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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. Ograniczenia stosuje się w odniesieniu
do służby publicznej. Funkcję specjalnej agencji do spraw swobodnego przepływu
pracowników, w tym pracowników delegowanych, pełni Europejski Urząd ds. Pracy.

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).

CELE

Od powstania UE swobodny przepływ pracowników jest jedną z jej podstawowych
zasad. Ustanowiony w art. 45 TFUE, należy do podstawowych praw pracowników
i stanowi uzupełnienie swobodnego przepływu towarów, kapitału i usług na jednolitym
rynku europejskim. Swobodny przepływ pracowników oznacza zniesienie wszelkiej
dyskryminacji ze względu na przynależność państwową w zakresie zatrudnienia,
wynagrodzenia i innych warunków pracy i zatrudnienia. Ponadto artykuł ten stanowi,
że pracownik UE ma prawo do przyjęcia oferty zatrudnienia, do swobodnego
przemieszczania się po terytorium państwa, do przebywania w nim w celu podjęcia
pracy oraz do pozostawania w nim pod pewnymi warunkami po ustaniu zatrudnienia.

OSIĄGNIĘCIA

Według danych Eurostatu w 2020 r. 3,8% (wzrost w stosunku do 2,4% w 2009 r.)
obywateli UE w wieku produkcyjnym (20-64 lat) mieszkało w państwie UE innym
niż kraj, którego są obywatelami. Ponadto odnotowano 1,5 mln pracowników
transgranicznych i 3,7 mln pracowników delegowanych. Liczba pracowników
delegowanych obniżyła się z 4,5 mln w 2019 r. ze względu na ograniczenia związane
z pandemią. W porównaniu z 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób przemieszczających
się również spadł o 2,6 punktu procentowego do 72,7%, natomiast w przypadku
wskaźnika zatrudnienia pracowników niemobilnych odnotowano mniejszy spadek –
o 0,5 punktu procentowego do 73,3%. Państwa członkowskie znacznie się między
sobą różnią, jeśli chodzi o odsetek migrujących obywateli UE – wynosi on od 0,8%
w Niemczech do 18,6% w Rumunii.
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A. Aktualne ogólne zasady dotyczące swobodnego przepływu
Od lat 60. XX wieku prawo do swobodnego przepływu pracowników
zapisywano w różnych rozporządzeniach i dyrektywach. Kilkakrotnie unowocześniano
rozporządzenie ustanawiające w sprawie swobodnego przepływu pracowników
(rozporządzenie 1612/68) oraz dyrektywę uzupełniającą w sprawie zniesienia
ograniczeń w przemieszczaniu się i pobycie pracowników (dyrektywa Rady 68/360).
Obecnie kluczowe przepisy UE to dyrektywa 2004/38/WE w sprawie prawa do
przemieszczania się i pobytu, rozporządzenie 492/2011 w sprawie swobodnego
przepływu pracowników oraz rozporządzenie 2019/1149 ustanawiające Europejski
Urząd ds. Pracy.
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 obywateli Unii do pobytu przez okres dłuższy niż trzy miesiące podlega
pewnym warunkom: w przypadku osób, które nie są pracownikami lub nie prowadzą
działalności na własny rachunek, prawo pobytu uzależnione jest od posiadania przez
nie wystarczających środków, aby nie stać się obciążeniem dla systemu pomocy
społecznej przyjmującego państwa członkowskiego, oraz od posiadania ubezpieczenia
zdrowotnego. Studentom i osobom uczestniczącym w szkoleniu zawodowym również
przysługuje prawo pobytu, podobnie jak osobom bezrobotnym (nie z własnej woli),
które zarejestrowały się jako bezrobotne.
Obywatele UE po pięcioletnim, nieprzerwanym okresie legalnego zamieszkiwania
w przyjmującym państwie członkowskim nabywają prawo stałego pobytu.
Na mocy dyrektywy zmodernizowano pojęcie łączenia rodzin przez rozszerzenie
definicji „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.
2. Zatrudnienie
W rozporządzeniu nr 492/2011 ustanowiono przepisy dotyczące zatrudnienia,
równego traktowania i rodzin pracowników. Każdy obywatel dowolnego państwa
członkowskiego ma prawo poszukiwać zatrudnienia w innym państwie członkowskim
zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi pracowników krajowych. Państwa
członkowskie nie mogą stosować żadnych praktyk dyskryminacyjnych, takich jak
oferowanie pracy tylko swoim obywatelem lub wymaganie umiejętności językowych
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wykraczających poza to, co jest uzasadnione i niezbędne do wykonywania danego
zawodu. Ponadto pracownik migrujący jest uprawniony do otrzymania w krajowym
urzędzie pracy przyjmującego państwa członkowskiego takiej samej pomocy jak
obywatel tego państwa, a także ma 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.
Powyższe przepisy nie mają jednak zastosowania do pracowników delegowanych,
ponieważ nie korzystają oni 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 są chronieni
na podstawie dyrektywy o delegowaniu pracowników (dyrektywa UE 2018/957
zmieniająca dyrektywę 96/71/WE), która przewiduje takie same zasady wynagradzania
jak zasady odnoszące się do pracowników miejscowych w państwie przyjmującym
i reguluje okres, po którym obowiązuje prawo pracy państwa przyjmującego (2.1.13).
Jeżeli chodzi o warunki pracy i zatrudnienia na terytorium przyjmującego
państwa członkowskiego, obywatele jednego państwa członkowskiego pracujący
w innym państwie członkowskim korzystają z takich samych świadczeń socjalnych
i podatkowych oraz dostępu do mieszkań jak pracownicy krajowi. Ponadto mają oni
prawo do równego traktowania pod względem korzystania z praw związkowych.
Przepisy antydyskryminacyjne mają zastosowanie również do dzieci pracowników
migrujących. Państwa członkowskie powinny zachęcać te dzieci do uczestnictwa
w kształceniu i szkoleniu zawodowym, aby ułatwić ich integrację.
Ponadto art. 35 dyrektywy 2004/38/WE wyraźnie daje państwom członkowskim prawo
do wycofania każdego prawa nadanego na mocy tej dyrektywy w przypadku nadużycia
lub oszustwa.
3. Orzecznictwo dotyczące swobodnego przepływu pracowników
Od czasu wprowadzenia obywatelstwa UE Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
(TSUE) uszczegółowił interpretację dyrektywy w szeregu orzeczeń dotyczących
swobodnego przepływu pracowników. Specjalna internetowa baza danych Komisji
zawiera orzecznictwo w tej dziedzinie.
Jeśli chodzi o pobyt, 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.
Inne sprawy dotyczą dostępu do świadczeń społecznych. TSUE rozszerzył dostęp
na obywateli UE mieszkających w innym państwie członkowskim (sprawy C-184/99
Grzelczyk, C-224/98 D’Hoop). 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,
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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.
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. Obecnie nie obowiązują żadne okresy
przejściowe.
W związku z brexitem 31 grudnia 2020 r. zakończył się swobodny przepływ
pracowników między Zjednoczonym Królestwem a UE-27. Prawa obywateli UE-27
już mieszkających i pracujących w Zjednoczonym Królestwie oraz obywateli
Zjednoczonego Królestwa, którzy mieszkają i pracują w UE-27, objęto umową
o wystąpieniu. Daje ona tym obywatelom prawo dalszego pobytu lub pracy, gwarantuje
niedyskryminację i chroni ich prawa do zabezpieczenia społecznego. Wszystkie
sytuacje transgraniczne związane z zabezpieczeniem społecznym, które zaistniały po
1 stycznia 2021 r., są objęte umową o handlu i współpracy między UE a Zjednoczonym
Królestwem.
C. Działania wspierające swobodny przepływ
UE podjęła szereg działań zmierzających do stworzenia otoczenia sprzyjającego
mobilności pracowników. Obejmują one:
— reformę systemu uznawania kwalifikacji zawodowych zdobytych w innych

państwach członkowskich UE w celu zharmonizowania i usprawnienia procedury;
obejmuje to automatyczne uznawanie szeregu zawodów w sektorze zdrowia oraz
architektów (dyrektywa 2013/55/UE zmieniająca dyrektywę 2005/36/WE, 2.1.6);

— wydanie w 2016 r. europejskiej legitymacji zawodowej w celu przetestowania
procedury elektronicznego uznawania wybranych zawodów regulowanych;

— koordynację systemów zabezpieczenia społecznego, w tym przenoszenie
uprawnień do ochrony socjalnej, dzięki rozporządzeniu (WE) nr 883/2004
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i rozporządzeniu wykonawczemu (WE) nr 987/2009, poddawanym obecnie rewizji
(2.3.4);

— europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (2004) jako dowód ubezpieczenia
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 883/2004 oraz dyrektywą w sprawie
transgranicznej opieki zdrowotnej (dyrektywa 2011/24/UE);

— łatwiejsze nabywanie i zachowywanie uprawnień do dodatkowych emerytur
(dyrektywa 2014/50/UE);

— obowiązek zapewnienia dyskryminowanym pracownikom możliwości
dochodzenia roszczeń na drodze sądowej i wyznaczenia organów zajmujących się
propagowaniem i monitorowaniem równego traktowania (dyrektywa 2014/54/UE).

31 lipca 2019 r. ustanowiono Europejski Urząd ds. Pracy, będący inicjatywą
w ramach Europejskiego filaru praw socjalnych. Do jego głównych celów
należą: zapewnienie lepszego egzekwowania przepisów UE dotyczących mobilności
pracowników i koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, zapewnienie usług
wsparcia dla mobilnych pracowników i pracodawców, wspieranie koordynacji między
państwami członkowskimi w zakresie transgranicznego egzekwowania przepisów,
w tym wspólnych inspekcji i mediacji w celu rozwiązywania sporów transgranicznych,
oraz promowanie współpracy między państwami członkowskimi w zwalczaniu pracy
nierejestrowanej.
Agencja łączy lub przejmuje różne wcześniejsze inicjatywy europejskie istotne z punktu
widzenia mobilności pracowników, w szczególności portal mobilności zawodowej
EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) (2.3.3) oraz europejską platformę na rzecz
przeciwdziałania pracy nierejestrowanej.
D. Wpływ pandemii COVID-19 na swobodny przepływ pracowników
Pandemia COVID-19, która dotknęła UE na początku 2020 r., spowodowała
bezprecedensowe ograniczenia w swobodnym przepływie pracowników między
państwami członkowskimi UE, zwłaszcza w wyniku przywrócenia kontroli granicznych
na granicach wewnętrznych. W konsekwencji wystąpiły przeszkody w mobilności
pracowników transgranicznych, sezonowych i delegowanych i wzrost wśród nich
bezrobocia. W marcu 2020 r. Komisja wydała wytyczne dotyczące korzystania z prawa
do swobodnego przepływu pracowników podczas pandemii COVID-19 i uzupełniła
je – w maju i lipcu 2020 r. – kolejnymi wytycznymi dotyczącymi swobodnego
przepływu odpowiednio pracowników służby zdrowia i pracowników sezonowych.
13 października 2020 r. Rada przyjęła zalecenie w sprawie skoordynowanego
podejścia do ograniczenia swobodnego przepływu w odpowiedzi na pandemię
COVID-19, które zawiera postanowienia dotyczące uchylenia wymogów kwarantanny
dla niezbędnych pracowników, a następnie, 1 lutego 2021 r. – aktualizację zalecenia
w związku z zagrożeniami stwarzanymi przez nowe warianty wirusa.

ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Parlament Europejski zawsze podkreślał, że UE i jej państwa członkowskie powinny
koordynować działania w celu wspierania swobodnego przepływu pracowników.
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W rezolucji z 16 stycznia 2014 r. w sprawie respektowania podstawowego prawa
do swobodnego przepływu w UE Parlament przypomniał, że prawa do swobodnego
przepływu w celach zawodowych nie należy wiązać z nieprawnym wykorzystywaniem
systemów zabezpieczenia społecznego, oraz wezwał państwa członkowskie do
powstrzymania się od wszelkich działań mogących naruszać prawo do swobodnego
przepływu.
Parlament poparł utworzenie Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA) w rezolucji
z 16 kwietnia 2019 r. Nawoływał do utworzenia jednego wspólnego portalu
poświęconego swobodzie przepływu, a także postulował, by ELA mógł proponować
z własnej inicjatywy wspólne inspekcje. Ponadto dodał do jego głównych zadań
współpracę w zakresie pracy nierejestrowanej, dzięki czemu europejska platforma na
rzecz przeciwdziałania pracy nierejestrowanej (która powstała w 2016 r. przy silnym
poparciu ze strony Parlamentu) kontynuuje swoją działalność.
W rezolucji z 17 kwietnia 2020 r. w sprawie skoordynowanych działań UE na
rzecz walki z pandemią COVID-19 i jej skutkami Parlament zaapelował o to, by
pracownicy sezonowi i transgraniczni, zwłaszcza w kluczowych sektorach, mogli
przekraczać granice. 19 czerwca 2020 r. Parlament przyjął rezolucję w sprawie
ochrony pracowników transgranicznych i sezonowych w Unii w kontekście kryzysu
wywołanego COVID-19. Rok później w rezolucji z 20 maja 2021 r. w sprawie wpływu
przepisów unijnych na swobodny przepływ pracowników i usług: wewnątrzunijna
mobilność zawodowa jako narzędzie dopasowania umiejętności do potrzeb rynku
Parlament ponownie zwrócił uwagę na szczególnie trudną sytuację pracowników
przygranicznych, delegowanych, sezonowych, transgranicznych i innych mobilnych
pracowników podczas pandemii COVID-19 i wezwał do wyeliminowania niedociągnięć
strukturalnych w europejskich i krajowych ramach regulacyjnych. Parlament
zaapelował o lepsze wdrażanie, egzekwowanie i monitorowanie zmienionej dyrektywy
o delegowaniu pracowników oraz o utworzenie punktu kompleksowej obsługi, w którym
pracownicy i pracodawcy mogliby uzyskać dostęp do usług cyfrowych związanych
z mobilnością pracowników i delegowaniem pracowników. Parlament opowiedział się
również za uruchomieniem planowanej inicjatywy dotyczącej cyfrowego europejskiego
numeru zabezpieczenia społecznego, aby zapewnić pracownikom mobilnym pewność
prawa i możliwość egzekwowania ich praw pracowniczych.

Aoife Kennedy
09/2022
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