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USTAWA

z dnia 24 sierpnia 2001 r.

o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. — Ko-
deks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106,
poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152,
z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107,
poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 11,
poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99,
poz. 1075, Nr 111, poz. 1194 i Nr 123, poz. 1354) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 9 po § 3 dodaje si´ § 4 w brzmieniu:

„§ 4. Postanowienia uk∏adów zbiorowych pracy
i innych opartych na ustawie porozumieƒ
zbiorowych, regulaminów oraz statutów
okreÊlajàcych prawa i obowiàzki stron sto-
sunku pracy, naruszajàce zasad´ równego
traktowania kobiet i m´˝czyzn w zatrudnie-
niu, nie obowiàzujà.”;

2) w art. 112 wyrazy „dziedzinie pracy” zast´puje si´
wyrazem „zatrudnieniu”;

3) w art. 113 wyrazy „Jakakolwiek dyskryminacja
w stosunkach pracy” zast´puje si´ wyrazami „Ja-
kakolwiek dyskryminacja, bezpoÊrednia lub po-
Êrednia, w zatrudnieniu”;

4) w art. 18 po § 2 dodaje si´ § 3 w brzmieniu:

„§ 3. Postanowienia umów o prac´ i innych aktów,
na których podstawie powstaje stosunek pra-
cy, naruszajàce zasad´ równego traktowania
kobiet i m´˝czyzn w zatrudnieniu, sà niewa˝-
ne; zamiast nich stosuje si´ odpowiednie
przepisy prawa pracy, a w razie braku takich

przepisów — postanowienia te nale˝y zastà-
piç odpowiednimi postanowieniami niemajà-
cymi charakteru dyskryminacyjnego.”;

5) w dziale pierwszym rozdzia∏ IIa oznacza si´ jako
rozdzia∏ IIb oraz po rozdziale II dodaje si´ nowy roz-
dzia∏ IIa w brzmieniu:

„Rozdzia∏ IIa

Równe traktowanie kobiet i m´˝czyzn

Art. 183a. § 1. Kobiety i m´˝czyêni powinni byç
równo traktowani w zakresie nawià-
zania i rozwiàzania stosunku pracy,
warunków zatrudnienia, awansowa-
nia oraz dost´pu do szkolenia w celu
podnoszenia kwalifikacji zawodo-
wych.

§ 2. Równe traktowanie kobiet i m´˝-
czyzn oznacza niedyskryminowanie
w jakikolwiek sposób, bezpoÊrednio
lub poÊrednio, ze wzgl´du na p∏eç.

§ 3. Dyskryminowanie poÊrednie istnieje
wtedy, gdy wyst´pujà dysproporcje
w zakresie warunków zatrudnienia
na niekorzyÊç wszystkich lub znacz-
nej liczby pracowników jednej p∏ci,
je˝eli nie mogà one byç obiektywnie
uzasadnione innymi wzgl´dami ni˝
p∏eç. 

Art. 183b. § 1. Za naruszenie zasady równego trak-
towania kobiet i m´˝czyzn uwa˝a si´



ró˝nicowanie przez pracodawc´ sy-
tuacji pracowników ze wzgl´du na
p∏eç, którego skutkiem jest w szcze-
gólnoÊci:

1) odmowa nawiàzania lub kontynu-
owania stosunku pracy,

2) niekorzystne ukszta∏towanie wy-
nagrodzenia za prac´ lub innych
warunków zatrudnienia albo po-
mini´cie przy awansowaniu lub
przyznawaniu innych Êwiadczeƒ
zwiàzanych z pracà, 

3) pomini´cie przy typowaniu do
udzia∏u w szkoleniach podnoszà-
cych kwalifikacje zawodowe,

chyba ˝e pracodawca udowodni, ˝e
kierowa∏ si´ innymi wzgl´dami.

§ 2. Nie narusza zasady równego trakto-
wania kobiet i m´˝czyzn odmowa
pracodawcy nawiàzania stosunku
pracy uzasadniona potrzebà Êwiad-
czenia okreÊlonej pracy — ze wzgl´-
du na jej rodzaj lub warunki wykony-
wania — wy∏àcznie przez pracowni-
ków jednej p∏ci. 

§ 3. Nie narusza zasady równego trakto-
wania kobiet i m´˝czyzn stosowanie
Êrodków, które ró˝nicujà sytuacj´
prawnà pracowników ze wzgl´du na
ochron´ macierzyƒstwa. Nie stano-
wià tak˝e naruszenia tej zasady dzia-
∏ania podejmowane przez okreÊlony
czas zmierzajàce do wyrównywania
szans pracowników obu p∏ci poprzez
zmniejszanie, na korzyÊç pracowni-
ków jednej p∏ci, rozmiaru faktycz-
nych nierównoÊci, w zakresie okre-
Êlonym w art. 183a § 1. 

Art. 183c. § 1. Pracownicy, bez wzgl´du na p∏eç,
majà prawo do jednakowego wyna-
grodzenia za jednakowà prac´ lub za
prac´ o jednakowej wartoÊci. 

§ 2. Wynagrodzenie, o którym mowa
w § 1, obejmuje wszystkie sk∏adniki
wynagrodzenia, bez wzgl´du na ich
nazw´ i charakter, a tak˝e inne
Êwiadczenia zwiàzane z pracà, przy-
znawane pracownikom w formie
pieni´˝nej i w innej formie ni˝ pie-
ni´˝na.

§ 3. Pracami o jednakowej wartoÊci sà
prace, których wykonywanie wyma-
ga od pracowników porównywal-
nych kwalifikacji zawodowych, po-
twierdzonych dokumentami przewi-
dzianymi w odr´bnych przepisach
lub praktykà i doÊwiadczeniem za-
wodowym, a tak˝e porównywalnej
odpowiedzialnoÊci i wysi∏ku.

Art. 183d. Osoba, wobec której pracodawca naru-
szy∏ zasad´ równego traktowania kobiet
i m´˝czyzn, ma prawo do odszkodowania
w wysokoÊci nie ni˝szej ni˝ najni˝sze wy-
nagrodzenie za prac´ i nie wy˝szej ni˝
szeÊciokrotnoÊç tego wynagrodzenia.

Art. 183e. Skorzystanie przez pracownika z upraw-
nieƒ przys∏ugujàcych z tytu∏u naruszenia
przez pracodawc´ zasady równego trak-
towania kobiet i m´˝czyzn nie mo˝e sta-
nowiç przyczyny uzasadniajàcej wypo-
wiedzenie przez pracodawc´ stosunku
pracy lub rozwiàzanie tego stosunku bez
wypowiedzenia.”;

6) w art. 29 po § 1 dodaje si´ § 11 i 12 w brzmieniu:

„§ 11. Umowa o prac´ z pracownikiem skierowa-
nym do pracy na obszarze paƒstwa nieb´dà-
cego cz∏onkiem Unii Europejskiej na okres
przekraczajàcy 1 miesiàc, niezale˝nie od wa-
runków okreÊlonych w § 1, powinna okre-
Êlaç: 

1) czas wykonywania pracy za granicà,

2) walut´, w której b´dzie wyp∏acane pra-
cownikowi wynagrodzenie w czasie wy-
konywania pracy za granicà.

§ 12. Pracodawca jest obowiàzany poinformowaç
na piÊmie pracownika, o którym mowa
w § 11, o Êwiadczeniach przys∏ugujàcych mu
z tytu∏u skierowania do pracy za granicà,
obejmujàcych zwrot kosztów przejazdu oraz
zapewnienie zakwaterowania.”;

7) w dziale drugim po rozdziale II dodaje si´ rozdzia∏
IIa w brzmieniu :

„Rozdzia∏ IIa 

Warunki zatrudnienia pracowników skierowanych
do pracy za granicà w paƒstwach Unii Europejskiej

Art. 671. § 1. Pracodawca kierujàcy pracownika do
pracy w paƒstwie b´dàcym cz∏onkiem
Unii Europejskiej: 

1) w zwiàzku z realizacjà umowy za-
wartej przez tego pracodawc´
z podmiotem zagranicznym,

2) w zagranicznym oddziale (filii) tego
pracodawcy

— jest obowiàzany zapewniç pracow-
nikowi, w zakresie okreÊlonym
w art. 672, warunki zatrudnienia nie
mniej korzystne ni˝ obowiàzujàce
w paƒstwie, w którym pracownik ma
Êwiadczyç prac´.

§ 2. Przepis § 1 stosuje si´ tak˝e do praco-
dawcy b´dàcego agencjà pracy tym-
czasowej.

Art. 672. § 1. Minimalne warunki zatrudnienia do-
tyczà:
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1) norm i wymiaru czasu pracy oraz
okresów odpoczynku dobowego
i tygodniowego,

2) minimalnego wymiaru urlopu wy-
poczynkowego,

3) najni˝szego wynagrodzenia za pra-
c´, 

4) minimalnej wysokoÊci dodatku za
prac´ w godzinach nadliczbowych,

5) bezpieczeƒstwa i higieny pracy,

6) uprawnieƒ pracowników zwiàza-
nych z rodzicielstwem i zatrudnia-
nia m∏odocianych, 

7) zakazu dyskryminacji w zatrudnie-
niu.

§ 2. Do pracowników, o których mowa
w art. 671, wykonujàcych wst´pne
prace monta˝owe lub instalacyjne
poza budownictwem przez okres nie
d∏u˝szy ni˝ 8 dni, przepisu § 1 
pkt 2—4 nie stosuje si´.”;

8) po art. 94 dodaje si´ art. 941 w brzmieniu:

„Art. 941. Pracodawca jest obowiàzany udost´pniç
pracownikom tekst przepisów dotyczà-
cych równego traktowania kobiet i m´˝-
czyzn w zatrudnieniu w formie pisemnej
informacji rozpowszechnionej na terenie
zak∏adu pracy lub zapewniç pracowni-
kom dost´p do tych przepisów w inny
sposób przyj´ty u danego pracodaw-
cy.”;

9) w art. 1041 w § 1 po pkt 7 dodaje si´ pkt 7a w brzmie-
niu:

„7a) wykaz lekkich prac dozwolonych pracowni-
kom m∏odocianym zatrudnionym w innym ce-
lu ni˝ przygotowanie zawodowe,”;

10) tytu∏ dzia∏u ósmego otrzymuje brzmienie:

„Uprawnienia pracowników zwiàzane z rodziciel-
stwem”;

11) art. 179 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 179. § 1. Pracodawca zatrudniajàcy pracow-
nic´ w cià˝y lub karmiàcà dziecko
piersià przy pracy wymienionej
w przepisach wydanych na podsta-
wie art. 176, wzbronionej takiej pra-
cownicy bez wzgl´du na stopieƒ na-
ra˝enia na czynniki szkodliwe dla
zdrowia lub niebezpieczne, jest obo-
wiàzany przenieÊç pracownic´ do
innej pracy, a je˝eli jest to niemo˝li-
we, zwolniç jà na czas niezb´dny
z obowiàzku Êwiadczenia pracy.

§ 2. Pracodawca zatrudniajàcy pracow-
nic´ w cià˝y lub karmiàcà dziecko
piersià przy pozosta∏ych pracach
wymienionych w przepisach wyda-

nych na podstawie art. 176 jest obo-
wiàzany dostosowaç warunki pracy
do wymagaƒ okreÊlonych w tych
przepisach lub tak ograniczyç czas
pracy, aby wyeliminowaç zagro˝e-
nia dla zdrowia lub bezpieczeƒstwa
pracownicy. Je˝eli dostosowanie
warunków pracy na dotychczaso-
wym stanowisku pracy lub skróce-
nie czasu pracy jest niemo˝liwe lub
niecelowe, pracodawca jest obowià-
zany przenieÊç pracownic´ do innej
pracy, a w razie braku takiej mo˝li-
woÊci zwolniç pracownic´ na czas
niezb´dny z obowiàzku Êwiadczenia
pracy. 

§ 3. Przepis § 2 stosuje si´ odpowiednio
do pracodawcy, w przypadku gdy
pracownica w cià˝y lub karmiàca
dziecko piersià przedstawi zaÊwiad-
czenie lekarskie stwierdzajàce prze-
ciwwskazania zdrowotne do wyko-
nywania dotychczasowej pracy. 

§ 4. W razie gdy zmiana warunków pra-
cy na dotychczas zajmowanym sta-
nowisku pracy, skrócenie czasu pra-
cy lub przeniesienie pracownicy do
innej pracy powoduje obni˝enie wy-
nagrodzenia, pracownicy przys∏u-
guje dodatek wyrównawczy.

§ 5. Pracownica w okresie zwolnienia
z obowiàzku Êwiadczenia pracy za-
chowuje prawo do dotychczasowe-
go wynagrodzenia.

§ 6. Po ustaniu przyczyn uzasadniajà-
cych przeniesienie pracownicy do
innej pracy, skrócenie jej czasu pra-
cy lub zwolnienie z obowiàzku
Êwiadczenia pracy, pracodawca
jest obowiàzany zatrudniç pracow-
nic´ przy pracy i w wymiarze czasu
pracy okreÊlonych w umowie
o prac´.

§ 7. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
sposób i tryb wydawania zaÊwiad-
czeƒ lekarskich stwierdzajàcych
przeciwwskazania zdrowotne do
wykonywania dotychczasowej pra-
cy przez pracownic´ w cià˝y lub kar-
miàcà dziecko piersià, uwzgl´dnia-
jàc zagro˝enia dla jej zdrowia lub
bezpieczeƒstwa wyst´pujàce w Êro-
dowisku pracy.”;

12) w art. 1891 w § 1 dodaje si´ zdanie drugie w brzmie-
niu:

„W zakresie uprawnienia okreÊlonego w art. 186
ograniczenie to nie obowiàzuje przez okres trzech
miesi´cy korzystania z urlopu wychowawczego.”;

13) w art. 191 skreÊla si´ § 4;
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14) w dziale dziewiàtym po rozdziale III dodaje si´ roz-
dzia∏ IIIa w brzmieniu:

„Rozdzia∏ IIIa 

Zatrudnianie m∏odocianych w innym celu ni˝
przygotowanie zawodowe

Art. 2001. § 1. M∏odociany mo˝e byç zatrudniony
na podstawie umowy o prac´ przy
wykonywaniu lekkich prac.

§ 2. Praca lekka nie mo˝e powodowaç
zagro˝enia dla ˝ycia, zdrowia i roz-
woju psychofizycznego m∏odocia-
nego, a tak˝e nie mo˝e utrudniaç
m∏odocianemu wype∏niania obo-
wiàzku szkolnego. 

§ 3. Wykaz lekkich prac okreÊla praco-
dawca po uzyskaniu zgody lekarza
wykonujàcego zadania s∏u˝by me-
dycyny pracy. Wykaz ten wymaga
zatwierdzenia przez w∏aÊciwego in-
spektora pracy. Wykaz lekkich prac
nie mo˝e zawieraç prac wzbronio-
nych m∏odocianym, okreÊlonych
w przepisach wydanych na podsta-
wie art. 204.

§ 4. Wykaz lekkich prac ustala praco-
dawca w regulaminie pracy. Praco-
dawca, który nie ma obowiàzku wy-
dania regulaminu, ustala wykaz lek-
kich prac w osobnym akcie. 

§ 5. Pracodawca jest obowiàzany zapo-
znaç m∏odocianego z wykazem lek-
kich prac przed rozpocz´ciem przez
niego pracy.

Art. 2002. § 1. Pracodawca ustala wymiar i rozk∏ad
czasu pracy m∏odocianego zatrud-
nionego przy lekkiej pracy, uwzgl´d-
niajàc tygodniowà liczb´ godzin na-
uki wynikajàcà z programu naucza-
nia, a tak˝e z rozk∏adu zaj´ç szkol-
nych m∏odocianego.

§ 2. Tygodniowy wymiar czasu pracy
m∏odocianego w okresie odbywania
zaj´ç szkolnych nie mo˝e przekra-
czaç 12 godzin. W dniu uczestnicze-
nia w zaj´ciach szkolnych wymiar
czasu pracy m∏odocianego nie mo˝e
przekraczaç 2 godzin.

§ 3. Wymiar czasu pracy m∏odocianego
w okresie ferii szkolnych nie mo˝e
przekraczaç 7 godzin na dob´
i 35 godzin w tygodniu. Dobowy wy-
miar czasu pracy m∏odocianego
w wieku do 16 lat nie mo˝e jednak
przekraczaç 6 godzin.

§ 4. Wymiar czasu pracy okreÊlony w § 2
i 3 obowiàzuje tak˝e w przypadku,
gdy m∏odociany jest zatrudniony
u wi´cej ni˝ jednego pracodawcy.
Przed nawiàzaniem stosunku pracy

pracodawca ma obowiàzek uzyska-
nia od m∏odocianego oÊwiadczenia
o zatrudnieniu albo o niepozostawa-
niu w zatrudnieniu u innego praco-
dawcy.”;

15) w art. 201 dodaje si´ § 3 w brzmieniu:

„§ 3. Pracodawca jest obowiàzany przekazaç infor-
macje o ryzyku zawodowym, które wià˝e si´
z pracà wykonywanà przez m∏odocianego,
oraz o zasadach ochrony przed zagro˝eniami
równie˝ przedstawicielowi ustawowemu
m∏odocianego.”;

16) w art. 202: 

a) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Do czasu pracy m∏odocianego wlicza si´
czas nauki w wymiarze wynikajàcym z obo-
wiàzkowego programu zaj´ç szkolnych,
bez wzgl´du na to, czy odbywa si´ ona
w godzinach pracy.”,

b) po § 3 dodaje si´ § 31 w brzmieniu:

„§ 31. Je˝eli dobowy wymiar czasu pracy m∏o-
docianego jest d∏u˝szy ni˝ 4,5 godziny,
pracodawca jest obowiàzany wprowadziç
przerw´ w pracy trwajàcà nieprzerwanie
30 minut, wliczanà do czasu pracy.”;

17) w art. 203:

a) po § 1 dodaje si´ § 11 w brzmieniu:

„§ 11. Pora nocna dla m∏odocianego przypada
pomi´dzy godzinami 2200 a 600. W przy-
padkach okreÊlonych w art. 191 § 5 pora
nocna przypada pomi´dzy godzinami 2000

a 600.” ,

b) w § 2 po wyrazach „powinna trwaç” dodaje si´
wyraz „nieprzerwanie”,

c) po § 2 dodaje si´ § 3 w brzmieniu:

„§ 3. M∏odocianemu przys∏uguje w ka˝dym ty-
godniu prawo do co najmniej 48 godzin
nieprzerwanego odpoczynku, który powi-
nien obejmowaç niedziel´.”;

18) w art. 281 w pkt 5 wyrazy „o ochronie pracy kobiet”
zast´puje si´ wyrazami „o uprawnieniach pracow-
ników zwiàzanych z rodzicielstwem”;

19) w art. 2951 w § 2 wyrazy „o ochronie pracy m∏odo-
cianych i kobiet” zast´puje si´ wyrazami „o ochro-
nie pracy m∏odocianych oraz uprawnieniach pra-
cowników zwiàzanych z rodzicielstwem”;

20) po art. 2982 dodaje si´ art. 2983 w brzmieniu:

„Art. 2983. § 1. Podmiot, który zamierza korzystaç
z pracy pracownika zatrudnionego
przez pracodawc´ b´dàcego agen-
cjà pracy tymczasowej, jest obo-
wiàzany przekazaç tej agencji infor-
macje dotyczàce rodzaju pracy, któ-
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ra ma byç powierzona temu pra-
cownikowi, wymagaƒ kwalifikacyj-
nych oczekiwanych od pracownika
oraz warunków wykonywania tej
pracy.

§ 2. W czasie korzystania z pracy pra-
cownika skierowanego przez pra-
codawc´ b´dàcego agencjà pracy
tymczasowej podmiot, o którym
mowa w § 1, jest obowiàzany za-
pewniç pracownikowi bezpieczne
i higieniczne warunki pracy.”

Art. 2. W ustawie z dnia 6 marca 1981 r. o Paƒstwo-
wej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362)
w art. 8 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „ochrony pracy kobiet”
zast´puje si´ wyrazami „uprawnieƒ pracowników
zwiàzanych z rodzicielstwem”.

Art. 3. W ustawie z dnia 24 czerwca 1983 r. o spo-
∏ecznej inspekcji pracy (Dz. U. Nr 35, poz. 163, z 1985 r.
Nr 35, poz. 162, z 1996 r. Nr 24, poz. 110 i z 1998 r.
Nr 113, poz. 717) w art. 4 w pkt 2 wyrazy „ochrony pra-
cy kobiet” zast´puje si´ wyrazami „uprawnieƒ pracow-
ników zwiàzanych z rodzicielstwem”.

Art. 4. W ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o zwiàzkach
zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 i Nr 100,
poz. 1080) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 

1) po art. 26 dodaje si´ art. 261 w brzmieniu:

„Art. 261. 1. W razie przejÊcia zak∏adu pracy lub je-
go cz´Êci na nowego pracodawc´, do-
tychczasowy i nowy pracodawca sà
obowiàzani do poinformowania na pi-
Êmie dzia∏ajàcych u ka˝dego z nich za-
k∏adowych organizacji zwiàzkowych
o przewidywanym terminie tego
przejÊcia, jego przyczynach, praw-
nych, ekonomicznych oraz socjalnych
skutkach dla swoich pracowników,
a tak˝e zamierzonych dzia∏aniach do-
tyczàcych warunków zatrudnienia
tych pracowników, w szczególnoÊci
warunków pracy, p∏acy i przekwalifi-
kowania.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1,
dotychczasowy i nowy pracodawca sà
obowiàzani przekazaç co najmniej na
30 dni przed przewidywanym termi-
nem przejÊcia zak∏adu pracy lub jego
cz´Êci.

3. Je˝eli dotychczasowy lub nowy pra-
codawca zamierza podjàç dzia∏ania
dotyczàce warunków zatrudnienia
pracowników, jest obowiàzany do
podj´cia negocjacji z zak∏adowymi or-
ganizacjami zwiàzkowymi w celu za-
warcia porozumienia w tym zakresie,
w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 30 dni od

dnia przekazania informacji o tych
dzia∏aniach. 

4. W razie niezawarcia porozumienia
w terminie, o którym mowa w ust. 3,
z powodu niemo˝noÊci uzgodnienia
przez strony jego treÊci, pracodawca
samodzielnie podejmuje dzia∏ania
w sprawach dotyczàcych warunków
zatrudnienia pracowników, uwzgl´d-
niajàc ustalenia dokonane z zak∏ado-
wymi organizacjami zwiàzkowymi
w toku negocjacji nad zawarciem po-
rozumienia.

5. Przepisy ust. 3 i 4 nie majà zastosowa-
nia, gdy tryb dokonania dzia∏aƒ doty-
czàcych warunków zatrudnienia pra-
cowników, jakie zamierza podjàç pra-
codawca, okreÊlajà odr´bne przepi-
sy.”;

2) w art. 35 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) nie dope∏nia obowiàzków okreÊlonych
w art. 261, 331 i 341”.

Art. 5. W ustawie z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasi∏-
kach rodzinnych, piel´gnacyjnych i wychowawczych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 668
i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 60, poz. 636 i Nr 110,
poz. 1256, z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 oraz z 2001 r.
Nr 122, poz. 1349) w art. 30a dotychczasowà treÊç
oznacza si´ jako ust. 1 i dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. W okresie równoczesnego korzystania z urlopu
wychowawczego przez oboje rodziców lub
opiekunów dziecka zasi∏ek wychowawczy wy-
p∏aca si´ tylko jednemu z nich.”

Art. 6. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrud-
nieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu (Dz. U. z 2001 r.
Nr 6, poz. 56, Nr 42, poz. 475, Nr 89, poz. 973, Nr 100,
poz. 1080 i Nr 122, poz. 1323) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w art. 4 w ust. 4 w pkt 10 kropk´ zast´puje si´ prze-
cinkiem i dodaje si´ pkt 11 w brzmieniu:

„11) realizuje zadania instytucji w∏aÊciwej do infor-
mowania obywateli paƒstw Unii Europejskiej
o minimalnych warunkach zatrudnienia pra-
cowników na obszarze Rzeczypospolitej Pol-
skiej.”;

2) w art. 5 w ust. 1 w pkt 11 kropk´ zast´puje si´ prze-
cinkiem i dodaje si´ pkt 12 w brzmieniu:

„12) realizacja zadaƒ instytucji w∏aÊciwej do infor-
mowania obywateli paƒstw Unii Europejskiej
o minimalnych warunkach zatrudnienia pra-
cowników na obszarze Rzeczypospolitej Pol-
skiej.”; 

3) w art. 66 po pkt 2 dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) ze wzgl´du na p∏eç, wiek, niepe∏nosprawnoÊç,
ras´, narodowoÊç, przekonania, zw∏aszcza poli-
tyczne lub religijne, przynale˝noÊç zwiàzkowà

Dziennik Ustaw Nr 128 — 10000 — Poz. 1405



— odmówi zatrudnienia kandydata na wolnym
miejscu zatrudnienia lub miejscu przygotowa-
nia zawodowego,”.

Art. 7. Do czasu wydania przepisów wykonawczych
przewidzianych w ustawie, o której mowa w art. 1, za-
chowujà moc dotychczasowe przepisy wykonawcze
w zakresie, w jakim nie sà sprzeczne z ustawà, nie d∏u-
˝ej jednak ni˝ przez okres 6 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 8. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2002 r., z wyjàtkiem art. 1 pkt 7 i art. 6 pkt 1 i 2, które
wchodzà w ˝ycie z dniem uzyskania przez Rzeczpospo-
lità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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