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Agnieszka Tyburcy, Izabela Sokal
Dyskryminacja w ofertach pracy w przemyśle 
spożywczym

Dyskryminacja w zatrudnieniu stanowi poważny problem w Polsce, pomimo tego, 
że jest zabroniona przez prawo. Występuje ona zarówno w ofertach pracy, jak  
i w dalszych etapach rekrutacji. W niniejszym artykule przedstawiono skalę 
dyskryminacji w ogłoszeniach o pracę. Przeanalizowano 201 ofert w przemyśle 
spożywczym tej branży. Co dziesiąta oferta pracy zawierała elementy preferujące 
określoną grupę społeczną względem innych. Najczęściej występowała dys-
kryminacja ze względu na płeć (13 ofert zawierało sformułowania preferujące 
mężczyzn). W 4 ogłoszeniach o pracę preferowano osoby zdrowe, a w 2 – osoby 
młode. W artykule podano również zalecenia dla pracodawców dotyczące formu-
łowania ofert pracy.

Słowa kluczowe: dyskryminacja (discrimination), oferty pracy (job offer), płeć (sex), wiek (age), nie-
pełnosprawność (disability), przemysł spożywczy (food industry)

Wstęp

Dyskryminacja (discrimino – rozróżniam) oznacza nierówne traktowanie osób 
znajdujących się w tej samej sytuacji. Jest to zjawisko bazujące na uprzedzeniach 
do danej grupy, naruszające godność człowieka i zabronione przez prawo (Zybała, 
2010; Branka i wsp., 2010). Z psychologicznego punktu widzenia mechanizm po-
wstawania dyskryminacji jest następujący (Branka i wsp., 2010; Zawadzki, 2011):

stereotypy + emocje = uprzedzenia
uprzedzenia + władza (szeroko rozumiana) = dyskryminacja
Artykuł 33. 2. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mówi, że: „Kobieta i męż-

czyzna mają w szczególności równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów, 
do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości (…) (Konstytucja RP, 
2001, s 8).

Zgodnie z artykułem 183a kodeksu pracy (2009, s. 11): „pracownicy powinni być 
równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków 
zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwali-
fikacji zawodowych, w szczególności bez względu na: płeć, wiek, niepełnospraw-
ność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, 
pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na za-
trudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wy-
miarze czasu pracy”. Natomiast artykuł 113 mówi, że: „jakakolwiek dyskryminacja 
w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia (…) jest niedopuszczalna” (Anonim, 
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2004a). Zakaz dyskryminacji obejmuje zatem nie tylko pracowników, ale również 
kandydatów do pracy. Skala tego zjawiska była badana przez różne organizacje. Ba-
dania przeprowadzone przez Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej wykazały, że 
do naruszenia prawa doszło w przypadku 5% ogłoszeń – badaniami objęto 37 000 
ofert pracy (Anonim, 2004a). Natomiast badania przeprowadzone przez Kędziorę 
i wsp. (2009) wykazały, że dyskryminacja wystąpiła w 40,5% ofert pracy (przeanali-
zowano ponad 60 000 ofert). Błędy popełnione w ofertach pracy mogą skutkować 
kosztownym procesem sądowym i pogorszeniem wizerunku firmy (Chakowski, Ci-
szek, 2007). Wykres 1 przedstawia liczbę spraw sądowych w Polsce dotyczących 
dyskryminacji w zatrudnieniu (art. 113 k.p.), rozpatrywanych w sądach pierwszej 
instancji. W latach 2007–2012 liczba procesów sądowych związanych z omawia-
nym zagadnieniem wahała się od 63 do 135 i wykazywała tendencję wzrostową, 
co potwierdza fakt, że dyskryminacja w procesie rekrutacji nadal jest problemem. 
Cytowane wcześniej badania (Anonim, 2004a; Kędziora i wsp., 2009) wskazują, że 
liczba sytuacji, w których doszło do naruszenia prawa, wyraża się w tysiącach. Na-
tomiast dane przedstawione na wykresie 1 są o dwa rzędy wielkości niższe. Może to 
świadczyć o tym, że zbyt mało spraw związanych z dyskryminacją podczas rekruta-
cji trafia na wokandę sądową.

Wykres 1. Liczba spraw sądowych dotyczących dyskryminacji w zatrudnieniu 
w latach 2007–2012

Źródło: opracowanie własne na podstawie (www.isws.ms.gov.pl) 

Również akty prawne Wspólnoty Europejskiej propagują równe traktowanie ko-
biet i mężczyzn (artykuł 141 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz 
Dyrektywa Rady 76/207/EWG z 9 lutego 1976 w sprawie wprowadzenia w życie 
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zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, 
kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy) (Maliszewska-Nienartowicz, 
2008). Artykuł 10 Traktatu o funkcjonowaniu UE zawiera informację o obowiązku 
zwalczania dyskryminacji ze względu na: płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię lub 
światopogląd, niepełnosprawność, wiek i orientację seksualną (Praca zbiorowa, 2007; 
Śledzińska-Simon, 2011). Natomiast Dyrektywa 2000/787/EC zabrania bezpośred-
niej i pośredniej dyskryminacji ze względu na wiek (Bevit i wsp., 2006).

Materiał badawczy

Celem artykułu jest przedstawienie skali i rodzajów dyskryminacji w ofertach pra-
cy w przemyśle spożywczym dostępnych na stronie www.pracuj.pl w okresie od  
27 listopada 2012 do 25 stycznia 2013 roku oraz od 19 lipca 2013 do 8 października 
2013 roku. 

W analizowanych przedziałach czasowych na wyżej wymienionej stronie dostęp-
nych było 201 ofert pracy pochodzących z różnych branż przemysłu spożywcze-
go. Wykres 2 przedstawia liczbę ofert pracy pochodzących z poszczególnych branż 
przemysłu spożywczego wraz z liczbą ofert zawierających elementy dyskryminacji. 

Wykres 2. Liczba ofert pracy z różnych branż przemysłu spożywczego  
oraz liczba ofert zawierających treści dyskryminacyjne

Źródło: opracowanie własne
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Wśród analizowanych ofert 35 pochodziło z przedsiębiorstw wielobranżowych, 
37 – z branży mięsnej, 22 – z piekarniczej, 18 – z cukierniczej, 16 – z branży kon-
centratów spożywczych, 15– z browarniczej, 13 – z owocowo-warzywnej, 11 –  
z mleczarskiej, 10 – ze zbożowo-młynarskiej, 9 – z zakładów produkujących napoje,  
5 – z branży spirytusowej, a w przypadku 5 pochodzących z agencji pośrednictwa 
pracy oferta zawierała jedynie informację, że jest to przemysł spożywczy. Były rów-
nież ogłoszenia (5), które pochodziły z zakładów produkujących gumę do żucia lub 
bakalie; w niniejszej pracy zakwalifikowano je jako „inne”. 

Na rysunku 1 przedstawiono liczbę ofert pracy w zależności od województw, 
z których pochodziły. Najwięcej ofert pochodziło z województw mazowieckiego 
oraz wielkopolskiego, najmniej natomiast ze świętokrzyskiego, warmińsko-mazur-
skiego i podlaskiego (13 ogłoszeń pochodziło z zagranicy). 

Rysunek 1. Liczba ofert pracy z poszczególnych województw

Źródło: opracowanie własne 

 W tabeli 1 przedstawiono występowanie różnych form dyskryminacji w analizo-
wanych ofertach. W 18 ofertach (9% wszystkich ofert) występowała dyskryminacja. 
W 13 z nich odnotowano dyskryminację ze względu na płeć, w 2 – ze względu na 
wiek, a w – 4 ze względu na niepełnosprawność. W jednym ogłoszeniu wystąpiły 
dwie formy dyskryminacji.
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Tabela 1. Występowanie różnych rodzajów dyskryminacji w zależności  
od stanowiska pracy

Lp. Stanowisko Rodzaj dyskryminacji
płeć wiek niepełno-

sprawność
  1 pakowacz   X
  2 maszynista chłodniczy  X  
  3 kierownik zmiany w dziale produkcji X   
  4 pełnomocnik ds. systemów zarządzania jakością X   
  5 technolog żywności X   
  6 pracownik produkcji /kontroler jakości/ X   
  7 wykrawacz X   
  8 piekarz X   
  9 kierowca kat. B X   
10 piekarz X   
11 liniowy/brygadzista X   
12 pracownik produkcji/sortowacz X   
13 pracownik biurowy X   
14 inspektor ds. BHP X   
15 magazynier/kierowca kat. B   X
16 magazynier/kierowca kat. B   X
17 operator maszyn X   
18 pracownik produkcji  X X
SUMA 13 2 4

Źródło: opracowanie własne

Dyskryminacja ze względu na płeć

Dyskryminacja ta występuje w postaci nazwy stanowiska, na które poszukuje się 
kandydata. Niektóre zawody nie mają męskiego lub żeńskiego odpowiednika w ję-
zyku polskim, co może sugerować, że o pracę powinny się ubiegać osoby okre-
ślonej płci (Anonim, 2004a). Pewnym sposobem na uniknięcie tego rodzaju dys-
kryminacji jest tworzenie neologizmów. Jest to praktyka bardzo popularna obecnie  
w Niemczech (obawa o powództwo o dyskryminację jest silniejsza od poprawności 
językowej). Natomiast w Wielkiej Brytanii pracodawcy wskazują w ofercie pracy, że 
na dane stanowisko mogą aplikować zarówno kobiety, jak i mężczyźni (Chakowski, 
Ciszek, 2005).
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W analizowanych ofertach najczęściej występowała dyskryminacja ze względu 
na płeć (stanowiła ona 68% wszystkich form dyskryminacji). Tego typu ogłoszenia 
o pracę dotyczyły branży piekarskiej (5 ofert), mięsnej (3), koncentratów (2), cukier-
niczej (1), w przedsiębiorstwie wielobranżowym (1) i w ofercie pochodzącej z agen-
cji pośrednictwa pracy (1). Nazwy stanowisk, których dotyczyła ta forma dyskrymi-
nacji, nie mają żeńskiego odpowiednika w języku polskim (magazynier, inspektor, 
operator, pakowacz, maszynista, technolog, piekarz itp.) Jedynie nazwa „kierownik” 
ma swoją żeńską formę – „kierowniczka”. Zwrot „zatrudnię piekarza” czy „zatrud-
nię sortowacza” może sugerować, że pracodawca chce zatrudnić na tym stanowisku 
mężczyznę. Sformułowanie takie może być użyte jedynie wtedy, gdy pracodawca 
jest w stanie udowodnić, że na dane stanowisko potrzebny jest właśnie mężczyzna 
(Ciupa, 2006a). W jednej z ofert pracy na stanowisko pracownika produkcji pojawi-
ło się sformułowanie „mile widziane na stanowisku są kobiety”. Zapis taki można 
różnie rozumieć: może to być zachęta dla kobiet do aplikowania na to stanowisko, 
a może to być również forma dyskryminacji mężczyzn. Poprawna oferta powinna 
zawierać sformułowanie „zatrudnię pracownika na stanowisko piekarza, liniowego 
itd.”. Słowo „pracownik” dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Można użyć 
również zwrotu „zatrudnię pracownika/pracownicę na stanowisko…”. Tam, gdzie 
jest to możliwe, należy stosować sformułowania zawierające zarówno męskie, jak  
i żeńskie nazwy stanowiska, np. „zatrudnię kierownika/kierowniczkę”.

Może pojawić się pokusa usprawiedliwienia treści niektórych ogłoszeń charak-
terem wykonywanej pracy (np. stanowisko wykrawacza w branży mięsnej może ko-
jarzyć się z ciężką pracą fizyczną). Powstaje zatem pytanie, czy na tym stanowisku 
powinna pracować kobieta. Artykuł 176 kodeksu pracy mówi, że „nie wolno zatrud-
niać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych dla zdrowia”. Natomiast rozpo-
rządzenie Rady Ministrów z 10 września 1996 r. określa prace, których nie powinny 
wykonywać kobiety. Żadne ze stanowisk wymienionych w tabeli 1 nie wiązało się  
z wykonywaniem prac znajdujących się w tym wykazie. Rodzaj pracy wymienio-
ny we wspomnianym rozporządzeniu Rady Ministrów upoważnia pracodawcę do 
użycia męskiej formy stanowiska pracy lub podania dodatkowej informacji, że ze 
względu na jej charakter mogą ją wykonywać tylko mężczyźni. 

Dyskryminacja ze względu na wiek

Ta forma dyskryminacji polega na tym, że chętniej zatrudniane są osoby młode.  
Z punktu widzenia pracodawcy osoba młoda jest bardziej podatna na zmiany, więcej 
wiedzy może przyswoić w trakcie szkoleń, jest ambitna i chce się rozwijać. Badania 
prowadzone przez Rocio i wsp. (2011) wykazały, że pracodawcy znacznie rzadziej 
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interesowali się ofertami kandydatów, którzy mieli powyżej 38 lat. W ofertach pracy 
zdarzają się sformułowania typu: „młody i energiczny”, „dynamiczny”, „z dobrą 
prezencją”, „dobrze wyglądający”, „osoba młoda”, „świeżo po ukończeniu szkoły” 
(Martin, 2004; Milewska, Nowak, 2011; Peacock, 2010). Tego rodzaju stwierdzenia 
określają wiek kandydata i sugerują, że na danym stanowisku wymagana jest osoba 
młoda. Często takie wymagania można znaleźć w ogłoszeniach dotyczących pracy 
z klientami. 

Formą pośrednią dyskryminacji ze względu na wiek jest podawanie wśród wy-
magań, jakie powinien spełniać kandydat, liczby lat doświadczenia na danym lub 
podobnym stanowisku. Przykładowo kandydat, od którego wymaga się 12-letniego 
doświadczenia, może zdobyć wymaganą wiedzę już po 9-10 latach pracy (Anonim, 
2007). Osoba taka nie będzie aplikowała na stanowisko, widząc takie wymagania. 
W tego typu przypadkach oferta powinna zawierać informację, że wymagane jest 
doświadczenie na danym stanowisku, natomiast szczegółowe wymagania mogą być 
podane na stronie internetowej firmy. Można również zweryfikować wiedzę kandy-
data podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Nie powinno się zatem stosować sformuło-
wań określających wiek kandydata, jeżeli nie jest to uzasadnione. Ważnym elemen-
tem oferty jest również szata graficzna. Zdjęcie, na którym przedstawiona jest grupa 
młodych ludzi, odstręczy starszych kandydatów 

Dyskryminacja ze względu na wiek wystąpiła w dwóch ofertach (po jednej  
z branży browarniczej i zbożowo-młynarskiej), co stanowiło 11% wszystkich przy-
padków dyskryminacji występujących w analizowanych ofertach. W jednej z nich 
oferowano kandydatom „ciekawą, pełną wyzwań pracę w młodym i ambitnym ze-
spole”. W przypadku innej firmy oferta zawierała sformułowanie o pracy „w mło-
dym, prężnym zespole”. Informacja o tym, że w zakładzie pracują ludzie młodzi, 
może być sygnałem dla kandydatów, iż to właśnie tacy są mile widziani w tej firmie. 
Osoba starsza raczej nie będzie aplikowała, widząc tego rodzaju ogłoszenie. W jed-
nej z ofert wymagano od kandydata statusu ucznia lub studenta. Jeżeli wykonywana 
praca nie wymaga średniego lub wyższego wykształcenia, nie ma żadnego uzasad-
nienia dla preferowania uczniów lub studentów względem pozostałych kandydatów 
(Ciupa, 2006b).

Badania przeprowadzone przez Polskie Towarzystwo Antydyskryminacyjne  
w 2009 roku wykazały, że dyskryminacja ze względu na wiek stanowiła 10% wszyst-
kich rodzajów dyskryminacji w ofertach pracy (Kłos, 2011).

Aktywność zawodowa ludzi starszych jest ważnym problemem polskiego spo-
łeczeństwa. Sytuacja demograficzna wskazuje, że niedługo gospodarka zmierzy się 
z problemem niewystarczających zasobów ludzkich. Konieczne staje się zatem wy-
dłużenie okresu aktywności zawodowej, a dyskryminacja ze względu na wiek utrud-
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ni rozwiązanie tego problemu. W związku ze wspomnianą sytuacją demograficzną 
w Polsce konieczne jest podjęcie już teraz różnego rodzaju działań, które pozwolą 
rozwiązać ten problem. Dobrym sposobem byłyby kampanie edukacyjne dla praco-
dawców. Osobom starszym można zaproponować part-time job (pracę np. na 1/2 
etatu). Tacy pracownicy mogliby sami zdecydować, w jakim wymiarze godzinowym 
chcą pracować w zależności od stanu zdrowia, czy sytuacji rodzinnej (np. opieka 
nad wnukami).

Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność

Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność polega na preferowaniu zatrud-
niania osób zdrowych i sprawnych. Odrzuca się w ten sposób możliwość zatrudnia-
nia osób niepełnosprawnych, które mogłyby stanowić cenny kapitał firmy pomimo 
swoich problemów zdrowotnych. Zjawisko to wystąpiło w 4 ofertach pracy, co sta-
nowiło 21% wszystkich przypadków dyskryminacji w analizowanych ogłoszeniach. 
Dwie oferty pochodziły z jednej firmy wielobranżowej, a dwie pozostałe z piekarni 
i przedsiębiorstwa zbożowo-młynarskiego. Zawarte w nich było sformułowanie, że 
wymagany jest „dobry stan zdrowia”. Powstaje pytanie, co to sformułowanie ozna-
cza: czy chodzi o osobę sprawną fizycznie, czy np. kogoś, kto nie choruje przewlekle. 
Osoba z cukrzycą czy nadciśnieniem może postawić sobie pytanie, czy spełnia ten 
wymóg, i nie złoży swojej aplikacji na to stanowisko. W jednej z ofert zawarte było 
sformułowanie „mile widziane osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności”. Praco-
dawca zwraca się w ten sposób do osób niepełnosprawnych i zachęca do aplikowania 
na to stanowisko. Z drugiej jednak strony może to być przejaw dyskryminacji wobec 
osób zdrowych. Można przypuszczać, że jeśli kandydat nie posiada orzeczenia o nie-
pełnosprawności, jego aplikacja nie będzie rozpatrywana. Ważny jest zatem sposób, 
w jaki sformułowana jest oferta. Można napisać, że na stanowisko mogą aplikować 
zarówno osoby zdrowe, jak i niepełnosprawne, lub że w firmie wdraża się politykę 
równych szans. Ważną rzeczą dla kandydata jest również informacja o przystosowa-
niu budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szczegółowe informacje mogą 
być zawarte na stronie internetowej firmy, w zakładce dotyczącej rekrutacji.

W latach 2008–2012 w Polsce znacznie wzrosła liczba osób niepełnosprawnych 
z wyższym wykształceniem (2008 – 5,4%, 2012 – 9,5%), a więc zatrudnienie tej 
grupy osób powinno być łatwiejsze. Zwłaszcza że pracodawca płaci wtedy mniejsze 
składki na PFRON i korzysta z systemu dopłat do wynagrodzenia osoby niepełno-
sprawnej. Obecny poziom techniki (wózek aktywny, komputery i telefony z funkcją 
transformacji tekstu na mowę, wideotłumacze dla osób niesłyszących) w znacznym 
stopniu niweluje skutki niepełnosprawności (Plater, 2014).
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Prognozy demograficzne dla Europy są bardzo złe: do 2025 ponad 20% społe-
czeństwa będzie miało ponad 65 lat i wzrośnie liczba osób po 80. roku życia. Zmianie 
ulegną proporcje wielkości grupy pracującej do otrzymującej świadczenia. Najwięk-
szym wyzwaniem dla Europy i Polski w szczególności jest przygotowanie się na te 
zmiany. Jednym z działań jest aktywizacja grup społecznych zagrożonych opuszcze-
niem rynku pracy. Szczególnie dotyczy to osób po 45. roku życia, zarówno zdrowych, 
jak i niepełnosprawnych (Plater, 2014). Eliminacja dyskryminacji w zatrudnieniu tych 
grup społecznych może przyczynić się do rozwiązania tego problemu.

Podsumowanie

W oparciu o badania przeprowadzone przez autorki można stwierdzić, że dys-
kryminacja w ofertach pracy pochodzących z branży spożywczej jest problemem. 
Wśród ofert, które zawierały elementy dyskryminacji 68% dotyczyło nierównego 
traktowania kandydatów ze względu na płeć. Oferty zawierające dyskryminację  
z uwagi na niepełnosprawność stanowiły 21%, a te, w których wystąpiło nierówne 
traktowanie kandydatów ze względu na wiek – 11%. Powstaje zatem pytanie, w jaki 
sposób można te zjawiska wyeliminować. 

Jednym ze sposobów mogłoby być tworzenie rankingów przedsiębiorstw, w któ-
rych nie występuje dyskryminacja w żadnej formie (w tym w ofertach pracy) i po-
dawanie ich wyników do wiadomości publicznej. Można w ten sposób pokazać, że 
możliwe jest funkcjonowanie przedsiębiorstwa, w którym to zjawisko nie występuje. 

Można również uwzględnić brak jakiejkolwiek dyskryminacji w ocenie społecz-
nej odpowiedzialności przedsiębiorstw lub zawrzeć odpowiedni zapis w kodeksie 
etycznym. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej, przyjęte podczas obrad 
Okrągłego Stołu w Caux, wskazują zobowiązania przedsiębiorstw wobec następują-
cych interesariuszy: właścicieli (inwestorów/udziałowców), pracowników, klientów, 
dostawców, konkurentów i społeczności (zwłaszcza wspólnoty lokalnej) (Zadroga, 
2009). Gasparski (2007) zalicza do interesariuszy przedsiębiorstw również: wspól-
ników, kooperantów, partnerów, banki, związki zawodowe, środowisko naturalne 
i wielu innych. Wydaje się więc, że lista interesariuszy firmy ma charakter otwarty. 
Warto do niej dodać kandydatów do pracy i podjąć się określonych zobowiązań  
(np. braku dyskryminacji w procesie rekrutacji począwszy od redagowania ofert 
pracy). Należy zwrócić uwagę na to, że wśród kandydatów są osoby, które nie zosta-
ną zatrudnione. Sposób, w jaki są one traktowane podczas rekrutacji, wpływa więc 
na wizerunek firmy. 
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Badania przeprowadzone przez autorki oraz studia literatury pozwalają sformu-
łować następujące zalecenia dla pracodawców dotyczące redagowania ofert pracy 
(Anonim, 2004b):

■ należy unikać sformułowań preferujących przedstawicieli danej płci (zamiast 
pisać „zatrudnię technologa”, lepiej użyć formuły „zatrudnię pracownika/pracow-
nicę na stanowisku technologa”; 

■ należy zachować dużą ostrożność w umieszczaniu zdjęć w ofercie pracy (nie 
powinno być na nich przedstawicieli tylko jednej płci lub tylko ludzi młodych); 

■ nie należy używać w ofertach pracy sformułowań typu: „młody i energiczny”, 
„dynamiczny”, „z dobrą prezencją”, „dobrze wyglądający” , „osoba młoda”, „świe-
żo po ukończeniu szkoły”, „zatrudnię ucznia (studenta)”;

■ należy być ostrożnym w określaniu wymagań dotyczących doświadczenia 
kandydata. Zamiast pisać „minimum 4 lata pracy na stanowisku x”, lepiej byłoby 
podać adres strony internetowej dotyczącej rekrutacji i tam zawrzeć szczegółowe 
informacje dotyczące problemów, z jakimi aplikant powinien sobie poradzić. Strona 
internetowa daje możliwości przekazania większej liczby informacji niż ogłoszenie 
(Baum i Kabst, 2014);

■ należy unikać zwrotu „dobry stan zdrowia”, ponieważ jest to bardzo niejasne 
sformułowanie – szczegółowe wymogi dotyczące stanu zdrowia (jeśli stanowisko 
tego wymaga) można zawrzeć na stronie internetowej w zakładce dotyczącej re-
krutacji; 

■ aby uniknąć dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, można użyć 
sformułowania: „na stanowisko mogą aplikować zarówno osoby zdrowe, jak i nie-
pełnosprawne”, i podać adres strony, na której podane są szczegóły dotyczące przy-
stosowania zakładu do pracy osób niepełnosprawnych. 

Coraz więcej firm przywiązuje wagę do swojego wizerunku, który staje się 
elementem konkurencyjności. Przestrzeganie powyższych wskazówek powinno 
zmniejszyć skalę dyskryminacji w ofertach pracy i poprawić tym samym wizerunek 
polskich przedsiębiorstw.
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Discrimination in Job Offers in the Food Industry
Summary

Discrimination in employment is an important problem in Poland. This is in spite 
of  the fact that it is prohibited by law. It occurs both in job advertisements and in 
the subsequent stages of  recruitment. This paper looks at the scale of  discrimi-
nation in job offers in the food industry. A total of  201 job advertisements in the 
food industry were analyzed. Every tenth one contained elements that preferred 
one social group over others. Among them sex–based discrimination was the com-
monest (thirteen job offers contained expressions preferring men). Four job offers 
preferred healthy people while two favored young people. The paper also contains 
recommendations for employers with respect to writing job advertisements.
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