
Warszawa, dnia 1 kwietnia 2008 r.

Opinia

do ustawy o wypowiedzeniu Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 45

dotyczącej zatrudniania kobiet przy  pracach pod  ziemią we wszelkiego rodzaju

kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r.

(druk nr 97)

I. Cel i przedmiot ustawy

Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 45 dotycząca zatrudniania kobiet

przy  pracach pod  ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach, przyjęta w Genewie dnia 21

czerwca 1935 r., została przez Polskę ratyfikowana w dniu 23 maja 1957 r.

Konwencja wprowadza zakaz zatrudniania kobiet przy pracach pod powierzchnią

ziemi w kopalniach, z wyłączeniem kobiet zajmujących stanowiska kierownicze,

zatrudnionych w służbach sanitarnych, skierowanych do odbycia praktyki w czasie studiów

oraz pracujących pod ziemią dorywczo i nie wykonujących tam pracy fizycznej.

Potrzeba wypowiedzenia przez Polskę Konwencji Nr 45 wynika z wyroku

Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-203/03 Komisja przeciwko Austrii.

Trybunał stwierdził w uzasadnieniu do wyroku, że obowiązki nakładane Konwencją

MOP na państwa - strony pozostają w sprzeczności z art. 2 i 3 Dyrektywy 76/207/EWG z

dnia 9 lutego 1976 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i

mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz

warunków pracy. Stosowanie zasady równego traktowania oznacza dla potrzeb Dyrektywy,

że nie  może istnieć żadna bezpośrednia ani pośrednia dyskryminacja ze względu na płeć w

sektorze prywatnym ani publicznym, w szczególności w odniesieniu do warunków

zatrudnienia i pracy, włączając w to wynagrodzenie.

Według Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości  powszechny zakaz pracy kobiet

w przemyśle górniczym pod ziemią przekracza granicę ustanowionego Dyrektywą

76/207/EWG dozwolonego różnicowania sytuacji kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu.



Zgodnie z art. 307 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Europejską,

państwa członkowskie są obowiązane zastosować wszelkie środki w celu wyeliminowania

niezgodności prawa krajowego z prawem wspólnotowym. Do takich środków należy w

szczególności konieczność wypowiedzenia umów międzynarodowych pozostających w

sprzeczności z unijnym porządkiem prawnym.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Sejm uchwalił ustawę na 11 posiedzeniu w dniu 28 marca 2008 r. Projekt ustawy był

przedłożeniem rządowym (druk nr 259). W czasie prac nad projektem ustawy w Sejmie

zajmowały się nim Komisja Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisja Spraw

Zagranicznych. Do projektu nie wprowadzono żadnych poprawek.

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym.
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Główny legislator


