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 Wstęp 

1. Niniejsze opracowanie stanowi wyjaśnienie i analizę pewnych kluczowych tez 
prawa Unii Europejskiej w sprawie równości wynagrodzenia. 

 

 Źródła prawa 

2. Do źródeł legislacyjnych należą: „Traktat o Unii Europejskiej”, „Traktat o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej”, „Dyrektywa 2006/54” (w której 

skonsolidowano i zastąpiono cztery poprzednie dyrektywy w sprawie równości 

wynagrodzenia i traktowania) oraz „Karta praw podstawowych Unii 

Europejskiej”. Zapisy tych instrumentów są proste, chociaż tezy i ich stosowanie 

w praktyce już nie. 

 

3. Artykuł 3 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej stanowi, że Unia Europejska 

„wspiera… równość kobiet i mężczyzn”. 

 

4. Artykuł 157 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi, co następuje: 

 

1. Każde Państwo Członkowskie zapewnia stosowanie zasady równości wynagrodzeń dla 
pracowników płci męskiej i żeńskiej za taką samą pracę lub pracę takiej samej wartości. 

2. Do celów niniejszego artykułu przez wynagrodzenie rozumie się zwykłą podstawową 
lub minimalną płacę albo uposażenie oraz wszystkie inne korzyści w gotówce lub w 
naturze, otrzymywane przez pracownika bezpośrednio lub pośrednio, z racji zatrudnienia, 
od pracodawcy. 

Równość wynagrodzenia bez dyskryminacji ze względu na płeć oznacza, że 
 

   (a) wynagrodzenie przyznane za taką samą pracę na akord jest określane na 
podstawie takiej samej jednostki miary; 

   (b) wynagrodzenie za pracę według stawek czasowych jest takie samo za taką tamą 
pracę. 

 

3. Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą i 
po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, przyjmują środki zmierzające do 
zapewnienia stosowania zasady równości szans i równości traktowania mężczyzn i kobiet 
w dziedzinie zatrudnienia i pracy, w tym zasadę równości wynagrodzeń za taką samą 
pracę lub pracę takiej samej wartości. 



4. W celu zapewnienia pełnej równości między mężczyznami i kobietami w życiu 
zawodowym zasada równości traktowania nie stanowi przeszkody dla Państwa 
Członkowskiego w utrzymaniu lub przyjmowaniu środków przewidujących specyficzne 
korzyści, zmierzające do ułatwienia wykonywania działalności zawodowej przez osoby 
płci niedostatecznie reprezentowanej bądź zapobiegania niekorzystnym sytuacjom w 
karierze zawodowej i ich kompensowania. 

 
5. Preambuła do Dyrektywy 2006/54, w której wykorzystano terminologię oraz 

numerację Traktatu istniejącego przed Traktatem lizbońskim z 1 grudnia 2009 r. i 

która często określana jest w języku angielskim „Dyrektywą przeredagowaną”, 

ponieważ przeredagowuje poprzednie zapisy, stanowi w ustępie 2 Preambuły, że 

„Równość kobiet i mężczyzn jest podstawową zasadą prawa wspólnotowego, zgodnie z art. 2 i 

art. 3 ust. 2 Traktatu oraz orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości”. Te postanowienia 

Traktatu określają zasadę równości kobiet i mężczyzn jako „zadanie” i „cel” Wspólnoty oraz 

nakładają pozytywny obowiązek promowania jej we wszystkich jej działaniach. 

 

6. W art. 4, w nagłówku „Równe wynagradzanie” oraz „Zakaz dyskryminacji” 

stanowi, że „Bezpośrednia lub pośrednia dyskryminacja ze względu na płeć w odniesieniu do 

wszelkich aspektów i warunków wynagrodzenia za taką samą pracę lub pracę o jednakowej 

wartości musi zostać wyeliminowana. W szczególności, w przypadku gdy ustalanie 

wynagrodzenia odbywa się w oparciu o system zaszeregowania pracowników, za jego podstawę 

przyjmuje się te same kryteria w odniesieniu do kobiet i mężczyzn oraz sporządza się go w taki 

sposób, aby wykluczyć jakąkolwiek dyskryminację ze względu na płeć. 

 

7. Art. 14 ust. 1 stanowi, że „Zakazuje się wszelkiej bezpośredniej i pośredniej dyskryminacji 

ze względu na płeć w sektorze prywatnym i publicznym, w tym w instytucjach publicznych, w 

odniesieniu do…(c) warunków zatrudnienia i pracy, w tym zwolnień, a także wynagrodzenia, 

jak przewidziano w art. 141 Traktatu; 

 

8. „Dyskryminację bezpośrednią” definiuje art. 2 ust. 1 lit. a, nadając jej następujące 

znaczenie: „sytuację, w której dana osoba traktowana jest mniej korzystnie ze względu na 

płeć niż jest, była lub byłaby traktowana inna osoba w porównywalnej sytuacji; 

 

9. „Dyrektywa przeredagowana” definiuje wynagrodzenie w raki sam sposób, jak 

artykuł 157 „Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej”. 

 



10. „Karta podstawowych praw Unii Europejskiej” (2010) przyjęta pierwotnie w 

roku 2001 r. oraz ze zmianami wprowadzonymi przez Traktat lizboński, która 

weszła w życie z dniem 1 grudnia 2009 r., stanowi w art. 23, że „Należy zapewnić 

równość kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach, w tym w zakresie zatrudnienia, pracy i 

wynagrodzenia.” Skutek zapisów tej Karty opisano w art. 30. 

 

11. W niniejszym opracowaniu korzystam z konwencji dotyczącej osoby wnoszącej 

roszczenie w sprawie równego wynagrodzenia jako kobiety („F”), a osoby 

względem której dokonywane jest porównanie, jako mężczyzny („M”), chociaż 

porównanie może być równie dobrze dokonywane w drugą stronę. 

 
12. Jak wskazują na to ww. przepisy, istotą porównywania równego wynagrodzenia 

jest porównywanie wynagrodzenia kobiety i mężczyzny lub grupy kobiet i 

mężczyzny lub grupy mężczyzn w przypadku, gdy ich praca jest równa. 

 

 Znaczenie terminu „Wynagrodzenie” 

13. Na potrzeby artykułu 157 „Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej” 

„wynagrodzenie” posiada szerokie znaczenie. Poniższe uznawano za 

„wynagrodzenie”: 

 

  specjalne świadczenia w formie podróży dla byłych pracowników – 

  mężczyzn, które może wykorzystać po przejściu na emeryturę  

  Garland przeciwko British Rail Engineering 12/81;  

 

  odprawę mimo, że w swoim charakterze jest to świadczenie pieniężne 

  wpisujące się w politykę opieki socjalnej Barber przeciwko Guardian 

  Royal Exchange C-262/88;  

 

  zrównanie dwuletniego okresu łączenia etatu z okresem roku pełnego 

  etatu w celu przejścia do wyższego progu w siatce płac w sprawie Hill and 

  Stapleton przeciwko Revenue Commissioners C-243/95;  

 

  premię z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz urlopu rodzicielskiego 

  w sprawie Lewen przeciwko Denda C-333/97; 

 



  przepisy krajowe, które zezwalają pracodawcom na wyłączanie 

  pracowników, których normalny czas pracy nie przekracza 10 godzin 

  tygodniowo lub 45 godzin w miesiącu z nieprzerwanej wypłaty 

  wynagrodzeń w przypadku choroby, a zatem także samego zasiłku 

  chorobowego, Rinner-Kuehn przeciwko FWW Spezial-   

  Gebaeudereinigung GmbH 171/88;  

 

  umowy zbiorowe Kowalska przeciwko Freie und Hansestadt  

  Hamburg C-33/89;  

 

  pracę w nadgodzinach Stadt Lengerich przeciwko Helmig C-399/92 

  oraz inne sprawy połączone; 

 

  ciąża, w przypadku, gdy kobieta w ciąży zagrożonej, przebywa na 

  zwolnieniu lekarskim oraz jest objęta ogólnym planem zwolnień 

  lekarskich pracodawcy, co wpływa na wynagrodzenie   

  McKenna przeciwko North Western Health Board C-191/03;  

 

  zasiłek macierzyński, chociaż w trakcie nieobecności z powodu urlopu 

  macierzyńskiego nie jest wymagane pełne wynagrodzenie i podwyżki 

  wynagrodzenia przyznane w trakcie nieobecności spowodowanej 

  urlopem macierzyńskim Gillespie przeciwko Northern Health i Social 

  Services Boards C-342/93;  

 

  Nieobecność spowodowana udziałem w kursach szkoleniowych 

  Arbeiterwohlfahrt der Stadt Berlin eV przeciwko Boetel C-36/90; 

 

  plany emerytalne Barber, por. powyżej Coloroll Pension Trustees Ltd 

  przeciwko Russell C-200/91;  

 

  oraz rekompensaty z tytułu bezpodstawnego zwolnienia R przeciwko 

  Sekretarzowi stanu ds. zatrudnienia ex parte Seymour-Smith C-167/97. 

 



14. Istotne jest to, że porównanie wymagane na mocy art. 157 dotyczy każdego 

aspektu płacy, a nie tylko całościowego pakietu wynagrodzenia, sprawa Brunnhofer 

przeciwko Bank der Oesterreichischen Postsparkasse AG C-381/99. Identyfikacja tego, 

co może stanowić odrębny aspekt płacy może nie być oczywista. 

 

15. Jeśli powódce [sprawa sądowa] powiedzie się, odzyska to, co powinna otrzymać, 

w przypadku, gdyby nie doszło do dyskryminacji. Przykładowo, jeśli osoba, do 

której dokonywane jest porównanie, otrzymywała stałą premię w wysokości 100 

GBP, wówczas odzyska taką premię. Jeśli osoba, do której jest porównana 

uzyskała podwyższone stawki wynagrodzenia za pracę w godzinach 

nadliczbowych, której osoba wnosząca roszczenie nie miała, osoba taka jest 

wówczas uprawniona do zapłaty na jej rzecz różnicy pomiędzy stawką, którą 

otrzymywała za pracę w przepracowanych godzinach nadliczbowych, a stawką, 

którą powinna była otrzymać. 

 

 Znaczenie terminu „Równa praca” 

16. W typowej sprawie dotyczącej równego wynagrodzenia przeciwko pracodawcy, 

bez względu na fakt, czy jest to pracodawca państwowy czy prywatny, sąd 

krajowy musi rozważyć, czy praca osoby wnoszącej roszczenie i praca osoby, do 

której dokonywane jest porównanie, są równe. 

 

17. Europejski Trybunał Sprawiedliwości konsekwentnie utrzymywał w sprawie 

Brunnhofer i innych, że w celu stwierdzenia, czy pracownicy wykonywali tę samą 

pracę lub pracę, której można przypisać równą wartość, należy upewnić się, czy, 

uwzględniając liczbę czynników takich jak: charakter wykonywanych czynności 

rzeczywiście powierzanych każdemu pracownikowi, wymogi w zakresie szkolenia 

umożliwiające ich wykonywanie oraz warunki pracy, osoby te rzeczywiście 

wykonują tę samą albo porównywalną pracę, por. zwłaszcza punkty 41-50. 

 

18. W związku z powyższym, występują różne kategorie „równej pracy”. Jedną z ich 

jest przypadek, w gdy kobieta (F) lub mężczyzna (M) zajmują takie same albo 

bardzo podobne stanowiska. 

 



19. Innym jest przypadek, gdy kobieta (F) i mężczyzna (M) zajmują różne 

stanowiska, ale żądania stawiane kobiecie (F) na jej stanowisku w kategorii takiej 

jak: umiejętności, wysiłek oraz decyzyjność, są równe lub wyższe od tych, jakich 

wymaga się na stanowisku zajmowanym przez mężczyznę (M). W sytuacji, gdy 

kobieta (F) i mężczyzna (M) zajmują różne stanowiska, ale żądania stawiane 

wobec nich są równe, wówczas stanowiska te można opisać jako stanowiska o 

równej wartości. 

 

20. W Wielkiej Brytanii obowiązują programu oceny stanowisk pracy („JES”), które 

stosuje się do oceny wymagań na różnych stanowiskach w placówce, takich jak 

wszystkie stanowiska w miejscowym urzędzie lub w Krajowej Służbie Zdrowia 

[National Health Service]. 

 

21. W przypadku, gdy pozew kobiety (F) dotyczy przepisów krajowych, takich jak 

warunki kwalifikujące do wypłaty odprawy lub w przypadku składania pozwu z 

tytułu nieuzasadnionego zwolnienia lub gdy dotyczy umowy zbiorowej, nie ma 

potrzeby, aby sąd krajowy analizował rodzaj pracy wykonywanej przez określoną 

kobietę (F) lub określonego mężczyznę (M). 

 

22. Zamiast tego skupia się uwagę na tym, czy analizowane przepisy lub 

postanowienia umowy zbiorowej oddziałują w sposób niesprawiedliwie 

niewspółmierny na kobiety, w przeciwieństwie do mężczyzn. Zgodnie ze 

stanowiskiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Allonby 

przeciwko Accrington & Rossendale College C-256/01, „w zapisach art. 141 ust. 1 WE nie 

ma niczego, co wskazywałoby na ograniczenie możliwości stosowania postanowienia w 

sytuacjach, w których kobiety i mężczyźni są zatrudnieni u tego samego pracodawcy. Zasadę 

ustanowioną na mocy tego artykułu można przywołać przed sądami krajowymi, w 

szczególności w sprawach dotyczących dyskryminacji wynikających bezpośrednio z postanowień 

przepisów lub zbiorowych umów o pracę, jak również w przypadkach wykonywania pracy w tej 

samej placówce lub w ramach tego samego zatrudnienia, bez względu na to, czy jest ona 

prywatna, czy państwowa”, ustęp 45. 

 

 

 



 Znaczenie terminu „pracownik” 

23. „Pracownik” w myśl art. 157 ma autonomiczne znaczenie w Unii Europejskiej. W 

sprawie Allonby, Europejski Trybunał Sprawiedliwości utrzymywał, że nie można 

go interpretować w sposób ograniczający oraz że „osoba, która przez pewien okres 

czasu świadczy pracę na rzecz oraz pod kierownictwem innej osoby, w zamian za co otrzymuje 

wynagrodzenie, musi być uznawana za pracownika, w szczególności w sprawie 66/85 

Lawrie-Blum [1986] ECR 2121, ustęp 17 oraz Martínez Sala, ustęp 32),” ustęp 67. 

 

 Względem kogo dokonywane jest porównanie? 

24. Z uwagi na fakt, że istotą pozwu o równe wynagrodzenie jest porównanie 

pomiędzy kobietą a mężczyzną, z którym mężczyzną lub z którą kobietą należy 

się porównywać? 

 

25. Art. 157 traktuje o wynagrodzeniu, które pracownica otrzymuje w związku z 

zatrudnieniem u swojego pracodawcy. Oczywiście umożliwia to kobiecie (F) 

dokonywanie porównania pomiędzy wynagrodzeniem, które otrzymuje od 

swojego pracodawcy („E1”) a tym, które otrzymuje mężczyzna (M), który jest 

również zatrudniony przez E1. 

 

26. Niemniej jednak art. 157 nie ogranicza się do sytuacji, w których kobieta (F) i 

mężczyzna (M) pracują u tego samego pracodawcy. Ma on również zastosowanie 

w przypadkach, gdy kobieta (F) i mężczyzna (M) pracują u różnych 

pracodawców, w przypadkach, jeśli różnicę w wynagrodzeniach można 

przyporządkować do jednego źródła, które jest w stanie skorygować nierówność: 

sprawa Lawrence przeciwko Regent Office Care C-320/00, jak przyjęte w sprawie 

Allonby. 

 

27. Przez jaki okres czasu kobieta (F) i mężczyzna (M) muszą pracować, aby można 

było dokonać porównania? 

 

28. Kobieta (F) może porównywać swoje stanowisko do porównywanego stanowiska 

mężczyzny (M) wówczas, gdy pracują u E1 w tym samym czasie. 

 



29. Kobieta (F) może porównywać swoje stanowisko do porównywalnego 

stanowiska mężczyzny (M) wówczas, gdy mężczyzna (M) był na nim zatrudniony 

wcześniej, sprawa Macarthys Ltd przeciwko Smith 129/79. 

 

30. Odnośnie porównania z następcą [na stanowisku pracy], Europejski Trybunał 

Sprawiedliwości podjął decyzję w sprawie Defrenne przeciwko Sabena 149/77, w 

której to sprawie musiał zdecydować, kiedy i czy zapis, który jest obecnie art. 157 

przyniósł bezpośredni skutek, czy był to bezpośredni skutek tylko w odniesieniu 

do „bezpośredniej i jawnej dyskryminacji”. 

 

31. W sprawie Macarthys zwrócono się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 

o rozpatrzenie, czy kobieta (F) miała prawo dokonania hipotetycznego 

porównania, tj. czy w przypadku, gdyby była mężczyzną, zapłacono by jej więcej. 

Europejski Trybunał Sprawiedliwości wyciągnął wniosek, że porównanie tego 

typu należy zaklasyfikować jako pośrednią i ukrytą dyskryminację, której identyfikacja, jak 

Trybunał wyjaśnił w sprawie Defrenne przeciwko Sabena, wskazuje na konieczność 

przeprowadzenia badań porównawczych całej branży przemysłu, a co za tym idzie, wymaga, 

jako warunku wstępnego, opracowania przez wspólnotowe i krajowe ciała legislacyjne kryteriów 

oceny. Wynika z tego, że w przypadkach rzeczywistej dyskryminacji, mieszczącej się w zakresie 

bezpośredniego zastosowania art. 119, dokonywanie porównań ogranicza się do paraleli, 

których można dokonywać na podstawie konkretnych ocen pracy rzeczywiście wykonanej przez 

pracowników różnej płci w tej samej placówce albo w ramach tego samego zatrudnienia,” ustęp 

15. 

 
32. W sprawie Worringham przeciwko Lloyds Bank 69/80, Europejski Trybunał 

Sprawiedliwości złożył wyjaśnienie w sprawie znaczenia terminu jawnej i 

bezpośredniej dyskryminacji (co nie oznacza bezpośredniej dyskryminacji w 

porównaniu do pośredniej): Jak Trybunał stwierdził w poprzednich decyzjach (wyrok z 8 

kwietnia 1976 r. w sprawie 43/75, Defrenne (1976) ECR 455 oraz wyrok z 27 marca 

1980 r. w sprawie 129/79, Macarthys Ltd, art. 119 Traktatu ma bezpośrednie 

zastosowanie względem wszelkich form dyskryminacji, które można zidentyfikować wyłącznie 

przy pomocy kryteriów równej pracy i równego wynagrodzenia, o których mowa w omawianym 

artykule, bez konieczności odwoływania się do środków krajowych i wspólnotowych, w celu ich 

zdefiniowania z większą dokładnością, w celu zezwolenia na ich stosowanie. Wśród form 

dyskryminacji, które można zidentyfikować sądowo, trybunał wspomniał o konkretnych 



przypadkach, w których mężczyźni i kobiety otrzymywali nierówne wynagrodzenie za równą 

pracę wykonywaną w tej samej placówce lub w ramach tego samego zatrudnienia, w placówce 

państwowej albo prywatnej. W takiej sytuacji trybunał jest w stanie ustalić wszystkie fakty 

umożliwiające podjęcie decyzji, czy kobieta otrzymuje niższe wynagrodzenie od mężczyzny 

wykonującego tę samą pracę albo pracę o równej wartości,” ustęp 23. 

 
33. W sprawie Coloroll, Europejski Trybunał Sprawiedliwości nie odszedł od linii 

orzecznictwa przyjętej w sprawie Macarthys, przy czym nie wyrażał się w 

kategoriach pojęciowych nawiązujących do porównania z następcą: „Wynika z 

tego, że pracownik nie może opierać się na postanowieniach artykułu 119, w celu dochodzenia 

roszczeń w zakresie wynagrodzenia, do których mógłby być uprawniony, gdyby był innej płci 

skoro, w chwili obecnej lub w przeszłości, w przedmiotowym przedsiębiorstwie nie było 

pracowników innej płci, którzy wykonują lub wykonywali porównywalną pracę. W takim 

przypadku nie można stosować podstawowego kryterium potwierdzenia, że w sprawie 

wynagrodzenia ma miejsce równe traktowanie, czyli, wykonuje się tę samą pracę i otrzymuje to 

samo wynagrodzenie,” ustęp 103. 

 

34. W sprawie Allonby Europejski Trybunał Sprawiedliwości dokonał podsumowania 

skutku sprawy Coloroll w sposób następujący: „Zatem w przypadku zakładowego planu 

emerytalnego, który ogranicza się do omawianego przedsiębiorstwa, trybunał utrzymuje, że 

pracownik nie może opierać się na postanowieniach art119 „Traktatu o Unii Europejskiej” ... 

w celu dochodzenia wynagrodzenia, do którego mógłby być uprawniony, gdyby należał do innej 

płci w przypadku braku, w chwili obecnej lub w przyszłości, w przedmiotowym 

przedsiębiorstwie pracowników innej płci, którzy wykonują lub wykonywali porównywalną 

pracę,” ustęp 74. W tym kształcie zapis nie obejmuje porównania z następcą. 

 

35. Zgodnie z obecnym stanem prawnym Unii Europejskiej, art. 157 nie zezwala na 

dokonywanie porównań z następcą lub hipotetyczną osobą, z którą dokonywane 

są porównania. 

 

36. W tym miejscu należy się wzmianka dotycząca ujęcia praktycznego, z uwagi na 

fakt, że do naruszenia zasady równego wynagrodzenia nie dojdzie do dnia, po 

którym kobieta (F) otrzyma wynagrodzenie, prawdopodobnie wiele lat później, a 

pracodawca (E) nie ma możliwości wyrównania nierówności z dniem, w którym 

wystąpi i może o niej nawet nie wiedzieć do momentu zakończenia stosunku 



pracy z kobietą (F). Wywołuje to również problemy natury praktycznej – co się 

stanie w przypadku, gdy mężczyzna (M)otrzyma ofertę zatrudnienia na jeszcze 

lepszych warunkach, ale jej nie przyjmie? Co się stanie, jeśli je przyjmie, ale 

odejdzie z pracy, a drugi mężczyzna (M2) otrzyma ofertę zatrudnienia na 

warunkach, które są takie same, jak warunki kobiety (F)? 

 

37. Trudno jest jednak zrozumieć, z punktu widzenia prowadzonej polityki, dlaczego 

hipotetyczne porównania są dopuszczalne w sprawie równego traktowania (np. 

dyskryminacji na podstawie płci), ale nie w sprawie równego wynagrodzenia. 

Również w przypadku hipotetycznej skargi dotyczącej wynagrodzenia 

(„Zapłacono by mi więcej, gdybym była mężczyzną”), a wzmianki w sprawach 

Defrenne i Macarthys w zakresie potrzeby porównania do „całej branży przemysłu” 

są nieprzekonywujące. 

 

38. Jak widać z przytoczonych powyżej fragmentów przepisów, „Przeredagowana 

dyrektywa” dotyczy dyskryminacji w zakresie równego traktowania i równego 

wynagrodzenia. Definicja bezpośredniej dyskryminacji w obu przypadkach 

nawiązuje do hipotetycznego porównania (kobieta [F] traktowana jest w sposób 

mniej korzystny niż „został lub zostałby potraktowany” mężczyzna [M]). Pojawia 

się tutaj kwestia, czy art. 157 przewiduje hipotetyczne porównanie. 

Sformułowania poprzedniej Dyrektywy dotyczącej równego wynagrodzenia na to 

nie zezwalały. Dyrektywa nie może zmieniać znaczenia postanowienia Traktatu, 

takiego jak art. 157, por. przykładowo ustęp 29 sprawy Brunnhofer, lecz być może 

sytuacja dojrzała do tego, aby Europejski Trybunał Sprawiedliwości zmienił 

swoje podejście. 

 

 Znaczenie dyskryminacji 

39. Zabrania się bezpośredniej dyskryminacji w zakresie wynagrodzenia. 

 

40. Dyskryminacja pośrednia w zakresie wynagrodzenia jest dopuszczalna, o ile jest 

możliwa do uzasadnienia. Jakie okoliczności będą zatem, przede wszystkim, 

stanowić dyskryminację pośrednią? 

 



41. Jedną z takich okoliczności będzie wymóg albo warunek, który uniemożliwia 

kobiecie (F) otrzymywania takiego elementu wynagrodzenia lub dostępu do 

niego. Klasycznym przykładem jest sprawa Bilka-Kaufhaus GmbH przeciwko Weber 

von Hartz C-170/84, w której pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze 

godzin odmówiono udziału w zakładowym planie emerytalnym. 

 

42. Innym jest sytuacja, w której, chociaż nie obowiązuje wymóg, ani warunek, 

statystyki pokazują, że grupa składająca się głównie z kobiet jest pokrzywdzona, 

jeśli chodzi o wynagrodzenie, w porównaniu do grupy składającej się głównie z 

mężczyzn, sprawa Enderby przeciwko Frenchay Health Authority C-127/92. 

Dokonanie oceny, czy takie statystyki można brać pod uwagę, czyli stwierdzenie, 

czy obejmują one wystarczającą liczbę osób, czy stanowią one ilustrację zjawiska 

czysto losowego lub krótkoterminowego czy zasadniczo sprawiają wrażenie 

istotnych, należy do sądu krajowego. 

 

43. Trzecią sytuacją, dotyczącą pośredniej dyskryminacji prima facie w zakresie 

wynagrodzenia, wymagającą uzasadnienia, jest sytuacja, w której w strukturze 

wynagrodzenia brakuje przejrzystości: sprawa Handels- og Kontorfunktionærernes 

Forbund I Danmark przeciwko Dansk Arbejdsgiverforening, występującej w zastępstwie 

Danfoss 109/88. Sprawa określana jest zwykle jako Danfoss. 

 

 Uzasadnienie 

44. Uzasadnienie dla pośredniej nierówności wynagrodzenia o charakterze 

dyskryminującym musi spełniać zwykłe wymogi w zakresie uzasadnienia, czyli 

musi posiadać uzasadniony cel, a przyjęte środki muszą być odpowiednie i 

niezbędne. 

 

45. Ostatnio sądy w Wielkiej Brytanii zmagają się ze sprawami dotyczącymi 

dyskryminacji, w których uzasadnieniem, o ile w ogóle ono istnieje, jest koszt. 

Pozostawiając po jednej stronie dyskryminację z powodu wieku i 

niepełnosprawności, w przypadku, w którym zastosowanie mają inne metody, 

ustalono, że sam koszt nie może, w żadnym przypadku, stanowić uzasadnienia w 

przypadkach dyskryminacji pośredniej, ale że może stanowić uzasadnienie w 

połączeniu z innym czynnikiem. 



 

46. Europejski Trybunał Sprawiedliwości utrzymywał, co nie stanowiło zaskoczenia, 

w sprawach, które nie dotyczyły bezpośrednio równego wynagradzania, że 

państwa członkowskie mogą, zgodnie z prawem, brać pod uwagę kwestie 

budżetowe przy tworzeniu krajowych przepisów, a takie kwestie mogą wpływać 

na dokonywane wybory strategii i mogą leżeć u podstaw osiągnięcia celu, pod 

warunkiem przestrzegania zasady równego traktowania, np. M. A. De Weerd, née 

Roks i inni przeciwko Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en 

Maatschappelijke Belangen i inne C-343/92. 

 

47. Przypuszczalnie istnieje małe prawdopodobieństwo na dopuszczenie przez 

Europejski Trybunał Sprawiedliwości, aby prywatny pracodawca albo organ 

publiczny lub państwowy występujący w roli pracodawcy prywatnego mógł 

posłużyć się wyłącznie kosztem do uzasadnienia nierówności traktowania. 

 

48. Umowa zbiorowa niekoniecznie będzie stanowić obronę przeciwko roszczeniu w 

sprawie o równe wynagrodzenie. Niemniej jednak, Europejski Trybunał 

Sprawiedliwości stwierdził, że fakt ustanowienia stawek wynagrodzenia w trybie 

porozumień zbiorowych lub negocjacji na szczeblu lokalnym może być 

uwzględniany przez sąd krajowy jako czynnik oceny czy różnice w średnim 

wynagrodzeniu dwóch grup pracowników są spowodowane czynnikami 

obiektywnymi, niezwiązanymi z żadną dyskryminacją z powodu płci, por. sprawa 

Royal Copenhagen C-400/93, ustęp 46. 

 

49. Same poprawne relacje pracownicze nie wystarczą jako uzasadnienie, ale mogą 

być wystarczające w przypadku powiązania z innym czynnikiem, Margaret Kenny i 

inni przeciwko Minister Sprawiedliwości, równość a reforma prawa, Minister Finansów i 

Komisarz An Garda Síochána C-427/11, ustęp 50: Wynika z tego, że sądy krajowe mogą 

brać pod uwagę interesy dobrych relacji pracowniczych jako jeden z czynników, między innymi, 

przy ocenie, czy różnice pomiędzy wynagrodzeniem dwóch grup pracowników spowodowane są 

czynnikami obiektywnymi, niezwiązanymi z żadną dyskryminacją na tle płci oraz czy są 

zgodne z zasadą proporcjonalności.” 

 



50. W zakresie ochrony wynagrodzenia, sprawa Smith przeciwko Advel Systems C-

408/92 dopuszcza ustalenia przejściowe (tj. jeśli są obiektywnie uzasadnione), ale 

nie ochronę wynagrodzenia, które stanowi kontynuację dyskryminacji 

bezpośredniej w zakresie wynagrodzenia w przeszłości. 

 
51. Staż pracy został dopuszczony w sprawie Danfoss jako uzasadnienie bez 

konieczności przedkładania przez pracodawcę konkretnego uzasadnienia w 

każdej sprawie. Niemniej jednak w sprawie Cadman v Health & Safety Executive C-

17/05, chociaż sąd stwierdził, że zasadniczo: „staż pracy idzie w parze z 

doświadczeniem, a doświadczenie umożliwia pracownikowi lepsze wykonywanie obowiązków,” 

ustęp 35, mówi się również, że jeśli osoba składająca pozew przestawi „dowód, 

który jest w stanie wzbudzić poważne wątpliwości dotyczący tego, czy odwołanie do kryterium 

stażu pracy jest, w danych okolicznościach, odpowiednie do osiągnięcia ww. celu”, ciężar 

uzasadnienia przenosi się na pracodawcę, ustęp 38. 

 

 Efektywność i równorzędność 

52. Unijna zasada efektywności i równorzędności ma zastosowanie w takim samym 

stopniu wobec roszczeń o równe wynagrodzenia, jak i o inne roszczenia 

wywodzące się z praw wynikających z przepisów Unii Europejskiej. 

 

53. Przykładem zasady efektywności w przedmiocie równego wynagrodzenia jest 

sprawa Preston przeciwko Wolverhampton Healthcare NHS Trust C-78/98. 
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