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WPROWADZENIE

W niniejszym tomie przedstawiono wyniki badań i analiz, jakie prze-

prowadzono w ramach trwającego niemal trzy lata projektu poświęcone-

go sytuacji imigrantów na polskim rynku pracy. Jednym z głównych celów 

projektu było zdiagnozowanie i opisanie przyczyn zjawiska dyskryminacji 

przedstawicieli tej grupy osób przez polskich pracodawców. Zwieńcze-

niem prac projektowych było wydanie kilku opracowań (por. Klaus 2011; 

2013), prezentowana publikacja stanowi zaś podsumowanie tej części 

projektu, która koncentrowała się na procesach nierównego traktowania 

w rekrutacji.

Publikacja składa się z pięciu rozdziałów. Rozdział pierwszy dotyczy 

kwestii metodologicznych związanych z doborem odpowiednich narzędzi 

pomiaru zjawiska dyskryminacji. W rozdziałach drugim i trzecim przedsta-

wiono odpowiednio wyniki eksperymentu naturalnego i laboratoryjnego, 

które zostały przeprowadzone, aby określić skalę problemu i jego możli-

we przyczyny. Rozdział czwarty zawiera rozważania na temat możliwych 

działań na rzecz redukcji dyskryminacji i eliminacji jej źródeł. W zamyka-

jącym tom rozdziale piątym opisano praktyki wykorzystywania testów 

dyskryminacyjnych (wyników eksperymentów naturalnych) w procesie 

tworzenia polityk antydyskryminacyjnych i do postępowań sądowych 

w wybranych państwach Unii Europejskiej.

Realizacja badań, których wyniki opisano w rozdziałach drugim i trze-

cim, nie byłaby możliwa, gdyby nie zaangażowanie Bogumiły Jabłeckiej, 

Maryli Koss-Goryszewskiej, Marii Sternickiej i Michała Tuzimka. Przez bli-

sko rok funkcjonowali oni w podwójnej lub nawet potrójnej roli – jako 

polscy i cudzoziemscy aplikanci, wyszukiwali i odpowiadali na ogłoszenia 

rekrutacyjne oraz z uporem odmawiali przyjęcia jakiejkolwiek zaoferowa-

nej im pracy. Serdecznie im za to dziękuję!

Kinga Wysieńska
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Kinga Wysieńska

Rozdział 1. 

WIEDZ, CO BADASZ, BADAJ, CO POTRAFISZ WYJAŚNIĆ 

– O METODACH BADANIA DYSKRYMINACJI

Celem niniejszego rozdziału jest wykazanie, że stosowanie naukowej 

wiedzy z zakresu mechanizmów wykluczenia i dyskryminacji, a także kie-

rowanie się sprawdzonymi teoriami przy doborze metod badania zjawisk 

społecznych z nimi związanych, zwiększa szansę na opracowanie i wdro-

żenie skutecznych (oraz tańszych) rozwiązań antydyskryminacyjnych niż 

działania prowadzone ad hoc, oparte na potocznych intuicjach i ateore-

tycznych przesłankach.

W pierwszej części rozdziału zostaną zarówno zdefiniowane podsta-

wowe pojęcia, które będą również używane w kolejnych rozdziałach ni-

niejszej publikacji, jak i zarysowane główne kwestie metodologiczne i te-

oretyczne związane z procesem diagnozowania problemu dyskryminacji 

i jej źródeł, a co się z tym wiąże – planowania działań antydyskryminacyj-

nych. Jako ilustracja często popełnianych błędów posłuży nam badanie 

„Barometr Warszawski”, przeprowadzone przez Fundację Centrum Bada-

nia Opinii Społecznej, i wnioski z niego wyciągnięte przez przedstawicieli 

Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. W drugiej części rozdziału znajdą 

się rekomendacje dotyczące procesu diagnozowania zjawiska nierówne-

go traktowania i jego przyczyn.

S t e r e o t y p y ,  u p r z e d z e n i a ,  d y s k r y m i n a c j a

Mimo że niniejsza publikacja koncentruje się na problematyce mecha-

nizmów dyskryminacji ze względu na pochodzenie narodowo-etniczne na 

rynku pracy, podstawowe pojęcia wykorzystywane do opisu i wyjaśniania 

procesów związanych z nierównym traktowaniem są uniwersalne. Inny-

mi słowy, niezależnie od tego, z jaką przesłanką dyskryminacji mamy do 

czynienia i o jakiej sferze życia mówimy, zarówno koncepcje teoretyczne, 

jak i metody pomiaru są podobne.
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10 Status, tożsamość, dyskryminacja

Pojęciami najczęściej używanymi w wyjaśnianiu dyskryminacji są „ste-

reotyp” i „uprzedzenie”. Uprzedzenie jest definiowane jako niekorzystna 

(stronnicza) ocena lub niekorzystna reakcja emocjonalna wobec danej 

grupy, jej członków i osób postrzeganych jako należące do tej grupy. Z ko-

lei stereotyp to uogólnione przekonania na temat określonej grupy i jej 

członków (APA 2006). Badacze zwracają uwagę, że często mylnie traktuje 

się uprzedzenie jako cechę danej osoby, podczas gdy jest to proces zacho-

dzący w relacjach międzygrupowych, dlatego – w zależności od wymiaru 

społecznego – jego manifestacja może przybierać różne formy i zyskiwać 

różne natężenie (Abrams 2010).

Dyskryminacja jest zaś definiowana jako nieuzasadnione gorsze trak-

towanie członków danej grupy tylko dlatego, że do niej należą – i to nieza-

leżnie od tego, czy odmienne traktowanie było intencjonalne, czy też nie-

uświadomione (Kędziora et al. 2012). Zarówno w prawie, jak i w badaniach 

naukowych rozróżnia się ponadto dyskryminację interpersonalną (bezpo-

średnią) i dyskryminację instytucjonalną (pośrednią). Pierwszy termin do-

tyczy nierównego traktowania przez konkretną osobę lub konkretne oso-

by, drugi – polityk i instytucji społecznych, które tworzą lub podtrzymują 

struktury nierówności i wykluczenia (por. Kędziora et al. 2012; APA 2006).

Dyskryminacja często nie jest skutkiem ugruntowanych postaw ne-

gatywnych wobec danej grupy, ale niewiedzy na temat konsekwencji 

określonego działania i jego wpływu na wyniki osiągane przez przedsta-

wicieli mniejszości. Istotne jest tutaj podkreślenie, że – wbrew potoczne-

mu rozumieniu – jednakowe traktowanie wszystkich osób niezależnie od 

ich przynależności do poszczególnych grup nie stanowi istoty równego 

traktowania. Choć argument ten może się wydawać rozsądny, jest on jed-

nak fałszywy. Zilustrujmy to następującym przykładem: chyba wszyscy się 

zgodzą, że identyczne traktowanie osoby pełnosprawnej i osoby z niepeł-

nosprawnością nie jest równym traktowaniem, nie są to bowiem osoby 

mające równe szanse i możliwości. Podobnie absurdalne byłoby założenie, 

że równe traktowanie polega na podawaniu tych samych dań wszystkim 

osobom, niezależnie od stanu ich zdrowia. Na tym samym podejściu, przyj-

mującym, że – ze względu na różne uwarunkowania i szanse wyjściowe 

– równe traktowanie polega na uwzględnianiu początkowych różnic, nie 

zaś bezrefleksyjnej identyczności, opierają się polityki, prawa i rozwiąza-

nia, które zapewniają ochronę określonym grupom (przede wszystkim na 

rynku pracy – na przykład kobietom w ciąży czy osobom w wieku przedeme-
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11Wiedz, co badasz, badaj, co potrafisz wyjaśnić – o metodach badania...

rytalnym) lub dostęp tych grup do konkretnych sfer (na przykład parytety). 

Innymi słowy, zarówno nierówne traktowanie osób równych, jak i równe 

traktowanie osób nierównych jest dyskryminacją (por. Kędziora et al. 2012).

W debatach publicznych poświęconych politykom antydyskryminacyj-

nym często zamiast terminów „dyskryminacja” i „nierówne traktowanie” 

używa się takich pojęć, jak „różnorodność” lub „zarządzanie różnorodnoś-

cią”. Unikanie mówienia o dyskryminacji uzasadnia się tym, że wywołuje 

ona negatywne lub nieprzyjemne skojarzenia, różnorodność zaś ma po-

zytywne konotacje i brzmi jak cel, który warto osiągnąć. Różnorodność 

i równe traktowanie to jednak nie to samo. To, że mamy do czynienia 

z różnorodną szkołą albo różnorodnym miejscem pracy czy różnorodnym 

miastem, ani nie oznacza, że dyskryminacja oparta na różnych przesłan-

kach nie istnieje, ani tym bardziej nie oznacza, że wszyscy mają automa-

tycznie równe szanse – dana firma może na przykład chcieć zatrudniać 

kobiety czy imigrantów tylko po to, żeby płacić im mniej, niż płaciłaby 

mężczyznom lub przedstawicielom społeczeństwa przyjmującego. Praw-

dziwą równość można więc osiągnąć jedynie wtedy, gdy przyjęte polityki 

rzeczywiście dążą do tego, aby szanse i wyniki osób były niezależne od 

ich przynależności do określonych kategorii społecznych. Nie ma zatem 

zarządzania różnorodnością bez polityk antydyskryminacyjnych. Innymi 

słowy, polityki antydyskryminacyjne są niezbędne do wyrównywania 

szans mniejszości (zlikwidowania przeszkód w dostępie do rozmaitych 

zasobów), zarządzanie różnorodnością zaś – do zapewnienia, że dystrybu-

cja danego typu dóbr będzie niezwiązana ze statusem mniejszościowym 

jednostek (Kraal et al. 2009).

D l a c z e g o  s o n d a ż e  o p i n i i ,  b a d a n i a  k w e s t i o n a r i u s z o w e  p o s t a w 

i  d e s k r y p t y w n e  b a d a n i a  ( w s k a ź n i k ó w )  n i e r ó w n o ś c i  n i e  s ą 

z a z w y c z a j  u ż y t e c z n e  d o  t w o r z e n i a  e f e k t y w n y c h  p o l i t y k 

a n t y d y s k r y m i n a c y j n y c h ?

Aby skutecznie przeciwdziałać dyskryminacji i wynikającym z niej 

nierównościom w poszczególnych obszarach, niezbędne jest zdiagnozo-

wanie skali zjawiska i jego źródeł. Zazwyczaj pierwszym sygnałem, że mo-

żemy mieć do czynienia z systematycznym zjawiskiem nierównego trak-

towania, jest właśnie wynik pomiaru nierówności społecznych w różnych 

sferach życia. O nierówności społecznej mówimy zawsze wtedy, kiedy ja-
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12 Status, tożsamość, dyskryminacja

kiś społecznie ceniony zasób – praca, bogactwo, szacunek, władza, zdro-

wie – jest nierówno rozdzielony między członków danej populacji (por. 

Lissowski et al. 2011; Karpiński, Wysieńska 2012). Szczególną formą nie-

równości jest segregacja – pojęcie to dotyczy podziału osób należących 

do grupy mniejszościowej i większościowej między kategorie wyróżnione 

ze względu na daną zmienną. Typowe przykłady segregacji obejmują nie-

jednorodne rozmieszczenie przedstawicieli rozmaitych grup etnicznych 

w przestrzeni miejskiej i w okręgach szkolnych czy między kategorie 

społeczno-zawodowe (na przykład koncentracja imigrantów – lub kobiet 

– w określonych zawodach). Na podstawie badania dotyczącego nierów-

ności społecznych i segregacji, niezależnie od metody ich pomiaru, może-

my jednak orzekać tylko o tym, że dystrybucja konkretnego zasobu mię-

dzy grupę większościową i mniejszościową jest (nie)równa lub że mamy 

do czynienia z dużo większą jednorodnością w jednostkach niższego rzę-

du (osiedlach, szkołach, zawodach) niż w danej populacji (miasta, okręgów 

szkolnych czy ludzi aktywnych zawodowo). Wyniki takiego pomiaru nie 

mówią nam nic o tym, w jakim stopniu dana nierówność jest związana 

z dyskryminacją ze względu na określoną cechę. Innymi słowy, dysponu-

jąc informacją o różnym poziomie aktywności zawodowej czy zarobków 

grup wyróżnionych na podstawie interesującej nas cechy – nawet jeśli 

nie jesteśmy w stanie wyjaśnić tych różnic takimi czynnikami, jak różnice 

w edukacji, doświadczeniu czy statusie rodzinnym – nie możemy automa-

tycznie założyć, że wynikają one z dyskryminacji. Różnice te mogą bowiem 

być konsekwencją wielu zmiennych, w tym indywidualnych preferencji, róż-

nic w kapitale społecznym czy stylu działania. Możemy co najwyżej takie 

wyniki traktować jako pośredni dowód dyskryminacji – w ten sposób są na 

przykład interpretowane dane, które wskazują, że w wielu państwach Euro-

py (Szwecja, Francja, Niemcy, Belgia czy Wielka Brytania) drugie pokolenie 

etnicznych imigrantów, mimo że różnice w edukacji i doświadczeniu (oraz 

uwzględniając wpływ innych istotnych zmiennych, choćby płci i wieku) są 

minimalne lub żadne, charakteryzuje się niższym wskaźnikiem zatrudnienia 

(Nilsson, Wrench 2010; por. także raporty EUMC 2002).

Ponieważ samo stwierdzenie istnienia nierówności między dwie-

ma grupami wyróżnionymi na podstawie danej cechy (na przykład po-

chodzenia etnicznego) nie jest wystarczające do orzekania o związku 

przyczynowo-skutkowym między dyskryminacją ze względu na tę ce-

chę a zaobserwowanymi wynikami, badacze często sięgają po badania 
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13Wiedz, co badasz, badaj, co potrafisz wyjaśnić – o metodach badania...

postaw i poglądów na temat określonych grup (na przykład imigrantów 

i mniejszości etnicznych). Traktują oni wówczas konkretne pytania jako 

pośredni wskaźnik dyskryminacji. Takie podejście jest jednak uzasadnione 

tylko wówczas, gdy deklarowane postawy trafnie przewidują dyskrymina-

cję. Istnieje wiele powodów, dla których mierzone wartości wskaźników 

postaw – w tym jej komponentów, czyli reakcji ocennych lub emocjonal-

nych (na przykład uprzedzeń), przekonań (na przykład stereotypów) czy 

tendencji w zakresie zachowania – nie są dobrym predyktorem zachowań 

dyskryminacyjnych. Po pierwsze, respondenci często preferują podawanie 

odpowiedzi zgodnych z normami i oczekiwaniami społecznymi (Bradburn 

1983). Pod drugie, respondenci mogą nie być świadomi swoich postaw 

(Pearson, Dovidio, Gaertner 2009). Po trzecie, wpływ postawy na zachowa-

nie może być niski, jeśli osoba jest przekonana, że określone zachowanie 

jest nieakceptowalne lub niemożliwe do realizacji (Ajzen 1991). Po czwarte, 

korelacja między postawą a zachowaniem może nie wystąpić ze względu 

na czynniki zewnętrzne (rynkowe), na przykład ze względu na trudność 

zawarcia transakcji z preferowanym partnerem (Carlsson, Eriksson 2012).

Przyjrzyjmy się dokładniej drugiej z podanych przyczyn niespójności 

między postawą a zachowaniem. W ostatnich latach wiele uwagi, zwłasz-

cza w psychologii społecznej, poświęcono bowiem wyjaśnianiu nowych 

form uprzedzeń, które są często nieuświadamiane i ukryte. Badacze wska-

zują, że takie negatywne reakcje emocjonalne nie są zazwyczaj wynikiem 

otwartej niechęci do danej grupy i jej przedstawicieli, ale raczej są zwią-

zane z poczuciem dyskomfortu, z lękiem czy ze strachem. W wypadku 

postaw wobec mniejszości wyróżnionych na podstawie koloru skóry czy 

pochodzenia etnicznego ukrytą ich formę określa się mianem rasizmu 

symbolicznego lub rasizmu awersyjnego (Pearson, Dovidio, Gaertner 

2009). Jak zwracają uwagę autorzy tego ostatniego terminu (Gaertner, Do-

vidio 1986), awersyjny rasizm często współwystępuje z deklaracjami ot-

wartości i braku uprzedzeń, o postawie negatywnej świadczą zaś jedynie 

subtelne, nieuświadamiane i niebezpośrednie sygnały, które pojawiają się 

tylko wówczas, gdy zajdą określone okoliczności – na przykład w obecno-

ści (rzeczywistej lub wyobrażonej) podmiotu postawy. Pomiar postaw uta-

jonych wymaga specjalnych narzędzi – na przykład monitorowania reakcji 

fizjologicznych – i doboru odpowiednich wskaźników, których nie można 

włączyć do typowego sondażu. Najwyraźniej nieświadomi tej wiedzy byli 

autorzy badania „Barometr Warszawski”.
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„ B a r o m e t r  W a r s z a w s k i ”  –  m e t o d o l o g i a  b a d a n i a

W sierpniu 2013 roku w mediach masowych szerokim echem odbiły się 

wyniki badania, jakie przeprowadziła w maju tego roku Fundacja Centrum 

Badania Opinii Społecznej na zlecenie Urzędu Miasta Stołecznego Warsza-

wy w ramach „Barometru Warszawskiego”. Nagłówki prasowe i oficjalne 

komentarze pracowników urzędu dobrze ilustruje tytuł jednego z artyku-

łów podsumowujących wyniki badania – Warszawa liderem w kraju: nie 

boimy się gejów i cudzoziemców. Zanim jednak poddamy się euforii war-

szawskich urzędników i dziennikarzy, powinniśmy się przyjrzeć samemu 

badaniu, zestawienie jego rezultatów z wynikami innych badań na temat 

dyskryminacji dobrze bowiem obrazuje problem rozważany w niniejszym 

rozdziale, czyli konieczność ustalenia, na podstawie jakich danych można 

orzekać o istnieniu zjawiska dyskryminacji i jej przyczynach.

Omawiana edycja „Barometru Warszawskiego”, według informacji 

podanych na stronie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy1, została zre-

alizowana na losowej reprezentatywnej próbie mieszkańców stolicy. An-

kieterzy przeprowadzili bezpośrednie wywiady (tak zwane face-to-face) 

w domu respondenta, wykorzystując technikę CAPI (computer assisted 

personal interview). Pomiaru dokonano na próbie 1,1 tysiąca mieszkańców 

Warszawy w wieku piętnastu i więcej lat. Maksymalny błąd statystyczny 

pomiaru dla tej wielkości próby wynosi ±3%.

Zacznijmy od tego, że podana w tej formie informacja o doborze pró-

by nie jest wystarczająca. Na jej podstawie nie wiemy bowiem, jak zde-

finiowano „warszawiaków”. W wypadku badań społecznych, aby dobrać 

losową i reprezentatywną próbę dla danej populacji, musimy najpierw 

zdefiniować cechy tej populacji, a następnie dysponować listą wszystkich 

elementów, jakie się na nią składają, aby wylosować z niej taką jej część, 

która będzie odzwierciedlała całą zbiorowość. W wypadku mieszkańców 

danego miasta powstaje zatem pytanie o to, kogo zaliczamy do jego 

mieszkańców i jaki rodzaj rejestru obejmuje ich wszystkich. Czy miesz-

kańcy to osoby w danym mieście zameldowane? A może są to osoby, które 

w tym mieście rozliczają podatki? W każdej z tych sytuacji możemy jednak 

stwierdzić, że przecież nie wszyscy, którzy mieszkają w Warszawie, są tu 

zameldowani lub płacą tutaj podatki.

1 Por. http://www.um.warszawa.pl/o-warszawie/warszawa-w-liczbach/barometr-warszawski [do-
stęp: 20 lutego 2014 roku].
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15Partycypacja publiczna i prawa polityczne obywateli państw trzecich...

Przyjmijmy jednak, że zastosowanie takiej konserwatywnej definicji 

„warszawiaka” było celowe, nie ma bowiem listy wszystkich osób mieszka-

jących w Warszawie, niezależnie od tego, czy są one w tym mieście zamel-

dowane, czy też tylko płacą tutaj podatki. Wtedy jednak nasza próba nie 

dotyczy wszystkich mieszkańców Warszawy, ale ściśle określonej grupy 

– osób zameldowanych lub płacących podatki w Warszawie. Powinniśmy 

wówczas podkreślić taką informację, biorąc pod uwagę, że wynajmować 

mieszkańcom mieszkania, zatrudniać ich czy oddawać dzieci pod opiekę 

(o tym, dlaczego kładę nacisk na te kwestie, będzie jeszcze mowa) mogą 

osoby, które nie są „oficjalnymi” mieszkańcami Warszawy (czy jakiegokol-

wiek innego miasta).

Istotne jest także, aby informacja o technicznej stronie badania zawie-

rała dane o sposobie jego przeprowadzenia. Z wyników przedstawionych 

na stronie internetowej warszawskiego magistratu wiemy, że zrealizowa-

no 1,1 tysiąca wywiadów. Z iloma jednak osobami próbowano rozmawiać, 

żeby zebrać te 1,1 tysiąca wywiadów? Być może bowiem, starając się prze-

prowadzić 1,1 tysiąca wywiadów, próbowano rozmawiać z 4 tysiącami 

osób? A może z 5 tysiącami? Kto zatem odmówił, a kto się zgodził? Może 

zgodę wyraziły osoby o określonych charakterystykach, istotnych z punk-

tu widzenia „poziomu otwartości i tolerancji”?

Co więcej, warto byłoby dodać choć słowo o schemacie doboru próby, 

gdyż to od wybranego schematu zależy, czy błąd standardowy oszaco-

wania wynosi rzeczywiście ±3%. Innymi słowy, to nie wyłącznie wielkość 

próby determinuje wartość błędu standardowego, ale także schemat jej 

doboru, przytoczona zaś wyżej informacja nie wyjaśnia, w jaki sposób pró-

ba została dobrana. Wspomina się co prawda, że próba miała charakter 

losowy, istnieje jednak wiele różnych schematów losowego doboru próby, 

których stosowanie zależy od specyfiki badanej populacji i problemu ba-

dawczego. Najprostsze losowanie, identyczne co do zasady z losowaniem 

sześciu liczb z puli czterdziestu dziewięciu w Dużym Lotku, w badaniach 

społecznych jest stosowane rzadko, istotnie bowiem podnosi koszty rea-

lizacji badania. Wyobraźmy sobie na przykład badanie sondażowe na pró-

bie 1 tysiąca dorosłych mieszkańców Polski. Wybierając respondentów 

losowo z listy wszystkich dorosłych mieszkańców kraju, możemy uzyskać 

próbę, w której każdy respondent jest mieszkańcem innej miejscowości. 

Koszty dotarcia do badanych byłyby w takiej sytuacji olbrzymie. Problem 

ten nie jest oczywiście tak dotkliwy w wypadku badania dorosłych miesz-
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kańców Warszawy, którzy są skupieni na znacznie mniejszym obszarze, 

a więc koszty dotarcia do nich są niższe. Ponieważ jednak wielkość błędu 

oszacowania wiąże się ściśle z zastosowanym schematem doboru próby 

– w próbie dobranej przy użyciu schematu złożonego błąd ten jest na ogół 

większy niż w próbie prostej o tej samej liczebności – informacja o tym, 

w jaki sposób dobrano respondentów, powinna znaleźć się w raporcie 

z badania. Zakładam jednak, że informacje te nie trafiły do opisu bada-

nia jedynie dlatego, że są „zbyt techniczne”, oszacowanie błędów ma zaś 

podstawy statystyczne.

Przeprowadzany dwa razy do roku „Barometr Warszawski” nie jest 

badaniem przeznaczonym do pomiaru postaw wobec prawnie chronio-

nych mniejszości. Większość kwestii, które interesują władze Warszawy, 

dotyczy oceny działań administracji lokalnej, komfortu życia w stolicy, 

odległości przystanków autobusowych od miejsca zamieszkania, a także 

tego, czy program Nocy Muzeów powinien być drukowany, czy też ofero-

wany wyłącznie w formie elektronicznej. Wśród tych pytań – zakładam 

bowiem, że bloki pytań były rotowane i nie zawsze kwestie akceptacji 

mniejszości pojawiały się między oceną funkcjonowania publicznej służ-

by zdrowia a opinią na temat Muzeum Historycznego m.st. Warszawy 

– pojawił się w edycji z maja 2013 roku zestaw zagadnień dotyczących 

stosunku do sześciu grup objętych ochroną prawną. Pytania te dotyczyły 

przekonań badanych na temat wybranych charakterystyk osób starszych, 

zawodowych ról płciowych i deklarowanej gotowości respondentów do 

powierzenia opieki nad dzieckiem, wynajmu mieszkania, akceptacji roli 

kierowniczej lub zamieszkania w sąsiedztwie następujących osób: o orien-

tacji homoseksualnej, o innej niż respondent narodowości, o innym niż 

respondent kolorze skóry, o innym niż respondent wyznaniu, z niepełno-

sprawnością ruchową i z niepełnosprawnością intelektualną. W skrócie, 

respondenci sondażu:

� w przeważającej większości wyrazili gotowość do zaakceptowania 

członków takich mniejszości, jak osoby o innej niż respondent naro-

dowości, o innym niż respondent kolorze skóry, o innym niż respon-

dent wyznaniu, o orientacji homoseksualnej i z niepełnosprawnością 

ruchową, jako swoich lekarzy, sąsiadów, szefów, współpracowników 

i najemców lokali,

� w większości nie wyrazili gotowości do zaakceptowania osób o orien-

tacji homoseksualnej jako opiekunów (opiekunek) do dziecka (w wy-
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padku osób z niepełnosprawnością ruchową tyle samo ankietowanych 

zaakceptowałoby taką osobę jako opiekuna lub opiekunkę do dziecka, 

ile by jej nie zaakceptowało),

� zdecydowanie odrzucają segregację zawodową ze względu na płeć 

i nie mają negatywnych stereotypów na temat osób starszych (choć 

pytania o role płciowe i stereotypy na temat osób starszych budzą 

wątpliwości co do ich wartości wskaźnikowej).

Przedstawiciele urzędu miasta i dziennikarze zinterpretowali powyż-

sze wyniki jako potwierdzenie tego, że mieszkańcy Warszawy są bardzo 

tolerancyjni, a nawet niezwykle otwarci w obszarach, w których można by 

się spodziewać dyskryminacji – na rynku pracy i mieszkalnictwa: „Nawet 

odpowiedzi dotyczące mniejszości seksualnych pokazują, że warszawiacy 

są bardziej otwarci niż większość Polaków” – oceniła Karolina Malczyk-

-Rokicińska, Pełnomocniczka Prezydent miasta stołecznego Warszawy 

do spraw Równego Traktowania, w wypowiedzi dla „Gazety Wyborczej”.

Na uznanie zasługuje to, że przedstawiciele samorządu lokalnego sto-

licy nie bali się zmierzyć z tematem stosunku mieszkańców Warszawy do 

różnych mniejszości i podjęli działania na rzecz zdiagnozowania poziomu 

tolerancji. Warto również podkreślić, że uznanie badań społecznych za 

punkt wyjścia diagnozy sytuacji – niezbędnej do opracowania skutecznej 

polityki antydyskryminacyjnej – wskazuje fachowe podejście do problemu 

przez urzędników administracji lokalnej. Trzeba jednak zauważyć, że choć 

równe traktowanie jest wartością w wypadku stosunku do mniejszości, to 

nie jest wartością w wypadku badań. Tym samym należy wyraźnie wyar-

tykułować, że wyniki „Barometru Warszawskiego” zostały w dużej mierze 

źle zinterpretowane, samo to badanie stanowi zaś mizerną podstawę po-

dejmowania decyzji na temat polityk antydyskryminacyjnych.

C o  j e s t  n i e  t a k  z  „ B a r o m e t r e m  W a r s z a w s k i m ” ?

Mam trzy podstawowe zarzuty dotyczące przeprowadzonego badania, 

przede wszystkim zaś interpretacji jego wyników:

� przy planowaniu i interpretacji badania zignorowano różnice między 

opinią, postawą i zachowaniem,

� przy planowaniu i interpretacji wyników badania zignorowano do-

stępną wiedzę na temat relacji między postawą a zachowaniem,
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� przy planowaniu i interpretacji wyników badania zignorowano zna-

czenie pojęcia dyskryminacji.

Zacznijmy od pierwszej kwestii. Pomijając na razie zagadnienie po-

staw utajonych, o których była mowa wcześniej, przyjmuje się w naukach 

społecznych, że postawa jest konstruktem teoretycznym (hipotetycznym). 

Oznacza to, że postawy nie są bezpośrednio obserwowalne, ale wniosku-

jemy o ich istnieniu na podstawie pewnych obserwowalnych zachowań 

(w tym deklaracji werbalnych). Wskaźnikiem postaw są na przykład wy-

powiedzi (reakcje ocenne) na dany temat, wywołane danym czynnikiem 

lub pojawieniem się danego obiektu postawy. Jeśli obserwujemy utrwa-

lony sposób reagowania na przedmiot postawy, to znaczy, że osoba ma 

wykształconą postawę wobec tego przedmiotu. Utrwalony sposób rea-

gowania jest częścią definicji postawy, zakłada się bowiem, że – jak już 

wspomniano – postawa składa się z trzech komponentów: emocjonalnego 

(związanego z postrzeganiem przedmiotu postawy jako dobrego lub złego, 

lubianego lub nielubianego), poznawczego (na który składają się pewne 

zinternalizowane obrazy mentalne albo przekonania dotyczące przedmio-

tu postawy) i behawioralnego (tendencji do zachowania wobec przedmio-

tu postawy). Trwałość sposobu zachowania dotyczy zatem zarówno pew-

nej spójności między komponentami postawy u danej osoby stanowiącej 

podmiot postawy, jak i systematyczności (w sensie spójności w czasie)

 jej reakcji na dany obiekt. Z kolei opinie są raczej związane z pewną oceną 

poznawczą niż z utrwaloną strukturą afektywno-poznawczo-behawioral-

ną. Innymi słowy, możemy mieć opinię na temat homoseksualizmu albo 

starości, ale nie mieć utrwalonej postawy wobec homoseksualistów czy 

osób starszych. Co więcej, jeśli usiłujemy się dowiedzieć czegoś na temat 

czyjejś opinii na jakiś temat, to możemy tę opinię „wywołać” przez samo 

zapytanie o konkretną kwestię czy osobę (jeśli na przykład zapytamy ko-

goś, jaka jest jego ocena sprawiedliwości zarobków w określonych zawo-

dach – choć osoba ta nigdy wcześniej o tym nie myślała – to może on nam 

wyrazić swoją ocenę, ale będzie to tylko opinia, nie zaś utrwalona posta-

wa wobec nierówności). Przyjmuje się ponadto, że sondaże opinii dotyczą 

poziomu zgodności lub niezgodności ocen respondentów wobec danych 

kwestii, instytucji czy osób, lecz już niekoniecznie ich postaw.

Żeby więc dowiedzieć się czegoś o postawach respondentów albo 

choćby o którymkolwiek z komponentów postawy, nie wystarczy zadać 

ankietowanym pytania (w formie „tak” lub „nie”) o to, czy zaakceptowaliby 
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daną osobę jako lekarza, sąsiada, szefa czy opiekunkę do dziecka. Odpo-

wiedzi na takie pytania mogą powiedzieć nam co nieco o większym lub 

mniejszym dystansie społecznym wobec określonych grup lub postrze-

ganym zagrożeniu z ich strony (o czym poniżej), ale nie o utrwalonych 

reakcjach ocennych lub typowych zachowaniach wobec tych grup i ich 

przedstawicieli. Innymi słowy, sama deklaracja gotowości zaakceptowa-

nia jako szefa, współpracownika czy lekarza przedstawiciela mniejszości 

nie mówi nam nic o tym, czy:

� uważamy to za dobre (słuszne, pożądane, preferowane) wobec sytua-

cji, w której te role mogłaby sprawować osoba niebędąca członkiem 

mniejszości,

� udzielamy takich odpowiedzi, uważamy bowiem, że osoby te się nada-

ją, mają kompetencje i predyspozycje, żeby odgrywać takie role,

� rzeczywiście nie kontestowalibyśmy ich w tych rolach (zachowanie 

rzeczywiste).

Nie wystarczą również pytania o samą treść stereotypów (stanowią-

cych komponent poznawczy), żeby określić poziom akceptacji lub dyskry-

minacji tych grup (co zrobiono w „Barometrze Warszawskim” w stosunku 

do osób starszych). Pytania o treść stereotypów wobec jednej grupy, o ile 

nie są zestawione z treścią stereotypów wobec innej grupy, nie mają bo-

wiem zbyt dużej mocy predyktywnej (na przykład – a takie pytania zada-

wano na temat osób starszych – równie dobrze mogłoby się okazać, że 

uważamy, że nikt nie rozumie, co do nich mówimy, nie wychodzą z domu 

te osoby, których na to nie stać, niekoniecznie zaś starsze).

Druga kwestia pominięta przy interpretacji wyników „Barometru 

Warszawskiego” dotyczy wspominanej już relacji między postawą a za-

chowaniem. Kiedy postawa przekłada się na zachowanie? Posłużę się 

przykładem: Czy jeśli uważam, że palenie jest szkodliwe, każdy palący to 

zły człowiek, który nie dość, że zatruwa siebie, to jeszcze zatruwa osoby 

wokół, i najchętniej podchodziłabym do każdego palącego i gasiła mu 

papierosa (co czynię wobec osób bliskich), to znaczy, że będę tak czynić 

wobec wszystkich palących albo nie zatrudnię palącego o tych samych 

kwalifikacjach co niepalący? Słynny eksperyment, przeprowadzony jesz-

cze przed drugą wojną światową, pokazał, że postawa i deklaracja zacho-

wania to jedno, a rzeczywiste zachowanie to co innego. Amerykański pro-

fesor wybrał się z dwiema osobami azjatyckiego pochodzenia w podróż 

po Stanach Zjednoczonych. Tylko w jednym miejscu profesora i jego chiń-
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skich przyjaciół wyproszono. Po zakończeniu podróży wysłał on listy do 

wszystkich miejsc, w których się zatrzymywali, z pytaniem o to, czy mogą 

się tam zakwaterować Chińczycy. Niecała połowa właścicieli w ogóle od-

powiedziała, z czego większość odmownie (LaPiere 1924).

Powyższy przykład pokazuje, że nie zawsze negatywne postawy prze-

kładają się na dyskryminacyjne zachowanie, tak samo zresztą, jak nie 

zawsze pozytywne deklaracje przekładają się na pozytywne zachowanie 

(o czym była mowa przy opisie rasizmu awersyjnego). Teorie wyjaśniające 

relacje między postawą uświadamianą (jawną) a zachowaniem mówią, że 

kiedy wpływ społeczny na postawy jest zminimalizowany lub kiedy mamy 

do czynienia wyłącznie z zachowaniami bezpośrednio związanymi z daną 

postawą, wówczas zachowanie będzie funkcją postawy. W pozostałych 

sytuacjach relacja ta nie jest bezpośrednia, postawy będą więc modyfi-

kowane przez normy społeczne czy postrzegane prawdopodobieństwo 

kary za zachowania nienormatywne lub niepożądane (Ajzen 1991). Innymi 

słowy, jeśli uważam, że istnieje określona presja społeczna na zachowanie 

niezgodne z moimi normami (postawami), będę się zachowywał tak, aby 

zminimalizować ryzyko sankcji społecznej. Moja deklaracja otwartości 

może być zatem wynikiem mojej chęci uniknięcia kary (dezaprobaty) przez 

ankietera i mnie samego (przecież wiem, co jest społecznie oczekiwane) 

za deklaracje ksenofobiczne, ale już moje zachowanie – odmówienie wy-

najęcia mieszkania określonej mniejszości, obmawianie jej za plecami czy 

niezatrudnienie – nie będzie przez nikogo oceniane, nikt bowiem tego nie 

widzi lub nie zna przyczyn takiego zachowania.

Trzecia kwestia dotyczy definicji dyskryminacji. Dyskryminacja, o czym 

była już mowa, to nie tylko zachowanie – dyskryminacja to zachowanie 

określonego rodzaju. Z dyskryminacją mamy do czynienia jedynie wtedy, 

gdy tak samo kwalifikowane na danym rynku osoby, ale należące do dwóch 

grup wyróżnionych na podstawie jakiejś uwidocznionej charakterystyki, są 

traktowane inaczej (na przykład otrzymują pensje różnej wysokości, formu-

łuje się wobec nich odmienne oczekiwania mimo identycznego wynagro-

dzenia, wybiórczo się je awansuje). Dyskryminacja odzwierciedla zatem pre-

ferencję aktorów do przypisywania wartości danej charakterystyce, mimo 

że charakterystyka ta nie jest powiązana z indywidualną produktywnością.

Osoby omawiające wyniki „Barometru Warszawskiego” wydają się 

nieświadome definicji dyskryminacji, interpretując dane zawarte w tabe-

li 1.1 jako wskazujące, że jedynie w wypadku osób nieheteroseksualnych 
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Tabela 1.1. 
Odsetek odpowiedzi 
twierdzących na 
pytania o akceptację 
przedstawicieli badanych 
mniejszości w określonych 
rolach

Źródło: „Barometr 
Warszawski”, 2013 rok.

mamy powód do podjęcia działań na rzecz zmiany postaw. Jeśli bowiem 

przyjrzymy się odsetkom odpowiedzi twierdzących na pytanie o to, czy 

respondenci zaakceptowaliby przedstawicieli określonych grup mniej-

szościowych w danych rolach, i odsetkom odpowiedzi pozytywnych na 

pytania o zachowania, w których decyzja o zawarciu transakcji (wynaję-

ciu mieszkania czy powierzeniu opieki nad dzieckiem) rzeczywiście zależy 

od badanego, to się okaże, że istnieje istotna grupa osób, która wyraża 

preferencję negatywną. Co więcej, oba pytania dotyczą bezpośrednich 

relacji osobistych, odpowiedzi zaś sugerują, że w tych obszarach wolimy 

utrzymywać dystans wobec osób odmiennych od nas. Niezależnie jednak 

od tego, jaki obraz dystansu społecznego przekazują te wyniki, nie mówią 

nam one nic o tym, jak zachowaliby się respondenci, mając do wyboru 

zawarcie transakcji z osobą z grupy większościowej i mniejszościowej2.

Sąsiad Współpracownik Szef Lekarz
Wynajem 
mieszkania

Opiekun 
do dziecka

Osoba innego 
wyznania

96% 95% 94% 94% 90% 75%

Osoba o innym kolorze 
skóry

95% 94% 89% 92% 88% 77%

Osoba innej 
narodowości 

95% 94% 86% 91% 77% 71%

Osoba 
z niepełnosprawnością 
ruchową

98% 96% 94% 88% 85% 44%

Osoba homoseksualna 79% 75% 71% 67% 64% 34%

Osoba 
z niepełnosprawnością 
intelektualną 

– – – – 42% –

Powyższe rozważania nie oznaczają, że badania postaw czy opinii nie 

mają racji bytu lub są bezużyteczne. Podjęto je jedynie po to, aby zilustro-

wać postawioną wcześniej tezę, że badania postaw czy opinii mogą nie 

stanowić adekwatnej podstawy przewidywania zachowań dyskrymina-

cyjnych, nie dostarczają więc informacji o skali problemu dyskryminacji 

2 Badania dotyczące zachowań właścicieli mieszkań wobec mniejszości narodowo-etnicznych, 
przeprowadzone przez Instytut Spraw Publicznych w 2013 roku, pokazują na przykład, że wśród ba-
danych miast Warszawa charakteryzowała się najwyższym poziomem dyskryminacji cudzoziemców 
odmiennych etnicznie (por. Wysieńska 2014a; 2014b).
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czy o jej mechanizmach (o czym będzie mowa także w rozdziale drugim). 

Wyniki „Barometru Warszawskiego” mogą być jednak wykorzystane do 

próby zrozumienia źródeł uprzedzeń i stereotypów wobec określonych 

grup mniejszościowych. Zauważmy bowiem, że największa jest niechęć 

do powierzania grupom mniejszościowym opieki nad dzieckiem. Wynik 

ten można zinterpretować w kategoriach zintegrowanej teorii zagrożeń 

(Stephan, Stephan 2000; Stephan et al. 2002), która zakłada, że negatywne 

stereotypy i uprzedzenia są silnie skorelowane z postrzeganymi zagro-

żeniami ze strony grupy obcej i z lękiem wobec tej grupy. Postrzegane 

zagrożenia mogą być dwojakiego typu: realistycznego (dotyczą kwestii 

rywalizacji o pozycję ekonomiczną i polityczną) i symbolicznego (dotyczą 

kwestii postrzeganej niespójności między wyznawanymi wartościami, 

normami i przekonaniami). Biorąc zatem pod uwagę, że większość respon-

dentów nie miała nic przeciwko temu, żeby osoby z grupy obcej rywa-

lizowały z nimi o zasoby natury ekonomicznej, wyniki „Barometru War-

szawskiego” sugerują, że dystans społeczny jest związany z postrzeganym 

zagrożeniem symbolicznym (proces socjalizacji dziecka polega przecież 

głównie na przekazywaniu norm i wartości). W wymiarze postrzeganego 

zagrożenia symbolicznego można również interpretować większy dystans 

w stosunku do osób homoseksualnych w porównaniu z dystansem wobec 

innych grup mniejszościowych.

J a k  d o k o n a ć  p o m i a r u  d y s k r y m i n a c j i  i  n a  j a k i e j  p o d s t a w i e  p l a n o w a ć 

d z i a ł a n i a  a n t y d y s k r y m i n a c y j n e ?

Brak adekwatnych danych lub opieranie się na informacjach, które 

nie stanowią odpowiedniej podstawy wnioskowania na temat skali dys-

kryminacji i jej źródeł, może skutkować błędną diagnozą rozmiaru i me-

chanizmów tego zjawiska. Błędna diagnoza w konsekwencji prowadzi do 

błędnych decyzji w zakresie środków mających zapobiegać dyskryminacji 

lub ją eliminować – przyjęta polityka antydyskryminacyjna albo równoś-

ciowa może zatem nie sprzyjać osiąganiu założonych celów. Jeśli zatem 

nie wyłącznie dane dotyczące wskaźników nierówności i nie tylko badania 

kwestionariuszowe (prowadzone wśród przedstawicieli zarówno większo-

ści, jak i mniejszości – sondaże dotyczące postrzeganej lub odczuwanej 

dyskryminacji, tak zwane victim surveys, wiążą się z tymi samymi proble-

mami, co sondaże prowadzone wśród grupy większościowej, o czym sze-
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rzej będzie mowa w rozdziale drugim), to jakie jeszcze badania powinny 

być prowadzone?

Przyjmuje się w literaturze przedmiotu, że przede wszystkim metody 

eksperymentalne – testy dyskryminacyjne i badania laboratoryjne – dostar-

czają bezpośrednich dowodów (o charakterze ilościowym) na temat skali 

zjawiska (testy) lub słuszności hipotez o jego przyczynach (eksperymenty la-

boratoryjne). Oba typy badań są opisane w kolejnych rozdziałach niniejszej 

publikacji, nie będziemy ich zatem tutaj szczegółowo omawiać, podkreślimy 

jedynie, że stosują one wskaźniki behawioralne. Innymi słowy, w odróżnie-

niu od opisanych wyżej metod, nie opierają się one na deklaracjach czy mia-

rach pośrednich, ale dokonują rejestracji zachowań badanych w sytuacjach, 

które pozwalają je przypisać wystąpieniu określonego bodźca.

Bezpośrednie źródło informacji o incydentach dyskryminacji stanowią 

jeszcze indywidualne skargi poszkodowanych (na przykład wnoszone do 

organów równościowych czy do sądu). Trudno jednak na ich podstawie 

wnioskować o skali samego zjawiska – ze względu na niski poziom zgła-

szania takich spraw (non-reporting lub underreporting). Osoby doświad-

czające nierównego traktowania często nie są bowiem świadome, że mają 

do czynienia z dyskryminacją, lub wypierają ten fakt. Tłumaczą nierówne 

traktowanie w kategoriach innych niż dyskryminacja, udowadniając, że 

określone zachowanie było uzasadnione, było skutkiem istniejących pro-

cedur czy regulacji, i (lub) obwiniają siebie. Badania wskazują, że w ten 

sposób starają się one podtrzymać poczucie własnej wartości jako człon-

ków grupy mniejszościowej i posiadania przynajmniej minimalnej kontro-

li nad sytuacją społeczną (Ruggiero, Taylor 1997).

Poniżej znajduje się kilka zaleceń, wskazujących, jak należy prowadzić 

badania dotyczące problematyki związanej z dyskryminacją. Głównym ich 

przesłaniem jest założenie, że pełny obraz dyskryminacji może nam dać 

jedynie zestawienie danych pochodzących z różnych źródeł, z uwzględnie-

niem ograniczeń, jakie niesie ze sobą każda metoda badawcza.

Zanim zaczniesz planować działania antydyskryminacyjne, upewnij się, że rzeczywiście dokonałeś 

pomiaru dyskryminacji

Zaniechanie działań antydyskryminacyjnych i prorównościowych lub 

podjęcie działań na podstawie nieadekwatnych wskaźników może wywołać 

negatywne skutki, na przykład wzrost nierówności czy zwiększenie się licz-

Status_tozsamosci.indd   23Status_tozsamosci.indd   23 2014-03-12   13:59:192014-03-12   13:59:19



24 Status, tożsamość, dyskryminacja

by incydentów nierównego traktowania, co w konsekwencji może prowa-

dzić do legitymizacji przekonań o ich słuszności. Dlatego przed podjęciem 

jakiejkolwiek decyzji należy się upewnić, że przeprowadzone działania diag-

nostyczne rzeczywiście dotyczyły zjawiska, któremu chcemy zapobiegać.

Mówiąc o zmianach w postawach czy zachowaniach wobec przedstawicieli mniejszości, upewnij się, 

że rzeczywiście one wystąpiły

Fluktuacje we wskaźnikach określonych zjawisk czy postaw mogą być 

związane z wieloma czynnikami:

� błędem pomiaru – nawet jeśli dane zjawisko było mierzone tym 

samym narzędziem, to część różnicy może być wynikiem błędów loso-

wych lub systematycznych, które są nieodłącznym elementem wszyst-

kich badań. Szczególnie istotne jest określenie wielkości błędu w wy-

padku małych zmian lub badań prowadzonych na małych próbach,

� zmianą narzędzia badawczego – jeśli w procedurze eksperymentalnej, 

kwestionariuszu do badania postaw, sposobie obliczania nierówności 

czy przy doborze wskaźników zostały wprowadzone zmiany, to trudno 

wnioskować, czy wynik pomiaru jest rezultatem zmiany narzędzia, czy też 

rzeczywistych zmian w postawach lub zachowaniach badanej populacji,

� porównywanie wyników badań przeprowadzonych różnymi na-

rzędziami jest zazwyczaj nieuzasadnione – trudno mówić o tym, że 

w Warszawie „poziom tolerancji wobec mniejszości” jest wyższy niż 

w całej Polsce lub w regionach poza Warszawą, jeśli badania były pro-

wadzone za pomocą różnych kwestionariuszy i według odmiennych 

wytycznych.

Dokonując ewaluacji efektywności polityk antydyskryminacyjnych, upewnij się, że możesz przypisać 

daną zmianę wprowadzeniu określonego rozwiązania

Zmiany w wartościach określonych wskaźników przyjętych jako miara 

danego zjawiska (na przykład dyskryminacji) mogą być rezultatem:

� zmian w sytuacji gospodarczej czy społecznej kraju (gwałtowny na-

pływ imigrantów, zwiększenie lub zmniejszenie się stopy bezrobocia, 

poprawa lub pogorszenie wskaźników ekonomicznych i tym podob-

ne – wszystkie te czynniki mogą mieć wpływ na postawy, decyzje czy 

zachowania badanych),
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� innego sposobu doboru osób do badania lub zmian między kohortami 

(innymi słowy, większość badań dotyczących postaw czy dyskrymina-

cji ma charakter przekrojowy, co oznacza, że nie mierzy się postaw 

lub zachowań tych samych osób – zmiany mogą więc wynikać nie tyle 

z wprowadzanych przez nas rozwiązań, ile na przykład ze zmian poko-

leniowych).

Co więcej, określone polityki czy działania nie są losowo przypisywane 

tylko do części populacji, choć więc możemy przyjmować pewną przyczy-

nowość między naszymi działaniami a określonymi zmianami, to jednak 

nie możemy „wyizolować” rezultatu określonej polityki społecznej. Dlate-

go właśnie wszelkie twierdzenia na temat relacji przyczynowo-skutkowej 

między kampaniami społecznymi, zmianami w prawie, działaniami eduka-

cyjnymi i innymi typowymi elementami polityk antydyskryminacyjnych 

muszą być traktowane z dużą ostrożnością (Di Carlo 2011).
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Kinga Wysieńska

Rozdział 2.

MAGIA IMIENIA, MAGIA FIRMY – DYSKRYMINACJA CUDZOZIEMCÓW 

NA RYNKU PRACY

Lata 2010–2013 to czas intensywnych prac i konsultacji społecznych 

dotyczących kształtu polskiej polityki migracyjnej oraz roli imigrantów 

w polskiej gospodarce i polskim społeczeństwie. Analiza obecnych i prze-

widywanych tendencji demograficznych i ekonomicznych stała się pod-

stawą założenia, że Polska będzie potrzebować cudzoziemskich pracow-

ników i powinna prowadzić aktywne działania na rzecz ich pozyskiwania 

i integracji. Atrakcyjność Polski jako kraju imigracji nie jest jak dotychczas 

wysoka, a odsetek obcokrajowców wśród wszystkich zatrudnionych nale-

ży zaś do najniższych w Europie (MSW 2012).

Jednym z czynników decydujących o tym, czy Polska będzie w stanie 

konkurować z innymi krajami, aby przyciągnąć cudzoziemców posiadają-

cych pożądane kwalifikacje, będzie łatwość, z jaką będą oni mogli podjąć 

pracę. Łatwość ta jest determinowana wieloma zmiennymi strukturalnymi 

i prawnymi, a także poziomem otwartości pracodawców na pracowników 

cudzoziemskich należących do różnych grup narodowościowych i etnicz-

nych. Innymi słowy, kwestia zapewnienia równego traktowania na rynku 

pracy będzie stanowić jedno z wyzwań polityki integracyjnej. Równe trak-

towanie w zatrudnieniu jest bowiem kluczowe dla zapewnienia spójności 

i dobrobytu społecznego z wielu różnych powodów. Po pierwsze, jakość 

zatrudnienia determinuje jakość życia imigrantów i szanse życiowe ich 

dzieci. Nierówności wynikające z różnych form dyskryminacji migrantów 

pierwszego pokolenia odtwarzają się w kolejnym. Badania prowadzone 

w różnych państwach Unii Europejskiej, a także w Stanach Zjednoczo-

nych, pokazują, że choć drugie pokolenie migrantów (szczególnie etnicz-

nych) awansuje społecznie (osiąga wyższą pozycję społeczną niż rodzice), 

to wciąż ma utrudniony dostęp do rynku pracy i gorsze warunki zatrud-

nienia niż rdzenni mieszkańcy danego kraju3 (Hammarstedt, Palme 2012).

3 Szczególnie interesujące w zakresie czynnika „etniczności” są wyniki badania, które przepro-
wadzono w Szwecji. Porównano w nim – kontrolując zmienne istotne z punktu widzenia rynku pracy, 
takie jak wykształcenie, wiek, status rodzinny czy lokalny poziom bezrobocia – aktywność zawodo-
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Po drugie, zdobycie legalnego zatrudnienia jest warunkiem uzyskania 

prawa do korzystania z systemu zabezpieczeń społecznych, w tym do 

korzystania z publicznej służby zdrowia i do emerytury. Dostęp do tych 

zabezpieczeń istotnie wpływa na decyzje osiedleńcze i ekonomiczne cu-

dzoziemców. Po trzecie, społeczeństwo przyjmujące zyskuje na pełnym 

wykorzystaniu potencjału migrantów. Zatrudnianie poniżej kwalifikacji 

i przeszkody w dostępie do rynku pracy oznaczają, że kapitał ludzki i spo-

łeczny migrantów jest w znacznej mierze tracony (Kraal et al. 2009).

Jak wskazują doświadczenia innych krajów, na przykład Irlandii czy 

Szwecji (McGinnity et al. 2010; Bursell 2007), ale także badania jakościo-

we prowadzone wśród imigrantów w Polsce (Klaus 2011) i kontrole Pań-

stwowej Inspekcji Pracy (GIP 2013), mimo napływu migrantów zarobko-

wych w odpowiedzi na niedobory siły roboczej na lokalnym rynku pracy, 

często zarabiają oni mniej niż pracownicy rodzimi, oferuje się im mniej 

korzystne warunki zatrudnienia lub narusza się ich prawa pracownicze. 

Stwierdzenie, w jakim stopniu gorsza sytuacja cudzoziemców jest wyni-

kiem systematycznych różnic w kompetencjach, wiedzy i doświadczeniu 

w porównaniu z pracownikami polskimi, w jakim zaś stopniu dyskrymi-

nacji ze strony pracodawców, jest niezwykle istotne z punktu widzenia 

planowania polityk integracyjnych. Polityki te często uwzględniają bo-

wiem przede wszystkim charakterystyki strony podaży pracy (migrantów) 

– nacisk jest kładziony na oferowanie kursów językowych, doszkalających, 

pozwalających zdobyć określone certyfikaty – ignorując stronę popytu, 

czyli pracodawców. Wskazanie przyczyn nierówności nie jest jednak 

proste z powodów, które opisaliśmy w rozdziale pierwszym. Poniżej po-

krótce je podsumowujemy:

� brakuje w Polsce systematycznie zbieranych danych ilościowych na 

temat sytuacji cudzoziemców (na przykład wartości wskaźników doty-

czących zarobków czy zajmowanych stanowisk). Gdyby jednak nawet 

dane te były dostępne, ich analiza pozwoliłaby jedynie na stwierdze-

nie, że część obserwowanych różnic w sytuacji nie może być wyjaśnio-

na różnicami w kapitale ludzkim między osobami urodzonymi w Pol-

sce i poza nią, ale nie pozwoliłaby na automatyczne stwierdzenie, że 

wą dorosłych, którzy jako dzieci mniej niż dziesięcioletnie zostali zaadoptowani z zagranicy przez 
szwedzkie rodziny z klasy średniej. Podzielono ich na dwie grupy: o „typowo” szwedzkim i etnicznie 
różnym wyglądzie. Okazało się, że w wypadku „etnicznych” dzieci istniała niekorzystna różnica w ak-
tywności na rynku pracy w dorosłym życiu (7%), której nie można było wyjaśnić żadnymi różnicami 
w cechach związanych z produktywnością (Rooth 2002).
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różnice te są wynikiem dyskryminacji. Innymi słowy, odmienna war-

tość wskaźników opisujących wyniki dwóch grup – mniejszościowej 

i większościowej – na rynku pracy (na przykład średnich zarobków) 

może być do pewnego stopnia wyjaśniona odmiennym doświadcze-

niem, różnymi umiejętnościami czy innym wykształceniem. Ta część 

różnicy, która po uwzględnieniu tych cech pozostaje niewyjaśniona, 

może wskazywać dyskryminację (preferencję pracodawców dla okre-

ślonej grupy), może się jednak również wiązać z cechami różnicujący-

mi pracowników z grupy większościowej i mniejszościowej, których 

nie wzięto pod uwagę (por. Wysieńska 2010a),

� o dyskryminacji – jakiejkolwiek grupy mniejszościowej, nie tylko ob-

cokrajowców – dowiadujemy się często dlatego, że osoby należące 

do tej grupy mają subiektywne poczucie bycia gorzej traktowanymi 

i deklarują to poczucie badaczom. Wszystkie sondaże czy badania ja-

kościowe zawierające pytania o dyskryminację dotyczą de facto do-

świadczeń dyskryminacji w percepcji osób należących do danej grupy, 

a co za tym idzie – mimo wielu zalet – mogą nie stanowić trafnego 

pomiaru zjawiska dyskryminacji. Są bowiem grupy mniejszościowe, 

które są bardziej wrażliwe i przeszacowują swoje doświadczenia dys-

kryminacji, są również takie, które są mniej wrażliwe i nie deklarują do-

świadczeń dyskryminacyjnych (Bond et al. 2010). Na przykład badania 

prowadzone w Niemczech pokazały, że imigranci w tym kraju zawyża-

ją częstość występowania incydentów dyskryminacji w porównaniu ze 

skalą udokumentowaną testami dyskryminacyjnymi, z kolei badania 

zrealizowane w Holandii – że zaniżają (Nilsson, Wrench 2009),

� trzeci często używany sposób szacowania tego, czy istnieje wysokie 

prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska dyskryminacji określonych 

grup mniejszościowych, jakim jest pomiar postaw (tak w populacji gene-

ralnej, jak i wśród określonych grup respondentów, na przykład praco-

dawców), niestety, również nie gwarantuje, że na jej podstawie będzie-

my w stanie przewidzieć i wyjaśnić zachowania aktorów społecznych 

na rynku pracy. Na deklaracje respondentów (jeśli pomiar jest prowa-

dzony za pomocą kwestionariusza) wpływa bowiem, między innymi, 

tak zwany efekt aprobaty społecznej, szczególnie istotny, gdy pomia-

rowi są poddawane kwestie wrażliwe, w tym dotyczące otwartości i to-

lerancji wobec odmienności. Efekt aprobaty społecznej, związany z po-

trzebą bycia dobrze ocenianym i akceptowanym, prowadzi do udziela-
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nia przez uczestników badania odpowiedzi zgodnych z normami lub 

takich, które będą przedstawiały respondenta w możliwie najlepszym 

świetle (DeMaio 1984). Co więcej, badania z zakresu psychologii spo-

łecznej pokazują, że uczestnicy eksperymentów, którzy mają najpierw 

możliwość wyrażenia otwartości wobec różnych mniejszości i zbudo-

wania w ten sposób reputacji osób nieuprzedzonych, następnie po-

dejmują decyzje jawnie daną mniejszość dyskryminujące. Zjawisko to, 

nazwane efektem „moralnych referencji” (moral credentials) (Monin, 

Miller 2001), może także działać w drugą stronę – uczestnikom pew-

nego badania (którzy osiągnęli wysoką pozycję na skali egalitaryzmu) 

opowiedziano następującą historię: „Ojciec i syn uczestniczyli w wy-

padku samochodowym. Ojciec zginął na miejscu, syn w ciężkim stanie 

został odwieziony do szpitala. Na salę operacyjną wchodzi ordynator 

oddziału chirurgicznego, który ma pacjenta ratować, patrzy na niego 

i mówi: «Przepraszam, nie mogę go operować, to mój syn»”. Większość 

uczestników tego eksperymentu uznała powyższą historię za niepraw-

dopodobną, dopóki nie podpowiedziano im, że ordynatorem była ko-

bieta. Przyłapani na stereotypowym myśleniu o zawodowych rolach 

kobiet i mężczyzn, badani reagowali następnie wyrażaniem bardzo 

prorównościowych i antydyskryminacyjnych poglądów (Monin, Miller 

2001). Z drugiej zaś strony, nawet jeśli respondenci odpowiedzą zgod-

nie ze swoimi rzeczywistymi poglądami, nie oznacza to automatycz-

nego przełożenia na zachowania. Są na przykład pracodawcy, którzy 

dyskryminują z niewiedzy (nie mają świadomości, że dana decyzja czy 

dane zachowanie ma skutek dyskryminacyjny), nie zaś dlatego, że są 

uprzedzeni. Są również pracodawcy, którzy nie dyskryminują, mimo 

niechęci do danej grupy (ze względu na przykład na możliwe sankcje 

społeczne lub prawne).

Aby poradzić sobie z ograniczeniami opisanych wyżej metod, do 

oszacowania skali dyskryminacji cudzoziemców w Polsce wykorzystano 

technikę eksperymentalną zwaną testem korespondencyjnym. Test ko-

respondencyjny stanowi jeden z rodzajów testów dyskryminacyjnych, 

określanych także jako test par. Jako technika eksperymentalna, test po-

zwala na bezpośredni pomiar wskaźników dyskryminacji, czyli przejawów 

nierównego traktowania ze strony pracodawców. Konstrukcja takiego 

eksperymentu jest prosta – przygotowuje się co najmniej dwa życiorysy, 

które są wobec siebie równoważne. Oznacza to, że sylwetki aplikantów 
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w nich opisane są identyczne pod względem cech istotnych dla pracodaw-

cy, czyli rodzaju i jakości wykształcenia, umiejętności, długości i rodzaju 

doświadczenia, zainteresowań. Następnie tak przygotowane życiorysy 

składa się w imieniu kandydatów różniących się jedynie cechą, która – jak 

podejrzewamy – stanowi podstawę nierównego traktowania, do rzeczy-

wistych pracodawców poszukujących pracowników (na przykład jedna 

aplikacja zostaje wysłana w imieniu mężczyzny, druga – kobiety lub jedna 

z imieniem polskim, druga zaś – z cudzoziemskim). Następnie czeka się na 

reakcje ze strony pracodawcy. Jeśli pracodawca odpowie zaproszeniem 

na rozmowę tylko jednej osoby, oznacza to, że druga została nierówno 

potraktowana (życiorysy były przecież identyczne pod względem cech 

istotnych z punktu widzenia pracodawcy). Jeśli kontakt ze strony pra-

codawcy został skierowany do obu osób, wynik taki klasyfikuje się jako 

równe traktowanie (por. Koss-Goryszewska 2010; Wysieńska 2010a; 2010b).

Jak w wypadku każdej techniki badawczej, także w wypadku testów 

korespondencyjnych istnieją pewne ograniczenia w ich wykorzystywaniu. 

Po pierwsze, pozwalają one jedynie na określenie rozmiaru zjawiska dys-

kryminacji w pierwszym etapie rekrutacji (selekcji życiorysów)4. Po drugie, 

można ich użyć jedynie do badania nierównego traktowania w procesie 

rekrutacji na stanowiska wymagające pisemnej aplikacji. Po trzecie, aby 

zminimalizować ryzyko podejrzeń ze strony pracodawców co do auten-

tyczności kandydatów, stosuje się tę technikę jedynie do stanowisk niż-

szego szczebla (entry-level jobs)5. Po czwarte, pozwalają one jedynie na 

sprawdzenie, czy dyskryminacja występuje (występowała), nie mówią zaś 

nic o mechanizmach do niej prowadzących.

Mimo tych ograniczeń testy są uznawane za najlepszą metodę wery-

fikacji hipotez dotyczących występowania zjawiska dyskryminacji w pro-

cesie rekrutacji. W kolejnej części rozdziału szczegółowo opisano przyjętą 

procedurę eksperymentalną, hipotezy badawcze i uzyskane do tej pory 

wyniki.

4 Wyniki testów dyskryminacyjnych przeprowadzonych na różnych etapach rekrutacji przez Mię-
dzynarodową Organizację Pracy w latach dziewięćdziesiątych XX wieku wskazują jednak, że więk-
szość sytuacji dyskryminacji imigrantów występuje właśnie w pierwszej fazie selekcji kandydatów do 
pracy (Bovenkerk 1997).
5 W wypadku stanowisk specjalistycznych, kierowniczych lub wymagających doświadczenia brak 
jakichkolwiek dostępnych informacji na temat danej osoby wzbudziłby najpewniej podejrzenia u pra-
codawców co do autentyczności kandydata (kandydatki) lub jego (jej) życiorysu.
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P r o c e d u r a  e k s p e r y m e n t a l n a

W prowadzonym eksperymencie zdecydowano się zastosować naj-

prostszą standardową procedurę testu korespondencyjnego, wykorzy-

stywaną w badaniach dyskryminacji na rynku pracy (Riach, Rich 2002). 

Ze względu więc na stale niewielką podaż pracowników cudzoziemskich 

w Polsce na każde stanowisko była wysyłana jedynie para aplikacji, w któ-

rych kandydaci (lub kandydatki) różnili się między sobą wyłącznie pocho-

dzeniem (Polak/Polka versus nie-Polak/nie-Polka)6. Aby odróżnić efekt 

„etniczności” od efektu „cudzoziemskości”, pary kandydatów składały 

się z Polaka/Polki i Ukraińca/Ukrainki lub Polaka/Polki i Wietnamczyka/

Wietnamki. Wiele dotychczas przeprowadzonych testów dyskryminacyj-

nych wykazało bowiem, że biali imigranci w „białych społeczeństwach” 

są traktowani lepiej niż imigranci o innym niż biały kolorze skóry i nieeu-

ropejskim pochodzeniu etnicznym (co nie znaczy, że byli równo trakto-

wani: wskaźnik dyskryminacji netto, o którym będzie jeszcze mowa, był 

jednak istotnie niższy w wypadku białych niż niebiałych imigrantów – por.: 

Riach, Rich 2002; McGinnity et al. 2010; McGinnity, Lunn 2011). Ponadto, po 

sprawdzeniu, jakie oferty pracy pojawiają się najczęściej, a także biorąc 

pod uwagę zakładane różnice w dyskryminacji ze względu na to, w jakim 

stopniu dane stanowisko wymaga kompetencji kulturowych, i aby zre-

dukować czas potrzebny do zebrania odpowiedniej liczby obserwacji, 

zdecydowano się aplikować na stanowiska administracyjno-biurowe 

„niższego” (recepcjonistki, asystentki biurowe w małych i średnich fir-

mach) i „średniego” szczebla (asystentki zarządu, kierownicy działów 

w dużych firmach) w wypadku kobiet7 oraz programistyczne, analityków 

finansowych i marketingowe w wypadku obu płci (przy czym na stano-

wiska programistyczne wysyłano głównie aplikacje męskie). Decyzja, aby 

6 Aby bezpośrednio zmierzyć preferencje pracodawców wobec przedstawicieli różnych grup et-
nicznych na rynkach pracy w krajach o dużej różnorodności, wysyła się niekiedy trzy życiorysy lub 
większą liczbę życiorysów (por. Wood et al. 2009). Postępowanie takie wiąże się jednak z kontro-
wersjami etycznymi. Przyjmuje się bowiem, że badanie powinno generować jak najmniejsze koszty 
dla testowanych (w tym wypadku pracodawców). Wysyłanie zbyt wielu fi kcyjnych aplikacji je podnosi 
– po pierwsze, angażujemy więcej czasu rekrutujących niż w wypadku jedynie dwóch życiorysów, po 
drugie, ryzykujemy, że – w warunkach małej liczby chętnych na dane stanowisko – nasze aplikacje 
będą jedynymi lub jedynymi wybranymi przez pracodawcę, przez co utrudniamy mu zatrudnienie 
potrzebnego pracownika.
7 Życiorysy na stanowiska „niższego” i „średniego szczebla” różniły się poziomem wykształcenia 
(licencjat versus magister) i długością doświadczenia. Podział ten wynikał zarówno z treści ogłoszeń 
o pracę, jak i z chęci uniknięcia sytuacji, że „uniwersalny” życiorys będzie, z jednej strony, zawierał 
niewystarczające kwalifi kacje na stanowiska biurowe w części fi rm (głównie korporacji), z drugiej zaś 
strony – zbyt wysokie w innych (głównie małych i średnich przedsiębiorstwach).
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aplikacje wysyłać w parach homogenicznych pod względem płci, została 

podjęta dlatego, że przedmiotem naszego zainteresowania było przede 

wszystkim określenie różnic w decyzjach pracodawców wywołanych po-

chodzeniem etnicznym kandydatów, nie zaś interakcją (łącznym efektem) 

dwóch przesłanek dyskryminacji, czyli płci i pochodzenia. Porównując jed-

nak wskaźniki dyskryminacji dla par męskich i par żeńskich, można po-

średnio określić, czy nierówne traktowanie dotyczy w większym stopniu 

cudzoziemki, czy też cudzoziemców danej narodowości. Z tego powodu 

– i aby zwiększyć prawdopodobieństwo uzyskania wystarczającej liczby 

ważnych obserwacji (czyli takich, w których pracodawca skontaktował 

się z co najmniej jednym z kandydatów lub jedną z kandydatek) – zdecy-

dowano się uwzględnić segregację zawodową ze względu na płeć, czyli 

nierówne rozmieszczenie kobiet i mężczyzn w różnych kategoriach zawo-

dowych. W badaniach pilotażowych z 2010 roku, kiedy aplikacje wysyłano 

wyłącznie w imieniu kandydatów płci męskiej, stopa zwrotu w zawodach 

o wysokiej koncentracji kobiet – stanowiska asystencko-administracyjne 

i księgowe – wynosiła bowiem odpowiednio 0,04 i 0,00.

W badaniach eksperymentalnych w naukach społecznych przyjmuje 

się, że spełnienie dwóch kryteriów – trafności wewnętrznej i trafności 

zewnętrznej – jest szczególnie istotne dla zapewnienia adekwatności 

badania do jego celu (weryfikacji hipotez). Trafność wewnętrzna polega 

na upewnieniu się, że obserwowane różnice w zachowaniach (w tym wy-

padku manifestowanych decyzjach pracodawców) mogą być przypisane 

wyłącznie czynnikowi podlegającemu manipulacji (zmiennej niezależnej). 

Z kolei trafność zewnętrzna dotyczy tego, w jakim stopniu układ ekspe-

rymentalny skonstruowany do sprawdzenia hipotez spełnia warunki 

opisane przez teorię, z której zostały one wyprowadzone, tak aby mogła 

znaleźć ona zastosowania w różnych sytuacjach występujących w konkret-

nej populacji (Zelditch 2007). Aby osiągnąć wysoką trafność wewnętrzną 

i zewnętrzną testu, przy przygotowywaniu życiorysów na te stanowiska 

przyjęto zasadę „3 x P” (Wysieńska 2010b). Innymi słowy, przygotowując 

życiorysy, zapewniono:

Podobieństwo aplikacji pod względem cech istotnych dla praco-

dawcy. Kandydaci (kandydatki) w każdej parze wysyłanych życiorysów 

byli (były) w tym samym lub niemal tym samym wieku (różnice dotyczyły 

dnia i miesiąca urodzenia, nie zaś roku), mieli (miały) ukończone kierun-

ki studiów uznawane za równoważne (co sprawdzono w preteście – por. 
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Wysieńska 2010a) na polskich uczelniach o tym samym prestiżu i tym sa-

mym poziomie (magisterskim lub licencjackim). Kandydaci (kandydatki) 

mieli (miały) także podobne doświadczenie zawodowe zdobyte u dwóch 

różnych pracodawców. Wszyscy kandydaci (wszystkie kandydatki) posia-

dali (posiadały) prawo jazdy kategorii B, mówili (mówiły) płynnie w języku 

angielskim lub innym wymaganym języku i byli (były) podobni (podobne) 

pod względem dodatkowych umiejętności i odbytych staży lub szkoleń. 

We wszystkich wysłanych życiorysach podobna była kolejność i liczba 

podanych informacji, różniły się one jednak pod względem graficznym. 

W każdym CV przy nazwie aktualnego lub ostatniego pracodawcy poja-

wiła się notatka, że referencje mogą być dostarczone na życzenie. Została 

ona dołączona po to, aby zminimalizować ryzyko kontaktu potencjalnego 

pracodawcy z firmą wymienioną w życiorysie (przy czym firmy wymie-

nione w życiorysie rzeczywiście istnieją – jako źródło ewentualnych refe-

rencji wskazano pracodawcę, z którym współpracuje lub współpracowała 

autorka badania). Oprócz życiorysów dla każdej pary aplikacji na stano-

wiska administracyjne i sprzedażowe przygotowano listy motywacyjne. 

Listy miały podobną strukturę i znajdowały się w nich nawiązania do cech 

lub umiejętności wymaganych przez pracodawcę w ogłoszeniu.

Prawdopodobieństwo aplikacji. Aby zminimalizować ryzyko wykrycia 

przez pracodawcę, że ma do czynienia z fikcyjnymi kandydatami (kandy-

datkami) i sytuacją testu, w życiorysach pojawiły się informacje o idiosyn-

kratycznych cechach kandydatów, o których jednak z pretestu wiedziano, 

że nie wzbudzają odmiennych ocen czy oczekiwań pracodawców. Cechą 

różnicującą kandydatów były ich zainteresowania, przy czym zostały one 

przypisane kandydatom losowo, aby zminimalizować ewentualny syste-

matyczny efekt określonego zestawu zainteresowań.

Podobanie się (konkurencyjność). Kandydaci (kandydatki) w wypadku 

wszystkich aplikacji byli (były) na ostatnim roku studiów pierwszego lub 

drugiego stopnia, mieli (miały) już jednak doświadczenie zawodowe i prak-

tyczne umiejętności. Zawsze również przynajmniej u jednego pracodawcy 

zakres obowiązków lub wykonywane czynności pokrywały się z opisem 

stanowiska, na które były wysyłane aplikacje. Kandydaci (kandydatki) byli 

(były) także studentami uczelni plasujących się w pierwszej piątce rankin-

gu dla danego kierunku. Podkreślenia wymaga to, że kryterium podoba-

nia się, którego zaspokojenie ma na celu podniesienie stopy zwrotu, nie 

oznacza, że fikcyjni kandydaci (kandydatki) są dużo lepsi i idealnie dopa-
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sowani do stanowiska – mogłoby to wzbudzić podejrzenia pracodawców. 

Oznacza ono jedynie, że są oni nieco lepsi od typowego aplikanta na dane 

stanowisko na rynku. Mówiąc inaczej, przygotowane przez nas aplikacje, 

choć były dobre, nie wyróżniały się wyraźnie od innych „typowych” apli-

kacji na dane stanowisko (co zostało sprawdzone w preteście).

Polskie lub niepolskie pochodzenie kandydata i jego pochodzenie 

etniczne było sygnalizowane przez podanie – na początku CV – imienia, 

nazwiska, miejsca i kraju urodzenia oraz – na końcu CV (pod formułką 

o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w związku z rekrutacją) 

– informacji o posiadaniu prawa do podejmowania legalnej pracy bez do-

datkowych zezwoleń. Ta ostatnia informacja miała także na celu zapew-

nienie pracodawcy, że zatrudnienie cudzoziemca nie wiąże się dla niego 

z dodatkowym kosztem uzyskania zezwolenia na pracę, co stanowiłoby 

czynnik związany z ewentualną oceną kosztów zatrudnienia kandydatów.

W y s y ł a n i e  ż y c i o r y s ó w

Badacze wyszukiwali najpierw oferty pracy adekwatne dla danego 

zawodu i stanowiska. W tym celu systematycznie przeglądali ogłosze-

nia pojawiające się na takich portalach, jak pracuj.pl lub gazetapraca.pl, 

a także strony internetowe, na których są zamieszczane ogłoszenia dla 

zainteresowanych podjęciem pracy w danym zawodzie. Po znalezieniu 

oferty upewniali się, porównując jej treść z treścią opisu potencjalnych 

stanowisk, na jakie był przygotowany dany zestaw życiorysów, że skon-

struowane sylwetki kandydatów odpowiadają wymaganiom pracodaw-

cy. Na potrzeby testu przygotowano bowiem nie tylko szablony życiory-

sów w wymienionych wcześniej zawodach, ale także ich różne warianty. 

Mianowicie w wypadku zawodu programista-informatyk opracowano ży-

ciorysy informatyków pracujących głównie w środowisku Windows i infor-

matyków wyspecjalizowanych w środowisku Linux. Jeśli zaś chodzi o sta-

nowiska administracyjne i biurowe, to przygotowano aplikacje typowo 

asystencko-biurowe („niższego szczebla”) i asystencko-administracyjne 

(„średniego szczebla”). Z kolei w wypadku stanowisk analitycznych stwo-

rzono aplikacje analityków systemowych i biznesowych (finansowych). 

Jedynie w wypadku stanowisk asystentów (asystentek) marketingowych 

(sprzedażowych) przygotowano jeden typ życiorysu.
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W kolejnym etapie badacze sprawdzali, czy rekrutacja na stanowisko 

ma charakter bezpośredni, czyli że podano kontakt do pracodawcy, nie zaś 

do agencji pośrednictwa lub doradztwa personalnego. W wypadku odmien-

nej reakcji na aplikacje złożone przez agencję nie byłoby bowiem wiadomo, 

czy jest ona wskaźnikiem preferencji pracodawcy, czy też pracowników 

agencji. Ewentualne różnice w traktowaniu przez instytucje pośredniczące 

w rekrutacji powinny być ze względów metodologicznych i teoretycznych 

objęte odrębnym badaniem. Badacze upewniali się również, że w ogłosze-

niu nie ma zawartego warunku osobistego złożenia dokumentów i że nie 

wysłano wcześniej do danego pracodawcy innych aplikacji.

Jeśli dane ogłoszenie zostało zaakceptowane jako odpowiadające wy-

maganiom testu, badacze rozpoczynali proces przygotowywania aplikacji 

do wysłania. W tym celu przypisywali życiorysom narodowość kandydata 

w taki sposób, żeby dany życiorys z pary szablonów był wysyłany w poło-

wie wypadków w imieniu kandydata polskiego, w połowie zaś – kandyda-

ta niepolskiego. Mówiąc inaczej, życiorysy rotowano między kandydatów 

polskich i niepolskich. Zabieg taki stosuje się po to, żeby wyeliminować 

ewentualny efekt życiorysu, czyli przypisania określonego dokumentu do 

konkretnej narodowości. Następnie modyfikowano – adekwatnie do ogło-

szenia – list motywacyjny tak, aby uwzględnić specyfikę ogłoszenia i pra-

codawcy, ale bez ingerowania w strukturę i język listu. Precyzyjniej rzecz 

ujmując, wprowadzano szczegóły ogłoszenia, nazwę i adres pracodawcy 

oraz ewentualnie zmieniano kolejność akapitów tak, aby informacje istot-

ne, biorąc pod uwagę szczegóły oferty, znajdowały się na początku listu.

Następnie aplikacje były wysyłane tą samą metodą – pocztą elektro-

niczną lub przez wypełnienie formularza online – w obrębie danej pary 

kandydatów. W wypadku wysyłania aplikacji z adresu poczty elektronicz-

nej używano adresu przypisanego danemu „aplikantowi”, czyli imię.nazwi-

sko_ew.rok_urodzenia@xxx.com. Aplikacje wysyłano w odstępie jednego 

dnia, przy czym zawsze najpierw wysyłano aplikację „niepolską”.

Z m i e n n e  k o n t r o l n e

Następujące informacje dotyczące pracodawców były rejestrowane 

przez badaczy i zostały uwzględnione (tam, gdzie liczba obserwacji była 

wystarczająca) w analizie zebranych danych i interpretacji wyników tych 

analiz:
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� wielkość firmy (małe, średnie, duże przedsiębiorstwo),

� branża i stanowisko,

� rodzaj właściciela firmy (firma prywatna, państwowa, korporacja mię-

dzynarodowa),

� miejscowość, w której firma ma siedzibę.

Ponadto kopiowano zawsze treść ogłoszenia o pracę w celu weryfika-

cji zgodności treści ogłoszenia z wysłanym życiorysem.

Wybór powyższych zmiennych był podyktowany względami zarów-

no teoretycznymi, jak i z zakresu oceny skuteczności wprowadzanych 

w firmach rozwiązań antydyskryminacyjnych (polityk zarządzania róż-

norodnością). W teoriach ekonomicznych, w których podstawowym 

założeniem jest teza o racjonalności aktorów społecznych, twierdzi się, 

że nierówne traktowanie jest wynikiem zniekształceń albo informa-

cyjnych – przekonaniem pracodawców o wyższej przeciętnej produk-

tywności lub mniejszej wariancji w poziomie produktywności w grupie 

większościowej (teoria dyskryminacji statystycznej) (Arrow 1998), albo 

poznawczych – przekonaniem, że z osobami podobnymi pod wzglę-

dem społeczno-kulturowym będzie się łatwiej współpracować i lepiej 

wpasują się one w kulturę organizacyjną firmy (ekonomiczna teoria 

dystansu społecznego) (Akerlof 1997)8. Aby weryfikować przewidywania 

teorii dyskryminacji statystycznej, jest potrzebna informacja na temat 

branży i specyfiki stanowiska, weryfikację taką można bowiem przepro-

wadzić w wypadku takiej cechy, jak pochodzenie narodowo-etniczne, 

przez porównanie poziomu dyskryminacji w rekrutacji na stanowiska 

wymagające pogłębionej znajomości specyfiki kulturowej w Polsce i po-

ziomu dyskryminacji na stanowiska takich kompetencji niewymagają-

cych. Pośrednim testem przewidywań dyskryminacji statystycznej jest 

także porównanie poziomu dyskryminacji w parach polsko-ukraińskich 

i polsko-wietnamskich, przy założeniu, że Ukraina jest bardziej zbliżona 

kulturowo do Polski niż Wietnam. Z kolei do zweryfikowania przewidy-

wań teorii dystansu społecznego jest potrzebne porównanie poziomu 

dyskryminacji w firmach o różnej wielkości oraz firmach w miejscach 

o większym i mniejszym zróżnicowaniu etnicznym i narodowościowym 

(według teorii, przekonania kulturowe będą przede wszystkim odgrywać 

rolę w małych firmach i wśród pracodawców niemających na co dzień 

8 Więcej informacji o teoriach opisujących mechanizmy i przyczyny dyskryminacji znajduje się 
w rozdziale trzecim.
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styczności z osobami pochodzącymi z różnych grup etnicznych – cu-

dzoziemcami) (Bursell 2007). Ponadto, jak wyżej zasygnalizowano, jed-

nym z celów prowadzonego testu dyskryminacyjnego jest sprawdzanie 

efektywności rozwiązań antydyskryminacyjnych, co jest możliwe dzięki 

porównaniu poziomu dyskryminacji w firmach, które wdrożyły zasady 

zarządzania różnorodnością i polityki równościowe, z firmami, które ta-

kich rozwiązań nie wdrożyły.

Z m i e n n e  z a l e ż n e

W teście korespondencyjnym za wskaźnik nierównego traktowania 

(zmienną zależną) przyjmuje się różnicę w liczbie zaproszeń na rozmo-

wę kwalifikacyjną dla kandydata większościowego i mniejszościowego 

w stosunku do wszystkich zaproszeń wystosowanych do kandydatów 

(dyskryminacja netto). Inne zachowania i przejawy nierównego traktowa-

nia ze strony pracodawców również jednak mogą być zaobserwowane 

i uwzględnione w analizie wyników. Zachowania te obejmują zapytania co 

do oczekiwań płacowych albo listy z dodatkowymi zadaniami do rozwią-

zania przez kandydatów do pracy. W niniejszym badaniu przyjęliśmy, że 

każdy intencjonalny kontakt ze strony pracodawcy będzie rejestrowany 

i uwzględniony do oszacowania skali nierównego traktowania. Odrzucone 

jako nieistotne zostały jedynie automatycznie generowane potwierdzenia 

otrzymania aplikacji.

Sposób obliczania wskaźnika dyskryminacji netto wiąże się z przy-

jęciem określonych założeń. Istnieją bowiem cztery możliwe wyniki dla 

danej pary testerów złożonej z przedstawiciela grupy większościowej 

i mniejszościowej:

� obaj testerzy zostają zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną,

� obaj testerzy nie dostają pracy,

� tester z grupy większościowej zostaje zaproszony na rozmowę kwali-

fikacyjną (spotyka się z pozytywnym zainteresowaniem pracodawcy),

� tester z grupy mniejszościowej zostaje potraktowany lepiej (spotyka 

się z pozytywnym zainteresowaniem pracodawcy).

Sposób obliczania wartości omawianego wskaźnika będzie więc 

zależeć od tego, jak jest interpretowana sytuacja, kiedy żaden z teste-

rów nie spotka się z zainteresowaniem pracodawcy. Można ją zinter-
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pretować jako wskazującą na równe traktowanie i włączyć do analizy 

danych, można ją jednak również wykluczyć jako nietrafną lub braku-

jącą obserwację. W zależności od tego, czy włączymy sytuacje braku 

kontaktu z którymkolwiek z kandydatów, czy też je pominiemy, wartość 

dyskryminacji netto będzie wyższa lub niższa, a co za tym idzie – jej efekt 

może się okazać statystycznie istotny lub nieistotny. Biorąc pod uwagę 

istotę testu i kryteria jego trafności, w niniejszej analizie nie uwzględ-

niono tych obserwacji w analizie wyników. Istnieje wiele powodów, dla 

których obaj testerzy mogli być odrzuceni, niemające związku z ich po-

chodzeniem etnicznym czy statusem cudzoziemca, na przykład poziom 

bezrobocia w określonych sektorach zatrudnienia. Jeśli istnieje niski 

poziom bezrobocia w danym sektorze, to trudno traktować niską podaż 

pracy jako czynnik redukujący dyskryminację (zwiększający proporcję 

sytuacji symetrycznego traktowania). Ponadto na symetryczne „nega-

tywne” traktowanie może mieć również wpływ jakość życiorysów. Źle 

przygotowane aplikacje wygenerują więcej „równego traktowania” niż 

dobrze przygotowane aplikacje. Źle przygotowane aplikacje nie speł-

niają jednak kryteriów przyjętych do uznania testu za trafny, cokolwiek 

więc zostało zmierzone za ich pomocą, nie było to (nie)równe traktowa-

nie (Wysieńska 2010b).

R e z u l t a t y :  t r a f n o ś ć  t e s t u ,  s t a t y s t y k i  o p i s o w e ,  h i p o t e z y  i  i c h  t e s t

W okresie od marca 2012 do września 2013 roku wysłano 3536 aplika-

cji w odpowiedzi na 1768 ogłoszeń o pracę (dodatkowo zarejestrowano 

jeszcze prawie 80 ogłoszeń, na które jednak z różnych powodów nie udało 

się wysłać obu aplikacji9). Na 720 stanowiska wysłano aplikacje w parze 

Polak/Polka – Ukrainiec/Ukrainka, a na 1048 stanowisk wysłano aplikacje 

w imieniu Polaka/Polki – Wietnamczyka/Wietnamki10 (tabela 2.1).

9 Niemożność wysłania obu aplikacji wiązała się albo z zakończeniem procesu rekrutacji w dniu 
wysłania pierwszej aplikacji, albo z wykryciem błędu przy wysyłaniu pierwszego życiorysu.
10 Nierówna liczba aplikacji w parach polsko-ukraińskich i polsko-wietnamskich wynikła z popeł-
nionego przez jednego z badaczy błędu co do schematu wysyłania życiorysów w parach żeńskich, 
który został za późno dostrzeżony przez autora badania. Jak jednak wskazuje analiza wyników, nie-
równa liczebność wysłanych aplikacji nie miała wpływu na zaobserwowane rezultaty. Zwiększenie 
liczebności aplikacji ukraińskich nie zmieniłoby bowiem jakościowo istotności wskaźnika dyskrymi-
nacji netto. Skoro bowiem wskaźnik ten jest statystycznie istotny przy mniejszej liczbie aplikacji, byłby 
taki również przy ich większej liczbie.

Status_tozsamosci.indd   39Status_tozsamosci.indd   39 2014-03-12   13:59:192014-03-12   13:59:19



40 Status, tożsamość, dyskryminacja

Tabela 2.1. 
Liczba wysłanych aplikacji 

i odsetki pozytywnych 
odpowiedzi pracodawcy 

(stopa zwrotu) według 
wersji życiorysu

Tabela 2.2. 
Rozkład pozytywnych 

odpowiedzi pracodawców 
na aplikacje aplikantów 
według wersji życiorysu 

i narodowości

Aplikacje polskie Aplikacje ukraińskie Aplikacje wietnamskie

Liczebność Stopa 
zwrotu

Liczebność Stopa 
zwrotu

Liczebność Stopa 
zwrotu

Wersja 1 837 16,5% 365 12,6% 566 12,9%

Wersja 2 931 14,9% 355 11,8% 482 12,2%

Suma 1768 15,7% 720 12,2% 1048 12,6%

Trafność testu

Jak wspomniano, na każde stanowisko we wszystkich wariantach ży-

ciorysu przygotowano dwie równoważne wersje aplikacji – wersję 1 i 2,

które były rotowane tak, żeby uniknąć przypisania konkretnej wersji 

do konkretnej narodowości. Aby jednak sprawdzić, czy zaobserwowane 

różnice można rzeczywiście wyjaśnić pochodzeniem kandydata, nie zaś 

różnicami w fikcyjnych aplikacjach („efekt życiorysu”), sporządziliśmy 

najpierw tabelę zawierającą łączny rozkład dwóch zmiennych: wersji ży-

ciorysu i odpowiedzi pracodawcy na aplikacje polskich i niepolskich kan-

dydatów i kandydatek. Rozkład ten jest ujęty w tabeli 2.1. Do określenia 

trafności wewnętrznej testu posłużyły nam liczebności odpowiedzi po-

zytywnych, zsumowaliśmy więc liczebności zamieszczone w kolumnach 

z nagłówkiem „stopa zwrotu” odpowiednio dla wszystkich narodowości. 

Jeśli nie ma efektu życiorysu, każda alternatywna wersja CV otrzyma tyle 

samo – w granicach błędu losowego – odpowiedzi pozytywnych. Aby uła-

twić takie porównanie, wielkości uzyskane po zsumowaniu liczb w odpo-

wiednich kolumnach tabeli 2.1 podzieliliśmy na dwie kolumny: pierwsza 

zawiera liczbę odpowiedzi pracodawców na wersję pierwszą życiorysu, 

druga – na odpowiadającą jej wersję drugą. Wyniki pokazano w tabeli 2.2.

Narodowość Wersja 1 Wersja 2

Polska 138 139

Ukraińska 46 42

Wietnamska 73 59

Liczebności w poszczególnych wierszach tabeli 2.2 nie są sobie równe. 

Pytanie dotyczy jednak tego, czy obserwowane różnice mają charakter 

losowy, czy też systematyczny. Przyjrzyjmy się na przykład wielkościom 

w ostatnim wierszu tej tabeli (aplikacjom wietnamskim). Łączna liczba ob-

serwacji w tym wierszu wynosi 73 + 59 = 132. Pytanie, jakie sobie stawiamy, 
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dotyczy tego, czy różnica czternastu odpowiedzi pozytywnych na korzyść 

wersji pierwszej świadczy o tym, że pracodawcy preferują kandydatów 

z tym życiorysem, czy też różnica ta ma charakter losowy. Ponieważ liczba 

obserwacji wynosi n = 132, w sytuacji idealnej każda wersja otrzymałaby 

dokładnie po 66 odpowiedzi.

Choć rzeczywista liczba odpowiedzi pozytywnych na obie wersje apli-

kacji odbiega od sytuacji idealnej, nie musi to świadczyć o tym, że jedna 

z wersji była przez pracodawców systematycznie preferowana, tak jak 

nierówna liczba orłów i reszek w serii rzutów monetą nie musi świadczyć 

o tym, że moneta jest obciążona. Mówiąc inaczej, różnica w liczbie pozy-

tywnych odpowiedzi na obie wersje aplikacji może być wynikiem czysto 

losowego zakłócenia. Jeśli jednak różnica ta rzeczywiście jest dziełem 

przypadku, musi się ona mieścić w określonych granicach. Precyzując, 

rozkład liczby odpowiedzi pozytywnych dla każdej wersji aplikacji zbliża 

się do rozkładu normalnego o wartości oczekiwanej równej 66 i odchyle-

niu standardowym

gdzie p i q oznaczają prawdopodobieństwa, z jakimi są wybierane obie 

wersje. Ponieważ zakładamy, że nie ma między nimi różnic, każda jest wy-

bierana z taką sama częstością, tak że p = q = 0,5, mamy więc:

Skoro zaś można przyjąć, że rozkład ten ma charakter normalny, ozna-

cza to, że 95% wszystkich możliwych wyników mieści się w granicach 

± 1,96 odchylenia standardowego od wartości oczekiwanej (ten 95% 

poziom ufności przyjmuje się standardowo przy ocenie hipotez sta-

tystycznych.) W naszym wypadku mamy więc ± 1,96 x 5,74 ≈ ± 11,25 (po 

zaokrągleniu do pełnych jednostek: 11). A zatem sytuacje, w których licz-

ba pozytywnych odpowiedzi od pracodawcy będzie mniejsza niż 55 lub 

większa niż 77, będą zdarzać się rzadziej niż pięć razy na sto, są więc mało 

prawdopodobne, jeśli obie wersji aplikacji są równoważne. Tak duże róż-

nice nie mogą być dziełem przypadku, wskazują więc na brak równoważ-

ności obu wersji aplikacji. Jak jednak widzieliśmy, rozkład obserwowany 

w przedostatnim wierszu tabeli 2.2 mieści się w granicach wyznaczonych 
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Tabela 2.3. 
Liczba aplikacji żeńskich 

i męskich

przez ten margines błędu, możemy więc uznać, że obie te wersje CV są 

równoważne (por. Bovenkerk 1992).

W podobny sposób wyznacza się marginesy błędu dla pozostałych li-

czebności zamieszczonych w tabeli 2.2. Zaobserwowane różnice w liczbie 

odpowiedzi pozytywnych mieszczą się w granicach wyznaczonych przez 

wielkość błędu we wszystkich wypadkach.

Statystyki opisowe

Spośród przygotowanych aplikacji 2334 wysłano w parach kobiecych 

(stanowiska administracyjno-biurowe niższego i średniego szczebla, mar-

ketingowe, analityczne i programistyczne), a 1206 – w parach męskich 

(stanowiska programistyczne, analityczne i marketingowe). Aplikacji ko-

biecych zaplanowano więcej ze względu na oczekiwaną większą trudność 

w znalezieniu pracy przez młode kobiety niż młodych mężczyzn11. Rozkład 

liczebności wysłanych aplikacji i ważnych obserwacji (stopa zwrotu) we-

dług kategorii zaprezentowano w tabeli 2.3. Jak można zauważyć, ogółem 

stopa zwrotu jest niższa w wypadku kobiet niż w wypadku mężczyzn, co 

wydawałoby się wskazywać na pozytywną weryfikację hipotezy o istnie-

niu dyskryminacji kobiet na rynku pracy (test hipotezy dotyczący zjawiska 

dyskryminacji ze względu na płeć dał jednak wynik na granicy istotności 

– p = 0,1 – wyłącznie w wypadku narodowości polskiej). Ogółem (we 

wszystkich kategoriach) stopa zwrotu jest jednak na poziomie podob-

nym do uzyskiwanych w innych krajach, mimo że test był przeprowadzany 

w okresie zmniejszonej podaży pracy.

Wysłane aplikacje Polska Ukraina Wietnam Razem

Kobiety 1167 415 752 2334

Mężczyźni 603 307 296 1206

Razem 1770 722 1048 3540

Stopa zwrotu Polska Ukraina Wietnam Razem

Kobiety 13,1% 9,4% 11,2% 11,8%

Mężczyźni 20,6% 16,0% 16,2% 18,3%

Razem 15,6% 12,2% 12,6% 14,0%

11 Poziom aktywności zawodowej kobiet jest niższy niż mężczyzn w każdej kategorii wiekowej. 
Największa różnica jest jednak dla osób w wieku od 22 do 35 lat i powyżej 55 lat (dane Głównego 
Urzędu Statystycznego za 2011 rok). Ponieważ aplikacje były wysyłane w imieniu osób mających od 
22 do 24 lat, chcieliśmy uniknąć sytuacji zbyt małej liczby ważnych obserwacji wśród kobiet.
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Tabela 2.4. 
Rozkład liczebności 
ogłoszeń ze względu 
na siedzibę fi rmy

Tabela 2.5. 
Rozkład liczebności 
ogłoszeń ze względu 
na wielkość fi rmy

Spośród wyselekcjonowanych ogłoszeń 592 stanowiły oferty praco-

dawców z Warszawy. Rozkład liczebności wysłanych aplikacji i ważnych 

obserwacji (stopa zwrotu) według lokalizacji siedziby firmy zaprezentowa-

no w tabeli 2.4. Ponieważ nie było wystarczającej liczby ważnych obser-

wacji, aby analizować poziom dyskryminacji na poziomie poszczególnych 

miast czy regionów, wyniki są prezentowane z podziałem na Warszawę 

i resztę Polski.

Wysłane aplikacje Polska Ukraina Wietnam Razem

Kraj (bez Warszawy) 1178 489 689 2356

Warszawa 592 233 359 1184

Razem 1770 722 1048 3540

Stopa zwrotu Polska Ukraina Wietnam Razem

Kraj (bez Warszawy) 16,0% 11,0% 12,0% 13,8%

Warszawa 14,9% 14,6% 13,6% 14,4%

Razem 15,6% 12,2% 12,6% 14,0%

W tabeli 2.5 przedstawiono rozkład liczebności aplikacji wysłanych 

w odpowiedzi na ogłoszenia z dużych, ze średnich i z małych firm. Prze-

ważająca liczba aplikacji trafiła do firm dużych, najmniej trafiło zaś do 

firm małych. Stopy zwrotu dla firm różnej wielkości nie były identyczne: 

najniższe są w dużych firmach, z kolei najwyższe – w małych (co jest zro-

zumiałe, biorąc pod uwagę, że duże firmy otrzymują więcej aplikacji niż 

małe firmy). Ponieważ nie było wystarczającej liczby ważnych obserwacji 

w małych firmach, w celach informacyjnych podajemy w następnym pod-

rozdziale wskaźniki dyskryminacji netto dla firm różnej wielkości, test hi-

potezy o występowaniu dyskryminacji przeprowadziliśmy jednak, łącząc 

kategorię firm małych i średnich.

Wysłane aplikacje Polska Ukraina Wietnam Razem

Duże firmy 833 317 516 1666

Średnie firmy 637 263 374 1274

Małe firmy 300 142 158 600

Razem 1770 722 1048 3540

Stopa zwrotu Polska Ukraina Wietnam Razem

Duże firmy 14,3% 9,5% 11,4% 12,5%

Średnie firmy 15,5% 12,9% 12,3% 14,1%

Małe firmy 19,7% 16,9% 17,1% 18,3%

Razem 15,6% 12,2% 12,6% 14,0%
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Dyskryminacja netto i testy hipotez

Jak już wspomniano, badanie spełnia kryterium układu eksperymental-

nego. Nie ma systematycznych różnic między wersjami życiorysów, naro-

dowość do wersji życiorysu w danej parze przypisywano zaś losowo (każ-

da wersja miała jednakową szansę na „otrzymanie” narodowości polskiej 

i niepolskiej). Również pracodawcy, niezależnie od ich charakterystyk, 

mieli taką samą szansę otrzymać aplikację w imieniu osoby o narodowo-

ści ukraińskiej lub wietnamskiej. Dlatego wartości wskaźnika dyskrymina-

cji netto obliczyliśmy dla każdej ze zmiennych kontrolnych osobno, a do 

sprawdzenia ich istotności wykorzystaliśmy test t-studenta.

W przeprowadzonym badaniu chcieliśmy uzyskać odpowiedzi na na-

stępujące pytania: 

1. Czy w procesie rekrutacji występuje zjawisko nierównego traktowania 

cudzoziemców (imigrantów zarobkowych)? Jaki jest poziom dyskrymi-

nacji cudzoziemców? Czy różnica w traktowaniu Polaków i imigrantów 

jest statystycznie istotna?

2. Czy w Warszawie, gdzie pracuje najwięcej migrantów zarobkowych, 

poziom dyskryminacji jest taki sam jak w całej Polsce?

3. Czy poziom dyskryminacji różni się w zależności od płci imigrantów 

i przynależności narodowo-etnicznej imigranta (imigrantki)?

4. Czy poziom dyskryminacji netto jest związany z wielkością przedsię-

biorstwa?

5. Czy poziom dyskryminacji netto jest związany z typem stanowiska, na 

które są składane aplikacje?

Odpowiedź na pytanie pierwsze jest pozytywna. Przy uwzględnieniu 

tylko tych sytuacji, w których przynajmniej jeden z kandydatów otrzymał 

odpowiedź na swoją aplikację (ważne obserwacje), wskaźnik dyskrymina-

cji netto dla całości próby wynosi 0.159 i jest statystycznie istotny (test t, 

jednostronny, dla prób zależnych, p < 0,001). Wartość wskaźnika oznacza, że 

w 16 sytuacjach na 100 cudzoziemiec (cudzoziemka) zostanie potraktowany 

(potraktowana) gorzej niż kandydat z Polski, mimo identycznych kwalifika-

cji. Gdyby różnice w traktowaniu Polaków i cudzoziemców miały charakter 

przypadkowy, tak duża wartość wskaźnika dyskryminacji netto zdarzałaby 

się rzadziej niż raz na 1000 wypadków, jest więc bardzo mało prawdopodob-

ne, że tak duża różnica jest dziełem przypadku. Wynika stąd, że odmienne 

traktowanie Polaków i cudzoziemców ma charakter systematyczny.
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Tabela 2.6. 
Wskaźnik dyskryminacji 
cudzoziemców netto 
w Warszawie i poza 
Warszawą

Tabela 2.7. 
Efekt narodowości 
wśród pracodawców 
warszawskich i spoza 
Warszawy

Jeśli chodzi o wartości wskaźnika dyskryminacji netto w Warszawie 

i poza Warszawą, to wskazują one, że Warszawa odbiega pozytywnie od 

reszty kraju – z nierównym traktowaniem cudzoziemiec w stolicy może 

się spotkać w mniej niż 5 sytuacjach na 100. Co więcej, zaobserwowana 

różnica może mieć charakter przypadkowy (nie jest statystycznie istotna). 

Z kolei poza Warszawą cudzoziemiec na 100 sytuacji może doświadczyć 

nierównego traktowania aż w 20 wypadkach (zaobserwowane różnice 

w traktowaniu Polaków i cudzoziemców poza Warszawą mają charakter 

systematyczny).

Lokalizacja Indeks dyskryminacji netto Istotność*

Warszawa 0,041 0,56

Kraj (bez Warszawy) 0,218 0,00

* Wartość p w jednostronnym teście t dla prób zależnych.

Aby uzyskać pełniejszy obraz sytuacji, sprawdziliśmy jeszcze w inny 

sposób hipotezę dotyczącą tego, czy w Warszawie (i poza Warszawą) tak 

samo traktuje się cudzoziemców o różnej narodowości (różnym pocho-

dzeniu etnicznym). Jedna z hipotez orzekała bowiem, że etnicznie podobni 

i kulturowo „bliżsi” migranci będą traktowani lepiej niż migranci etnicznie 

i kulturowo „odlegli”, niezależnie od ekspozycji na rozmaite grupy migran-

tów12. Tabela 2.7 prezentuje wyniki przeprowadzonych analiz. Ich celem 

było sprawdzenie, czy istnieje preferencja dla aplikacji polskich wśród 

pracodawców z Warszawy i spoza Warszawy. Analizy wskazują, że w wy-

padku każdej grupy narodowo-etnicznej różnica w traktowaniu Polaków 

i nie-Polaków przez pracodawców warszawskich nie jest statystycznie 

istotna. Z kolei pracodawcy spoza Warszawy preferują aplikantów i apli-

kantki z Polski.

Wyniki testu t-studenta dla aplikacji wysłanych w Warszawie

Hipoteza badawcza Pol > Ukr Pol > Wiet Pol > nie-Pol

Poziom istotności różnica
nieistotna

różnica
nieistotna

różnica
nieistotna

Wyniki testu t-studenta dla aplikacji wysłanych poza Warszawą

Hipoteza badawcza Pol > Ukr Pol > Wiet Pol > nie-Pol

Poziom istotności 0,001 0,01 0,001

12 Bliskość i odległość kulturowa w sensie obiektywnym są trudne do zbadania. Badania sondażo-
we dotyczące postrzegania różnych narodowości, a także ofi cjalne dokumenty, wskazują jednak, że 
Polacy postrzegają Ukrainę jako bliższą kulturowo Polsce niż Wietnam.
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Brak istotnej statystycznie dyskryminacji podczas pierwszego etapu 

rekrutacji przez pracodawców warszawskich jest zatem spójny z przewi-

dywaniami ekonomicznych teorii dystansu społecznego i społecznych 

podstaw decyzji pracodawców (Akerlof 1997). Według tych teorii, jak 

wspomniano wcześniej, pracodawca preferuje osoby o tym samym po-

chodzeniu etnicznym i kulturowym zwłaszcza wtedy, gdy postrzega róż-

nice kulturowe jako szczególnie duże, a podzielanie tych samych kodów 

kulturowych przez pracowników i klientów uważa za szczególnie ważne 

(mimo obiektywnego braku związku między ewentualnymi różnicami 

a produktywnością). Doświadczenia i codzienne interakcje z imigrantami 

wśród pracodawców z Warszawy redukują zatem rolę czynnika kulturo-

wego (różnice nie są postrzegane ani jako szczególnie duże, ani jako waż-

ne) i prowadzą do braku preferencji dla aplikantów i aplikantek z Polski. 

Wynik ten jest również spójny z teoriami wyjaśniającymi tendencję do ho-

mofilii (preferowanie osób podobnych) w budowaniu relacji społecznych 

– jedną z takich teorii jest ekonomiczna teoria dyskryminacji opartej na 

osobistych preferencjach Gary’ego S. Beckera (taste-based discrimination), 

a w psychologii społecznej teoria tożsamości społecznej (Abrams, Hogg 

1988) – jak i z teoriami dyskryminacji statystycznej (Arrow 1998). Można bo-

wiem założyć, że pracownicy firm warszawskich są bardziej różnorodni et-

nicznie i kulturowo niż pracownicy firm spoza Warszawy. Różnorodne fir-

my będą zatem preferowały różnorodnych pracowników (homofilia) i, co 

więcej, doświadczenia związane z różnorodnością będą sprawiały, że po-

chodzenie narodowo-etniczne kandydata nie będzie w istotnym stopniu 

wpływać na decyzje pracodawców w sytuacji niepewności (dyskryminacja 

statystyczna). Precyzując, według teorii dyskryminacji statystycznej, jeśli 

pracodawca ma do wyboru przedstawiciela z grupy zupełnie mu niezna-

nej (lub ocenianej negatywnie) i znanej, to ze względu na brak możliwości 

odniesienia się do parametrów produktywności (lub negatywne stereoty-

py) wybierze kandydata z grupy mu znanej (Jacquemet, Yannelis 2012)13. 

W tym wymiarze wydaje się interesujące, że pracodawcy spoza Warszawy 

są bardziej niechętni aplikantom (aplikantkom) z Ukrainy niż z Wietnamu. 

Obserwację tę szerzej dyskutujemy w podsumowaniu rozdziału.

Przyjrzyjmy się teraz testowi hipotez dotyczących preferencji praco-

dawców w obrębie aplikacji osób tej samej płci, ale odmiennej narodowo-

13 Więcej informacji na temat teorii opisujących mechanizmy prowadzące do dyskryminacji znajdu-
je się w rozdziale trzecim.
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Tabela 2.8. 
Wskaźnik dyskryminacji 
cudzoziemców netto 
z podziałem na płeć

ści. Analiza wskaźników dyskryminacji cudzoziemców netto wśród kobiet 

i mężczyzn pokazuje, że mają one zbliżone wartości i w obu wypadkach są 

statystyczne istotne (tabela 2.8).

Płeć Indeks dyskryminacji netto Istotność*

Kobiety 0,145 0,01

Mężczyźni 0,178 0,00
* Wartość p w jednostronnym teście t dla prób zależnych.

Jeśli jednak przyjrzymy się wynikom testu hipotez o (nie)równym 

traktowaniu w obrębie danej płci, ale z podziałem na narodowość (tabe-

la 2.9), to zauważymy, że w wypadku kobiet nie ma statystycznie istotnej 

(systematycznej) dyskryminacji Wietnamek, a wartość wskaźnika netto 

dla kobiet jest przede wszystkim wynikiem silnej negatywnej preferencji 

pracodawców wobec Ukrainek. Jest to wynik zaskakujący, choćby na tle 

opisanych wyżej teorii wyjaśniających tendencję do homofilii. Obserwacja 

ta jest także zaskakująca w świetle badań w innych krajach, wskazują-

cych niższy poziom nierównego traktowania imigrantów o zbliżonym po-

chodzeniu etnicznym do grupy większościowej (efekt „białego imigranta 

w białym społeczeństwie”, o którym była mowa wcześniej). W wypadku 

mężczyzn uzyskane rezultaty są zgodne z przewidywaniami – z większą 

dyskryminacją spotykają się mężczyźni z Wietnamu niż z Ukrainy.

Wysoki poziom dyskryminacji Ukrainek można próbować interpreto-

wać, stosując teorię rzeczywistego konfliktu interesów (Sherif 1966; Sherif, 

Sherif 1966). Teoria ta zakłada, że kiedy dochodzi do rywalizacji przedsta-

wicieli dwóch odrębnych grup o społecznie ceniony, ale trudno dostępny 

zasób, jakim w tym wypadku jest praca, i gdy sytuacja jest postrzegana 

jako gra o sumie zerowej (jeśli pracę dostanie cudzoziemka, to nie do-

stanie jej Polka), wówczas dojdzie do szczególnego nasilenia uprzedzeń 

i zachowań na nich opartych. Biorąc pod uwagę, że test był prowadzony 

– jak wspomniano – w okresie spowolnienia gospodarczego (zmniejszo-

nej podaży pracy), a Ukrainki są najliczniejszą grupą imigrantek w Polsce, 

taka interpretacja jest jedną z możliwych. Zastanawia jednak, dlaczego 

Wietnamki nie są postrzegane jako konkurencja? Kwestię tę dyskutujemy 

szerzej w następnym podrozdziale, odwołując się do modelu treści stereo-

typu i teorii zmiennych standardów.
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Test t-studenta dla aplikacji w parach żeńskich 

Hipoteza badawcza Pol > Ukr Pol > Wiet Pol > nie-Pol

Poziom istotności 0,001 różnica nieistotna 0,01

Test t-studenta dla aplikacji w parach męskich

Hipoteza badawcza Pol > Ukr Pol > Wiet Pol > nie-Pol

Poziom istotności 0,1 0,01 0,001

Ostatnie postawione przez nas pytanie badawcze dotyczyło tego, czy 

poziom dyskryminacji jest taki sam w firmach dużych, średnich i małych. 

Oczekiwaliśmy, że im większa firma, tym niższy będzie poziom wskaźnika 

dyskryminacji netto. Oczekiwanie to opierało się zarówno na ekonomicz-

nej teorii dystansu społecznego – im więcej szczebli zarządzania i im więk-

sza odległość między pracodawcą a pracownikami, tym mniejsza rola jego 

osobistych preferencji, jak i na tym, że duże firmy częściej niż firmy małej 

i średniej wielkości wprowadzają standardy zarządzania różnorodnością. 

Rezultaty testu są jednak niespójne z naszymi przewidywaniami (tabe-

la 2.10). Dyskryminacja netto jest najwyższa i statystycznie istotna w fir-

mach dużych, nieco mniejsza (ale nadal statystycznie istotna) w firmach 

średnich, a najmniejsza i na poziomie niepozwalającym na mówienie o sy-

stematycznym gorszym traktowaniu cudzoziemców w firmach małych.

Kategoria Indeks dyskryminacji netto Istotność*

Duże 0,190 0,00

Średnie 0,148 0,03

Małe 0,110 0,18
* Wartość p w jednostronnym teście t dla prób zależnych.

Jak już jednak wspomniano, w celu weryfikacji hipotez o nierównym 

traktowaniu aplikantów i aplikantek różnej narodowości w firmach róż-

nej wielkości – ze względu na różnice w liczebnościach ważnych aplika-

cji – musieliśmy łącznie analizować dane dotyczące firm małej i średniej 

wielkości. Rezultaty testu t pokazują, że o ile w dużych firmach nierówne 

traktowanie występuje w obrębie par zarówno polsko-ukraińskich, jak 

i polsko-wietnamskich, o tyle w wypadku firm małych i średnich nie moż-

na mówić o dyskryminacji w wypadku par wietnamskich (tabela 2.11).

Tabela 2.10. 
Wskaźnik dyskryminacji 

cudzoziemców netto 
w fi rmach różnej wielkości

Tabela 2.9. 
Efekt narodowości wśród 

kobiet i mężczyzn
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Tabela 2.11. 
Efekt wielkości fi rmy 
w podziale na narodowość

Test t-studenta dla aplikacji wysłanych do dużych firm

Hipoteza badawcza Pol > Ukr Pol > Wiet Pol > nie-Pol

Poziom istotności 0,01 0,05 0,01

Test t-studenta dla aplikacji wysłanych do małych i średnich firm

Hipoteza badawcza Pol > Ukr Pol > Wiet Pol > nie-Pol

Poziom istotności 0,01 różnica nieistotna 0,01

Na koniec przyjrzyjmy się wynikom dotyczącym dyskryminacji netto 

dla różnych stanowisk, na które były wysyłane aplikacje. Analiza taka jest 

przydatna do sprawdzenia, w jakim stopniu w wypadku zaobserwowanych 

różnic ma zastosowanie wspominana teoria dyskryminacji statystycznej. 

Teoria dyskryminacji statystycznej przyjmuje, że osoby podejmujące różne 

decyzje postępują racjonalnie i kierują się informacjami na temat pewnych 

typowych charakterystyk danej grupy, działają bowiem w sytuacji braku 

informacji lub niepełnych informacji i ograniczonego czasu na podjęcie 

decyzji. Pracodawcy – zwłaszcza w sytuacji, kiedy dane stanowisko wyma-

ga kompetencji kulturowych – przedkładają pracowników pochodzących 

z określonej grupy (Polaków lub Polki) nad innych (cudzoziemców lub cu-

dzoziemki), gdyż grupy te są zróżnicowane pod względem średniego po-

ziomu kompetencji kulturowych lub wariancji w ich poziomie. Ponieważ 

pracodawcy podejmują decyzje w warunkach ryzyka (ograniczonej ilości 

danych o indywidualnym poziomie produktywności kandydata do pracy), 

zatrudniają osoby należące do grupy, o której mają uogólnione dane na te-

mat wyższej średniej kompetencji konkretnego typu lub niższej wariancji 

w kompetencjach (przy założeniu, że określenie indywidualnej produktyw-

ności jest kosztowne, a pracodawcy unikają ryzyka). Podobnie wyjaśniają 

dyskryminację teorie statusowe, z tym, że upatrują one źródła nierówne-

go traktowania w uproszczonych heurystykach (błędach) o charakterze 

poznawczym, nie zaś informacyjnym. Według tych teorii, pracodawcy, 

formułując oczekiwania zadaniowe wobec kandydatów, odwołują się do 

powszechnie podzielanych przekonań kulturowych na temat relatywnych 

kompetencji osób należących do określonych grup i preferują te osoby, co 

do których oczekiwania są wyższe (Correll, Benard 2006).

Mimo że poniższa analiza nie może być traktowana jako właściwy 

test hipotezy o mechanizmie dyskryminacji statystycznej, maluje ona 

interesujący obraz sytuacji. Dokonując wyboru stanowisk, na jakie apli-

kowaliśmy, zaklasyfikowaliśmy stanowiska administracyjno-biurowe 

i marketingowe jako wymagające kompetencji kulturowych w większym 
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stopniu niż stanowiska analityczne i programistów IT. Spodziewaliśmy 

się zatem wysokich i statystycznie istotnych wskaźników dyskryminacji 

netto w pierwszej grupie zawodów i niższych (a nawet nieistotnych, o ile 

rzeczywiście pracodawcy działają racjonalnie) w drugiej grupie. Rezultaty 

przedstawione w tabeli 2.12 nie są jednak spójne z naszymi oczekiwania-

mi. Wskaźniki dyskryminacji netto są nieistotne wśród kandydatek na sta-

nowiska administracyjne niższego szczebla (przy czym są to również naj-

częściej kandydatki aplikujące do małych firm), aplikantek na stanowiska 

IT, dla obu płci w wypadku stanowisk marketingowych (przy czym tutaj 

liczba ważnych obserwacji była stosunkowo niska – być może zwiększenie 

wielkości próby pozwoliłoby zaobserwować istotne efekty) i wśród męż-

czyzn aplikujących na stanowiska analityczno-biznesowe (wśród kobiet 

wynik jest na granicy istotności). Nawet jeśli przyjmiemy, że w marketingu 

niepolskie pochodzenie może być traktowane jako atut (przy czym nie 

zaobserwowano preferencji dla aplikantów cudzoziemskich), zróżnicowa-

nie w obrębie zawodów wymagających podobnego poziomu kompeten-

cji kulturowych sugeruje, że mechanizm odpowiedzialny za preferencje 

pracodawców może być rezultatem interakcji między takimi cechami, jak 

płeć, narodowość i kompetencje kulturowe wymagane w ramach danego 

stanowiska. Kolejnym krokiem, który zamierzamy podjąć, aby zrozumieć 

mechanizm dyskryminacji cudzoziemców w Polsce, jest zatem ponow-

na analiza wszystkich ogłoszeń i ich klasyfikacja – niezależnie od typu 

stanowiska – na te, które w zakresie odpowiedzialności mają czynności 

wymagające kompetencji miękkich i kulturowych, i na te, które ich wyma-

gają w mniejszym stopniu. Zabieg taki jest konieczny do przeprowadzenia 

właściwego testu hipotez teorii dyskryminacji statystycznej (heurystyk 

informacyjnych lub kognitywnych) versus ekonomicznej teorii dystan-

su czy tożsamości społecznej. Test taki wymaga bowiem, aby aplikanci 

różnili się poziomem przynajmniej jednej cechy sygnalizującej kompe-

tencje kulturowe (oprócz pochodzenia narodowo-etnicznego). W obrębie 

aplikacji na dane typy stanowisk kandydaci nie różnili się pod względem 

cech związanych z produktywnością, czyli sygnalizowali taki sam poziom 

omawianych kompetencji, różnili się jednak nimi między stanowiskami (za 

sygnał kompetencji kulturowych można na przykład uznać dołączenie lub 

niedołączenie listu motywacyjnego).
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Tabela 2.12. 
Wskaźnik dyskryminacji 
netto wśród aplikantów 
z uwzględnieniem 
stanowiska i płci

Stanowisko Płeć Indeks 
dyskryminacji netto

Istotność*

Administracyjno-biurowe 
niższego szczebla

kobieta 0,049 0,74

Administracyjno-biurowe 
średniego szczebla

kobieta 0,261 0,02

Marketing kobieta 0,071 0,72

Marketing mężczyzna 0,111 0,73

Analityk biznesowy kobieta 0,231 0,08

Analityk biznesowy mężczyzna 0,143 0,42

Programista IT kobieta 0,053 0,54

Programista IT mężczyzna 0,189 0,00
* Wartość p w jednostronnym teście t dla prób zależnych.

P o d s u m o w a n i e  w y n i k ó w  i  d y s k u s j a

Dwie obserwacje są szczególnie zaskakujące i wymagają pogłębio-

nej analizy. Pierwsza to wyższa zaobserwowana dyskryminacja wobec 

migrantek z Ukrainy niż wobec migrantek z Wietnamu, druga – wyższa 

dyskryminacja netto w dużych firmach w porównaniu z firmami małej 

i średniej wielkości.

Jedno z wyjaśnień, które się nasuwa przy interpretacji różnic w po-

ziomie dyskryminacji Ukrainek i Wietnamek, jest związane z odmienną 

treścią stereotypu „typowych” Ukraińców i „typowych” Wietnamczyków. 

W 2009 roku Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszaw-

skiego (por. Bilewicz 2009) przeprowadziło ogólnopolski sondaż dotyczący 

uprzedzeń etnicznych w Polsce. Autorzy badania postawili sobie za cel 

rozpoznanie skali zjawiska oraz zdiagnozowanie, jakie formy uprzedzeń 

występują w Polsce najczęściej, które grupy są postrzegane negatyw-

nie, a które jako zagrażające. Dokonano pomiaru postaw wobec siedmiu 

najbardziej licznych mniejszości w Polsce, w tym Ukraińców i Wietnam-

czyków. Do pomiaru treści stereotypów wobec mniejszości etnicznych 

w Polsce użyto modelu treści stereotypu (stereotype content model), któ-

ry zakłada, że treść stereotypów jest zorganizowana wokół dwóch pod-

stawowych osi: „ciepło – zimno” (komponent afektywny) i „kompetencja 

– niekompetencja” (komponent umiejętności) (Fiske et al. 1999). Struktu-

ra relacji międzygrupowych determinuje treść stereotypów – współza-

leżność (konkurencyjność) danej (obcej) grupy określa postrzeganie na 

wymiarze ciepła, z kolei postrzeganie kompetencji zależy od relatywne-
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go statusu tej grupy (Fiske et al. 2002). Kombinacje omawianych wymia-

rów tworzą cztery typy stereotypów. Wysoka ocena na wymiarze ciepła 

i kompetencji charakteryzuje stereotypy pozytywne, niska ocena na obu 

wymiarach – stereotypy negatywne. Stereotypy jednorodne (pozytywne 

lub negatywne) występują jednak rzadko, dużo częściej mamy do czynie-

nia ze stereotypami ambiwalentnymi: wysoką oceną na wymiarze kompe-

tencji i niską na wymiarze ciepła (stereotyp zawistny) lub niską oceną na 

wymiarze kompetencji i wysoką na wymiarze ciepła (stereotyp paterna-

listyczny). Ocena negatywna nawet na jednym tylko wymiarze prowadzi 

do uprzedzeń i dyskryminacji. Z przeprowadzonych na próbie ogólnopol-

skiej badań wynika jednak, że zarówno Ukraińcy, jak i Wietnamczycy są 

postrzegani jako relatywnie ciepli i średnio kompetentni, co – według 

autorów badań – odpowiada, przynajmniej częściowo, stereotypowi pa-

ternalistycznemu (Winiewski 2009).

Oprócz pomiaru treści stereotypów, w omawianym sondażu pytano 

respondentów także o rodzaj i natężenie emocji odczuwanych wobec 

mniejszości, skłonność do specyficznych zachowań wobec danych grup, 

a także o postrzegane z ich strony zagrożenia. Jeśli chodzi o emocje od-

czuwane wobec wszystkich grup mniejszościowych, to najsilniejszym 

odczuwanym afektem był podziw. Wietnamczycy byli jednak grupą, 

wobec której Polacy relatywnie najsilniej (oprócz siebie samych) odczu-

wają również litość, za to nie czują wobec nich strachu, złości, zawiści 

czy pogardy. Wyższy poziom złości był deklarowany wobec Ukraińców. 

Respondenci deklarowali ponadto stosunkowo wysoką chęć pomaga-

nia Wietnamczykom, niską zaś (w porównaniu z innymi mniejszościa-

mi) chęć rywalizacji z nimi. Badani postrzegali mniejszości jako silniej 

zagrażające na rynku pracy niż w kwestii wyznawanych wartości, przy 

czym Wietnamczycy byli postrzegani jako mniej zagrażający niż Ukraiń-

cy w sferze ekonomicznej i najmniej zagrażający w sferze symbolicznej 

(Bukowski, Cichocka 2009).

W badaniu zmierzono także dystans Polaków wobec mniejszości. 

Dokonano tego za pomocą klasycznej skali dystansu społecznego, która 

dotyczy postaw osób badanych wobec zawiązywania bliskich, bezpośred-

nich relacji społecznych z przedstawicielami grupy obcej, i skali akceptacji 

udziału mniejszości etnicznych w życiu gospodarczym i politycznym. Re-

spondenci deklarowali, że chętniej w miejscu pracy widzieliby Ukraińców 

niż Wietnamczyków (Wójcik 2009).
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Przytoczone wyniki badań nad treścią stereotypu, natężeniem róż-

nych emocji i poziomem dystansu społecznego nie przynoszą zatem 

jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o powody szczególnej preferencji 

negatywnej dla migrantek z Ukrainy. Treść stereotypu wobec obu grup 

etnicznych jest bowiem podobna i choć więcej negatywnych emocji jest 

odczuwanych w stosunku do Ukraińców niż Wietnamczyków, to ci pierwsi 

są bardziej akceptowani w miejscu pracy. Interpretacja zaobserwowanych 

wyników wymaga zatem dodatkowych badań i analiz.

Pogłębionej refleksji wymaga także wyjaśnienie zaobserwowanej 

wyższej dyskryminacji netto w dużych firmach w porównaniu z firma-

mi małej i średniej wielkości. Jedna z możliwych interpretacji ma źródło 

w teorii wyjaśniającej mechanizm zmiennych standardów (Biernat et al. 

2009). Zakłada ona, że istnieją dwa rodzaje standardów stosowanych do 

wnioskowania o tym, czy potencjalny pracownik jest kompetentny. Pierw-

szy rodzaj to tak zwany standard „minimum”, drugi – tak zwany standard 

„potwierdzenia”. Standardy minimum określają punkt, poniżej którego 

dana osoba zostałaby oceniona jako nieposiadająca konkretnej umiejęt-

ności lub posiadająca jej przeciwieństwo. Jeśli na przykład pracodawca 

formułuje w ogłoszeniu warunek doświadczenia, to określa tym samym, 

że osoby bez doświadczenia zostaną uznane za niekompetentne i nie 

będą w ogóle rozważane w procesie rekrutacji. Spełnienie standardu mi-

nimum nie oznacza jednak, że kandydat do pracy zostanie automatycznie 

uznany za spełniającego warunki lub za kompetentnego. Oznacza jedy-

nie, że aplikant zostanie zakwalifikowany do następnego etapu rekrutacji. 

W kolejnym etapie pracodawca (lub jakakolwiek inna osoba oceniająca) 

stosuje standard potwierdzenia, czyli takie reguły oceny, które wymaga-

ją więcej dowodów lub dowodów wyższej jakości. Innymi słowy, na tym 

etapie pracodawca (lub inna osoba oceniająca) potrzebuje świadectwa, że 

spełnienie początkowego warunku jest związane z określonym (wysokim) 

poziomem wymaganych umiejętności (na przykład tego, że posiadane do-

świadczenie jest odpowiedniego rodzaju).

Stosowanie łagodniejszych lub surowszych standardów minimum 

i potwierdzenia zależy od tego, kto jest oceniany. Badania pokazują, że 

standard minimum jest zazwyczaj bardziej łagodny wobec grup o niższym 

statusie, a bardziej surowy wobec osób o wyższym statusie, z kolei w wy-

padku standardu potwierdzenia sytuacja się odwraca – więcej dowodów 

wymaga się od osób o niższym statusie, a mniej od osób o wyższym sta-
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tusie. Jest tak dlatego, że – jak opisuje teoria – gdy używa się standardu 

minimum, wówczas członek grupy mniejszościowej jest porównywany 

z innym członkiem grupy mniejszościowej, kiedy zaś jest stosowany stan-

dard potwierdzenia, wtedy członek grupy mniejszościowej jest porówny-

wany z członkami grupy większościowej. Stosowanie standardów mini-

mum lub potwierdzenia zależy między innymi od tego, z którym etapem 

rekrutacji mamy do czynienia lub jaką wartość (materialną, symboliczną 

albo statusową) ma nagroda, jaka zostanie przyznana na podstawie oceny 

kompetencji. Ponadto dane empiryczne wskazują, że zmienne standardy 

są stosowane przez osoby należące do kategorii zarówno o wysokim, jak 

i o niskim statusie, ale przynajmniej standardy potwierdzenia – częściej 

przez te pierwsze (Biernat et al. 2009). Jeśli założymy, że praca w dużej fir-

mie jest wyżej ceniona i ma wyższą wartość statusową niż praca w małym 

lub średnim przedsiębiorstwie oraz że małe i średnie przedsiębiorstwa 

otrzymują mniej aplikacji (mniejsza podaż pracy), to musimy stwierdzić, 

że pracodawcy z małych i ze średnich firm częściej stosują standard mini-

mum, który jest łagodniejszy dla członków grupy mniejszościowej, z kolei 

w dużych firmach częściej jest stosowany standard potwierdzenia, który 

jest surowszy dla kandydatów mniejszościowych. Weryfikacja tej hipotezy 

wymaga jednak, jak wspomniano, dodatkowych badań i analiz, które są 

przedstawione w rozdziale trzecim.

Zaobserwowany wynik może być jednak również związany z jeszcze 

innym mechanizmem. Dyskryminacja cudzoziemców w małych firmach 

może występować nie na etapie wstępnej decyzji rekrutacyjnej, ale na 

etapie oferowania określonego stanowiska czy wynagrodzenia (podobnie 

jak to jest w wypadku kobiet). Przedstawiciele grup mniejszościowych są 

bowiem gorzej traktowani przez pracodawców na wiele różnych sposo-

bów. Devah Pager z zespołem (Pager et al. 2009), omawiając wyniki no-

wojorskich testów dotyczących dyskryminacji ze względu na kolor skóry 

w dostępie do nisko płatnej pracy, zwraca uwagę, że w trakcie procesu 

decyzyjnego pracodawca może nie ujawniać swoich uprzedzeń wprost 

– przez natychmiastowe odrzucenie kandydata mniejszościowego – ale 

w bardziej subtelnej formie. Oprócz stosowania surowszych standardów 

kompetencji wobec przedstawicieli mniejszościowych w trakcie rozmowy 

kwalifikacyjnej, może także oferować im gorsze stanowiska (takie, które 

nie rokują szybkich awansów lub rozwoju zawodowego), niestabilną for-

mę zatrudnienia albo niższe wynagrodzenie. Być może zatem rekrutują-
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cy z małych przedsiębiorstw założyli, że pracownicy cudzoziemscy będą 

pracownikami „tańszymi”, stąd wstępne zainteresowanie ich aplikacjami. 

Interpretacja ta ma sens, jeśli weźmie się pod uwagę wyniki badań sonda-

żowych prowadzonych wśród pracodawców między innymi przez Naro-

dowy Bank Polski (Gmuła et al. 2011) czy agencję East West Link (Wafflard 

2011). Polscy pracodawcy jako jeden z głównych powodów zatrudniania 

cudzoziemców podają niższy koszt ich pracy (81% ankietowanych przez 

East West Link) lub zbyt wysokie oczekiwania płacowe Polaków (35% 

ankietowanych przez Narodowy Bank Polski). W dużych firmach, w któ-

rych obowiązują zazwyczaj widełki płac i określone w ogłoszeniu zasady 

zatrudnienia, taka praktyka nie może być stosowana, stąd odrzucenie 

aplikantów już na pierwszym etapie rekrutacji. Choć poznanie motywacji 

pracodawców wymaga odrębnego badania, jego wynik stawia pod zna-

kiem zapytania efektywność polityk zarządzania różnorodnością wpro-

wadzanych w przedsiębiorstwach dużej i średniej wielkości. Co prawda 

nie byliśmy w stanie do czasu wydania niniejszej publikacji sprawdzić 

wszystkich firm pod względem typu obowiązujących rozwiązań antydy-

skryminacyjnych, to jednak część z tych, która wyraziła preferencje dla 

Polaka, takimi rozwiązaniami chwali się na firmowej stronie internetowej 

(ze względów etycznych nie możemy wymienić ich nazw).
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Kinga Wysieńska

Rozdział 3. 

PODWÓJNE STANDARDY, ZMIENNE STANDARDY CZY BRAK STANDARDÓW?

TEORIE WYJAŚNIAJĄCE MECHANIZMY PROWADZĄCE DO NIERÓWNEGO 

TRAKTOWANIA GRUP MNIEJSZOŚCIOWYCH I ICH TEST

Preferencje pracodawców – przedstawione w rozdziale drugim – mogą 

mieć rozmaite źródła, podobnie jak odmienne warunki mogą uruchamiać 

różne mechanizmy prowadzące do dyskryminacji przedstawicieli grup 

mniejszościowych. W niniejszym rozdziale przedstawiamy najważniejsze 

teorie opisujące procesy, których rezultatem jest obiektywnie nieuzasad-

nione gorsze traktowanie grup mniejszościowych lub ich przedstawicie-

li. Następnie opisujemy eksperyment, który został skonstruowany, aby 

zweryfikować przewidywania jednej z teorii, ale omawiając jego wyniki, 

odnosimy je do kilku koncepcji scharakteryzowanych poniżej.

Analizując teorie wyjaśniające nierówne traktowanie i dyskryminację 

na rynku pracy, czyli określające przyczyny zaobserwowanych zacho-

wań pracodawców, postaramy się wykazać, że przedstawione przez nas 

koncepcje ekonomiczne i psychologiczno-społeczne nie wykluczają się 

wzajemnie, ale raczej się uzupełniają. Jedynie łączne zastosowanie teorii 

wypracowanych w różnych dyscyplinach nauk społecznych zapewnia, 

według nas, całościowy obraz procesów prowadzących do nierówności na 

rynku pracy i w innych obszarach, w których decyzje podejmowane przez 

przedstawicieli danej kategorii społecznej determinują nierówne wyniki 

członków innych kategorii społecznych.

Koncepcje dyskryminacji powstałe na gruncie ekonomii, niezależnie 

od tego, czy koncentrują się na racjonalności motywacji pracodawców 

związanej z oczekiwaną produktywnością i maksymalizacją materialnych 

zysków (teorie dyskryminacji statystycznej) (Arrow 1998), czy też niemate-

rialnych użyteczności (teoria uprzedzeń osobistych Beckera) (Becker 1957), 

dostarczają jedynie informacji o mechanizmie prowadzącym do danej de-

cyzji, nie mówią zaś nic o tym, skąd się wzięły określone oczekiwania czy 

osobiste upodobania. Co więcej, wyniki badań rynku pracy nie dostarcza-

ją konkluzywnych odpowiedzi na to, który z mechanizmów opisywanych 
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przez teorie ekonomiczne ma dominujący wpływ na zachowania praco-

dawców, jego przypisanie ma zaś zwykle charakter ex post facto (Dilks et 

al. 2010). Innymi słowy, ekonomiści nie są w stanie zawczasu przewidzieć, 

jakie będą upodobania czy oczekiwania pracodawców, wnioskują o nich 

bowiem dopiero na podstawie zaobserwowanych zachowań. Utrudnia 

to istotnie planowanie działań interwencyjnych, biorąc pod uwagę, że 

wnioskowanie na podstawie zebranych obserwacji (za pomocą testów 

dyskryminacyjnych lub innych metod) ogranicza nas do konkretnych pra-

codawców w danym miejscu i czasie oraz do ich decyzji dotyczących kon-

kretnych grup mniejszościowych uwzględnionych w badaniu. Co prawda 

ostatnio się przyjmuje, że oba mechanizmy mogą być jednocześnie od-

powiedzialne za dyskryminację, w stosunku do innych grup (na przykład 

osób starszych versus mniejszości etnicznych) może się jednak urucha-

miać inny mechanizm.

Zilustrujmy to przykładem. Steven D. Levitt (2004), analizując wzory 

głosowania przeciwko sobie uczestników popularnego niegdyś teletur-

nieju The Weakest Link (najsłabsze ogniwo), zauważył, że Latynosi byli 

wskazywani do eliminacji statystycznie częściej w trakcie pierwszych 

rund turnieju niż w rundach środkowych, przede wszystkim zaś w run-

dzie ostatniej. Z kolei na osoby powyżej pięćdziesiątego roku życia od-

dawano negatywne głosy statystycznie częściej niż na jakąkolwiek inną 

grupę niezależnie od rundy. Ze względu na format gry14, strategicznym 

wyborem dla grających było eliminowanie uczestników uznawanych za 

najsłabszych w pierwszych rundach, z kolei bliżej finału sensowniejsze 

było eliminowanie uczestników uznawanych za najmocniejszych. Wzór 

głosowania na Latynosów był więc przejawem niskich oczekiwań co do 

ich kompetencji (dyskryminacja statystyczna), a wzór głosowania na oso-

by w wieku pięćdziesięciu i więcej lat wskazuje na osobiste upodobania 

(teoria dyskryminacji Beckera). Ponadto kobiety częściej głosowały prze-

ciwko mężczyznom, mężczyźni zaś – przeciw kobietom (co jest zgodne 

z przewidywaniami teorii tożsamości społecznej, o czym poniżej).

14 Opis teleturnieju – por. http://www.tvnfakty.pl/najslabsze_ogniwo; http://www.bbc.co.uk/pro-
grammes/b006mgvw. W grze tylko jeden uczestnik mógł wygrać nagrodę, na którą pracował cały 
zespół. Grę rozpoczynało ośmioro uczestników, starających się w każdej rundzie odpowiedzieć po-
prawnie na co najmniej osiem pytań z rzędu. Po każdej rundzie odpadał jeden gracz, który przez 
większość współzawodników został uznany jako najgorzej odpowiadający na zadawane pytania. Do 
fi nału przechodziły tylko dwie, teoretycznie najmocniejsze osoby, które grały przeciwko sobie o całą 
wypracowaną przez zespół nagrodę pieniężną.
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Powyższy przykład pokazuje także, że nasze rozważania nad przy-

czynami dyskryminacji nie ograniczają się wyłącznie do rynku pracy czy 

imigrantów i mniejszości etnicznych. Wszystkie teorie, o których będzie 

mowa w dalszej części niniejszego rozdziału, stosują się w równej mierze 

do wszystkich znanych (i jeszcze nieznanych) kategorii społecznych, uru-

chamiających procesy skutkujące nierównym traktowaniem w różnych 

obszarach życia (w teleturniejach, w pracy, na zakupach, przy wynajmie 

mieszkania).

P o d s t a w y  t e o r e t y c z n e

Skąd się biorą osobiste upodobania?

Wielokrotnie wspominana teoria uprzedzeń osobistych Beckera 

(Becker 1957) w najprostszym ujęciu zakłada, że niektórzy aktorzy ekono-

miczni z osobistych względów preferują niezawieranie transakcji i nie-

wchodzenie w relacje z przedstawicielami określonych kategorii (grup) 

społecznych. Co więcej, aktorzy ci są w stanie ponieść koszty swoich 

preferencji, o ile takie wystąpią. Oznacza to, że jeśli dany pracodawca, 

wynajmujący mieszkanie, sprzedawca czy uczestnik teleturnieju nie lubi 

przedstawicieli określonej kategorii społecznej, nawet gdy ich unikanie 

jest związane z pewnymi kosztami (nieprzyjęcia produktywnego pracow-

nika, dłuższego poszukiwania najemcy lokalu, utraty klienta czy dobrego 

współgracza), będzie ich unikał, ponieważ użyteczność osobista w formie 

poczucia satysfakcji, szczęścia, sprawiedliwości lub tym podobnych bę-

dzie miała dla niego większą wartość niż utracone korzyści. Nie wnika-

jąc w tym miejscu w krytyczne argumenty, z jakimi spotkała się ta teoria, 

istnieje wiele badań empirycznych (w tym eksperymentalnych) pozytyw-

nie weryfikujących jej przewidywania. Problem polega jednak na tym, że 

w samej teorii nie wyjaśniono, skąd się bierze ta preferencja niektórych 

aktorów ekonomicznych.

Odpowiedzi na to pytanie dostarcza teoria tożsamości (i kategoryza-

cji) społecznej, która pokazuje, w jaki sposób preferencje są kształtowane 

przez przynależność do określonych (uwidocznionych) kategorii społecz-

nych (takich jak wiek, płeć czy kolor skóry) lub grup (Tajfel 1978; Tajfel, 

Turner 1979). Teoria tożsamości społecznej orzeka, że każdy człowiek ma 

dwa rodzaje tożsamości: jednostkową i grupową, choć w pewnych wa-
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runkach – na przykład wówczas, kiedy ludzie nie mają ze sobą bezpośred-

niego kontaktu i dysponują tylko ograniczonymi informacjami na swój 

temat – jest „uwidoczniona” jedynie tożsamość grupowa. Na tożsamość 

jednostkową składają się specyficzne i wyjątkowe charakterystyki danej 

osoby, które odróżniają ją od innej osoby w bezpośredniej relacji „ja – ty”, 

z kolei na tożsamość grupową – cechy wspólne dla grupy osób, do jakiej 

należy dana osoba. Osoby w grupie identyfikują się i oceniają w podobny 

sposób, a także podzielają definicję tego, kim są, jakie mają cechy i w jakiej 

mierze są podobne lub różne od tych, które nie są członkami grupy (relacja 

„my – oni”). Ludzie mają tyle społecznych i indywidualnych tożsamości, 

w ilu grupach i relacjach uczestniczą, tożsamości różnią się jednak pod 

względem przypisywanej im ważności i wartości oraz dostępności (po-

znawczej i sytuacyjnej). W danej relacji lub sytuacji tylko jedna tożsamość 

staje się dominująca (uwidoczniona), determinując postrzeganie i zacho-

wanie. Gdy zmienia się sytuacja albo kiedy zmieniają się okoliczności, 

zmienia się również dominująca tożsamość.

Kategoryzacja społeczna jest z kolei podstawą procesów związanych 

z tożsamością. Jest to naturalny i automatyczny proces, który stanowi 

często o sposobie interpretacji sytuacji, zapewniając potencjał do uogól-

niania na temat członków różnych grup. W większości wypadków ma 

ona charakter porządkujący i wysoce funkcjonalny, gdy bowiem widzimy 

sygnały, które pozwalają nam opisać partnerów interakcji, łatwiej jest 

nam się poruszać w rzeczywistości społecznej. Określone kategorie po-

strzegamy bowiem jako prototypy – zestawy powiązanych ze sobą cech, 

które ilustrują członków danej grupy, pozwalają podkreślić podobieństwa 

i różnice między członkami danej grupy a „innymi”. Niestety, kategorie 

społeczne często przestają mieć charakter wyłącznie deskryptywny i na-

bierają charakteru normatywnego, stając się w ten sposób przesłanka-

mi dyskryminacji. W sytuacjach, gdy różnice jednostkowe są ukryte, wi-

doczne pozostają zaś tylko różnice społeczne, ludzie poszukują pewnego 

„kryterium”, ze względu na które grupa, do jakiej należą, wypada korzyst-

niej w procesie społecznych porównań z innymi grupami. Faworyzowa-

nie członków własnej grupy przy wyborze pracowników, najmujących, 

klientów czy członków zespołu w turnieju (lub – mówiąc bardziej ogólnie 

– w podziale nagród, działaniach zbiorowych czy stosunkach społecznych) 

jest więc środkiem „wzmacniania” tożsamości grupowej, czyli sposobem 

na to, aby grupa, do której jednostka należy, odróżniała się możliwie naj-
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korzystniej lub najbardziej pozytywnie od innych grup (Hogg 2006; Hogg, 

Abrams 1988; Tajfel, Turner 1979).

Precyzując, gdy wchodzimy w pośrednią lub bezpośrednią interakcję 

z innymi osobami, zwracamy uwagę na sygnały dotyczące tego, do jakich 

kategorii (grup) społecznych należą te osoby. Sygnały te, kiedy są uwidocz-

nione i istotne w danej sytuacji (ze względu na typ interakcji czy wyzna-

wane wartości), stają się podstawą kategoryzowania siebie i innych jako 

przynależących do tych samych lub odrębnych grup społecznych. Jeśli 

zakwalifikujemy siebie i partnera interakcji do dwóch odrębnych katego-

rii, będziemy koncentrowali się na cechach, jakie nas różnią, najczęściej 

tak, aby kategoria, do której zakwalifikowaliśmy siebie, prezentowała się 

korzystniej, i będziemy działali w sposób faworyzujący członków gru-

py własnej15. Ponadto, jak argumentują Diane M. Mackie, Thierry Devos 

i Eliot R. Smith (2000), ludzie, którzy identyfikują się z daną grupą, odczu-

wają odmienne emocje wobec członków grupy własnej i obcej. Oprócz 

„lubienia” i „niechęci”, emocje te obejmują na przykład złość i strach wo-

bec przedstawicieli grupy obcej, każda z nich prowadzi zaś do innego typu 

reakcji (złość – zwłaszcza gdy grupa własna czuje się silna – do działania 

przeciwko przedstawicielom grupy obcej, strach – do ich unikania). Stąd 

poza faworyzowaniem grupy własnej wśród pracodawców czy innych 

aktorów społecznych pojawia się tendencja do aktywnego unikania lub 

nawet działania przeciwko przedstawicielom kategorii mniejszościowych.

Skąd się biorą oczekiwania w zakresie kompetencji?

Teorie dyskryminacji statystycznej, które również zostały opisane 

w poprzednim rozdziale, zakładają z kolei – znowu w najprostszym uję-

ciu – że aktorzy społeczni mają niepełną i często błędną wiedzę na temat 

15 Istnieją sytuacje, w których proces kategoryzacji niekoniecznie prowadzi do faworyzacji grupy 
własnej. Zależy to od tego, do jakiego stopnia różnice w statusie różnych grup są postrzegane jako 
prawomocne (legitymizowane) i trwałe, w jakiej mierze jest możliwa bezpośrednia rywalizacja i jak 
łatwo jest zmienić przynależność do danej grupy (kategorii) (por. Ellemers, Spears, Doojse 2002; 
Ellemers, Wilke, van Knippenberg 1993). Co więcej, ludzie podejmują działania mające na celu nie 
tylko ochronę lub wzmacnianie pozytywnego wizerunku swojej osoby i własnej grupy, ale także ochro-
nę istniejącego ładu społecznego (Jost, Banaji, Nosek 2004, s. 887–889). Według teorii usprawied-
liwiania systemu społecznego (Jost, Banaji 1994), ludzie mają potrzebę – często nieuświadamianą 
– uznawania, że porządek społeczny, w którym żyją, jest sprawiedliwy i prawomocny. W konsekwencji 
są skłonni akceptować swoją pozycję społeczną jako uzasadnioną i słuszną, nawet jeśli jest ona dość 
niska. W takim zakresie, w jakim potrzeba wzmacniania tożsamości jednostkowej i grupowej jest 
mniej uwidoczniona (jest słabsza) od potrzeby usprawiedliwiania systemu społecznego, jednostki 
będą akceptowały istniejące nierówności i nie będą podejmowały działań zmierzających do ich zmia-
ny (Jost et al. 2004, s. 909).
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poziomu produktywności (umiejętności i kompetencji) członków grup 

obcych. Podejmują oni zatem decyzje dyskryminujące nie dlatego, że kie-

rują się uprzedzeniami, ale dlatego, że mając ograniczony czas na podję-

cie decyzji i niepełne informacje, kierują się przekonaniami o „typowych” 

charakterystykach osoby należącej do danej grupy (lub o której wierzą, 

że do danej grupy należy) (Levitt 2004). Przykładem takich przekonań są 

stereotypy na temat „lenistwa młodych” czy „częstych nieobecności ko-

biet w pracy ze względu na dzieci”. Niezależnie od tego, w jakim stopniu 

przekonania te są błędne lub poprawne, mechanizm ten ma charakter dys-

kryminacyjny, ponieważ decyzja nie jest oparta na ocenie jednostki, ale na 

stereotypie grupy, do której ona należy (Arai, Vilhelmsson 2001; Rydgren 

2004). W teoriach dyskryminacji statystycznej nie jest jednak wyjaśnione, 

w jaki sposób przynależność do danej kategorii (grupy) społecznej przekła-

da się na oczekiwania co do kompetencji w sytuacjach zadaniowych (za-

kładających istnienie konkretnego celu, którego osiągnięcie osoby uznają 

za ważne). Lukę tę wypełniają teorie należące do programu badawczego 

zwanego teorią stanów oczekiwań, które opisują krok po kroku, w jaki 

sposób przynależność do określonych kategorii społecznych przekłada się 

na przekonania dotyczące kompetencji istotnych w konkretnej sytuacji, 

w której uczestniczą partnerzy danej interakcji (por. Berger, Webster 2006).

Kluczowymi pojęciami dla każdej teorii stanów oczekiwań są „oczeki-

wania co do działania” i „stany oczekiwań”. Oczekiwania co do działania 

są zdefiniowane jako przewidywania na temat jakości wkładu poszcze-

gólnych członków grupy w rozwiązanie zadania, wytwarzane przez każdą 

osobę wobec samej siebie i w stosunku do pozostałych osób w grupie. 

Oczekiwania mogą być zatem wysokie (oczekuje się, że działania będą 

prowadzić do sukcesu) lub niskie (oczekuje się, że zachowania nie będą 

skuteczne). Stany oczekiwań stanowią z kolei utrwalony zespół przewidy-

wań dotyczących przyszłych zachowań danej osoby, zrelatywizowanych 

do zachowań innej osoby lub wielu osób (Szmatka et al. 2002). Innymi sło-

wy, kiedy członkowie danej grupy mają wspólnie osiągnąć wyznaczony 

cel (na przykład zespół pracowników ma uzyskać określony poziom sprze-

daży), zaczynają się zastanawiać, kto ma najwyższe kompetencje i może 

wyznaczyć kierunek działania, a czyich opinii lepiej nie brać pod uwagę. 

W tym celu poszukują u siebie i u innych pewnych wskazówek, które za-

pewnią podstawę wyboru właściwego zachowania, następnie zaś bardziej 

lub mniej świadomie oceniają siebie w porównaniu z innymi. Oceny te 
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nie są więc formułowane absolutnie („jestem dobrym sprzedawcą”), tylko 

w relacji do innych członków zespołu („jestem lepszym sprzedawcą niż X”)

i w relacji do zadania („jestem lepszym sprzedawcą niż X, ale X jest lepszy 

w logistyce”). Na podstawie tak sformułowanych ocen powstają oczeki-

wania co do działania („skoro jestem lepszym sprzedawcą niż X, to moje 

sugestie przysłużą się do osiągnięcia sukcesu sprzedażowego”) i stany 

oczekiwań („w kwestiach sprzedażowych X raczej nie będzie miał lepszych 

pomysłów niż ja”).

Jedną ze wskazówek dla członków grupy w zakresie kompetencji po-

szczególnych osób w grupie jest widoczna przynależność do odmiennych 

kategorii społecznych. Według jednej z teorii wchodzących w skład pro-

gramu, wyraźna różnica między ludźmi (na przykład pochodzenie etniczne 

czy płeć) stanowi (szeroką) charakterystykę statusu16, gdy w danej kulturze 

istnieją powszechnie podzielane przekonania, przypisujące wyższą war-

tość i większe lub wyżej cenione umiejętności jednej z kategorii (na przy-

kład mężczyznom lub osobom białym), a osobom należącym do drugiej 

kategorii (kobiety, osoby o innym niż biały kolorze skóry) – niższą wartość 

i mniejsze kompetencje. Przekonania te są związane z treścią stereotypów 

dotyczących osób należących do różnych kategorii społecznych. Treść ste-

reotypów o danej kategorii może być odmienna, ich istota sprowadza się 

jednak do zróżnicowanej oceny danego zestawu atrybutów i postrzegania 

ich w wymiarze hierarchicznym („lepsze – gorsze”, „bardziej wartościowe 

– mniej wartościowe”). Na przykład cechy postrzegane jako typowo kobie-

ce (emocjonalność czy zdolności werbalne) są cenione niżej niż cechy trak-

towane jako typowo męskie (racjonalność czy zdolności matematyczne). 

Ponadto oceniane w ten sposób cechy są – nawet jeśli nieświadomie – au-

tomatycznie przypisywane osobom należącym do określonych kategorii.

Charakterystyki statusu – mechanizm działania

Aby zrozumieć proces przekształcania informacji dotyczącej szerokie-

go statusu w oczekiwania i zachowania związane z zadaniem, konieczne 

jest wyjaśnienie jeszcze kilku kluczowych kwestii. Po pierwsze, jaka infor-

macja na temat statusu jest dostępna dla osób pracujących nad danym za-

16 W omawianej teorii wyróżnia się wąskie i szerokie charakterystyki statusu. Do tych pierwszych 
są zaliczane specjalistyczne umiejętności, mające znaczenie tylko w odniesieniu do danego typu 
zadania i niestanowiące podstawy formułowania ogólnych oczekiwań co do statusu osób je posiada-
jących.
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daniem. Innymi słowy, czym jednostka musi dysponować, żeby przypisać 

sobie i innym uogólnione oczekiwania oraz określone zdolności związane 

z każdym poziomem charakterystyki statusu?

Stany oczekiwań są konstruowane na podstawie informacji z różno-

rodnych źródeł, a zatem nie tylko na podstawie uwidocznionych różnic 

statusu, ale także ocen działania w trakcie rozwiązywania zadania (na 

przykład zgłaszanych pomysłów), opinii i sądów osób ważnych dla danej 

jednostki – rzeczywistych lub wyobrażonych (na przykład postrzeganej 

aprobaty pomysłów przez przełożonego), alokacji symbolicznych i mate-

rialnych nagród (na przykład informacji o premiach poszczególnych osób 

albo ich zażyłości z przełożonymi) i tym podobnych. Wszystkie te informa-

cje pochodzą z szerokiego środowiska społecznego i gdy osoby pracują 

nad konkretnym zadaniem, stają się one wskazówką na temat relacji włas-

nych kompetencji do kompetencji innych osób obecnych w danej sytuacji.

Twierdzenie o aktywizacji lub uwidocznieniu orzeka, że każda in-

formacja związana z szerokimi charakterystykami (przynależnością do 

określonej kategorii) lub innymi cechami, dzięki którym jest możliwe 

odróżnianie członków grupy w danej sytuacji (na przykład płeć w grupie 

zróżnicowanej pod względem płci lub niepolskie pochodzenie w grupie 

pracowników polskich i niepolskich) lub co do której istnieje przekona-

nie, że ma związek z zadaniem (na przykład przeświadczenie, że płeć lub 

narodowość odgrywają rolę w procesie sprzedaży), zostanie uaktywniona.

Drugie twierdzenie omawianej teorii dotyczy związku między uwi-

docznioną informacją na temat statusu a działaniem zmierzającym do 

rozwiązania zadania. Zasada ciężaru dowodu stanowi, że informacja o sta-

tusie, która jest uwidoczniona, będzie uznawana za istotną ze względu na 

zadanie (nawet jeśli logicznie nie jest z nim powiązana), chyba że istnieje 

wiedza lub przekonanie o tym, że jest ona nieistotna. Proces oparty na 

ciężarze dowodu polega zatem na zademonstrowaniu przez daną osobę, 

że uwidoczniona informacja dotycząca danego statusu nie powinna być 

wzięta pod uwagę, czyli że nie ma znaczenia w stosunku do kompetencji 

zadaniowej. Nie trzeba zaś udowadniać, że różnicująca charakterystyka 

ma z nią związek, jest on bowiem automatycznie przypisywany w momen-

cie uwidocznienia danej szerokiej charakterystyki. Innymi słowy, to kobie-

ta musi udowodnić, że płeć nie jest związana z umiejętnościami marketin-

gowymi, albo imigrant musi przekonać innych, że niepolskie pochodzenie 
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nie wiąże się z niskim poziomem zdolności ważnych w wymiarze danego 

zadania (Szmatka et al. 2002).

Jeśli określona charakterystyka statusu jest uwidoczniona dla człon-

ków zespołu w danej sytuacji, a proces oparty na ciężarze dowodu nie 

zostanie przeprowadzony skutecznie (co z wielu powodów jest trudne17), 

związane z nią skojarzenia z wyższą lub niższą wartością i kompetencja-

mi będą odgrywać rolę przy formowaniu oczekiwań co do wkładu każdej 

ze współpracujących osób. Ponieważ zachowania są na ogół spójne ze 

sformułowanymi oczekiwaniami, wykazują one tendencję do ich wzmac-

niania. Mówiąc precyzyjniej, jeśli dana osoba sformułowała wyższe ocze-

kiwania wobec drugiej osoby niż wobec siebie (a więc wyżej oceniła jej 

kompetencje w porównaniu z własnymi), to będzie dawać jej pierwszeń-

stwo w formułowaniu sugestii co do sposobu rozwiązania problemu, bę-

dzie te sugestie lepiej oceniać, a następnie zgodzi się na ich wdrożenie. 

Potwierdzi to sformułowane na początku przekonanie, że ta druga osoba 

posiada kompetencje, które prowadzą do sukcesu w rozwiązaniu zadania 

(samospełniająca się przepowiednia).

Aby przerwać ten łańcuch wzmocnień, musi się pojawić nowa infor-

macja lub zmiana w sytuacji lokalnej (wprowadzenie nowych członków 

grupy lub nowego zadania). Gdy jednak oczekiwania wobec danej sytuacji 

zostały utrwalone, nie wystąpiła żadna nowa informacja, interakcje toczą 

się według przyjętego schematu, wówczas zachowanie członków grupy 

może być stosunkowo trwałe w dłuższym czasie.

Jeśli na przykład grupa pracowników starających się osiągnąć cel 

sprzedażowy (na podstawie informacji dostępnych im na początku for-

mowania zespołu) wytworzyła oczekiwania, według których najlepszym 

sprzedawcą jest Y, to przed sformułowaniem swoich opinii członkowie 

zespołu będą chcieli poznać jego opinię. Będą mu więc dawać najwięcej 

możliwości do działania, a zatem Y zaoferuje najwięcej pomysłów. Pomy-

sły te zostaną najlepiej ocenione (z braku innych propozycji lub dlatego, 

że członkowie grupy uważają przecież, że Y ma z nich największe doświad-

czenie). Pozytywna ocena pomysłów Y wzmocni dotychczasowe oczeki-

wania, że jest on osobą najbardziej kompetentną. W kolejnym zadaniu 

cały cykl się powtórzy i – o ile nic się nie zmieni – Y znowu będzie miał 

17 Jak wskazują dowody empiryczne, osoby starające się udowodnić, że dana cecha nie ma związ-
ku z zadaniem, często są postrzegane jako motywowane interesem własnym, nie zaś grupowym, 
w związku z tym ich starania są odrzucane (Ridgeway 1982).
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najwięcej możliwości działania, sformułuje najwięcej sugestii i któraś jego 

sugestia zostanie przyjęta.

Powyższy model zachowuje swoją moc wyjaśniającą wtedy, gdy są 

spełnione określone warunki (tak zwane warunki zakresowe). Orzekają 

one przede wszystkim, że członkowie grupy uważają zadanie za ważne 

i mają motywację do tego, aby wykonać je dobrze (są „zorientowani na 

zadanie”), w tym celu zaś są gotowi uwzględniać nawzajem swoje suge-

stie (mają „orientację grupową”). W opisywanym przykładzie oznacza to, 

że członkom zespołu pracowniczego musi zależeć na osiągnięciu wyzna-

czonego poziomu sprzedaży (na przykład ze względu na wiążącą się z tym 

premię) i że wszyscy muszą w tym przedsięwzięciu uczestniczyć, aby za-

danie zostało wykonane.

Charakterystyki statusu – konsekwencje

Posiadanie gorzej ocenianego stanu danej cechy (poziomu charakte-

rystyki statusu18) niesie za sobą wiele udokumentowanych empirycznie 

konsekwencji, które mogą stworzyć sieć przeszkód uniemożliwiających 

podniesienie swojej efektywności pracownikom, którzy – zgodnie z po-

daną definicją – znajdują się w kategoriach o niższym statusie (Ridgeway, 

Correll 2004). W pracy zawodowej charakterystyki statusu:

� kształtują uczestnictwo w dyskusjach w grupie,

� wpływają na wychodzenie z propozycjami i na ich ocenę,

� oddziałują na proces podejmowania grupowych decyzji i wnioskowa-

nie o zdolnościach,

� determinują oczekiwania co do zróżnicowania nagród, takich jak płaca,

� umożliwiają wyłanianie się struktury przywództwa i kształtują sądy 

o zdolnościach przywódczych poszczególnych osób (Berger, Zelditch 1998).

Istnieje wiele dowodów na to, że na przykład płeć kulturowa jest po-

strzegana przez większość osób w różnych kulturach jako charakterystyka 

statusu – kiedy płeć różnicuje osoby pracujące nad wspólnym zadaniem, 

z czym mamy do czynienia zwykle w pracy, wówczas kształtuje ona za-

chowania i oceny zgodnie z przewidywaniami teorii stanów oczekiwań 

(Wysieńska 2005). Wykazano ponadto, że kolor skóry i pochodzenie etnicz-

18 Odmiennie niż w teorii tożsamości społecznej, w teoriach stanów oczekiwań przyjmuje się, że 
bycie mężczyzną lub kobietą, białym lub nie-białym, młodym lub seniorem nie jest przejawem przyna-
leżności do różnych kategorii społecznych, ale przejawem posiadania różnie ocenianych stanów tej 
samej charakterystyki statusu (płci, koloru skóry lub etniczności czy wieku).
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ne stanowią cechy, na podstawie których są formułowane zróżnicowane 

oczekiwania wobec osób zaangażowanych w interakcję zadaniową (Bre-

zina, Winder 2003; Foddy, Riches 2000).

W Polsce nie prowadzono co prawda dotychczas badań eksperymen-

talnych na temat wpływu pochodzenia etnicznego na proces organizowa-

nia interakcji w sytuacjach zadaniowych – badanie prezentowane w niniej-

szym rozdziale jest pierwszym takim przedsięwzięciem – istnieje jednak 

wiele innych dowodów na to, że cecha ta stanowi charakterystykę statusu. 

Po pierwsze, sugerują to wyniki wspominanego już w poprzednim rozdzia-

le ogólnopolskiego sondażu na temat uprzedzeń, według których w treść 

stereotypu na temat różnych grup etnicznych są wpisane oceny ich ogól-

nych kompetencji oraz szczególnych cech i umiejętności, mogące deter-

minować oczekiwania i stany oczekiwań w sytuacjach zadaniowych. Na 

przykład Ukraińcy i Wietnamczycy – czyli grupy, których przedstawiciele

 byli oceniani w niniejszym badaniu – są uznawani za mniej kompetent-

nych od Polaków (Winiewski 2009)19. Po drugie, wskazują na to jakościo-

we badania dotyczące rasizmu i ksenofobii w Polsce, dostarczające opi-

su licznych sfer, w których osoby o odmiennym pochodzeniu etnicznym 

doświadczają dyskryminacji. Sugeruje to, że z cechą tą wiążą się ogólne 

i podzielane kulturowo przekonania co do niskiego statusu tych grup (Mi-

kulska 2010). Po trzecie, wskazują na to wyniki testów dyskryminacyjnych 

przedstawionych w poprzednim rozdziale.

Podsumowując powyższe twierdzenia, teorie stanów oczekiwań prze-

widują, że – o ile status imigranta i pochodzenie etniczne rzeczywiście sta-

nowią w Polsce charakterystykę statusu – pracownicy i potencjalni pra-

cownicy obcokrajowcy będą napotykać trudności niezależnie od tego, czy 

ich niepolskie pochodzenie ma związek z wykonywanym zadaniem, czy 

też nie. Największy wpływ pochodzenia etnicznego na ocenę pracowni-

ka powinien być jednak obserwowany wtedy, gdy będzie on postrzegany 

jako wprost dotyczący wykonywanej pracy20.

19 Ukraińcy i Wietnamczycy, jak wspomniano w poprzednim rozdziale, są postrzegani – podobnie 
jak kobiety – jako ciepli, ale średnio kompetentni. Ponieważ kompetencje związane z emocjami są 
niżej cenione niż kompetencje analityczne, można przypuszczać, że w sytuacji formułowania ocze-
kiwań, jeśli pochodzenie etniczne się uwidoczni, oczekiwania w relacji Polak versus nie-Polak będą 
podobne jak w relacji kobieta versus mężczyzna.
20 Wyniki testów dyskryminacyjnych, które co prawda nie stanowią bezpośredniego testu twier-
dzeń teoretycznych dotyczących źródeł dyskryminacji, mogą być jednak interpretowane dzięki ich za-
stosowaniu, są do pewnego stopnia spójne z przewidywaniami teorii stanów oczekiwań – najwyższy 
poziom dyskryminacji netto zaobserwowano wśród aplikantek na stanowiska administracyjno-biu-
rowe (czyli takie, na których niepolskie pochodzenie może być postrzegane jako wprost powiązane 
z wykonywanym zadaniem).
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Podwójne standardy, zmienne standardy

Z punktu widzenia interesującego nas szczególnie w niniejszym opra-

cowaniu problemu dyskryminacji w rekrutacji do pracy, istotne staje się 

także pytanie o to, w jaki sposób są formułowane oczekiwania przez oso-

bę trzecią, niezaangażowaną w bezpośrednią interakcję z żadną z ocenia-

nych osób wtedy, gdy oceniane osoby różnią się pod względem poziomu 

(poziomów) charakterystyki (charakterystyk) statusu, ale pracując wcześ-

niej nad jakimś zadaniem, osiągnęły zbliżone lub identyczne wyniki. For-

malna i nieformalna ocena osoby aplikującej na wolne stanowisko pracy, 

jej kwalifikacji i kompetencji, występuje niemal w każdym współczesnym 

procesie rekrutacji, który polega w istocie na wnioskowaniu o kompeten-

cjach kandydatów na podstawie nadesłanych aplikacji. Można oczywiście 

przypuszczać, że w wielu wypadkach kandydaci różnią się między sobą 

przede wszystkim wąskimi charakterystykami statusu (konkretnymi umie-

jętnościami bezpośrednio powiązanymi z zadaniem), co czyni wnioskowa-

nie o kompetencjach stosunkowo bezproblemowym. W wielu sytuacjach 

jednak – jak choćby w wypadku stanowisk niższego szczebla, na które 

aplikują osoby rozpoczynające karierę zawodową – kandydaci nie różnią 

się osiągnięciami czy umiejętnościami, a jedynie poziomem szerokiej cha-

rakterystyki statusu.

Teoria podwójnych standardów (Foschi 2013), będąca jedną z teorii 

stanów oczekiwań, orzeka, że aby móc ustalić, czy działanie konkretnej 

osoby i osiągnięte przez nią rezultaty były dobre, zadowalające czy niedo-

stateczne, należy się posłużyć pewnymi standardami. Standardy te mogą 

być surowe lub łagodne i wskazują, jakie wyniki będą traktowane jako 

poświadczenie posiadania danych cech lub kompetencji, jakie zaś zostaną 

uznane za niewystarczające. Na przykład średnia ze studiów wynosząca 

4,53 będzie wystarczającym dowodem posiadania kompetencji w studio-

wanej dziedzinie w sytuacji, gdy uaktywniony standard wynosi 4,5, ale nie 

będzie stanowiła takiego dowodu, jeśli standard ten wynosi 4,8. Jak widać 

na powyższym przykładzie, surowy standard umiejętności wymaga wię-

cej dowodów kompetencji niż standard łagodny, z kolei łagodny standard 

umiejętności toleruje więcej dowodów niekompetencji niż standard suro-

wy. Standardy pełnią zatem funkcję pośredniczącą między oceną a oczeki-

waniem i polegają na stosowaniu różnych kryteriów do oceny zbliżonych 

wyników (Foschi 2013).
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Zarówno teoria, jak i badania empiryczne pokazują, że charakterysty-

ki statusu – oprócz tego, że wpływają na oczekiwania jednostek wobec 

innych partnerów interakcji – oddziałują także na to, jakich standardów 

one używają, aby ocenić zdolności i działania innych osób. Gdy osoba 

oceniająca (na przykład rekruter) nie ma jasno sprecyzowanych, uniwer-

salnych kryteriów oceny (na przykład średnia ze studiów musi wynosić 

4,6 dla wszystkich kandydatów), uważa daną charakterystykę za istotną 

wskazówkę co do kompetencji danej osoby w związku z danym zadaniem 

(na przykład pochodzenie etniczne w odniesieniu do obsługi klienta) 

i wierzy, że przedstawione oceny lub wyniki dotychczasowych działań są 

obiektywne (na przykład ma kopię dyplomu ze średnią ze studiów i liczbą 

zaliczonych kursów), wówczas użyje surowszego standardu wobec osoby 

o niskim statusie i przypisze jej niższe kompetencje niż osobie o wysokim 

statusie.

Istotną rolę w stosowaniu podwójnych standardów odgrywa po-

strzegany stopień powiązania między określoną charakterystyką statu-

su a kompetencją w zakresie konkretnego zadania (na przykład między 

byciem imigrantem czy imigrantką a umiejętnością obsługi klienta). Gdy 

więc dana osoba uznaje negocjacje (komunikację) z klientem w Polsce za 

zadanie związane z byciem Polakiem i uważa, że Polak lub Polka lepiej 

obsłuży polskiego klienta, wówczas różnica między standardem surowym 

a łagodnym będzie większa (na przykład, odpowiednio, średnia ze studiów 

będzie musiała wynosić 4,8 w wypadku cudzoziemca i 4,5 w wypadku Po-

laka). Jak pisze Martha Foschi, zazwyczaj działa bowiem wtedy chęć za-

chowania pewnej spójności w ocenie kompetencji. Zdanie: „Polak odnosi 

sukcesy” brzmi w takich sytuacjach bardziej spójnie niż zdanie: „Cudzo-

ziemiec odnosi sukcesy”, co spowoduje użycie surowszego standardu wo-

bec cudzoziemca po to, aby utrzymać spójność. Innymi słowy, połączenie 

„wysoki status – dobre wykonanie” jest spójne, z kolei połączenie „niski 

status – dobre wykonanie” jest niespójne. Połączenie niespójne osłabia 

obiektywną wartość samych wyników wykonania zadania (na przykład 

średnią ze studiów), które są w związku z tym analizowane dokładniej niż 

w wypadku połączenia spójnego (Foschi 2013, s. 227).

Stosowanie podwójnych standardów skutkuje między innymi podtrzy-

maniem początkowej różnicy w stanach oczekiwań, a tym samym przy-

czynia się do realizacji samospełniającej się przepowiedni, o której była 

mowa wcześniej. Osoba oceniająca nie uzasadnia swojej oceny niskim wy-
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nikiem kandydata (wyniki są bowiem zbliżone lub identyczne), ale raczej 

niespełnieniem wymaganego standardu. Jeśli zatem status imigrantów 

jest postrzegany jako istotny w miejscu pracy, to ich życiorysy i osiągnię-

cia będą oceniane według surowszych standardów niż życiorysy Polaków. 

Innymi słowy, będą musieli dostarczyć więcej dowodów, aby uznano ich 

za kompetentnych.

Proces oceny na podstawie podwójnych standardów różni się od 

stronniczego oceniania danej osoby. W wypadku oceny stronniczej sam 

rezultat działania jest traktowany jako dobry lub zły w zależności od tego, 

kto był jego wykonawcą (na przykład ukończone studia z dziedziny nauk 

społecznych są „humanistyką” w wypadku kobiet i dobrą podstawą „sta-

tystyczno-analityczną” w wypadku mężczyzn). W wypadku podwójnych 

standardów osobom różniącym się szeroką charakterystyką statusu sta-

wia się różne wymagania, na przykład oczekuje się wyższej średniej na 

studiach od cudzoziemca, nie ocenia się zaś samego działania (na przykład 

jakości ukończonych studiów).

Innych możliwych hipotez do teorii podwójnych standardów dostar-

cza koncepcja zmiennych standardów (opisana dokładniej w poprzednim 

rozdziale). Podobnie jak w wypadku podwójnych standardów, w tej kon-

cepcji również się zakłada, że standardy zależą od tego, kto jest oceniany, 

ale to, czy do oceny przedstawicieli grupy mniejszościowej zostanie użyty 

standard surowy, czy też łagodny, jest także funkcją sytuacji. Precyzując, 

to, jaki standard zostanie zastosowany wobec członków kategorii o ni-

skim statusie, zależy również od tego, czy ocena (nie)kompetencji danej 

osoby następuje wówczas, gdy zadanie ma związek ze stereotypowo 

postrzeganymi umiejętnościami danej grupy, i czy podejmowana decy-

zja ma charakter wstępny (wówczas są stosowane standardy minimum), 

czy wiążący (wówczas są stosowane standardy potwierdzenia). Jeśli na 

przykład kompetencje w obsłudze klienta są przypisywane Polakom, to 

standard minimum stosowany do oceny tej kompetencji u cudzoziem-

ców będzie dla nich (imigrantów) łagodniejszy, a standard potwierdzenia 

surowszy. Podobnie będzie wyglądała sytuacja, kiedy wnioskowanie do-

tyczy niekompetencji – wszystkie literówki w życiorysie Polaka zostaną 

zauważone (surowy standard minimum), ale nie będą stanowić ostatecz-

nego dowodu na brak umiejętności posługiwania się własnym językiem 

(łagodny standard potwierdzenia), z kolei w życiorysie cudzoziemca część 

literówek może być zignorowana (łagodny standard minimum), ale w osta-
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Tabela 3.1. 
Uczestnicy badania

teczności zostaną potraktowane jako brak kompetencji w posługiwaniu 

się językiem polskim (Biernat, Kobrynowicz 1997; Biernat, Fuegen 2001; 

Biernat, Fuegen, Kobrynowicz 2010).

E k s p e r y m e n t

W celu weryfikacji hipotez o wpływie pochodzenia narodowo-etnicz-

nego na wyniki rekrutacji przez uruchomienie mechanizmu stosowania 

podwójnych standardów oceny wykorzystano metodę eksperymentu 

laboratoryjnego. Do skonstruowania sytuacji eksperymentalnej użyto 

standardowej procedury application-files design, którą opisano poni-

żej. Jakkolwiek procedura ta została opracowana przede wszystkim do 

sprawdzania spójności obserwacji z przewidywaniami teorii charaktery-

styk statusu i podwójnych standardów, to omawiając wyniki, testowano 

także hipotezy sformułowane na podstawie teorii tożsamości społecznej 

i zmiennych standardów oceny.

Uczestnicy eksperymentu

Uczestnikami eksperymentu byli studenci warszawskich uczelni pub-

licznych i prywatnych. Rekrutacja odbyła się za pomocą plakatów i ulotek 

kolportowanych na uczelniach i w akademikach, a także przez kontakty 

na Facebooku i bezpośrednie kontakty wcześniej zrekrutowanych osób. 

Studenci psychologii i studenci socjologii Collegium Civitas zostali z góry 

wykluczeni jako potencjalni uczestnicy eksperymentu21. W badaniu osta-

tecznie wzięły udział 162 osoby. Podział uczestników badania ze względu na 

cechy istotne z punktu widzenia eksperymentu przedstawiono w tabeli 3.1.

Polacy Cudzoziemcy

Kobiety 42 44

Mężczyźni 40 36

Wszyscy cudzoziemscy uczestnicy eksperymentu mówili, czytali i pisa-

li w języku polskim. Wszyscy byli także obywatelami tak zwanych państw 

trzecich (spoza Unii Europejskiej). Dominowali studenci ukraińscy i biało-

21 Zostali oni wykluczeni ze względu na uczestnictwo w preteście instrukcji i innych materiałów 
eksperymentalnych.
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ruscy. Wiek uczestników wynosił od dziewiętnastu do trzydziestu dwóch 

lat. Osoby, które wzięły udział w badaniu, otrzymały wynagrodzenie w wy-

sokości 50 złotych brutto. Wysokość wynagrodzenia została ustalona tak, 

aby stanowić wystarczającą zachętę do uczestnictwa. Wszystkie sesje eks-

perymentalne odbyły się w siedzibie Instytutu Spraw Publicznych. W każ-

dej sesji brało udział od jednej do dziewięciu osób. Sesje przeprowadzano 

w godzinach zarówno przedpołudniowych, jak i wieczornych.

Chcąc zminimalizować ryzyko przejściowych (okazjonalnych) błędów 

pomiaru, dołożono szczególnej staranności, aby zachować jednolitość 

między wszystkimi sytuacjami eksperymentalnymi. Wszystkie sesje były 

prowadzone przez tę samą osobę, zaangażowani badacze byli podobnie 

ubrani, a informacje dla uczestników były przedstawiane w kolejności 

i formie zgodnej z uprzednio przygotowanym scenariuszem. Uczestnicy 

eksperymentu przebywali w jego trakcie w tym samym pomieszczeniu, 

widzieli się nawzajem, nie mogli się jednak ze sobą komunikować.

O trafności eksperymentu, jak pisaliśmy w poprzednim rozdziale, de-

cyduje to, w jakim zakresie udało się wyizolować i wprowadzić do sytuacji 

istotne z punktu widzenia badacza czynniki, tak aby było możliwe stwier-

dzenie, że zaobserwowane różnice w zachowaniach współwystępują lub 

zmieniają się wraz ze zmianą tych czynników. Kolejność działań, kontrola 

i bezpośredni pomiar zachowań są tymi właściwościami, które stanowią, 

że dana sytuacja staje się eksperymentalna. Tworząc takie sytuacje, trzeba 

zatem dołożyć starań, aby były w niej obecne tylko te elementy, które wią-

żą się z badanym procesem, warunkując jego zaistnienie lub wpływając 

na jego przebieg. Poniżej przedstawiamy, w jaki sposób zapewniono, że 

sytuacja, z którą mieli do czynienia badani, spełniała kryteria stawiane 

eksperymentom.

Historyjka fasadowa

Wszyscy badani otrzymali tę samą instrukcję, informującą ich, że 

uczestniczą w procesie wyboru kandydatów na staże finansowane ze 

środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Ponieważ staże te są oferowane przez pracodawców prywatnych – ale 

zaangażowane w stworzenie takiego systemu wspierającego nabywanie 

kompetencji przez przyszłych absolwentów są instytucje unijne i pań-

stwowe – pomysłodawcy chcieli zapewnić jak największą obiektywność 
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selekcji. Stąd rekrutacja ma charakter trzyetapowy, a jeden z etapów po-

lega na ocenie kandydatów przez potencjalnych beneficjentów programu 

w przyszłych edycjach, czyli studentów. Ten element instrukcji miał na 

celu uprawdopodobnienie sytuacji eksperymentalnej dla uczestników ba-

dania, a także spełnienie jednego z podstawowych warunków uruchamia-

jących proces tworzenia oczekiwań, który wymaga, aby osoby dokonujące 

oceny kompetencji innych uważały ją za istotną. W instrukcjach podkre-

ślono, że opinia studentów będzie miała wpływ na wyniki rekrutacji, gdyż 

na jej podstawie kandydaci będą zapraszani na rozmowy kwalifikacyjne. 

Ponadto zapewniono studentów, że ich komentarze i sugestie zostaną 

wzięte pod uwagę w kolejnych edycjach programu.

Uczestnikom wyjaśniono także, że w folderach, które otrzymali, znaj-

dują się zestandaryzowane informacje o kandydatach i że mogą brać pod 

uwagę wszystkie zawarte tam dane. Częścią instrukcji była także infor-

macja, że profesjonalni pracownicy działu zasobów ludzkich często nie 

ograniczają się wyłącznie do informacji standardowych zamieszczonych 

w życiorysach, ale starają się na podstawie wszystkich przekazanych 

przez aplikanta informacji wyrobić sobie przekonanie o tym, czy dana 

osoba będzie pasować na konkretne stanowisko i do określonej organiza-

cji. W ten sposób zapewniono spełnienie kolejnego warunku inicjującego 

proces konstruowania oczekiwań, wymagającego, aby jednostki dokonu-

jące oceny miały świadomość tego, że mogą korzystać ze wszystkich do-

stępnych informacji na temat kompetencji ocenianej osoby (ocenianych 

osób). Co więcej, odwołanie do standaryzacji danych było celowe i miało 

zmniejszyć podejrzenia badanych co do prawdziwości podobnych do sie-

bie życiorysów. Uprawdopodobnienie podobnych aplikacji zostało także 

osiągnięte przez powiadomienie badanych, że dostają do oceny aplika-

cje osób, które już przeszły pierwszy etap weryfikacji, a ich dokumenty 

zostały ujednolicone w celu ułatwienia procesu dalszej rekrutacji. Ten 

ostatni element instrukcji służył również spełnieniu kolejnego warunku 

zakresowego, mówiącego, że osoba oceniająca powinna uważać, że doko-

nana przez stronę trzecią ocena wcześniejszych działań (osiągnięć) osób 

ocenianych jest obiektywna i została zweryfikowana. Następnie zapew-

niono studentów, że ich uczestnictwo w badaniu jest anonimowe, a ich 

odpowiedzi będą użyte tylko do skonstruowania rankingu kandydatów 

i zestawu rekomendacji do kolejnych edycji programu. Poinformowano 

ich ponadto, że w żadnym momencie nie muszą uzasadniać swojej opinii 
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i że chodzi nam raczej o ich ogólne wrażenie. W ten sposób zapewniono 

realizację ostatniego z warunków zakresowych, określającego, że dana 

osoba nie wie o żadnych uzgodnionych uniwersalnych standardach, może 

więc użyć dowolnych informacji do sformułowania własnych i nie musi 

się z nich tłumaczyć przed nikim poza sobą (Foschi 2013, s. 227). Innymi 

słowy, oceniający ma pełną dowolność w ustalaniu wymagań. Dodatkowo 

uczestnicy eksperymentu zostali poinstruowani, że ich zadanie polega na 

zapoznaniu się z sylwetkami kandydatów w danej parze i wskazanie tego 

aplikanta, który – ich zdaniem – powinien przejść do następnego etapu 

rekrutacji.

Etap oceny

Badani otrzymali następnie trzy foldery zawierające pary aplikacji 

na dany staż. Każdy folder zawierał opis stażu, życiorysy dwóch kandy-

datów, listy motywacyjne i formularze wyboru kandydata. Część mate-

riałów wykorzystanych do przygotowania folderów pochodziła z wcześ-

niejszych eksperymentów dotyczących dyskryminacji na rynku pracy, 

część zaś została specjalnie przygotowana na potrzeby omawianego te-

stu laboratoryjnego. Nowe materiały i historyjkę fasadową (maskującą) 

poddano pretestowi wśród studentów socjologii Collegium Civitas i kon-

sultacji eksperckiej. Opis staży stanowiły zmodyfikowane opisy istnieją-

cych ogłoszeń o stażach lub praktykach studenckich. We wszystkich fol-

derach dane personalne aplikanta zostały zaczernione, z wyjątkiem jego 

lub jej imienia oraz roku i miejsca urodzenia. Pozostawienie informacji 

o imieniu i miejscu urodzenia kandydata stanowiło sposób aktywizacji 

(uwidocznienia) badanej charakterystyki statusu, czyli pochodzenia kan-

dydata. W wypadku wszystkich narodowości były to najbardziej popular-

ne imiona wśród danej płci. Formularz wyboru kandydata był identyczny 

we wszystkich folderach. Jego pierwsza część wymagała od uczestników 

przepisania podstawowych informacji o stanowisku – był to sposób na 

upewnienie się, że badani zapoznali się z jego opisem, a więc pośrednio 

także pomiar zaangażowania uczestników w zadanie. Kolejny punkt 

wymagał od studentów przepisania określonych istotnych informacji 

o kandydacie. Celem tego elementu formularza było zapewnienie, że 

uczestnicy eksperymentu zapoznali się z sylwetkami (w tym z pochodze-

niem) kandydatów – aby wypełnić odpowiednie rubryki, osoby badane 
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musiały bowiem skoncentrować swoją uwagę na danych personalnych 

aplikanta. Następnie formularz zawierał pytanie o to, którego (albo żad-

nego) kandydata rekomenduje badany. Na drugiej stronie znajdowały 

się dwa pytania o ocenę (na skali od 1 do 5) kompetencji i dopasowania 

kandydata do stanowiska.

Pierwszy folder otrzymany przez uczestników eksperymentu zawie-

rał dwie aplikacje kandydatów (kandydatek) o tym samym pochodzeniu 

(Polaków) i tej samej płci. Kandydaci (kandydatki) byli niemal identyczni 

– z wyjątkiem kierunku ukończonych studiów i średniej ocen. Folder ten 

był jednakowy dla wszystkich uczestników i służył zapoznaniu ich z pro-

cesem oceny, rozwianiu podejrzeń, dostarczał ponadto jasnej podstawy 

oceny kompetencji (średnia ocen – kierunek studiów był równoważny).

Drugi folder zawierał dwie aplikacje osób o tym samym statusie i z nie-

mal identycznymi osiągnięciami. Służył on sprawdzeniu, czy zostały speł-

nione warunki zakresowe dotyczące orientacji zadaniowej uczestników 

eksperymentu. Wszystkie osoby dostały pierwsze dwa foldery z aplikacja-

mi osób tej samej płci co uczestnik.

Trzeci folder był właściwym folderem testowym, w którym aplikacje 

kandydatów różniły się poziomami zmiennej niezależnej (pochodzeniem 

kandydata). Staż, na który aplikowali polscy i niepolscy kandydaci, wyma-

gał umiejętności programowania i wykształcenia informatycznego. Wybór 

stanowiska nie był przypadkowy, chodziło bowiem o to, żeby się upewnić, 

że nie wiąże się ono z kompetencjami kulturowymi, a zatem, że pochodze-

nie narodowo-etniczne nie jest wprost powiązane z zadaniem (czyli że nie 

stanowi wąskiej charakterystyki statusu).

Po zakończeniu etapu oceny pary kandydatów z każdego folderu 

uczestnicy wypełniali kwestionariusz zawierający ogólne pytania doty-

czące stypendiów, rekrutacji, wyboru (aby podtrzymać wrażenie prawdzi-

wości sytuacji), a także pytania sprawdzające poziom ich motywacji i sku-

teczności manipulacji (na przykład o to, czy oferowane staże są ciekawe, 

czy wymagają szczególnych umiejętności, czy uczestnicy byliby zainte-

resowani takimi stażami). Jedno z pytań w ostatnim formularzu (o to, czy 

staże wymagały innych umiejętności niż wymienione w kafeterii) miało 

na celu sprawdzenie, czy uczestnicy – mimo braku obiektywnego powią-

zania stanowisk z kompetencjami kulturowymi – będą dostrzegać takie 

powiązanie.
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Następnie przeprowadzono procedurę wyjaśniającą (debriefing), która 

zawierała trzy elementy:

� pytania o wrażenia uczestników z badania (w tej części sprawdzaliśmy, 

czy na pewno osoby były zaangażowane w badanie i nie domyśliły się 

jego rzeczywistego celu),

� wyjaśnienie istoty eksperymentu i podanie wszystkich istotnych in-

formacji na jego temat,

� pytania o odczucia badanych po poznaniu prawdy o badaniu (ten ele-

ment procedury jest wymagany po to, żeby żaden z uczestników bada-

nia nie wyszedł z niego zdenerwowany, zakłopotany lub zawstydzony).

Dane eksperymentalne osób, które stwierdziły, że się zorientowały, 

jaki jest cel badania w trakcie jego trwania, zanim podano o tym infor-

mację, nie zostały wzięte pod uwagę w analizie wyników. W ostatecznym 

rozrachunku wykluczono dwie osoby, które zasygnalizowały odgadnięcie 

celu eksperymentu.

Skuteczność manipulacji eksperymentalnych

Jak już wspomniano, wiele elementów służyło sprawdzeniu, czy zosta-

ły spełnione warunki konieczne do zajścia procesu formowania oczekiwań 

i czy nastąpiło uaktywnienie interesujących nas czynników statusowych. 

W naukach społecznych, aby jakikolwiek eksperyment można było uznać 

za ważny, należy się jednak upewnić, że zmienne niezależne (domniemana 

przyczyna lub warunki poprzedzające wystąpienie danego zjawiska) zo-

stały odpowiednio (czyli między innymi gwarantując ich wpływ na badane 

osoby) wprowadzone do układu eksperymentalnego (manipulation check) 

(Foschi 2007). W eksperymentach laboratoryjnych test skuteczności mani-

pulacji przeprowadza się zarówno w trakcie pomiaru zmiennej zależnej, 

jak i po tym pomiarze (czyli podczas lub po zakończeniu części właściwej 

eksperymentu). Informacje z formularzy wyboru, kwestionariuszy oceny 

i zebrane podczas procedury wyjaśniającej wskazują, że uczestnicy eks-

perymentu byli wysoce zmotywowani zadaniowo i zwracali uwagę na 

wszystkie istotne dla eksperymentu cechy kandydatów. Co więcej, analiza 

wskazań kandydatów z folderu pierwszego i drugiego wskazuje, że wy-

bory były zgodne z przewidywanym kierunkiem – w folderze pierwszym 

kandydat o wyższej średniej i na bardziej prestiżowych studiach był wy-

bierany istotnie częściej niż mniej kompetentny kandydat (jednostronny 
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test t dla prób zależnych, t = – 2,3, df = 143, p = 0,03, przy czym wykluczono 

te obserwacje, w których nie dokonano wyboru), w folderze drugim zaś 

nie było różnicy we wskazaniach (dwustronny test t dla prób zależnych, 

t = 1,3, df = 149, p = 0,38, również wykluczono te sytuacje, w których nie 

dokonano wyboru).

Schemat wieloczynnikowy

Eksperyment miał charakter wieloczynnikowy:

2 (pochodzenie uczestnika eksperymentu – zmienna quasi-eksperymentalna) 

x 2 (kraj pochodzenia aplikanta niepolskiego w folderze testowym) 

x 2 (płeć uczestnika eksperymentu – zmienna quasi-eksperymentalna) 

x 2 (płeć aplikantów w parze testowej)

przy czym czynnik płci aplikantów w parze testowej przyjmował dwa 

poziomy wyłącznie wśród uczestniczek eksperymentu, a czynnik kraju 

pochodzenia aplikantów – wśród uczestników płci męskiej. Łącznie eks-

peryment zawierał osiem grup (warunków) eksperymentalnych. Schemat 

eksperymentalny przedstawiono na ilustracji 3.1 (numery w ostatnim 

rzędzie schematu oznaczają numer warunku, a narodowości w przed-

ostatnim rzędzie – pochodzenie kandydatów w ocenianej parze). Układ 

eksperymentalny zawierał zatem warunki, w zakresie których pomiar miał 

charakter jednorazowy.

Każdy uczestnik eksperymentu został losowo przypisany do jednego 

z warunków eksperymentalnych. Warunek płci w wypadku kobiet wprowa-

dzono po to, aby wstępnie zweryfikować przewidywania teorii dotyczące 

formowania oczekiwań w sytuacji niespójności statusu. Niespójność taka 

powinna powodować, że oczekiwania będą bardziej umiarkowane. Teoria 

charakterystyk statusu zakłada bowiem, że osoby obecne w sytuacji, kiedy 

formułują oczekiwania, łączą wszystkie informacje, które stały się widoczne 

i powiązane z aktualnie wykonywanym zadaniem. Proces łączenia informa-

cji przebiega zgodnie z zasadą tworzenia podzespołów (principle of orga-

nized subsets), co oznacza, że wszelkie informacje na temat kompetencji 

związane z wysoko ocenianymi poziomami charakterystyk statusu zostają 

połączone w celu ustalenia wartości pozytywnych oczekiwań, a informacje 

wskazujące na niezadowalające rezultaty w rozwiązywaniu zadania zosta-
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ją połączone w celu ustalenia wartości negatywnych oczekiwań (Berger 

et al. 1992). Co więcej, w obrębie podzespołów każda kolejna informacja 

ma coraz mniejszy wpływ na krańcowy przyrost wartości oczekiwań. Za-

gregowane oczekiwania danej osoby wobec innej osoby są sumą wartości 

oczekiwań pozytywnych i negatywnych. Im więc silniejsza przewaga pod 

względem oczekiwań (lub im bardziej niekorzystne położenie), tym silniej-

sze zróżnicowanie zachowań. Przewidywaliśmy zatem, że wśród kobiet 

częstość wskazań kandydata polskiego będzie większa w parze kobiecej 

niż w parze męskiej. Precyzując, zakładaliśmy, że jeśli osobą oceniającą jest 

kobieta, to w wypadku aplikantów w parze męskiej ma do czynienia z jed-

nym kandydatem o spójnych i pozytywnie ocenianych charakterystykach 

(Polak) i z jednym o niespójnych (Wietnamczyk), przewaga oczekiwań wobec 

Polaka nie będzie zatem tak duża, jak w wypadku aplikacji kobiet, w których 

kandydatka z Polski reprezentuje sytuację spójną i pozytywną, a kandydat-

ka nie-Polka – spójną i negatywną.

Z kolei warunek kraju pochodzenia wprowadzono w parach męskich 

po to, aby uzyskać dodatkowy poziom zmiennej niezależnej, na którym 

bycie Polakiem oznacza posiadanie najwyżej ocenianego poziomu cha-

rakterystyki statusu, bycie Ukraińcem – średniego, a bycie Wietnamczy-

kiem jest oceniane najniżej. Przewidywaliśmy, że porządek wskazań w tym 

wypadku będzie następujący: w parze Polak i Wietnamczyk Polak będzie 

wybierany częściej niż w parze Polak i Ukrainiec.

W wypadku wszystkich warunków zmienną zależną stanowił wybór 

kandydata oraz ocena jego kompetencji i dopasowania do stanowiska.

Ilustracja 3.1. 
Schemat 

eksperymentalny
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Tabela 3.2. 
Przewidywania teorii 
podwójnych standardów 
i ich test*

H i p o t e z y  i  r e z u l t a t y

W przeprowadzonym badaniu przewidywaliśmy, że pochodzenie 

narodowo-etniczne stanowi charakterystykę statusu, kiedy zaś charakte-

rystyka ta jest widoczna:

� determinuje ona odmienne oczekiwania dotyczące kompetencji i za-

angażowania cudzoziemca,

� sprawia, że do oceny jego działań i umiejętności jest stosowany stan-

dard surowy,

� co w rezultacie prowadzi do nierównego traktowania w procesie re-

krutacji.

Mówiąc opisowo, przewidywaliśmy, że we wszystkich warunkach 

eksperymentalnych – zgodnie zarówno z teoriami stanów oczekiwań, jak 

i usprawiedliwiania systemu społecznego, częściej będzie wybierany kan-

dydat polski. Jak to przedstawiono w tabeli 3.2, zaobserwowane wyniki 

nie pozwalają przyjąć tej hipotezy – w żadnym wypadku przewidywany 

kierunek wskazań nie został zarejestrowany (kolumna p – wszystkie war-

tości są wyższe od 0,05).

Warunek Hipoteza Test df p

1 Pol > nie-Pol –2,08 25 0,98 

2 Pol > nie-Pol –0,82 12 0,79 

3 Pol > nie-Pol –0,44 19 0,67 

4 Pol > nie-Pol –0,24 16 0,59

5 Pol > nie-Pol –2,12 20 0,98

6 Pol > nie-Pol –1,81 16 0,96

7 Pol > nie-Pol –0,82 12 0,79

8 Pol > nie-Pol 0 13 0,5

* W kolejnych wierszach są przedstawione wyniki jednostronnego testu t dla prób zależ-
nych. Znak „>” w kolumnie z nagłówkiem „Hipoteza” oznacza przewidywanie, że częściej 
będzie rekomendowany kandydat polski, a znak „<” – że częściej będzie rekomendo-
wany kandydat niepolski. W kolumnie df przedstawiono stopnie swobody, w kolumnie 
p – poziom istotności statystycznej. Analogicznie zaprezentowano wyniki testu hipotez 
w kolejnych tabelach.

Przyjrzyjmy się zatem hipotezom wyprowadzonym z teorii zmien-

nych standardów. Zgodnie z tą teorią, oceniający w każdym z warunków 

eksperymentalnych powinni zastosować łagodny standard wobec osób 

o niższym statusie – sytuacja eksperymentalna sprzyjała bowiem aktywi-
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Tabela 3.3. 
Przewidywania teorii 

zmiennych standardów 
i ich test

Tabela 3.4. 
Przewidywania teorii 

tożsamości społecznej 
i ich test

zacji standardu minimum do oceny kompetencji (wstępny etap rekrutacji, 

decyzja niemająca charakteru wiążącego).

Tabela 3.3 zawiera wyniki testu dla tych hipotez. Tylko w trzech wy-

padkach (zaznaczonych pogrubionym drukiem) obserwacje są spójne 

z przewidywaniami – polskie uczestniczki eksperymentu wybierały istot-

nie częściej kandydatki wietnamskie, podobnie uczestniczki niepolskie, 

które wskazywały częściej kandydatów i kandydatki niepolskie. Trudno 

jednak na tej podstawie orzekać, że działo się tak ze względu na zasto-

sowanie łagodnego standardu minimum, biorąc pod uwagę, że wybory 

niepolskich uczestniczek eksperymentów są spójne również z teorią toż-

samości społecznej.

Warunek Hipoteza Test df p

1 Pol < nie-Pol –2,08 25 0,02

2 Pol < nie-Pol –0,82 12 0,21

3 Pol < nie-Pol –0,44 19 0,33

4 Pol < nie-Pol –0,24 16 0,41

5 Pol < nie-Pol –2,12 20 0,02

6 Pol < nie-Pol –1,81 16 0,04

7 Pol < nie-Pol –0,82 12 0,21

8 Pol < nie-Pol 0 13 0,5

Sprawdźmy zatem, czy przewidywania teorii tożsamości społecznej są 

spójne z obserwacjami. Zgodnie z tą teorią, powinniśmy zaobserwować 

efekt faworyzowania grupy własnej, a zatem polscy uczestnicy i uczestnicz-

ki eksperymentu powinni częściej rekomendować kandydatów i kandydatki 

z Polski, z kolei niepolscy uczestnicy i uczestniczki – kandydatów i kandy-

datki nie z Polski. Jak wynika z danych zawartych w tabeli 3.4, również test 

tych hipotez nie daje jednoznacznego obrazu sytuacji – przewidywany efekt 

zaobserwowano jedynie wśród niepolskich uczestniczek eksperymentu.

Warunek Hipoteza Test df p

1 Pol > nie-Pol –2,08 25 0,98

2 Pol > nie-Pol –0,82 12 0,79

3 Pol > nie-Pol –0,44 19 0,67

4 Pol > nie-Pol –0,24 16 0,59

5 Pol < nie-Pol –2,12 20 0,02

6 Pol < nie-Pol –1,81 16 0,04

7 Pol > nie-Pol –0,82 12 0,21

8 Pol > nie-Pol 0 13 0,5
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Aby zobrazować uzyskane rezultaty, wyniki przedstawimy także w for-

mie wykresów. Uwzględniono na nich proporcję rekomendacji kandydata 

lub kandydatki z Polski i spoza Polski wśród ogólnej liczby wskazań dla 

respondentów i respondentek biorących udział w badaniu. Wskazują one, 

że również hipotezy dotyczące sytuacji niespójnego statusu muszą być 

odrzucone – zarówno wśród polskich, jak i niepolskich oceniających, przy 

czym kierunek wyboru w parach kobiecych był przeciwny do przewidywa-

nego (ilustracja 3.2).

W wypadku mężczyzn również nie zaobserwowano przewidywanego 

porządku wskazań, który uwzględniałby różne poziomy badanej charakte-

rystyki statusu – w parze polsko-wietnamskiej Polak nie był wskazywany 

istotnie częściej niż w parze polsko-ukraińskiej (ilustracja 3.3).

Ilustracja 3.2.
Decyzje uczestniczek 
eksperymentu

Ilustracja 3.3. 
Decyzje uczestników 
eksperymentu
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Pozostałe wskaźniki zmiennej zależnej – czyli oceny kompetencji 

i dopasowania – które, zgodnie z przewidywaniem, również powinny od-

zwierciedlać spodziewany porządek oczekiwań i przewagi pod względem 

oczekiwań dla kandydatów i kandydatek z Polski, nie są spójne z hipoteza-

mi, ale z dokonanymi wyborami. Jak wspomniano, uczestników ekspery-

mentu poproszono bowiem, aby oprócz wskazania, którego z kandydatów 

rekomendują do stażu, ocenili także obu kandydatów w dwóch wymia-

rach: kompetencji i dopasowania do stanowiska. Badani zaznaczali swo-

je oceny na siedmiopunktowej skali, której niższe wartości wskazują na 

niższą kompetencję i gorsze dopasowanie do stanowiska. Oczekiwaliśmy, 

że polscy aplikanci i aplikantki będą oceniani jako bardziej kompetentni 

i lepiej dopasowani do pracy na danym stanowisku niż kandydaci, któ-

rzy rekomendacji nie otrzymali. W celu sprawdzenia, czy to oczekiwanie 

było poprawne, porównaliśmy średnie oceny kompetencji i dopasowa-

nia kandydatów polskich i niepolskich. Okazało się jednak, że średnia dla 

kandydata wybranego była w obu wypadkach wyższa niż dla kandydata 

niewybranego. Średnia ocena kompetencji kandydata wybranego była 

istotnie wyższa niż dla kandydata niewybranego (jednostronny test t dla 

prób zależnych, t = –12,2, df = 139, p = 0,05). Analogicznie wyglądała średnia 

oceny dopasowania kandydata wybranego (t = –14,4, df = 139, p = 0,05). 

Wskazuje to raczej na mechanizm racjonalizacji własnego wyboru, niż na 

ustrukturalizowane oczekiwania co do kompetencji i dopasowania kan-

dydatów i kandydatek.

W n i o s k i  i  d y s k u s j a

Celem przeprowadzonego eksperymentu było sprawdzenie popraw-

ności hipotez wyprowadzonych z teorii wyjaśniających mechanizm 

przyczynowy nierównego traktowania. Wyniki eksperymentu wymaga-

ją pogłębionej analizy, uzyskane dane wskazują bowiem na negatywną 

weryfikację twierdzeń teorii podwójnych standardów oceny związa-

nych z charakterystykami statusu, nie są również systematycznie spój-

ne z żadną z opisanych teorii. Zgodnie z przewidywaniami opisanych 

koncepcji, w momencie, gdy charakterystyka statusu (czy kategoria 

społeczna) zostaje uwidoczniona (wyraźnie różnicuje kandydatów albo 

jest bezpośrednio powiązana z zadaniem), powinien uruchomić się jeden 

z trzech procesów:

Status_tozsamosci.indd   84Status_tozsamosci.indd   84 2014-03-12   13:59:202014-03-12   13:59:20



85Podwójne standardy, zmienne standardy czy brak standardów? Teorie...

� proces oceny oparty na podwójnych standardach,

� proces oceny oparty na zmiennych standardach,

� mechanizm faworyzacji grupy własnej.

W procesie pierwszym kandydaci i kandydatki o niższym statusie 

(Ukraińcy i Wietnamczycy) powinni być oceniani według surowszych 

standardów, a więc w sytuacji niemal identycznych osiągnięć – sygnalizo-

wanych w życiorysach przez informacje o średniej ocen na studiach, uzy-

skanych stypendiach i wygranych konkursach – ich wyniki nie powinny 

wystarczać oceniającym jako dowody kompetencji. W konsekwencji po-

winniśmy zaobserwować nierówne traktowanie, które w sytuacji ekspery-

mentu miało się przejawiać przez częstsze wybory kandydatów polskich.

W procesie drugim kandydaci i kandydatki o niższym (mniejszoś-

ciowym) statusie powinni być oceniani według standardów łagodnych, 

a więc w sytuacji niemal identycznych osiągnięć ich wyniki powinny 

spełniać standard minimum kompetencji i powinni być oni częściej reko-

mendowani od kandydatów polskich. W przeprowadzonym eksperymen-

cie jego uczestnicy byli bowiem informowani, że ich oceny nie decydują 

ostatecznie o tym, kto otrzyma staż, lecz jedynie o tym, kto zostanie zapro-

szony na rozmowę kwalifikacyjną. Badani mieli zatem w swoim przeko-

naniu wpływ na to, kto zostanie w puli kandydatów, czyli spełnia kryteria 

minimalne, nie zaś na to, kto uzyska wsparcie, a więc dostarczył wystar-

czających dowodów potwierdzających kompetencje i wymagany poziom 

umiejętności. O takim rozumieniu sytuacji świadczą dane jakościowe ze-

brane w trakcie badania. Osoby badane pisały w formularzu opinii, że to 

„pracodawca ostatecznie zadecyduje o tym, kogo zatrudni”, chcą jednak, 

żeby każdemu dać szansę.

W procesie trzecim kandydaci i kandydatki powinni postrzegać apli-

kantów przez pryzmat przynależności do grupy własnej lub obcej i częś-

ciej wskazywać do stażu przedstawicieli grupy własnej.

Brak systematycznej spójności między obserwacjami a przewidywa-

niami którejkolwiek z teorii można próbować interpretować na kilka spo-

sobów:

� wystąpił błąd w opracowywaniu procedury eksperymentalnej,

� pochodzenie narodowo-etniczne nie stanowi szerokiego statusu (istot-

nej kategorii społecznej),

� uznano, że skutecznie został przeprowadzony proces oparty na cięża-

rze dowodu,
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� zadziałał mechanizm aprobaty społecznej,

� w różnych grupach uruchamiają się odmienne procesy prowadzące do 

zachowań specyficznych dla danej grupy.

Jeśli chodzi o błędną konstrukcję eksperymentu, to jest możliwe, że 

źle dobrano wskaźniki zmiennych zależnych lub manipulacja zmienną 

niezależną nie była wystarczająca. Precyzując, być może rekomendacja 

do stażu nie jest trafnym wskaźnikiem behawioralnym sformułowanych 

oczekiwań albo stosowanych standardów. Ponadto jest możliwe, że infor-

macja o pochodzeniu narodowo-etnicznym kandydata była za mało uwi-

doczniona ze względu na „papierową” formę jej wprowadzenia. Z badań 

dotyczących efektu charakterystyk statusu na zachowania wiadomo bo-

wiem, że medium, za pomocą którego wprowadza się zmienną niezależną, 

ma znaczenie – w eksperymentach, w których osoby mają bezpośredni 

(wzrokowy) kontakt z konkretną osobą, efekt ten jest silniejszy, niż gdy 

charakterystyki są wprowadzane jedynie werbalnie (na przykład na ekra-

nie komputera pojawia się tylko informacja o płci czy etniczności partnera 

interakcji) (Troyer 2002). Należy zatem dokonać repliki przeprowadzonego 

eksperymentu z odpowiednimi modyfikacjami (na przykład dołączonymi 

zdjęciami kandydatów i kandydatek), a także większą liczbą wskaźników 

behawioralnych (na przykład sugerowanym wynagrodzeniem dla aplikan-

tów i aplikantek lub zakresem obowiązków)22.

W procedurze eksperymentalnej przewidziano jedynie jeden element 

pośrednio sprawdzający, w jakim stopniu uczestnicy eksperymentu rze-

czywiście powiązali poziom szerokiej charakterystyki statusu posiada-

nej przez kandydata z zadaniem (innymi słowy, sprawdzający, w jakiej 

mierze pochodzenie narodowo-etniczne uruchamia odmienne ocze-

kiwania zadaniowe w sytuacji, gdy samo w sobie nie stanowi wąskiej 

kompetencji zadaniowej). W ostatnim wypełnianym kwestionariuszu 

uczestnicy eksperymentu mieli mianowicie zaznaczyć, jak dalece ofero-

wane staże wymagały określonego typu umiejętności czy konkretnych 

22 Brent Simpson (2006) opisuje podobny problem z doborem wskaźników behawioralnych zmien-
nej zależnej. W cytowanym artykule odnosi się on do wyników eksperymentu, w którym badani grali 
w dylemat więźnia z partnerem z grupy własnej lub obcej. Brent Simpson oczekiwał, że przynależ-
ność partnera do określonej grupy będzie różnicować stopę kooperacji. Wyniki pierwszej serii ekspe-
rymentów nie były jednak spójne z przewidywaniami teoretycznymi. Dlatego postanowił sprawdzić, 
czy binarna decyzja „kooperacja – odstępstwo” jest trafnym wskaźnikiem preferencji wewnątrzgru-
powej. Zmodyfi kował zatem eksperyment w taki sposób, że badani mieli przekazywać partnerom ja-
kąś część swojego uposażenia. Mieli więc do wyboru znacznie obszerniejszy zbiór możliwych decyzji. 
Przy takiej operacjonalizacji zmiennej zależnej wyniki okazały się spójne z hipotezami wywiedzionymi 
z teorii.
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cech (jak umiejętności językowe, analityczne czy przywódcze, płeć, wiek). 

Mogli również zaznaczyć odpowiedź „wszystkie powyższe” i „żadne z po-

wyższych”. W opisywanym eksperymencie szczególnie interesowała 

nas częstość wskazań umiejętności językowych, która została przedsta-

wiona na ilustracji 3.4. Oczekiwaliśmy, że jeśli pochodzenie narodowo-

-etniczne stanowi charakterystykę statusu, to umiejętności językowe 

będą wskazywane istotnie częściej niż innego rodzaju kompetencje. 

We wszystkich grupach eksperymentalnych zdecydowana większość 

uczestników eksperymentu zaznaczała, że oferowane staże wymagały 

kompetencji językowych, nie była to jednak kompetencja wskazywana 

istotnie częściej od innych umiejętności (równie często – bez względu na 

warunek – wskazywano umiejętności pracy w grupie i organizacyjne, co 

zobrazowano w tabeli 3.5). Wskazuje to brak powiązania przez uczestni-

ków pochodzenia narodowo-etnicznego z zadaniem, co sugeruje, że albo 

charakterystyka ta nie ma wartości statusowej dla badanych, albo nie 

została ona uaktywniona (nie stanowiła wystarczająco wyraźnej różnicy 

między kandydatami) w sytuacji eksperymentalnej.

Ilustracja 3.4. 
Częstość wskazań, 
że staże wymagały 
kompetencji językowych 
– z uwzględnieniem 
warunku 
eksperymentalnego
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Tabela 3.5. 
Częstość wskazań 

umiejętności lub 
doświadczeń wymaganych 

na stażach 
– z uwzględnieniem 

warunku 
eksperymentalnego
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1 89% 22% 81% 37% 52% 15% 33% 70% 85% 4% 0% 15%

2 75% 0% 75% 44% 63% 25% 6% 50% 69% 6% 0% 13%

3 95% 15% 100% 40% 60% 25% 45% 70% 65% 0% 0% 0%

4 60% 20% 75% 45% 55% 15% 40% 75% 80% 0% 0% 0%

5 74% 22% 70% 39% 35% 4% 39% 52% 74% 4% 0% 4%

6 71% 10% 62% 5% 29% 10% 29% 62% 71% 0% 0% 0%

7 56% 13% 63% 31% 44% 13% 31% 69% 88% 0% 0% 0%

8 76% 29% 71% 65% 35% 6% 41% 65% 88% 0% 0% 0%

Można także przypuszczać, że uczestnicy eksperymentu uznali, że 

ukończenie studiów (i to na kierunku technicznym) w Polsce dowodzi, że 

pochodzenie narodowo-etniczne nie powinno być brane pod uwagę przy 

ocenie kompetencji. Innymi słowy, że cudzoziemcy dostarczyli – uzyskując 

dyplom i taką samą średnią jak Polacy – dowodu na brak związku między 

danym zadaniem a ich niepolskim pochodzeniem (warto tutaj wspomnieć, 

że wyniki testów dyskryminacyjnych nie wskazują na skuteczność tego 

dowodu wśród rzeczywistych pracodawców).

Mechanizm aprobaty społecznej polega na tym, że osoby uczestniczą-

ce w sytuacjach społecznych – w tym badawczych – ze względu na chęć 

bycia akceptowanymi, dobrze ocenianymi i ogólnie pozytywnie postrze-

ganymi, starają się zachowywać w sposób, który jest zgodny z obowią-

zującymi normami lub spodziewanymi oczekiwaniami (w tym badacza). 

W badaniach społecznych prowadzi to często do udzielania odpowiedzi 

przedstawiających daną osobę w lepszym świetle, niż to jest w rzeczywi-

stości. Nie można zatem wykluczyć, że osoby – świadome, że przedmiotem 

analizy będą ich wybory – starały się przedstawić jako bardziej obiektyw-

ne i (lub) tolerancyjne, niż są w rzeczywistości (stąd na przykład niska 

liczba wskazań dla istotności płci, mimo że oferowane staże wymagały 

umiejętności przypisywanych stereotypowo mężczyznom).
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Jeśli chodzi o ostatnią możliwą interpretację, to wiąże się ona z za-

obserwowanymi różnicami w zachowaniach kobiet i mężczyzn, a także 

z efektem płci. Być może bowiem jest tak (podobnie jak sugerują to wyniki 

testów dyskryminacyjnych), że istnieje efekt interakcji między płcią i po-

chodzeniem, uruchamiający mechanizm zmiennych standardów u kobiet, 

które same stanowią grupę mniejszościową, nie uruchamia zaś tego me-

chanizmu u mężczyzn. Skonstruowanie odpowiedniego modelu wyjaśnia-

jącego wymaga dodatkowych analiz i testów eksperymentalnych.
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Rozdział 4. 

I CO DALEJ?

W poprzednich rozdziałach przedstawiono wyniki badań nad nie-

równym traktowaniem ze względu na pochodzenie narodowo-etniczne 

w rekrutacji, a także teorie z dziedziny nauk społecznych, które wyjaśniają 

źródła i mechanizmy zjawiska dyskryminacji. W niniejszym rozdziale po-

zostaje nam zatem odpowiedzieć na pytanie o to, co można zrobić, aby 

temu zjawisku przeciwdziałać. Jednym z najczęściej rekomendowanych 

rozwiązań są odpowiednie działania legislacyjne. Badania wskazują jed-

nak, że o ile stosowne przepisy dotyczące procesu rekrutacji (jeśli prawo 

to nie jest martwe) rzeczywiście mogą redukować skalę dyskryminacji 

w jej bezpośrednich i oczywistych formach oraz wpływać na zmniejsze-

nie rozbieżności w poziomach wynagrodzeń (por. Garino, Pudney 2005), 

o tyle nie eliminują one przyczyn dyskryminacji i mechanizmów je generu-

jących. Poniżej przedstawiamy zatem wyniki badań laboratoryjnych i ewa-

luacyjnych dotyczących skuteczności różnych działań interwencyjnych23. 

Określone rozwiązania trudno jest wprost odnosić do Polski, ponieważ 

dotychczasowe badania nie przyniosły jednoznacznych odpowiedzi na 

pytania o źródła i mechanizmy dyskryminacji, wskazują one jednak przy-

najmniej kierunek działań, jaki powinien być rozważany ze względu na 

jego do tej pory udowodnioną efektywność.

Jednym z psychologicznych procesów prowadzących do nierównego 

traktowania jest stereotypizacja, która determinuje postrzeganie okre-

ślonych grup, w konsekwencji zaś – zachowania wobec przedstawicieli 

tych grup (Macrae, Stangor, Hewstone 1999). Jak wyjaśniono w rozdziale 

trzecim, jednym z mechanizmów prowadzących do formowania się ste-

reotypów jest proces kategoryzacji (Tajfel 1981). Rozpoczyna się on wtedy, 

gdy jakaś grupa osób jest postrzegana jako pewna całość odróżniająca 

się od innych całości (grup). Dochodzi wtedy do podziału (kategoryzacji) 

jednostek na różne grupy, które stają się podstawą postrzegania we wza-

23 Analizy zawarte w niniejszym rozdziale powstały między innymi w ramach prac autorki nad stra-
tegią antydyskryminacyjną Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.
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jemnych relacjach (kobiety – mężczyźni, osoby białe – osoby niebiałe, oso-

by narodowości polskiej i osoby narodowości ukraińskiej, osoby hetero-

seksualne – osoby nieheteroseksualne). W wyniku procesu kategoryzacji 

osoby zaliczane do jednej grupy są postrzegane jako podzielające pewne 

charakterystyki i bardziej podobne do siebie niż przypadkowy zbiór osób, 

z kolei osoby należące do różnych grup – jako bardziej różne od siebie niż 

w wypadku przypadkowego zbioru osób. Na przykład Ukraińcy mogą być 

postrzegani jako osoby nieuczciwe lub niezbyt twórcze w porównaniu 

z Polakami, niezależnie od swoich indywidualnych cech i predyspozycji, 

ponieważ są postrzegani przez pryzmat przynależności do danej katego-

rii społecznej, nie zaś jako konkretna jednostka. Proces kategoryzacji jest 

uniwersalny i wszyscy do pewnego stopnia uogólniają pewne cechy (lub 

zestawy cech) na dane kategorie – księgowi są skrupulatni i punktualni, 

artyści są zwariowani, a krakusi są skąpi. Proces ten, mimo że pełni pewne 

istotne funkcje – dzięki temu możemy zredukować liczbę przetwarzanych 

informacji, poczuć, że przynależymy do określonej całości (nie bez powodu 

teoria, która wyjaśnia mechanizmy tworzenia stereotypów i kategoryzacji, 

nazywa się teorią tożsamości społecznej), czy, innymi słowy, uporządko-

wać sobie świat społeczny (Hogg 2000) – nie jest jednak neutralny. Wyni-

ki eksperymentów pokazują, że opieranie się na stereotypach prowadzi 

do błędnego postrzegania i zapamiętywania informacji w sposób, który 

w konsekwencji utrwala stereotypy – informacje z nimi zgodne są łatwiej 

postrzegane i zapamiętywane (Fiske 1998).

Dwóm grupom studentów i studentek pokazano dwa filmy o pewnej uczenni-

cy. W filmie, który oglądała pierwsza grupa, dziewczynka mieszkała w biednej 

dzielnicy i w biednie wyglądającym mieszkaniu. W filmie, który oglądała druga 

grupa, dziewczynka mieszkała w bogatej dzielnicy i w dużym domu. Następnie 

obu grupom pokazano, jak uczennica ta pisze klasówkę. W pierwszej grupie stu-

denci postrzegali dziewczynkę jako mniej zdolną i ZAPAMIĘTALI, że otrzymała złą 

ocenę, podczas gdy w drugiej grupie było odwrotnie. W żadnym z filmów nie było 

informacji na temat zdolności lub ocen dziewczynki (Greenberg, Baron 2007).

Opisany wyżej proces może wywierać wpływ na zachowania w wie-

lu różnych sytuacjach, czego często nie jesteśmy świadomi. Wyobraźmy 

sobie sytuację, w której przełożony o głęboko zinternalizowanych ste-

reotypach na temat kobiet widzi swoją podwładną płaczącą. Niezależnie 

od powodu płaczu i tego, czy kobieta ta płacze w pracy, czy też poza nią, 
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ponieważ jest to informacja, która potwierdza stereotypowe przekonania 

o emocjonalności kobiet, zwraca on na tę sytuację uwagę. Kilka miesięcy 

później musi ocenić swoją podwładną i zdecydować o jej awansie. Jest to 

sytuacja, w której znowu mogą się uaktywnić stereotypy, i wspomnienie 

to będzie bardziej istotne niż wiele informacji na temat jej osiągnięć zawo-

dowych. W konsekwencji przełożony oceni podwładną niżej niż mężczy-

znę z tymi samymi kwalifikacjami i pominie ją w awansie. Podobnie może 

wyglądać wpływ stereotypów w procesie rekrutacji, gdy aplikującym jest 

na przykład cudzoziemiec z Wietnamu. Osoby z Dalekiego Wschodu są 

postrzegane jako pracowite i zdyscyplinowane, ale niemówiące dobrze 

w językach obcych i mało twórcze. Przypuśćmy zatem, że dany specjalista 

z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi lubi jadać obiady w pobliskiej 

restauracji z kuchnią azjatycką. Zwróci on wówczas uwagę na akcent 

wietnamskiego sprzedawcy, a gdy otrzyma aplikację osoby z Wietnamu, 

akcent ten mu się przypomni i oceni ją niżej niż aplikację osoby z Polski.

Dyskryminacja oparta na stereotypach (a nie na uprzedzeniach, takich 

jak rasizm, seksizm, ageizm czy homofobia) jest często nazywana – jak 

wspomniano w rozdziałach drugim i trzecim – dyskryminacją statystycz-

ną. Teorie dyskryminacji statystycznej przyjmują, o czym była już mowa, 

że osoby podejmujące różne decyzje działają racjonalnie i kierują się in-

formacjami na temat pewnych typowych charakterystyk danej grupy, 

ponieważ działają w sytuacji braku informacji lub niepełnych informacji 

i ograniczonego czasu na podjęcie decyzji. Inny rodzaj dyskryminacji, rów-

nież wynikający z braku wiedzy, nie zaś z uprzedzeń, polega na opieraniu 

swojej decyzji na przekonaniu, że inne osoby w otoczeniu jednostki mają 

określone preferencje i oczekiwania. Przekonanie to (mimo braku osobi-

stych postaw negatywnych wobec danej grupy) powoduje podejmowanie 

decyzji krzywdzących przedstawicieli określonych grup (na przykład „nie 

zatrudnię osoby z Ukrainy, inni pracownicy będą bowiem niezadowoleni”).

Działania zorientowane na zmianę treści stereotypów lub tak zwane 

działania informacyjne są bardziej efektywne niż przedsięwzięcia zmie-

rzające do zmiany głęboko utrwalonych uprzedzeń, zwłaszcza w krótkim 

okresie. Wiele badań z zakresu eksperymentalnej psychologii społecznej 

i badań ewaluacyjnych w organizacjach ilustruje powyższą tezę. Badania 

prowadzone zarówno w układach naturalnych, jak i w małych grupach 

eksperymentalnych pokazują, że redukcja dyskryminacji opartej na uprze-

dzeniach jest dużo skuteczniejsza przez zmianę mechanizmów kontroli 
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społecznej (zmiany prawne, regulaminy, zinstytucjonalizowane standar-

dy zachowań, procedury) niż przez działania edukacyjne (Wrench 2007). 

Zwłaszcza że większość interwencji zmierzających do eliminacji lub 

osłabienia uprzedzeń opiera się na tak zwanej hipotezie kontaktu (idei, 

że zetknięcie się przedstawicieli różnych grup powinno poprawić ich wza-

jemne relacje), która „jest jednocześnie atrakcyjna i naiwna. Atrakcyjna, 

gdyż postawy ukształtowane własnym doświadczeniem są bardziej zde-

cydowane, łatwiej dostępne i bardziej odporne na zmianę niż postawy 

oparte na informacjach z drugiej ręki [...]. Wszystko to jest pożądane, jeśli 

kontakt ma charakter pozytywny i prowadzi do korzystnej zmiany postaw 

[co nie zawsze występuje]. Z kolei naiwność hipotezy kontaktu polega na 

niewłaściwym wyborze przekonań poddawanych modyfikacji (proponuje 

ona bowiem zmienianie postaw wobec grupy jako całości przez zmianę 

przekonań na temat poszczególnych członków tej grupy)” (Macrae, Stan-

gor, Hewstone 1999, s. 280–281).

Skuteczność działań zmierzających do wprowadzenia dobrych prak-

tyk, standardów i procedur działania w różnych sferach życia pokazują 

na przykład badania Marty Foschi (2000), która uważa, że im bardziej pre-

cyzyjne są wytyczne dotyczące kryteriów oceny pracowników (i poten-

cjalnych pracowników) i im większy nacisk jest położony na każdorazową 

konieczność uzasadnienia danej decyzji, tym mniejsze jest prawdopodo-

bieństwo, że decyzja będzie oparta na stereotypach. Osoba stojąca przed 

taką koniecznością – uzasadnienia swoich sądów, opinii czy zachowań 

– musi zweryfikować własne poglądy i skonfrontować konkretną osobę 

ze stereotypem, a także z ewentualną opinią innych.

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku Międzynarodowa Organi-

zacja Pracy zleciła realizację badań ewaluacyjnych na temat efektywności 

różnych rodzajów treningów antydyskryminacyjnych. Dostępne są wyniki 

takiej ewaluacji przeprowadzone w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczo-

nych i Holandii. Poddane ewaluacji treningi i inne działania edukacyjne 

opierają się na założeniu, że skoro badania wykazują, że nie ma prostej re-

lacji między negatywną postawą wobec danej grupy (uprzedzeniem) a za-

chowaniem (o czym wspomniano w rozdziale pierwszym), to skuteczniej 

będzie za pośrednictwem wiedzy oddziaływać na zachowania niż zmie-

niać postawy jako takie. Mimo że większość współcześnie prowadzonych 

treningów przyjmuje to założenie, niektóre kładą większy nacisk na pracę 

na postawach, inne zaś mają charakter stricte informacyjny, jeszcze inne 
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koncentrują się na zmianie zachowań. Ze względu na umiejscowienie na 

tak zarysowanym kontinuum, autorzy badań zrealizowanych dla Między-

narodowej Organizacji Pracy wyróżnili następujące typy warsztatów:

� informacyjne – prowadzone wtedy, gdy diagnoza wskazuje brak wie-

dzy jako główną przyczynę nierównego traktowania i sugeruje, że re-

dukcja luk wiedzowych spowoduje zmianę w zachowaniach,

� skoncentrowane na podwyższaniu wrażliwości międzykulturowej,

� dotyczące zmiany zachowań indywidualnych,

� dotyczące zmiany zachowań organizacyjnych.

Jako treningi informacyjne są traktowane wszystkie szkolenia, w trak-

cie których jest dostarczana wiedza na temat różnych grup mniejszoś-

ciowych i kultur, wiedza na temat uprzedzeń (fakty dotyczące rasizmu, 

seksizmu, homofobii, ageizmu) oraz wiedza na temat prawa i regulacji 

antydyskryminacyjnych.

Warsztaty z różnorodności (diversity awareness training) koncentrują 

się na uwrażliwieniu uczestniczek i uczestników na różne normy i trady-

cje, często zawierają ćwiczenia typu „odgrywanie roli członka lub człon-

kini mniejszości” i są prowadzone ze współudziałem przedstawicielek 

i przedstawicieli grup dyskryminowanych.

Treningi równościowe (equality training) – skoncentrowane głównie 

na zmianie zachowań – mają na celu nauczenie uczestniczek i uczestni-

ków odpowiednich zachowań w sensie prawnym i zawodowo-społecz-

nym. W ich trakcie przekazuje się wiedzę na temat działań afirmatywnych, 

procedur antydyskryminacyjnych w rekrutacji czy selekcji, a także wypra-

cowuje się „dobre praktyki”, które mogą być wdrożone w danej instytucji 

na poziomie indywidualnych pracownic i pracowników.

Treningi z zarządzania różnorodnością (diversity management trai-

ning) są w istocie bardzo podobne do treningów równościowych, ale są 

kierowane do wyższej kadry menedżerskiej. W ich trakcie są wypracowy-

wane „dobre praktyki”, które mają obowiązywać w całej instytucji.

Według raportu opracowanego dla Wielkiej Brytanii (większość anali-

zowanych tam przykładów dotyczyła treningów dla osób i menedżerów 

zajmujących się rekrutacją i selekcją), najbardziej efektywne były treningi 

równościowe – zarówno w opinii uczestniczek, uczestników i osób zleca-

jących, jak i w opinii osób prowadzących te treningi. Najmniej efektyw-

ne okazały się treningi skoncentrowane przede wszystkim na zmianie 

postaw (nieopisane szczegółowo w powyższej typologii – są to treningi 
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typu „antyrasizm” czy „antyseksizm”), których uczestniczki i uczestnicy 

postrzegali je często jako bezpośredni atak na siebie i reagowali oporem 

(Taylor, Powell, Wrench 1997).

W Holandii najbardziej efektywne – w opinii uczestniczek i uczest-

ników, wskazujących między innymi pozytywne zmiany we własnym 

zachowaniu i w otoczeniu organizacyjnym – były treningi równościowe 

i treningi zarządzania różnorodnością. Najmniejszą efektywnością cecho-

wały się treningi wrażliwości kulturowej (różnorodności). Autorzy raportu 

zarekomendowali łączenie treningów wrażliwości z elementami zarządza-

nia różnorodnością (Abell, Havelaar, Dankoor 1997).

W Stanach Zjednoczonych rezultaty badań były najbardziej niejedno-

znaczne – wszystkie typy treningów podobnie oceniano pod względem 

efektywności i nie wyłonił się jeden rodzaj bardziej rekomendowany niż 

inny. Być może dlatego, że badana próba instytucji i warsztatów była naj-

bardziej zróżnicowana – od administracji publicznej, przez prywatnych 

przedsiębiorców, do międzynarodowych korporacji. W rekomendacjach 

zespół autorski raportu sugeruje jednak, aby w treningi włączać jak naj-

więcej elementów dotyczących zarządzania różnorodnością i analizy do-

brych praktyk (Bendick, Egan, Lofhielm 1999).

Dyskryminacja i nierówne traktowanie powodują wykluczenie i pod-

porządkowanie osoby ich doświadczającej. W zachowaniu dyskryminacyj-

nym bardziej lub mniej bezpośrednio jest przekazywana wiadomość dla 

ofiary: „jesteś inny (inna)”, „jesteś gorszy (gorsza)”. Ze względu na upoko-

rzenie, jakie wiąże się z byciem ofiarą dyskryminacji, osoby jej doświadcza-

jące często chcą jak najszybciej zapomnieć o swoich przeżyciach i nigdzie 

nie zgłaszają sytuacji nierównego traktowania lub przemocy. Badania 

ofiar dyskryminacji pokazują jednak, że to upokarzające doświadczenie 

nie pozostaje bez wpływu na ich dobrostan psychologiczny – cierpią one 

na przewlekłe stany lękowe i depresję (Belle, Doucet 2003), dlatego często 

stosują strategie radzenia sobie z tymi doświadczeniami, jakie mogą być 

niezrozumiałe dla osób, które nigdy w tego typu sytuacji się nie znalazły.

Jedną ze stosowanych strategii może być zaprzeczanie, że do dyskry-

minacji w ogóle doszło (denial of discrimination). Ofiary tłumaczą wów-

czas nierówne traktowanie w kategoriach innych niż dyskryminacja, udo-

wadniając, że dane zachowanie było uzasadnione lub było skutkiem istnie-

jących procedur (regulacji) i (lub) obwiniają siebie (Ruggiero, Taylor 1997).

Badania wskazują, że w ten sposób starają się one podtrzymać poczucie 
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własnej wartości jako członka grupy mniejszościowej i poczucie posiada-

nia przynajmniej minimalnej kontroli nad sytuacją społeczną.

Inną strategią stosowaną przez osoby doświadczające dyskryminacji 

i nierównego traktowania jest unikanie sytuacji, w których prawdopodo-

bieństwo wystąpienia negatywnych doświadczeń jest wysokie. Mecha-

nizm unikania może tłumaczyć między innymi poziomą segregację zawo-

dową między kobietami a mężczyznami lub imigrantami a pracownikami 

pochodzącymi ze społeczeństwa przyjmującego (czyli „ucieczkę” kobiet 

do zawodów bezpiecznych, postrzeganych jako przyjazne kobiecie, imi-

grantów zaś – do samozatrudnienia). Może również wyjaśniać, dlaczego 

cudzoziemki i cudzoziemcy zamykają się w swoich enklawach, mają włas-

ne kluby i restauracje, podobnie zresztą jak przedstawicielki i przedsta-

wiciele innych grup mniejszościowych. Z punktu widzenia lokalnych spo-

łeczności strategia unikania ma bardzo negatywne skutki – jej wynikiem 

jest zredukowana możliwość kontaktu między przedstawicielami różnych 

grup, brak integracji, a co się z tym wiąże – niemożliwość korzystania 

z różnorodności jako zasobu.

Trzecim mechanizmem radzenia sobie stosowanym przez ofiary dys-

kryminacji jest odrzucanie elementów własnej tożsamości (siebie) – sa-

mowyrzeczenie (self-denial). W tym wypadku ofiara dyskryminacji stara 

się całkowicie lub częściowo ukryć swoją tożsamość jako członka grupy 

mniejszościowej i wyglądać czy zachowywać się jak przedstawiciele gru-

py większościowej lub widocznie się z niej nie wyróżniać. Na przykład 

osoba nieheteroseksualna może starać się ukrywać swoją orientację, cu-

dzoziemka lub cudzoziemiec – nie odzywać się, żeby nie zdradzić niepol-

skiego pochodzenia akcentem, osoba z niepełnosprawnością lub osoba 

starsza – nie poprosić o potrzebne jej w danym momencie wsparcie, aby 

nie wydawać się szczególnie wymagająca opieki, a osoba młoda – starać 

się postarzyć ubiorem lub fryzurą.

Stosowanie przez ofiary strategii unikania i samowyrzeczenia pogłę-

bia błędne koło dyskryminacji oraz de facto przyczynia się do osiągnięcia 

celów osób dyskryminujących – jeśli osoba niebiała przestaje chodzić do 

klubów nocnych ze względu na przekonanie, że i tak nie zostanie wpusz-

czona, lub z powodu doświadczeń dyskryminacyjnych z przeszłości, to 

negatywny ideał „stref tylko dla białych” stał się faktem. Jeśli kobieta nie 

aplikuje na określone stanowisko w obawie przed dyskryminacją, to zosta-

je podtrzymana dominacja mężczyzn w danym zawodzie lub w hierarchii 
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służbowej. Konsekwencją jest wykluczenie pewnych grup z dostępu do 

cenionych zasobów, dóbr albo usług (Makkonen 2002).

Psychologia społeczna i nauki pokrewne dostarczają również wiedzy 

na temat możliwych sposobów radzenia sobie przez osoby w sytuacjach, 

kiedy mają do czynienia z bezpośrednią dyskryminacją. Po pierwsze, oso-

by dyskryminowane mogą wywołać rekategoryzację, czyli działać na rzecz 

oparcia wzajemnych relacji na innych przesłankach niż te, które wywo-

łują dyskryminację. Wywołanie rekategoryzacji polega na uwydatnianiu 

dodatkowych charakterystyk, które mogą stanowić podstawę zrówno-

ważenia relacji (Gaertner, Dovidio, Anastasio, Bachman, Rust 1993). Uwy-

datnianie licznych kategorii (charakterystyk) zmusza najczęściej stronę 

dyskryminującą do weryfikacji uproszczonych schematów myślenia, przy-

najmniej w stosunku do konkretnej osoby.

Skuteczność tego typu działań pokazały między innymi badania o charakterze 

interwencyjnym, prowadzone w latach dziewięćdziesiątych XX wieku i wcześ-

niej przez Elizabeth Cohen (1994) i jej współpracowników. W jednej z interwencji, 

opracowanych na podstawie teorii charakterystyk statusu, uczyła ona czarne 

dzieci w szkołach amerykańskich jakiejś umiejętności, która była ceniona przez 

wszystkich uczniów. Następnie prowokowała sytuacje, w których umiejętność 

ta mogła być wykorzystana. Następstwem pokazania przez czarnego ucznia czy 

czarną uczennicę pozytywnych cech, które osłabiały stereotyp, była nie tylko ko-

rekta oczekiwań i zachowań w stosunku do niego (do niej), ale było także to, że 

on sam nabierał (ona sama nabierała) większego poczucia posiadania prawa do 

zabierania głosu czy angażowania się we wspólną aktywność. Skuteczność dzia-

łań rekategoryzacyjnych jest tym wyższa, im bardziej zaangażowane w proces są 

pozostałe osoby w sytuacji dyskryminacji (w wypadku opisanych badań byli to 

nauczyciele i nauczycielki).

Po drugie, osoby dyskryminowane mogą zachęcać do utożsamiania 

się. Innymi słowy, osoba stereotypizowana może motywować innych, aby 

zaklasyfikowali ją jako członka (członkinię) grupy własnej. Grupa definiuje 

się najczęściej przez wspólne cele, wspólny los, podobieństwo lub bliskość. 

Jeśli osobie dyskryminowanej uda się pokazać wspólne cele lub wspólne 

wartości, zachęci ona innych do traktowania jej jako „swojego” („swojej”). 

Skuteczność takich działań pokazują na przykład eksperymenty Cecilii 

Ridgeway (1982) nad możliwością osłabiania negatywnego wpływu płci na 

pozycję kobiet w grupach zadaniowych. Cecilia Ridgeway wykazała, że po-

kazywanie i podkreślanie zaangażowania we wspólne cele grupy, podkre-
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ślanie motywacji progrupowej (w przeciwieństwie do indywidualistycznej, 

zorientowanej na własną pozycję i korzyści) poprawiało sytuację kobiet.

Osoby dyskryminowane mogą także starać się wzbudzić i wykorzystać 

wzajemną współzależność. Technika ta sprawdza się zwłaszcza w miej-

scu pracy. Zastosowanie jej będzie jednak zależało od tego, kto w danym 

układzie ma władzę (jest przełożonym, kontroluje zasoby). Jeśli to osoba 

stereotypizowana ma w danej relacji przewagę, dysponuje wówczas moż-

liwością skupienia na sobie uwagi i wskazania na kompetencje i cechy wy-

kraczające poza stereotyp. Jeśli jednak jest ona osobą podporządkowaną 

podwójnie w danej sytuacji, to wyniki badań wskazują, że powinna ona 

starać się jak najbardziej podkreślać, że bez niej dane zadania nie mogłyby 

być zrealizowane (Macrae, Stangor, Hewstone 1999).

Skutecznym sposobem działania przez osoby dyskryminowane jest 

także odwoływanie się do pozytywnego autowizerunku dyskryminujące-

go. Większość osób postrzega samych siebie jako pozbawionych uprze-

dzeń i zwolenników równego traktowania. Dlatego przypominanie przez 

osoby doświadczające stereotypizacji, że przełożona (przełożony), rekru-

tująca (rekrutujący) czy selekcjonerka (selekcjoner) są przecież osobami 

bezstronnymi, które nie muszą ulegać stereotypom albo odwoływać się 

do stereotypów, przynosi często pozytywne rezultaty.

W artykule na temat treningów multikulturowych David B. Pope-Davis 

i współpracownicy (Pope-Davis et al. 1996) zauważają, że w tym obszarze 

występuje odzwierciedlanie ogólnej tendencji społeczeństwa do trakto-

wania grup mniejszościowych jako niewidocznych („The multicultural 

counseling training literature appears to mirror society’s habit of consi-

dering racial, ethnic, and other groups of diversity to be invisible”). Bada-

cze ci podkreślają, że treningi różnorodności i kompetencji międzykultu-

rowych powinny być kierowane do przedstawicieli wszystkich grup, ina-

czej będą nieskuteczne, z kolei propagowanie tolerancji musi się odbywać 

również przy udziale i uwzględniając potrzeby członków i członkiń mniej-

szości. Tym bardziej należy podkreślać ich rolę i włączać we wszelkie pla-

nowane działania antydyskryminacyjne. Nieliczne dostępne wyniki badań 

ewaluacyjnych na temat skuteczności treningów dla ofiar pokazują, że 

przynoszą one zamierzone rezultaty, zwłaszcza w obszarze tak zwanych 

wskaźników miękkich. Na przykład osoby uczestniczące w warsztatach na 

temat dyskryminacji krzyżowej ze względu na płeć i wiek wskazywały, że 

dzięki nim nabrały więcej asertywności i mają poczucie, że będą w stanie 
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skutecznie się bronić przed dyskryminacją. Zwłaszcza że – jak podkreśla-

ją autorzy treningu – osoby uczestniczące w treningu bardzo mało wie-

działy na temat dyskryminacji i regulacji antydyskryminacyjnych (mimo 

że warsztaty były wprowadzone po zmianie prawa dotyczącego ochrony 

osób w wieku pięćdziesięciu i więcej lat) oraz same ulegały stereotypom 

dotyczącym ich grupy. Wiedza na temat prawa i zasad równego trakto-

wania może zatem zapobiegać dyskryminacji, przede wszystkim jednak 

zapewnia ofiarom wewnętrzną moc do radzenia sobie w sytuacji, gdy do 

dyskryminacji dochodzi (Henessy, Grant 2007).
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Katarzyna Wencel

Rozdział 5. 

TESTY DYSKRYMINACYJNE, PRAWO I POLITYKA RÓWNOŚCIOWA.

DOŚWIADCZENIA POLSKI NA TLE WYBRANYCH PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ

Według Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, już co trzecie 

państwo unijne dopuszcza tak zwane situation testing jako metodę ma-

jącą na celu stwierdzenie incydentów dyskryminacji (FRA 2011). Technika 

testów dyskryminacyjnych jest coraz szerzej znana i stosowana w Unii 

Europejskiej, również w Polsce, między innymi za sprawą badań przepro-

wadzonych w ostatnich latach przez Instytut Spraw Publicznych i dzięki 

ukazującym się publikacjom na ten temat.

Z analiz poruszających tę problematykę wynika, że testy dyskrymina-

cyjne mogą stanowić cenne narzędzie badania przyczyn nierówności spo-

łecznych, wykorzystywane do celów naukowych lub litygacyjnych. Mogą 

być one również używane jako metoda ewaluacji skuteczności funkcjo-

nowania polityki równościowej państwa. Jak wskazuje Kinga Wysieńska 

(2010, s. 2): „Testy jako procedura badawcza zostały bowiem opracowane 

specjalnie po to, aby móc określić, czy i do jakiego stopnia nierówności 

w objętej testem sferze są wynikiem dyskryminacji oraz aby monitorować 

efektywność prawa antydyskryminacyjnego i polityk równościowych”. 

Warto zatem sprawdzić, czy i jak wpłynęły one na zmianę prawa, praktyki 

i polityki równościowej, uwzględniając doświadczenia krajów, w których 

testy dyskryminacyjne są przeprowadzane już co najmniej od kilkunastu 

lub nawet kilkudziesięciu lat.

Zanim przejdę do dalszych rozważań, chcę podkreślić – sygnalizowany 

już w rozdziałach pierwszym i drugim – fakt ograniczoności i niepełności 

gromadzonych danych dotyczących dyskryminacji. Problem ten występu-

je nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach, gdzie mamy do czynienia 

z nierównym traktowaniem. Ma to szczególne znaczenie w wypadku tego 

zjawiska, gdyż przejawy nieuzasadnionego nierównego traktowania trud-

no zbadać tradycyjnymi metodami albo są one nieadekwatne do przed-

miotu badań. Nie jest również łatwo udowodnić dyskryminujące zacho-

wanie osobie go doświadczającej, co jest niezmiernie istotne w wypadku 
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wytoczenia powództwa sądowego o odszkodowanie z tytułu naruszenia 

zasady równego traktowania. Tutaj często środki dowodowe – zeznania 

powoda czy dokumenty – okazują się niewystarczające i należy sięgać po 

inne sposoby wykazania nierównego traktowania, jak dane statystyczne 

czy właśnie wyniki testów dyskryminacyjnych (Wencel 2011).

Jak wykażę w dalszej części niniejszego rozdziału, testy dyskrymina-

cyjne w indywidualnych sprawach okazały się skuteczną metodą dowo-

dzenia dyskryminacji, szczególnie jej subtelnych, bardziej zawoalowanych 

form, w tym dyskryminacji pośredniej. Stosując odpowiednią metodolo-

gię, badacze byli w stanie zmierzyć nierówne traktowanie w zatrudnieniu 

oraz w dostępie do dóbr i usług, w tym mieszkaniowych. W niektórych 

państwach Unii Europejskiej dopiero nagłośnienie spraw, w których wy-

korzystano metodę testów, zwróciło uwagę na istniejący problem, dając 

impuls do zmiany prawa lub danej praktyki czy polityki. W Polsce jeszcze 

kilka lat temu mało kto słyszał o tej eksperymentalnej metodzie. Dzięki 

głośnej akcji społecznej, a następnie przeprowadzonym badaniom, zaczę-

to o niej mówić, aby w końcu dostrzec jej potencjał przy tworzeniu polityki 

równościowej zarówno w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, jak i na 

poziomie krajowym. Mając na uwadze dotychczasowe polskie doświad-

czenia i osiągnięcia państw, w których testy są stosowane z powodzeniem 

już od wielu lat, możemy zatem z pełnym przekonaniem propagować to 

narzędzie badania dyskryminacji i lobbować za jego powszechniejszym 

stosowaniem.

O d  t e s t ó w  d o  p o l i t y k i  r ó w n o ś c i o w e j  i  s k u t e c z n e g o  p r a w a 

a n t y d y s k r y m i n a c y j n e g o

Metodę testów dyskryminacyjnych, jak wspomniano, opracowano 

między innymi jako narzędzie monitorowania skuteczności prawnych 

rozwiązań antydyskryminacyjnych. Wyniki takiego badania są decydu-

jące we wspieraniu różnych działań w obszarze równego traktowania 

i tworzenia skutecznych środków przeciwdziałania dyskryminacji. Jed-

ną z organizacji międzynarodowych, która podjęła się przygotowania 

metodologii badań, a następnie przeprowadzenia zakrojonych na dużą 

skalę testów dyskryminacyjnych, jest Międzynarodowa Organizacji Pracy. 

Część badań organizacja ta realizowała w latach 2003–2006 przy wspar-

ciu, również finansowym, krajowych agencji rządowych lub instytucji 
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publicznych odpowiedzialnych za kwestie związane z przeciwdziałaniem 

dyskryminacji. Prowadzone one były szczególnie w obszarze zatrudnie-

nia, z jasną intencją wykorzystania wyników badań do poprawy krajowej 

legislacji, środków administracyjnych i praktyk wszystkich zainteresowa-

nych podmiotów (Simeon et al. 2007). Na przykład w Belgii wyniki testów 

miały wpływ na tworzenie prawa antydyskryminacyjnego w 2003 roku 

w związku z wdrażaniem w tym kraju dyrektywy rasowej. Na poziomie 

regionalnym i federalnym trzy krajowe federacje związków zawodowych 

przeprowadziły kampanie antydyskryminacyjne, a belgijska Krajowa Fede-

racja Pracodawców przyjęła równościowy kodeks postępowania. Oprócz 

tego Krajowy Inspektorat Pracy w Belgii dodał kryteria, ze względu na któ-

re można doznać dyskryminacji, do swojej działalności monitoringowej 

i zawarł je również w podręcznikach dla inspektorów (Simeon et al. 2007).

Warto wiedzieć, że w 2007 roku Agencja Praw Podstawowych Unii Eu-

ropejskiej prowadziła rozmowy z Międzynarodową Organizacją Pracy na 

temat ewentualnego wykorzystania opracowanej metodologii jako moż-

liwego wspólnego wskaźnika mierzącego postęp państw członkowskich 

Unii Europejskiej w walce z dyskryminacją i propagowania zasady rów-

nego traktowania. Niestety, rozmowy te nie doprowadziły do przyjęcia 

żadnych wiążących ustaleń, dowodzą jednak zainteresowania metodą 

testów na poziomie unijnym, co może jedynie potwierdzić ich potencjał 

jako sposobu badania poziomu dyskryminacji. Póki co trudno jest porów-

nywać sytuację w tym zakresie w państwach Unii Europejskiej, różniących 

się między sobą nie tylko strukturą demograficzną i charakterystyką grup 

mniejszościowych, ale także kulturą, historią i świadomością tematyki 

równościowej. Warto jednak przyjrzeć się trzem krajom, w których testy 

dyskryminacyjne są stosowane od co najmniej dziesięciu lat, mających 

różną historię i różne doświadczenia w kształtowaniu prawa antydys-

kryminacyjnego i polityk równościowych. Lilla Farkas (2010), węgierska 

ekspertka w dziedzinie przeciwdziałania dyskryminacji, na podstawie 

raportów prezentujących stan zgodności antydyskryminacyjnego pra-

wa unijnego z prawem krajowym proponuje podział na cztery kategorie 

państw: kraje ustanawiające standardy (standard setters), ranne ptaszki 

(early birds), dobrzy uczniowie (good students) i źli uczniowie (bad stu-

dents). Do pierwszej kategorii należy Wielka Brytania, w której rozwiąza-

nia antydyskryminacyjne funkcjonowały na długo przed przyjęciem dyrek-

tywy rasowej. Do tak zwanych rannych ptaszków można zaliczyć między 
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innymi Szwecję, gdzie od dawna działają instytucje równościowe i jest 

ugruntowana judykatura. Z kolei dobrym uczniem są Węgry – z silnym 

organem równościowym i „nowinkami proceduralnymi”, takimi jak testy 

dyskryminacyjne i możliwość wnoszenia actio popularis.

Brytyjskie standardy

Pierwsze akty prawne o tematyce antydyskryminacyjnej zostały przyję-

te w Wielkiej Brytanii już w latach sześćdziesiątych XX wieku. Od tego czasu 

następował powolny, choć systematyczny rozwój prawa równościowego, 

przez implementację dyrektyw unijnych, aż do przyjęcia jednej wspólnej 

„ustawy równościowej” – Equality Act 2010. Od 2006 roku funkcjonuje 

również jeden organ równościowy – Komisja do spraw Równości i Praw 

Człowieka (Equality and Human Rights Commission), odpowiedzialny za 

przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wszystkie cechy prawnie 

chronione. Komisja – obok realizacji wielu innych zadań – pełni także funk-

cję organu doradczego w sprawie polityki antydyskryminacyjnej rządu, kon-

sultując projekty ustaw pozostających w zakresie jej działania.

Przyjęcie całościowego ustawodawstwa, działalność organów równoś-

ciowych na rzecz ofiar dyskryminacji, aktywność brytyjskich organizacji 

pozarządowych, duża liczba skarg wnoszonych do sądów – wszystko to 

doprowadziło do bogatego orzecznictwa w sprawach o nierówne trakto-

wanie. Również dzięki temu wielu aktorów – prawnicy, związki zawodo-

we, sądy i trybunały – zdobyło specjalistyczną wiedzę z zakresu przeciw-

działania dyskryminacji. Ma to duże znaczenie jeśli chodzi o powszechną 

świadomość tej tematyki, co z kolei przekłada się na wysoką jakość wyda-

wanych wyroków i proponowanych rozwiązań w tym zakresie. Co ważne, 

rząd brytyjski prowadzi systematyczne badania służące weryfikacji wdra-

żanych rozwiązań, między innymi politykę Analysis of the Effects, wcześ-

niej znaną jako „procedura oceny wpływu polityki równości” (Słubik 2012).

Polega ona na tym, że wszystkie instytucje publiczne i inne podmioty obję-

te obowiązkiem stosowania polityki równościowej (public sector equality 

duty, PSED) mają za zadanie zbadać, jak przyjęte przez nie regulacje, plany, 

strategie, projekty, budżet czy świadczone usługi wpływają na sytuację 

grup mniejszościowych (charakteryzujących się cechą prawnie chronio-

ną). Analiza taka ma na celu ustalenie między innymi tego, czy planowa-

ne działanie będzie w pełni skuteczne wobec różnych grup społecznych, 
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w tym wyżej wymienionych. Jeśli chodzi o przyjęte w 2010 roku ustawo-

dawstwo, zawiera ono niezwykle ważne z punktu widzenia prowadzonej 

polityki antydyskryminacyjnej rozwiązania – obowiązek aktywnego dzia-

łania na rzecz równości i różnorodności, nałożony na organy publiczne, 

oraz możliwość stosowania tak zwanej dyskryminacji pozytywnej w celu 

wyrównywania szans osób zagrożonych marginalizacją, które należą do 

grup mniejszościowych.

Metodę testów dyskryminacyjnych zaczęto stosować w Wielkiej 

Brytanii pod koniec lat sześćdziesiątych XX wieku, po wejściu w życie 

pierwszych przepisów zakazujących dyskryminacji ze względu na rasę. 

Przeprowadzone testy dotyczyły obszaru mieszkalnictwa i rynku pracy 

oraz procesu rekrutacji. Brytyjskie prawo nie precyzuje, czy wyniki testów 

dyskryminacyjnych mogą być użyte jako dowody na poparcie twierdzeń 

powoda przed sądem, ale nie zakazuje ich wykorzystania do celów lityga-

cyjnych. Brak również legalnej definicji tego pojęcia i proceduralnych wy-

tycznych co do wymagań dopuszczalności zastosowania testów. Zgodnie 

z prawem, jeśli osoba doświadczyła dyskryminacji bezpośredniej, może 

wnosić powództwo na podstawie regulacji antydyskryminacyjnych, rów-

nież opierając się na rezultatach testu. Prawnicy zajmujący się sprawami 

o nierówne traktowanie mają jednak pewne zastrzeżenia co do możliwo-

ści wykorzystywania metody testów w niektórych wypadkach (MacColgan 

2011). Orzecznictwo w tej materii jest skromne i trudno mówić o jakim-

kolwiek precedensie, który stanowiłby punkt przełomowy w uznawaniu 

wyników testów przez sądy. Jedyną głośniejszą sprawą jest R (European 

Roma Rights Centre) przeciwko Chief Immigration Officer, Prague Airport, 

w której Izba Lordów była gotowa przyjąć dowód uzyskany w teście dys-

kryminacyjnym jako dopuszczalny i mający znaczenie dla sprawy.

Prawdopodobnie ze względu na niepewność co do możliwości wyko-

rzystania metody testów w celach litygacyjnych, obecnie w Wielkiej Bry-

tanii nie stosuje się jej zbyt często. Zdecydowanie lepiej jest znana jako 

instrument wykorzystywany do zwrócenia uwagi podmiotów dopuszcza-

jących się dyskryminacji (na przykład właścicieli barów i klubów nocnych) 

czy opinii publicznej na problem nierównego traktowania osób ze wzglę-

du na rasę (kolor skóry) czy pochodzenie etniczne.

Podsumowując, mimo że metoda testów nie jest szeroko stosowana 

na Wyspach Brytyjskich, brytyjskie prawo i wyżej przedstawione rozwią-

zania stanowią przykład skutecznych środków walki z nierównym trak-
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towaniem w tym kraju. Całościowa ustawa równościowa, dysponujący 

rozległymi kompetencjami organ równościowy, przede wszystkim zaś 

długa historia stosowania prawa antydyskryminacyjnego – wszystko to 

lokuje Wielką Brytanię wśród państw standard setters, które mogą stać 

się inspiracją dla krajów dopiero rozwijających swoją politykę równego 

traktowania. Obawy może jednak rodzić kierunek, w jakim podąża ostat-

nio polityka migracyjna prowadzona przez rząd brytyjski. Stawia ona pod 

znakiem zapytania dotychczasowy dorobek w obszarze praw społecznych 

migrantów, stanowiących spory odsetek brytyjskiego społeczeństwa, 

zmieniając tym samym rozumienie prawa do równego traktowania jako 

podstawowego prawa jednostki, również obywateli niebrytyjskich.

S z w e d z k i  r a n n y  p t a s z e k

Bez wątpienia Szwecja jest krajem, w którym walka z dyskryminacją jest 

jednym z priorytetowych zadań w agendzie rządowej, a szwedzkie rozwią-

zania w zakresie równego traktowania są stawiane za przykład dla innych 

państw Unii Europejskiej. Nie oznacza to jednak, że w kraju tym nie wy-

stępuje dyskryminacja, o czym świadczą między innymi wyniki badań, do-

niesienia organizacji pozarządowych działających na rzecz równego trak-

towania czy skargi wnoszone do organu równościowego (Rydgren 2004).

Mimo to przyjęte rozwiązania systemowe, z jednej strony, pozwalają na 

przeciwdziałanie praktykom uderzającym w takie mniejszości, jak imi-

granci, z drugiej zaś strony – przewidują gwarancje ochrony ich praw.

W Szwecji stosunkowo długo nie uznawano testów dyskryminacyj-

nych jako wiarygodnej metody, dzięki której można obiektywnie wyka-

zać dyskryminację, szczególnie testów prowadzonych na potrzeby postę-

powań sądowych. Pierwsze badania naukowe zostały przeprowadzone 

przez szwedzką Radę do spraw Integracji na zlecenie Międzynarodowej 

Organizacji Pracy. Badania obejmowały serię testów korespondencyjnych 

w zatrudnieniu i były realizowane w latach 2005–2006. Wyniki ekspery-

mentu opublikowano w raporcie Magnusa Carlssona i Dana-Olofa Rootha 

(2006). Jeszcze przed rozpoczęciem badań przez Radę do spraw Integracji, 

w 2005 roku powstała w Szwecji parlamentarna Komisja do spraw Dyskry-

minacji z zadaniem zbadania zgodności szwedzkich rozwiązań w zakresie 

walki z dyskryminacją z wymaganiami dyrektyw unijnych. Dodatkowo 

dwóm innym komisjom polecono zbadanie strukturalnej dyskryminacji 
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na tle religijnym i etnicznym. Opublikowano dwa raporty: Niebiesko-żółty 

szklany dom – strukturalna dyskryminacja w Szwecji i Czarna księga inte-

gracji. Plan dla równości i spójności społecznej, zawierające wiele reko-

mendacji dla instytucji rządowych. Jednym z zaleceń było uwzględnienie 

testów dyskryminacyjnych jako metody badawczej wśród innych środków 

służących walce z dyskryminacją strukturalną.

Jeśli chodzi o prawodawstwo, regulacje antydyskryminacyjne funkcjo-

nowały w Szwecji na długo przed tym, zanim przyjęto dyrektywy unijne. 

Pierwszym aktem prawnym była ustawa o równych szansach z 1979 roku. 

Obecnie szwedzkie prawo równościowe obejmuje kilka aktów prawnych 

zakazujących dyskryminacji w różnych obszarach życia społecznego. 

Instytucja testów dyskryminacyjnych nie została uregulowana wprost 

w przepisach prawnych. W Szwecji przyjęto system opierający się na za-

sadzie wolności dowodowej. Oznacza ona, że sąd:

� może skorzystać z dowodu mającego znaczenie w danej sprawie, nie-

zależnie od tego, w jaki sposób został on zdobyty,

� ocenia dowód w związku z okolicznościami danej sprawy,

� nie może nie przyjąć dowodu z formalnych powodów.

Innymi słowy, to, że prawo milczy na temat testów dyskryminacyjnych, 

nie oznacza, że nie mogą być one przyjęte jako dowód w sprawie.

Mimo braku bezpośredniego uregulowania tej kwestii w przepisach 

prawnych, sądy zaakceptowały jako dowody wyniki testów przepro-

wadzanych zarówno przez indywidualne osoby, jak i grupowo. Było to 

wyraźne przyzwolenie dla organizacji pozarządowych na korzystanie 

z tego narzędzia, co nie oznacza, że nie napotykały one trudności w do-

wodzeniu dyskryminacji. Jeśli jednak testy dyskryminacyjne były dobrze 

zaplanowane i rzetelnie przeprowadzone, ich wyniki miały znaczną war-

tość dowodową w sądzie. Poza tym przyczyniły się one do udowodnienia 

dyskryminacji w sprawach, w których wydawało się to prawie niemoż-

liwe (por. Wencel 2010).

W 2009 roku szwedzki organ równościowy, Ombudsman do spraw 

Równego Traktowania (Equality Ombudsman), został poproszony o prze-

prowadzenie badań na temat dyskryminacji na rynku mieszkalnictwa. Pod 

koniec lipca 2010 roku rządowi przedstawiono raport z badań, w których 

zastosowano metodę testów dyskryminacyjnych. Badanie dotyczyło dys-

kryminacji ze względu na płeć, etniczność, religię lub wyznanie, niepeł-

nosprawność i orientację seksualną. Zbadano rynek wynajmu mieszkań, 
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wykonując blisko 400 rozmów telefonicznych ze 150 wynajmującymi 

w 90 różnych lokalizacjach (Kawesa 2011). Jeśli chodzi o rynek sprzedaży 

mieszkań, łącznie przeprowadzono ponad 40 wizyt w lokalach wystawio-

nych na sprzedaż w Sztokholmie, Helsingborgu i Lund. Badanie pokazało, 

że dyskryminacja jest bardziej powszechna na rynku wynajmu nierucho-

mości i najczęściej dotyka osoby pochodzenia fińskiego, Romów i muzuł-

manów. Dyskryminacja występowała zarówno w dużych i średnich mia-

stach, jak i w niewielkich miejscowościach. W badaniu ustalono także, że 

dyskryminacja mieszkaniowa jest zjawiskiem strukturalnym bezpośred-

nio wpływającym na codzienne życie ludzi, szczególnie migrantów. Mimo 

raportu ombudsmana rząd nie podjął żadnych działań w tym zakresie, 

raport zaś nie był odpowiednio rozpropagowany i w konsekwencji nie 

został wykorzystany do podniesienia świadomości w zakresie dyskrymi-

nacji na rynku mieszkaniowym. Takim obrotem sprawy były zawiedzione 

szczególnie organizacje pozarządowe, od dawna lobbujące za wykorzy-

staniem metody testów do badania nierówności w sektorze mieszkalni-

ctwa. Tym bardziej że w raporcie Drogi do praw szwedzki ombudsman 

zachęca lokalne organizacje działające na rzecz równego traktowania do 

przeprowadzania testów dyskryminacyjnych: „Jeśli właściciel nie odpo-

wiada na twoje pytania lub podejrzewasz, że niewłaściwe traktowanie, 

którego doświadczasz, szukając mieszkania do wynajęcia, może mieć pod-

łoże dyskryminacyjne, poproś znajomego lub kilkoro swoich znajomych, 

żeby również spróbowali wynająć to samo mieszkanie. Jeśli innej osobie, 

będącej w takiej samej sytuacji, co ty, zostanie zaproponowana umowa 

najmu, stanowi to uzasadnione podejrzenie dyskryminacji. Ombudsman 

do spraw Równego Traktowania wygrał sprawę właśnie na podstawie te-

stów dyskryminacyjnych” (Norber 2011).

Szwedzkie organizacje pozarządowe lobbują również za stosowa-

niem tego narzędzia jako oficjalnej metody badania dyskryminacji, mię-

dzy innymi w obszarze dóbr i usług. Także szwedzka Partia Zielonych 

w 2011 roku wystąpiła do rządu z propozycją prowadzenia regularnych 

testów w restauracjach – ze względu na występującą dyskryminację w do-

stępie do dóbr i usług (Kawesa 2011).

Podsumowując, testy dyskryminacyjne są przedmiotem zainteresowa-

nia różnych aktorów społecznych w Szwecji, między innymi organizacji 

pozarządowych czy ombudsmana. Sądy, mimo początkowych wątpliwo-

ści, dopuszczają wyniki testów jako dowody dyskryminacji w sprawach 
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o nierówne traktowanie. Na podstawie dostępnych danych można wy-

snuć wniosek, że metoda ta, choć znana i stosowana, jest niedoceniana 

przez decydentów politycznych – i to mimo prorównościowej polityki 

państwa. Niezależnie od tego, testy w Szwecji pełnią funkcję edukacyjną 

w społeczeństwie – zwracają uwagę na ważny problem społeczny, zwłasz-

cza na nierówne traktowanie imigrantów na rynku pracy i w sektorze 

mieszkalnictwa.

Węgierski dobry uczeń

Na Węgrzech od 2010 roku, czyli od czasu wygrania wyborów przez 

centroprawicową partię Fidesz i dojście do władzy Victora Orbana, pojęcie 

praw obywatelskich zmieniło swoje dotychczasowe znaczenie. W maju 

2013 roku Human Rights Watch opublikował raport, w którym krytyku-

je zmiany, jakie zaszły w węgierskim ustawodawstwie, jako godzące 

w demokrację i ograniczające prawa człowieka (HRW 2013). Co prawda 

w samym prawie antydyskryminacyjnym nie dokonano manipulacji skut-

kujących naruszeniem zasady równego traktowania (z wyjątkiem, jak 

twierdzą autorzy raportu, dyskryminacji środowisk LGBT – ze względu 

na zapis w konstytucji, mówiący o tym, że rodziną jest jedynie związek 

mężczyzny i kobiety), ale stanowisko rządu w sprawie tematu szeroko ro-

zumianych wolności i swobód obywatelskich sprawia, że trudno mówić 

o rozwoju polityki równościowej. Jeśli więc chcemy ukazać zmiany, jakie 

zaszły w postrzeganiu tematyki równego traktowania, musimy się cofnąć 

do pierwszych lat XXI wieku. W 2004 roku przyjęto rządowe rozporządze-

nie, uznające prawo węgierskiego organu równościowego do przeprowa-

dzania testów i prezentowania ich wyników w sądach. W rozporządzeniu 

można znaleźć między innymi definicję testu dyskryminacyjnego (art. 13 

ust. 1): „W związku z zachowaniem, środkiem, wymaganiem, zaniedba-

niem, wskazówką lub praktyką podmiotu domniemanej dyskryminacji, 

organ do spraw równego traktowania stawia w identycznej sytuacji dwie 

osoby, których różni jedynie określona cecha lub status [...], ale które są 

podobne z punktu widzenia innych cech, i bada czynność domniemanej 

dyskryminacji wobec tych osób, uwzględniając zasadę równego trakto-

wania” (Kádár 2011).

Artykuł ten stanowi również, że organ równościowy w toku podejmo-

wanych przez siebie czynności może stosować metodę testów dyskrymi-
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nacyjnych. Zgodnie z kolejnym ustępem tego artykułu, „wyniki testów 

mogą być użyte jako dowód w postępowaniach wszczętych z powodu 

naruszenia zasady równego traktowania”. Zapisanie w prawie takiej kom-

petencji organu stojącego na straży zasady niedyskryminacji było ogrom-

nym osiągnięciem, szczególnie biorąc pod uwagę to, że Węgry, podobnie 

jak Polska, nie mają długiej historii w zakresie prawa równościowego 

i polityki równościowej. Zaakceptowanie stosowania testów dyskrymi-

nacyjnych nastąpiło dzięki jednej organizacji pozarządowej – NEKI (Le-

gal Defence Bureau for National and Ethnic Minorities). Sądy pierwotnie 

nie uznawały bowiem wyników testów jako dowodów na dyskryminację 

(pierwsze powództwa w sprawach, w których wykorzystywano metodę 

testów, były wytaczane jeszcze przed zmianą prawa), ale po modyfikacji 

metodologii stosowanej przez NEKI zaczęły ją akceptować. Mimo że kwe-

stia ta wciąż wzbudzała kontrowersje, w coraz większej liczbie spraw testy 

były akceptowane jako dowody. W tamtym czasie NEKI prowadziła także 

działalność rzeczniczą – w trakcie konsultacji społecznych przy okazji two-

rzenia nowych przepisów antydyskryminacyjnych NEKI zwróciła uwagę, 

że „sama potrzeba przeprowadzania testów jest wyrazem słabości obec-

nie obowiązujących przepisów antydyskryminacyjnych” (Bodrogi 2003).

Jest w tym stwierdzeniu sporo racji, choć, z drugiej strony, wyniki testów 

dyskryminacyjnych mogą wskazać obszary, w których należy przyjąć 

regulacje prawne oraz podjąć lub zintensyfikować określone działania. 

Konieczność przeprowadzania testów może również zmusić do zastano-

wienia się nad tym, dlaczego i które z dotychczasowych rozwiązań się nie 

sprawdzają, jakie inne instytucje prawne czy gwarancje procesowe można 

wprowadzić, aby zapewnić większą ochronę ofiarom dyskryminacji.

Przepisy dotyczące testów mają zastosowanie wyłącznie w wymiarze 

działalności organu do spraw równego traktowania, nie dotyczą więc 

bezpośrednio postępowań sądowych. W tym wypadku stosuje się prze-

pisy kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z art. 164(1) węgierskiego 

kodeksu postępowania cywilnego, fakty potrzebne do rozstrzygnięcia 

sprawy co do zasady muszą być udowodnione przed sądem przez stronę 

zainteresowaną ich przyjęciem. Następnie kodeks stanowi, że sąd nie jest 

związany formalnymi zasadami dowodzenia w postępowaniu cywilnym 

i dysponuje swobodą oceną dowodów – może dopuścić „wszelkie inne do-

wody pozwalające na ustalenie okoliczności sprawy”. Zgodnie z tą regułą, 

sądy nie są niczym ograniczone w dopuszczaniu dowodów w rozpatry-

Status_tozsamosci.indd   114Status_tozsamosci.indd   114 2014-03-12   13:59:212014-03-12   13:59:21



115Testy dyskryminacyjne, prawo i polityka równościowa. Doświadczenia Polski...

wanej sprawie i mogą uznać za dowód zarówno zeznania świadków, jak 

i dokumenty – są one dowodem pod warunkiem, że „wyrażają myśli istoty 

ludzkiej”. Ponadto prawo zezwala na wszczęcie postępowania w swoim 

imieniu, ale również w imieniu i na rzecz innych osób, choć za ich zgodą. 

Co ważne, według węgierskiego prawa, istnieje możliwość dołączenia 

do akt sprawy raportu z testów dyskryminacyjnych jako dowodu i sto-

sowania testów w celu zdobycia dowodów, przyznaje się więc osobom 

testującym prawo występowania w roli powodów lub świadków. Testy 

dyskryminacyjne na Węgrzech mogą być stosowane w wypadku podej-

rzenia dyskryminacji z powodu wszystkich cech chronionych prawem i we 

wszystkich obszarach wskazanych w przepisach.

Podsumowując, przeprowadzanie testów zapoczątkowała organiza-

cja pozarządowa, która miała niewątpliwy wpływ na zmianę orzecznictwa 

i prawodawstwa. Sądy zaczęły uznawać wyniki testów jako dowody nie-

równego traktowania. W 2004 roku, przy okazji implementacji dyrektyw 

unijnych, wprowadzono zapisy wprost mówiące o możliwości stosowa-

nia tego narzędzia przez węgierski organ równościowy. Obecnie testy są 

głównie przeprowadzane przez organizacje pozarządowe, w szczególnych 

sytuacjach zaś organ do spraw równego traktowania korzysta z ekspertyz 

i testerów przygotowywanych przez NEKI. Na Węgrzech nie przeprowadza 

się jednak badań audytowych (na przykład testów korespondencyjnych), 

których wyniki mogłyby wskazywać obszary czy sektory, w jakich docho-

dzi do dyskryminacji danej grupy mniejszościowej. Największe sukcesy 

odniesiono w wypadku testów z udziałem aktorów w indywidualnych 

bataliach sądowych, co okazało się użytecznym środkiem gromadzenia 

dowodów również na potrzeby działalności lobbingowej i podnoszenia 

poziomu świadomości społecznej.

R ó w n e  t r a k t o w a n i e  p o  p o l s k u

Mogłoby się wydawać, że w Polsce w ostatnich latach zwiększa się 

zainteresowanie problematyką równego traktowania, o czym świadczą 

między innymi przyjęte rozwiązania prawne, aktywność rządu i organi-

zacji społecznych działających w tym obszarze. Jeśli jednak przyjrzeć się 

bliżej przesłankom stojącym za przyjęciem w 2010 roku tak zwanej usta-

wy równościowej, powołaniu organu do spraw równego traktowania czy 

stworzeniu Krajowego Programu na rzecz Równego Traktowania, to się 
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okaże, że większość działań jest podyktowana obowiązkami wynikającymi 

z uczestnictwa Polski w strukturach międzynarodowych, w tym Unii Eu-

ropejskiej, nie zaś autentyczną wolą walki z dyskryminacją i wrażliwością 

na istniejący od wielu lat w Polsce problem. Warto jednak przeanalizo-

wać, jakie inicjatywy i z jakim skutkiem były ostatnio podejmowane, jak 

wpłynęło na „polski krajobraz dyskryminacji” zaangażowanie partnerów 

społecznych w działania na rzecz równego traktowania oraz jakie płyną 

z tego wnioski i rekomendacje na przyszłość.

Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania

W maju 2010 roku Polska została pozwana przez Komisję Europejską 

przed Europejski Trybunał Sprawiedliwości za niepełną implementację 

dyrektywy 2000/43/WE. Jeszcze w tym samym miesiącu rząd przedstawił 

kolejny już projekt ustawy równościowej – zwanej ustawą o wdrożeniu 

niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. 

W czerwcu projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych 

i konsultacji społecznych. W grudniu 2010 roku ustawa została przyjęta, 

a 1 stycznia 2011 roku weszła w życie. Ustawa była – i jest nadal – szeroko 

krytykowana przez środowisko ekspertów, między innymi działających 

w organizacjach pozarządowych skupionych w nieformalnej Koalicji 

na rzecz Równych Szans. Ustawie zarzucono, że nie odpowiada w pełni 

wymaganiom dyrektyw równościowych, jest nieczytelna, nieprecyzyjna 

i zawiera wiele nieścisłości. Ponadto wprowadza nierówną ochronę dla 

różnych grup charakteryzujących się cechami, ze względu na które można 

doznać dyskryminacji. Poza tym ustawodawca zdecydował się na ograni-

czony i zamknięty katalog przesłanek, z których powodu można doznać 

dyskryminacji. Co więcej, ustawa nie wprowadza i nie wyjaśnia ważnych 

pojęć, jak dyskryminacja przez asocjację, dyskryminacja przez asumpcję 

czy dyskryminacja wielokrotna, funkcję organu do spraw równego trak-

towania powierza zaś urzędowi Rzecznika Praw Obywatelskich, który 

miał realizować nowe zadania „bezkosztowo”. Po niemal trzech latach 

obowiązywania ustawy, która nie była w żaden sposób „propagowana” 

przez rząd, można uznać, że jest ona instrumentem prawnym niemal nie-

wykorzystywanym, a jej postanowienia są znane jedynie wąskiemu gro-

nu specjalistów. Tym samym nie wzmocniła ona przestrzegania zasady 

równego traktowania w innych obszarach niż zatrudnienie, na przykład 
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pomoc społeczna, opieka zdrowotna, edukacja. Przepisy ustawy są, jak 

dotąd, martwym prawem, gdyż na jej podstawie nie została zasądzona 

ani złotówka odszkodowania za nieuzasadnione nierówne traktowanie.

Podczas konferencji „Prawo antydyskryminacyjne w Polsce – przepisy 

i praktyka stosowania”, która odbyła się w Gdańsku w grudniu 2012 roku, 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocniczka Rządu do spraw Równe-

go Traktowania, podkreśliła, że rok 2012 był rokiem „stawiania kropki nad 

i”, rok 2013 będzie zaś rokiem zmian legislacyjnych. Wygląda jednak na to, 

że była to obietnica bez pokrycia, mimo bowiem zgody pełnomocniczki co 

do konieczności nowelizacji ustawy, do dziś taki dokument nie wyszedł 

z jej biura. Jest nadzieja, że brzmienie ustawy zmieni się za sprawą posel-

skiego projektu nowelizacji ustawy, który przygotowali eksperci Koalicji 

na rzecz Równych Szans. W czerwcu 2013 roku projekt przeszedł pierwsze 

czytanie w sejmie i został skierowany do dalszych prac w Komisji Spra-

wiedliwości i Praw Człowieka, z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji 

Polityki Społecznej i Rodziny. Nawet jeśli proponowane zmiany zostaną 

przyjęte i ustawa w nowym kształcie wejdzie do porządku prawnego, na-

dal są potrzebne działania mające na celu pogłębienie wiedzy i podniesie-

nie świadomości na temat jej zapisów zarówno wśród osób doznających 

dyskryminacji, jak i w środowisku prawników, sędziów czy urzędników.

Testy dyskryminacyjne

W rozdziale drugim Kinga Wysieńska przedstawiła wyniki badania te-

stowego przeprowadzonego przez Instytut Spraw Publicznych, dotyczą-

cego sytuacji cudzoziemców na polskim rynku pracy. W ramach badania, 

w odpowiedzi na ogłoszenia o naborze pracowników, do pracodawców 

były wysyłane dwa zestawy życiorysów i listów motywacyjnych – Polaka 

(Polki) i cudzoziemca (cudzoziemki) z Ukrainy lub Wietnamu. Kandydaci 

i kandydatki mieli takie samo wykształcenie i doświadczenie. Celem ba-

dania było sprawdzenie, jakiego wyboru spośród dwóch identycznych 

kandydatów dokona pracodawca. Wyniki testu wskazują różnice w trak-

towaniu Polaków i cudzoziemców na rynku pracy, pracodawcy bowiem 

preferowali kandydatów z obywatelstwem polskim.

Kolejnym testem, tym razem z udziałem aktorów, było badanie dyskry-

minacji w dostępie do klubów nocnych. W nocy z 5 na 6 marca 2011 roku 

w Warszawie przeprowadzono test dyskryminacyjny, który miał na celu 
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zbadanie, czy osoby o niepolskim pochodzeniu etnicznym (niebiałym kolo-

rze skóry) są dyskryminowane przy wejściu do klubów nocnych. Podobne 

testy odbyły się w tym samym czasie między innymi w Paryżu, Oslo, Ko-

penhadze oraz Sztokholmie (łącznie w piętnastu państwach europejskich), 

gdzie pary testerów (osoba o białym i niebiałym kolorze skóry) sprawdzały, 

czy w klubach występuje zjawisko negatywnej selekcji osób o innym ko-

lorze skóry lub pochodzeniu etnicznym. W Polsce w teście wzięło udział 

dwunastu mężczyzn – sześciu Polaków (tak zwani biali testerzy) i sześciu 

Afrykańczyków (tak zwani czarni testerzy). Uczestnicy byli dobrani pod 

względem fizyczności (atrakcyjności), ubioru, zachowania, tak aby obiek-

tywnie różniła ich jedynie cecha, ze względu na którą mogą doznać innego 

traktowania, czyli kolor skóry. Podczas testu czarnym testerom nie udało 

się wejść do trzech z ośmiu badanych klubów, podczas gdy ich „białych 

odpowiedników” wpuszczano bez problemu. Powody odmów wejścia 

do lokali podawane przez selekcjonerów były różne, między innymi „nie 

da rady”, „impreza zamknięta”. Na podstawie wyników tego testu nie 

można postawić tezy o dyskryminacji migrantów w dostępie do klubów 

nocnych ani określić tych lokali mianem dyskryminujących, ale w trzech 

konkretnych wypadkach można mówić o bezprawnym, nieuzasadnionym 

obiektywnymi przesłankami nierównym traktowaniu. Była to jednorazo-

wa akcja społeczna, przeprowadzona niemal bezkosztowo dzięki pomocy 

studentów testerów, zorganizowana przez ekspertów z organizacji poza-

rządowych, przy udziale niezależnych mediów i moral witness, którego 

funkcję pełniła Pełnomocniczka Prezydent miasta stołecznego Warszawy 

do spraw Równego Traktowania. Akcja ta zwróciła jednak uwagę na szer-

szy problem dyskryminacji w dostępie do dóbr i usług w stolicy, powodu-

jąc konkretne działania ze strony Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, 

o czym będzie jeszcze mowa.

W tym miejscu należy przedstawić jeszcze jedno badanie metodą eks-

perymentalną, jakie zrealizowano w ostatnim czasie w Polsce. W grudniu 

2012 roku oraz na przełomie stycznia i lutego 2013 roku Instytut Spraw 

Publicznych przeprowadził serię testów dyskryminacyjnych na rynku 

mieszkaniowym (Wysieńska 2014). Miały one na celu zbadanie poziomu 

dyskryminacji migrantów (uchodźców) w dostępie do usług wynajmu lo-

kali mieszkalnych. W teście zastosowano procedurę testu telefonicznego, 

polegającą na tym, że dwie osoby – Polak (Polka) i migrant (migrantka), 

uchodźcy z Czeczenii lub Białorusi – odbywały w krótkim odstępie czasu 
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rozmowę telefoniczną w sprawie tego samego ogłoszenia o wynajmie 

mieszkania. W trakcie rozmowy testerzy badali trzy rodzaje reakcji właś-

cicieli mieszkań na pytanie o to, czy: ogłoszenie jest aktualne, istnieje moż-

liwość podpisania umowy najmu, właściciel zgadza się na zameldowanie. 

Rozmowy odbywały się według ustalonego wcześniej scenariusza, a od-

powiedzi oferentów na zadawane pytania i wszystkie inne reakcje były 

notowane w specjalnym protokole (formularzu przebiegu testu). Testerzy 

otrzymali również wcześniej „sylwetki” osób poszukujących mieszkania 

i musieli nauczyć się swojej roli tak, aby nie wzbudzać żadnych podejrzeń. 

Co ważne, między dzwoniącymi nie było różnic w zakresie możliwości fi-

nansowych, deklarowanego okresu najmu, liczby osób mających zamiesz-

kać w lokalu. Wykonano łącznie blisko 400 telefonów do wynajmujących 

jedno- lub dwupokojowe mieszkanie w Pruszkowie (w ramach pretestu), 

Warszawie, Lublinie i Białymstoku. Nie wchodząc w zawiłości metodolo-

giczne testu i sposób obliczania jego wyników, można następująco podsu-

mować otrzymane rezultaty: zaobserwowano dyskryminację uchodźców 

w badanym obszarze, jeśli bowiem wynajmujący miał wybór między Po-

lakiem (Polką) a uchodźcą (uchodźczynią), w ponad jednej piątej sytuacji 

wybierał Polaka (Polkę). Następnie się okazało, że trudniej jest wynająć 

mieszkanie kobiecie niż mężczyźnie, gdyż jeśli właściciel miał wybór mię-

dzy osobami tej samej narodowości różniącymi się płcią, częściej wybierał 

mężczyznę. Interesujące jest to, że płeć w połączeniu z narodowością jesz-

cze inaczej wpływa na preferencje właścicieli – mężczyznom uchodźcom 

(szczególnie Czeczenom) było zdecydowanie trudniej wynająć mieszkanie 

niż mężczyznom Polakom. „Uplasowali” się oni na samym końcu w hierar-

chii preferencji: za kobietami Polkami, Czeczenkami, Białorusinami i Bia-

łorusinkami. Jeśli chodzi o kobiety, uchodźczynie miały mniejsze szanse 

w porównaniu z Polkami. Z testu również wynikło, że status rodzinny nie 

ma większego znaczenia – podobnie traktowano osoby samotne i mające 

rodzinę. Podsumowując, właściciele wynajęliby mieszkanie najchętniej 

Polakowi (Polce), mniej chętnie Czeczence, następnie Białorusinowi (Bia-

łorusince), a na końcu Czeczenowi. Wyniki tego testu pośrednio potwier-

dzają zaobserwowane we wcześniejszych badaniach (Wysieńska 2013;

Wysieńska, Ryabińska 2010) problemy bezdomności i wykluczenia miesz-

kaniowego osób objętych ochroną międzynarodową. O niepokojącej 

sytuacji mieszkaniowej migrantów w Polsce od lat donoszą również or-

ganizacje działające na rzecz poprawy sytuacji tych osób. Wszystkie te 
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dane powinny być zatem odczytane już nie jako pomarańczowe światło 

ostrzegawcze, ale jako światło czerwone – alarmujące o poważnym prob-

lemie społecznym, który absolutnie powinien być systemowo rozwiązany 

możliwie najszybciej.

Pozostając w obszarze mieszkalnictwa, na koniec warto jeszcze 

wspomnieć o teście, którego wyniki zostały wykorzystane do celów li-

tygacyjnych w konkretnej sprawie przed sądem. Pod koniec 2012 roku 

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej złożyło w Sądzie Okręgowym w War-

szawie pozew przeciwko gminie Pruszków o dyskryminację ze względu 

na narodowość w dostępie do gminnych usług socjalnych. W sprawie tej 

chodziło o odmowę możliwości ubiegania się o mieszkanie z zasobów 

komunalnych przez rodzinę uchodźczą pochodzącą z Czeczenii. Zgodnie 

ze stanowiskiem urzędu, mogą się o nie ubiegać wyłącznie stali miesz-

kańcy Pruszkowa, za których urzędnicy uznają tylko osoby zameldowane 

w Pruszkowie. Żądania zawarte w pozwie to między innymi zadośćuczy-

nienie i przeprosiny. Nowatorskim pomysłem, jaki się zrodził w toku anali-

zy sprawy, było uwzględnienie wśród żądań przyjęcia przez Urząd Miasta 

Pruszkowa polityki równościowej (polityki w sprawie równego traktowa-

nia). Miałaby ona polegać na zapewnieniu równego traktowania między 

innymi ze względu na płeć, rasę (kolor skóry), pochodzenie etniczne, na-

rodowość, szczególnie w zakresie dostępu do usług socjalnych świad-

czonych przez Miasto Pruszków, która będzie obowiązywała wszystkie 

organy pozwanego i wszystkie podległe mu jednostki. Ponadto Pruszków 

miałby wprowadzić skuteczne procedury związane z załatwianiem wpły-

wających do urzędu skarg dotyczących ewentualnych naruszeń polityki 

w sprawie równego traktowania, przewidujące wyznaczenie pełnomocni-

ka do spraw równego traktowania, któremu będą przysługiwały określone 

kompetencje i na którym będą ciążyły określone obowiązki w powyższym 

zakresie. Powinny być również wprowadzone zasady monitorowania, czy 

polityka w sprawie równego traktowania została poprawnie wdrożona 

i jest przestrzegana przez organy pozwanego. Treść polityki miałaby być 

zamieszczona na stronie internetowej urzędu.

W pozwie wniesiono o dopuszczenie dowodu z wyników testu dyskry-

minacyjnego, przeprowadzonego w grudniu 2012 roku przy udziale Insty-

tutu Spraw Publicznych, w związku z trudnością w uzyskaniu zameldo-

wania przez osoby narodowości czeczeńskiej na terenie Pruszkowa. Test 

na potrzeby sprawy sądowej był wykonany w ramach pilotażu opisanego 
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wyżej testu mieszkaniowego, według ściśle określonej procedury. Test 

miał zbadać, czy Czeczenki mają szczególny problem z uzyskaniem zamel-

dowania na terenie Pruszkowa, co potwierdził wynik testu. Okazało się, że 

Czeczenki miały większy problem z uzyskaniem zgody na zameldowanie 

– w ich wypadku zgoda ta została wyrażona jedynie w czterech z dwudzie-

stu pięciu rozmów, w wypadku Polek – w dziewięciu rozmowach. Ponie-

waż sprawa jest jeszcze w toku, brak informacji o ewentualnym przyjęciu 

czy odrzuceniu przez sąd dowodu z testu. Orzeczenie w sprawie Pruszko-

wa będzie precedensowe nie tylko ze względu na zgłoszenie po raz pierw-

szy w Polsce tego typu dowodu i żądanie przyjęcia polityki równościowej, 

ale także ze względu na zastosowanie przepisów ustawy równościowej, 

na podstawie której wniesiono powództwo.

Działania władz Warszawy na rzecz równego traktowania – klauzula antydyskryminacyjna

Wracając do opisanego wyżej testu z udziałem aktorów, należy za-

uważyć, że „Noc Testów” i wywołany nią temat utrudnień w dostępie do 

warszawskich klubów nocnych spowodowały szybką i zdecydowaną reak-

cję stołecznego ratusza. Zanim jednak do tego doszło, jesienią 2010 roku 

Zarząd Dzielnicy Śródmieście przyjął stanowisko, w którym między inny-

mi zobowiązał Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w tej dzielnicy 

„w przygotowywanych przetargach i konkursach ofert oraz przy wyborze 

najemców w trybie pozakonkursowym do wprowadzenia zastrzeżenia, 

że w przypadku działalności kulturalnej, gastronomicznej i rozrywkowej, 

dostęp do usług oferowanych w lokalu nie może być ograniczony na pod-

stawie nieokreślonych, uznaniowych kryteriów wprowadzanych przez 

najemcę – tzw. selekcja”. To, co zostało zaobserwowane podczas „Nocy 

Testów”, czyli nierówne potraktowanie osób o czarnym kolorze skóry 

przy wejściu do trzech klubów nocnych, uznano jako „selekcję”. Między 

innymi w celu wyjaśnienia, czym był przeprowadzony test, jak rozumieć 

zjawisko dyskryminacji i co miasto może zrobić z tym problemem, Karo-

lina Malczyk-Rokicińska, Pełnomocniczka Prezydent miasta stołecznego 

Warszawy do spraw Równego Traktowania, zorganizowała cykl spotkań 

„okrągłego stołu”. Uczestniczyli w nich przedstawiciele organizacji po-

zarządowych, klubów i selekcjonerów oraz urzędnicy. Uczestnicy spot-

kań zastanawiali się nad tym, czym różni się selekcja od dyskryminacji, 

w jaki sposób nie łamać przepisów prawa i jak chronić osoby narażone 
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na dyskryminację. Można stwierdzić, że były to pierwsze w historii spot-

kania partnerów biznesowych z urzędnikami i przedstawicielami orga-

nizacji pozarządowych, zastanawiających się wspólnie nad problemem 

dyskryminacji w dostępie do dóbr i usług w Polsce. Jednym z rezultatów 

tych rozmów było stworzenie klauzuli – zapisów antydyskryminacyjnych 

w regulaminach klubów i umowach najmu na lokale między Urzędem 

Miasta Stołecznego Warszawy a właścicielami klubów. Na ich podstawie 

byłoby możliwe wypowiedzenie umowy najmu lokalu miejskiego firmie 

naruszającej ten zakaz. Celem klauzuli jest przede wszystkim ochrona 

usługobiorców przed dyskryminującymi praktykami, ale także zachęca-

nie usługodawców (najemców) do przeszkolenia swojego personelu w za-

kresie znajomości klauzuli, wyjaśnienia podstawowych pojęć oraz prak-

tycznego zastosowania prawa antydyskryminacyjnego przy sprzedaży 

towarów i oferowaniu usług. Ponadto, zgodnie z klauzulą, najemca miałby 

dołożyć wszelkich starań w celu zapoznania osób niezależnie świadczą-

cych usługi lub sprzedających towary w lokalu najemcy z podstawowy-

mi zasadami klauzuli. Jeśli chodzi o sankcje, to w wypadku stwierdzenia 

rażącego, uporczywego lub niedbałego naruszenia zasady równego trak-

towania (szczególnie potwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu 

lub powtarzającymi się skargami) miasto mogłoby wypowiedzieć umowę 

najmu. Wypadki naruszeń mogłyby być potwierdzone przez organizacje 

pozarządowe, działające w tym zakresie w porozumieniu z wynajmującym 

lokale. Pod tym sformułowaniem kryje się możliwość przeprowadzania 

testów dyskryminacyjnych, mających na celu potwierdzenie lub wyklucze-

nie dyskryminacji w dostępie do tych lokali. Z informacji uzyskanych od 

urzędników warszawskiego ratusza w czerwcu 2013 roku wynika, że trwa-

ją jeszcze konsultacje uchwały w dwóch komisjach dialogu społecznego, 

po czym trafi ona do Warszawskiej Rady Pożytku Publicznego, a następnie 

do Rady Miasta. Dopiero wówczas zostanie ona ogłoszona rozporządze-

niem Prezydent Warszawy.

Jak pokazuje dobra praktyka stołecznego ratusza, innym sposobem 

wykorzystania testów dyskryminacyjnych może być weryfikacja, czy 

określone podmioty, w tym wypadku warszawskie lokale gastronomicz-

ne i kluby nocne, wykonują właściwie powierzone im zadania i czy nie 

naruszają przepisów w zakresie prowadzonej przez siebie działalności. 

Również w przygotowywanym przez władze Warszawy programie „Róż-

norodna Warszawa” zaproponowano wprowadzenie testów jako jednego 
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ze wskaźników osiągnięcia założonych w nim celów. Ze względu jednak 

na przekładany z roku na rok termin rozpoczęcia programu, trudno prze-

widzieć, w jaki sposób i czy w ogóle narzędzie to zostanie wykorzystane.

Rząd a testy dyskryminacyjne

Zgodnie z ustawą o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europej-

skiej w zakresie równego traktowania, zadania dotyczące realizacji zasa-

dy równego traktowania są realizowane przez Pełnomocnika Rządu do 

spraw Równego Traktowania i Rzecznika Praw Obywatelskich, któremu 

powierzono zadania tak zwanego organu równościowego. W grudniu 

2011 roku na stanowisko pełnomocniczki rządu została powołana Agniesz-

ka Kozłowska-Rajewicz, która zastąpiła odwołaną z tego stanowiska, kon-

trowersyjną i krytykowaną Elżbietę Radziszewską.

Jednym z zadań wynikających z ustawy o wdrożeniu niektórych prze-

pisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania jest opracowa-

nie przez pełnomocnika Krajowego Programu Działań na rzecz Równego 

Traktowania. Dokument taki został przygotowany z niemal rocznym opóź-

nieniem – dopiero w lipcu 2013 roku projekt programu po konsultacjach 

został skierowany do Komitetu Stałego Rady Ministrów. Są jednak spore 

szanse, że niedługo zacznie on obowiązywać.

Nie jest możliwe omówienie całego programu – ze względu na zakre-

ślone ramy przedmiotowej analizy, celowo ograniczone do tematyki te-

stów dyskryminacyjnych. Warto jednak podkreślić, że pierwotnie, w wersji 

z lutego 2013 roku, program dwukrotnie uwzględniał zagadnienie testów. 

Po pierwsze, w diagnozie zjawiska odwoływał się do pilotażowych testów 

przeprowadzonych na rynku pracy przez Instytut Spraw Publicznych 

w 2010 roku. Co jednak ważniejsze, jednym z działań prowadzących do 

osiągnięcia wyznaczonego celu, jakim jest „Wspieranie grup narażonych 

na dyskryminację ze względu na wiek, niepełnosprawność, pochodzenie 

narodowe i etniczne, orientację seksualną oraz migrantek i migrantów na 

rynku pracy” (cel szczegółowy 2.1), miało być wykorzystanie testów dyskry-

minacyjnych jako narzędzia monitoringu sytuacji osób z grup narażonych 

na dyskryminację na rynku pracy (pkt 4). Tymczasem zarówno w wersji 

dokumentu z 4 czerwca (projekt po uzgodnieniach międzyresortowych), 

jak i z 20 czerwca 2013 roku, skierowanego do Komitetu Stałego Rady Mi-

nistrów, działanie to w ogóle zostało wykreślone. Trudno ocenić, dlaczego 
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zdecydowano się na usunięcie tego punktu, gdyż żaden z resortów nie 

zgłaszał do niego zastrzeżeń. Zmiana ta nie została także uwzględniona 

w tabeli rozbieżności. Można jedynie ubolewać, że mimo dostrzeżenia po-

tencjału tej metody jako jednego ze sposobów badania zjawiska dyskry-

minacji, rząd w ostatniej chwili wycofał się z tego pomysłu. Niezależnie od 

tego, na pewno warto śledzić realizację Krajowego Programu Działań na 

rzecz Równego Traktowania i propagować metodę testów przy tworzeniu 

założeń do nowego programu na kolejne lata.

P o d s u m o w a n i e

W niniejszym rozdziale celowo pominięto działania na rzecz równego 

traktowania podejmowane przez różne podmioty sektora publicznego czy 

prywatnego, między innymi organizacje poradnicze i rzecznicze udzielają-

ce nieodpłatnej pomocy prawnej osobom doświadczającym dyskrymina-

cji. Nie uwzględniono dorobku rzecznika praw obywatelskich, pełniącego 

obecnie funkcję organu do spraw równego traktowania, czy różnych dzia-

łań Pełnomocniczki Prezydent miasta stołecznego Warszawy do spraw 

Równego Traktowania i Komisji Dialogu Społecznego do spraw Równego 

Traktowania. Przedmiotem analizy było zbadanie, czy i w jakim stopniu 

testy dyskryminacyjne mogą być wykorzystywane do celów innych niż 

naukowe i litygacyjne.

Doświadczenia takich państw, jak Wielka Brytania, Szwecja czy Wę-

gry, pokazują, że testy dyskryminacyjne stanowią dobry sposób zwrócenia 

uwagi na zjawisko nierównego traktowania w życiu społecznym. Potwier-

dzają to także pierwsze polskie testy przeprowadzone w ostatnich trzech 

latach. Dodatkowo na Węgrzech, w wyniku nagłośnienia nowej i kontro-

wersyjnej metody, doszło do zmiany prawa i praktyki orzeczniczej. W tym 

kraju, ale również w Szwecji, testy mogą być – i są – wykorzystywane 

w celach litygacyjnych, sądy bowiem coraz chętniej dopuszczają takie 

dowody. Odnosi się jednak wrażenie, że potencjał metody testów dys-

kryminacyjnych nie do końca jest poznany, doceniony i w związku z tym 

wykorzystywany, mógłby zaś być – choćby do regularnego sprawdzania 

efektywności podejmowanych działań (na przykład regulacji prawnych) 

zmierzających do ograniczenia dyskryminacji. Tym samym wyniki testów 

(pod warunkiem, że testy te byłyby przeprowadzane systematycznie i przy 

zastosowaniu ściśle przestrzeganej metodologii) mogłyby wskazać, w ja-
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kich obszarach i wśród jakich grup społecznych powinny być podejmowa-

ne działania na rzecz równego traktowania. Uzyskane dane mogą bowiem 

stanowić punkt wyjścia przyjęcia określonych programów, rozwiązań czy 

podjęcia interwencji. W wypadku warszawskich klauzul antydyskrymina-

cyjnych w umowach najmu tak właśnie się stało, czego katalizatorem 

była „Noc Testów” w 2011 roku. Nie wiadomo jeszcze jednak, jaka będzie 

praktyka ich stosowania, poza tym do dziś klauzula wciąż nie weszła w ży-

cie. Krytycznie należy ocenić decyzję o usunięciu z Krajowego Programu 

Działań na rzecz Równego Traktowania zapisu mówiącego o możliwości 

stosowania metody testów przy jego realizacji. Niewątpliwym sukcesem 

ostatnich lat jest jednak przeprowadzenie trzech testów przy zastosowa-

niu odmiennej metodologii w trzech różnych obszarach życia: na rynku 

pracy, w dostępie do dóbr i usług oraz mieszkalnictwie. Zarówno euro-

pejskie, jak i polskie doświadczenia pokazują, że bez zaangażowania or-

ganizacji społecznych temat testów dyskryminacyjnych nie dotarłby do 

szerszej publiczności, a pozostałby znany jedynie wąskiemu gronu specja-

listów. Warto, aby problematyka ta była kontynuowana i rozwijana przez 

decydentów politycznych, urzędników czy organ do spraw równego trak-

towania, co sprawi, że nie pozostanie ona wyłącznie w gestii aktywistów 

działających na rzecz równego traktowania.
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mechanizmów dyskryminacji i wykluczenia. Współtworzyła Warszawski 

Program Antydyskryminacyjny „Różnorodna Warszawa”.

Katarzyna Wencel jest prawniczką, absolwentką Kolegium Europejskiego 

w Brugii. Pracowała w Ministerstwie Sprawiedliwości na stanowisku do 

spraw współpracy z organizacjami międzynarodowymi w zakresie praw 

człowieka. Doktorantka w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii 

Nauk. Członkini Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, gdzie zajmuje się 

przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na kolor skóry, pochodze-

nie etniczne czy narodowość oraz prowadzi działania monitoringowe 

i rzecznicze w obszarze równego traktowania. Autorka i współautorka 

wielu publikacji na temat cudzoziemców i dyskryminacji.
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