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SWOBODNY PRZEPŁYW PRACOWNIKÓW

Jedną z czterech swobód, z których korzystają obywatele UE, jest swobodny przepływ
pracowników. Obejmuje on prawo pracowników do przemieszczania się i pobytu, prawo
wjazdu i pobytu członków rodziny oraz prawo do podejmowania pracy w innym
państwie członkowskim UE i bycia traktowanym na równi z obywatelami tego państwa
członkowskiego. W niektórych państwach wprowadzono ograniczenia w stosunku do
obywateli pochodzących z nowych państw członkowskich. Przepisy dotyczące dostępu
do świadczeń społecznych kształtuje obecnie przede wszystkim orzecznictwo Trybunału
Sprawiedliwości.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 3 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE); art. 4 ust. 2 lit. a), art. 20, 26 i 45–48 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).
Dyrektywa 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego
przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich; rozporządzenie (UE)
nr 492/2011 w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii; rozporządzenie
(WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz jego
rozporządzenie wykonawcze (WE) nr 987/2009.
Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

CELE

Swobodny przepływ pracowników jest jedną z podstawowych zasad UE. Zapisano ją w art. 45
TFUE jako podstawowe prawo pracowników. Swobodny przepływ pracowników obejmuje
zniesienie wszelkiej dyskryminacji ze względu na przynależność państwową pracowników
z różnych państw członkowskich w zakresie zatrudnienia, wynagrodzenia i innych warunków
pracy i zatrudnienia.

OSIĄGNIĘCIA

Według danych Eurostatu pod koniec 2014 r. 3 % obywateli UE (15,3 mln osób)
mieszkało w państwie członkowskim innym niż państwo, którego są obywatelami. W sondażu
Eurobarometru z 2010 r. 10 % respondentów w UE odpowiedziało, że w przeszłości mieszkało
i pracowało w innym państwie, a 17 % respondentów ma zamiar skorzystać w przyszłości
z prawa do swobodnego przemieszczania się.
A. Aktualne ogólne zasady dotyczące swobodnego przepływu
Każdy obywatel dowolnego państwa członkowskiego ma prawo poszukiwać zatrudnienia
w innym państwie członkowskim zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi
pracowników krajowych. Krajowe urzędy pracy przyjmującego państwa członkowskiego są
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zobowiązane udzielić mu takiej samej pomocy jak obywatelom tego państwa, bez dyskryminacji
ze względu na przynależność państwową. Ponadto ma on prawo przebywać w państwie
przyjmującym przez czas potrzebny do poszukiwania pracy, złożenia podania o pracę i przejścia
procesu rekrutacji. Prawo to dotyczy w równym stopniu wszystkich pracowników z innych
państw członkowskich, bez względu na to, czy są zatrudnieni na czas nieokreślony, czy
są pracownikami sezonowymi lub transgranicznymi bądź osobami świadczącymi usługi.
Pracowników nie można dyskryminować na przykład ze względu na wymogi językowe, które
nie mogą wykraczać poza to, co jest uzasadnione i niezbędne do wykonywania danej pracy.
Powyższe przepisy nie mają zastosowania do pracowników delegowanych, którzy nie
korzystają z prawa do swobodnego przemieszczania się: zamiast tego, to pracodawcy
korzystają ze swobody świadczenia usług, aby wysłać pracowników za granicę na czas
określony. Pracownicy delegowani chronieni są tylko na mocy dyrektywy dotyczącej
delegowania pracowników (dyrektywa 96/71/WE), która przewiduje pewne minimalne
warunki zatrudnienia w państwie przyjmującym, oraz powiązanej dyrektywy w sprawie
jej egzekwowania (dyrektywa 2014/67/UE) w celu zapobieżenia podcinaniu cenowemu
lokalnych usługodawców. Z uwagi na znaczne różnice między państwami członkowskimi,
jeśli chodzi o delegowanie pracowników, Komisja zaproponowała w marcu 2016 r. przegląd
dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników, obejmujący zmianę perspektywy w kwestii
jednakowego wynagradzania tej samej pracy w tym samym miejscu. Do maja 2016 r. jedenaście
parlamentów narodowych uruchomiło procedurę „żółtej kartki” ze względu na zastrzeżenia
dotyczące zasady pomocniczości. W lipcu 2016 r. Komisja ponownie rozpatrzyła zgłoszone
zastrzeżenia, jednak postanowiła podtrzymać swój pierwotny wniosek. Wniosek ten jest obecnie
omawiany w Parlamencie.
1. Prawo pracowników do przemieszczania się i prawo pobytu
Dyrektywa 2004/38/WE wprowadza obywatelstwo UE jako podstawowy status obywateli
państw członkowskich korzystających z prawa do swobodnego przemieszczania się i pobytu
na terytorium UE. Każdy obywatel UE ma prawo pobytu na terytorium innego państwa
UE przez pierwsze trzy miesiące bez żadnych warunków czy formalności poza wymogiem
posiadania ważnego dokumentu tożsamości lub paszportu. W przypadku dłuższego pobytu
przyjmujące państwo członkowskie może wymagać od danego obywatela zarejestrowania
pobytu w rozsądnym i niedyskryminującym terminie.
Prawo pracowników migrujących do pobytu przez okres dłuższy niż trzy miesiące podlega
pewnym warunkom, które różnią się w zależności od statusu tych osób: w przypadku obywateli
UE, którzy nie są pracownikami lub osobami prowadzącymi działalność na własny rachunek,
prawo pobytu uzależnione jest od posiadania przez nich wystarczających środków, aby nie
stać się obciążeniem dla systemu pomocy społecznej przyjmującego państwa członkowskiego,
oraz od posiadania ubezpieczenia zdrowotnego. Obywatele UE po pięcioletnim, nieprzerwanym
okresie legalnego zamieszkiwania w przyjmującym państwie członkowskim nabywają prawo
stałego pobytu.
Na mocy dyrektywy 2004/38/WE zmieniono rozporządzenie nr 1612/68/EWG w odniesieniu
do łączenia rodzin i rozszerzono definicję „członka rodziny” (uprzednio obejmowała ona
jedynie współmałżonka, zstępnych do lat 21 lub dzieci oraz wstępnych pozostających na
utrzymaniu) o partnerów z zarejestrowanych związków, jeśli w prawie przyjmującego państwa
członkowskiego uznano związki zarejestrowane za równoważne małżeństwu. Niezależnie od
przynależności państwowej tym członkom rodziny przysługuje prawo pobytu w tym samym
państwie co dany pracownik.
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2. Zatrudnienie
Jeśli chodzi o warunki pracy i zatrudnienia na terytorium przyjmującego państwa
członkowskiego, pracownicy, którzy są obywatelami innego państwa członkowskiego, nie
mogą być z powodu przynależności państwowej traktowani odmiennie od obywateli
tego państwa. Dotyczy to zwłaszcza kwestii związanych z rekrutacją, zwolnieniem,
wynagrodzeniem oraz szkoleniami zawodowymi i programami przekwalifikowania. Obywatele
państwa członkowskiego zatrudnieni na terenie innego państwa członkowskiego korzystają
z takich samych przywilejów socjalnych i podatkowych oraz dostępu do mieszkań jak
pracownicy krajowi oraz mają prawo do równego traktowania pod względem korzystania z praw
związkowych.
Prawo do pozostania w państwie przyjmującym po zaprzestaniu pracy ustanowiono na mocy
dyrektywy 2004/38/WE. Osoby poszukujące pracy mają prawo pobytu przez okres dłuższy niż
sześć miesięcy (TSUE, sprawa C-292/89 Antonissen) bez obowiązku spełnienia jakichkolwiek
warunków, jeżeli nadal starają się o zatrudnienie w przyjmującym państwie członkowskim oraz
mają realną szansę znalezienia pracy; w tym okresie nie mogą zostać wydaleni. Po nabyciu
prawa stałego pobytu w przyjmującym państwie członkowskim obywatele UE nie podlegają
już żadnym warunkom (takim jak posiadanie wystarczających środków finansowych) i w razie
konieczności mogą – w taki sam sposób jak krajowcy – zwracać się o pomoc społeczną
w przyjmującym państwie członkowskim.
Od czasu wprowadzenia obywatelstwa UE TSUE rozszerzył dostęp do świadczeń społecznych
na obywateli UE mieszkających w innym państwie członkowskim (sprawy C-184/99 Grzelczyk,
C-224/98 D’Hoop). Obecnie przedmiotem intensywnych dyskusji jest status osób dopiero
wchodzących na rynek pracy, ponieważ osoby te nie mają statusu pracownika, który
mogłyby utrzymać. W sprawach C-138/02 Collins i C-22/08 Vatsouras TSUE uznał, że
obywatele UE mają prawo do równego dostępu do świadczenia finansowego, które ma
ułatwić osobom poszukującym pracy dostęp do rynku pracy; w związku z tym świadczenia
takiego nie można uznać za „pomoc społeczną”, do której dostęp jest wykluczony na mocy
dyrektywy 2004/38/WE. Jednak państwa członkowskie mogą wymagać rzeczywistego związku
między osobą poszukującą pracy a rynkiem pracy przedmiotowego państwa członkowskiego.
Ponadto w wyroku w sprawie Alimanovic (C-67/14) TSUE dodatkowo sprecyzował sytuację
pracowników uprzednio zatrudnionych. Osoby, o które chodzi, były zatrudnione, w wyniku
czego zachowały status pracownika przez kolejne sześć miesięcy po utracie zatrudnienia (art. 7
ust. 3 lit. c) dyrektywy). TSUE uznał jednak, że po upływie tego okresu obywatele UE mogą
żądać traktowania na równi z obywatelami tego państwa członkowskiego i tym samym dostępu
do pomocy społecznej jedynie wtedy, gdy ich pobyt w danym państwie członkowskim spełnia
warunki dyrektywy. Chociaż art. 14 ust. 4 lit. b) dyrektywy zakazuje wydalenia bezrobotnego
obywatela UE, dopóki kontynuuje on poszukiwanie pracy, art. 24 ust. 2 wyraźnie umożliwia
państwu członkowskiemu odmowę udzielania pomocy społecznej obywatelowi UE, którego
prawo pobytu opiera się wyłącznie na tym przepisie o niewydaleniu. TSUE uznał ponadto, że
w przeciwieństwie do decyzji o wydaleniu, w przypadku których musi zostać uwzględniona
indywidualna sytuacja obywatela UE, indywidualna ocena nie jest wymagana, gdy chodzi
o dostęp do pomocy społecznej.
Z drugiej strony ubieganie się o świadczenia przez nieaktywnych zawodowo obywateli UE
może zostać uzależnione od legalności ich pobytu, co samo w sobie zakłada posiadanie
wystarczających środków finansowych. Jednak w wyroku, jaki zapadł w sprawie Brey
(C-140/12), TSUE uznał, że sam fakt ubiegania się o świadczenie nie wystarcza do
udowodnienia, że dana osoba nie jest w stanie się utrzymać, oraz że przy ocenie obciążeń,
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jakie przyznanie świadczenia nałożyłoby na krajowy system opieki społecznej, należy
rozważać szczególne okoliczności każdego przypadku. W sprawie Brey TSUE potwierdził
swoje orzeczenie w sprawie Trojani (C-456/02), zgodnie z którym o ile nieaktywny
zawodowo obywatel nie został wydalony, jego prawo do równego traktowania, jeśli chodzi
o świadczenia społeczne, pozostaje nienaruszone. Ostatnio jednak TSUE znacznie odszedł
od tego orzecznictwa, odrzucając prawo do świadczeń nieaktywnego zawodowo obywatela
UE, który przybył do przyjmującego państwa członkowskiego wyłącznie w celu ubiegania
się o świadczenia (sprawa C-333/13 Dano): TSUE uznał, że prawo do równego traktowania,
które obejmowałoby dostęp do świadczeń, zakłada na mocy dyrektywy 2004/38/WE legalność
pobytu, co w przypadku skarżącego nie miało miejsca z powodu braku wystarczających
środków finansowych. W 2016 r. TSUE potwierdził precedensy orzecznictwa (sprawa
C-308/14, Komisja przeciwko Zjednoczonemu Królestwu), utrzymując, że nic nie stoi na
przeszkodzie temu, by przyznawanie świadczeń społecznych obywatelom Unii, którzy nie są
czynni zawodowo, było uzależnione od wymogu spełnienia przez nich warunków posiadania
prawa do legalnego pobytu w przyjmującym państwie członkowskim.
Wydając takie orzeczenie, TSUE najwyraźniej umożliwia państwom członkowskim odmowę
równego dostępu do świadczeń społecznych bez konieczności zakończenia pobytu
nieaktywnego zawodowo obywatela. To nowe podejście może zagrozić spójności społecznej
w przyjmujących państwach członkowskich, gdyż tworzy podklasę obywateli UE, którzy
nie mogą zostać wydaleni, ale muszą obywać się bez pomocy społecznej, jaką otrzymują
obywatele tego państwa członkowskiego znajdujący się w takiej samej sytuacji. W związku
z kształtowaniem przepisów przez TSUE w taki sposób Komisja w swoim wniosku
w sprawie zmiany zasad koordynacji zabezpieczenia społecznego proponuje sprecyzowanie
praw wyjeżdzających za granicę obywateli UE, którzy nie są czynni zawodowo (5.10.4).
Ponadto art. 35 dyrektywy wyraźnie daje państwom członkowskim prawo do wycofania
każdego prawa nadanego na mocy tej dyrektywy w przypadku nadużycia lub oszustwa.
B. Ograniczenia swobodnego przepływu
Traktat zezwala państwu członkowskiemu na odmowę obywatelowi UE wjazdu na jego
terytorium lub prawa pobytu ze względu na politykę publiczną, bezpieczeństwo publiczne
lub zdrowie publiczne. Takie środki muszą być umotywowane indywidualnym zachowaniem
osoby, której dotyczą, a zachowanie takie musi stanowić wystarczająco poważne i rzeczywiste
zagrożenie dla podstawowych interesów państwa. Pod tym względem dyrektywa 2004/38/WE
przewiduje szereg gwarancji proceduralnych.
Zgodnie z art. 45 ust. 4 TFUE swobodny przepływ pracowników nie ma zastosowania do
zatrudnienia w administracji publicznej, jednak odstępstwo to zostało zinterpretowane w bardzo
restrykcyjny sposób przez TSUE, według którego jedynie stanowiska wiążące się z pełnieniem
władzy publicznej i odpowiedzialnością za ochronę ogólnego interesu państwa (takiego jak
bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa), mogą być zastrzeżone dla własnych
obywateli.
W okresie przejściowym po przystąpieniu nowych państw członkowskich można stosować
pewne warunki ograniczające swobodny przepływ pracowników z tych państw członkowskich,
do nich i między nimi. Te ograniczenia nie obejmują podróży za granicę lub działalności
na własny rachunek i mogą być zróżnicowane w zależności od państwa członkowskiego.
Okresy przejściowe obowiązujące po przystąpieniu Bułgarii i Rumunii w 2007 r. zostały
zniesione w dniu 1 stycznia 2014 r. Obecnie istnieje okres przejściowy w stosunku do obywateli
Chorwacji, który musi zostać zniesiony najpóźniej do lipca 2020 r.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_5.10.4.pdf
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C. Działania wspierające swobodny przepływ
Zgodnie z podstawową zasadą każdy obywatel UE powinien mieć możliwość swobodnego
wykonywania swojego zawodu w dowolnym państwie członkowskim. Praktyczne wdrożenie
tej zasady często utrudniają jednak krajowe wymogi dotyczące wykonywania niektórych
zawodów w państwie przyjmującym. Aby uelastycznić rynki pracy i zachęcić do bardziej
automatycznego uznawania kwalifikacji, zreformowano system uznawania kwalifikacji
zawodowych. W dyrektywie 2005/36/WE (zmienionej dyrektywą 2013/55/UE) w sprawie
uznawania kwalifikacji zawodowych dokonano konsolidacji i aktualizacji 15 obowiązujących
dyrektyw, które obejmują prawie wszystkie przepisy dotyczące uznawania kwalifikacji (3.1.5),
a także przewidziano innowacyjne elementy, takie jak europejska legitymacja zawodowa oraz
wzajemna ocena zawodów regulowanych.
W sieci współpracy EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) uczestniczą Komisja, publiczne
służby zatrudnienia z UE i państw członkowskich EOG oraz inne organizacje partnerskie,
a także Szwajcaria (zob. 5.10.3). W oparciu o rozporządzenie 2016/589 (które zastąpiło
poprzednie rozporządzenie 492/2011) EURES, wprowadzając funkcję automatycznego
dopasowywania umiejętności osób poszukujących pracy do ofert pracy, udoskonalił od
2016 r. swe narzędzia umożliwiające samodzielne korzystanie z platform cyfrowych, tak aby
stać się prawdziwie ogólnoeuropejskim portalem mobilności zawodowej. Obecnie państwa
członkowskie powinny udostępniać na portalu EURES wszystkie oferty zatrudnienia i podania
o pracę publikowane na szczeblu krajowym, a portal powinien dostarczać ogólnych informacji
na temat warunków życia i pracy w kraju docelowym, w tym o kursach językowych, oraz
udzielać bardziej spersonalizowanych porad dotyczących kariery zawodowej i rekrutacji. Portal
zapewni również większy udział w sieci partnerów społecznych oraz lepsze wsparcie dla
partnerstw transgranicznych.
UE podjęła szereg działań zmierzających do stworzenia otoczenia sprzyjającego mobilności
pracowników. Obejmują one:
— europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego oraz dyrektywę w sprawie transgranicznej

opieki zdrowotnej,

— koordynację systemów zabezpieczenia społecznego dzięki rozporządzeniu (WE)
nr 883/2004 i rozporządzeniu wykonawczemu (WE) nr 987/2009 (5.10.4),

— przyjęcie w kwietniu 2014 r. dyrektywy 2014/50/UE w sprawie minimalnych wymogów
służących zwiększeniu mobilności pracowników między państwami członkowskimi dzięki
łatwiejszemu nabywaniu i zachowywaniu uprawnień do dodatkowych emerytur,

— przyjęcie w kwietniu 2014 r. dyrektywy 2014/54/UE w sprawie środków ułatwiających
korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przypływu
pracowników, która wyraźnie przewiduje nowe środki dochodzenia praw przez
dyskryminowanych pracowników.

ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Parlament Europejski uznaje wszystkie zagadnienia związane z zatrudnieniem za główne
priorytety UE i zawsze podkreślał, że UE i jej państwa członkowskie powinny koordynować
wysiłki w tym względzie i wspierać swobodny przepływ pracowników, będący jednym
z celów urzeczywistnionego rynku wewnętrznego. Parlament odgrywa aktywną rolę w budowie
i usprawnianiu rynku wewnętrznego i zawsze energicznie wspierał starania Komisji w tej
dziedzinie.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_3.1.5.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_5.10.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_5.10.4.pdf
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W rezolucji z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie respektowania fundamentalnego prawa do
swobodnego przepływu w UE Parlament przypomniał, że prawa do swobodnego przepływu
w celach zawodowych nie można kojarzyć z nieprawnym wykorzystywaniem systemów
zabezpieczenia społecznego (zob. również wyrok TSUE w sprawie C-413/01 Ninni-Orasche),
oraz wezwał państwa członkowskie do powstrzymania się od wszelkich działań mogących
naruszać prawo do swobodnego przepływu.
Jeśli chodzi o koordynację systemów zabezpieczenia społecznego, w rezolucji ze stycznia
2014 r. w sprawie ochrony socjalnej dla wszystkich Parlament wzywa Komisję do przeglądu
przepisów, a także do monitorowania wdrażania i koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego w celu zachowania uprawnień do świadczeń posiadanych przez unijnych
pracowników migrujących.
Marion Schmid-Drüner
06/2017
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