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         Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. 

Opinia do ustawy 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) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

 

Ustawa z dnia 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, wdraża do 

polskiego porządku prawnego przepisy 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). 

Dyrektywa 2014/54/UE określa środki, które powinny stosować państwa członkowskie, 

aby ułatwić pracownikom migrującym w ramach rynku wewnętrznego (obywatelom państw 

członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego) oraz członkom 

ich rodzin korzystanie z uprawnień wynikających z zasady swobodnego przepływu 

pracowników, uregulowanych w szczególności w rozporządzeniu 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). 

Wskazane w dyrektywie 2014/54/UE środki ułatwiające migrację pracowników na 

rynku wewnętrznym Unii Europejskiej obejmują: 

– zapewnienie odpowiednich procedur dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zarówno 

przez pracowników, jak i członków ich rodzin, gdyby spotkali się oni 

z nieuzasadnionymi ograniczeniami praw przyznanych im w rozporządzeniu 492/2011, 
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– umożliwienie partnerom społecznym, w tym związkom zawodowym, za zgodą 

wnoszącego skargę pracownika, uczestnictwa w postępowaniu sądowym, 

– wprowadzenie środków służących przeciwdziałaniu dyskryminacji pracownika 

wnoszącego skargę, 

– ustanowienie na szczeblu krajowym instytucji promujących równe traktowanie 

w zakresie swobodnego przepływu pracowników, a także udzielających informacji 

i porad prawnych, prowadzących niezależne badania oraz publikujących raporty 

i rekomendacje, 

– wspieranie dialogu z partnerami społecznymi.  

Większość obowiązków nałożonych na państwa członkowskie przepisami dyrektywy 

2014/54/UE zostało już wdrożonych do polskiego porządku prawnego.  

W art. 1 noweli zmieniającym art. 4 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy zaproponowano, aby organem monitorującym, analizującym oraz wspierającym 

równe traktowanie migrujących pracowników, był minister właściwy do spraw pracy. Do 

zadań ministra w tym zakresie należeć ma w szczególności: 

– 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, 

– inicjowanie i monitorowanie działań mających na celu przeciwdziałanie 

nieuzasadnionym ograniczeniom i przeszkodom w zakresie prawa do swobodnego 

przepływu pracowników oraz ich dyskryminacji, 

– publikowanie informacji o przepisach dotyczących swobodnego przepływu 

pracowników i ich stosowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

– pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla odpowiadających mu punktów 

kontaktowych w innych państwach członkowskich w celu współpracy i wymiany 

informacji w sprawach swobodnego przepływu pracowników 

Z kolei w art. 2 noweli zmieniającym ustawę o Państwowej Inspekcji Pracy wskazano, 

że do zadań Inspekcji należeć będzie także 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.  
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Dyrektywa 2014/54/UE zakazuje m.in. dyskryminacji ze względu na obywatelstwo. 

W polskim porządku prawnym obywatelstwo nie jest wskazane wprost jako przesłanka 

dyskryminacji w zatrudnieniu.  

O ile jednak katalog kryteriów dyskryminacji zawarty w art. 18
3a

 Kodeksu pracy jest 

otwarty, o tyle ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii 

Europejskiej w zakresie równego traktowania wymaga uzupełnienia, ponieważ 

w dotychczasowym stanie prawnym odwołuje się wyłącznie do przesłanki narodowości. Aby 

uzupełnić tę lukę, zaproponowano dodanie do art. 1 ustawy o wdrożeniu niektórych 

przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania ustępu 2 stanowiącego, iż 

przepisy ustawy odnoszące się do narodowości stosuje się odpowiednio do obywatelstwa 

osób korzystających ze swobodnego przepływu pracowników. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 17. posiedzeniu w dniu 29 kwietnia b.r. pochodziła 

z przedłożenia rządowego (druk nr 431). Rada Ministrów zadeklarowała, że projekt ma na 

celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. 

Projekt ustawy skierowany został do I czytania w Komisji Polityki Społecznej 

i Rodziny. Po przeprowadzeniu II czytania na posiedzeniu Sejmu, niezwłocznie przystąpiono 

do III czytania. Projekt nie był przedmiotem istotnych poprawek. 

Za przyjęciem ustawy głosowało 436 posłów, przy jednym głosie przeciw i dwóch 

głosach wstrzymujących się. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

 

1) Jak już wspomniano wyżej, dyrektywa 2014/54/UE zakazuje dyskryminacji ze względu 

na obywatelstwo. Z tego też powodu zmieniono art. 1 ustawy o wdrożeniu niektórych 

przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, poprzez dodanie do niego 

ustępu 2 stanowiącego, iż przepisy ustawy odnoszące się do narodowości stosuje się 

odpowiednio do obywatelstwa osób korzystających ze swobodnego przepływu 

pracowników (art. 3 pkt 2 noweli).  
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 Biorąc pod rozwagę cel przyświecający ustawodawcy (rozszerzenie katalogu kryteriów 

dyskryminacji w zatrudnieniu o przesłankę obywatelstwa), zmiany wymaga także art. 2a 

ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zawierający zamknięty 

katalog kryteriów dyskryminacji, w którym brak przesłanki obywatelstwa. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) art. 2a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 2a. Przepisy ustawy chronią przestrzeganie zasady równego traktowania 

w dostępie i korzystaniu z usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy bez 

względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, obywatelstwo, religię, 

wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.”;”; 

 

2) Ponadto, w związku powyższym rozważyć należy, czy zmiany nie wymaga również 

art. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - aktu 

prawnego także znajdującego się w obszarze oddziaływania 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. Art. 2a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 

stanowi bowiem, że „ustawa stoi na gruncie równego traktowania wszystkich 

ubezpieczonych bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, stan 

cywilny oraz stan rodzinny”, pomijając przesłankę obywatelstwa. 

Propozycja poprawki: 

1) tytuł ustawy otrzymuje brzmienie 

"o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, 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"; 

2) przed art. 1 dodaje się art. … w brzmieniu: 

„Art. .... W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.) w art. 2a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ustawa stoi na gruncie równego traktowania wszystkich ubezpieczonych bez 

względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, obywatelstwo, stan cywilny 

oraz stan rodzinny.”.”; 
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IV. Poprawki o charakterze doprecyzowującym 

 

1) w art. 1 w pkt 2, w pkt 7a w lit. d po wyrazach „państwach członkowskich” dodaje się 

wyrazy „Unii Europejskiej”; 

2) w art. 2 w pkt 2, w pkt 14a w lit. b wyrazy „warunków zatrudnienia i pracy” zastępuje 

się wyrazami „warunków zatrudnienia i innej pracy”. 

 

 

 

Maciej Telec 

Główny legislator
 


