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PRAWO RÓWNOUPRAWNIENIA PŁCI:
SEMINARIUM DLA PRZEDSTAWICIELI 

WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

Rola krajowego sędziego w stosowaniu 
dyrektyw UE o zakazie dyskryminacji: 

relacja krajowych porządków prawnych 
i pytania prejudycjalne

Kraków, 29 listopada 2013

Rola sądów krajowych
• Sędzia krajowy = sędzia unijny, gdy orzeka w 

sprawie unijnej

Zadania:

• dla jednostki - zapewnienie ochrony 
uprawnień przyznanych przez prawo unijne

• dla UE - zapewnienie skuteczności prawu 
unijnemu
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Instrumenty realizacji zadań sądu 
krajowego-sądu unijnego

- ustalanie zakresu prawa unijnego
- kontrola zgodności prawa krajowego z 

prawem unijnym 
- wykładnia prounijna
- odmowa zastosowania przepisów prawa 

krajowego niezgodnych z prawem UE
- orzekanie na podstawie bezpośrednio 

skutecznych przepisów prawa unijnego
- wymierzenie stosownych sankcji
- zapewnienie dostępu do sądu

Sprawa unijna

• Postępowanie sądowe, w którym spór 
dotyczy kwestii objętych zakresem prawa 
unijnego (podmiotowym, przedmiotowym, 
temporalnym – C-614/11 Kuso)

• Problemy z ustaleniem zakresu 
przedmiotowego prawa unijnego (C-
394/11 Below)
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Przykład ustalania zakresu prawa 
unijnego 

• Problem: czy nabycie przez kobietę w 
wieku niższym w porównaniu do wieku dla 
mężczyzn prawa do emerytury stanowi 
uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia 
umowy o pracę zawartej na czas 
nieokreślony w rozumieniu art. 45 § 1 
kodeksu pracy? (dyskryminacja ze 
względu na płeć) 

Uchwała SN z 19.11.2008 r., I PZP 4/08 

• nie ma zastosowania dyrektywa 2000/78 bo dotyczy „walki z 
dyskryminacją ze względu na religię lub przekonania, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną w 
odniesieniu do zatrudnienia i pracy…”

• nie można brać pod rozwagę dyrektywy 2006/54, ponieważ 
weszła w życie po rozwiązaniu umowy o pracę i po nabyciu 
uprawnień emerytalnych

• dyrektywa 2002/73 nie zawiera przepisów bezpośrednio 
skutecznych „jednakże ustawodawca polski implementował 
tą dyrektywę przed upływem terminu na transpozycję”

• dyrektywa 2002/73 „nadała nowe brzmienie art. 3 dyrektywy 
76/207” ale nie wprowadziła żadnej zmiany jakościowej co 
do treści i zakresu zakazu dyskryminacji

• zakaz dyskryminacji z art. 18(3)b § 1 pkt 1 kodeksu pracy 
implementuje do prawa polskiego art. 3 ust. 1 lit c dyrektywy 
76/207, który zakazuje jakiejkolwiek dyskryminacji w 
odniesienia do warunków zatrudnienia i pracy, w tym 
zwolnienia = „wskazane jest ustalenie, czy w świetle prawa 
wspólnotowego zachowanie pracodawcy, którego dotyczy 
zagadnienie prawne [...] ma dyskryminujący charakter i na 
czym polega ewentualna dyskryminacja”. 
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Sprawa unijna a prawo 
dyskryminacyjne

• do rozstrzygnięcia sprawy stosuje się przepisy 
krajowe, które wykonują prawo unijne 
(dyrektywy) – C-7/12 Rieznice

• do rozstrzygnięcia sprawy stosuje się przepisy 
krajowe, które wchodzą w zakres TFUE, zasad 
ogólnych prawa UE, bądź praw podstawowych 
uznanych w KPP (problem czy prawa z KPP są 
nadal zasadami ogólnymi) – C-555/07 
Kucukdeveci

• przepisy krajowe służą dochodzeniu roszczeń 
opartych na prawie unijnym – C-451/10 Meister

Rozstrzyganie kwestii unijnej przy 
rozstrzyganiu zagadnienia prawnego 

z zakresu prawa krajowego
• czy nabycie przez kobietę prawa do 

emerytury kolejowej [...] stanowi 
uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia 
umowy o pracę zawartej na czas 
nieokreślony w rozumieniu kodeksu 
pracy?

• czy prawodawca krajowy może objąć 
systemem wcześniejszej emerytury tylko 
aktorki i dyrygentki?
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Metodologia działania sądu 
krajowego 

C-282/10 Dominguez, pkt 23
• „kwestia konieczności niestosowania przepisu 

krajowego w zakresie w jakim jest on 
sprzeczny z prawem Unii pojawia dopiero z 
chwilą, gdy okaże się, że nie jest możliwa 
żadna wykładnia zgodna tego przepisu”

= ustalenie 1) zakresu normowania, 2)  
znaczenia przepisu, 3) ocena zgodności, 4) 
prounijna wykładnia, 5) odmowa 
zastosowania, 6) bezpośredni skutek 

Ustalenie zakresu zastosowania 
prawa unijnego 

wyrok SN z 4.1.2008 r., I UK 182/07 
(wcześniejsza emerytura dla dyrygenta)

• „w wyroku TS w sprawie C-139/95 
Balestra [...] przyjęto, że wcześniejsza 
emerytura mieści się w pojęciu ochrony 
przed ryzykiem starości”
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Ustalenie, czy przepis jest 
bezpośrednio skuteczny

• „Przepis art. 4 ust. 1 dyrektywy 79/7 jest 
przepisem bezpośrednio skutecznym” (C-
139/95 Balestra, pkt 32) 

• ew. samodzielna ocena

Ustalenie, jakie są skutki zastosowania 
bezpośrednio skutecznego przepisu

• „przepis wystarczająco precyzyjny i 
bezwarunkowy może być powoływany 
przez jednostki przed sądami krajowymi w 
celu wykluczenia zastosowania 
jakiegokolwiek przepisu prawa krajowego 
niezgodnego z tym przepisem” (C-154/92 
Remi van Cant, pkt 18).

• problem stosowania dyrektyw w sporach 
między jednostkami 
(C-555/07 Kücükdeveci)
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Odmowa zastosowania przepisu 
prawa krajowego sprzecznego z 

dyrektywą dyskryminacyjną 
• Samodzielna ocena zgodności („sąd krajowy [...] 

nie jest zobowiązany do wystąpienia do 
Trybunału w trybie prejudycjalnym o wykładnię 
zasady niedyskryminacji ze względu na wiek 
skonkretyzowanej w dyrektywie 2000/78 przed 
odstąpieniem od stosowania przepisu prawa 
krajowego, który uważa za sprzeczny z tą 
zasadą, lecz ma takie uprawnienie” -
C-555/07 Kücükdeveci,  pkt 55) 

Odmowa zastosowania = 
pominięcie przepisu

• „gdy ustali się, że wymóg bycia 
zatrudnionym na podstawie umowy o 
pracę stanowi wstępny warunek 
członkowstwa w systemie emerytalnym 
niezgodny z art. 141 ust. 1 TWE, wówczas 
warunek ten musi zostać pominięty, ze 
względu na pierwszeństwo prawa 
wspólnotowego” (C-256/01 Allonby, pkt 
77) 
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Skutki odmowy
• wydanie orzeczenia na podstawie przepisów prawa 

unijnego. Zastępują one przepisy prawa krajowego, 
które „normalnie” stanowiłyby podstawę prawną 
rozstrzygnięcia;

• wydanie rozstrzygnięcia na podstawie innych 
przepisów prawa krajowego (z pominięciem 
przepisów, które „normalnie” stanowiłyby podstawę 
prawną rozstrzygnięcia)

• wydanie rozstrzygnięcia na podstawie przepisów 
prawa krajowego stosowanych w zbiegu z 
bezpośrednio skutecznymi przepisami prawa 
unijnego

• modyfikacji treści przepisu prawa krajowego 
znajdującego zastosowanie w sprawie 

Odmowa zastosowania w 
sprawach dyskryminacyjnych

Problem – dyrektywy
• Z wyroku C-555/07 Kücükdeveci wynika, że jeżeli nie 

jest możliwe dokonanie wykładni przepisu krajowego w 
sposób zgodny z dyrektywą sąd krajowy nie może
odmówić w sporze między jednostkami zastosowania 
przepisu prawa krajowego sprzecznego z dyrektywą, 
nawet jeżeli po takim zabiegu orzekałby nadal na 
podstawie innych przepisów prawa krajowego, a nie na 
podstawie przepisu prawa unijnego

Odstępstwo:
• Sąd krajowy ma obowiązek w sporze między 

jednostkami odmówić zastosowania przepisu prawa 
krajowego, który będąc sprzeczny z dyrektywą jest 
jednocześnie sprzeczny z zasadą ogólną prawa 
unijnego, konkretyzowaną przez postanowienia 
dyrektywy (C-555/07 Kücükdeveci, pkt 50-51). 
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Zapewnienie efektywnej ochrony uprawnieniom 
wynikającym z prawa unijnego

• „w sprawach dotyczących dyskryminacji 
sprzecznej z prawem wspólnotowym, dopóki nie 
zostaną przyjęte środki zmierzające do 
przywrócenia równego traktowania, 
poszanowanie zasady równego traktowania 
może zostać zapewnione jedynie w drodze 
przyznania osobom należącym do grupy gorzej 
traktowanej tych samych korzyści, jakie 
przysługują osobom uprzywilejowanym” (wyrok 
TS z 21.6.2007 r. w sprawach C-231-233/06 
Yonkman, pkt 39) 

Funkcje pytań prejudycjalnych 
- z punktu widzenia TS

• zapewnienie jednolitej interpretacji prawa 
unijnego (166/73 Rheinmühlen)

• umożliwienie sądowi krajowemu 
rozstrzygnięcie sprawy (16/65 Schwarze)

• ochrona praw przysługujących jednostkom 
na podstawie prawa unijnego (26/62 Van 
Gend)
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Funkcje pytań prejudycjalnych 
- z punktu widzenia sądów krajowych

• (formalnie) pomoc w interpretacji prawa 
UE

• (de facto) rozstrzygnięcie o zgodności 
prawa krajowego z prawem UE

• przełamanie ograniczeń wynikających z 
prawa lub praktyki krajowej

• wsparcie stanowiska sądu niższej instancji 
autorytetem TS (Wencel)

- Ustalenie zakresu przedmiotowego dyrektyw (C-
267/06 Maruko; C-427/06 Bartsch)

- Kontrola prawidłowości wdrożenia dyrektyw (C-
144/04 Mangold)

- Ocena zgodności przepisów krajowych z dyrektywą 
(C-229/08 Wolf; C-45/09 Rosenbladt; C-356/09 
Kleist)

- Ustalenie znaczenia przepisów dyrektywy (C-315/05 
Chacon Navas; C-447/09 Prigge)

- Ustalenie bezpośredniego skutku (C-268/06 Impact; 
C-341/08 Petersen) i możliwości zastosowania (C-
555/07 Kücükdeveci; C-250/09 Georgiev; C-297/10 
Hennigs)

- Ustalenie obowiązków w ramach zasady 
efektywności (C-268/06 Impact; C-246/09 Bulicke)
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Sposób formułowania pytania
• (1) Czy (2) przepis prawa UE (3) należy 

interpretować w ten sposób, że (4)
[sposób, w jaki sąd krajowy rozumie 
przepis prawa UE] ?

• dodatkowo (5) w zakresie w jakim […] 
ALBO w okolicznościach takich jak […]

• (1) Czy (2) [przepis prawa krajowego lub 
element stanu faktycznego] (3) stanowi 
[…] w rozumieniu [przepisu prawa UE]?

• Pytania ogólne i bardziej szczegółowe (C-
159/10 Fuchs)

Pytanie interpretacyjne

(1) Czy (2) dyrektywa 2000/78, która 
ustanawia w art. 1 ogólne ramy walki z 
dyskryminacją ze względu na 
niepełnosprawność, (3-4) obejmuje 
zakresem swojej ochrony pracownicę, 
z którą rozwiązano umowę o pracę (5) 
wyłącznie z powodu jej choroby?

C-315/05 Chacon Navas 
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Pytanie o zgodność

(1) Czy (2) art. 2 ust. 5, art. 4 ust. 1 lub art. 6 
ust. 1 dyrektywy Rady 2000/78/WE lub ogólną 
zasadę prawa wspólnotowego dotyczącą 
zakazu dyskryminacji ze względu na wiek (3)
należy interpretować w ten sposób, że (4) stoją 
one na przeszkodzie uregulowaniom prawa 
krajowego, które uznają zawarte w układach 
zbiorowych uregulowanie granicy wieku dla 
pilotów, (5) wynikające ze względów związanych 
z zagwarantowaniem bezpieczeństwa lotów?

C-447/09 Prigge

Skutki orzeczenia prejudycjalnego
• Wyrok wiąże sąd pytający (166/73 

Rheinmühlen)

• Wykładnia wiąże inne sądy (C-8/08 T-Mobile 
Netherlands)

• Wyrok skuteczny ex tunc (data wejścia w życie 
interpretowanego przepisu), chyba że sam TS 
ogranicza skutki temporalne

• Wyrok sprzeczny z wykładnią dokonaną przez 
TS jest dotknięty wadliwością skutkująca 
uznaniem go za orzeczenie niezgodne z 
prawem (wyrok SN z 8.12.2009 r., I BU 6/09)
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