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Prawo pierwotne
• Art 3(2).TUE: „Unia promuje... równość mężczyzn i kobiet”
• Art. 157 TFUE: „Każde Państwo Członkowskie zapewnia stosowanie 

zasady równości wynagrodzeń dla pracowników płci męskiej i 
żeńskiej za taką samą pracę lub pracę takiej samej wartości”

- Skutek bezpośredni! (ETS Defrenne II, sprawa 43/75)
• Art. 19 TFUE: „Rada, stanowiąc jednomyślnie, zgodnie ze specjalną 

procedurą ustawodawczą i po uzyskaniu zgody Parlamentu 
Europejskiego, może podjąć środki niezbędne w celu zwalczania 
wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć”

- Brak bezpośredniego skutku (ETS Bartsch, sprawa C-427/06)
• Art. 10 TFUE: Przy określaniu i realizacji swoich polityk i działań Unia 

dąży do zwalczania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć
• Karta Praw Podstawowych UE (art. 21/23): „Należy zapewnić 

równość kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach, w tym w 
zakresie zatrudnienia, pracy i wynagrodzenia”; „Zakazana jest 
wszelka dyskryminacja w szczególności ze względu na płeć...”

- Skutek bezpośredni? (sprawy w toku przed ETS)
Kraków, 28 listopada 2013 r. 3

Prawo wtórne
• Dyrektywa 2006/54/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w 
sprawie wprowadzenia w życie zasady 
równości szans oraz równego traktowania 
kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i 
pracy 

• Uchyla dyrektywy 76/207, 75/117, 86/378, 97/80
• Dostęp do zatrudnienia, w tym do awansu oraz szkolenia 

zawodowego
• Warunki pracy, w tym wynagrodzenia
• Programy pracowniczego zabezpieczenia społecznego

Zasadniczo - brak bezpośredniego skutku! Ale...

Kraków, 28 listopada 2013 r. 4
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Prawo wtórne
• Zabezpieczenie społeczne

– Dyrektywa 79/7 z 19 grudnia 1978 r. w sprawie 
stopniowego wprowadzania w życie zasady równego 
traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zabezpieczenia 
społecznego

• Pracownicy samozatrudnieni
– Dyrektywa 2010/41 z 7 lipca 2010 r. w sprawie stosowania 

zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn 
prowadzących działalność na własny rachunek 

• Towary i usługi
- Dyrektywa Rady 2004/113/WE z 13 grudnia 2004 r. 

wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania 
mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz 
dostarczania towarów i usług (np. umów ubezpieczeniowych)

Kraków, 28 listopada 2013 r. 5

Sprawy rozstrzygane przez 
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
• Bardzo aktywna rola promocji efektywnego 

równego traktowania
– Głównie w drodze procedury pytania 

prejudycjalnego
– Miks prawa pierwotnego/wtórnego
– Źródło kluczowych koncepcji i zasad: koncepcja 

dyskryminacji pośredniej, ciężar dowodu itd.

• Kodyfikacja praktyki orzeczniczej w Dyrektywie 
2006/54

Kraków, 28 listopada 2013 r. 6
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KONCEPCJA DYSKRYMINACJI

Kraków, 28 listopada 2013 r. 7

Definicje
• „dyskryminacja bezpośrednia”: zachodzi, gdy 

jedna osoba jest traktowana w sposób mniej 
korzystny ze względu na płeć niż inna osoba jest 
lub też byłaby traktowana w porównywalnej 
sytuacji

• „dyskryminacja pośrednia”: dotyczy przypadków, 
gdzie pozornie neutralny przepis, kryterium lub 
praktyka wprowadzają szczególne utrudnienia dla 
osób jednej płci w porównaniu do osób drugiej 
płci, o ile taki przepis, kryterium lub praktyka nie 
jest obiektywnie uzasadniony słusznym celem, a 
środki zastosowane do jego osiągnięcia są 
odpowiednie i niezbędne

Kraków, 28 listopada 2013 r. 8
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Definicje
• Dyskryminacja obejmuje

– molestowanie lub molestowanie seksualne, a także 
mniej korzystne traktowanie wynikające z odmowy 
takiej osoby poddania się takiemu traktowaniu

• niepożądane zachowanie związane z płcią ma miejsce w celu 
lub też skutkuje naruszeniem godności osoby oraz 
stworzeniem zastraszającego, wrogiego, degradującego, 
poniżającego lub też obraźliwego środowiska 

• (molestowanie seksualne), w którym występuje jakakolwiek 
forma niepożądanego werbalnego, niewerbalnego lub 
fizycznego zachowania o charakterze seksualnym, mającego 
na celu lub skutkującego…

– polecenie dyskryminacji osób ze względu na płeć

Kraków, 28 listopada 2013 r. 9

Dyskryminacja pośrednia
• Przepis, kryterium lub praktyka są obiektywnie uzasadnione 

słusznym celem, a środki zastosowane do osiągnięcia tego 
celu są odpowiednie i niezbędne (2(1), Dyr. 2006/54)

• ETS uznał, że Państwa Członkowskie posiadają szeroki margines uznaniowości 
w kształtowaniu swojej polityki zatrudniania

• Jednakże, same ogólniki dotyczące zdolności konkretnego środka do 
motywowania do zatrudnienia nie są wystarczające

• Względy budżetowe same w sobie nie uzasadniają dyskryminacji (ETS 
Steinicke, C-77/02)

• Uzasadnienia podlegają łagodniejszej ocenie, gdy różnica w 
traktowaniu wynika z regulacji w danej firmie

• Sklep może uzasadnić przyjęcie polityki wynagrodzeń wyłączającej pracowników 
zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, bez względu na ich płeć, z firmowego 
programu emerytalnego na tej podstawie, że jej celem jest zatrudnianie 
najmniejszej możliwej liczby pracowników w niepełnym wymiarze godzin, gdzie 
stwierdzono, że środek zastosowany do tego osiągnięcia tego celu odpowiada 
rzeczywistej potrzebie przedsiębiorstwa(ETS Bilka Kaufhaus, 170/84)

• Co się dzieje, jeżeli różnica w traktowaniu wynika z umowy zbiorowej?

Kraków, 28 listopada 2013 r. 10
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Dyskryminacja pośrednia
• Czy przepisy prawne, które wynikają z zasady, że 

pracodawca musi wypłacać pracownikowi 
wynagrodzenie w okresie choroby w przypadku 
pracowników, których normalny czas pracy nie 
przekracza 10 godzin tygodniowo lub 45 godzin 
miesięczne, są zgodne z prawem UE?

• Jest jasne, że w ujęciu procentowym istotnie mniejsza liczba kobiet 
niż mężczyzn pracuje w tygodniu lub miesiącu minimalną liczbę 
godzin, konieczną do zdobycia przez pracownika uprawnienia do 
otrzymywania wynagrodzenia z tytułu niezdolności do pracy na 
czas choroby

• Postanowienie to skutkuje dyskryminacją zatrudnionych kobiet w 
stosunku do zatrudnionych mężczyzn i musi z zasady zostać uznane 
za sprzeczne z celem artykułu 157 TFUE 

• Sytuacja przedstawiałaby się inaczej jedynie gdyby rozróżnienie 
pomiędzy dwiema kategoriami pracowników było uzasadnione 
obiektywnymi czynnikami, które nie dotyczą dyskryminacji ze 
względu na płeć (ETS Rinner-Kühn, sprawa 171/88)

Kraków, 28 listopada 2013 r. 11

Dyskryminacja pośrednia
• Nacisk na

– Wybór punktu odniesienia
• Przykład 1 - czy zatrudniona kobieta może zostać porównana do 

zatrudnionego mężczyzny w innej spółce? 
• Przykład 2 - Czy farmaceuta może zostać porównany do logopedy?

– Ochrona pracowników, którzy nie są zabezpieczeni umowami o 
prac, a którymi są przede wszystkim kobiety (umowy w 
niepełnym wymiarze/na czas określony)

• Statystyki mają istotne, jednakże niekonieczne decydujące znaczenie
• Przykład: niższa stawka godzinowa za godziny nadliczbowe dla 

pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin
– « zawody sfeminizowane/zmaskulinizowane » (pielęgniarki, 

pracownice opieki społecznej, pracownicy administracyjni, 
inżynierowie…)

• Kluczowe pytanie: uzasadnienie różnego traktowania

Kraków, 28 listopada 2013 r. 12
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PRAWO DO RÓWNEGO 
WYNAGRODZENIA

Kraków, 28 listopada 2013 r. 13

• „Cel ekonomiczny art. 119 Traktatu (157 
TFUE), tj. eliminacja zakłóceń w konkurencji 
pomiędzy przedsiębiorstwami założonymi w 
różnych Państwach Członkowskich jest 
drugorzędny w stosunku do celu społecznego 
tego samego przepisu, który stanowi wyraz 
podstawowego prawa człowieka” (ETS 
Schröder, sprawa C-50/96) 

Kraków, 28 listopada 2013 r. 14
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Koncepcja równego wynagrodzenia
• Szeroka koncepcja

– «‘wynagrodzenie’ oznacza standardowe podstawowe lub 
minimalne wynagrodzenie tygodniowe lub miesięczne 
lub też innego rodzaju wynagrodzenie, w pieniądzu lub w 
naturze, które pracownik otrzymuje w sposób 
bezpośredni lub pośredni w związku ze swoim 
zatrudnieniem od swojego pracodawcy” (157(2) TFUE + 
art. 2(1), Dyr. 2006/54)

• Np.: otrzymywanie wynagrodzenia w przypadku choroby (ETS 
Rinner-Kühn); plany emerytalne przedsiębiorstw (ETS Barber, 
sprawa C-262/88); emerytury pracowników cywilnych (ETS 
Griesmar, sprawa C-366/99); odprawa należna z tytułu 
rozwiązania umowy (ETS Kowalska, C-33/89)…

Kraków, 28 listopada 2013 r. 15

Koncepcja równego wynagrodzenia
• Takie samo wynagrodzenie lub praca o równej wartości

– Istnieje konieczność ustalenia czy, w przypadku uwzględniania szeregu 
czynników, takich jak charakter czynności rzeczywiście powierzonych 
każdemu z analizowanych pracowników, wymogi w zakresie szkolenia 
niezbędnego do ich wykonywania oraz warunki pracy, w których 
czynności są faktycznie wykonywane, takie osoby naprawdę wykonują 
taką samą lub porównywalną pracę. 

– Do sądu krajowego, który posiada wyłączną jurysdykcję w zakresie 
poczynienia ustaleń i oceny faktów, należy stwierdzenie czy, w świetle 
rzeczywistego charakteru czynności wykonywanych przez odnośne 
osoby można im przypisać równą wartość (ETS Brunnhoffer, C-381/99)

• Przykłady istotnych kryteriów rozróżniających
– staż pracy (ETS Cadman), stopnie i szkolenie, elastyczność pracy (ETS 

Danfoss), wysiłek fizyczny (ETS Rummler)

Kraków, 28 listopada 2013 r. 16
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Koncepcja równego wynagrodzenia
• Środki prawne

– Zastosowanie do członków grup znajdujących się w gorszej 
sytuacji z powodu dyskryminacji odnośnie do tych samych 
ustaleń, co w przypadku innych pracowników (ETS Nimz, sprawa
C-184/89)

– O ile skuteczność wyroków ETS nie będzie ograniczona czasowo 
– poważne konsekwencje dla budżetów publicznych ,jeżeli ta 
zasada zostanie zastosowana do planów emerytalnych 
finansowanych ze środków publicznych!

• W orzecznictwie istnieje ugruntowana opinia, że 
konsekwencje finansowe, które mogą wyniknąć dla 
Państwa Członkowskiego z odpowiedzi na pytanie 
prejudycjalne, nie uzasadniają same w sobie 
ograniczenia czasowego odpowiedzi (ETS Griesmar)

Kraków, 28 listopada 2013 r. 17

PRAWO DO RÓWNYCH 
WARUNKÓW PRACY (LATO SENSU)

Kraków, 28 listopada 2013 r. 18
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Obszar ochrony
• Warunki dostępu do zatrudnienia, samozatrudnienia lub 

pracy, w tym kryteria selekcji i warunki rekrutacji, bez względu 
na sektor działalności oraz na wszystkich poziomach hierarchii 
zawodowej, w tym warunki awansu

• Dostęp do wszystkich rodzajów i wszystkich poziomów 
wsparcia zawodowego, szkolenia zawodowego, 
zaawansowanego szkolenia zawodowego i szkolenia 
przekwalifikującego, w tym nabycia praktycznego 
doświadczenia zawodowego, a także warunków pracy, w tym 
zwolnień

• Członkowstwo oraz zaangażowanie w organizacji pracowników 
lub pracodawców lub też każdej innej organizacji, której 
członkowie wykonują konkretny zawód 

• Po upływie okresu urlopu macierzyńskiego, kobiecie na 
urlopie macierzyńskim przysługuje prawo powrotu do pracy 
na poprzednim lub równorzędnym stanowisku na nie mniej 
korzystnych dla niej warunkach (art. 14/15, Dyr. 2006/54)

Kraków, 28 listopada 2013 r. 19

Ciąża i macierzyństwo
• Połączenie Dyr. 2006/54 oraz Dyr. 92/85 (bezpieczeństwo i 

zdrowie pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno 
urodziły dziecko oraz kobiet karmiących piersią)

– Ochrona kobiet w odniesieniu do macierzyństwa ma na celu 
ochronę szczególnej relacji pomiędzy kobietą a jej dzieckiem w 
okresie następującym po ciąży i porodzie, poprzez zapobieganie 
zakłócaniu tej relacji przez liczne obowiązki związane z 
jednoczesnym wykonywaniem pracy (ETS Hofmann, 184/83)

– Z drugiej strony, środki mające na celu ochronę kobiet 
będących rodzicami, która to funkcja może być sprawowana 
zarówno przez mężczyzn jak i kobiety, jest nieuzasadniona w 
świetle prawa UE (ETS Griesmar, C-366/99)

Kraków, 28 listopada 2013 r. 20
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Ciąża i macierzyństwo
• Zwolnienie zatrudnionej kobiety z powodu ciąży stanowi 

bezpośrednią dyskryminację ze względu na płeć (ETS Webb, 
C-32/93)

• Odmowa zatrudnienia kobiety ze względu na jej ciążę nie 
może zostać uzasadniona powodami dotyczącymi strat 
finansowych poniesionych przez pracodawcę (ETS Dekker, C-
177/88)

• Zwolnienie nie może zostać uzasadnione, jeżeli kobieta nie 
poinformowała pracodawcy o swojej ciąży, nawet jeżeli 
wiedziała ona o ciąży w chwili podpisywania umowy o pracę 
(ETS Tele Danmark, C-109/00)

• Brak odnowienia umowy na czas określony, o ile 
udowodniono, że wynikał z przyczyn związanych z ciążą, 
również stanowi bezpośrednią dyskryminację ze względu na 
płeć (ETS Melgar, C-438/99)

• Zasady krajowe pozbawiające kobiety prawa do oceny jej 
wyników oraz, w związku z tym, możliwości objęcia 
awansem z powodu jej nieobecności w przedsiębiorstwie 
spowodowanej urlopem macierzyńskim (ETS Thibault, C-
136/95) 

Kraków, 28 listopada 2013 r. 21

Wymogi dotyczące zatrudnienia
• W odniesieniu do dostępu do zatrudnienia, różne 

traktowanie na podstawie cech dotyczących płci nie 
stanowi dyskryminacji w przypadkach, gdzie ze 
względu na charakter konkretnych czynności 
zawodowych lub też kontekstu, w którym są 
wykonywane, takie cechy stanowią prawdziwy i 
decydujący wymóg zawodowy, z zastrzeżeniem, że jego 
cel jest uzasadniony, a wymóg ma charakter 
proporcjonalny
– Przykład 1 - wyłączenie kobiet ze służby w specjalnych 

jednostkach wojskowych takich jak Królewska Piechota 
Morska może być uzasadnione (ETS Sirdar, C-273/97)

– Przykład 2 - a ogólne wyłączenie kobiet ze stanowisk 
wojskowych wymagających użycia broni i umożliwienie im 
jedynie dostępu do usług medycznych i wojskowo-
muzycznych jest nieuzasadnione (ETS Kreil, C-285/98)

Kraków, 28 listopada 2013 r. 22
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Środki afirmacyjne
• Państwa Członkowskie mogą utrzymywać lub przyjmować 

środki mające na celu zapewnienie pełnej równości w 
praktyce pomiędzy mężczyznami i kobietami w życiu 
zawodowym (157 TFUE + art.3 Dyr. 2006/54)

• Utrzymywać lub wprowadzać środki prawne przyznające pewne 
udogodnienia, w celu ułatwienia mniej reprezentowanej płci 
wykonywania działalności zawodowej lub też zapobieganie lub 
rekompensowanie utrudnień w karierze zawodowej

• Przykład 1 - zasady krajowe, które, w przypadku, gdy osoby różnej płci 
wyselekcjonowane do awansu posiadają takie same kwalifikacje 
automatycznie przyznają priorytet kobietom w branżach, w których są 
one zbyt słabo reprezentowane są niezgodne z prawem UE (ETS 
Kalanke, C-450/93)

• Przykład.2 - plan ustalony przez Ministra, w celu rozwiązania problemu 
niedostatecznej reprezentacji kobiet w takim Ministerstwie, na 
podstawie którego ograniczona liczba subsydiowanych miejsc w 
żłobku udostępnianych przez Ministerstwo jest zarezerwowana dla 
pracownic, podczas gdy pracownicy będący mężczyznami mogą z nich 
korzystać jedynie w nagłych przypadkach jest zgodny z prawem UE 
(ETS Lommers, C-476/99)

Kraków, 28 listopada 2013 r. 23

ŚRODKI DOTYCZĄCE WYDAJNOŚCI

Kraków, 28 listopada 2013 r. 24
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Ciężar dowodu
• Państwa Członkowskie podejmują kroki niezbędne, by 

zapewnić, że w sytuacji, gdy osoby uważające się za 
pokrzywdzone, gdyż nie zastosowano wobec nich 
zasady równego traktowania, ustalą przed sądem lub 
innym właściwym organem fakty, na podstawie 
których można domniemywać, że doszło do 
bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji, ciężar 
udowodnienia, że nie doszło do naruszenia zasady 
równego traktowania będzie spoczywał na pozwanym.

• W przypadkach, gdzie istotne dane statystyczne wskażą na znaczną 
różnicę wynagrodzenia pomiędzy dwoma stanowiskami równej 
wartości, z których jedno jest sprawowane niemal wyłącznie przez 
kobiety, a drugie głównie przez mężczyzn, artykuł 119 Traktatu 
wymaga od pracodawcy wykazania, że różnica wynika z 
obiektywnie uzasadnionych czynników niezwiązanych z żadną 
dyskryminacją ze względu na płeć (ETS Enderby, sprawa C-127/92)

Kraków, 28 listopada 2013 r. 25

Ciężar dowodu

• W jako sposób pracownik, który twierdzi, że 
jest dyskryminowany, może uzyskać dostęp do 
dokumentów będących w posiadaniu 
pracodawcy (odcinków wypłaty, ocen...)?

• W przypadku pracownika, który w sposób wiarygodny 
utrzymuje, że spełnia wymogi zawarte w ogłoszeniu o 
pracę, a którego zgłoszenie zostało odrzucone, prawo 
UE nie upoważnia do uzyskania dostępu do informacji, 
czy pracodawca po zakończeniu procesu rekrutacyjnego 
zatrudnił innego kandydata (ETS Meister, C-415/10)

Kraków, 28 listopada 2013 r. 26
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Obrona praw
• Państwa Członkowskie zapewniają, aby wszystkie 

osoby, które uważają się za pokrzywdzone w swoich 
prawach w wyniku niestosowania wobec nich zasady 
równego traktowania, mogły dochodzić swoich 
roszczeń, wynikających z niniejszej dyrektywy, przed 
sądem po ewentualnym zwróceniu się do innych 
właściwych organów, a także, o ile Państwa te uznają 
to za właściwe, po wykorzystaniu procedury 
pojednawczej (Art. 17, Dyr. 2006/54)

• 15-dniowy okres na wniesienie odwołania od rozwiązania stosunku 
pracy i wniosku o przywrócenie do pracy w przypadku kobiety 
zwolnionej w okresie ciąży jest niezgodny z prawem UE (ETS 
Pontin, sprawa C-63/08)

Kraków, 28 listopada 2013 r. 27

Środki prawne
• Państwa Członkowskie wprowadzają do swoich 

krajowych porządków prawnych środki niezbędne 
do zapewnienia faktycznego i skutecznego 
zadośćuczynienia lub odszkodowania z tytułu 
krzywdy lub szkody doznanej przez osobę w 
wyniku dyskryminacji płciowej, zgodnie z 
przepisami Państw Członkowskich, przy czym 
musi się to odbywać w sposób odstraszający i 
proporcjonalny do poniesionej szkody. (art. 18, 
Dyr. 2006/54)

• Przepisy odmawiające pracownicy w ciąży, która została 
zwolniona w okresie ciąży, możliwości wszczęcia powództwa 
o odszkodowanie w sytuacji, gdy taka możliwość jest 
dostępna dla innych zwolnionych pracowników, stanowią 
mniej korzystne traktowanie kobiet w związku z ciążą (ETS 
Pontin)

Kraków, 28 listopada 2013 r. 28
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Wiktymizacja
• Państwa Członkowskie wprowadzają do swoich 

krajowych systemów prawnych środki, które są 
niezbędne dla ochrony pracowników, w tym 
przedstawicieli pracowników przewidzianych 
przepisami prawa krajowego i/lub praktykami, 
przed zwolnieniem lub innego rodzaju 
niekorzystnym traktowaniem przez pracodawcę w 
reakcji na skargę dotyczącą przedsiębiorstwa lub 
też postępowanie sądowe mające na celu 
wyegzekwowanie stosowania zasady równego 
traktowania (art. 24, Dyr. 2006/54)

Kraków, 28 listopada 2013 r. 29
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