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Poprawka 1
Jean Lambert
w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Projekt opinii
Ustęp -1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1. przypomina swoją rezolucję z dnia 25 
października 2011 r. w sprawie mobilności 
i integracji osób niepełnosprawnych oraz 
europejską strategię na rzecz osób 
niepełnosprawnych 2010-2020, w których 
wzywa do pełnego poszanowania Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 2
Birgit Sippel

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że dalsze odpolitycznienie i
rozwój obecnych procedur1 z uwagi na 
wiarygodność instytucji unijnych oraz w 
celu uniknięcia podwójnych standardów
powinny odbywać się z poszanowaniem 
obowiązujących traktatów;

1. przypomina, że z uwagi na 
wiarygodność instytucji unijnych należy 
wzmocnić ochronę praw podstawowych; 
podkreśla, że Unia musi przyczyniać się 
do zachowania i rozwoju tych wspólnych 
wartości z poszanowaniem 
obowiązujących traktatów oraz Karty praw 
podstawowych;

__________________
1 Dokument roboczy II w sprawie stanu 
praw podstawowych w Unii Europejskiej 
w 2012 r., sprawozdawca: Louis Michel, s. 
3.

Or. en
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Poprawka 3
Jean Lambert
w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że dalsze odpolitycznienie i
rozwój obecnych procedur1 z uwagi na 
wiarygodność instytucji unijnych oraz w 
celu uniknięcia podwójnych standardów 
powinny odbywać się z poszanowaniem
obowiązujących traktatów;

1. przypomina, że z uwagi na 
wiarygodność instytucji unijnych oraz w 
celu uniknięcia podwójnych standardów, 
należy wdrożyć przejrzysty i systematyczny 
proces oceny, aby zapewnić poszanowanie
obowiązujących traktatów;

__________________
1 Dokument roboczy II w sprawie stanu 
praw podstawowych w Unii Europejskiej 
w 2012 r., sprawozdawca: Louis Michel, s. 
3.

Or. en

Poprawka 4
Birgit Sippel

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. uwzględniając, że art. 18 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
zakazuje wszelkiej bezpośredniej lub 
pośredniej dyskryminacji ze względu na 
przynależność państwową;

Or. en

Poprawka 5
Birgit Sippel
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Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. uwzględniając, że zgodnie z art. 151 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, Unia Europejska ma na 
celu promowanie zatrudnienia oraz 
poprawę warunków życia i pracy, tak aby 
umożliwić ich wyrównanie z 
jednoczesnym zachowaniem postępu, 
odpowiednią ochronę socjalną, dialog 
między partnerami społecznymi, rozwój 
zasobów ludzkich pozwalający podnosić i 
utrzymać poziom zatrudnienia oraz 
przeciwdziałanie wykluczeniu;

Or. en

Poprawka 6
Birgit Sippel

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. uwzględniając prawo do swobodnego 
zgromadzania się oraz do swobodnego 
stowarzyszania się określone w art. 12 
Karty praw podstawowych oraz to, że 
autonomia partnerów społecznych 
wymaga poszanowania w każdym 
wypadku zgodnie z art. 152 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 7
Birgit Sippel

Projekt opinii
Ustęp 1 d (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1d. uwzględniając prawo obywateli 
europejskich do świadczeń z 
zabezpieczenia społecznego oraz do usług 
społecznych zgodnie z art. 34 Karty praw 
podstawowych;

Or. en

Poprawka 8
Birgit Sippel

Projekt opinii
Ustęp 1 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1e. uwzględniając, że prawo do rokowań i 
działań zbiorowych stanowi prawo 
podstawowe zgodnie z art. 28 Karty praw 
podstawowych;

Or. en

Poprawka 9
Jean Lambert
w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przypomina, że Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest 
sądem właściwym dla stosowania 
traktatów oraz norm prawa wtórnego, czyli 
również Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej, w tym także w obszarze 
zatrudnienia2, zaś kwestie sporne należy 
rozwiązywać w drodze odpowiedniego, 
przejrzystego i uczciwego postępowania 

2. przypomina, że Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest 
sądem właściwym dla stosowania 
traktatów oraz norm prawa wtórnego, czyli 
również Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej, w tym także w obszarze 
zatrudnienia2, zaś kwestie sporne należy 
rozwiązywać w drodze odpowiedniego, 
przejrzystego i uczciwego postępowania 
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(„prawo do rzetelnego procesu 
sądowego”), szczególnie w określonych 
w art. 7 TUE przypadkach „poważnego i 
stałego” naruszenia, i że obecnie 
stosownie reprezentowane państwa 
członkowskie w odpowiedni sposób i we 
właściwym czasie mogą także wyrazić 
swoje stanowisko przed Trybunałem, o ile 
nie zgadzają się z oceną Komisji 
Europejskiej; podkreśla również, że 
Parlament Europejski nie może 
podejmować działań zamiast Komisji 
Europejskiej i Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej, ponieważ Parlament
Europejski nie jest organem 
egzekwowania prawa;

(„prawo do rzetelnego procesu 
sądowego”);

__________________ __________________
2 Art. 16 i 22 Karty praw podstawowych 
Unii Europejskiej w sprawie C-202/11 
Anton Las przeciwko PSA Antwerp NV, 
wyrok Trybunału z dnia 16 kwietnia 
2013 r.

2 Art. 16 i 22 Karty praw podstawowych 
Unii Europejskiej w sprawie C-202/11 
Anton Las przeciwko PSA Antwerp NV, 
wyrok Trybunału z dnia 16 kwietnia 
2013 r.

Or. en

Poprawka 10
Birgit Sippel

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przypomina, że Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest 
sądem właściwym dla stosowania 
traktatów oraz norm prawa wtórnego, 
czyli również Karty praw podstawowych 
Unii Europejskiej, w tym także w obszarze 
zatrudnienia2, zaś kwestie sporne należy 
rozwiązywać w drodze odpowiedniego, 
przejrzystego i uczciwego postępowania
(„prawo do rzetelnego procesu 
sądowego”), szczególnie w określonych 
w art. 7 TUE przypadkach „poważnego i 

2. przypomina, że Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
wykorzystuje Kartę praw podstawowych
jako poradnik do interpretacji sporów 
dotyczących praw socjalnych i 
pracowniczych oraz że tego rodzaju spory 
mogą stać się przedmiotem postępowania 
w drodze pytań prejudycjalnych 
zadawanych przez sądy krajowe (art. 267 
TFUE) kwestionujących stosowanie 
prawa Unii przez państwa członkowskie, 
co może naruszać podstawowe prawa
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stałego” naruszenia, i że obecnie stosownie 
reprezentowane państwa członkowskie w 
odpowiedni sposób i we właściwym czasie 
mogą także wyrazić swoje stanowisko 
przed Trybunałem, o ile nie zgadzają się z 
oceną Komisji Europejskiej; podkreśla 
również, że Parlament Europejski nie 
może podejmować działań zamiast 
Komisji Europejskiej i Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, 
ponieważ Parlament Europejski nie jest 
organem egzekwowania prawa;

socjalne pracowników, o których mowa w 
Karcie; podkreśla, że prawo do rzetelnego 
procesu sądowego, szczególnie w 
określonych w art. 7 TUE przypadkach 
„poważnego i stałego” naruszenia, i że 
obecnie stosownie reprezentowane państwa 
członkowskie w odpowiedni sposób i we 
właściwym czasie mogą także wyrazić 
swoje stanowisko przed Trybunałem, o ile 
nie zgadzają się z oceną Komisji 
Europejskiej; wyraża zadowolenie, że 
Komisja zapowiedziała wniosek dotyczący 
utworzenia nowego mechanizmu 
mającego na celu egzekwowanie wartości 
wymienionych w art. 2 Traktatu o Unii 
Europejskiej;

__________________
2 Art. 16 i 22 Karty praw podstawowych 
Unii Europejskiej w sprawie C-202/11 
Anton Las przeciwko PSA Antwerp NV, 
wyrok Trybunału z dnia 16 kwietnia 
2013 r.

Or. en

Poprawka 11
Ádám Kósa

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. uważa, że aby w pełni wykorzystać 
możliwości traktatów należy 
przeprowadzić obiektywne i porównawcze 
oceny pod kątem precyzyjnego 
zrównoważenia indywidualnych i 
zbiorowych praw pracowniczych w drodze 
odwołania do ustawodawstwa krajowego 
oraz z poszanowaniem kompetencji 
krajowych;

Or. en
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Poprawka 12
Ádám Kósa

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. podkreśla, że kryzys finansowy i 
gospodarczy oraz środki podjęte w celu 
walki z nim dotknęły w sposób poważny 
najuboższe warstwy społeczeństwa w 
przeciwieństwie do osób i urzędników, 
którzy w sposób nieodpowiedzialny 
wywołali kryzys, jak również apeluje o 
szczególną uwagę oraz zastosowanie 
właściwych i bardziej zdecydowanych 
środków w tej sprawie tak, aby podobna 
sytuacja nie powtórzyła się już nigdy w 
przyszłości;

Or. en

Poprawka 13
Jean Lambert
w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. mając na uwadze, że sam Parlament 
Europejski podkreślał, iż obowiązujące 
Traktaty już w tej chwili zapewniają Unii 
szerokie kompetencje odnośnie do praw 
podstawowych3 oraz że na podstawie art. 
51 Karty praw podstawowych we 
wszystkich kwestiach, w których stosuje 
się prawo Unii, w zakresie wykonywania 
tego prawa do państw członkowskich mają 
zastosowanie postanowienia Karty;

3. mając na uwadze, że sam Parlament 
Europejski podkreślał, iż obowiązujące 
Traktaty już w tej chwili zapewniają Unii 
szerokie kompetencje odnośnie do praw 
podstawowych3 oraz że na podstawie art. 
51 Karty praw podstawowych we 
wszystkich kwestiach, w których stosuje 
się prawo Unii, w zakresie wykonywania 
tego prawa do państw członkowskich mają 
zastosowanie postanowienia Karty, w tym 
w odniesieniu do niedyskryminacji, 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
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włączenia społecznego i prawa do 
mieszkania;

__________________ __________________
3 Dokument roboczy II w sprawie stanu 
praw podstawowych w Unii Europejskiej 
w 2012 r., sprawozdawca: Louis Michel, s. 
2.

3 Dokument roboczy II w sprawie stanu 
praw podstawowych w Unii Europejskiej 
w 2012 r., sprawozdawca: Louis Michel, s. 
2.

Or. en

Poprawka 14
Birgit Sippel

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina instytucjom unijnym, że w 
interesie ochrony i stosowania praw 
człowieka osiągnięcie spójności oraz 
jednolite i obiektywne wdrażanie na 
poziomie prawa unijnego są możliwe 
wyłącznie poprzez wspieranie istniejących 
procedur gwarancjami, które należy
zapewnić na poziomie traktatów.

4. przypomina instytucjom unijnym, że w 
interesie ochrony i stosowania praw 
człowieka osiągnięcie spójności oraz 
jednolite i obiektywne wdrażanie na 
poziomie prawa unijnego są możliwe 
wyłącznie poprzez wspieranie istniejących 
procedur gwarancjami, które można 
zapewnić na poziomie prawa wtórnego, 
jak również na poziomie traktatów.

Or. en

Poprawka 15
Jean Lambert
w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. przypomina swoją rezolucję z dnia 4 
lipca 2013 r. w sprawie wpływu kryzysu 
na dostęp słabszych grup społecznych do 
usług opieki, w której wzywa państwa 
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członkowskie do przeprowadzenia ocen 
skutków w celu dopilnowania, aby 
podejmowane środki, które mogą mieć 
wpływ na najsłabsze grupy społeczne, były 
zgodne z zasadami określonymi w Karcie 
praw podstawowych UE oraz z dyrektywą 
2000/43/WE wprowadzającą w życie 
zasadę równego traktowania osób bez 
względu na pochodzenie rasowe lub 
etniczne; uważa, że środki 
oszczędnościowe w żadnym wypadku nie 
powinny pozbawiać obywateli dostępu do 
podstawowych usług socjalnych i 
zdrowotnych oraz praw podstawowych.

Or. en

Poprawka 16
Birgit Sippel

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla potrzebę wspólnego 
ustawodawstwa horyzontalnego w sprawie 
niedyskryminacji w celu usunięcia barier 
dla swobodnego przepływu; wzywa Radę 
do zakończenia blokady dotyczącej 
wniosku Komisji, który został już 
przedłożony;

Or. en

Poprawka 17
Birgit Sippel

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4b. zwraca uwagę na fakt, że trojka 
popchnęła już kraje uczestniczące w 
programie w kierunku głębokiej recesji 
poprzez naciski na zmianę wynagrodzeń; 
podkreśla, że autonomia partnerów 
społecznych każdorazowo wymaga 
ochrony i upowszechniania zgodnie z 
Traktatem;

Or. en

Poprawka 18
Jean Lambert
w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. przypomina swoją rezolucję z dnia 14 
września 2011 r. w sprawie strategii UE 
na rzecz przeciwdziałania bezdomności, w 
której wzywa Agencję Praw 
Podstawowych UE (FRA) do szerszego 
zajęcia się skutkami skrajnego ubóstwa i 
wykluczenia społecznego w odniesieniu do 
dostępu obywateli do praw podstawowych 
i możliwości korzystania z nich, przy 
uwzględnieniu, że korzystanie z prawa do 
mieszkania ma zasadnicze znaczenie dla 
pełnego korzystania z praw, w tym praw 
politycznych i socjalnych; wzywa Komisję 
do ścisłego monitorowania, czy prawa 
podstawowe, takie jak ludzka godność są 
przestrzegane w państwach członkowskich 
i do dołożenia wszelkich starań, aby w 
pilnym trybie położyć kres kryminalizacji 
osób bezdomnych.

Or. en
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Poprawka 19
Jean Lambert
w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. przypomina swoją rezolucję z dnia 15 
grudnia 2011 r. w sprawie śródokresowej 
analizy europejskiej strategii na lata 2007-
2012 na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa w 
pracy, w której stwierdza, że prawo do 
zdrowia jest prawem podstawowym oraz że 
każdy pracownik powinien mieć prawnie 
zagwarantowane warunki pracy 
zapewniające poszanowanie jego zdrowia, 
bezpieczeństwa i godności.

Or. en

Poprawka 20
Birgit Sippel

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. podkreśla prawo pracowników 
pracujących w innym kraju UE do 
traktowania ich na równi z pracownikami 
krajowymi w zakresie zatrudnienia, 
wynagrodzenia i innych warunków pracy, 
bez obowiązku żądania pozwolenia na 
pracę, jak również w odniesieniu do 
korzyści podatkowych, możliwości 
przenoszenia świadczeń z zabezpieczenia 
społecznego, prawa do łączenia rodzin 
oraz prawa ich dzieci do nauki;

Or. en
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Poprawka 21
Jean Lambert
w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Projekt opinii
Ustęp 4 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4d. wzywa Komisję do monitorowania 
wdrożenia dyrektywy 2000/78/WE w 
sprawie równego traktowania w zakresie 
zatrudnienia i pracy, w tym jej 
przepisówdotyczących ochrony praw 
zawartych w art. 9, poprzez wszczynanie 
postępowań w sprawie naruszenia 
przeciwko państwom członkowskim, które 
nie dopełnią obowiązku jej 
egzekwowania; wzywa Komisję do 
wzmocnienia prawa do zastępstwa 
prawnego w sporach pracowniczych.

Or. en

Poprawka 22
Birgit Sippel

Projekt opinii
Ustęp 4 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4d. podkreśla, że koordynacja świadczeń z 
zabezpieczenia społecznego stanowi 
konieczny warunek swobodnego 
przepływu; wzywa Komisję do wystąpienia 
z wnioskiem o reformę rozporządzenia 
883/2004/WE w celu przedłużenia okresu 
eksportu świadczeń dla bezrobotnych z 
obecnych trzech do obowiązkowych 
sześciu miesięcy;

Or. en
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Poprawka 23
Birgit Sippel

Projekt opinii
Ustęp 4 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4e. zwraca uwagę na rosnące znaczenie 
transgranicznych rynków pracy oraz 
ogólnej mobilności wewnątrzunijnej. 
Brakuje jednak informacji na temat zasad 
i regulacji dotyczących miejsca pracy, w 
tym praw pracowniczych, warunków 
pracy i zabezpieczenia społecznego; 
podkreśla, że odpowiednia informacja 
stanowi konieczny warunek dla 
możliwości korzystania przez 
pracowników z prawa do swobodnego 
przepływu, podobnie jak w przypadku 
działania przygotowawczego dotyczącego 
ośrodków informacyjnych dla 
pracowników delegowanych.

Or. en

Poprawka 24
Birgit Sippel

Projekt opinii
Ustęp 4 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4f. podkreśla konieczność wprowadzenia 
europejskich ram jakości dla staży, 
określających prawa i obowiązki obu 
stron, sprzyjających mobilności oraz 
chroniących stażystów przed 
wykorzystywaniem;

Or. en
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Poprawka 25
Birgit Sippel

Projekt opinii
Ustęp 4 g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4g. wyraża ubolewanie, że w niektórych 
państwach członkowskich obowiązują 
nadal zasady przejściowe dotyczące 
swobodnego przepływu pracowników; 
podkreśla, że obawy dotyczące 
negatywnych konsekwencji migracji 
pracowników są bezpodstawne, podkreśla, 
że szacunki wskazują, że PKB krajów UE 
15 w perspektywie długoterminowej 
wzrośnie o prawie 1% w wyniku 
mobilności po rozszerzeniu (w latach 
2004-2009)1;
__________________
1 Employment and social developments in 
Europe 2011 (Zatrudnienie i rozwój 
społeczny w Europie 2011), rozdział 6: 
Intra-EU labour mobility and the impact 
of enlargement (Wewnątrzunijna 
mobilność pracowników i wpływ 
rozszerzenia), s. 274.

Or. en

Poprawka 26
Birgit Sippel

Projekt opinii
Ustęp 4 h (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4h. zwraca uwagę na fakt, że ostatnie 
debaty, w których swobodę przepływu 
określono mianem migracji w kierunku 
systemów zabezpieczenia społecznego, nie 
są oparte na faktach2; podkreśla, że 
dyskryminacja stanowi główną przeszkodę 
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dla obywateli europejskich w korzystaniu 
z praw podstawowych; podkreśla, że 
obywatele Unii zamieszkujący na stałe w 
państwie członkowskim korzystają z 
prawa do równego traktowania w zakresie 
zabezpieczenia społecznego zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004;
__________________
2 Zob. A fact finding analysis on the 
impact on the Member States' social 
security systems of the entitlements of 
non-active intra-EU migrants to special 
non-contributory cash benefits and 
healthcare granted on the basis of 
residence (Analiza mająca na celu 
ustalenie faktów w sprawie wpływu 
uprawnień do specjalnych świadczeń 
pieniężnych o charakterze nieskładkowym 
i opieki zdrowotnej przysługujących 
nieaktywnym migrantom 
wewnątrzunijnym na podstawie miejsca 
pobytu na systemy zabezpieczenia 
społecznego państw członkowskich, DG 
ds. Zatrudnienia, Sprawozdanie końcowe 
przedłożone przez ICF GHK we 
współpracy z Milieu Ltd., 14 października 
2013 r.

Or. en

Poprawka 27
Birgit Sippel

Projekt opinii
Ustęp 4 i (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4i. podkreśla konieczność, aby Komisja i 
państwa członkowskie zintensyfikowały 
swoje działania na rzecz rozwoju i 
zagwarantowania praw pracowniczych 
oraz socjalnych praw podstawowych, co 
stanowić będzie kluczowy krok do 
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zapewnienia w Unii Europejskiej równego 
traktowania, godnej pracy i płacy 
zapewniającej utrzymanie;

Or. en

Poprawka 28
Birgit Sippel

Projekt opinii
Ustęp 4 j (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4j. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby uznały ofiary wszelkich 
form wykorzystywania pracowników, 
pracy nierejestrowanej, pracy 
przymusowej, handlu siłą roboczą lub 
innych form naruszania praw 
pracowniczych za ofiary wykorzystywania 
sprzecznego z podstawowymi prawami 
człowieka przysługującymi pracownikom;

Or. en

Poprawka 29
Birgit Sippel

Projekt opinii
Ustęp 4 k (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4k. podkreśla potrzebę, aby państwa 
członkowskie wzmocniły inspekcje pracy 
w celu skutecznej walki z handlem siłą 
roboczą, pracą przymusową, 
wykorzystywaniem pracowników, pracą 
nierejestrowaną i innymi formami 
naruszeń podstawowych praw człowieka 
przysługujących pracownikom;

Or. en
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Poprawka 30
Birgit Sippel

Projekt opinii
Ustęp 4 l (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4l. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do uznania prawa pracowników do 
bezpiecznych i higienicznych warunków 
pracy, o których mowa w art. 3 
Europejskiej karty społecznej, uznając je 
za niezbędne dla pracowników z punktu 
widzenia możliwości prowadzenia 
godnego życia oraz mając na celu 
zapewnienie poszanowania ich praw 
podstawowych;

Or. en

Poprawka 31
Birgit Sippel

Projekt opinii
Ustęp 4 m (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4m. podkreśla znaczenie roli partnerów 
społecznych w rokowaniach zbiorowych 
dla zapewnienia przestrzegania praw 
podstawowych i równego traktowania 
pracownika, szczególnie młodzieży, kobiet, 
osób niepełnosprawnych i innych grup w 
niekorzystnej sytuacji społecznej na rynku 
pracy;

Or. en
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