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1. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe - z podaniem nazwy, miejsca i roku ich
uzyskania oraz tytuł rozprawy doktorskiej

1) 2001 r. - tytuł magistra prawa uzyskany po zakończeniu studiów magisterskich na
kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w
Lublinie. Praca magisterska pt. Nadzór bankowy w prawie Unii Europejskiej została napisana
pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Wróbla.
2) 2011 r. - stopień doktora nauk prawnych nadany uchwałą Rady Naukowej Instytutu Nauk
Prawnych Polskiej Akademii Nauk z 4.02.2011 r. Rozprawa doktorska pt.

Implementacja

dyrektyw unijnych przez sądy krajowe napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Wróbla.
Recenzentami w przewodzie doktorskim byli: prof. dr hab. Władysław Czapliński i dr hab.
Dagmara Kornobis-Romanowska.

2. Chronologiczny wykaz okresów edukacji i aktywności zawodowej, w tym zatrudnienia
w jednostkach naukowych

1) 1996-2001 - studia magisterskie na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
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2) 2001-2003 - prowadząca ćwiczenia z zakresu procedury administracyjnej w Wyższej Szkole
Handlu i Prawa im. Łazarskiego w Warszawie na Wydziale Prawa i Administracji;
3) 2001-2015 - asystent sędziego w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw
Publicznych Sądu Najwyższego;
4) 2007-2011 - asystent w Zakładzie Prawa Europejskiego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej
Akademii Nauk;
5) 2009-2010 - prowadząca ćwiczenia z zakresu prawa pracy na Wydziale Zarządzania na
Uniwersytecie Warszawskim.
6) 2011-obecnie - adiunkt w Zakładzie Prawa Europejskiego Instytutu Nauk Prawnych
Polskiej Akademii Nauk;
7) 2011-obecnie - radca prawny; tytuł zawodowy otrzymany uchwałą Rady Okręgowej Izby
Radców Prawnych w Warszawie, prawo wykonywania zawodu zawieszone z uwagi na
zatrudnienie w SN;
8) 11.2011 - 05.2012 - okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy związany z ciążą i
macierzyństwem;
9) 2015- obecnie - specjalista ds. prawa europejskiego, członek Biura Studiów i Analiz Sądu
Najwyższego.

3. Osiągnięcie naukowe w rozumieniu art. 16 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2018
r. poz. 1789)
Jako osiągnięcie naukowe, stanowiące podstawę ubiegania się o stopień naukowy doktora
habilitowanego nauk prawnych w rozumieniu art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o
stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z
2017 r. poz. 1789) przedstawiam monografię pt. Zakaz dyskryminacji ze względu na więcej niż
jedno

zabronione

kryterium,

opublikowaną nakładem wydawnictwa

Wolters

Kluwer,

Warszawa 2019 r., ss. 433, ISBN - 978-83-8160-396-6 (recenzenci wydawniczy prof. dr hab.
Jan Barcz, prof. dr hab. Andrzej Wróbel).
Problematyka zakazu dyskryminacji ze względu na więcej niż jedno zabronione
wzbudziła

moje zainteresowanie

gdyż jest to koncepcja, która

bazuje na

krytyce

jednokryteryjnego podejścia zarówno do zjawiska dyskryminacji, działań dyskryminujących,
jak i przepisów zakazujących dyskryminacji. Krytyka ta znajduje oparcie w założeniu, że
złożoność tożsamości jednostki, jak i niejednorodny wymiar doświadczeń dyskryminujących
powodują, że analiza dyskryminacji pod kątem pojedynczych kryteriów rozpatrywanych
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wyłącznie oddzielnie nie spełnia wymagań stawianych przed nią przez rzeczywiste problemy
osób dyskryminowanych.
Do podjęcia pogłębionych badań w tytułowym zakresie zainspirowała mnie literatura
przedmiotu Ameryki Północnej. To tam zwrócono uwagę na istotny rozdźwięk między
potrzebą kwalifikacji zjawiska jako dyskryminującego z uwagi na wiele kryteriów a
jednokryteryjnym standardem stanowienia i stosowania prawa antydyskryminacyjnego w
kontekście dyskryminacji czarnoskórych Amerykanek w USA. Zauważono, że negatywna
synergia kryterium płci i rasy jest prawdziwą przyczyną znacznego odsetka przypadków
dyskryminacji tych kobiet, a właściwie tej grupy społecznej, i to z tej przyczyny dochodzi do
ich marginalizacji na wielu etapach życia. Kimberle Crenshaw 1 - jako pionierka badań nad tą
koncepcją ujętą w ramy prawne - rozpoczęła dyskusję nad ograniczeniami ochrony praw tych
kobiet wynikającymi z jednokryteryjnego podejścia do doświadczanej przez nie dyskryminacji
i nad koniecznością uzupełnienia przepisów prawa antydyskryminacyjnego o możliwość
dochodzenia praw przez jednostki należące do wyróżnionej, charakterystycznej grupy, które
dyskryminowane są w charakterystyczny sposób, tj. wynikający właśnie z przynależności do
grupy osób o oryginalnej, złożonej tożsamości. Tożsamości, która de facto zanika, gdy pozbawi
się ją choćby jednej cechy, np. ustalonej płci, czy rasy. Tymczasem społeczny skutek
dyskryminacji

w postaci

wykluczenia

grupy

osób

nie jest

fenomenem

kontynentu

amerykańskiego. Kontynent europejski jest i zawsze był zróżnicowany pod względem cech
osób/społeczeństw go zamieszkujących. Z perspektywy relacji występujących zarówno między
wyróżnionymi społecznie grupami, jak i wewnątrz tych grup stwierdziłam, że istotne jest, jakie
znaczenie (osobiste, społeczne, polityczne, prawne) niesie każda zauważalna różnica między
jednostkami. Zatem kluczowe wydało mi się odniesienie do tego, czy zauważona różnica
wpływa na wydawaną - o grupie czy też jednostce - opinię i czy kształtuje samoocenę. Wraz
z zaawansowaniem prac przekonywałam się, że podkreślanie cech różnicujących ma nie tylko
znaczenie metodologiczne, ale również wartościujące - zarówno z perspektywy obiektywnej,
jak i subiektywnej. Jest to niewątpliwie zgodne z wielowymiarowością koncepcji godności
człowieka,

której

nie

można

zdefiniować

przez

odwołanie

się

do

posiadania

jednej/najważniejszej cechy osobowościowej. W jednej jednostce skupiają się różne cechy,
które często podlegają subiektywnej hierarchizacji i wybranym przypisuje bardziej lub mniej
istotne znaczenie.

1

K . Crenshaw, Demarginalizing the Intersection ofRace and Sex: A Black Feminist Critiąue
ofAntidiscrimination
Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics, „University of Chicago Legał Forum" 1989/1, s. 139-167.
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W książce przyjęłam wstępną hipotezę, która miała zostać potwierdzona w toku
dalszych wywodów, że aktualnie nie można wskazać zbioru reguł prawnych, które
definiowałyby dyskryminację ze względu na więcej niż jedno zabronione kryterium oraz
wyznaczałyby standard - nawet minimalny - ochrony przed tą dyskryminacją, który mógłby
być stosowany przez organy wymiaru sprawiedliwości w obszarze prawa europejskiego.
Uznałam jednak, że podjęcie próby scharakteryzowania odrębnego modelu niepożądanej
dyskryminacji, jest uzasadniony doniosłością prawa jednostki do ochrony przed dyskryminacją
„każdego rodzaju", tj. także tego, który istniał tylko w wyobrażeniach ojców traktatów (i
projektodawców kolejnych aktów prawnych), a który obecnie w wielokulturowej Europie i w
dobie multietnicznych migracji staje się faktem. Doniosłość koncepcji ochrony praw
podstawowych i jej wciąż wzrastające znaczenie w systemie prawa unijnego, a za nim w
systemach krajowych państw członkowskich, związane z przyznaniem KPP charakteru aktu
prawnie wiążącego, spowodowały uaktualnienie zagadnień będących dotychczas tłem
argumentacyjnym dla toczących się sporów. Ponadto potrzeba zdefiniowania nowego modelu
dyskryminacji, mimo iż chaos terminologiczny był nader trudny do uporządkowania, była w
mojej ocenie uzasadniona szczególną kategorią osób, które są adresatami tych aktów oraz
rozmiarem skutków, które odczuwają. Są to często dzieci, kobiety, osoby niepełnosprawne,
które dodatkowo (często) wyróżnia inny kolor skóry na tle europejskiego społeczeństwa, ale
też inne osoby. Założyłam, że ochrona ich będzie ułatwiona, czy w ogóle możliwa, jeśli
zapewni się minimalny standard gwarancji praw, który na jednakowym poziomie będzie
stosowany we wszystkich państwach UE.
Podjęcie tytułowego tematu związane było także z istniejącą luką w doktrynie polskiej,
która może być uzasadniona brakiem spójnego dorobku prawnego, który regulowałby całość
materii w tej dziedzinie, jak i specyfiką zagadnienia, które w kontekście tła historycznego
wymaga recypowania z realiów prawnych obowiązujących w USA na grunt standardów
europejskich. Wprawdzie poglądy K. Crenshaw zawsze są punktem wyjścia do wszelkich
analiz w kontekście dyskryminacji ze względu na więcej niż jedno zabronione kryterium,
jednak należy podkreślić, że doktryna prawa USA nie jest wystarczającym źródłem dla
prowadzenia kompleksowych badań odpowiadających realiom cywilizacyjnym Europy i jej
dorobku prawnego w dziedzinie prawa antydyskryminacyjnego. Z tej perspektywy za istotne
uznałam opracowanie monografii, która omawia zagadnienie w sposób całościowy i spójny,
łącząc dorobek doktryny kontynentu amerykańskiego z próbą opracowania teoretycznego
modelu zakazu dyskryminacji ze względu na więcej niż jedno zabronione kryterium, jak
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również analizę aktów prawnych obowiązujących na kontynencie europejskim z próbą
odnalezienia podstawowego standardu ochrony przed tym rodzajem dyskryminacji.
Prowadzone w książce rozważania wymagały ode mnie zastosowania wielu metod
badawczych, właściwych ze względu na specyfikę analizowanych

ponadnarodowych

systemów prawnych. Po pierwsze, wykorzystana została metoda formalno-dogmatyczna, która
wiąże się z potrzebą szczegółowej analizy aktów prawnych obwiązujących w systemach
rożnych szczebli. Bez analizy nie pozostawiono także przedłożonych projektów aktów oraz
działań instytucji zajmujących się problematyką zwalczania dyskryminacji. Dokonywana
analiza miała zasadniczo charakter krytyczny, zaś wybór aktów prawnych podyktowany został
zakresem regulacji. Po drugie, podstawowym narzędziem badań była również logicznojęzykowa analiza orzecznictwa sądów, trybunałów i komitetów, które są kompetentne do
rozstrzygania spraw z zakresu prawa antydyskryminacyjnego. Badaniem objęto te orzeczenia,
w ramach których zauważone zostały elementy rozważań prawnych czy stanów faktycznych
świadczących o możliwości powiązania ich z zakazem dyskryminacji ze względu na więcej niż
jedno zabronione kryterium. Przeprowadzenie tej analizy miało na celu ustalenie, jaka
doniosłość

przypisywana

jest

występowaniu

w

sprawie

kilku

kryteriów

zakazanej

dyskryminacji. Kolejną zastosowaną metodą badawczą była metoda prawnoporównawcza
wymagana

dla

dokonania

komparatystyki

obowiązujących

przepisów

analizowanych

systemów prawnych. Podkreślenia wymaga także, że wykorzystana została niekonwencjonalna
metoda analizy prawa antydyskryminacyjnego. Metoda ta skupia się na studiach nad głównym
nurtem praw człowieka, krytycznym studium prawa i socjologii prawa. Studia takie są
prowadzone wówczas, gdy napotkany problem tego wymaga, czyli klasyczne metody
badawcze nie przynoszą zadowalających efektów. Innymi słowy, nie wykazują, w jaki sposób
obrana konstrukcja systemu prawnego koresponduje z zastaną konstrukcją społeczną i jakie ma
to przełożenie na efektywność przepisów prawa, gdyż jednakowo istotne pozostaje, że prawo
powinno wychodzić naprzeciw oczekiwaniom społeczeństw, a jego skutki w sposób pożądany
na nie oddziaływać. Poszukując przyczyn występowania tytułowej dyskryminacji, nie mogłam
także abstrahować od zagadnień socjologii, psychologii społecznej czy filozofii politycznej,
gdyż sam problem często plasuje się na poziomie dyskryminacji instytucjonalnej czy
strukturalnej. Marginalizując te zagadnienia można doprowadzić do bagatelizacji sytuacji
ofiary takiej dyskryminacji oraz do sztucznego ukrywania zjawiska dyskryminacji ze względu
na więcej niż jedno zabronione kryterium. Szczegółowa analiza problemów społecznych
wymagała zastosowania socjologicznych metod badawczych, a także tych z zakresu
psychologii społecznej. Bazując jednak w tym zakresie na doktrynie przedmiotów, danych
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statystycznych oraz innych badaniach socjologicznych, należy przyjąć, że w ogólnym zarysie
tę metodę badawczą należałoby określić jako „metaanalizę", gdyż nie było ambicją monografii
wypracowanie nowej koncepcji prawa, a raczej próba wykazania potrzeby implementowania
na grunt europejskiej rzeczywistości takiej koncepcji, która wyrosła w innych warunkach
społeczno-prawnych.
Systematyka stawianych pytań badawczych i udzielanych odpowiedzi zdeterminowała
strukturę książki i zakres objętościowy. W ramach przyjętej kolejności rozważań pojawiały się
pytania uzupełniające,
szczegółowych

na podstawie

wątpliwości.

których

Przedstawiana

poszukiwałam

rozwiązań

problematyka

wymagała

dla

bardziej

ode

mnie

przeprowadzenia analizy zawartej w sześciu rozdziałach. Całość rozważań otwiera wstęp
wyjaśniający temat, cel badań, przedstawiający zasadnicze pytania badawcze, metodologię
oraz przyjęte ramy analiz, zaś w rozdziale pierwszym, w celu ustalenia właściwych podstaw
aksjologicznych dla analizowanego problemu jako całości, rozważania skoncentrowałam na
przywołaniu podstawowych zagadnień prawa antydyskryminacyjnego. Niezbędne okazało się
przypomnienie kwestii zasadniczych dla prawa antydyskryminacyjnego, tj. czym jest godność
i tożsamości jednostki; w jakiej relacji pozostają nakaz równego traktowanie i zakaz
dyskryminacji, oraz podkreślenie znaczenia dość nowych koncepcji tej dziedziny prawa, tj.
wielowymiarowości prawa antydyskryminacyjnego, a także problematyki ochrony praw tzw.
grup wrażliwych. Mimo iż część z tych zagadnień była już przedmiotem opracowań głównie
doktryny zagranicznej, choć w niewielkim zakresie także i polskiej, to konieczne wydało się
odniesienie

dotychczasowych

ustaleń

do

kierunku

wymaganych

zmian

prawa

antydyskryminacyjnego mającego - w pewnej perspektywie - obejmować także zakaz
dyskryminacji ze względu na więcej niż jedno zabronione kryterium. Niezbędne zatem było
przypomnienie istotnych definicji i elementów wchodzących w ich skład, a także problemów
związanych z ich interpretacją i stosowaniem. Podkreślony został kierunek ewolucji tych pojęć,
która

wyznacza

konieczność

szerszego,

wielowymiarowego

kontekstu

badań

prawa

antydyskryminacyjnego, po to, aby móc dostosować warunki stosowania obowiązujących
przepisów do realiów zmieniającej się rzeczywistości. Wszystkie zawarte w tej części książki
analizy mają na celu (jedynie) wykazanie, że prawo równościowe, jak i przepisy
antydyskryminacyjne

(i

powiązane

z

nimi

istotne

zagadnienia

prawne)

podlegają

przekształceniom aksjologicznym z uwagi na ewoluującą rzeczywistość prawną i społeczną,
oraz że proces ten wciąż postępuje, przygotowując miejsce na nowe niezbędne rozwiązania
prawne.
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W rozdziale drugim książki rozstrzygane były kwestie terminologii używanej w
kontekście zakazu dyskryminacji ze względu na więcej niż jedno zabronione kryterium. W
związku implementacją tytułowego zagadnienia na grunt europejski z doktryny feministycznej
Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej niezbędna okazała się wnikliwa analiza zarówno
literatury zawierającej myśl feministyczną, jak i tej omawiającej zagadnienie główne. W dużym
stopniu to na podstawie doktryny prawa precedensowego wyjaśniane były wszelkie
wątpliwości definicyjne, które jak dotąd stanowiły pierwszą i największą barierę dla
prowadzenia poprawnych i wnikliwych badań nad tytułowym zagadnieniem. Tym samym za
konieczne uznałam opracowanie definicji dla dyskryminacji wielokrotnej sensu largo, sensu
stricto, dyskryminacji łączonej i dyskryminacji zbieżnej. W związku z tym, że oryginalny
termin, jakim w swoich badaniach posługuje się K. Crenshaw, a za nią literatura feministyczna,
to intersectional

discrimination,

istotne okazało się wyjaśnienie, które elementy tej

wyróżnionej dyskryminacji stanowią o jej odmiennościach, jej szczególnym charakterze.
Na kolejnym etap rozważań podjęłam próbę przeprowadzenia spójnej analizy przepisów
odnoszących się do zakazu dyskryminacji w ogóle, które mogłyby zostać uznane za podstawę
dla budowania minimalnego standardu obejmującego zakaz dyskryminacji ze względu na
więcej niż jedno zabronione kryterium. Takiej analizie poświęcone zostały kolejne 3 rozdziały
(trzeci, czwarty i piąty). Założenie to zostało podyktowane tym, że równe traktowanie i zakaz
dyskryminacji należą do uniwersalnych pojęć prawa międzynarodowego, ze szczebla którego
oddziałują różnymi instrumentami na krajowe porządki prawne. Tym samym powstała potrzeba
przeprowadzenia badań na trzech płaszczyznach prawnych, tj. powszechnego systemu praw
człowieka, systemu Rady Europy, systemu prawa UE. Uznałam że istotnym błędem byłoby
pominięcie standardów prawa międzynarodowego sensu largo, gdyż to z aktów tego prawa mimo iż zawiera ono wiele przepisów o charakterze deklaratoryjnym - wypływają kierunki
interpretacyjne dla rozwiązań krajowych, ale także minimalny pożądany standard, istota i cel
wszystkich regulacji z zakresu ochrony praw człowieka W związku z tym w rozdziale trzecim
analizie poddane zostały przepisy konwencji ONZ-owskich, które odnoszą się bezpośrednio do
problemu dyskryminacji, ale też te, które w swych regulacjach zakazują podejmowania działań
zmierzających wprost do dyskryminacji i wykluczenia społecznego. Na gruncie każdego
analizowanego aktu podejmowane były próby ustalenia, czy zawiera on przepisy świadczące o
objęciu zakazem dyskryminacji także dyskryminacji ze względu na więcej niż jedno zabronione
kryterium. Obraz standardu ochrony przed dyskryminacją ze względu na więcej niż jedno
zabronione kryterium w systemie ONZ nie byłby pełny, gdyby pominąć dokumenty
właściwych Komitetów, w tym orzecznictwo.
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Podobna sekwencja rozważań została przyjęta w rozdziale czwartym poświęconym
standardowi wynikającemu z systemu prawa Rady Europy, w ramach którego dokonano
analizy art. 14 EKPC i Protokołu nr 12 do Konwencji, które są najistotniejsze z punktu widzenia
prawa antydyskryminacyjnego. Tak jak w poprzednim rozdziale, tak i w tym rozważania w
sposób logiczny zostały poszerzone o orzecznictwo ETPC interpretujące przepisy EKPC.
Orzecznictwo

ETPC

zostało

przedstawione

według

schematu

mającego

obrazować

występowanie przypadków ustalonych rodzajów dyskryminacji wielokrotnej i reakcję (lub jej
brak) Trybunału

na doznawaną

przez jednostki

skalę

naruszenia

prawa

do

bycia

niedyskryminowanym.
W piątym rozdziale książki, wzorem dwóch poprzednich, analizowane były akty prawa
UE, zarówno pierwotnego, jak i wtórnego, które wyznaczają ogólny standard ochrony przed
dyskryminacją, będący przedmiotem odniesienia dla szczegółowych analiz. Regulacje wiążące,
ale także soft law i inne dokumenty unijne są przytaczane w dość szerokim zakresie, co
podyktowane jest koniecznością wnikliwego badania „stanowiska UE" w zakresie zakazu
dyskryminacji ze względu na więcej niż jedno zabronione kryterium. Równie istotne, o ile nie
bardziej, było przedstawienie rozważań TS zawartych w sprawach, które można kwalifikować
jako wchodzące w zakres głównego zagadnienia badawczego. Wyselekcjonowano te
orzeczenia TS, które chociażby w sposób pośredni wpływają na rozumienie omawianej
problematyki

na gruncie prawa unijnego. Powołano również stanowiska

rzeczników

generalnych w celu konfrontacji z wiodącą argumentacją Trybunału. Podkreślić należy, że
szerokie rozważania poczyniono na tle orzeczenia TS w sprawie Parris, gdyż jest to dotychczas
najbardziej istotna wypowiedź Trybunału w kontekście oceny prawnej zakazu dyskryminacji
ze względu na więcej niż jedno zabronione kryterium.
Wnioski i postulaty w zakresie możliwości stosowania zakazu dyskryminacji ze
względu na więcej niż jedno zabronione kryterium w prawie UE zawarto w rozdziale szóstym.
W tym miejscu zaprezentowane zostały poglądy autorskie w kwestii możliwości powoływania
się przez jednostki na przepisy prawa unijnego jako podstawę zarzutu dotyczącego
dyskryminacji łączonej - w rozumieniu ustalonym w niniejszej książce - z którym należy
wiązać obowiązek organów stosujących prawo rozważenia powołanej podstawy prawnej jako
„nośnika" zakazu tej dyskryminacji i korespondującego z nim obowiązku ochrony jednostki
przed skutkami dyskryminacji. Rozważania, które zawarłam w tej części rozdziału miały na
celu opracowanie modelowego zestawu reguł ochrony przed dyskryminacją łączoną, który
wydaje się nie być jedynie postulatem de lege ferenda, a konkretną normą mogącą mieć w
sprawie zastosowanie. Dalsza część rozdziału poświęcona została postulatom w kontekście
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przesłanek wprowadzenia wiążącego zakazu dyskryminacji zbieżnej jako instrumentu ochrony
mniejszości etnicznych w UE. Zawarte tu zostały argumenty zarówno o charakterze
dogmatycznym, jak i sprawozdawczym (w zakresie ogólnych i szczegółowych kierunków
polityk UE) przemawiające za uznaniem, że zakaz ten jest najwłaściwszym środkiem prawnym
służącym szerokiej ochronie mniejszości etnicznych w UE, jako grup wrażliwych, przed
postępującą marginalizacją w państwach, które zamieszkują. W związku z tym, że każde prawo
dla swej efektywności wymaga osadzenia w rzeczywistości społecznej, dokonano projekcji
potrzeby ustanowienia prawa do ochrony przed dyskryminacją zbieżną bazującą na
pochodzeniu etnicznym (rasowym) oraz płci. Niezbędne było zbadanie sytuacji społecznoprawnej europejskiej populacji Romów, w ramach czego nacisk położono na sytuację kobiet
romskich jako grupy społecznej szczególnie podatnej na dyskryminację ze względu na więcej
niż jedno zabronione kryterium, a konkretnie dyskryminacji zbieżnej. Poszukiwanie grupy
mniejszościowej właściwej dla prowadzonych rozważań skupiło się na kobietach romskich
przede wszystkim z tej przyczyny, że mają one „zaplecze" migracyjne osadzone w
wydarzeniach historycznych tej mniejszości. Wybór tej grupy podyktowany był także
możliwością znalezienia analogii do grupy Afroamerykanek - będącej grupą badaną przez K.
Crenshaw - względem tych samych cech mogących być podstawą zakazanej dyskryminacji ze
względu na więcej niż jedno zabronione kryterium. Ta część przedmiotowej analizy
wykroczyła poza ramy prawne tytułowego zagadnienia i opierała się na badaniach, których
spektrum przesądza o ich interdyscyplinarnym zasięgu. Badania wymagały studiów danych
statystycznych, socjologii prawa, filozofii polityk oraz ekonomicznej analizy prawa.
Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły na poczynienie istotnych konstatacji i
wykazały, że problem przeanalizowany w książce dotyczy realizacji istotnego prawa
podstawowego każdej jednostki, jakim jest prawo do bycia niedyskryminowanym, lecz
skonkretyzowanego w szczególny sposób, tj. przez zakaz zastosowania więcej niż jednego
zabronionego kryterium. Przeprowadzona analiza pozwoliła na ustalenie, że ten szczególny
rodzaj

dyskryminacji

powoduje,

że

jednostka

odczuwa

skutki

opresji

w

sposób

zwielokrotniony, gdyż każde zastosowane kryterium pogłębia doświadczaną marginalizację.
Ustaliłam, że w zależności od sposobu oddziaływania kryteriów występuje jeden z rodzajów
tzw. dyskryminacji wielokrotnej (multiple discńminatioń),

tj. dyskryminacja wielokrotna sensu

stricto (ten rodzaj dyskryminacji wielokrotnej pozostawiłam poza zakresem prowadzonych
dalej badań, gdyż jako „zwykła" postać dyskryminacji, obciążona „jedynie" wielokrotnością
samych aktów dyskryminacji dotykających jednostkę, jest już przedmiotem niezliczonych
opracowań doktryny, jak i analiz o charakterze orzeczniczym, mających za centralne
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zagadnienie jednokryteryjny zakaz dyskryminacji), dyskryminacja łączona (taka forma opresji,
która dotyka jednostkę więcej niż jednym zabronionym kryterium, przy czym kryteria te
oddziałują w taki sposób, że rozmiar odczuwanej opresji pochodzi z ich łączonego
zastosowania. Innymi słowy, jedno zdarzenie powoduje „uaktywnienie" kilku kryteriów, które
dotykają jednostkę niezależnie od siebie i każde oddziałuje własną „siłą" potęgując skutek
dyskryminujący) i dyskryminacja zbieżna (ten rodzaj dyskryminacji wielokrotnej należy łączyć
ściśle z symbiotycznym (wspólnym, nierozłącznym, jednoczesnym) oddziaływaniem kilku
kryteriów różnicujących, które wchodząc ze sobą w interakcje, stwarzają charakterystyczny
system wykluczeń. Początek aktywności kryteriów oddziałujących na jednostkę nie musi być
tożsamy, zarówno jeżeli chodzi o czas, jak i zdarzenie je aktywujące. Jest to rodzaj
dyskryminacji, w której nie wszystkie kryteria oddziałują na podmiot z jednakową
intensywnością w każdym czasie, ale ich zbieg w danym momencie rodzi skutek, w którym ta
negatywna synergia powoduje zwielokrotnioną opresję podmiotu). Wyszczególnienie tych
rodzajów dyskryminacji nie okazało się zwykłą formalnością, ale wyszło naprzeciw tej
tendencji, że z biegiem czasu zmianie ulegają nie tylko rodzaje rozpoznawanej dyskryminacji,
ale także wzrasta świadomość pojawiania się coraz bardziej charakterystycznych, w zakresie
cech i skutków, aktów dyskryminacji, które powinny być wyróżnione spośród innych form.
Wniosek ten znalazł oparcie także w literze przepisów zawartych w wielu aktach prawa
antydyskryminacyjnego obowiązujących na różnych szczeblach, które stanowią o zakazie
„wszelkiej dyskryminacji", dyskryminacji „z jakiegokolwiek powodu", ochronie przed
dyskryminacją „każdego rodzaju" czy dyskryminacją „w jakiejkolwiek formie" itp. Tego
rodzaju klasyfikacja zdarzeń dyskryminujących potwierdziła, że projektodawcy tych aktów
zakładali, że może występować inny aniżeli jednokryteryjny rodzaj dyskryminacji, mimo iż ten
był i wciąż pozostaje standardowym modelem kształtującym zakres przedmiotowy przepisów
antydyskryminacyjnych.
Prowadzone badania w sposób istotny uwypukliły znaczenie zmian, które zaszły w
odniesieniu

do interpretacji i stosowania ogólnej zasady niedyskryminacji

i prawa

podstawowego do bycia niedyskryminowanym, po wejściu w życie Traktatu z Lizbony.
Okazały się one niezwykle istotne ze względu na to, że wcześniejsze unijne ramy prawne były
niewystarczające dla możliwości wywiedzenia prawa do bycia niedyskryminowanym w
wyniku zastosowania jednej z form dyskryminacji wielokrotnej. Jednocześnie nie można było
pominąć milczeniem tego, że dyrektywy unijne zawierające przepisy zakazujące dyskryminacji
wciąż nie stwarzają dogodnej podstawy dla zwalczania dyskryminacji wielokrotnej z uwagi na
problem „hierarchizacji" zakazanych kryteriów, jak i szereg możliwych wyjątków od równego
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traktowania ze względu na wyszczególnione kryteria. Tak oceniony unijny stan prawny okazał
się dodatkowo skomplikowany przez konieczność wypełniania przez państwa członkowskie
UE zobowiązań wynikających z ich członkostwa w Radzie Europy, w ramach której również
obowiązują określone standardy odnoszące się do poziomu gwarancji stosowanych przy
ochronie przed dyskryminacją. Tym samym państwa członkowskie UE, implementując i
stosując prawo unijne, związane są standardem wynikającym z prawa unijnego i jednocześnie
są związane przepisami EKPC oraz poziomem ochrony, jaki wyznacza interpretacja jej
przepisów przez ETPC.
Szczegółowa analiza przepisów prawa zawarta w prezentowanej książce objęła także
obowiązujące pakty i konwencje przyjęte w ramach ONZ, a to z uwagi na to, że przepisy
konwencyjne w szerokim zakresie wpływają na przestrzeganie prawa regulującego ochronę
przed dyskryminacją we wszystkich państwach, które ratyfikowały konwencje. Istotne dla
zobrazowania skali występującego zjawiska dyskryminacji z względu an więcej niż jedno
zabronione kryterium okazało się przeprowadzenie analizy komentarzy ogólnych właściwych
komitetów - które mimo, iż nie są wiążącą interpretacją przepisów, to jednak wyznaczają
kierunek orzeczniczy organów stosujących to prawo. Gdyby nie było tych regulacji ONZowskich, z pewnością poziom ochrony przed dyskryminacją w Europie nie miałby obecnego
kształtu.
W związku z tym, że we wprowadzeniu książki postawiona została hipoteza
stwierdzająca, że na obecnym etapie rozwoju prawa antydyskryminacyjnego obowiązującego
w Europie nie doszło jeszcze do wykształcenia się ogólnego standardu prawa do ochrony przed
dyskryminacją ze względu na więcej niż jedno zabronione kryterium - należało ją udowodnić,
albo obalić. Odnosząc do powyższego wyniki przeprowadzonych analiz należało stwierdzić, że
hipoteza ta została udowodniona przez wykazanie, że zarówno w systemie prawa ONZ, prawa
Rady Europy, jak i prawa UE nie ma wiążących, dedykowanych regulacji, które wyznaczałyby
wspólny

-

nawet

minimalny

-

zakres

uprawnień

przysługujących

podmiotowi

dyskryminowanemu przez więcej niż jedno zabronione kryterium. Sformułowanie takiej
konstatacji było możliwe jedynie w wyniku skrupulatnej analizy aktów prawnych oraz
orzecznictwa należących do tych kilku systemów prawnych, przy czym podstawowa trudność,
jaka się pojawiła, to wybór właściwych aktów. Początkowy zamiar polegający na badaniu tylko
przykładowych aktów prawnych i orzecznictwa wydanego w ramach ich stosowania okazał się
niezasadny już na poziomie ustalania standardu ochrony przed tytułową dyskryminacją w
systemie ONZ. Analiza treści paktów i konwencji ONZ doprowadziła do zmiany pierwotnego
założenia i konieczności szerszego omówienia kontekstu regulacyjnego odpowiadającego
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możliwościom

wprowadzenia

zakazu

dyskryminacji

wielokrotnej

dla

podmiotów

wyróżnianych w ramach poszczególnych konwencji. Jak dowiodły przeprowadzone badania,
różne akty prawne w bardzo różny sposób odnoszą się do omawianej problematyki, a przez to
również

odmiennie

kształtuje

się

argumentacja

instytucji

stosujących

przepisy.

W

szczególności nie ma zgody co do tego, jak rozumieć dyskryminację wielokrotną, oraz przez
pryzmat których kryteriów należy definiować grupy wrażliwe. Okazało się to szczególnie
widoczne w ramach stanowisk prezentowanych przez większość Komitetów ONZ-owskich,
które dają wyraz temu, czego próbowano uniknąć w USA, tj. nie dopuścić do utrwalenia
możliwości powoływania się przez jednostki na nieskończoną kombinację kryteriów jako
szczególną opresję dyskryminacyjną.
Na konkretnie zadane pytanie o minimalny standard ochrony przed dyskryminacją
wielokrotną nie odnalazłam również odpowiedzi w przepisach EKPC oraz orzecznictwie
ETPC. Wyróżnienie tzw. spraw romskich dawało podstawę do przyjęcia, że kombinacja
kryterium pochodzenia etnicznego i innego kryterium, jak np. niepełnosprawność czy wiek,
będzie determinowała ustalenie grupy wrażliwej dla której poszukuje się ochrony przed
dyskryminacją wielokrotną w formie zbieżnej. Niemniej to, co ETPC podkreślał w sprawach
dotyczących segregacji dzieci romskich, nie zbudowało już argumentacji przyznającej ochronę
przed dyskryminacją w sprawach z zakresu sterylizacji kobiet romskich. Analiza innych
orzeczeń ETPC również nie wykazała, aby Trybunał dążył do utrwalenia standardu ochrony
przed dyskryminacją łączoną czy zbieżną.
Jednocześnie w przestrzeni prawa unijnego również nie odnalazłam przepisów
zakazujących dyskryminacji wielokrotnej. Należy jednak zaznaczyć, że teza ta pozostaje
aktualna na moment wydania tej książki i należy mieć na uwadze, że w bliżej nieokreślonym
czasie zawsze może dojść do wykształcenia się pożądanego standardu. Kwestia ta wymaga
zaznaczenia zwłaszcza w obszarze prawa unijnego, co należy łączyć z podjętą już próbą
wypracowania podstawowych zagadnień dotyczących zakazu dyskryminacji wielokrotnej,
wyrażonych w projekcie tzw. dyrektywy horyzontalnej. Pamiętać jednak należy, że prace nad
nią nie są obecnie intensywne i nie można przesądzić, jaki ostatecznie kształt przyjmie ten akt
prawny i czy rzeczywiście regulacje przyjęte w dyrektywie wyznaczą pożądany poziom praw.
W związku z tym, że jedno z podstawowych pytań badawczych postawionych w
publikacji odnosiło się do zagadnienia nie tylko istnienia, ale również samej potrzeby
wyznaczenia standardu ochrony przed dyskryminacją wielokrotną, w szczególności w
kontekście wzmacniania zasady równości jednostek (grup) i przyczyniania się do zmniejszania
nierówności społecznych - należało udzielić na nie wiążącej odpowiedzi. Odpowiedź taka
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została po części udzielona już przez wyniki analiz dotyczących ustalenia, czy aksjologia
systemu prawa antydyskryminacyjnego wspólna dla kontynentu europejskiego stwarza
możliwość ujęcia w jej ramach tej nowej koncepcji, a po części przez wyniki analizy
orzecznictwa

właściwych

organów

interpretujących

i

stosujących

przepisy

antydyskryminacyjne. Wykazane zostało, że aktualnie obowiązujący jednokryteryjny model
prawa antydyskryminacyjnego nie jest w stanie zagwarantować właściwej ochrony przed
dyskryminacją ze względu na więcej niż jedno zabronione kryterium, zaś zasada równości,
której poszanowania wymagają wszystkie europejskie systemy prawne, ma taką definicję,
która, w dopuszczalnych ramach, jest w stanie uwzględniać potrzeby zmieniającej się
rzeczywistości społecznej i poszerzać zakres podmiotowy na jednostki poszukujące ochrony
przed „wszelką dyskryminacją". Istotnym aspektem udzielanej odpowiedzi jest także wniosek,
że wyróżnianie podmiotów przez więcej niż jedną cechę odpowiadającą zakazanym kryteriom
różnicowania

jest

jednocześnie

„metodą"

opisywania

ich

doświadczeń

społecznej

marginalizacji. Jeśli marginalizacja w obszarze edukacji wynika z zastosowania np. kryterium
płci + pochodzenia etnicznego + niepełnosprawności + wieku, to w sposób oczywisty
koresponduje także z innymi problemami w życiu społecznym tak naznaczonych podmiotów,
np. w sferze zatrudnienia, w zakresie dostępu do usług itp. Dlatego należy przyjąć, że
wprowadzenie skonkretyzowanego zakazu dyskryminacji wielokrotnej obowiązującego na
odpowiednio

wybranym

obszarze

życia,

służyć

powinno

zmniejszaniu

dysproporcji

społecznych i wyrównywaniu szans wszystkich podmiotów.
Książka w swoim założeniu miała być też odpowiedzią na pytanie o konieczność
przyjęcia szczególnych regulacji dla omawianego obszaru, przy uwzględnieniu wyników badań
przeprowadzonych w ramach różnych systemów prawnych. Wynikające z pracy ustalenia
wystarczająco wyraźnie ukazały ograniczenia w stosowaniu obowiązujących reguł i zasad
służących przeciwdziałaniu dyskryminacji w kontekście wymagań wynikających z potrzeby
ochrony przed dyskryminacją wielokrotną. Tym samym należy podkreślić, że prawnie
dopuszczalne jest przyjęcie wielu aktów prawnych regulujących pożądany model ochrony i
wydaje się, że w omawianym obszarze nie ma ku temu przeszkód. Dotyczy to zarówno każdego
systemu z osobna, jak i aktów o charakterze umów międzynarodowych, które w precyzyjny
sposób

przenikałyby

przez

wyróżnione

systemy,

tworząc

spójny

obraz

polityki

przeciwdziałającej wykluczeniom i marginalizacji konkretnych podmiotów. Ta ostatnia
propozycja jest jednak na tyle szczególna, że uważam, że można ją traktować jako dalekosiężny
postulat. Za pożądane i możliwe do zrealizowania należy uznać przyjęcie odrębnych regulacji
w ramach poszczególnych systemów prawnych. Akty te powinny charakteryzować się
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przepisami zawierającymi precyzyjne definicje prawne; przejrzyste warunki dotyczące
gwarancji ochrony praw; rozwiązania adekwatne do zastanych (ale mających tendencje do
szybkich zmian) problemów społecznej nierówności oraz skuteczne mechanizmy dochodzenia
roszczeń i wymierzania sankcji za naruszenie zakazu dyskryminacji wielokrotnej każdego
rodzaju. Niemniej na etapie projektowania standardu ochrony przed dyskryminacją wielokrotną
nie może uciec z pola widzenia, że tożsamość jednostki/grupy podlega procesowi ewolucji,
dlatego też powstaje pytanie o możliwość jej kategorycznego zamknięcia (kompleksowego
uregulowania prawnego) przez ustalone (wybrane) ramy kryteriów. Powyższe pytanie
prowokuje kolejne, związane z zasadnością odrzucenia równoważności grup (czy wręcz kultur)
i podjęcia decyzji, której z grup nadać prawa „istotniejsze". W tym miejscu zaznaczenia
wymaga, że za pożądane należy uznać oddzielne - w ramach każdego systemu - uregulowanie
zakazu dyskryminacji łączonej i dyskryminacji zbieżnej. Ten autorski postulat dotyczy przede
wszystkim

podjęcia

oddzielnych,

szczegółowych

ustaleń

definicyjnych,

rozdzielenia

podmiotowego i przedmiotowego zakresu wprowadzanych zakazów oraz sposób dochodzenia
roszczeń wynikających z naruszenia każdego rodzaju zakazu dyskryminacji wielokrotnej z
osobna. Zabieg taki jest w mojej ocenie kluczowy z perspektywy osiągnięcia efektywności
rozwiązań prawnych. Różnice między dyskryminacją łączoną i zbieżną są na tyle wyraźne i
ważne, że próba objęcia ich jednym standardem ochrony będzie błędem. Stąd też z perspektywy
prawa unijnego problemem wydaje się projekt tzw. dyrektywy horyzontalnej, w której trudno
doszukać się możliwości realizacji wyżej sformułowanego postulatu. Ponadto z charakteru
dyrektywy jako aktu prawnego wynika, że wymaga ona implementowania przez państwa
członkowskie, co - w zależności od ostatecznego poziomu założonej harmonizacji - może
potęgować brak spójności przyjmowanych rozwiązań. Projekt tej dyrektywy nie uwzględnia
także tej okoliczności, że co najmniej od wyroku TS w sprawie Egenberger,

art. 21 KPP

stanowi podstawę dochodzenia ochrony przed dyskryminacją łączoną, z takim jednak
zastrzeżeniem, że stosowanie tego przepisu odbywa się na takich samych zasadach, jakie rządzą
stosowaniem KPP w ogóle.
Z przeprowadzonych badań wynika również, że w kontekście dyskryminacji zbieżnej,
zanim

pojawią

się jakiekolwiek

wiążące

regulacje

prawne,

prawodawca

powinien

skoncentrować się na wnikliwym zbadaniu struktury społecznej, określeniu wektorów
nacisków społecznych

oraz zakresu występujących nierówności

potęgowanych

przez

wielokryteryjną marginalizację. Stąd zasadne wydaje się oczekiwanie, że badania takie będą
najdokładniejsze, gdy zostaną przeprowadzone w ramach każdego państwa oddzielnie.
Ustalenie wiążącego zbioru kryteriów zakazanej dyskryminacji zbieżnej powinno mieć więc
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zasięg „regionalny" w perspektywie całej UE. Stąd nie jest poddawane krytyce przyjęcie
możliwości o wydaniu dyrektywy unijnej zawierającej ogólne regulacje dotyczące ochrony
przed dyskryminacją zbieżną, oraz pozostawienie - w ramach marginesu uznania - państwom
członkowskim dokonanie ustaleń co do charakterystycznego zbioru zakazanych kryteriów.
Jednakowo istotne wciąż pozostaje, że zwalczanie dyskryminacji zbieżnej powinno jednak w
pierwszym rzędzie odbywać się w wyniku prowadzonych polityk równościowych oraz
wszelkich programów społecznych mających za cel wyrównywanie szans między podmiotami
i grupami społecznymi.

4. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych
Moje prace badawcze skupiają się na kilku dziedzinach prawa, w szczególności na prawie
Unii Europejskiej, a zwłaszcza prawie antydyskryminacyjnym. Jednakowo istotne badania
prowadzę także w zakresie szeroko pojętego sądowego stosowania prawa unijnego oraz
krajowego

prawa

pracy

i

ubezpieczeń

społecznych

czy

procedur

cywilnych

i

administracyjnych. Jestem autorką 127 publikacji, w tym 19 przed uzyskaniem stopnia doktora
nauk prawnych. Na mój dorobek naukowy osiągnięty przez 7,5 roku (z uwzględnieniem braku
aktywności zawodowej usprawiedliwionej ciążą i macierzyństwem) po uzyskaniu stopnia
doktora składają się: 2 monografie, 3 publikacje w j. angielskim, 3 publikacje w j. niemieckim
(w tym jedna w druku 2 ), 7 rozdziałów w monografiach w j . polskim, 11 publikacji w j. polskim,
które ukazały się w krajowych czasopismach naukowych oraz 81 omówień „unijnych"
orzeczeń Sądu Najwyższego opublikowanych w Europejskim Przeglądzie Sądowym 3 .

4.1. Prawo Unii Europejskiej
W zakresie dotyczącym prawa Unii Europejskiej prowadzone badania koncentrowały się
na następujących tematach badawczych: 1) prawie antydyskryminacyjnym; 2) instytucji pytań
prejudycjalnych; 3) stosowania prawa unijnego przez organy krajowe; 4) zasad ogólnych i praw
podstawowych UE.

a)

Prawo antydyskryminacyjne
Prawem antydyskryminacyjnym UE zainteresowałam się wkrótce po ukończeniu

studiów. Dotychczasowe publikacje dotyczyły szerokiego spektrum różnych zagadnień prawa

2

Pismo potwierdzające przyjęcie do druku stanowi załącznik nr 6 do wniosku.
Publikacje kwalifikowane jako „Inne" w wykazie dorobku habilitacyjnego stanowiącego załącznik nr 5 do
wniosku.
3
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materialnego oraz procesowego, a w szczególności aksjologii i relacji do innych dziedzin
prawa. Ze względu na to, że zasada równości oraz jej szczególna postać jaką jest zakaz
dyskryminacji ma złożony i szeroki zakres zastosowania, jest w mojej ocenie najbardziej
interesującą, z naukowego punku widzenia, zasadą prawa unijnego. Pierwsza publikacja
dotycząca zasady równości poświęcona była jej znaczeniu w prawie UE. Bazowała ona na
badaniach prowadzonych w związku z przygotowaniem fragmentu pracy zbiorowej Stosowanie
prawa Unii Europejskiej przez sądy (Zakamycze 2005). W rozdziale dotyczącym tej zasady
przedstawiłam jej pojęcie, znaczenie, zakres zastosowania oraz najważniejsze orzecznictwo
TS, które konkretyzowało wskazówki w zakresie jej stosowania w prawie krajowym (Zasada
niedyskryminacji (równego traktowania) [w:] Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy
(red.) A. Wróbel, Zakamycze 2005, s. 114-205). W drugim wydaniu tej samej pracy zbiorowej
rozdział, który został dedykowany zasadzie równości został zasadniczo przebudowany,
pozbawiony większej części elementów opisowych oraz zawierał odwołania do najnowszego
wówczas orzecznictwa TS (Zasada równości (zakaz dyskryminacji)

[w:] Stosowanie

prawa

Unii Europejskiej przez sądy (red.) A. Wróbel, Tom I, Wydanie II, Warszawa 2010, s. 156200). Bardziej szczegółowy aspekt równego traktowania, tj. zakaz dyskryminacji ze względu
na obywatelstwo został przeze mnie opracowany jako rozdział w zbiorowej publikacji (Prawo
do równego traktowania - zakaz dyskryminacji
obywatelstwo

w postępowaniu

krajowym ze względu na

[w:] Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy.

Zasady-Orzecznictwo-

Piśmiennictwo (red.) A. Wróbel, K. Kowalik-Bańczyk, M. Szwarc-Kuczer, Wolters Kluwer
2007, s. 990-1008) mającej przybliżyć krajowym organom stosowania prawa zasady szeroko
pojętego powoływania się na prawo unijne w rozstrzyganych przez siebie sprawach. W związku
z tym, że jednolite rozumienie i stosowanie zakazu niedyskryminacji ze względu na
obywatelstwo, regulowanego wówczas przez art. 12 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę
Europejską, nastręczało

sądom krajowym wiele trudności,

niezbędne

wydawało

się

przybliżenie charakteru prawnego tego zakazu, wyjątków od jego stosowania z odwołaniem się
do właściwych wypowiedzi TS, oraz ważniejszych głosów w doktrynie. Przed uzyskaniem
stopnia naukowego doktora zgłębiałam także zagadnienie europejskiej polityki zatrudnienia.
Analizowałam znaczenie tego terminu i jego genezę, funkcjonowanie Europejskiej Strategii
Zatrudnienia oraz Otwartej Metody Koordynacji. Wszystkie te aspekty zostały ujęte w treści
komentarza do właściwych przepisów Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską
(Komentarz do artykułów 125-130 TWE [w:] Traktat Ustanawiający

Wspólnotę

Europejską.

Komentarz (red.) A. Wróbel, K. Kowalik-Bańczyk, M. Szwarc-Kuczer, Wolters Kluwer 2009,
s. 936-957). Pogłębiona analiza zasad kształtowania i wykonywania europejskiej polityki
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zatrudnienia zaowocowała także publikacją, która ukazała się jako rozszerzona wersja referatu
wygłoszonego na ogólnopolskiej konferencja zorganizowanej przez Centrum

Studiów

Europejskich im. Jeana Moneta UMK w Toruniu p.t. „Polityczne i prawne aspekty integracji
europejskiej - stan obecny i perspektywy" (Toruń, 14-15.05.2009 r.). W publikacji tej skupiłam
się na funkcji i celu zakazu dyskryminacji jako jednego z instrumentów mających zapewnić
skuteczność polityce zatrudnienia w UE (Zakaz dyskryminacji
europejskiej polityki

zatrudnienia

[w:] Organizacja

w pracy jako

i funkcjonowanie

Unii

instrument
Europejskiej.

Zagadnienia wybrane (red.) J. Maliszewska - Nienartowicz, Toruń 2009, s. 193-209).
Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, pierwszą publikacją z zakresu prawa
anty dyskryminacyjnego był rozdział w pracy zbiorowej będącej wynikiem realizacji grantu:
Zapewnienie skuteczności orzeczeń sądów międzynarodowych

w polskim porządku

prawnym,

który uzyskał finansowanie na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr
1943/B/H03/2008/34, a którego kierownikiem był prof. dr hab. Andrzej Wróbel. W publikacji
tej (-Skuteczne wykonywanie

orzeczeń

TS dotyczących

wprowadzenia

dyskryminacji ze względu na wiek w zatrudnieniu - perspektywa

w życie

zakazu

osiągnięcia celu dyrektywy

ramowej 2000/78 [w:] Zapewnienie skuteczności orzeczeń sądów międzynarodowych

w polskim

porządku prawnym (red.) A. Wróbel, Warszawa 2011, s. 737-759) poza dokonaniem ogólnej
charakterystyki dyrektywy ramowej 2000/78 w zakresie regulacji zakazującej dyskryminacji
na wiek przeprowadziłam skrupulatną analizę orzecznictwa Trybunału w Luksemburgu
dotyczących tytułowego zakazu dyskryminacji ze względu na wiek w aspekcie wpływu
każdego z tych orzeczeń na stosowanie polskich przepisów będących implementacją
powoływanej dyrektywy oraz tych przepisów, które powinny zapewnić efektywność prawu
unijnemu w krajowych realiach. W związku z tym, że linia orzecznicza TS dotycząca zakazu
dyskryminacji ze względu na wiek była wówczas bardzo aktualnym zagadnieniem, a znaczenie
takich orzeczeń jak C-1444/04 Mangold, C-88/08 Hiitter, czy C-555/07 Kuciikdeveci

oraz

sposobu stosowania ogólnej zasady niedyskryminacji ze względu na wiek wciąż rodziło dużo
wątpliwości za zasadne uznałam przybliżenie tej problematyki szerszemu odbiorcy i
publikowałam syntetyczną analizę jej analizę, jako punkt wyjścia do dalszych badań (Zakaz
dyskryminacji ze względu na wiek w orzecznictwie

TS. Przegląd orzecznictwa,

Europejski

Przegląd Sądowy 2011, nr 4, s. 28-37). Identyczną formułę przyjęłam dla ukazania spektrum
problemów i zagadnień prawnych w kontekście zakazu dyskryminacji ze względu na płeć
(Zakaz dyskryminacji

ze względu

na płeć w orzecznictwie

Europejski Przegląd Sądowy 2011, nr 6, s. 30-39).
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TS. Przegląd

orzecznictwa,

Do problematyki zakazu różnicowania podmiotów z uwagi na wiek, ale w kontekście
uprawnień emerytalnych nawiązałam w publikacji: Konkurencja

czy

komplementarność

standardów? Zróżnicowany wiek emerytalny kobiet i mężczyzn w na tle orzecznictwa
ETPCz [w:] Unia Europejska a Prawo Międzynarodowe.

Księga Jubileuszowa

TSUE i

dedykowana

Pani Prof. Elżbiecie Dyni (red.) L. Brodowski, D. Kuźniar - Kwiatek, Rzeszów 2015, s. 43-53.
Badania przeprowadzone na tle porównania standardów - wynikającego z Europejskiej
Konwencji Praw Człowieka i UE - ochrony w zakresie uprawnień kobiet i mężczyzn
związanych z osiągnięciem wieku emerytalnego wykazały zasadniczą niespójność. Wnioski
wynikające z tej publikacji stały się - po części - podstawą uzasadniającą szerokie nawiązania
do standardu EKPC i orzecznictwa Trybunału w Strasburgu w rozprawie habilitacyjnej.
Kolejne badania w obszarze prawa antydyskryminacyjnego zaowocowały obszernym i
usystematyzowanym komentarzem do art. 157 TFUE (Komentarz do art. 157 TFUE [w:]
Traktat o Funkcjonowaniu
Bańczyk,

M.

Unii Europejskiej. Komentarz.

Szwarc-Kuczer,

Warszawa

2012,

T. II. (red.) A. Wróbel, K. Kowalik-

s. 956-986).

Problematyka

równość

wynagradzania bez względu na płeć zawarta w akcie prawnym o randze traktatu wymagała ode
mnie podjęcia szczegółowych analiz o charakterze systemowym zaś złożony charakter samego
przepisu determinował

szeroki

kontekst badań pod względem

podmiotowym jak i

przedmiotowym. Wymagane było zatem ustalenie definicji: pracownika, wynagrodzenia, takiej
samej pracy, pracy tej samej wartości itp. z uwzględnieniem doprecyzowujących wskazówek
wynikających z najnowszego orzecznictwa.
Analiza prawa antydyskryminacyjnego UE w kontekście zakazu różnicowania sytuacji
podmiotów z uwagi na konkretne kryteria była kontynuowana przeze mnie w dwóch
niemieckojęzycznych publikacjach, które były wynikiem zaangażowania w sformułowanie
wniosków badawczych do dwóch grantów wykonywanych wspólnie przez naukowców
polskich i niemieckich. Pierwszy z nich, tj. projekt nr 2013-27 realizowany przez INP PAN i
Uniwersytet Greiswald, który był finansowany przez DPWS Frankfurt nad Odrą, zaś
kierownikiem projektu była prof. Dagmar Richter oraz dr Bernard Łukańko (czas trwania
projektu 09.2015 r. - 04.2016 r.) zakończył się opublikowaniem przeze mnie badań dotyczących
"racjonalnych

usprawnień"

jako

środka

wspierającego

zakaz

dyskryminacji

osób

niepełnosprawnych ("Angemessene Vorkehrungen " im Recht der Europaischen

Union und ihr

Verhaltnis zum Verbot der Diskriminierung aufgrund einer Behinderung [w:]

Diskriminierung

aufgrund der Gesundheit
Herausforderungen

(red.)

in alternden Gesellschaften.
C.D.

Classen,

Deutschland

B. Łukańko,

D.

und Polen vor neuen

Richter,

BWV,

Berliner

Wissenschafts-Verlag 2015, s. 53-64). W ramach prowadzonych badań konieczne okazało się
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sięgnięcie do przepisów Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób
niepełnosprawnych

z

13.12.2006

r.,

w

celu

ustalenia

prawnej

definicji

pojęcia

"niepełnosprawność" oraz odniesienia tych ustaleń do wskazań zawartych w orzecznictwie TS.
Z kolei art. 5 dyrektywy 2000/78 stał się podstawą do wypracowania wniosków w kwestii
adresatów obowiązku wprowadzenia racjonalnych usprawnień, jak i beneficjentów tych
obowiązków. Tytułowe zagadnienie zostało również zbadane pod kątem kosztów ich
zastosowania oraz relacji do akcji pozytywnych prawa unijnego.
Drugi

grant

polsko-niemiecki

Diskriminierungsgrund:

nr 00673/2014/MP

Regelungsbedarf

in

pt. Sexuelle

Deutschland

und

Orientierung"

Polen?

ais

(jednostkami

badawczymi był Uniwersytet Greiswald i INP PAN, zaś podmiotem finansującym: Fundacja
Współpracy Polsko-Niemieckiej, Warszawa. Kierownikami projektu byli prof. Dagmar Richter
oraz dr Bernard Łukańko (czas realizacji: 09.2015 r. - 04.2016 r.) zaowocował rozdziałem
poświęconym

zagadnieniom

implementacji dyrektywy

2000/78

w kontekście

dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. (Die Umsetzung
Antidiskriminierungsrechts,

des

zakazu

europaischen

insbesondere der Richtlinie 2000/78/EG in Polen [w:] „Sexuelle

Orientierung" ais Diskriminierungsgrund:

Regelungsbedarf

in Deutschland und Polen? (red.)

C.D. Classen, D. Richter, B. Łukańko, Mohr Siebeck Tubingen 2016, s. 121-134). W publikacji
tej szeroko odwoływałam się do polskich przepisów mających stanowić środki implementujące
tę dyrketywę do porządku krajowego oraz zapewniać jej skuteczność. Publikacja ma charakter
krytycznej analizy.
Zakaz dyskryminacji ze względu na religię lub przekonania został przestudiowany przeze
mnie na potrzeby sporządzenia glosy do orzeczenia TS C-68/17 IR. Zaznaczyć wypada, że jest
to jedna z nielicznych wypowiedzi Trybunału, w której dąży do wyjaśnienia, jak należy
wypełnić poszczególne warunki prowadzenia działalności

zawodowej, aby

odmienne

traktowanie z uwagi na religię lub przekonania mogło zostać uznane za pozostające w granicach
przewidzianego prawem odstępstwa od ogólnej zasady zakazu dyskryminacji ze względu na
religię lub przekonania {Przestrzeganie

etyki opartej na religii lub przekonaniach

przesłanka uzasadniająca odmienne traktowanie pracowników

- glosa do wyroku

jako

Trybunału

Sprawiedliwości z 11.09.2018 r. C-68/17, IR przeciwko JQ, Europejski Przegląd Sądowy 2019,
nr 4, s. 32-38).
W publikacjach poświęconych zakazowi dyskryminacji znajdują się i te opracowania, które
odnoszą się do problematyki poruszanej w rozprawie habilitacyjnej. Jest to jedna publikacja w
j. angielskim (Multiple discrimination
Europę of Founding Fathers: lmestment

as a European issue. Romani women perspective

[w:]

in the common Futurę (red.) M. Sitek, G. Dammacco,
19

A. Ukleja, M. Wójcicka, Olsztyn 2013, s. 421-428) oraz dwie pozostałe, które stanowią
jednocześnie uszczegółowioną wersję krótkich wystąpień konferencyjnych, tj. Zwielokrotniona
opresja, czyli dyskryminacja

ze względu na więcej niż jedno kryterium.

Wyzwania

prawa

europejskiego [w:] Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe wyzwania
- nowe rozwiązania,
Transatlantycka

red. nauk. J. Jaskiernia, Warszawa 2014, s. 407 -

lekcja

prawa

antydyskryminacyjnego

-

wybrane

415, oraz

zagadnienia

[w:]

Amerykański system ochrony praw człowieka. Aksjologia - instytucje - efektywność, red. nauk.
J. Jaskiernia, Toruń 2015, s. 367-383. W publikacjach tych po raz pierwszy podjęłam
problematykę dyskryminacji wielokrotnej. Z perspektywy prac nad rozprawą habilitacyjną tezy
i wnioski przyjęte na użytek tych opracowań okazały się zbyt mało precyzyjne, szczególnie w
zakresie ustaleń terminologicznych oraz możliwych rodzajów dyskryminacji wielokrotnej.
Niemniej wnioski wynikające z tych opracowań zostały uwzględnione i rozwinięte w rozprawie
habilitacyjnej.
Badania, które doprowadziły do powstania książki przedkładanej jako

rozprawa

habilitacyjna rozwinęłam w dwóch publikacjach. Jedną z nich jest People with disabilities as a
vulnerable group. The concept of protection of rights of vulnerable groups, Białostockie Studia
Prawnicze 2018, vol. 23, nr 4, s. 25-34, zaś drugą Grupa jednostek jako podmiot
ochrony w postępowaniu

poszukujący

przed ET PC. Koncepcja ochrony praw grup wrażliwych,

Studia

Prawnicze 2019, vol. 1 s. 35-71. Oba artykuły zawierają wywody służące wykazaniu zasadności
tezy o konieczności wyodrębnienie grupy jednostek charakteryzujących się szczególną
tożsamością, jako podmiotów którym przysługuje szczególna ochrona praw z uwagi na ich
wrażliwość

wobec

strukturalnych

nierówności

występujących

w

społeczeństwie.

W

opracowaniach tych sięgam nie tylko do prawa UE, ale także dorobku ETPC.
Prawo antydyskryminacyjne budzi moje zainteresowanie nie tylko w zakresie prawa
materialnego, ale również proceduralnych aspektów dochodzenia roszczeń z nim związanych i
sankcji wynikających z naruszenia tego prawa. Istotne problemy związane z dochodzeniem
roszczeń przez pracownika, który doświadczył dyskryminacji w ramach stosunku pracy, który
już został rozwiązany, przedstawiłam w glosie do jednego z orzeczeń SN (Glosa do wyroku SN
z

14.02.2013

r.,

odszkodowawczych),

III

PK

31/12

(dyskryminacja

pracownika;

dochodzenie

roszczeń

Państwo i Prawo 2016, nr 2, s. 131-138). W mojej ocenie, przepisy

polskiego kodeksu pracy dotyczące terminów wniesienia odwołania od wypowiedzenia umowy
o pracę nie są adekwatne dla zapewnienia skuteczności prawu unijnemu i nie powinny być
stosowane do dochodzenia roszczeń wynikających z naruszenia zasady równości przez
działania podjęte przez byłego pracodawcę.
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b) Pytania prejudycjalne
W publikacjach poświęconych istotnym zagadnieniom instytucji pytań prejudycjalnych
zajmowałam się przede wszystkim ustaleniem charakteru prawnego dawnego art. 234 TWE i
jego wpływem na stosowanie prawa przez sądy polskie. Definiowanie pojęcia sprawy unijnej
(dawniej wspólnotowej) poprzez wykazanie związku między stanem faktycznym konkretnego
postępowania a zakresem przedmiotowym i temporalnym prawa UE, przedstawienie celu i
istoty postępowania w sprawie pytań prejudycjalnych, ustalenie zakresu uprawnienia i
obowiązku krajowego sądu administracyjnego oraz określenie charakteru prawnego orzeczenia
Trybunału w Luksemburgu były przedmiotem moich starszych opracowań (Wystąpienie sądu
krajowego

z pytaniem

prejudycjalne

prejudycjalnym

do Trybunału

w sprawach

Sprawiedliwości

administracyjnych

Wspólnot Europejskich,

[w:]

Pytanie

(red.) M. Wąsek-

Wiaderek, E. Wojtaszek-Mik, Wolters Kluwer 2007, s. 99-122; Wystąpienie sądu krajowego z
pytaniem

prejudycjalnym

w sprawach

administracyjnych

[w:] Stosowanie

prawa

Unii

Europejskiej przez sądy, (red.) A. Wróbel, Tom I, Wydanie II, Warszawa 2010, s. 998-1013).
W nowszych publikacjach z tego zakresu broniłam poglądu o związaniu wszystkich sądów
krajowych wszystkich państw członkowskich wykładnią prawa unijnego dokonaną przez
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej na podstawie art. 267 TFUE (Ein Gerichtshof fur
28 Staaten [w:] Reformprozesse der Europaischen Gerichtsbarkeit,

red. B. Łukańko, A. Thiele,

4

Mohr Siebeck ), oraz tezy o znaczeniu instytucji pytań prejudycjalnych dla oceny przez sądy
krajowe zgodności stosowanych przepisów prawa krajowego z prawem unijnym {„Sprawy
unijne" przed

Sądem Najwyższym.

Wpływ orzecznictwa

stosowanie prawa przez Sąd Najwyższy

- zagadnienia

Trybunału
wybrane

Sprawiedliwości

[w:] Stosowanie

europejskiego w orzecznictwie sądowym. Application of the European Law in

na

prawa

Jurisprudence,

red. nauk. T. Grzybowski, M. Sarnowiec-Cisłak, Warszawa 2019, s. 27-37). Ta sama
problematyka była przedmiotem mojego referatu wygłoszonego na konferencji naukowej
„Stosowanie prawa europejskiego w orzecznictwie sądowym", zorganizowanej przez Naczelny
Sąd Administracyjny, w dniu 19.03.2018 r., której wyniki - jako cieszące się dużą
popularnością - zostały opublikowane także w j. angielskim („ EU Cases" before the Polish
Supreme Court. How Judgements of the Court of Justice influence the application of Law by
the Supreme Court - Selected Issues [w:] Stosowanie prawa europejskiego
sądowym. Application of the European Law in Jurisprudence,

4

red. nauk. T. Grzybowski, M.

Pismo potwierdzające przyjęcie do druku stanowi załącznik nr 6 do wniosku.
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w orzecznictwie

Sarnowiec-Cisłak, Warszawa 2019, s. 181-191). W publikacji tej przedstawiałam m.in.
stanowisko SN dotyczące bezwzględnej jak i "względnej" mocy wiążącej orzeczeń TS.
Tematyką pytań prejudycjalnych zajmowałam się również w ramach współpracy z
Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury w zakresie
przygotowywanych i prowadzonych przeze mnie cykli szkoleniowych (6-8.03.2007 r. i 1416.05.2007 r.), w ramach których szkoliłam sędziów sądów powszechnych z zakresu
kierowania pytań prejudycjalnych do ETS. Szkolenie obejmowało lOh wykładów i warsztatów
dla ok. 100 uczestników.

c) Sądowe stosowanie prawa unijnego
Kolejnym poruszanym w moich publikacjach zagadnieniem w ramach badań nad prawem
Unii Europejskiej była problematyka sądowego stosowania prawa unijnego i zapewnienia temu
prawu wymaganej skuteczności. W tym zakresie zajmowałam się istotnym i wciąż
poddawanym dyskusji zagadnieniem jakim jest stosowanie prawa unijnego przez organy
administracyjne (Stosowanie prawa WE przez krajowe organy administracyjne

- glosa do

wyroku ETS z 28.06.2001 r. w sprawie C-118/00 Gervais Larsy przeciwko INASTI, Europejski
Przegląd Sądowy 2008, nr 1, s. 42-46). Analizowałam również, pod kątem sądowego
stosowania prawa, wycinek szerszego zagadnienia jakim jest problematyka podnoszenia z
urzędu przez sąd prawa unijnego. W tym zakresie wykazywałam na przykładzie orzeczenia TS
wydanego w sprawach C-222/05 - C-225/05 kiedy aktualizuje się obowiązek sądu krajowego
do uwzględnienia prawa unijnego jako normatywnej podstawy rozstrzygnięcia mimo braku
aktywności stron procesu w tym zakresie oraz w konsekwencji do odmowy stosowania
przepisów prawa krajowego jako niezgodnych z prawem unijnym (Działanie sądu z urzędu w
sprawie wspólnotowej - omówienie wyroku ETS z 7.06.2007r. w połączonych sprawach: od C222/05 do C-225/05, Europejski Przegląd Sądowy 2008, nr 6, s. 51-56).
Szczególne miejsce w badaniach z zakresu stosowania prawa unijnego przez organy
państwa członkowskiego zajmuje publikacja pt. Implementacja

dyrektyw unijnych przez sądy

krajowe, Warszawa 2014, ISBN-978-83-264-3302-3, ss. 404, która jest monografią wydana
jako zmieniona i uaktualniona wersja rozprawy doktorskiej pod tym samym tytułem. W
publikacji tej w sposób kompleksowy wykazywałam na czym polega etap implementacji
dyrektyw przez sądy krajowe państw członkowskich w procesie sądowego stosowania prawa.
Dowodziłam, że w zakres tytułowej implementacji wchodzi m.in. obowiązek sądu krajowego
do odmowy zastosowania przepisu krajowego, co wpływa na zmianę podstawy prawnej
rozstrzygnięcia w sprawie. Odmowa zastosowania przepisu prawa polskiego sprzecznego z
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prawem unijnym rzadko będzie przybierała postać modelową, zakładającą zastosowanie
przepisu prawa Unii Europejskiej w miejsce przepisu prawa krajowego. Najczęściej wykonanie
tego obowiązku będzie prowadziło do zastosowania innych - niż zwykle - przepisów prawa
polskiego z uwzględnieniem zbiegu z przepisami prawa unijnego. Odmowa zastosowania
przepisu prawa polskiego pozwala również na pominięcie przepisów niedających się prounijnie
wyłożyć i zastosowanie przepisów krajowych poddających się takiej wykładni. Wszystkie
obowiązki sądów krajowych związanych z implementacją dyrektyw w procesie sądowego
stosowania prawa powinny być wykonywane bez konieczności podejmowania właściwej
inicjatywy procesowej przez strony sporu, gdyż ciążą one na sądach krajowych jako obowiązki
implementacyjne wynikające z art. 288 akapit 3 TFUE w związku z art. 4 ust. 3 TUE. Mimo iż
przepisy te są w pierwszej kolejności adresowane do władzy ustawodawczej państw
członkowskich, to jednak sądy są gwarantem realnego poszanowania prawa unijnego w
systemie krajowym i zapewnienia temu prawu maksymalnej skuteczności.
Problematyka wdrażania dyrektyw unijnych do prawa krajowego, w tym również
implementacja dyrektyw przez sądy była przedstawiana w ramach prowadzonych przeze mnie
szkoleń (np. specjalistyczne szkolenie organizowane przez Krajową Szkołę Sądownictwa i
Prokuratury (21-22.06.2011 r.; 28-29.06.2011 r.; 12-14.09.2011 r.; 24-26.10.2011 r.) w ramach
projektu „Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości". Ten cykl szkoleń
w formie warsztatów dla sędziów sądów gospodarczych obejmował 32h i uczestniczyło w nim
ok. 120 sędziów.
Jako nawiązanie do omawianej problematyki badawczej, niosące także pewien walor
naukowy - w zakresie dotyczącym identyfikacji i systematyzacji kwestii ogólnych dotyczących
sądowego stosowania prawa Unii Europejskiej - należy zaliczyć publikowane cyklicznie - w
okresie od początku 2011 r. do końca 2017 r. - omówienia 81 orzeczeń Sądu Najwyższego w
tzw. sprawach unijnych (publikacje kwalifikowane jako „Inne" w wykazie dorobku
habilitacyjnego). Omówienia te ukierunkowane były na dostarczenie praktykom i naukowcom
zajmującym się prawem unijnym wyjaśnień co do sposobu, w jaki Sąd Najwyższy w swojej
działalności orzeczniczej stosuje prawo unijne i przekłada standard unijny w zakresie
obowiązków ciążących na sądach krajowych na standard krajowy. Byłam również autorką
omówienia

unijnych

orzeczeń

Sądu

Najwyższego

przedsiębiorców (Orzecznictwo Sądu Najwyższego
Europejskiej

[w:] Europa

Urzędników

Orzecznictwo Sądu Najwyższego
Europa Przedsiębiorców

istotnych

dla

urzędników

oraz

w sprawach związanych z prawem

Unii

(red.) Z. Brodecki, Warszawa 2009, s. 328-343;

w sprawach związanych z prawem

Unii Europejskiej

[w:]

(red.) Z. Brodecki, Warszawa 2010, s. 345-370). Wybór i sposób
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omówienia tych orzeczeń podyktowany był zakresem podmiotowym docelowych adresatów
publikacji i dotyczył istotnych spraw unijnych w kontekście wykonywania obowiązków
urzędniczych przez osoby zatrudnione w administracji państwowej i samorządowej, jak
również obowiązków przedsiębiorców funkcjonujących w obszarze rynku wewnętrznego.
Jedną z ważniejszych publikacji w kontekście implementacji prawa unijnego i jego
stosowania przez organy państwa członkowskiego jest rozdział w monografii poruszającej
tematykę obowiązku notyfikacji polskich przepisów ustawy o grach hazardowych (Wyrok
Trybunału Konstytucyjnego

z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie P 4/14 w świetle

zagadnień

prawa Unii Europejskiej [w:] Skutki braku notyfikacji przepisów technicznych ustawy o grach
hazardowych

dla wymiaru sprawiedliwości

Rzeczpospolitej

Polski (red.) M. Taborowski,

Warszawa 2016, s. 295-310). Wydany w tym przedmiocie wyrok TK i sporządzone do niego
zdanie odrębne budziło wiele wątpliwości związanych z zakresem jego stosowania przez
organy administracyjne oraz sądy krajowe. Tym samym odniesienie się do przesłanek ustalenia
technicznego charakteru przepisu, charakterystyki procedury notyfikacyjnej oraz zakresu
niezgodności przepisów ustawy o gach hazardowych z implementowaną dyrektywą unijną
stawiło istotny wkład w dyskusję prowadzoną w doktrynie przedmiotu.

d) Zasady ogólne i prawa podstawowe
Zasady ogólne i prawa podstawowe UE to kolejna dziedzina, której starałam się
poświęcić moją pracę naukową. Już w 2007 r. zajmowałam się charakterem, znaczeniem jak i
stosowaniem zasady autonomii proceduralnej. W publikacji: Miejsce

zasady

proceduralnej państw członkowskich wśród zasad ogólnych prawa wspólnotowego

autonomii
[w:] Zasady

ogólne prawa wspólnotowego (red.) C. Mik, Toruń 2007, s. 111-127 starałam się wykazać jakie
są warunki stosowania tej zasady, a tym samym określić czy i w jakim stopniu prawo unijne
wymaga aby krajowe przepisy proceduralne zostały zmodyfikowane, po to aby zapewnić
skuteczne dochodzenie roszczeń mających swe źródło w prawie UE. Niejako kontynuacją tej
publikacji była kolejna, tj. Zasada autonomii proceduralnej

państw

członkowskich

Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy. Zasady-Orzecznictwo-Piśmiennictwo

[w:]

(red.) A.

Wróbel, K. Kowalik-Bańczyk, M. Szwarc-Kuczer, Wolters Kluwer 2007, s. 326-396, której
złożony charakter - przejawiający się w tym, że wybór orzeczeń TS poświęconych zasadzie
autonomii proceduralnej został poprzedzony próbą jej definicji, a następnie wszystkie
orzeczenia prezentowane w najistotniejszych częściach zostały opatrzone komentarzami oraz
wykazem literatury, która je szerzej omawia - pozwolił aby zagadnienie

autonomii

proceduralnej przedstawić z uwzględnieniem jej granic - czyli poszanowaniem zakazu
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dyskryminacji i zasady efektywnej ochrony - jak również wyjątków przewidzianych od tej
zasady, co jest nader istotne w przedmiocie stosowania tej zasady przez sądy krajowe.
Publikacja ta miała za zadanie przybliżyć sędziom polskim dorobek prawa unijnego w
omawianym zakresie, stąd obszerne elementy opisowe odwołujące się do przykładów
orzecznictwa TS. Analizą objęłam także dawny art. 10 TWE i opublikowałam moje wystąpienie
pt. Art. 10 TWE jako podstawa normatywna obowiązków implementacyjnych

sądów państw

członkowskich [w:] Solidarność jako zasada działania Unii Europejskiej (red.) C. Mik, Toruń
2009, s. 87-102, w ramach którego dowodziłam, że przepis ten jest podstawą prawną dla wielu
fundamentalnych zasada prawa wspólnotowego (wówczas), które są tak mocno utrwalone
orzecznictwem Trybunału, że nie istnieje potrzeba doszukiwania się ich normatywnej
podstawy. Relacja między prawami podstawowymi UE a swobodami rynku wewnętrznego
stanowiła również przedmiot moich prac badawczych. Wzajemne powiązania i dopuszczalne
derogacje uchwycone na tle analizy orzecznictwa TS zaowocowały artykułem pt. Swobody
rynku wewnętrznego

a prawa podstawowe

- refleksje na tle orzecznictwa

TS, Europejski

Przegląd Sądowy 2012, nr 1, s. 8-14.

4.2.

Prawo krajowe
Kolejny obszar moich zainteresowań badawczych obejmuje prawo krajowe, ze

szczególnym uwzględnieniem prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - gównie z racji
zatrudnienia w Biurze Studiów i Analiz Sądu Najwyższego - oraz procedur: cywilnej i
administracyjnej. Problematyka

zagadnień

składających się na kodeks

postępowania

administracyjnego została przeze mnie zgłębiona na potrzeby opracowania Objaśnień do
poszczególnych przepisów k.p.a. (Kodeks postępowania

administracyjnego.

Objaśnienia,

(red.) A. Wróbel, Warszawa 2004 (autorskie objaśnienia do art. 39-74; art. 89-103; art. 154, art.
155, art. 161 k.p.a.), jak również w związku z podjęciem pracy dydaktycznej w Wyższej Szkole
Handlu i Prawa im. Łazarskiego w Warszawie na Wydziale Prawa i Administracji, gdzie w
latach akademickich 2001-2003 prowadziłam ćwiczenia ze studentami z zakresu procedury
administracyjnej. Brałam również udział w komisjach egzaminacyjnych z tego przedmiotu.
Wybrane przepisy prawa pracy zostały przeze mnie opracowane pod kątem ich praktycznych
zawiłości. Dwukrotnie opublikowałam w serii Meritum: Prawo pracy 2004, red. prowadzący
B. Wawrzyńczak-Jędryka, red. merytoryczny K. Jaśkowski, ABC - Wolters Kluwer 2004
(autorstwo rozdz. IX, s. 508-604) oraz Prawo pracy 2006, red. prowadzący B. WawrzyńczakJędryka, red. merytoryczny K. Jaśkowski, ABC - Wolters Kluwer 2006 (autorstwo rozdz. IX. 18.A-I,9). Ponadto w roku akademickim 2009-2010 prowadziłam ćwiczenia ze studentami z
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zakresu prawa pracy na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Zarządzania. W zakresie
prawa ubezpieczeń społecznych opracowałam zagadnienie p.t. Obowiązek
składek na ubezpieczenia społeczne przez lekarza weterynarii wyznaczonego
określonych czynności decyzją powiatowego

odprowadzania
do wykonywania

lekarza weterynarii (The exemptions from social

security contributions by the ąuałified veterinarians assigned to carry out a specific

conformity

assessment activity of the district veterinary oficer), Medycyna Weterynaryjna -Veterinary
Medicine-Science and Practice 2016, v. 72, nr 2, s. 128-129, które jako publikacja naukowa
znajduje się w bazie Journal Citation Report (JCR) oraz odbiło się szerokim echem, zyskując
poważne zainteresowanie środowiska lekarzy weterynarii.
Najnowszą publikacją poświęconą zagadnieniom polskiego prawa pracy jest artykuł
Prawidłowe ustalenie liczby pracowników
tzw. zwolnienia grupowego -perspektywa

objętych zamiarem pracodawcy

przeprowadzenia

zgodności prawa krajowego ze standardem

unijnym,

opublikowany w Temidium 2019, nr 1 (96), s. 36-39. W tym opracowaniu odwoływałam się
do wyroków TS wydanych również w tzw. sprawach polskich i dążyłam do ustalenia zakresu
obowiązków pracodawców dokonujących tzw. zwolnień grupowych. Analiza zawarta w
artykule została podporządkowana tezie, że do liczby pracowników, z którymi pracodawca ma
zamiar rozwiązać umowę o pracę, należy doliczyć liczbę pracowników, którym pracodawca
ma zamiar przedstawić nowe warunki pracy i płacy.

4.3. Inna aktywność naukowa
Opublikowałam również 3 recenzje monografii zagranicznnych ("The Law on Age
Discrimination in the Elf \ red. Malcolm Sargeant, Kluwer Law International BV, Haga 2008,
ss. 260, Europejski Przegląd Sądowy 2010, nr 3, s. 58-60; „From Dual to
Federalism.

The Changing Structure of

Cooperative

European Law", red. Robert Schiitze,

Oxford

University Press, Oxford 2009, Europejski Przegląd Sądowy 2011, nr 8, s. 54-55; „Managing
Eąuality and Diversity: Theory and Practice", red. Savita Kumra, Simonetta Manfredi, Oxford
University Press, Oxford 2012, ss. 320 - nota bibliograficzna Państwo i Prawo 2013, nr 7, s.
114-115), oraz 2 sprawozdania z konferencji w których uczestniczyłam (Współczesne kierunki
rozwoju prawa prywatnego w Polsce - sprcn\>ozdanie z konferencji naukowej w Wiśle, 2-5. XII.
2007r., Państwo i Prawo 2008, nr 6, s. 121-123; Karta Praw Podstawowych a słaba konstytucja
społeczna? - sprawozdanie

z Międzynarodowej

konferencji naukowej, Lund, 5.12.2014 r.,

Państwo i Prawo 2015, nr 9, s. 125-128).
Wzięłam udział w 12 krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych (w 8 po
uzyskaniu stopnia doktora), na których wygłaszałam referaty na temat różnych zagadnień
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objętych przedstawionym powyżej zakresem badań (wykaz konferencji zamieszczony w
Wykazie dorobku habilitacyjnego). Większość wystąpień konferencyjnych stanowiła podstawę
dla opracowania publikacji naukowych rozwijających i uszczegóławiających referowane
zagadnienia.
Recenzuję

również

artykuły

na

potrzeby

publikacji

czasopism

krajowych

i

międzynarodowych. Są to artykuły w języku angielskim recenzowane dla: Polish Yearbook of
International

Law, wydawanego przez INP PAN; Anti-Discrimination

Law

Review,

wydawanego przez Wolters Kluwer International; Zeszyty Prawnicze BAS, wydawane przez
Kancelarię Sejmu.

5. Działalność ekspercka na rzecz Sądu Najwyższego
Od zakończenia studiów magisterskich działalność naukową łączę z praktyką. Od 2001
r. do 2015 r. pracowałam jako asystent sędziego w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i
spraw Publicznych Sądu Najwyższego sporządzając projekty uzasadnień oraz przygotowując
materiały niezbędne do rozstrzygnięcia sprawy przez sędziego SN. Począwszy od lutego 2015
r. jestem zatrudniona jako asystent - specjalista ds. prawa europejskiego - członek Biura
Studiów i Analiz oddelegowana do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Jako członek BSiA
przygotowuję analizy do spraw z zakresu prawa unijnego, prawa pracy i ubezpieczeń
społecznych oraz procedury cywilnej. W znacznej większości są to materiały zawierające
argumentacje i stanowisko do uchwał Sądu najwyższego podejmowanych w składzie siedmiu
sędziów. Większość z tych opinii nie jest publikowana w czasopismach, gdyż jako analizy
sporządzane do konkretnych stanów prawnych i faktycznych pozostają materiałami "w
sprawie" dostępnymi dla sędziów SN. Niektóre z nich są zamieszczane na stronie internetowej
SN, zaś analiza pt. Dopuszczalność

zażalenia na postanowienie

asesora sądowego,

została

opublikowana w Biuletynie Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw
Publicznych 2018, nr 2, s. 25-33.
Częstym przedmiotem prowadzonych przeze mnie prac są także opinie dotyczące
projektów aktów prawnych. Opinie te są sporządzane w trybie § 63 Rozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej z 29 marca 2018 r. Regulamin Sądu Najwyższego (Dz. U. 2018 poz.
660). Ich wyniki nie są publikowane przez SN, a przekazywane bezpośrednio podmiotowi
wnoszącemu o sporządzenie opinii i bywają załączane jako część uzasadnienia projektu aktu
prawnego publikowanego na stronach Sejmu rzeczypospolitej Polskiej.
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6. Najbliższe plany naukowe
W najbliższej przyszłości zamierzam rozwijać dotychczasowe badania w obszarze zasady
równości i zakazu dyskryminacji, ukierunkowując je w stronę sprecyzowania charakteru
prawnego i zakresu stosowania art. 21 KPP; stosowania zasady ogólnej zakazu dyskryminacji
z uwagi na poszczególne kryteria oraz implementacji przepisów dyrektyw unijnych
zakazujących dyskryminacji w szeroko pojętym obszarze zatrudnienia. Planuję pogłębić studia
i podjąć próbę opracowania komentarza do Karty Praw Podstawowych w kontekście
rzeczywistego znaczenia ochrony praw podstawowych w kształtowaniu treści i wykładni aktów
prawa UE, oraz z uwagi na kontrowersje oraz wymiar praktyczny zamierzam rozwinąć
problematykę stosowania szeroko pojętego zakazu dyskryminacji w prawie unijnym przez sądy
krajowe w kontekście ukształtowania normatywnej podstawy rozstrzygnięcia w sprawach, w
których spór toczy się między jednostkami, czyli ma charakter horyzontalny.
W zdecydowanie większym niż do tej pory zakresie zamierzam korzystać z możliwości
publikowania efektów badań w językach obcych i w czasopismach o międzynarodowym
zasięgu.
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