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(Sprawa C-486/18) (1)

(Odesłanie prejudycjalne — Polityka społeczna — Dyrektywa 96/34/WE — Porozumienie ramowe dotyczące 
urlopu rodzicielskiego — Klauzula 2 pkt 6 — Pracownik zatrudniony na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze 

czasu pracy przebywający na urlopie rodzicielskim w niepełnym wymiarze — Zwolnienie — Odprawa z tytułu roz-
wiązania stosunku pracy i zasiłek wypłacany w związku z urlopem na przekwalifikowanie — Zasady obliczania —

 Artykuł 157 TFUE — Równe wynagradzanie pracowników płci męskiej i pracowników płci żeńskiej — Urlop 
rodzicielski w niepełnym wymiarze, z którego korzystają głównie pracownicy płci żeńskiej — Dyskryminacja 
pośrednia — Obiektywne przyczyny niezwiązane z jakąkolwiek dyskryminacją ze względu na płeć — Brak)

(2019/C 230/21)

Język postępowania: francuski

Sąd odsyłający

Cour de cassation

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: RE

Strona pozwana: Praxair MRC SAS

Sentencja

1) Klauzulę 2 pkt 6 porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego w dniu 14 grudnia 1995 r., które 
stanowi załącznik do dyrektywy Rady 96/34/WE z dnia 3 czerwca 1996 r. w sprawie Porozumienia ramowego dotyczącego 
urlopu rodzicielskiego zawartego przez UNICE, CEEP i ETUC, zmienionej dyrektywą Rady 97/75/WE z dnia 15 grudnia 1997 
r., należy interpretować w ten sposób, że stoi ona na przeszkodzie temu, by w przypadku gdy pracownik zatrudniony na czas 
nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy zostaje zwolniony z pracy w chwili, gdy przebywa na urlopie rodzicielskim w 
niepełnym wymiarze, wysokość odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy oraz zasiłku wypłacanego w związku z urlo-
pem na przekwalifikowanie, należne temu pracownikowi, były określane przynajmniej częściowo na podstawie zmniejszo-
nego wynagrodzenia otrzymywanego przez niego w chwili zwolnienia.

2) Artykuł 157 TFUE należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie przepisom takim jak rozpatrywane w postę-
powaniu głównym, które przewidują, że w przypadku gdy pracownik zatrudniony na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze 
czasu pracy zostaje zwolniony z pracy w chwili, gdy przebywa na urlopie rodzicielskim w niepełnym wymiarze, pracownik ten 
otrzymuje odprawę z tytułu rozwiązania stosunku pracy i zasiłek wypłacany w związku z urlopem na przekwalifikowanie, 
których wysokość została określona przynajmniej częściowo na podstawie zmniejszonego wynagrodzenia otrzymywanego 
przez niego w chwili zwolnienia, w sytuacji gdy z urlopu rodzicielskiego w niepełnym wymiarze korzysta znacznie większa 
liczba kobiet niż mężczyzn i będące tego rezultatem odmienne traktowanie nie znajduje uzasadnienia w przyczynach o cha-
rakterze obiektywnym niezwiązanych z jakąkolwiek dyskryminacją ze względu na płeć.

(1) Dz.U. C 352 z 1.10.2018.
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