
 Druk nr 158-A      
 Warszawa, 20 stycznia 2020 r. 

SEJM  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

IX kadencja 

 

  

  

 

 

 Pani 

 Elżbieta Witek 

 Marszałek Sejmu 

 Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

 

 

    Szanowna Pani Marszałek 
 

 

Na podstawie art. 36 ust. 1a Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

(M.P.2012.32 j.t. z późn. zm.), w imieniu wnioskodawców zgłaszam autopoprawkę do 

projektu ustawy 

 

 - o zmianie ustawy o działach administracji 

rządowej oraz niektórych innych ustaw. 

 

 

 Z wyrazami szacunku 

 

 (-) Jarosław Krajewski 

 Poseł na Sejm 

 

 

 

 
 

                Tłoczono z polecenia  Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

 
 



A U TO P O P R AWKA  

 do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej 

oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 158) 

 

W projekcie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych 

ustaw wprowadza się następujące zmiany: 

1) po art. 66 dodaje się art. 66a w brzmieniu: 

„Art. 66a. W ustawie z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii 

Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. z 2016 r. poz. 1219) w art. 20 w ust. 

3 i 4, w różnym przypadku, wyrazy „Kancelaria Prezesa Rady Ministrów” zastępuje się 

użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „urząd obsługujący ministra właściwego do 

spraw rodziny.”; 

2) po art. 102 dodaje się art. 102a w brzmieniu: 

 „Art. 102a. 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy członkowie korpusu służby 

cywilnej zatrudnieni w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w komórkach organizacyjnych 

zapewniających obsługę zadań Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania, stają się 

odpowiednio członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionymi w urzędzie obsługującym 

ministra właściwego do spraw rodziny.  

2. Dotychczasowy pracodawca jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej 

ustawy, zawiadomić na piśmie osoby, o których mowa w ust. 1, o zmianach, jakie mają nastąpić 

w ich stosunkach pracy. Przepis art. 231 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

stosuje się odpowiednio.  

3. Przepisu ust. 2 zdanie drugie nie stosuje się do urzędników służby cywilnej, do których 

stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1345, 1605, 1807, 1948 i 2260).”. 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Niniejsza autopoprawka wprowadza zmianę w ustawie o wdrożeniu niektórych przepisów Unii 

Europejskiej w zakresie równego traktowania i wynika z potrzeby wzmocnienia współpracy 

przy realizacji zadań wykonywanych przez Pełnomocnika Rządu do spraw Równego 

Traktowania z zadaniami wykonywanymi przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych. Zadania związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na 

niepełnosprawność Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania wykonuje 

we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Należy 

wskazać, iż  zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. 

zm.) Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest sekretarz stanu  

w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.  

W związku z powyższym niniejsza autopoprawka przewiduje, iż Pełnomocnik Rządu do spraw 

Równego Traktowania, powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów, jest 

sekretarzem stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rodziny. 

Dodatkowo należy wskazać, iż przepisy ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych 

przepisów Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1219) stanowią lex generali w stosunku 

do przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040),  

która pozostaje w zakresie kompetencji ministra właściwego do spraw pracy.  

Autopoprawka nie jest sprzeczna z prawem Unii Europejskiej. 

Autopoprawka nie wymaga przedstawienia organom i instytucjom Unii Europejskiej,  

w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania 

powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 

Autopoprawka nie będzie miała wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i 

średnich przedsiębiorców. 

Autopoprawka nie spowoduje dodatkowych kosztów po stronie sektora finansów publicznych.  

Autopoprawka nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych. 
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