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Streszczenie:

Implementacja dyrektywy stanowi jedno z istotniejszych zagadnień, jakie narodziło się 
w związku z tworzeniem prawa unijnego. Dyrektywa, jako akt prawnie wiążący jedynie 
co do rezultatu, jaki ma być osiągnięty, wymaga od państw członkowskich podjęcia od-
powiednich działań, w tym głównie polegających na stanowieniu prawa. Proces imple-
mentacji dyrektywy do krajowego porządku prawnego spowodował także, w kontekście 
przesunięcia niektórych funkcji ustawodawczych, znaczącą zmianę w relacji między or-
ganami władzy wykonawczej a władzy ustawodawczej. Wszelkie te zagadnienia związane 
z metodami dokonywania transpozycji dyrektywy zostały przedstawione na przykładzie 
implementacji do polskiego systemu prawnego Dyrektywy Rady 2000/43/WE wprowa-
dzającej w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe 
i etniczne. Autorzy podejmują się także oceny zaproponowanych przez ustawodawcę pol-
skiego rozwiązań na przestrzeni lat.

Słowa kluczowe: dyrektywa, implementacja, transpozycja, równe traktowanie

1. Wstęp

Po wstąpieniu Polski w struktury Unii Europejskiej tradycyjne funkcje Sejmu oraz 
Senatu, zwłaszcza funkcja prawodawcza, uległy znacznym przeobrażeniom. Z jednej 
strony działalność parlamentu została ograniczona, jednak z drugiej strony można 
wyróżnić takie zadania, które rozszerzają zakres jego działalności. Przede wszystkim, 
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poprzez włączenie parlamentu w procedurę stanowienia prawa Unii Europejskiej, jest 
on obecnie zobligowany do wykonywania norm prawnych, które należą do innego, 
unijnego, porządku prawnego. Zatem wykonywanie prawa UE należy zaliczyć do pod-
stawowych zadań parlamentu.

Jednak nie wszystkie normy prawa Unii Europejskiej wywołują skutek bezpośred-
ni; wykonywanie tego prawa wielokrotnie będzie zatem polegać na wprowadzeniu 
takich mechanizmów prawnych, które zapewnią normom prawa unijnego skuteczność 
oraz efektywność w krajowym porządku prawnym. Wynika z tego zatem, iż w wielu 
przypadkach to na organach państw członkowskich, a nie na instytucjach unijnych, 
spoczywa obowiązek wykonania prawa Unii Europejskiej. W dużej mierze to wyko-
nanie będzie polegać na przenoszeniu norm prawnych z unijnego porządku prawnego 
do rodzimego, ale także może obejmować konieczność powoływania do życia nowych 
organów krajowych, czy wprowadzania zmian w zakresach kompetencji już istnie-
jących. W tym aspekcie uwydatnia się więc szczególna rola prawodawcy polskiego 
w prawidłowej implementacji prawa UE. 

2. Dyrektywa jako źródło prawa

Dyrektywy stanowią jedną z podstawowych kategorii prawa unijnego zaliczanego 
do tzw. prawa wtórnego. W porównaniu do rozporządzeń, które obowiązują i są sto-
sowane bezpośrednio, co wiąże się z tym, iż mogą być bezpośrednią podstawą na-
kładania obowiązków zarówno na organy państw członkowskich, jak i obywateli, 
ale także stanowić źródło uprawnień dla tych ostatnich oraz nie wymagają, a wręcz 
nie mogą być one implementowane przez państwa członkowskie do krajowych po-
rządków prawnych, dyrektywy jako akty wiążące co do celu implikują konieczność 
wdrożenia stosownych regulacji prawnych do krajowych systemów prawnych przez 
państwa członkowskie. Proces ten, nazywany implementacją, polega więc przede 
wszystkim na podejmowaniu wszystkich niezbędnych działań, które zapewniają wa-
runki do efektywnego stosowania i przestrzegania prawa wspólnotowego, zaś jego 
najważniejszą cechę stanowi zmiana adresata norm dyrektywy, które początkowo kie-
rowane do państw członkowskich i dla nich wiążące, po prawidłowym ich wdrożeniu 
do krajowych porządków prawnych adresowane są do wszystkich jego podmiotów3. 
Obowiązek implementacji wynika z art. 288 zdanie 3 Traktatu o Funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, zgodnie z którym dyrektywa wiąże każde państwo członkow-
skie, do którego jest kierowana, w odniesieniu do rezultatu, który ma być osiągnięty, 
pozostawia jednak organom krajowym swobodę wyboru formy i środków. Przepis 
ten ujawnia jeszcze jedną różnicę między dyrektywami oraz rozporządzeniami – 
co prawda w większości przypadków adresatami dyrektywy będą wszystkie państwa 
członkowskie, jednakże może się zdarzyć, iż będzie ona kierowana tylko do części 
z nich. Należy także zaznaczyć, iż podstawową funkcją dyrektyw jest harmoniza-
cja prawa obowiązującego w poszczególnych państwach członkowskich. Dlatego też 

3  B. Kurcz, Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej w ich implementacja do prawa krajowego, Kraków 2004, 
s. 46.
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poprzez to, że dyrektywa jako akt prawny wiąże tylko co do rezultatu, który ma być 
osiągnięty, pozostawiając natomiast do dyspozycji państw członkowskich sposób 
osiągnięcia tego celu, możliwe jest zbliżenie porządków prawnych państw o różnej 
tradycji czy też różnej kulturze prawnej4.

Co do zasady więc dyrektywy nie wywierają skutku bezpośredniego. Zapewnienie 
skuteczności ich postanowieniom w krajowych porządkach prawnych wymaga z re-
guły ustanowienia przez krajowego prawodawcę reguł prawnych, które zapewniają 
osiągnięcie określonego w ich treści rezultatu. Dopiero w sytuacji, gdy dyrektywa nie 
zostanie terminowo implementowana przez państwo członkowskie, istnieje możli-
wość bezpośredniego powołania się przez podmioty indywidualne na jej postanowie-
nia. Jednakże, aby norma zawarta w dyrektywie mogła znaleźć bezpośredni skutek, 
konieczne jest do tego spełnienie kilka warunków. Przede wszystkim przepis ją kon-
stytuujący musi być jasny, precyzyjny i bezwarunkowy, a z jej treści musi wynikać 
określone uprawnienie jednostki względem państwa. Ponadto bezpośrednia sku-
teczność normy dyrektywy możliwa jest dopiero po upływie terminu implementacji 
dyrektywy lub w razie jej nieprawidłowej implementacji przez państwo członkowskie. 
Wymogi te zostały szeroko ukształtowane w orzecznictwie Trybunału Sprawiedli-
wości Unii Europejskiej5. Należy jednak zaznaczyć, iż takiego bezpośredniego skut-
ku norma dyrektywy nie może wywołać w przypadku, gdy nakłada ona obowiązek 
na jednostkę względem państwa, a także gdy określa ona uprawnienia i obowiązki 
jednostek względem siebie6. 

Podstawowym sposobem dokonywania implementacji jest przede wszystkim dzia-
łalność prawotwórcza, a co za tym idzie uchwalanie ustaw implementacyjnych, za po-
mocą których normy zawarte w dyrektywie przenoszone zostają na normy prawa kra-
jowego7. Działalność ta może polegać nie tylko na tworzeniu nowego prawa, ale także 
na nowelizacji dotychczas obowiązujących ustaw, a nawet derogowaniu norm sprzecz-
nych z postanowieniami dyrektywy. Proces ten nazywany jest transpozycją i stano-
wi on istotę implementacji dyrektywy. Można wyróżnić kilka rodzajów transpozycji. 
Transpozycję przez konkretyzację rozumie się jako uszczegółowienie poprzez krajowe 
środki implementujące zbyt ogólnych przepisów dyrektyw, a transpozycję przez prze-
formułowanie jako odstąpienie od literalnego brzmienia przepisów dyrektywy, które 
jest konieczne np. ze względów terminologicznych. Transpozycja przez odesłanie polega 
zaś na tym, iż krajowe środki implementujące odsyłają bezpośrednio do przepisów 
dyrektyw, a tzw. implementacja dosłowna na przepisywaniu treści dyrektywy8.

Natomiast samą implementację jako całość można scharakteryzować jako ciąg 
działań podejmowanych przez organy władzy wykonawczej i organy władzy usta-
wodawczej oraz organy stosujące prawo, wynikających z obowiązku będącego 

4  A. Trubalski, Prawne aspekty implementacji prawa UE do systemu prawnego RP, Warszawa 2016, s. 29.
5  Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 14 lipca 1994 r. w sprawie C-91/92 Paola 
Faccini Dori przeciwko Recreb Srl.

6  M. Matey-Tyrowicz, System prawa RP w procesie europeizacji, Warszawa 2002, s. 43.
7  J. Maśnicki, Metody transpozycji dyrektyw, Europejski Przegląd Sądowy, sierpień 2017, s. 4.
8  Ibidem, s. 6.
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konsekwencją członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej9. Jednakże 
możliwe jest, że do prawidłowego przebiegu implementacji dyrektywy samo podjęcie 
czynności stanowienia prawa okaże się niewystarczające. W niektórych przypad-
kach do finalnego zakończenia implementacji dyrektywy konieczne będzie podjęcie 
innych działań, takich jak chociażby wydanie aktów wewnętrznie obowiązujących 
skierowanych do jednostek administracyjnych, wydanie aktów administracyjnych 
oraz podjęcie czynności nadzoru lub kontroli administracyjnej10. Jednakże na po-
trzeby naszego artykułu w dalszej części skupimy się na implementacji jako procesie 
stanowienia prawa powszechnie obowiązującego. 

3. Funkcja ustawodawcza – ograniczenia

Implementacja dyrektyw do porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej ma doniosłe 
znaczenie dla ustroju państwa, źródeł prawa i systemu prawnego Polski. Niewątpliwie 
wywiera też znaczący wpływ na rolę oraz zadania władzy ustawodawczej i władzy 
wykonawczej Rzeczypospolitej Polskiej.

Proces transpozycji prawa UE do porządku prawnego RP jest bezpośrednio związa-
ny ze sprawowaniem funkcji ustawodawczej przez parlament. To właśnie Sejm i Senat 
decydują o faktycznym kształcie i treści norm prawnych zawartych w ustawach imple-
mentujących prawo UE do prawa RP. 

Parlament posiada ogólną kompetencję prawodawczą, co oznacza, że co do za-
sady może kształtować prawnie rzeczywistość w każdej dziedzinie, w sposób przez 
siebie wybrany (choć oczywiście na podstawie i w granicach prawa). W tym kon-
tekście wydaje się, że kompetencja ta doznaje znacznego ograniczenia w przypad-
ku implementacji dyrektyw prawa unijnego – parlament zostaje związany efektem, 
jaki ma być osiągnięty poprzez transpozycję wydanej dyrektywy. Co prawda nadal 
to ustawodawca polski kształtuje (lub powinien kształtować) normy prawa polskiego, 
które mają rezultatem odpowiadać duchowi dyrektywy, jednak de facto ich meritum 
zostało określone na poziomie Unii. Polska władza ustawodawcza występuje zatem 
w roli swoistego wykonawcy postanowień unijnych, dostosowując te postanowienia 
do polskiej rzeczywistości. Taki stan rzeczy jest faktycznym przejawem przekazania 
przez parlament krajowy na rzecz organów UE kompetencji w niektórych sprawach, 
zgodnie z art. 90 ust. 1 Konstytucji RP.

Z drugiej jednak strony należy się zastanowić, czy nasz ustawodawca sam niejako 
„zrzeka się” z wykorzystania swojej ogólnej kompetencji prawodawczej, która – choć 
ograniczona – nadal ma istotne znaczenie w przypadku implementacji dyrektyw. Jak 
już zostało wskazane, ustawodawca jest związany efektem dyrektywy; to oznacza, 
że sposób ukształtowania całkowicie pozostawia w gestii państwa członkowskiego. 
Ustawodawca w takim wypadku może (a nawet powinien) skorzystać ze swoich kom-
petencji tak, by nie uchwalać ustawy, która jest prostym tłumaczeniem postanowień 
dyrektyw. Abstrahując od zagadnienia prawidłowej implementacji w takich sytuacjach, 
9  A. Trubalski, op.cit., s. 70.
10  B. Kurcz, op.cit., s. 57.
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należy wskazać, że parlament powinien przecież oddać tego „ducha” dyrektywy. W tym 
celu należy skorzystać ze swoich kompetencji, by tak ukształtować pewne instytucje, 
aby stanowiły one spójny porządek z uprzednio uchwalonymi regulacjami. Gdy spoj-
rzymy na to zagadnienie z tej perspektywy, uwypukla się znacząca rola polskiego usta-
wodawcy oraz jego ogólnej, choć ograniczonej, kompetencji prawodawczej w przypadku 
transpozycji dyrektyw unijnych. 

Poza tym polski ustawodawca zobowiązany jest do tego, aby proces implementacji 
norm prawa unijnego do systemu prawa RP przebiegł prawidłowo – to znaczy, że musi 
być ona dokonana w odpowiednim terminie oraz za pomocą aktu prawa mającego 
moc powszechnie obowiązującą. Jednakże przede wszystkim powinność ta implikuje 
konieczność zapewnienia skuteczności prawa UE w systemie prawnym RP. Oznacza 
to mniej więcej tyle, iż o tym, że proces implementacji przebiegł prawidłowo można 
mówić dopiero, gdy normy prawa unijnego obowiązują oraz są stosowane w systemie 
prawa RP11. Prawidłowa implementacja wiąże się więc nie tylko z wdrożeniem nor-
my prawa unijnego do polskiego porządku prawnego, ale przede wszystkim polega 
na zagwarantowaniu ich pełnej skuteczności. Ustawodawca więc jest zobowiązany 
do takiego ukształtowania norm, które nie tylko będą realizować postanowienia 
dyrektywy w aspekcie osiągnięcia założonego stanu prawnego, ale także zapewnią 
możliwość ich stosowania przez polskie organy państwowe. Ponadto do zapewnienia 
takiej możliwości konieczne jest dokonanie implementacji prawa unijnego na drodze 
takich aktów prawnych, które zapewnią ich obowiązywanie w systemie prawnym RP, 
a mianowicie w formie aktów prawa powszechnie obowiązującego. Na gruncie pol-
skiej Konstytucji, zgodnie z art. 87 ust. 1, takimi aktami są ustawa oraz rozporządze-
nie, jednakże ze względu na to, iż rozporządzenie ma charakter podustawowy i jest 
przede wszystkim aktem wykonawczym względem ustawy, podstawowym sposobem 
dokonywania implementacji, jak to już zostało wcześniej wyżej wspomniane, będzie 
uchwalanie ustaw12.

Z procesem implementacji prawa unijnego do polskiego porządku prawnego wią-
że się także inne zjawisko. Chodzi tu mianowicie o przeniesienie pewnych funkcji 
na płaszczyźnie tworzenia norm prawa unijnego, dotychczas charakterystycznych dla 
władzy ustawodawczej, do dyspozycji organów władzy wykonawczej. Po pierwsze, 
w znaczącej mierze inicjatywa ustawodawcza w przypadku projektów ustaw ma-
jących za zadanie dokonanie implementacji dyrektywy należy do Rady Ministrów. 
Wynika to przede wszystkim z konieczności usprawnienia procesu decyzyjnego 
na poziomie państw członkowskich związanego z decyzjami dotyczącymi Unii Eu-
ropejskiej m.in. w celu uproszczenia procedur tworzenia prawa wykonującego prawo 
UE w systemach prawnych państw członkowskich13. Ponadto w związku z przenie-
sieniem kompetencji ustawodawczych organów państw członkowskich na organy 
unijne w celu stanowienia prawa i pojawieniem się na gruncie tego tzw. zjawiska „de-
ficytu demokracji”, tj. zaburzenia równowagi na szczeblu unijnym pomiędzy władzą 
11  A. Trubalski, op.cit., s. 69.
12  Ibidem, s. 74.
13  A. Trubalski, op.cit., s. 57.
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ustawodawczą a władzą wykonawczą i przyjęciem dominującej roli organów władzy 
wykonawczej, co przede wszystkim przejawia się w tym, iż w procesie tworzenia pra-
wa unijnego funkcję ustawodawczą pełni przede wszystkim Rada Unii Europejskiej, 
będąca organem składającym się z ministrów z każdego państwa członkowskiego, 
podjęto próbę złagodzenia tego stanu rzeczy. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach 
związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej14 Rada 
Ministrów zobowiązana jest zasięgnąć opinii właściwych organów Sejmu i Senatu 
odnośnie projektów aktów prawnych prawa unijnego i co do zasady opinia ta powinna 
stanowić podstawę stanowiska RP. Jednakże wymaga podkreślenia, iż stanowisko RP 
może nie uwzględnić opinii organu Sejmu co sprawia, że właściwie ma ona charakter 
niewiążący. W takim przypadku przedstawiciel Rady Ministrów ma jedynie wyjaśnić 
właściwemu organowi Sejmu przyczyny rozbieżności. Poza tym, w razie niewyrażenia 
opinii przez organy Sejmu i Senatu w odpowiednim terminie, uważa się, iż uwagi 
do projektu nie zostały zgłoszone, co przesądza także o jej fakultatywności. Wszystko 
to powoduje, iż na gruncie prawa unijnego pozycja władzy ustawodawczej, w związku 
ze zmniejszeniem jej udziału w procesie tworzenia prawa, została osłabiona na rzecz 
wzmocnienia władzy wykonawczej, poprzez zwiększenie jej udziału w tym procesie15. 
Tak więc wpływ organów władzy ustawodawczej na proces legislacyjny na poziomie 
unijnym został znacząco ograniczony.

4. Dyrektywa Rady 2000/43/WE

Zaprezentowane uwagi należy teraz odnieść do wpływu działalności polskiego usta-
wodawcy implementującego dyrektywy unijne na prawa i wolności jednostki na przy-
kładzie Dyrektywy Rady 2000/43/WE16 dotyczącej zasady równego traktowania osób 
bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne. Jednym z głównych celów tej dyrek-
tywy jest stworzenie stabilnego, wysokiego poziomu zatrudnienia i opieki społecznej. 
Wprowadza ona pojęcia dyskryminacji bezpośredniej, pośredniej oraz molestowania, 
zapewnia stworzenie takich procedur administracyjnych lub sądowych, które umoż-
liwiłyby podjęcie realnych kroków w celu zwalczania rasizmu i ksenofobii (przede 
wszystkim na gruncie prawa pracy). Zobowiązuje również do stworzenia wyspecjali-
zowanego organu zajmującego się przede wszystkim zwalczaniem wszelkich przejawów 
dyskryminacji, podejmowaniem badań, publikowaniem raportów czy wspomaganiem 
ofiar dyskryminacji. 

Na gruncie prawa polskiego już uprzednio istniało wiele przepisów komplementar-
nych z postanowieniami wyżej wskazanej dyrektywy. I tak m.in. art. 32 Konstytucji 
wprowadza zasadę równości wobec prawa oraz zakaz dyskryminacji; art. 11.2 oraz 

14  Dz.U. z 2010, Nr 213, poz. 1395.
15  A. Trybulski, op.cit., s. 65.
16  Dyrektywa Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzająca w życie zasadę równego trak-
towania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne (Dz.U. UE, L 180, 19/07/2000 P. 0022 – 
0026); dalej jako: dyrektywa.
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11.3 Kodeksu pracy statuują równość praw pracowników z tytułu jednakowego wy-
pełniania takich samych obowiązków, a także zakaz jakiejkolwiek, bezpośredniej lub 
pośredniej dyskryminacji w zatrudnieniu.

W trakcie procesu integracji europejskiej ze strony Polski, choć Polska formalnie 
nie była jeszcze członkiem Unii, podejmowane zostały działania ustawodawcze mające 
na celu zbliżanie ustawodawstwa polskiego do standardów unijnych, zgodnie z posta-
nowieniami Układu Europejskiego17, który wszedł w życie w 1994 r. Miało to miej-
sce m.in. w przypadku tej dyrektywy – jedna z większych nowelizacji Kodeksu pracy 
została wprowadzona po jej uchwaleniu ustawą z dnia 14 listopada 2003 r. Wprowa-
dzono wtedy do Kodeksu pracy18 obecny rozdział IIa „Równe traktowanie w zatrudnie-
niu”, który co do zasady wykonywał w większości postanowienia tej dyrektywy19 oraz 
innych, tzw. „równościowych” dyrektyw, jak Dyrektywa Rady 2000/78/WE traktująca 
o warunkach równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy.

Na uwagę zasługuje m.in. art. 18.3b Kodeksu pracy, który wprowadza wyrażoną 
w art. 8 dyrektywy zasadę odwróconego ciężaru dowodu. Dyrektywa stanowi w tym za-
kresie, iż w przypadku, gdy osoba dyskryminowana przedstawia fakty, z których można 
domniemywać zaistnienie zjawiska dyskryminacji, to na pozwanym ciąży ciężar dowo-
du wykazania, iż nie doszło do dyskryminacji. Polski przepis Kodeksu pracy wskazuje 
na konieczność przedstawienia obiektywnej podstawy różnicowania przez pracodawcę 
sytuacji pracowników, w szczególności w zakresie nawiązania stosunku pracy, wyna-
grodzenia i warunków zatrudnienia oraz typowaniu do udziału w szkoleniach. Jest 
to oczywiście katalog otwarty, który wyłącznie egzemplifikuje sytuacje szczególnie 
wrażliwe, nie wykluczając jednak innych, związanych ze stosunkami pracowniczymi, 
w których potencjalnie może dojść do dyskryminacji ze strony pracodawcy.

Kolejnym istotnym przepisem antydyskryminacyjnym jest art. 18.3e, który ma za-
pobiegać negatywnym skutkom skorzystania przez pracownika z uprawnień przysłu-
gujących mu z tytułu naruszenia przez pracodawcę zasady równego traktowania w za-
trudnieniu, tj. w szczególności nie może takie działanie uzasadniać wypowiedzenia 
stosunku pracy lub rozwiązania go bez wypowiedzenia. Oczywiście w takim wypadku, 
gdy dojdzie do wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy, to na pracodawcy, sto-
sownie do wskazanego powyżej art. 18.3b, ciąży obowiązek wykazania, iż doszło do tego 
z przyczyn obiektywnych. Jest to przykład transpozycji przez konkretyzację przepisu 
art. 9 dyrektywy, który stanowi o ogólnej ochronie przed represjami z powodu podjęcia 
środków z zamiarem doprowadzenia do przestrzegania zasady równego traktowania.

W celu wykonania dyrektywy, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 czerw-
ca 2002 r. został powołany Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet 

17  Zob. art. 68 Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, 
z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, spo-
rządzony w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r. (Dz.U. z 1994, Nr 11, poz. 38).

18  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 108); dalej jako: Kodeks pracy.
19  Zob więcej w: M. Pamula, Implementacja prawa UE w Polsce: Dyrektywa Rady 2000/43/WE z dnia 
24 czerwca 2000 r. wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodze-
nie rasowe lub etniczne, Biuletyn Prawny Stowarzyszenia Praw Człowieka im. Haliny Nieć 10/2005.
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i Mężczyzn. Wydaje się jednak, że późniejsze zniesienie tej instytucji oraz wprowadze-
nie ustawą o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego 
traktowania z 2010 r.20 instytucji Pełnomocnika do Spraw Równego Traktowania jest 
pełniejszym wykonaniem zobowiązań unijnych. Z jednej bowiem strony zostały roz-
szerzone kompetencje RPO (organu niezależnego) na działalność w zakresie równego 
traktowania, ale również powstał Pełnomocnik podlegający Radzie Ministrów, którego 
zadaniem jest monitorowanie sytuacji równego traktowania oraz promocja zagadnień 
z tym związanych.

Należy pozytywnie ocenić działania polskiego ustawodawcy, który w początkowym 
okresie implementacji starał się wprowadzić wyższy poziom ochrony niż ten wyni-
kający z dyrektywy oraz nie implementował dyrektywy poprzez jej proste tłumacze-
nie i uchwalenie w osobnej ustawie, a zadał sobie trud wprowadzenia zmian w wielu 
ustawach, w tym m.in. w Kodeksie pracy, Kodeksie postępowania cywilnego, ustawie 
o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. W 2004 r. została dodatkowo uchwalona 
ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która również jest ustawą 
wdrożeniową omawianą dyrektywę.

Po przystąpieniu Polski do UE, prawo krajowe podlegało nieustannym zmianom do-
stosowującym je do wymogów unijnych. Wyżej wspomniana ustawa antydyskrymina-
cyjna jest tego przykładem – zbiera wiele postanowień z zakresu równego traktowania 
w jednym miejscu, choć wydaje się, że taki zabieg nie zawsze jest pożądany. Przykła-
dowo, ustawa ta w art. 8 ust. 1 pkt. 3) wprowadza przepis stanowiący, iż „zakazane jest 
nierówne traktowanie w zakresie przystępowania i działania w związkach zawodo-
wych, organizacjach pracodawców oraz samorządach zawodowych, a także korzystania 
z uprawnień przysługujących członkom tych organizacji”. Taki zabieg, choć ma walor 
systematyzujący, gdyż „zbiera” postanowienia wielu dyrektyw w jednym miejscu, nie 
jest pożądany z punktu widzenia praktycznego, gdyż takiego przepisu brakuje przede 
wszystkim w ustawie o związkach zawodowych. Ze względu na systematykę prawa pra-
cy i wprowadzenie osobnych postanowień antydyskryminujących do Kodeksu pracy, 
wydaje się, że podobnie ustawodawca powinien wprowadzić odpowiednie regulacje 
do ustaw regulujących zbiorowe prawo pracy.

Kolejnym istotnym zagadnieniem, sygnalizowanym w doktrynie21, jest problem 
zadośćuczynienia z tytułu naruszenia zakazu równego traktowania. Dyrektywa 
w art. 15 statuuje, iż sankcje dotyczące wypłacenia odszkodowania ofierze dyskry-
minacji powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Odszkodowanie 
w rozumieniu dyrektywy obejmuje zarówno szkodę majątkową, jak i niemajątkową, 
podczas gdy w doktrynie polskiej odszkodowanie rozumie się w kontekście szkody 
majątkowej, a zadośćuczynienie rekompensuje szkodę niemajątkową (krzywdę)22. 

20  Ustawa z 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego 
traktowania (Dz.U. Nr 254, poz. 1700); dalej jako: ustawa antydyskryminacyjna.

21  R. Strugała, Prywatnoprawne skutki naruszenia zakazu nierównego traktowania – uwagi de lege lata 
i de lege ferenda, Europejski Przegląd Sądowy, kwiecień 2016.

22  Zob. K. Kędziora, Komentarz do art.13 ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej 
w zakresie równego traktowania, Warszawa 2017.
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Tymczasem przepisy implementujące powyższe postanowienie dyrektywy posługują 
się wyłącznie pojęciem odszkodowania. Art. 18.3d Kodeksu pracy mówi o prawie 
do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, 
a art. 13 ustawy antydyskryminującej wskazuje na prawo do odszkodowania, a po-
nadto odsyła do postanowień Kodeksu cywilnego23. Należy zauważyć, że w przy-
padku zjawiska dyskryminacji w różnych jej postaciach często nie dochodzi w ogóle 
do powstania szkody majątkowej. Wydaje się, że to krzywda ofiary dyskryminacji 
jest w takich sytuacjach konieczna do zrekompensowania. W braku wyraźnej nor-
my uprawniającej do zadośćuczynienia, sądownictwo (zarówno cywilne, jak i pra-
wa pracy), poprzez wykładnię przepisów krajowych w zgodzie z prawem unijnym, 
w przypadku spraw o naruszenie zasady równego traktowania interpretuje powyżej 
wskazane przepisy tak, iż traktuje je jako podstawę do zasądzenia odszkodowania24. 
Należy jednak zgodzić się z poglądem25, iż ustawodawca krajowy powinien zareago-
wać i wprowadzić odpowiednie zmiany w przepisach prawa.

5. Podsumowanie

Polski parlament posiada bardzo istotną rolę w ochronie praw i wolności jednostek 
w procesie implementacji dyrektyw Unii Europejskiej. To właśnie od władzy ustawo-
dawczej zależy, czy często podwyższone standardy mechanizmów ochrony praw czło-
wieka zostaną prawidłowo wdrożone do polskiego systemu prawnego tak, aby zapew-
niały one rzeczywiste oraz efektywne, a nie tylko formalne, środki urzeczywistniające 
postawiony cel. Choć należy się zgodzić, iż w pewnym stopniu funkcja prawodawcza 
parlamentu została ograniczona oraz stawia go ona w roli swoistego wykonawcy ce-
lów zamierzonych przez prawodawcę unijnego, to wydaje się, że przedstawiony przy-
kład implementacji wykazuje, jak duże pole manewru pozostawione jest ustawodawcy 
krajowemu. Ma on możliwość dokonywania ciągłych zmian w tych postanowieniach 
tak, aby jeszcze lepiej doprowadzić do wykonania zamierzonego celu, wprowadzania 
oraz likwidowania instytucji, decydowania o sposobie systematyki prawa. Dlatego uza-
sadniony jest wniosek, iż implementacja prawa UE z jednej strony owszem, wpływa 
na ograniczenie swobody ustawodawcy, jednak bardziej na podwyższenie standardu 
ochrony praw i wolności jednostki, do czego, tak naprawdę, doprowadza parlament 
narodowy – poprzez prawidłowe zapewnienie mechanizmów ochronnych.

23  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 459).
24  Por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 kwietnia 2008 r., II PK 286/07; uchwała Sądu Najwyższego 
z dnia 19 listopada 2010 r., III CZP 79/10.

25  R. Strugała, op.cit., s. 16.
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*  *  *

Implementation of the European Law, by the Example 
of Council Directive 2000/43/WE 

The implementation of a directive is one of the vital topics connected to making of the Europe-
an Union law. As a directive is a legal act, which requires member states to achieve a particu-
lar result without dictating the means of achieving it, it must be adopted by means of legisla-
tive procedures. The process of incorporation directive’s provisions into national legal system 
leads to a certain reallocation of some legislative functions, which created a significant change 
in the relations between legislative and executive branches. All the topics mentioned above 
were presented on the example of the Council Directive 2000/43/EC implementing the princi-
ple of equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin. The authors en-
deavoured to assess the legal solutions incorporated over the years by Polish legislator.

Key words: directive, implementation, transposition, equal treatment


