życia, możesz donieść o 

dyskryminacji wiekowej lub niesłusznym zwolnieniu. Aby zmusić pracownika do przejścia na 

emeryturę przed ukończeniem 65 roku życia pracodawca będzie musiał taka decyzje uzasadnić 

(zobacz str. 30). 

 

Z dniem 1 października 2006 roku pracownicy mają nowe prawo do tego, aby kontynuować 

pracę po osiągnięciu wieku przejścia na emeryturę ustalonego przez pracodawcę. Jednakże, 

zwolnienie pracownika, który przekroczył 65 lat będzie zgodne z prawem, jeśli pracodawca 

przestrzega prawidłowo procedur. 

 

Wiek obowiązkowego przejścia na emeryturę (default retirement age) obejmuje pracowników i 

urzędników państwowych. Inne sektory, takie jak policjanci, dyrektorzy firm i wspólnicy nie są 

objęci tym przepisem, więc decyzja o przymusowym przejściu na emeryturę będzie uzasadniona. 

 

• Czego nowa ustawa nie zmienia 
Nowa ustawa nie wpływa na dobrowolne przejście na emeryturę. Nadal dozwolone jest 

wcześniejsze przejście na emeryturę, po uzgodnieniu tego z pracodawcą. Pracodawcy nadal 

mogą ustalić minimalny i maksymalny wiek wstąpienia do pracowniczych funduszy 

emerytalnych. Istnieje wiele wyjątków, które mają na celu zapewnienie istnienia pracowniczych 

funduszy emerytalnych bez większych zmian. 

 

 Jak będzie wyglądać nowa procedura przechodzenia na emeryturę? 
Z dniem 1 października 2006 roku masz prawo do złożenia podania o kontynuowanie swego 

zatrudnienia po przekroczeniu wieku emerytalnego ustalonego przez Twojego pracodawcę. 

Ważne jest, aby pamiętać, że jest to tylko prawo do ‘ubiegania się’ o przedłużenie zatrudnienia. 

Twój pracodawca może Ci odmówić i według nowych przepisów nie musi uzasadniać swojej 

decyzji, o ile przestrzega w prawidłowy sposób następujących reguł: 
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1. Twój pracodawca wręcza Ci wymówienie 
Od 1 października 2006 roku Twój pracodawca jest zobowiązany do wręczenia wymówienia 

na minimum 6 miesięcy (maksimum 12 miesięcy) przed osiągnięciem przez Ciebie wieku 

emerytalnego. Równocześnie jest on zobowiązany do poinformowania Ciebie o 

przysługującym Ci prawie do zażądania kontynuowania pracy. Istnieją specjalne procedury 

wręczania wymówienia pracownikom, którzy chcą przejść na emeryturę między 1 

października 2006 a 1 kwietnia 2007 (pierwsze 6 miesięcy po wprowadzeniu nowych 

przepisów w życie). W powyższym przypadku pracodawca nie jest zobowiązany do 6 

miesięcznego wymówienia z pracy, ponieważ nowe przepisy nie będą jeszcze wtedy 

obowiązywać. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Age Concern 

www.ageconcern.org.uk/agediscrimination. 

 

2. Możesz złożyć podanie z prośbą o kontynuowaniu pracy 
Jeśli złożysz podanie z prośbą o kontynuowanie pracy po przekroczeniu wieku emerytalnego, 

Twój pracodawca ma obowiązek takie podanie rozstrzygnąć. Wymagana procedura zwana jest 

‘obowiązkiem rozstrzygnięcia podania’ (duty to consider procedure). Należy złożyć podanie w 

formie pisemnej nie później niż 3 do 6 miesięcy przed datą przejścia na emeryturę. Poniżej 

znajduje się przykład informacji, jakie powinno znajdować Twoje podanie: 

 

“I am writing to request not to retire on your intended date of [insert employer’s intended 

date of retirement].  I am making this request under paragraph 5 of Schedule 6 of the 

Employment Equality (Age) Regulations 2006. 

I propose that my employment should continue [you must specify one of the following]: 

- indefinitely 

- for [insert a specific period, e.g. twelve  months] 

- until [insert specific date] 

[You could also include information in support of your request, such as examples of how 

allowing you to continue working could benefit the organisation.] 

I look forward to hearing from you with your suggested time for a meeting to discuss my 

request.” 

 

(‘Uprzejmie proszę o rozstrzygniecie mojego podania o nie przechodzenie na emeryturę z dniem 

(podaj datę Twojego przejścia na emeryturę ustaloną przez Twojego pracodawcę). Powołuję się  

na paragraf 5, rozdział 6 Regulacji Równości (Wiekowej) Zatrudnienia z roku 2006. 

 

Proszę o kontynuowanie mojego zatrudnienia (tutaj wybierz jedną z poniższych opcji): 

• bezterminowo, 

• przez (wpisz określony okres np. 12 miesięcy), 

• do (wpisz określoną datę). 

 

(W uzasadnieniu podania należy podać przykłady tego, w jaki sposób firma skorzysta w 

przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia Twojej prośby.) 

 

Proszę o przychylne rozpatrzenie mojego podania i wyznaczenie daty spotkania w celu 

przedyskutowania mojej sprawy.’) 
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Twój pracodawca wyznacza spotkanie z Tobą 
Kolejnym krokiem jest ustalenie w niedługim czasie spotkania miedzy Tobą a Twoim 

pracodawcą, podczas którego ma prawo być obecny wybrany przez Ciebie kolega lub koleżanka 

z pracy w charakterze świadka. Pracodawca musi poinformować Ciebie o swojej decyzji. Jeśli 

Twoje podanie zostało rozstrzygnięte pomyślnie, pracodawca musi potwierdzić przedłużenie 

Twojego zatrudnienia na okres nieograniczony lub ograniczony. Jeśli jest to odpowiedź 

odmowna, zostaniesz poinformowany o dacie zakończenia pracy i przejścia na emeryturę.     

  

3. Masz prawo do odwołania 
Jeśli Twoje podanie zostało odrzucone lub Twój pracodawca zgodził się na przedłużenie 

Twojej umowy, na krótszy czas niż o który prosiłeś, masz prawo do odwołania się do tej 

decyzji. 
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Pracodawca musi poinformować Cię o tym prawie w poprzedniej korespondencji. 

Powinieneś złożyć odwołanie w jak najszybszym czasie po otrzymaniu decyzji, wyjaśniając 

powody odwołania. Twój pracodawca jest zobowiązany do wyznaczenia kolejnego terminu 

spotkania z Tobą, na które również masz prawo zabrać kolegę lub koleżankę z pracy w 

charakterze świadka. 

 

4. Pracodawca podejmuje ostateczną decyzję 
 Pracodawca powinien w krótkim czasie rozpatrzyć Twoje odwołanie i poinformować o swojej 

decyzji podając datę Twojego zwolnienia, jak w przypadku opisanym w punkcie 3, powyżej.  

 

Pytanie: ‘Zostanę zwolniony z pracy w terminie krótszym niż sześć miesięcy przed 

osiągnięciem wieku emerytalnego. Jakie są moje prawa?’ 
 

Odpowiedz: W powyższym przypadku masz prawo do starania się przez kolegium do spraw 

zatrudnienia o wypłatę za maksymalnie 8 tygodni swojej pracy. Obecnie ( t.j. październik 2006) 

jest to maksimum £290 tygodniowo, co stanowi razem sumę £2320. Limity odszkodowań 

zazwyczaj są podnoszone w lutym każdego roku. 

 

Jeśli pracodawca wręczył Ci wymówienie w terminie krótszym niż pół roku, powinieneś zostać 

poinformowany o prawie do złożenia podania o kontynuowanie pracy. Jeśli pracodawca planuje 

Cię zwolnić w terminie krótszym niż dwa tygodnie, Twoje przejście na emeryturę będzie 

automatycznie traktowane jako nieprawne zwolnienie. 

         

W przypadku, gdy zwolnienie nastąpiło niespodziewanie, z krótkim terminem wypowiedzenia 

oraz bez intencji pracodawcy do przestrzegania ‘obowiązku rozpatrzenia podania’, istnieje małe 

prawdopodobieństwo, by kolegium do spraw zatrudnienia uznało fakt osiągnięcia wieku 

emerytalnego pracownika jako prawdziwy powód zwolnienia. 

 

Pytanie: ‘Co w przypadku, gdy osiągnięcie wieku emerytalnego prawdopodobnie nie jest 

prawdziwym powodem zwolnienia?’  

 
Odpowiedz: Nałożenie obowiązku na pracodawcę do wręczania wymówień z przynajmniej 6-

miesiecznym wyprzedzeniem ma na celu wykorzenienie praktyki wśród niektórych 

pracodawców do używania osiągnięcia wieku emerytalnego jako wymówki do zwolnienia 

pracownika, gdy prawdziwym powodem może być po prostu wypowiedzenie pracy lub słabe 

wyniki pracownika. Jeżeli tylko zwolnienie nastąpiło z przynajmniej 6-miesięcznym 

wypowiedzeniem i pracodawca przestrzegał prawidłowo procedury ‘obowiązku rozpatrzenia 

podania’, kolegium do spraw zatrudnienia uzna osiągnięcie wieku emerytalnego jako prawdziwy 

powód zwolnienia pracownika i rozwiązanie z nim umowy jako zgodne z prawem. Jeśli przejście 

na emeryturę nie było w rzeczywistości prawdziwym powodem zwolnienia, kiedy czas 

wypowiedzenia był krótszy niż 6 miesięcy, z pewnością jest to przypadek niesłusznego 

zwolnienia pracownika, ponieważ pracodawca nie przestrzegał procedur wypowiedzenia z 

innego powodu. 
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Niesłuszne zwolnienie pracownika 
 

Rozwiązanie umowy o pracę z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego nie będzie traktowane 

jako niesłuszne, jeśli: 

• masz więcej niż 65 lat (lub więcej niż stanowi wiek emerytalny określony przez Twojego 

pracodawcę, jeśli jest wyższy niż 65 lat); oraz 

• Twój pracodawca wręczył Ci od 6 do 12 miesięczny okres wypowiedzenia od Twojego 

przejścia na emeryturę i poinformował o przysługującym Ci prawie do kontynuowania 

pracy; oraz 

• Twój pracodawca przestrzega odpowiednich procedur, jeśli złożysz podanie o 

kontynuowanie swego zatrudnienia. 

 

Rozwiązanie umowy o pracę z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego będzie traktowane jako 

niesłuszne, jeśli: 

• okres wypowiedzenia jest krótszy niż 2 tygodnie przed datą Twojego przejścia na 

emeryturę, lub 

• Twój pracodawca nie przestrzegał ‘obowiązku rozpatrzenia podania’, w przypadku, gdy 

złożyłeś prośbę o przedłużenie umowy o pracę. 

 

Rozwiązanie umowy o pracę z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego może być traktowane 

jako niesłuszne, jeśli: 

• okres wypowiedzenia jest krótszy niż 6 miesięcy, ale dłuższy niż dwa tygodnie od daty 

Twojego przejścia na emeryturę i/lub daty złożenia podania o kontynuowanie pracy. 

 

W powyższych przypadkach kolegium do spraw zatrudnienia rozsądzi czy osiągnięcie wieku 

emerytalnego było powodem rozwiązania umowy o pracę. 

  

UPDATE:  

Czy zostałeś zwolniony na podstawie osiągnięcia lub przekroczenia wieku emerytalnego? 
Jeśli zostałeś zwolniony na podstawie osiągnięcia lub przekroczenia wieku emerytalnego, po 1 

października 2006, będziesz mógł wnieść sprawę do kolegium do spraw zatrudnienia. 

 

W dniu 6 grudnia 2006, miała miejsce sądowa kontrola zgodności ustawodawstwa i działań 

władzy wykonawczej z Konstytucją sprawowana przez Sąd Najwyższy, wniesiona przez 

Heyday, członkowską organizację zrzeszoną w Age Concern, zaskarżająca obowiązkowe 

przejście na emeryturę, które daje prawo pracodawcy do zwolnienia pracownika powyżej 65 

roku życia. Sprawa została skierowana do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. 

 

Europejski Trybunał Sprawiedliwości zgodził się z interpretacją prawa według Heyday, 

skutkiem czego niektóre zapisy ustawy zostaną zmienione. Pracodawcy nie będą mogli polegać 

na obowiązkowym wieku emerytalnym od daty wejścia ustawy w życie. Wobec tego pracownik, 

który został zwolniony z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego po 1 października 2006 może 

wnieść swoją skargę w nadziei, że zostanie ona pozytywnie rozpatrzona według poprawionej 

ustawy. W takim przypadku należy złożyć skargę do kolegium do spraw zatrudnienia w ciągu 3 

miesięcy od daty zwolnienia, a zażalenie będzie w zawieszeniu do czasu decyzji Europejskiego 

Trybunału Sprawiedliwości, która powinna nastąpić w drugiej części 2008 roku. 
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Co możesz zrobić, jeśli jesteś zmuszony do przejścia na emeryturę?  
Jeśli masz powyżej 65 lat i jesteś zmuszony do rozwiązania umowy o pracę z powodu 

osiągnięcia Twojego wieku emerytalnego, powinieneś poczynić następujące kroki: 

• Poinformuj swojego pracodawcę o tym, że apelacja Heyday została skierowana do 

Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Wyjaśnij, że istnieje możliwość, iż Trybunał 

uzna istnienie obowiązkowego wieku przejścia na emeryturę za niezgodne z prawem. 

Wyjaśnij, że w takim przypadku najlepszym rozwiązaniem dla pracodawcy jest 

kontynuowanie Twojego zatrudnienia. Możesz przytoczyć powyższe argumenty w 

swoim wniosku  z prośbą o kontynuowanie pracy, pomimo osiągnięcia wieku 

emerytalnego. 

• Jeśli Twój wniosek zostanie odrzucony przez pracodawcę, powinieneś złożyć skargę do 

kolegium do spraw zatrudnienia o dyskryminację wiekową i niesłuszne zwolnienie. 

Musisz złożyć sprawę w ciągu 3 miesięcy od daty rozwiązania umowy o pracę.  

• Twój wniosek powinien zawierać następujące zdanie, wyjaśniające nierozstrzygniętą 

kwestię prawną ustawy: 

“I request that, if deemed appropriate, this claim be stayed pending the outcome of The 

Queen (on the application of The Incorporated Trustees of the National Council on Ageing) v 

The Secretary of State for Trade and Industry.’ 

• Jeśli Twój pracodawca nie przestrzegał poprawnie procedur, np. jeśli nie doszło do 

spotkania w celu przedyskutowania Twojego wniosku o kontynuowanie zatrudnienia, 

Twoja skarga może być rozstrzygnięta bez czekania na rozstrzygnięcie sprawy przez 

Europejski Trybunał Sprawiedliwości, ponieważ doszło do pogwałcenia prawa w obecnej 

formie. 

• Możesz również wnieść skargę do kolegium do spraw zatrudnienia, jeśli odmówiono Ci 

pracy z powodu Twojego wieku (powyżej 65 lat) i skarga może pozostać w zawieszeniu 

aż do decyzji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Wyjątek w ustawie, który 

umożliwia pracodawcy odrzucenie kandydatury osób po 65 roku życia jest związany z 

wiekiem obowiązkowego przejścia na emeryturę i również może zostać uznany za 

niezgodny z prawem. 

• Powinienes szukać pomocy na temat tego, jak złożyć skargę w kolegium do spraw 

zatrudnienia. Więcej na ten temat w rozdziale 7. 

 

 

 

Za stary na szkolenie? 

 
Nowa ustawa przynosi korzyści nie tylko dla zatrudnionych. Osoby kontynuujące edukację i 

biorące udział w szkoleniach są również chronione prawem, ponieważ organizatorzy szkoleń 

podlegają ustawie antydyskryminacyjnej. Nowa ustawa obejmuje kształcenie ustawiczne, 

wyższe szkolnictwo (również kursy uniwersyteckie), zajęcia dla dorosłych i szkolenia, które 

wyposażają pracownika w umiejętności potrzebne w pracy. Szkolenia organizowane przez 

miejsce pracy i inne organizacje również podlegają nowej ustawie. 

 

Tak jak w miejscu pracy, zarówno pośrednia jak i bezpośrednia dyskryminacja wiekowa jest 

niezgodna z prawem, chyba że organizator kursu jest w stanie uzasadnić powód nierównego 

traktowania uczestników kursu z powodu wieku. Nękanie i represjonowanie z powodu wieku 

jest niezgodne z prawem. 
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Organizator kursu jest zobowiązany dostarczyć szkolenie dla osób w każdym wieku na tych 

samych warunkach, bez faworyzowania danej grupy wiekowej (chyba, że istnieją powody do 

innej praktyki, w tym przypadku należy taką sytuację uzasadnić). 

Organizatorzy kursu mogą ustanowić limit wiekowy uczestników, jeśli są w stanie udowodnić 

zasadność pozytywnej dyskryminacji (patrz str. 21), np. przez pokazanie, że ograniczenie 

wiekowe ma równoważyć trudne doświadczenia osób danej grupy wiekowej, dla której 

przeznaczony jest kurs. 

 

Przykład:  

• Kurs komputerowy dla osób po 60-tym roku życia może być pozytywną dyskryminacją, 

jeśli można uzasadnić, że osoby po 60-tce mają braki w tej dziedzinie i limit wiekowy 

uczestników kursu ma na celu zrównoważenie niekorzystnych doświadczeń, np. w 

dostępności takiego kursu. 
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Problem: ‘Moj pracodawca nie zgadza się na wysłanie mnie na szkolenie, z którego 

korzystają młodsi pracownicy. Twierdzi, że inwestowanie w moje szkolenie mu się nie 

opłaca, ponieważ niedługo i tak przejdę na emeryturę.’  
 

Jest to potencjalny przykład pośredniej dyskryminacji (patrz str.9), ponieważ jesteś traktowany 

mniej korzystnie niż młodsi wiekiem pracownicy. Twój pracodawca może twierdzić, że jego 

decyzja jest uzasadniona z powodu finansowej wydajności firmy. Należy wziąć pod uwagę koszt 

szkoleń wszystkich pracowników, pamiętając o tym, że przeszkoleni pracownicy mogą 

zrezygnować z pracy z powodów nie związanych z ich przejściem na emeryturę. Jeśli wniesiesz 

sprawę o dyskryminowanie względem wieku, kolegium do spraw zatrudnienia będzie musiało 

zdecydować, czy odmówienie Ci dostępu do szkolenia było faktycznie odpowiednie i potrzebne 

dla dobra firmy. 

 

Problem: ‘Kurs, na który chcę się zapisać jest dla osób przed 60-tym rokiem życia. Mam 67 

lat. Co mogę zrobić?’ 
 

Ustanowienie górnego limitu wiekowego dla uczestników kursu jest niezgodne z prawem, 

chyba, że można taką decyzję uzasadnić lub powołać się na wyjątek w ustawie. Organizatorzy 

kursu nie mogą na przykład twierdzić, że kurs jest dla osób pracujących, ponieważ w wieku 67 

lat możesz nadal chcieć pracować. 
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6. W jaki sposób mogę egzekwować swoje prawa? 
 
Jeśli uważasz, że jesteś ofiarą dyskryminacji wiekowej w swoim miejscu pracy lub gdy ubiegasz 

się o dostęp do kształcenia i edukacji, istnieją pewne procedury, których musisz przestrzegać. 

Jeśli składasz skargę wobec obecnego pracodawcy, nie będziesz mógł zacząć postępowania w 

kolegium do spraw zatrudnienia, dopóki nie podejmiesz działań mających na celu rozwiązanie 

problemu poprzez procedurę rozpatrywania skarg w Twoim miejscu pracy (grievance process). 

Oto lista kroków, które musisz podjąć, jeśli uważasz, że byłeś dyskryminowany z powodu 

wieku: 

 

1. Zgłoś istniejący problem w sposób nieformalny swojemu pracodawcy  
Przede wszystkim, należy zgłosić w sposób nieformalny problem swojemu przełożonemu. 

 

2. Skorzystaj z procedury rozpatrywania skarg w Twoim miejscu pracy 
Jeśli Twoja skarga nie zostanie rozwiązana nieformalnie, należy złożyć oficjalną skargę stosując 

się do procedury rozpatrywania skarg w Twoim miejscu pracy. Twój pracodawca jest prawnie 

zobowiązany do posiadania takiej procedury. Złóż pisemnie swoją skargę, a pracodawca będzie 

zobowiązany do zorganizowania spotkanie z Tobą w celu przedyskutowania problemu. Masz 

prawo, aby towarzyszył Ci w tym spotkaniu kolega lub koleżanka z pracy, względnie 

przedstawiciel związku zawodowego. Jeśli jesteś członkiem związku zawodowego, skontaktuj 

się jego przedstawicielami by uzyskać poradę na temat sposobu rozpatrywania skarg. 

 

3. Masz prawo do apelacji 
Po spotkaniu, masz prawo do odwołania się do decyzji pracodawcy, jeśli Cię ona nie 

satysfakcjonuje i następnego spotkania z nim w towarzystwie świadka Twojego wyboru. 

 

4. Procedura kwestionariusza (questionnaire procedure) 
Jeśli potrzebujesz uzyskać więcej informacji, aby zdecydować czy powinieneś złożyć skargę do 

kolegium do spraw zatrudnienia, istnieje specjalny kwestionariusz, z którego możesz skorzystać, 

aby zdobyć potrzebne Ci informacje od Twojego pracodawcy lub osoby, wobec której chcesz 

wytoczyć sprawę. 

 

Kwestionariusz jest szczególnie pożyteczny, jeśli uważasz, że byłeś dyskryminowany podczas 

procesu rekrutacyjnego, ale nie masz na to żadnych dowodów. Na przykład, umożliwia on 

zapytanie Twego pracodawcy o to, dlaczego Twoja kandydatura została odrzucona, w jakim 

wieku byli inni kandydaci, również ci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną oraz osoba, której 

zostało zaoferowane stanowisko.  
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Te informacje mogą ujawnić, że nie doszło do dyskryminacji, jeśli na przykład istniał dobry 

powód do odrzucenia Twojej kandydatury lub zatrudniona osoba była starsza niż Ty. Mogą 

również dowieść tego, że doszło do dyskryminacji wiekowej, w przypadku, gdy tylko kandydaci 

poniżej pewnego wieku zostali zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną lub jeśli byłeś lepiej 

kwalifikowany na stanowisko niż osoba, która ostatecznie dostała posadę. 

 

Kwestionariusz należy wysłać do pracodawcy zanim złożysz skargę do kolegium do spraw 

zatrudnienia lub w ciągu 21 dni od daty złożenia skargi. Jeśli pracodawca nie udzieli 

odpowiedzi w przeciągu 8 tygodni, lub udzieli pokrętnych informacji, będzie to dobitnie 

świadczyć na niekorzyść pracodawcy. 

 

Więcej na temat procedury kwestionariusza i tego, gdzie możesz się zwrócić o pomoc, 

znajdziesz w rozdziale 7. 

 

Przykładowy kwestionariusz znajdziesz na stronie www.ageconcern.org.uk/agediscrimination  

 

5. Wniesienie sprawy do kolegium do spraw zatrudnienia (Employment Tribunal) 
W celu złożenia skargi do kolegium do spraw zatrudnienia na dyskryminację, nękanie lub 

niesłuszne zwolnienie, powinieneś wypełnić wniosek ET1 i odesłać w ciągu 3 miesięcy od daty 

dyskryminacji lub zwolnienia. Termin złożenia skarg jest podobny w innych przypadkach z 

wyjątkiem zażaleń w zakresie odpraw, kiedy termin złożenia skargi to 6 miesięcy, a nie 3. 

 

Zanim złożysz skargę do kolegium do spraw zatrudnienia, powinieneś najpierw skorzystać z 

procedury składania skarg w Twoim miejscu pracy. Powinieneś złożyć skargę u swojego 

pracodawcy w formie pisemnej i poczekać przynajmniej 28 dni zanim złożysz skargę do 

kolegium. Trzymiesięczny okres wnoszenia spraw do kolegium może zostać przedłużony, jeśli 

potrzebujesz więcej czasu na załatwienie sprawy u swego pracodawcy, w przypadku, gdy: 

• Złożyłeś skargę na piśmie u pracodawcy w przeciągu 3 miesięcy od dyskryminacji, 

termin zostanie automatycznie przedłużony o kolejne 3 miesiące, podczas których 

możesz wnieść sprawę do kolegium. 

• Wniosłeś sprawę do kolegium do spraw zatrudnienia bez uprzedniej próby skorzystania z 

procedur rozpatrywania skarg w miejscu pracy. Twoje podanie zostanie Ci zwrócone i 

będziesz miał kolejne 3 miesiące na jego ponowne złożenie, pod warunkiem, że odbędzie 

się to w ciągu miesiąca od oryginalnego 3-miesięcznego terminu. 
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Złożenie skargi przed upływem określonego terminu jest bardzo ważne, ponieważ podanie 

złożone za późno nie zostanie rozpatrzone. Jeśli masz wątpliwości, jaki termin odnosi się do 

Twojej sprawy, szukaj porad specjalistów. Najważniejszą rzeczą, o jakiej musisz pamiętać jest 

to, aby nie zostawiać szukania pomocy, gdy już jest na to za późno. 

 

Możesz otrzymać wniosek ET1 kontaktując się z  Infolinią Służb Kolegium do Spraw 

Zatrudnienia (Employment Tribunal Service Enquiry Line) pod numerem 0845 795 9775. 

Wniosek należy wypełnić i odesłać pocztą, faksem lub dostarczyć osobiście. Możesz również 

wypełnić wniosek online na stronie www.employmenttribunals.gov.uk  

 

Jeśli Twoja skarga dotyczy dyskryminacji wiekowej podczas procesu rekrutacji, nie musisz 

rozpatrywać zażalenia według procedur w miejscu pracy, ponieważ nie jesteś pracownikiem 

firmy organizującej szkolenie. Powinieneś złożyć skargę do kolegium w ciągu 3 miesięcy od 

aktu dyskryminacji. 

 

6. Pojednanie za pomocą Służb Doradztwa, Pojednania i Arbitrażu (Advisory, 

Conciliation and Arbitration Service - ACAS) 
 

W przypadku złożenia skargi, zarówno pracownik jak i pracodawca zostaną skontaktowani 

przez przedstawiciela Służb Doradztwa, Pojednania i Arbitrażu (ACAS), który będzie pełnił 

rolę mediatora pomiędzy stronami konfliktu. Jego zadaniem będzie osiągnięcie porozumienia 

w celu rozwiązania sporu.  

 

ACAS jest niezależną instytucją publiczną, której zadaniem jest promowanie dobrych 

stosunków w miejscu pracy i pomoc w pojednaniu obu stron w przypadku sporu między 

pracownikiem a pracodawcą, zanim sprawa zostanie wniesiona do kolegium do spraw 

zatrudnienia.  

 

Jak mogę złożyć skargę  dotyczącą dyskryminacji w szkoleniu lub edukacji?   

Jeśli Twoja skarga dotyczy dyskryminacji w edukacji lub szkolenia dla dorosłych, powinieneś ją 

złożyć w sądzie hrabstwa (county court), w Szkocji w sądzie okręgowym (sheriff court), nie w 

kolegium do spraw zatrudnienia. Wymaganym dokumentem w Szkocji jest wniosek N1 ze 

szczegółowym opisaniem zażalenia. Masz 6 miesięcy od zajścia zdarzenia na złożenie wniosku. 
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7. Gdzie szukać pomocy? 
 

Istnieje wiele różnych organizacji, które według nowych przepisów zapewnią porady i wsparcie. 

 

• Służba Doradztwa, Pojednania i Arbitrażu (Advisory, Conciliation and Arbitration 
Service - (ACAS)) 

ACAS jest instytucją publiczną, której zadaniem jest promowanie dobrych stosunków w miejscu 

pracy. Ich krajowa linia ratunkowa zapewnia odpowiedzi na pytania dotyczące zatrudnienia i 

ogólne porady związane z prawami pracodawców i pracowników w pracy. 

Telefon: 08457 47 47 47  

Strona internetowa www.acas.org.uk 

 

• Advice Now (www.advicenow.org.uk) jest portalem internetowym, na którym znajdziesz 

wiele informacji na temat prawa i Twoich uprawnień, również dotyczących 

dyskryminacji wiekowej. 

 

• Infolinia Age Concern – poza przygotowaniem tego małego poradnika, Age Concern 

jest źródłem wielu informacji dla starszych osób. Nasz bezpłatny numer telefonu to 0800 

00 99 66.  

W Szkocji skontaktuj się  ze Szkocką Infolinią dla Starszych Osób (Age Concern Scotland) pod 

numerem telefonu 0845 125 9732, textphone 0845 226 5851. 

 

• Age Positive jest rządową kampanią promującą różnorodność wiekową w miejscu pracy. 

Więcej informacji na stronie www.agepositive.gov.uk 

 

• Forum pracodawców na temat wieku (www.efa.org.uk) oferuje wiele nieocenionych 

informacji dla pracodawców. 

 

• Help the Aged – informacje dla starszych osób na stronie www.helptheaged.org.uk  
 

• Narodowy Instytut Dorosłych Kontynuujących Edukację (National Institute of 
Adult Continuing Education NIACE) oferuje informacje na temat nowej ustawy, 

ponieważ obejmuje ona również edukację i szkolenia.  

Telefon 0116 204 4200 

Strona internetowa www.niace.org.uk  

  

• The Age and Employment Network TAEN jego zadaniem jest stworzenie wydajnego 

rynku pracy dla osób w średnim i starszym wieku. Działa współpracując w 250 

organizacjami i wpływając na opinię publiczną. 

 

Bezpłatne porady i reprezentacja 
Miejscowy oddział Age Concern udzieli Ci informacji na temat zagadnień prawnych i pomoże 

znaleźć pomoc w okolicy zamieszkania. Odwiedź stronę internetową pod adresem 

www.ageconcern.org.uk , zadzwoń 0800 00 99 66 lub znajdź odpowiedni numer w książce 

telefonicznej.  

W Szkocji zadzwoń 0845 125 9732 lub odwiedź stronę www.ageconcernscotland.org.uk   
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• Odwiedź miejscowe Biuro Porad Cywilnych (Citizens Advice Bureau CAB). 
Informacje na temat ich lokalizacji i udzielanych porad znajdziesz na stronie 

www.citizensadvice.org.uk lub w książce telefonicznej. 

• Dowiedz się, czy istnieje lokalne biuro pomocy prawnej lub niezależne biuro porad. 

Sprawdź na www.lawcentres.org.uk lub www.adviceuk.org.uk. W Szkocji 

www.govanic.com/salc lub sprawdzi w książce telefonicznej.    

• Lokalna Służba Poradnictwa Prawnego (Community Legal Service (CLS) Direct), 
działająca tylko na terenie Anglii i Walii, udzieli bezpłatnej wstępnej informacji i 

skieruje do poradni prawnych i prawników – wejdź na stronę www.clsdirect.org.uk lub 

zadzwoń 0845 345 4 345. Na terenie Szkocji działa Szkocka Rada Pomocy Prawnej (the 

Scottish Legal Aid Board – www.slab.org.uk numer telefonu 0131 226 7061 

• Jeśli jesteś członkiem związków zawodowych, skontaktuj się  z ich przedstawicielem, 

aby uzyskać poradę. 

• Niektórzy z prawników udzielają bezpłatnej pierwszej porady w celu ustalenia natury 

zażalenia. 

• Jeśli np. Twoje ubezpieczenie domu zawiera tzw. legal expence insurance 
(ubezpieczenie od poniesionych kosztów prawnych), dowiedz się czy obejmuje ono 

również koszty prawne spowodowane wniesieniem sprawy do kolegium do spraw 

zatrudnienia. 

 

Nowa publikacja Age Concern, Your Rights: Working over 50, jest wyczerpującym 

przewodnikiem opisującym opcje zatrudnienia dla osób po 50-tym roku życia. Obejmuje 

zagadnienia takie jak: nowa ustawa antydyskryminacyjna, Twoje prawa jako pracownika, 

poszukiwanie pracy, opcja samozatrudnienia, pomoc osobom bezrobotnym, planowanie 

przejścia na emeryturę i wiele innych. Jest nieocenionym źródłem pożytecznych informacji. 

Koszt publikacji to £8.99. Zamówienia pod numerem telefonu 0870 442 2120 lub online na 

stronie www.ace.org.uk/bookshop 

 

Opublikowane przez Age Concern z funduszy Ministerstwa Handlu i Rzemiosła (Department of 

Trade and Industry DTI) . 

Treść niniejszej publikacji ma na celu dostarczenie ogólnej informacji. Dołożyliśmy wszelkich 

starań , aby zawarte w niej informacje były rzetelne, lecz nie stanowią one ani prawnej lub 

zawodowej porady. 

 

Czy uważasz, ze mały poradnik był dla Ciebie pomocny? Wyraz swoje zdanie na stronie 

www.ageconcern.org.uk/agediscrimination  

 

‘Opublikowano we wrześniu 2006. Prawo autorskie Age Concern ACADIA 01’ 

 

Mały poradnik jest dostępny w języku walijskim i innych dostępnych formatach. Więcej pod 

numerem telefonu 0800 00 99 66.      


