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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy 29 kwietnia 2016 r. 

o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o 

Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii 

Europejskiej w zakresie równego traktowania 

 

(druk nr 164) 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH 

RYNKU PRACY (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.) 

 
1)

 [Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw 

Wspólnot Europejskich:] <Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji 

wdrożenia następujących dyrektyw:> 

- dyrektywy 68/360/EWG z dnia 15 października 1968 r. o zniesieniu restrykcji 

dotyczących przemieszczania się oraz pobytu we Wspólnocie pracowników z państw 

członkowskich oraz ich rodzin (Dz. Urz. EWG L 257 z 19.10.1968), 

- dyrektywy 90/364/EWG z dnia 28 lipca 1990 r. o prawie pobytu (Dz. Urz. EWG L 180 z 

13.07.1990), 

- dyrektywy 90/365/EWG z dnia 28 lipca 1990 r. o prawie pobytu pracowników i osób 

prowadzących działalność na własny rachunek, którzy zakończyli działalność 

zawodową (Dz. Urz. EWG L 180 z 13.07.1990), 

- dyrektywy 93/96/WE z dnia 29 października 1993 r. o prawie pobytu studentów (Dz. 

Urz. EWG L 317 z 18.12.1993), 

- dyrektywy Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzającej w życie zasadę 

równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne (Dz. Urz. 

WE L 180 z 19.07.2000, str. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 20, t. 1, 

str. 23), 

- dyrektywy Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunki 

ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz. Urz. WE L 303 z 

02.12.2000, str. 16; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 4, str. 79), 

- dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/54/WE 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 (Dz. Urz. UE L 204 z 26.07.2006, str. 

23)[.] <,> 

<– dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/54/UE z dnia 16 kwietnia 2014 

r. w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych 
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http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?reqId=1462365762830_1976412548&nro=18161672&fromHistory=false&class=CONTENT&loc=4&dataOceny=2016-05-04&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.318719&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?reqId=1462365762830_1976412548&nro=18161672&fromHistory=false&class=CONTENT&loc=4&dataOceny=2016-05-04&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.318713&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?reqId=1462365762830_1976412548&nro=18161672&fromHistory=false&class=CONTENT&loc=4&dataOceny=2016-05-04&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.513400&full=1
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pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników (Dz. Urz. UE L 

128 z 30.04.2014, str. 8).> 

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej 

ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej 

- dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie 

specjalne. 

 

Art. 4. 

1. Minister właściwy do spraw pracy realizuje zadania na rzecz rynku pracy przez: 

1)   przygotowywanie i koordynację realizacji Krajowego Planu Działań; 

2)   koordynację publicznych służb zatrudnienia, w szczególności przez: 

a)  realizowanie zadań wynikających z funkcji dysponenta Funduszu Pracy, 

b)  określanie instrumentów stymulujących rozwój kształcenia ustawicznego 

rozumianego jako kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i 

uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w 

odniesieniu do bezrobotnych, poszukujących pracy, pracowników i pracodawców, 

c)  tworzenie, rekomendowanie i upowszechnianie narzędzi, metod i zasobów 

informacyjnych na potrzeby poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, 

organizacji szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych lub innych form 

pomocy określonej w ustawie, 

d)  realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników 

między państwami, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, w szczególności 

działań wynikających z udziału w sieci EURES, w tym koordynowanie sieci 

EURES na terenie Rzeczypospolitej Polskiej poprzez udzielanie akredytacji do 

prowadzenia pośrednictwa pracy sieci EURES, zwanej dalej "akredytacją", 

przygotowanie, zatwierdzanie, monitorowanie i ocenę realizacji planów działań 

sieci EURES oraz sprawozdań z ich realizacji, a także koordynowanie partnerstw 

transgranicznych EURES na terenie działania tych partnerstw, 

e)  reprezentowanie publicznych służb zatrudnienia wobec publicznych służb 

zatrudnienia innych państw, 

f)  realizowanie postanowień i koordynowanie działań wynikających z umów 

międzynarodowych i innych porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi w 

zakresie przepływu pracowników, 

g)  upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie zlecania działań aktywizacyjnych, o 

których mowa w art. 66d; 

3)   (uchylony) 

4)  zapewnianie jednolitości stosowania prawa, w szczególności przez udzielanie 

wyjaśnień dotyczących stosowania przepisów ustawy; 

5)   sporządzanie i przedkładanie Radzie Ministrów, okresowych sprawozdań z realizacji 

Krajowego Planu Działań; 

6)   planowanie i realizowanie we współpracy z ministrem właściwym do spraw rozwoju 

regionalnego zadań w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania 
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bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, 

realizowanych przez instytucje rynku pracy wynikających z programów operacyjnych 

współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w zakresie 

należącym do kompetencji ministra właściwego do spraw pracy; 

7)   dążenie do uzyskania wysokiego poziomu i rozwoju zasobów ludzkich, w 

szczególności przez: 

a)  prowadzenie badań i analiz rynku pracy oraz upowszechnianie ich wyników, w tym 

prowadzenie corocznej analizy dotyczącej oceny funkcjonowania urzędów pracy w 

celu poprawy efektywności ich działania, 

b)  ustalanie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, 

c)  koordynowanie opracowywania i rekomendowanie standardów kwalifikacji 

zawodowych dla zawodów występujących w klasyfikacji zawodów i specjalności, 

d)  koordynowanie opracowywania i rekomendowanie modułowych programów 

szkoleń zawodowych dla potrzeb rynku pracy, 

e)  prowadzenie i udostępnianie internetowych baz danych z zakresu rynku pracy, w 

szczególności dotyczących ofert pracy, instytucji szkoleniowych, klasyfikacji 

zawodów i specjalności, standardów kwalifikacji zawodowych, modułowych 

programów szkolenia zawodowego, 

f)  inicjowanie, realizowanie i koordynowanie projektów pilotażowych, 

g)  upowszechnianie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w 

ustawie oraz pomocy świadczonej przez publiczne służby zatrudnienia, 

h)  realizację zadań związanych z Krajowym Funduszem Szkoleniowym, o którym 

mowa w art. 69a ust. 1, zwanym dalej "KFS", w szczególności ustalanie, w 

porozumieniu z Radą Rynku Pracy, priorytetów, wzoru podziału środków KFS i 

planu ich wydatkowania, 

i)  podejmowanie decyzji w sprawie priorytetów wydatkowania środków z rezerwy KFS 

lub o przeznaczeniu rezerwy KFS, w przypadku gdy Rada Rynku Pracy nie ustali 

tych priorytetów lub nie zdecyduje o przeznaczeniu rezerwy KFS w terminie do dnia 

30 czerwca danego roku; 

<7a) monitorowanie, analizę i wspieranie równego traktowania osób, o których 

mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a i b, korzystających z prawa do swobodnego 

przepływu pracowników, oraz członków ich rodzin w zakresie, o którym mowa w 

art. 1–10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011 z 

dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz 

Unii (Dz. Urz. UE L 141 z 27.05.2011, str. 1), w szczególności przez: 

a) zlecanie niezależnych sondaży i analiz oraz publikowanie niezależnych 

sprawozdań i zaleceń na temat nieuzasadnionych ograniczeń i przeszkód w 

zakresie prawa do swobodnego przepływu pracowników i ich dyskryminacji, 

b) inicjowanie i monitorowanie działań mających na celu przeciwdziałanie 

nieuzasadnionym ograniczeniom i przeszkodom w zakresie prawa do 

swobodnego przepływu pracowników oraz ich dyskryminacji, 
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c) publikowanie informacji o przepisach dotyczących swobodnego przepływu 

pracowników i ich stosowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

d) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla odpowiadających mu punktów 

kontaktowych w innych państwach członkowskich w celu współpracy i wymiany 

informacji w sprawach swobodnego przepływu pracowników;> 

8)   wprowadzanie i rozwijanie w publicznych służbach zatrudnienia systemów 

teleinformatycznych zapewniających spójny system obsługi rynku pracy oraz 

prowadzenie i udostępnianie internetowej bazy ofert pracy. 

1
1
. Minister właściwy do spraw pracy publikuje corocznie na stronie internetowej urzędu 

obsługującego ministra: 

1)   katalog podstawowych form aktywizacji zawodowej, rozumianych jako usługi i 

instrumenty rynku pracy finansowane ze środków Funduszu Pracy, dla których w 

danym roku będą określone wskaźniki, o których mowa w pkt 2 lit. b i c; 

2)   informację, uzyskaną na podstawie badań statystycznych prowadzonych wspólnie 

przez ministra właściwego do spraw pracy i Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

zgodnie z przepisami o statystyce publicznej, o: 

a)  wydatkach Funduszu Pracy poniesionych na finansowanie przez samorządy 

powiatowe podstawowych form aktywizacji zawodowej, 

b)  wskaźnikach efektywności zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji 

zawodowej, rozumianej jako udział procentowy liczby osób, które w trakcie lub po 

zakończeniu udziału w podstawowych formach aktywizacji zawodowej zostały 

wykazane jako zatrudnione, w stosunku do liczby osób, które zakończyły udział w 

podstawowych formach aktywizacji zawodowej, 

c)  wskaźnikach efektywności kosztowej podstawowych form aktywizacji zawodowej, 

rozumianej jako stosunek kwoty wydatków Funduszu Pracy poniesionych przez 

samorządy powiatowe na finansowanie podstawowych form aktywizacji zawodowej 

do liczby osób, które w trakcie lub po zakończeniu udziału w podstawowych 

formach aktywizacji zawodowej zostały wykazane jako zatrudnione; 

3)   inne opracowania przedstawiające efekty działań urzędów pracy w aktualnej sytuacji 

na rynku pracy. 

1a. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego realizuje zadania z zakresu 

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 

pkt 2 lit. a-c, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w szczególności przez: 

1)   pełnienie funkcji instytucji łącznikowej; 

2)   prowadzenie punktu kontaktowego, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącym 

wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009, str. 1, z późn. zm.), 

służącego do wymiany danych w ramach Systemu Elektronicznej Wymiany 

Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego w zakresie świadczeń dla 

bezrobotnych. 
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1b. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może przetwarzać dane 

osobowe, jeżeli jest to niezbędne do prowadzenia punktu kontaktowego, o którym 

mowa w ust. 1a pkt 2, w tym do realizacji praw lub obowiązków wynikających z 

przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 

2. Minister właściwy do spraw pracy, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób postępowania w zakresie ogłaszania opisu minimalnych wymagań dla systemu 

teleinformatycznego lub oprogramowania stosowanego w publicznych służbach 

zatrudnienia zawierającego strukturę, wymaganą minimalną funkcjonalność, 

wymagania standaryzujące w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i rozwoju systemu 

oraz zakres komunikacji między elementami struktury systemu, w tym zestawienie 

struktur dokumentów elektronicznych, formatów danych oraz protokołów 

komunikacyjnych i szyfrujących, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z 

dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114), 

2)   sposób postępowania w zakresie stwierdzania zgodności oprogramowania z opisem 

minimalnych wymagań oraz ogłaszania terminu dostosowania oprogramowania, 

3)   sposób postępowania w zakresie ogłaszania opisu wymagań określających minimalny 

zakres informacji o rynku pracy udostępnianej przez publiczne służby zatrudnienia 

oraz standardów obowiązujących w zakresie prezentacji tej informacji na stronach 

internetowych publicznych służb zatrudnienia 

- mając na uwadze zapewnienie spójności systemów teleinformatycznych stosowanych w 

publicznych służbach zatrudnienia, w szczególności w zakresie jednorodności zakresu 

i rodzaju danych, która umożliwi ich scalanie w zbiór centralny, a także zachowanie 

zgodności z minimalnymi wymaganiami i sposobem stwierdzania zgodności 

oprogramowania, określonymi na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

3. Publiczne służby zatrudnienia używają oprogramowania, które jest zgodne z wymaganiami 

określonymi przez ministra właściwego do spraw pracy w przepisach wydanych na 

podstawie ust. 2. 

4. Minister właściwy do spraw pracy może tworzyć rejestry centralne zawierające dane 

dotyczące rynku pracy, instytucji rynku pracy, projektów, udzielonej pomocy i świadczeń, 

a także dane dotyczące poszukujących pracy, bezrobotnych, pracodawców i ofert pracy, 

gromadzone przez publiczne służby zatrudnienia na podstawie przepisów ustawy, oraz 

może przetwarzać te dane na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych 

osobowych. 

5. Publiczne służby zatrudnienia przekazują dane do rejestrów centralnych utworzonych na 

podstawie ust. 4 oraz mogą z nich korzystać w zakresie niezbędnym do realizacji zadań 

określonych w ustawie, wykorzystując oprogramowanie, o którym mowa w ust. 3, lub 

narzędzia określone w art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. c. 

6. Dane z rejestru utworzonego na podstawie ust. 4 mogą być udostępniane w trybie i na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
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podmiotów realizujących zadania publiczne innym podmiotom realizującym zadania 

publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia 

przez podmiot publiczny, w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań. Dostęp do 

danych osobowych jest nadzorowany i rejestrowany zgodnie z przepisami o ochronie 

danych osobowych. 

7. Minister właściwy do spraw pracy w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw 

wewnętrznych: 

1)  określa - na podstawie oceny ryzyka powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej - sektory działalności na poziomie sekcji, zgodnie z Polską 

Klasyfikacją Działalności (PKD), o szczególnym natężeniu powierzania wykonywania 

pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu uprawniającego do 

pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)  przygotowuje - na podstawie informacji przekazanych przez Straż Graniczną i 

Państwową Inspekcję Pracy - i przekazuje Komisji Europejskiej: 

a)  co roku, do dnia 30 czerwca - informacje o liczbie przeprowadzonych w 

poprzednim roku kontroli w zakresie powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu uprawniającego do 

pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz procentowym udziale 

podmiotów powierzających wykonywanie pracy tym cudzoziemcom w każdym 

sektorze, o którym mowa w pkt 1, 

b)  co trzy lata - sprawozdania z realizacji ustawy określającej skutki powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

8. Ministrowie właściwi do spraw odpowiednio: budownictwa, gospodarki przestrzennej i 

mieszkaniowej, finansów publicznych, gospodarki, nauki, rolnictwa, rozwoju 

regionalnego, rybołówstwa, transportu, turystyki, zabezpieczenia społecznego, spraw 

zagranicznych oraz zdrowia są obowiązani do współpracy z ministrami, o których mowa w 

ust. 7, przy ocenie ryzyka i określaniu sektorów działalności o szczególnym natężeniu 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu 

uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. O PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY (Dz. U. z 

2015 r. poz. 640 i 1240 oraz z 2016 r. poz. 542) 

 

USTAWA 

z dnia 13 kwietnia 2007 r. 

o Państwowej Inspekcji Pracy 
<1)> 
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<
1)

 Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/54/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie środków 

ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście 

swobodnego przepływu pracowników (Dz. Urz. UE L 128 z 30.04.2014, str. 8).> 

 

Art. 10. 

1. Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy: 

( pkty 1-13 pominięto)  

14)  współpraca z urzędami państw członkowskich Unii Europejskiej odpowiedzialnymi za 

nadzór nad warunkami pracy i zatrudnienia pracowników, polegająca na: 

a)  udzielaniu informacji o warunkach zatrudnienia pracowników skierowanych do 

wykonywania pracy na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej na 

określony czas, przez pracodawcę mającego siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

b)  informowaniu o stwierdzonych wykroczeniach przeciwko prawom pracowników 

skierowanych do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na 

określony czas przez pracodawcę mającego siedzibę w państwie będącym 

członkiem Unii Europejskiej, 

c)  wskazywaniu organu nadzoru nad rynkiem pracy, właściwego do udzielania 

żądanej informacji ze względu na zakres jego działania; 

<14a) udzielanie porad w celu wspierania równego traktowania obywateli państw 

członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego 

Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym, którzy korzystają z prawa do swobodnego przepływu 

pracowników, oraz członków ich rodzin w zakresie: 

a) dostępu do zatrudnienia, 

b) warunków zatrudnienia i pracy, w szczególności w odniesieniu do 

wynagrodzenia, rozwiązania umowy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz, w 

przypadku utraty pracy, powrotu do pracy lub ponownego zatrudnienia, 

c) dostępu do przywilejów socjalnych i podatkowych, 

d) zasad członkostwa w związkach zawodowych oraz korzystania z czynnego i 

biernego prawa wyborczego do przedstawicielstw pracowniczych, w tym 

organów związków zawodowych i rad pracowników, 

e) dostępu do szkoleń, 

f) dostępu do zasobów mieszkaniowych, 

g) dostępu do kształcenia, nauki zawodu oraz szkolenia zawodowego dla dzieci 

pracowników, 

h) pomocy udzielanej przez urzędy pracy;> 

15)  ściganie wykroczeń przeciwko prawom pracownika określonych w Kodeksie pracy, 

wykroczeń, o których mowa w art. 119-123 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także innych wykroczeń, gdy 
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ustawy tak stanowią oraz udział w postępowaniu w tych sprawach w charakterze 

oskarżyciela publicznego; 

16)  wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i przepisach szczególnych. 

1a. Państwowa Inspekcja Pracy współpracuje z ministrem właściwym do spraw pracy oraz 

ministrem właściwym do spraw wewnętrznych przy określaniu - na podstawie oceny 

ryzyka powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego 

dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - sektorów 

działalności na poziomie sekcji, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), o 

szczególnym natężeniu tego zjawiska. 

2. Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy ponadto nadzór i kontrola zapewnienia 

bezpiecznych i higienicznych warunków pracy: 

1)   osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy oraz 

osobom wykonującym na własny rachunek działalność gospodarczą w miejscu 

wyznaczonym przez pracodawcę lub przedsiębiorcę, niebędącego pracodawcą, na 

rzecz którego taka praca jest świadczona; 

2)   przez podmioty organizujące pracę wykonywaną przez osoby fizyczne na innej 

podstawie niż stosunek pracy, w ramach prac społecznie użytecznych; 

3)   osobom przebywającym w zakładach karnych i zakładach poprawczych, wykonującym 

pracę, a także żołnierzom w służbie czynnej, wykonującym powierzone im prace. 

3. Państwowa Inspekcja Pracy sprawuje także nadzór i kontrolę zapewnienia przez 

pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków zajęć odbywanych na jego terenie 

przez studentów i uczniów niebędących pracownikami. 

4. Państwowa Inspekcja Pracy może podejmować działania w zakresie prowadzenia badań i 

pomiarów oraz analizowania zagrożeń powodowanych przez czynniki szkodliwe i 

uciążliwe w środowisku pracy. 

 

Art. 14. 

[1. Państwowa Inspekcja Pracy przy realizacji zadań współdziała ze związkami zawodowymi, 

organizacjami pracodawców, organami samorządu załogi, radami pracowników, 

społeczną inspekcją pracy, publicznymi służbami zatrudnienia w rozumieniu przepisów o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz z organami administracji 

państwowej, a w szczególności z organami nadzoru i kontroli nad warunkami pracy, 

Policją, Strażą Graniczną, Służbą Celną, urzędami skarbowymi i Zakładem Ubezpieczeń 

Społecznych, a także organami samorządu terytorialnego.] 

<1. Państwowa Inspekcja Pracy przy realizacji zadań współdziała ze związkami 

zawodowymi, organizacjami pracodawców, organami samorządu załogi, radami 

pracowników, społeczną inspekcją pracy, publicznymi służbami zatrudnienia w 

rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Równego Traktowania oraz z organami 

administracji państwowej, w szczególności z organami nadzoru i kontroli nad 

warunkami pracy oraz naczelnikami urzędów skarbowych, a także z Policją, Strażą 
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Graniczną, Służbą Celną, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i organami samorządu 

terytorialnego.> 

2. Państwowa Inspekcja Pracy jest uprawniona do nieodpłatnego korzystania z danych 

zgromadzonych: 

1)   w Centralnym Rejestrze Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników; 

2)   w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) 

prowadzonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego; 

3)   przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na koncie ubezpieczonego i koncie płatnika 

składek, o których mowa odpowiednio w art. 40 i 45 ustawy z dnia 13 października 

1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121), w zakresie 

podlegania ubezpieczeniom społecznym, a także danych o wypadkach przy pracy 

uzyskanych na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu 

społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 

167, poz. 1322, z późn. zm.); 

4)   w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności (RCI PESEL); 

5)   w rejestrze bezrobotnych; 

6)   w Krajowym Rejestrze Sądowym; 

7)   w Krajowym Rejestrze Karnym. 

3. Państwowa Inspekcja Pracy może, na wniosek związków zawodowych, prowadzić 

szkolenie i instruktaż oraz udzielać pomocy w szkoleniu społecznych inspektorów pracy, a 

także podejmować działania na rzecz doskonalenia i zwiększenia skuteczności działania 

społecznej inspekcji pracy. 

<4. Państwowa Inspekcja Pracy ma prawo – w uzasadnionych przypadkach – 

występować do organów administracji publicznej, w tym naczelników urzędów 

skarbowych i dyrektorów izb skarbowych, a także Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

oraz innych właściwych podmiotów z wnioskiem o udzielenie informacji niezbędnych 

do udzielenia porad, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 14a. 

5. Podmioty, o których mowa w ust. 4, mają obowiązek udzielenia informacji, o których 

mowa w tym przepisie, w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku 

Państwowej Inspekcji Pracy, chyba że udzielenie informacji przez te podmioty 

wymaga uprzedniego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego lub kontroli. O 

przyczynach opóźnienia podmiot informuje niezwłocznie Państwową Inspekcję 

Pracy.> 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1384456:part=a108:ver=5&full=1
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USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. O WDROŻENIU NIEKTÓRYCH PRZEPISÓW UNII 

EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE RÓWNEGO TRAKTOWANIA (Dz. U. poz. 1700, z 2013 r. 

poz. 675 oraz z 2015 r. poz. 1268) 

 
1)

   [Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw 

Wspólnot Europejskich:] <Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji 

wdrożenia następujących dyrektyw:> 

1)   dyrektywy Rady 86/613/EWG z dnia 11 grudnia 1986 r. w sprawie stosowania 

zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn pracujących na własny rachunek, w 

tym w rolnictwie, oraz w sprawie ochrony kobiet pracujących na własny rachunek w 

okresie ciąży i macierzyństwa (Dz. Urz. WE L 359 z 19.12.1986, str. 56; Dz. Urz. 

UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 1, str. 330); 

2)   dyrektywy Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzającej w życie 

zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne 

(Dz. Urz. WE L 180 z 19.07.2000, str. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 

rozdz. 20, t. 1, str. 23); 

3)   dyrektywy Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne 

warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz. Urz. WE 

L 303 z 02.12.2000, str. 16; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 4, 

str. 79); 

4)   dyrektywy Rady 2004/113/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. wprowadzającej w życie 

zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i 

usług oraz dostarczania towarów i usług (Dz. Urz. UE L 373 z 21.12.2004, str. 37); 

5)   dyrektywy 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 (wersja przeredagowana) (Dz. 

Urz. UE L 204 z 26.07.2006, str. 23)[.] <;> 

<6) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/54/UE z dnia 16 kwietnia 

2014 r. w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych 

pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników (Dz. Urz. UE 

L 128 z 30.04.2014, str. 8).> 

 

Art. 1. 

<1.> Ustawa określa obszary i sposoby przeciwdziałania naruszeniom zasady równego 

traktowania ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, 

wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną oraz organy 

właściwe w tym zakresie. 

<2. Przepisy ustawy odnoszące się do narodowości stosuje się odpowiednio do 

obywatelstwa osób korzystających ze swobodnego przepływu pracowników w 

zakresie określonym w art. 1–10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 492/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie swobodnego przepływu 

pracowników wewnątrz Unii (Dz. Urz. UE L 141 z 27.05.2011, str. 1).> 
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Art. 5. 

Ustawy nie stosuje się do: 

1)   sfery życia prywatnego i rodzinnego oraz czynności prawnych pozostających w związku z 

tymi sferami; 

2)   treści zawartych w środkach masowego przekazu oraz ogłoszeniach w zakresie dostępu i 

dostarczania towarów i usług, w zakresie dotyczącym odmiennego traktowania ze 

względu na płeć; 

3)   swobody wyboru strony umowy, o ile tylko nie jest oparty na płci, rasie, pochodzeniu 

etnicznym lub narodowości; 

4)   usług edukacyjnych w zakresie dotyczącym odmiennego traktowania ze względu na płeć; 

5)   odmiennego traktowania ze względu na płeć w dostępie i warunkach korzystania z usług, 

rzeczy oraz nabywania praw lub energii, jeżeli ich zapewnienie wyłącznie lub głównie 

dla przedstawicieli jednej płci jest obiektywnie i racjonalnie uzasadnione celem zgodnym 

z prawem, a środki służące realizacji tego celu są właściwe i konieczne; 

6)   odmiennego traktowania co do możliwości i warunków podejmowania i wykonywania 

działalności zawodowej oraz podejmowania, odbywania i ukończenia nauki w zakresie 

kształcenia zawodowego, w tym w zakresie studiów wyższych, jeżeli rodzaj lub warunki 

wykonywania danej działalności zawodowej powodują, że przyczyna odmiennego 

traktowania jest rzeczywistym i decydującym wymaganiem zawodowym stawianym 

danej osobie fizycznej, proporcjonalnym do osiągnięcia zgodnego z prawem celu 

różnicowania sytuacji tej osoby; 

7)   ograniczania przez kościoły i inne związki wyznaniowe, a także organizacje, których 

etyka opiera się na religii, wyznaniu lub światopoglądzie, dostępu do działalności 

zawodowej oraz jej wykonywania ze względu na religię, wyznanie lub światopogląd, 

jeżeli rodzaj lub warunki wykonywania takiej działalności powodują, że religia, 

wyznanie lub światopogląd są rzeczywistym i decydującym wymaganiem zawodowym 

stawianym danej osobie fizycznej, proporcjonalnym do osiągnięcia zgodnego z prawem 

celu różnicowania sytuacji tej osoby; dotyczy to również wymagania od zatrudnionych 

osób fizycznych działania w dobrej wierze i lojalności wobec etyki kościoła, innego 

związku wyznaniowego oraz organizacji, których etyka opiera się na religii, wyznaniu 

lub światopoglądzie; 

8)   odmiennego traktowania osób fizycznych ze względu na wiek: 

a)  gdy jest to obiektywnie i racjonalnie uzasadnione celem zgodnym z prawem, w 

szczególności celami kształcenia zawodowego, pod warunkiem że środki służące 

realizacji tego celu są właściwe i konieczne, 

b)  polegającego na ustalaniu dla celów zabezpieczenia społecznego różnych zasad 

przyznawania lub nabycia prawa do świadczeń, w tym różnych kryteriów wieku do 

obliczania wysokości świadczeń; w przypadku pracowniczych programów 

emerytalnych takie odmienne traktowanie jest dopuszczalne, pod warunkiem że nie 

stanowi dyskryminacji ze względu na płeć; 

[9)   odmiennego traktowania ze względu na kryterium obywatelstwa, w szczególności w 

zakresie warunków wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
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związanego ze statusem prawnym, osób fizycznych będących obywatelami państw innych 

niż państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.] 

<9) odmiennego traktowania, ze względu na kryterium obywatelstwa, osób fizycznych 

niebędących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw 

członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stron 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej ani 

członkami ich rodzin, w szczególności w zakresie warunków wjazdu i pobytu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz związanego ze statusem prawnym.> 

 

 


