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Równość- ramy prawne UE
Równość płci w prawie unijnym 

Seminarium dla przedstawicieli sądownictwa  
Kraków, 12-13 czerwca 2017 

dr Anna Śledzińska-Simon

Szkolenie finansowane ze środków programu Komisji Europejskiej „Prawa, równość i obywatelstwo” na lata 2014-2020.

Plan prezentacji

• Ochrona równości w Karcie praw podstawowych i traktatach UE

• Dyrektywy unijne dotyczące równego traktowania – przegląd i zakres  obowiązywania

• Instrumenty międzynarodowe (Rada Europy, ONZ, Międzynarodowa Organizacja Pracy)
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Równość w prawie UE 

• ogólna zasada prawa UE

• wartość wspólna dla wszystkich państw członkowskich (art. 2 TUE)

• cel Unii (art. 3 ust. 3 TUE) 

• zadanie UE 

• obszar kompetencji regulacyjnych UE  (art. 13 TFUE)

• podstawowe prawo (Rozdział 3 Karty praw podstawowych UE)  

Znaczenie równości

• Równość formalna – równe traktowanie

• Równość faktyczna – nierówne traktowanie w celu osiągnięcia równości de facto

• Równość szans – takie same warunki „na starcie”

• Równość wyników – takie same rezultaty (wymaga redystrybucji)

• Akcja pozytywna (działanie pozytywne, znane również pod nazwą akcji afirmatywnej) –
środki naprawcze mające na celu zapewnienie równych szans lub wyników (polityka
inkluzji, działania informacyjne, preferencyjne traktowanie, parytety)
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Dyskryminacja

Nierówne traktowanie, które nie posiada obiektywnego uzasadnienia

C-149/10 Zoi Chatzi, pkt.63-4 („Zasada ta wymaga, aby porównywalne sytuacje nie były traktowane 
w odmienny sposób, a sytuacje odmienne nie były traktowane w sposób jednakowy, chyba że takie 
traktowanie jest obiektywnie uzasadnione”)

W zgodzie z dyrektywami UE dyskryminację stanowi:
• dyskryminacja bezpośrednia
• dyskryminacja pośrednia
• molestowanie  
• molestowanie seksualne
• polecenie dyskryminacji
• niewprowadzenie racjonalnych usprawnień

Ochrona równości w prawie UE 

Ogólna zasada prawa 

• Zasada równego traktowania i niedyskryminacji ze względu na ….(przyczyna zakazana) określona w 
dyrektywie UE dotyczącej równości (xxx) i art. 21 Karty praw podstawowych

• oznacza to, że …
• do celów dyrektywy „zasada równego traktowania" oznacza brak jakichkolwiek form bezpośredniej lub 

pośredniej dyskryminacji z przyczyn określonych (...)

Traktaty
• Traktat o Unii Europejskiej (TUE)
• Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)
• Karta praw podstawowych Unii Europejskiej

Prawo wtórne 
• Unijne dyrektywy dotyczące równości
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Ogólna zasada równości

• Ogólna zasada równości / równego traktowania / niedyskryminacji
C-144/04 Mangold (2005) 

• Likwidacja luk prawnych w unijnych przepisach dotyczących równości w odniesieniu do 
instytucji UE

• Nie rozszerza jednak zakresu rzeczowego obowiązywania dyrektyw UE w odniesieniu do 
państw członkowskich

C-13/05 Navas (choroba)
C-167-12 X. oraz C-363/12 Z. (urlop w przypadku macierzyństwa zastępczego)

Ogólna zasada równości kobiet i mężczyzn

• Ogólna zasada równości i zakaz dyskryminacji ze względu na płeć poszerza zakres ochrony w ramach 
prawa UE  (poza art. 157 TFEU, dawny art. 141 TWE i art. 119  Traktatu ustanawiającego Europejską 
Wspólnotę Gospodarczą) w odniesieniu do instytucji UE w sprawach dotyczących pracowników: 

C-20/71 Sabbatini (dodatek zagraniczny)

C-21/74 Airola (dodatek zagraniczny). 

Nie dotyczy państw członkowskich poza zakresem obowiązywania dyrektyw unijnych: 

C- 149/77 Defrenne III (warunki pracy nie dotyczące wynagrodzenia)

• Ogólna zasada równości i zakaz dyskryminacji ze względu na płeć gwarantowane przez Kartę praw 
podstawowych – wykorzystanie przeciwko instytucjom unijnym w celu uchylenia prawa wtórnego UE

C-236/09 Test Achats (składki i świadczenia ubezpieczeniowe)
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Traktaty UE (przynależność państwowa)

• Art. 21 ust.1 TFUE – zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność państwową
(dotyczący wszystkich obszarów prawa unijnego)

• Art. 40 ust. 2 TFUE – zakaz dyskryminacji w ramach wspólnej polityki rolnej
• Art. 45 ust. 2 TFUE – zakaz dyskryminacji pod względem prawa do swobodnego

przemieszczania się
• Art. 49 TFUE – zakaz dyskryminacji pod względem prawa do świadczenia usług
• Art. 56 ust. 1 TFUE – zakaz dyskryminacji pod względem swobody przedsiębiorczości
• Art. 110 TFUE – zakaz dyskryminacji pod względem opodatkowania towarów

Traktaty unijne (płeć)

• Art. 2 i art. 3 ust. 2 – równe traktowanie kobiet i mężczyzn
• Art. 157 ust.1 TFUE (dawny art. 141 TWE) – równe wynagrodzenie
• Art. 157 ust.4 TFUE – działania pozytywne
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Karta praw podstawowych UE

• Art. 20 – równość wobec prawa
• Art. 21 – zakaz dyskryminacji
• Art. 23 – równość kobiet i mężczyzn
• Art. 24 – prawa dziecka
• Art. 25 – prawa osób starszych (zasady)
• Art. 26 – integracja osób niepełnosprawnych (zasady)

• Ale art. 51 ust. 1 – zastosowanie Karty praw podstawowych dotyczy działania instytucji
unijnych i państw członkowskich, które wdrażają przepisy UE (lub działają w regulowanym
przez nie zakresie)

• C -617/10 Akerberg Fransson

Karta praw podstawowych UE 

• Zasada równości / równego traktowania / niedyskryminacji - nie prawo
• Należy ją jednak traktować jak prawo, ponieważ 
• zapewnia bezpośrednio wykonalną ochronę indywidualną
• podlega ograniczeniu w sytuacji konfliktu z innymi prawami, swobodami lub interesem 

publicznym
C-528/13 Léger

• konflikt praw (swobód) powinien być rozstrzygany w oparciu o zasadę proporcjonalności 
(środki-cele), co wymaga, by

• przyjęte środki nie wykraczały poza to, co jest odpowiednie i konieczne do realizacji 
uzasadnionych celów, którym mają służyć, przy czym tam, gdzie istnieje możliwość 
wyboru spośród większej liczby odpowiednich działań, należy stosować najmniej 
dotkliwe, a wynikające z tego niedogodności nie mogą być nadmierne w stosunku do 
zamierzonych celów. 
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C-528/13 Léger (bycie mężczyzną utrzymującym stosunki
seksualne z innymi mężczyznami jako trwałe przeciwskazanie
do oddania krwi ) 

• Art. 21. ust. 1 stanowi szczególny wyraz zasady równego traktowania, która stanowi ujętą w art. 20 Karty ogólną zasadę
prawa Unii (zob. Podobne wyroki: Römer, C-147/08, EU:C:2011:286, pkt. 59; Glatzel, C-356/12, EU:C:2014:350, pkt 43).

• W tym względzie, przyjmując za kryterium trwałego przeciwwskazania do oddania krwi okoliczność bycia „mężczyzną
mającym stosunek seksualny z innym mężczyzną”, tabela B w załączniku II do rozporządzenia z dnia 12 stycznia 2009 r.
wprowadza wykluczenie z oddawania krwi ze względu na orientację seksualną dawców będących mężczyznami, którzy z
powodu odbycia odpowiadającego ich orientacji stosunku seksualnego podlegają mniej korzystnemu traktowaniu niż
heteroseksualni mężczyźni.

• W takich okolicznościach rozporządzenie z dnia 12 stycznia 2009 r. może stanowić przejaw dyskryminacji osób
homoseksualnych ze względu na orientację seksualną w rozumieniu art. 21 ust. 1 karty.

• Należy zatem zbadać, czy przewidziane w rozporządzeniu z dnia 12 stycznia 2009 r. trwałe przeciwwskazanie do oddania
krwi w wypadku mężczyzny mającego stosunki seksualne z innym mężczyzną znajduje uzasadnienie w świetle warunków
określonych w art. 52 ust. 1 karty.

• Zgodnie z art. 52 ust. 1 karty wszelkie ograniczenia w korzystaniu z praw i wolności uznanych w karcie muszą być
przewidziane ustawą i szanować istotę tych praw i wolności. Ponadto na mocy tego samego postanowienia, ograniczenia
mogą być zgodnie z zasadą proporcjonalności wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy są konieczne i rzeczywiście odpowiadają
celom interesu ogólnego uznawanym przez Unię lub potrzebom ochrony praw i wolności innych osób.

Unijne dyrektywy dotyczące równości płci 
(przegląd historyczny) 
• Dyrektywa Rady 75/117/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących stosowania zasady 

równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet [1975] 
• Dyrektywa Rady 76/207/EWG w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie 

dostępu do zatrudnienia, kształcenia I awansu zawodowego oraz warunków pracy [1976]
• Dyrektywa Rady 79/7/EWG w sprawie stopniowego wprowadzania w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn 

w dziedzinie zabezpieczenia społecznego [1979] 
• Dyrektywa Rady 86/378/EWG w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w 

systemach zabezpieczenia społecznego pracowników [1986]  
• Dyrektywa Rady 86/613/EWG w sprawie stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn pracujących na własny 

rachunek, w tym w rolnictwie, oraz w sprawie ochrony kobiet pracujących na własny rachunek w okresie ciąży i 
macierzyństwa [1986] 

• Dyrektywa Rady 92/85/EWG w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy 
bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, I pracownic karmiących piersią [1992]

• Dyrektywa Rady 97/80/WE dotycząca ciężaru dowodu w sprawach dyskryminacji ze względu na płeć [1998]
• Dyrektywa Rady 97/81/WE dotycząca Porozumienia ramowego dotyczącego pracy w niepełnym wymiarze godzin 

zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum 
Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC) – Załącznik: 
Porozumienie Ramowe dotyczące pracy w niepełnym wymiarze godzin [1998]
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Dyrektywy unijne dotyczące równości 
(obowiązujące)

• Dyrektywa 79/7/EWG – statutowe programy zabezpieczenia społecznego
• Dyrektywa 1992/85/EWG – pracownice w ciąży
• Dyrektywa 2010/118/UE (uchylająca dyrektywę 96/34/WE) – urlop rodzicielski
• Dyrektywa 1997/8/WE – praca w niepełnym wymiarze godzin
• Dyrektywa 1999/70/WE – praca na czas określony
• Dyrektywa 2003/109/WE – obywatele państw trzecich
• Dyrektywa 2010/41/UE (uchylająca dyrektywę 86/613/EWG) – praca na własny rachunek

Dyrektywy unijne dotyczące równości

• Dyrektywa 2000/43/WE – dyrektywa dotycząca równości rasowej (zakaz dyskryminacji ze względu na 
pochodzenie rasowe i etniczne w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, zabezpieczenia 
społecznego, wykształcenia, a także dostępu do dóbr i usług, w tym zakwaterowania)

• Dyrektywa 2000/78/WE – dyrektywa ramowa (zakaz dyskryminacji ze względu na wyznanie, wiek, 
niepełnosprawność i orientację seksualną w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu)

• Dyrektywa 2004/113/WE – dyrektywa dotycząca dóbr i usług (zakaz dyskryminacji za względu na płeć w 
dostępie do dóbr i usług)

• Dyrektywa 2006/54/WE – (przeredagowana) dyrektywa dotycząca równości płci (zakaz dyskryminacji w 
zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, w tym w zakresie programów emerytalnych)

Warto zauważyć, że Dyrektywa 2006/54/WE uchyliła szereg wcześniejszych dyrektyw dotyczących 
równości płci: dyrektywę 75/117 (równość wynagrodzeń); 76/207/EWG (równe traktowanie kobiet i 
mężczyzn w zakresie zatrudnienia) z poprawkami; 86/378/EWG (systemy zabezpieczenia społecznego i 
programy emerytalne)z poprawkami; oraz 97/80/WE (ciężar dowodu).
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Zakres obowiązywania dyrektywy w sprawie 
równości płci 
• dotyczy zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego
• wprowadza zasadę równego traktowania pod względem
a) dostępu do zatrudnienia i awansu oraz kształcenia zawodowego; 
b) warunków pracy, w tym wynagrodzenia;
c) systemu zabezpieczenia społecznego w pracy
• przewiduje działania pozytywne
• nakazuje wprowadzenie skutecznych środków naprawczych i sankcji
• przenosi ciężar dowodu
• wprowadza dodatkowe przepisy poziome: zakaz wiktymizacji, strategia gender

mainstreaming, instytucje działające na rzecz równości

Autonomiczne twierdzenie o niedyskryminacji

• Twierdzenie, iż bezpośrednia lub pośrednia dyskryminacja nie zależy od naruszenia innych praw
lub interesów

„(…) występuje mniej przychylne traktowanie albo niekorzystna sytuacja, niezależnie od tego, do
czego to traktowanie albo ta sytuacja się odnosi, czy zostają przy tym naruszone prawa albo interesy,
a jeśli tak, to jakie. Co więcej, zgodnie z orzecznictwem Trybunału dyskryminacja nie wymaga nawet
istnienia konkretnej ofiary dyskryminacji (…) Dla przyjęcia wystąpienia dyskryminacji wystarczy
zatem takie traktowanie osoby lub grupy osób, które jest mniej przychylne niż traktowanie, którego
doświadcza, doświadczała lub doświadczałaby inna osoba lub grupa osób. Wprowadzanie
dodatkowych wymogów, nieprzewidzianych w dyrektywie 2000/43, jest nie do pogodzenia z
zamierzonym przez prawodawcę unijnego wysokim poziomem ochrony.”

Opinia rzecznika generalnego Kokott w sprawie C-394/11 Belov oraz sprawie C-83/14 CHEZ
Razpredelenie Bulgaria AD (Anelia Nikolova).
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Hierarchia chronionych kategorii
ZATRUDNIENIE ZABEZPIECZENIE 

SPOŁECZNE
DOBRA I 
USŁUGI

WYKSZTAŁCENIE

POCHODZENIE 
RASOWE I 
ETNICZNE

2000/43/WE 2000/43/WE 2000/43/WE 2000/43/WE

PŁEĆ 2006/54/WE 79/7/EWG 2004/113/WE

WYZNANIE
NIEPEŁNOSPRA
WNOŚĆ
WIEK 
ORIENTACJA 
SEKSUALNA

2000/78/WE

Wyzwania unijnego prawa dotyczącego równości
• Fragmentaryzacja i sektorowe podejście do objętych ochroną kategorii
• Potencjalny konflikt z zasadami konstytucyjnymi państw członkowskich (które należy uszanować jako

elementy tożsamości narodowej)
• Brak postępów we wprowadzaniu dyrektywy poziomej
• Przeszkody w przyjęciu dyrektywy o równej reprezentacji płci (parytety korporacyjne)
• Problemy związane z dyskryminacją strukturalną

C-246/97 Gruber (dostęp do opieki nad dziećmi)
• Problemy związane z intersekcjonalnością

C-157/15 Samira Achbita (zakaz chust w sektorze prywatnym)
C-188/15 Asma Bougnaoui (akaz chust w sektorze prywatnym)

Problemy z ustaleniem okoliczności sprawy – C-415/10 Galina Meister („Nie można jednak wykluczyć, że
całkowite odmówienie przez stronę pozwaną dostępu do informacji stanowi jeden z elementów, które należy
wziąć pod uwagę w kontekście przedstawienia faktów pozwalających domniemywać istnienie bezpośredniej i
pośredniej dyskryminacji. Do sądu krajowego należy sprawdzenie, z uwzględnieniem wszystkich okoliczności
zawisłego przed nim sporu, czy tak jest w rozpatrywanym przezeń przypadku.”)
• Dyskryminacja bezpośrednia przez asocjację – C-303/06 Coleman
• Pośrednia dyskryminacja osoby, która nie należy do grupy objętej ochroną – C-54/07 CHEZ
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Inne międzynarodowe źródła prawa 
dotyczącego równości 
ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH
• Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (1966) + indywidualne skargi do 

Komisji Praw Człowieka  
• Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej (1965) + 

indywidualne skargi do Komisji ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej
• inne traktaty ONZ: CEDAW, CRPD, CRC, itd.  
• brak osobnego traktatu dotyczącego ochrony przed dyskryminacją ze względu na płeć i 

nietolerancją
• brak osobnego traktatu dotyczącego ochrony przed dyskryminacją ze względu na 

orientację seksualną

Inne międzynarodowe źródła prawa 
dotyczącego równości
Rada Europy
• Europejska Konwencja Praw Człowieka (1950)
• Protokoły do Konwencji, w tym protokół nr 12 (2000) 

+ indywidualne skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
• Europejska Karta Społeczna (1996) 

+ skargi zbiorowe do Europejskiego Komitetu Praw Społecznych

Inne konwencje Rady Europy 
• Konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych (1995)
• Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych  (1992)
• Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej 

(2011).
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Zakaz dyskryminacji w Europejskiej Konwencji 
Praw człowieka
• Niedyskryminacja nie jest niezależnym prawem
• Zakaz dyskryminacji dotyczy tylko nierównych warunków korzystania innych

gwarantowanych przez konwencję praw i swobód

• Art. 14
Korzystanie z praw i wolności wymienionych w niniejszej konwencji powinno być zapewnione bez
dyskryminacji wynikającej z takich powodów, jak płeć, rasa, kolor skóry, język, religia, przekonania polityczne i
inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie bądź
z jakichkolwiek innych przyczyn.

• Protokół nr 12
Korzystanie z każdego prawa ustanowionego przez prawo powinno być zapewnione bez dyskryminacji
wynikającej z takich powodów, jak płeć, rasa, kolor skóry, język, religia, przekonania polityczne lub inne,
pochodzenie narodowe lub społeczne, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie lub z
jakichkolwiek innych przyczyn.

Konwencje Międzynarodowej Organizacji 
Pracy
• Konwencja dotycząca jednakowego wynagrodzenia (nr. 100)
• Konwencja dotycząca dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu (nr. 

101)
• Konwencja dotycząca pracowników mających obowiązki rodzinne (nr 156)
• Konwencja dotycząca pracy w niepełnym wymiarze czasu (nr. 175)
• Konwencja dotycząca ochrony macierzyństwa (nr. 183)
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Opinia rzecznika generalnego AG Wahla w 
sprawie Mascellani (2014) 
„43. klauzula 5 porozumienia ramowego czerpie inspirację, jak się wydaje, z art. 9 i 10 konwencji nr 
175 Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) dotyczącej pracy w niepełnym wymiarze czasu 
(zwanej dalej „konwencją MOP”). Rzeczywiście, prawodawca Unii przyznał, że należy wziąć pod 
uwagę zasady konwencji MOP. Co więcej, zalecenie przyjęte w uzupełnieniu konwencji MOP – które, 
zgodnie z pkt 1, powinno być interpretowane w związku z postanowieniami konwencji – zawiera w 
pkt 17–19 postanowienia dość podobne do tych, które można znaleźć w porozumieniu ramowym.
44. W tym względzie argumentowano, moim zdaniem przekonująco, że ogólny poziom ochrony 
zapewniany pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin na gruncie dyrektywy 97/81 
jest niższy, niż na podstawie konwencji MOP oraz towarzyszącego jej zalecenia ( 21 ). Jeśli tak, to 
jeszcze trudniej jest mi wyobrazić sobie, w jaki sposób klauzula 5 pkt 2 porozumienia ramowego ma 
umożliwić pracownikowi, który dotychczas pracował w niepełnym wymiarze godzin, odmowę 
przeniesienia do pracy w pełnym wymiarze, gdy brzmienie odpowiedniego postanowienia w akcie 
prawa międzynarodowego, który leży u źródła porozumienia ramowego, również nie przewiduje 
wprost takiego prawa.”
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