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Rozporządzenie (WE) nr 883/20041 oraz zaproponowane zmiany do dyrektywy 96/71/WE, mimo że 
dotyczą odrębnych kwestii, wzajemnie się uzupełniają. W swoim wniosku w sprawie zmiany 
dyrektywy o delegowaniu pracowników2 Komisja zaoponowała, by do pracowników delegowanych 
miały zastosowanie wszystkie przepisy prawa pracy państwa przyjmującego w przypadku, gdy 
planowany lub rzeczywisty okres delegowania przekracza 24 miesiące. Zaproponowany okres 
zostałby w ten sposób dopasowany do maksymalnego okresu przynależności do systemu 
zabezpieczenia społecznego państwa wysyłającego zgodnie z rozporządzeniem w sprawie 
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.  
 
W dniu 13 grudnia 2016 r.w ramach swojego programu prac na rok 2016 r. Komisja przyjęła wniosek3 
w sprawie zmiany rozporządzeń (WE) nr 883/2004 i 987/2009 dotyczących koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego. We wniosku zaktualizowano przepisy UE w dziedzinie świadczeń dla 
bezrobotnych, świadczeń w zakresie opieki długoterminowej, dostępu obywateli biernych zawodowo 
do świadczeń społecznych oraz koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych w przypadku 
pracowników delegowanych. W odniesieniu do tej ostatniej kwestii we wniosku doprecyzowano i 
wzmocniono obecne zasady. Dopilnowano również, aby władze krajowe miały odpowiednie środki 
umożliwiające sprawdzenie statusu zabezpieczenia społecznego pracowników delegowanych oraz 
pozwalające zaradzić ewentualnym nieuczciwym praktykom lub nadużyciom4. 
 
Wniosek Komisji5 został przekazany Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w celu przedyskutowania. 
We wspólnej deklaracji wydanej przez Parlament Europejski, Radę oraz Komisję uzgodniono też, że 
ma on charakter priorytetowy. Po tym, jak współprawodawcy osiągną porozumienie, rozporządzenie 
zacznie obowiązywać we wszystkich państwach członkowskich pierwszego dnia następującego po jej 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Do czasu wejścia w życie nowych 
przepisów obowiązują obecne. 
 

                                                      
1  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, Dz.U. L 166 z 30.4.2004, s. 1; rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania 
rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, Dz.U. L 
284 z 30.10.2009, s. 1. 

2  COM(2016) 128 final z dnia 8 marca 2016 r. 
3  COM (2016), 815 final 
4  Odnośne przepisy to: motyw 18b, art. 11 ust. 5 lit. m, art. 12, art.13 ust. 4a, art. 75a, art. 76a rozporządzenia 

(WE) nr 883/2004 oraz art. 1(ea), art. 5, 14, 15, 16, 19, 20a, 73 i art. 89 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 
987/2009. 
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  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=849&langId=pl&newsId=2699&moreDocuments=yes&tableNa
me=news 

 


