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Z orzecznictwa Trybuna³u Sprawiedliwoœci
Unii Europejskiej
Równe traktowanie pracowników
zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
Equal treatment of part-time employees

Streszczenie W wyroku z 3 październka 2019 r. w sprawie C-274/18, Minoo Schuch-Ghannadan przeciwko Medizinische Universität Wien, Trybunał Sprawiedliwości UE zajmował się problematyką równego traktowania w zatrudnieniu. Zdaniem Trybunału prawo Unii stoi na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, w którym w odniesieniu
do wskazanych w nim pracowników zatrudnionych na czas określony przewidziano dłuższy maksymalny okres stosunków pracy w przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy niż w przypadku porównywalnych pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, chyba że takie odmienne traktowanie
jest uzasadnione obiektywnymi względami i proporcjonalne w stosunku do wspomnianych względów.
Słowa kluczowe: równe traktowanie pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy,
dyskryminacja pośrednia, ciężar dowodu.
Summary The Court of Justice of the EU on 3 October 2019 issued a judgement in case C-274/18, Minoo SchuchGhannadan vs. Medizinische Universität Wien, concerning the issue of equal treatment in employment. According
to the Court, EU law precludes national legislation which provides to the fixed-term employees indicated therein
a longer maximum period of employment relationships for the part-time employees than for comparable full-time
employees, unless such different treatment is justified by objective reasons and proportionate.
Keywords: equal treatment of part-time employees, indirect discrimination, burden of proof.
JEL: K31
Wyrok Trybunału zapadł na tle następującego stanu faktycznego. M. Schuch-Ghannadan była zatrudniona na Uniwersytecie Medycznym w Wiedniu (dalej: MUW) w latach
2002–2014 jako pracownik prowadzący badania naukowe
na podstawie szeregu umów na czas określony — zarówno
w pełnym wymiarze czasu pracy, jak i w niepełnym wymiarze czasu pracy. Prawo austriackie (§ 109 ust. 2 austriackiej
ustawy o uniwersytetach, dalej: UG) przewiduje, że zawarcie szeregu kolejnych umów na czas określony jest dozwolone w przypadku pracowników zatrudnionych przez
MUW, w szczególności w ramach projektów finansowanych przez osoby trzecie lub projektów badawczych, oraz
w przypadku osób zatrudnionych wyłącznie do celów nauczania. Łączny okres tych kolejnych umów o pracę na
czas określony nie może przekroczyć 6 lat lub 8 lat w przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Ponadto istnieje możliwość jednokrotnego przedłużenia
łącznego okresu zatrudnienia do 10 lat w przypadku osób
zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy lub 12 lat
w przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu
pracy, gdy istnieje obiektywne uzasadnienie, w szczególności odnoszące się do kontynuowania lub ukończenia prowadzonych projektów badawczych i publikacji.
M. Schuch-Ghannadan wniosła do sądu pracy i spraw
socjalnych w Wiedniu (Arbeits- und Sozialgericht Wien)
o stwierdzenie kontynuowania jej stosunku pracy
z MUW, ponieważ jej zdaniem upłynął już maksymalny
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dozwolony okres dotyczący stosunków pracy na czas
określony, który w jej wypadku wynosi 8 lat. Ponadto
§ 109 ust. 2 UG skutkuje dyskryminacją pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Twierdzi
również, że przepis ten jest szczególnie niekorzystny dla
kobiet, ponieważ mniejsza ich liczba pracuje w pełnym
wymiarze czasu pracy, co skutkuje dyskryminację pośrednią ze względu na płeć. Natomiast zdaniem MUW wydłużenie maksymalnego okresu kolejnych umów na czas
określony do maksymalnie 12 lat jest uzasadnione w przypadku M. Schuch-Ghannadan, ponieważ ostatnia umowa
na czas określony została zawarta w celu umożliwienia
kontynuowania projektu i ukończenia zadań wyznaczonych w ramach tego projektu. Sąd pracy i spraw socjalnych w Wiedniu oddalił powództwo, uznając, że MUW
mógł przedłużyć czas trwania stosunku pracy z powódką
do maksymalnego okresu 12 lat. Na skutek apelacji
M. Schuch-Ghannadan wyższy sąd krajowy w Wiedniu
(Oberlandesgericht Wien) uchylił wyrok sądu pracy
i spraw socjalnych w Wiedniu, ponieważ sąd ten nie rozpatrzył w sposób wystarczający zgodności § 109 ust. 2 UG
z prawem Unii, oraz przekazał sprawę do sądu odsyłającego. W tych okolicznościach sąd pracy i spraw socjalnych
w Wiedniu postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić
się do Trybunału z pytaniami prejudycjalnymi.
Pytanie pierwsze dotyczy ustalenia, po pierwsze, czy
klauzulę 4 porozumienia ramowego dotyczącego pracy
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w niepełnym wymiarze godzin, podpisanego w dniu
6 czerwca 1997 r. (dalej: porozumienie ramowe dotyczące pracy w niepełnym wymiarze godzin), które zawarto
w załączniku do dyrektywy Rady 97/81/WE z 15 grudnia
1997 r. dotyczącej 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) (Dz. Urz. 1998, L 14,
s. 9) dotyczącego pracy w niepełnym wymiarze godzin
należy interpretować w ten sposób, że stoi ona na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, w którym w odniesieniu do wskazanych w nim pracowników zatrudnionych
na czas określony przewidziano dłuższy maksymalny
okres stosunków pracy w wypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy niż w wypadku porównywalnych pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, i po drugie, czy wskazana
w tej klauzuli zasada prorata temporis ma zastosowanie
do takiego uregulowania. Trybunał przypomniał, że
zgodnie z pkt. 1 klauzuli w odniesieniu do warunków zatrudnienia pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy nie mogą być traktowani w mniej korzystny sposób niż porównywalni pracownicy zatrudnieni
w pełnym wymiarze czasu pracy jedynie z powodu zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy, o ile odmienne traktowanie nie znajduje uzasadnienia w przyczynach o charakterze obiektywnym. Na podstawie
pkt. 2 klauzuli, gdy jest to stosowne, stosuje się zasadę
prorata temporis.
Zdaniem MUW oraz rządu austriackiego, okoliczność, że pracownicy zatrudnieni na czas określony w niepełnym wymiarze czasu pracy mogą pracować dla uniwersytetu przez dłuższy okres niż pracownicy zatrudnieni na
czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy, stanowi
korzyść dla tych pierwszych — mając w szczególności na
względzie trudności związane z zatrudnieniem na czas
nieokreślony na którymś z uniwersytetów. Natomiast Komisja i M. Schuch-Ghannadan twierdzą, że taka okoliczność przyczynia się do ograniczenia lub przełożenia
w czasie — w szerszym zakresie w przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
niż w przypadku pracowników zatrudnionych w pełnym
wymiarze czasu pracy — możliwości uzyskania umowy na
czas nieokreślony, co w danym wypadku skutkuje mniej
korzystnym traktowaniem tej pierwszej kategorii pracowników. MUW i rząd austriacki podnoszą, że odmienne
traktowanie przewidziane w § 109 ust. 2 UG może być
uzasadnione obiektywnymi względami, ponieważ poziom
wiedzy i doświadczenia, jaki pracownicy zatrudnieni
w niepełnym wymiarze czasu pracy mogą zdobyć w ramach ich stosunków pracy, jest niższy od poziomu, jaki
zdobywają porównywalni pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy. Stosując taki sam maksymalny okres stosunków pracy zawartych na czas określony,
pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy znaleźliby się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, ponieważ mieliby mniej czasu na prowadzenie badań i reali-
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zowanie publikacji naukowych. Trybunał zauważył jednak, że twierdzenie, zgodnie z którym istnieje szczególny
związek między czasem trwania działalności zawodowej
a nabyciem pewnego poziomu wiedzy lub doświadczenia,
nie pozwala na wskazanie obiektywnych kryteriów — niemających związku z jakąkolwiek dyskryminacją — ze
względu na to, że twierdzenie to stanowi zwykłe uogólnienie w odniesieniu do niektórych kategorii pracowników.
Staż pracy idzie w parze z doświadczeniem, ale obiektywność takiego kryterium zależy od wszystkich okoliczności
każdego przypadku, a w szczególności od związku pomiędzy charakterem wykonywanej funkcji i doświadczeniem,
jakie wykonywanie tej funkcji daje po pewnej liczbie przepracowanych godzin (zob. podobnie wyrok w sprawie Nikoloudi, C-196/02 i przytoczone tam orzecznictwo). To
do sądu odsyłającego należy ocena, czy istnieje taki szczególny związek między charakterem wykonywanej funkcji
i doświadczeniem, jakie wykonywanie tej funkcji daje po
pewnej liczbie przepracowanych godzin, i w danym wypadku, czy okres niezbędny dla ukończenia badań i realizacji publikacji ich rezultatów może uzasadnić uregulowanie krajowe rozpatrywane w postępowaniu głównym.
Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, sąd powinien zbadać, czy
uregulowanie to jest proporcjonalne w stosunku do przywołanego celu.
Dlatego też zdaniem Trybunału klauzulę 4 pkt 1 porozumienia ramowego dotyczącego pracy w niepełnym wymiarze godzin należy interpretować w ten sposób, że stoi
ona na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, w którym
w odniesieniu do wskazanych w nim pracowników zatrudnionych na czas określony przewidziano dłuższy maksymalny okres stosunków pracy w przypadku pracowników
zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy niż
w przypadku porównywalnych pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, chyba że takie odmienne traktowanie jest uzasadnione obiektywnymi
względami i proporcjonalne w stosunku do wspomnianych względów, co powinien ustalić sąd odsyłający. Dokonując oceny, czy zasada prorata temporis ma zastosowanie
do rozpatrywanego uregulowania, Trybunał wskazał, że
takie uregulowanie nie może zostać uznane za przykład
jej zastosowania, ponieważ maksymalny okres kolejnych
stosunków pracy jest przedłużany o dwa lata w odniesieniu do wszystkich pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy i nie jest proporcjonalny do
faktycznie przepracowanych godzin.
Trybunał rozpatrzył łącznie pytania drugie i trzecie dotyczące ustalenia, po pierwsze, czy art. 2 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady
równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (Dz. Urz. 2006, L
204, s. 23) należy interpretować w ten sposób, że uregulowanie krajowe, w którym w odniesieniu do wskazanych
w nim pracowników zatrudnionych na czas określony
przyjęto dłuższy maksymalny okres stosunków pracy
w przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym
wymiarze czasu pracy niż w przypadku porównywalnych
pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu
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pracy, skutkuje dyskryminacją pośrednią ze względu na
płeć, oraz po drugie, czy art. 19 ust. 1 tej dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że wymaga on od strony,
która uważa się za poszkodowaną taką dyskryminacją,
przedstawienia przez nią — w celu wykazania domniemania istnienia dyskryminacji — konkretnych statystyk lub
okoliczności faktycznych dotyczących podnoszonej dyskryminacji.
Trybunał przypomniał, że zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. b)
dyrektywy 2006/54 „dyskryminację pośrednią” w rozumieniu tej dyrektywy zdefiniowano jako sytuację, w której z pozoru neutralny przepis, kryterium lub praktyka
stawiałyby osoby danej płci w szczególnie niekorzystnym
położeniu w porównaniu do osób innej płci, chyba że dany przepis, kryterium lub praktyka są obiektywnie uzasadnione zgodnym z prawem celem, a środki dla osiągnięcia tego celu są właściwe i niezbędne. Jak wskazał
Trybunał, istnienie takiego szczególnie niekorzystnego
położenia można ustalić, zwłaszcza w razie udowodnienia, że uregulowanie takie jak rozpatrywane w postępowaniu głównym wpływa negatywnie na znacznie wyższy
odsetek osób danej płci w stosunku do osób innej płci
(zob. podobnie wyrok w sprawie Villar Láiz, C-161/18
i przytoczone tam orzecznictwo). Ocena faktów, z których można domniemywać, że doszło do pośredniej dyskryminacji, należy do sądu krajowego zgodnie z prawem
krajowym lub praktyką krajową, które mogą przewidywać w szczególności, że fakt występowania dyskryminacji
pośredniej można udowodnić z wykorzystaniem wszelkich środków, w tym na podstawie danych statystycznych
(zob. podobnie wyrok w sprawie Villar Láiz, C-161/18
i przytoczone tam orzecznictwo), a najlepsza metoda polega na porównaniu odpowiednich proporcji pracowników, których dotyczy dane uregulowanie, wśród męskiej
siły roboczej z takimi proporcjami wśród żeńskiej siły roboczej (zob. podobnie wyroki w sprawach Seymour-Smith i Perez, C-167/97 oraz Voß, C-300/06). Do sądu
krajowego należy ocena, w jakiej mierze przedstawione
mu dane statystyczne charakteryzujące sytuację pracowników są aktualne i czy mogą one zostać uwzględnione
(zob. podobnie wyrok w sprawie Seymour-Smith i Perez,
C-167/97 i przytoczone tam orzecznictwo). W rozpatrywanej sprawie MUW i rząd austriacki podnoszą, że nierówne traktowanie dotyczące pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy w porównaniu
z pracownikami zatrudnionymi w pełnym wymiarze czasu pracy jest uzasadnione okolicznością, że ci pierwsi
zdobywają poziom doświadczenia i wiedzy niższy niż ci
drudzy oraz że w związku z tym potrzebują oni dłuższego okresu na ukończenie danych badań i publikację ich
rezultatów. Określenie takiego samego maksymalnego
okresu stosunków pracy zawartych na czas określony dla
dwóch kategorii pracowników ograniczyłoby możliwości
pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy w zakresie utrzymania zatrudnienia w danej
dziedzinie uniwersyteckiej po upływie wspomnianego
okresu. Do sądu odsyłającego należy ocena, czy uregulowanie rozpatrywane w postępowaniu głównym jest
obiektywnie uzasadnione w świetle wszystkich faktów
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i okoliczności sprawy rozpatrywanej w postępowaniu
głównym.
W rozpatrywanej sprawie powódka podnosi, że co do
zasady środki wywierające negatywny wpływ na pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
w porównaniu z pracownikami zatrudnionymi w pełnym
wymiarze czasu pracy mogą być niekorzystne zwłaszcza
dla kobiet. W celu wykazania tej tezy powódka przedstawiła przed sądem odsyłającym dane statystyczne dotyczące ogólnie austriackiego rynku pracy, z których wynika, że
znacznie wyższa liczba kobiet niż mężczyzn jest zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy. M. Schuch-Ghannadan zaznaczyła, że nie dysponuje danymi dotyczącymi pracowników zatrudnionych na austriackich uniwersytetach, do których ma zastosowanie UG. Trybunał
zauważył, że mając na względzie w szczególności konieczność zapewnienia skuteczności (effet utile) art. 19 ust. 1
dyrektywy 2006/54, przepis ten należy interpretować
w sposób umożliwiający pracownikowi uważającemu się
za poszkodowanego w następstwie dyskryminacji pośredniej ze względu na płeć wykazanie, że w sprawie prima facie istnieje dyskryminacja, przez oparcie się na ogólnych
danych statystycznych dotyczących rynku pracy w danym
państwie członkowskim, w wypadku gdyby nie można było oczekiwać od zainteresowanego przedstawienia bardziej precyzyjnych danych dotyczących istotnej grupy pracowników, ponieważ dostęp do tych danych jest utrudniony lub nawet niemożliwy.
Dlatego też na pytania drugie i trzecie Trybunał udzielił następującej odpowiedzi: art. 2 ust. 1 lit. b) dyrektywy
2006/54 należy interpretować w ten sposób, że stoi on na
przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, w którym w odniesieniu do wskazanych w nim pracowników zatrudnionych na czas określony przewidziano dłuższy maksymalny
okres stosunków pracy w przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy niż w przypadku porównywalnych pracowników zatrudnionych
w pełnym wymiarze czasu pracy, jeśli ustalono, że uregulowanie to wywiera negatywny wpływ na znacznie wyższy
odsetek pracowników płci żeńskiej niż pracowników płci
męskiej i jeśli wspomniane uregulowanie nie jest obiektywnie uzasadnione zgodnym z prawem celem lub jeśli
środki służące do realizacji tego celu nie są odpowiednie
i niezbędne. Artykuł 19 ust. 1 dyrektywy 2006/54 należy
interpretować w ten sposób, że przepis ten nie wymaga od
strony, która uważa się za poszkodowaną taką dyskryminacją, przedstawienia przez nią — w celu wykazania, że
prima facie istnieje dyskryminacja — konkretnych statystyk lub okoliczności faktycznych odnoszących się do pracowników, których dotyczy rozpatrywane uregulowanie
krajowe, gdy ta strona nie ma dostępu lub ma jedynie
utrudniony dostęp do statystyk lub informacji dotyczących tych okoliczności.
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