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UZASADNIENIE 

1) KONTEKST WNIOSKU 

110 • Podstawa i cele wniosku 

Niniejszy wniosek wpisuje się w wysiłki UE na rzecz opracowania kompleksowej 
polityki imigracyjnej. Rada Europejska na szczycie w Tampere w dniach 15-16 
października 1999 r. podkreśliła, że Unia Europejska powinna zapewnić sprawiedliwe 
traktowanie obywateli krajów trzecich, którzy legalnie przebywają na terytorium 
państw członkowskich, oraz że bardziej zdecydowana polityka w zakresie integracji 
powinna zmierzać do przyznania im praw i obowiązków porównywalnych do praw i 
obowiązków obywateli UE. W programie haskim z listopada 2004 r. uznano, że 
„legalna migracja będzie odgrywać ważną rolę w umacnianiu w Europie gospodarki 
opartej na wiedzy, w dalszym rozwoju gospodarczym, przyczyniając się tym samym 
do wprowadzenia w życie strategii lizbońskiej”. W konkluzjach Rady Europejskiej 
przyjętych na szczycie w grudniu 2006 r. przedstawiono szereg działań, jakie należy 
podjąć w 2007 r., między innymi „jeśli chodzi o legalną migrację, stosowanie sprawnie 
prowadzonych polityk migracyjnych – z pełnym poszanowaniem krajowych 
kompetencji – które pomogą państwom członkowskim zaspokoić obecne i przyszłe 
potrzeby związane z rynkiem pracy i które jednocześnie przyczynią się do 
zrównoważonego rozwoju wszystkich krajów; należy przede wszystkim niezwłocznie 
przeanalizować wnioski przygotowywane przez Komisję w ramach planu polityki w 
dziedzinie legalnej migracji, opracowanego w grudniu 2005 roku”. 

Niniejszy wniosek stanowi odpowiedź na te sugestie zgodnie z planem polityki w 
dziedzinie legalnej migracji, którego celem z jednej strony było określenie, w czterech 
odrębnych wnioskach legislacyjnych, warunków przyjmowania szczególnych kategorii 
migrantów (pracowników wysoko wykwalifikowanych, pracowników sezonowych, 
stażystów pobierających wynagrodzenie i osób przeniesionych w ramach 
przedsiębiorstwa), a z drugiej strony – ustanowienie ogólnych zasad ramowych 
dotyczących sprawiedliwego i opartego na poszanowaniu praw podejścia do migracji 
zarobkowej. Niniejszy wniosek jest wyrazem dążenia do osiągnięcia tego ostatniego 
celu, poprzez zabezpieczenie statusu prawnego pracowników z krajów trzecich już 
przyjętych na terytorium państw członkowskich – zgodnie z duchem agendy 
lizbońskiej – oraz poprzez wprowadzenie uproszczeń proceduralnych dla 
wnioskodawców. 

W tym celu Komisja proponuje zagwarantowanie wspólnego zbioru praw wszystkim 
pracownikom z krajów trzecich legalnie przebywającym w danym państwie 
członkowskim, którym nie przysługuje jeszcze status rezydenta długoterminowego, 
oraz wprowadzenie procedury jednego wniosku, a także jednego zezwolenia na pobyt i 
pracę. Takie łączne zezwolenie doprowadzi do powstania korzystnej synergii i 
umożliwi państwom członkowskim lepsze zarządzanie przepływem obywateli krajów 
trzecich przez ich terytorium w związku z wykonywaną pracą oraz lepszą kontrolę tego 
procesu. 

120 • Kontekst ogólny 
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Począwszy od szczytu Rady Europejskiej w Tampere w październiku 1999 r., Komisja 
dąży do uzgodnienia wspólnych zasad migracji ekonomicznej, stanowiących jeden z 
podstawowych elementów polityki imigracyjnej. W 2001 r. Komisja przedstawiła 
wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli 
państw trzecich w celu podjęcia pracy zarobkowej oraz prowadzenia działalności 
gospodarczej na własny rachunek. Podczas gdy inne instytucje UE pozytywnie 
zaopiniowały ten akt, dyskusja w Radzie ograniczyła się do pierwszego czytania 
tekstu, po czym wniosek oficjalnie wycofano w 2006 r. 

Niniejszy wniosek nie dotyczy warunków przyjmowania, natomiast skupia się na 
wspólnym zbiorze praw, jakie należy przyznać wszystkim pracownikom z krajów 
trzecich legalnie przebywającym w danym państwie członkowskim oraz na jednym 
aspekcie proceduralnym: jednym zezwoleniu wydawanym w drodze procedury 
jednego wniosku. 

Obecnie pracownicy z krajów trzecich dysponują zbyt wąskim zakresem praw w 
porównaniu z obywatelami danego państwa członkowskiego. Przyznanie pracownikom 
z krajów trzecich praw związanych z zatrudnieniem (np. dotyczących warunków pracy, 
w tym płacy, dostępu do szkoleń zawodowych i podstawowych świadczeń z tytułu 
zabezpieczenia społecznego) porównywalnych z prawami obywateli UE świadczy o 
uznaniu wkładu pracowników z krajów trzecich, poprzez ich pracę i podatki, w 
gospodarkę europejską. Takie działanie może również pomóc w ograniczeniu 
nieuczciwej konkurencji wynikającej z różnicy w zakresie praw, chroniąc tym samym 
obywateli UE przed tanią siłą roboczą, a migrantów – przed wyzyskiem. Ponadto 
skutkiem przyznania wspólnego zbioru praw w prawie wspólnotowym byłoby 
ustanowienie równych zasad dla wszystkich obywateli krajów trzecich pracujących 
legalnie w UE, niezależnie od tego, w jakim państwie członkowskim przebywają. 

Proponowane uproszczenie proceduralne w postaci jednego zezwolenia wydawanego 
w drodze procedury jednego wniosku znacznie zmniejszyłoby obciążenie związane z 
wymogami administracyjnymi, jakie muszą spełnić pracownicy z krajów trzecich i 
pracodawcy w całej UE. Nowe rozwiązania zapewniają możliwość wzmożonej 
kontroli, uzupełniając przedstawiony niedawno przez Komisję wniosek dotyczący kar 
dla pracodawców zatrudniających obywateli państw trzecich nielegalnie 
przebywających na terytorium UE KOM(2007) 249. 

130 • Obowiązujące przepisy w dziedzinie, której dotyczy wniosek 

W dziedzinie legalnej imigracji przyjęto szereg dyrektyw dotyczących szczególnych 
kategorii obywateli krajów trzecich: dyrektywę Rady 2003/86/WE w sprawie prawa do 
łączenia rodzin, dyrektywę Rady 2003/109/WE dotyczącą statusu obywateli państw 
trzecich będących rezydentami długoterminowymi, dyrektywę Rady 2004/114/WE w 
sprawie warunków przyjmowania obywateli państw trzecich w celu odbywania 
studiów, udziału w wymianie młodzieży szkolnej, szkoleniu bez wynagrodzenia lub 
wolontariacie oraz dyrektywę Rady 2005/71/WE w sprawie szczególnej procedury 
przyjmowania obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych. 
Niniejszy wniosek jest spójny z tymi przepisami i je uzupełnia, ponieważ stanowi 
instrument horyzontalny, przyznający prawa wszystkim pracownikom z krajów 
trzecich legalnie przebywającym w państwie członkowskim, niezależnie od tego, na 
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jakiej podstawie przyjęto ich na terytorium państwa członkowskiego i na jakiej 
podstawie przyznano im dostęp do rynku pracy tego państwa. 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 859/2003 rozszerzyło zakres zastosowania przepisów 
rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 i rozporządzenia (EWG) nr 574/72 na obywateli 
krajów trzecich, którzy nie byli jeszcze objęci tymi przepisami wyłącznie ze względu 
na swoje obywatelstwo. Rozporządzenie zapewnia zniesienie różnic w traktowaniu 
obywateli krajów trzecich i obywateli UE przy przenoszeniu się z jednego państwa 
członkowskiego do innego. Niniejszy wniosek stanowi uzupełnienie wspomnianego 
rozporządzenia, gdyż dotyczy również dostępu do świadczeń z tytułu zabezpieczenia 
społecznego dla obywateli krajów trzecich pracujących w danym państwie 
członkowskim. 

Wzór dokumentu pobytowego dla obywateli krajów trzecich przedstawiono w 
rozporządzeniu (WE) nr 1030/2002, które umożliwia państwom członkowskim 
zamieszczenie na jednolitym wzorze wszelkich innych informacji, „w szczególności 
informacji co do posiadania/nieposiadania pozwolenia na pracę”. Niniejszy wniosek 
stanowi rozwinięcie wspomnianego rozporządzenia, gdyż zobowiązuje państwa 
członkowskie do umieszczenia na jednolitym wzorze informacji dotyczących prawa do 
podjęcia pracy, niezależnie od podstawy prawnej przyjęcia danej osoby na ich 
terytorium. 

Równocześnie Komisja przedstawi wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie 
warunków wjazdu i pobytu obywateli krajów trzecich w celu podjęcia pracy w 
zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Te dwa wnioski sporządzono z myślą 
o zapewnieniu wzajemnej zgodności. 

140 • Spójność z polityką i celami Unii w innych dziedzinach 

Przepisy zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z celami strategii lizbońskiej 
KOM(2005) 24, szczególnie jeśli chodzi o zwiększenie atrakcyjności Europy jako 
miejsca pracy, zintegrowanych wytycznych na rzecz wzrostu i zatrudnienia 
KOM(2005) 141 oraz komunikatu Komisji w sprawie upowszechniania godnej pracy 
dla wszystkich KOM(2006) 249, a także mają wspierać realizację tych celów. 
Zabezpieczenie statusu prawnego imigrantów – dzięki któremu ich prawa pracownicze 
zostaną jasno określone i uznane – może ich chronić przed wyzyskiem i tym samym 
zwiększyć wkład obywateli krajów trzecich w rozwój i wzrost gospodarczy UE, a 
także chronić obywateli UE przed tanią siłą roboczą. Ponadto, zgodnie z komunikatem 
pt.: „Demograficzna przyszłość Europy – przekształcić wyzwania w nowe możliwości” 
KOM(2006) 571, niniejszy wniosek ma się przyczynić do integracji imigrantów i ich 
rodzin, która jest jednym ze sposobów przygotowania gospodarki i społeczeństwa 
Europy na zjawisko starzenia się ludności. 

Niniejszy wniosek, wpływający w szczególności na prawa obywateli krajów trzecich 
związane z zatrudnieniem, uwzględnia prawa podstawowe i jest zgodny z zasadami 
uznanymi w Karcie praw podstawowych, w szczególności z jej art. 12 dotyczącym 
wolności zgromadzania i stowarzyszania się, art. 14 dotyczącym prawa do nauki, art. 
15 ust. 3 dotyczącym równych warunków pracy, art. 21 ust. 2 dotyczącym 
niedyskryminacji, art. 29 dotyczącym prawa dostępu do służb pośrednictwa pracy, art. 
31 dotyczącym należytych i sprawiedliwych warunków pracy, art. 34 dotyczącym 
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zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej, art. 35 dotyczącym ochrony zdrowia 
i art. 47 dotyczącym prawa do skutecznego środka prawnego i dostępu do 
bezstronnego sądu. 

 

2) KONSULTACJE Z ZAINTERESOWANYMI OSOBAMI ORAZ OCENA SKUTKÓW 

 • Konsultacje z zainteresowanymi osobami 

211 Metody konsultacji, główne sektory objęte konsultacjami i ogólny profil respondentów 

Przeprowadzono konsultacje publiczne na podstawie zielonej księgi w sprawie 
podejścia UE do zarządzania migracją ekonomiczną. Komisja otrzymała ponad 130 
uwag od państw członkowskich, innych instytucji UE, partnerów społecznych, 
organizacji pozarządowych, krajów trzecich, środowisk akademickich itp. (uwagi są 
dostępne na stronie: 
http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/economic_migration/news_c
ontributions_economic_migration_en.htm), a dnia 14 czerwca 2005 r. odbyło się 
otwarte posiedzenie. 

Dalsze konsultacje prowadzono w ramach seminariów i warsztatów, natomiast opinii 
państw członkowskich zasięgano w Komitecie ds. Imigracji i Azylu działającym przy 
Komisji. W ramach zewnętrznego badania, zleconego na poparcie wyników oceny 
skutków, podjęto dalsze konsultacje z głównymi zainteresowanymi podmiotami, 
rozsyłając kwestionariusze i prowadząc rozmowy. 

212 Podsumowanie uzyskanych odpowiedzi oraz sposób ich uwzględnienia 

Analiza 130 uwag przekazanych w ramach konsultacji publicznych wykazała ogólne 
poparcie dla wspólnej polityki UE w zakresie imigracji ekonomicznej, choć istnieją 
znaczne różnice w proponowanych podejściach oraz różne oczekiwania co do wyniku 
końcowego. Zarysowały się pewne wyraźne postulaty, np. potrzeba wprowadzenia 
wspólnych przepisów UE regulujących sytuację przynajmniej niektórych 
najważniejszych kategorii imigrantów ekonomicznych i ustanawiających korzystne 
warunki dla nich (tj. pracowników wysoko wykwalifikowanych), a także wniosek o 
zabezpieczenie statusu prawnego wszystkich legalnie pracujących imigrantów. Dlatego 
też, w przeciwieństwie do wniosku z 2001 r. dotyczącego dyrektywy w sprawie 
migracji ekonomicznej, którego celem było ogólne uregulowanie warunków 
przyjmowania migrantów, w niniejszym wniosku wprowadzono jedynie uproszczenie 
proceduralne i przyznano prawa osobom już przyjętym na terytorium państwa 
członkowskiego i dopuszczonym do rynku pracy.  

Komisja uwzględniła uwagi poczynione na temat jej planu polityki w dziedzinie 
legalnej migracji oraz uwagi przekazane w związku z badaniem dotyczącym oceny 
skutków. 

 • Gromadzenie i wykorzystanie wiedzy specjalistycznej 

229 Nie było potrzeby korzystania z pomocy ekspertów zewnętrznych. 
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230 • Ocena skutków 

Wzięto pod uwagę następujące warianty: 

Wariant 1 – brak działań. 

Wariant 2 – działania inne niż legislacyjne: komunikacja, koordynacja i współpraca. 
W tym wariancie nie przewiduje się nowych aktów prawnych dotyczących ogólnie 
praw pracowników migrujących. Prawa niektórych pracowników z krajów trzecich 
zostałyby dokładniej określone w prawie krajowym i uwzględnione na szczeblu UE 
jedynie w ramach szczególnych dyrektyw (np. dotyczących pracowników wysoko 
wykwalifikowanych), natomiast skupiono by się na działaniach uzupełniających i 
wspierających, aby zbliżyć przepisy przyjmowane przez państwa członkowskie 
poprzez gromadzenie i wymianę wiedzy i informacji.  

Wariant 3a – wariant legislacyjny w postaci dyrektywy skoncentrowanej na 
wspólnych elementach. Wariant ten zapewniłby równe traktowanie obywateli krajów 
trzecich przyjętych na rynek pracy we wszystkich dziedzinach związanych z 
zatrudnieniem z wyjątkiem zabezpieczenia społecznego, transferu składek na 
zabezpieczenia społeczne i świadczeń emerytalnych oraz możliwości korzystania z 
usług publicznych.  

Wariant 3b – wariant legislacyjny w postaci dyrektywy, zapewniającej równe 
traktowanie. Wariant ten zapewniłby równe traktowanie obywateli krajów trzecich 
dopuszczonych do rynku pracy we wszystkich dziedzinach związanych z 
zatrudnieniem, w tym w dziedzinie zabezpieczenia społecznego, transferu składek na 
zabezpieczenia społeczne i świadczeń emerytalnych oraz możliwości korzystania z 
usług publicznych. 

Wariant 4 – uzupełniający wariant legislacyjny w postaci dyrektywy: procedura 
jednego wniosku i jedno zezwolenie na pobyt i pracę. Dyrektywa skupiałaby się na 
procedurze jednego wniosku upraszczającej tok postępowania zarówno dla 
imigrantów, jak i władz publicznych, oraz na jednym dokumencie umożliwiającym 
obywatelowi kraju trzeciego pobyt i podjęcie pracy w państwie członkowskim. Te 
przepisy mogłyby opierać się na rozporządzeniu 1030/2002 w sprawie jednolitego 
wzoru dokumentów pobytowych, które już obecnie umożliwia państwom 
członkowskim zamieszczanie w dokumencie pobytowym uwag na temat dostępu do 
krajowego rynku pracy. Omawiany wariant mógłby obejmować – w myśl podejścia 
opartego na poszanowaniu praw – zabezpieczenia i gwarancje proceduralne dotyczące 
wniosku o jedno zezwolenie. 

Wariant 5 – pełny wariant legislacyjny w postaci dyrektywy regulującej dostęp do 
rynku pracy i zapewniającej pracownikom z krajów trzecich równe traktowanie. Taka 
dyrektywa uregulowałaby dostęp pracowników z krajów trzecich do rynku pracy 
państwa członkowskiego w celu zapewnienia im porównywalnych warunków w 
zakresie dostępu do zatrudnienia i mobilności w obrębie tego państwa. Aby przyznać 
obywatelom krajów trzecich dostęp do rynku pracy, należy zharmonizować warunki 
takiego dostępu (testy rynku pracy itp.). Ten wariant zapewniłby ponadto obywatelom 
krajów trzecich traktowanie na równi z obywatelami danego państwa we wszystkich 
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dziedzinach wymienionych w wariancie 3b. 

Porównując poszczególne warianty i ich oddziaływanie oraz uwzględniając opinie 
państw członkowskich i zainteresowanych podmiotów, najlepszym wyjściem wydaje 
się być połączenie wariantów 3b i 4, oferujące potencjalnie największe korzyści 
praktyczne i polityczne. 

231 Komisja przeprowadziła ocenę skutków ujętą w programie prac, z której sprawozdanie 
dostępne jest [do uzupełnienia]. 

3) ASPEKTY PRAWNE WNIOSKU 

305 • Krótki opis proponowanych działań 

Wniosek przewiduje procedurę jednego wniosku dla obywateli krajów trzecich 
starających się o prawo wjazdu na terytorium państwa członkowskiego w celu podjęcia 
pracy. W przypadku przyznania takiego prawa zezwolenie na pobyt i pracę powinno 
się wydawać w postaci jednego dokumentu. Państwa członkowskie mają ogólny 
obowiązek zapewnienia systemu kompleksowej obsługi oraz przestrzegania w procesie 
rozpatrywania wniosku pewnych zabezpieczeń i norm. Ponadto obowiązuje ogólny 
zakaz wydawania zezwoleń dodatkowych (np. zezwolenia na pracę). Jeżeli chodzi o 
wzór wspomnianego jednego dokumentu, ma on być zgodny z jednolitym wzorem 
istniejącego dokumentu pobytowego UE dla obywateli krajów trzecich, ustanowionym 
na mocy rozporządzenia (WE) nr 1030/2002. Poza tym wniosek zobowiązuje państwa 
członkowskie do zamieszczenia w dokumentach pobytowych wydanych w innych 
celach (np. członkowi rodziny) informacji, czy danemu obywatelowi kraju trzeciego 
przyznano prawo dostępu do rynku pracy danego państwa członkowskiego. 

Ponadto we wniosku przyznano obywatelom krajów trzecich legalnie zatrudnionym na 
terytorium państwa członkowskiego pewne prawa, określając konkretne dziedziny, w 
szczególności związane z zatrudnieniem, w których należy zapewnić traktowanie ich 
na równi z własnymi obywatelami. Reguła traktowania na równi z własnymi 
obywatelami miałaby zasadniczo zastosowanie do wszystkich pracowników z krajów 
trzecich legalnie przebywających na terytorium UE, którzy nie uzyskali jeszcze statusu 
rezydenta długoterminowego. 

310 • Podstawa prawna 

Celem przepisów dyrektywy jest wprowadzenie uproszczenia proceduralnego 
(procedury jednego wniosku i jednego zezwolenia) i zabezpieczenie statusu prawnego 
poprzez wprowadzenie zasady równego traktowania pracowników z krajów trzecich 
legalnie przebywających na terytorium państwa członkowskiego; w związku z tym 
właściwą podstawą prawną jest art. 63 pkt 3 lit. a) Traktatu WE.  

320 • Zasada pomocniczości 

Zasada pomocniczości ma zastosowanie w zakresie, w jakim wniosek nie podlega 
wyłącznym kompetencjom Wspólnoty. 

 Celów wniosku nie można osiągnąć w sposób wystarczający poprzez działania państw 
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członkowskich z poniższych względów. 

323 W przypadku podejmowania niezależnych działań przez państwa członkowskie istnieje 
ryzyko, że obecne różnice pomiędzy państwami członkowskimi w zakresie traktowania 
obywateli krajów trzecich zostaną utrzymane. Może to doprowadzić do zakłócenia 
konkurencji na jednolitym rynku oraz do wtórnego przemieszczania się obywateli 
krajów trzecich do tych państw członkowskich, które przyznają więcej praw od innych. 
Co do proponowanych uproszczeń proceduralnych, jeżeli państwa członkowskie 
korzystające ze struktur równorzędnych nadal będą to robić, procedury uzyskania 
zezwolenia na pobyt i pracę pozostaną długie i uciążliwe, zarówno dla pracodawcy, jak 
i pracownika. 

 Działanie wspólnotowe pozwoli lepiej osiągnąć cele wniosku z poniższych względów. 

324 Zapewnienie obywatelom krajów trzecich, na mocy instrumentu wspólnotowego, 
równego i porównywalnego z własnymi obywatelami traktowania w dziedzinach 
związanych z zatrudnieniem ograniczyłoby nieuczciwą konkurencję pomiędzy 
obywatelami UE a pracownikami z krajów trzecich i stanowiłoby dla obywateli UE 
zabezpieczenie przed tanią siłą roboczą, a dla migrantów – przed wyzyskiem. Ponadto 
skutkiem przyznania wspólnego zbioru praw poprzez zapewnienie równego 
traktowania w prawie wspólnotowym byłoby ustanowienie równych zasad w całej UE 
dla wszystkich obywateli krajów trzecich pracujących legalnie, niezależnie od tego, w 
jakim państwie członkowskim przebywają. Proponowane uproszczenie proceduralne 
zmniejszyłoby obciążenie administracyjne związane z wymogami, jakie muszą spełnić 
pracownicy z krajów trzecich i pracodawcy w całej UE. 

325 Wspólne działanie zapewniłoby: 1) bardziej efektywne procedury rozpatrywania 
wniosku, 2) równe traktowanie pracowników przyjętych na terytorium państw 
członkowskich w dziedzinach związanych z zatrudnieniem oraz 3) lepszą integrację 
takich pracowników.  

327 Przyznanie praw we wniosku polega na określeniu równego traktowania w dziedzinach 
związanych z zatrudnieniem jako minimalnego wymogu. W związku z tym wniosek 
nie narusza prawa państw członkowskich do określenia zakresu samych praw. 

Wniosek zapewnia jedynie minimalny poziom harmonizacji w zakresie 
proponowanego uproszczenia proceduralnego. Zobowiązuje on jedynie ogólnie 
państwa członkowskie do zapewnienia systemu kompleksowej obsługi i dostosowania 
się do ogólnego zakazu wydawania dokumentów dodatkowych (takich jak zezwolenie 
na pracę), natomiast nie ingeruje w kwestię wewnętrznych procedur rozpatrywania 
wniosków przez państwa członkowskie. Jeżeli chodzi o wzór dokumentu, opiera się on 
na ujednoliconym wzorze dokumentów pobytowych ustanowionym na mocy 
rozporządzenia (WE) nr 1030/2002. 

 Wniosek jest zatem zgodny z zasadą pomocniczości. 

 • Zasada proporcjonalności 

Wniosek jest zgodny z zasadą proporcjonalności z poniższych względów. 

331 Prawa przyznaje się poprzez ustanowienie wymogu równego traktowania, zaś 
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uproszczenie proceduralne stanowi jedynie ogólny obowiązek. 

Zgodnie z art. 63 akapit przedostatni Traktatu WE środki określone w dyrektywie nie 
ograniczają prawa państw członkowskich do utrzymywania lub wprowadzania innych 
środków zgodnych z tym Traktatem i z umowami międzynarodowymi. 

332  

 • Wybór instrumentów 

341 Proponowane instrumenty: dyrektywa. 

342 Inne instrumenty byłyby niewłaściwe z poniższych względów. 

Dyrektywa stanowi właściwy instrument realizacji omawianych działań: ustanawia się 
w niej minimalne wymogi w zakresie praw i ogólny obowiązek stosowania procedury 
jednego wniosku o jedno zezwolenie, ale pozostawia się państwom członkowskim 
elastyczność w zakresie włączenia tych zasad do prawa krajowego i ich praktycznego 
egzekwowania.  

4) WPŁYW NA BUDŻET 

409 Wniosek nie ma wpływu finansowego na budżet Wspólnoty. 

5) INFORMACJE DODATKOWE 

550 • Tabela korelacji 

Państwa członkowskie mają obowiązek przekazania Komisji tekstu krajowych 
przepisów transponujących dyrektywę, jak również tabeli korelacji między tymi 
przepisami a dyrektywą. 

70 • Szczegółowe wyjaśnienie wniosku 

Rozdział I – Przepisy ogólne 

Artykuły 1- 3 

W tym rozdziale określono cel i zakres stosowania dyrektywy oraz definicje w niej 
zastosowane. W związku z horyzontalnym charakterem dyrektywy i celem, jakim jest 
ustanowienie minimalnego wymogu w postaci przyznania wspólnego zbioru praw 
wszystkim obywatelom państw członkowskich legalnie przebywającym i pracującym 
w państwie członkowskim, pojęcie „pracownik z kraju trzeciego” odnosi się nie tylko 
do osób przyjętych na terytorium państwa członkowskiego w celu podjęcia pracy, ale 
również do tych, których pierwotnie przyjęto w innych celach i którym zapewniono 
dostęp do rynku pracy na podstawie przepisów wspólnotowych lub krajowych (np. 
członków rodzin, uchodźców, studentów, badaczy). W konkretnym przypadku 
członków rodziny należy podkreślić, że niniejszy wniosek nie dotyczy warunków 
korzystania z prawa do łączenia rodzin. Jednakże po przyjęciu członka rodziny do 
państwa członkowskiego zgodnie z dyrektywą Rady 2003/86/WE jest on objęty 
przepisami niniejszej dyrektywy, o ile na podstawie przepisów dyrektywy można go 
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uznać za pracownika z kraju trzeciego.  

Szczegółowo opisano wyjątki od zakresu stosowania dyrektywy. Obywatele krajów 
trzecich, którzy są pracownikami delegowanymi zgodnie z dyrektywą Rady 
1996/71/WE, są wyłączeni z zakresu niniejszej dyrektywy, ponieważ nie uważa się ich 
za uczestników rynku pracy państwa członkowskiego, do którego ich oddelegowano. 
Na tej samej zasadzie osoby przeniesione w ramach przedsiębiorstwa, usługodawcy 
kontraktowi i absolwenci odbywający staż, objęci zobowiązaniami wspólnotowymi z 
tytułu układu GATS, są wyłączeni z zakresu stosowania dyrektywy. Dyrektywa nie 
obejmuje również pracowników sezonowych z uwagi na ich szczególny i tymczasowy 
status. Także obywatele krajów trzecich, którzy uzyskali status rezydentów 
długoterminowych, są wykluczeni z zakresu podmiotowego dyrektywy z uwagi na 
swój uprzywilejowany status i szczególny charakter posiadanych dokumentów 
pobytowych.  

Rozdział II – procedura jednego wniosku i jedno zezwolenie 

Artykuł 4 

Najważniejszy przepis dotyczy ogólnego obowiązku rozpatrzenia wniosku o 
zezwolenie na pracę i pobyt na terytorium danego państwa członkowskiego w drodze 
procedury jednego wniosku oraz, w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia, wydania 
jednego zezwolenia umożliwiającego wnioskodawcy pobyt i pracę.  

Artykuł 5 

Państwa członkowskie mają wyznaczyć właściwy organ odpowiedzialny za 
przyjmowanie wniosków i wydawanie jednego zezwolenia. Wyznaczenie tego organu 
nie oznacza ograniczenia roli i zakresu obowiązków innych organów krajowych w 
zakresie rozpatrywania wniosku i podejmowania decyzji w jego sprawie. Wyznaczenie 
organu do przyjmowania wniosków i wydawania zezwoleń nie powinno także 
stanowić przeszkody dla wyznaczenia innych organów mogących przyjmować wnioski 
obywateli krajów trzecich lub ich przyszłych pracodawców (np. urzędy konsularne) 
oraz wydawać zezwolenia.  

Artykuły 6 i 7 

Jedno zezwolenie ma przyjąć postać ujednoliconego wzoru dokumentu pobytowego 
dla obywateli państw trzecich zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1030/2002 
ustanawiającym jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw 
trzecich. Wspomniane rozporządzenie umożliwia państwom członkowskim dodanie w 
odpowiednim miejscu jednolitego wzoru informacji, czy dana osoba otrzymała 
zezwolenie na pracę. Niniejszy wniosek zobowiązuje państwa członkowskie do 
zamieszczenia takiej informacji. Taki obowiązek dotyczy nie tylko jednego 
zezwolenia, wydawanego w celu umożliwienia pobytu i podjęcia pracy, ale również 
wszystkich wydanych dokumentów pobytowych, niezależnie od rodzaju zezwolenia 
czy dokumentu pobytowego (tzn. wydanego w celu połączenia rodziny, umożliwienia 
podjęcia nauki), o ile dany obywatel kraju trzeciego uzyskał dostęp do rynku pracy 
danego państwa członkowskiego. Obowiązuje ogólny zakaz wydawania jakichkolwiek 
dodatkowych zezwoleń.  
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Artykuły 8- 10 
 
Jednym z zabezpieczeń proceduralnych jest wymóg uzasadnienia decyzji o odrzuceniu 
wniosku o jedno zezwolenie, dzięki któremu można jasno ustalić, dlaczego władze 
krajowe odmówiły wydania zezwolenia. Ponieważ w niniejszym wniosku nie 
określono kryteriów przyjmowania obywateli krajów trzecich w celu podjęcia pracy, 
warunki i kryteria odmowy wydania jednego zezwolenia należy określić w prawie 
krajowym. Jednym z kryteriów jest obowiązek przestrzegania zasady preferencji 
wspólnotowej, wyrażonej w szczególności w odpowiednich postanowieniach aktów 
przystąpienia z 2003 i 2005 r. W przypadku odrzucenia wnioskodawca musi mieć 
prawo do skorzystania ze środka zaskarżenia, który należy określić w pisemnym 
powiadomieniu skierowanym do wnioskodawcy. Dalszym zabezpieczeniem 
proceduralnym jest nałożenie na państwa członkowskie obowiązku powiadomienia 
obywatela kraju trzeciego lub jego przyszłego pracodawcy, jakie dokumenty należy 
dołączyć do wniosku o jedno zezwolenie. Ponadto wysokość opłat – jeżeli państwa 
członkowskie będą wymagać ich uiszczenia od wnioskodawcy – musi być ustalana w 
sposób proporcjonalny i może opierać się na zasadzie faktycznie wyświadczonej 
usługi. 
 
Artykuł 11 

W artykule tym określono prawa – do wjazdu i ponownego wjazdu, pobytu i przejazdu 
– wynikające z jednego zezwolenia. Prawa te mają znaczenie szczególnie w tych 
państwach członkowskich, które nie stosują w pełni dorobku Schengen.  

Rozdział III – prawo do równego traktowania  

Artykuł 12 

W artykule tym przyznano pracownikom z krajów trzecich prawa poprzez określenie 
dziedzin, w których należy ustanowić minimalny wymóg w postaci obowiązku 
traktowania ich na równi z własnymi obywatelami, bez uszczerbku dla prawa przyjęcia 
lub utrzymania przez państwa członkowskie korzystniejszych przepisów. 

Równe traktowanie w zakresie nauki i szkoleń zawodowych obejmuje opłaty za naukę 
w szkołach i na wyższych uczelniach. Jednakże państwa członkowskie mogą 
ograniczyć zasadę równego traktowania w dziedzinie stypendiów naukowych.  

We wniosku zapewniono równe traktowanie w zakresie uznawania dyplomów zgodnie 
z procedurami krajowymi. Przepis ten odnosi się także do zastosowania przepisów 
dyrektywy 2005/36/WE. Oznacza to, że kwalifikacje zawodowe obywatela kraju 
trzeciego, uzyskane w innych państwach członkowskich, powinny zostać uznane w 
taki sam sposób, jak w przypadku obywateli UE, oraz że kwalifikacje obywatela kraju 
trzeciego uzyskane w kraju trzecim zostaną uwzględnione w sposób określony w 
szczególności w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej dyrektywy. 

Równe traktowanie w zakresie zabezpieczenia społecznego obejmuje świadczenia 
określone w art. 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/1971 w sprawie stosowania 
systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób 
prowadzących działalność na własny rachunek i ich rodzin przemieszczających się we 
Wspólnocie. Rozporządzenie Rady (WE) nr 859/2003 rozszerzyło zakres zastosowania 
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przepisów rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 i rozporządzenia (EWG) nr 574/72 na 
obywateli krajów trzecich, ale dotyczyło to tylko przypadków przeniesienia się 
obywatela kraju trzeciego z jednego państwa członkowskiego do innego. Zawarty w 
niniejszym wniosku przepis dotyczący równego traktowania w zakresie świadczeń z 
tytułu zabezpieczenia społecznego ma również zastosowanie do osób przybywających 
do państwa członkowskiego bezpośrednio z kraju trzeciego.  

Równe traktowanie zapewnia się w zakresie dostępu do towarów i usług 
udostępnianych ogółowi społeczeństwa, w tym w zakresie możliwości zaspokojenia 
potrzeb mieszkaniowych w ramach mieszkalnictwa socjalnego lub prywatnego. 
Jednakże państwa członkowskie mogą ograniczyć to prawo w zakresie dotyczącym 
mieszkalnictwa socjalnego do obywateli krajów trzecich, którzy przebywają w danym 
państwie członkowskim przynajmniej od trzech lat lub mają prawo w nim przebywać 
przez taki okres. Równe traktowanie w zakresie pomocy oferowanej przez urzędy 
pracy powinno obejmować usługi świadczone w ramach systemu EURES (Europejskie 
Służby ds. Zatrudnienia). 

Dopuszczalne ograniczenia zasady równego traktowania 

Państwa członkowskie mogą w niektórych przypadkach ograniczyć zastosowanie 
prawa do równego traktowania do osób, które są już zatrudnione. Uzasadnienie takiego 
ograniczenia jest następujące. Głównym celem wniosku jest zapewnienie równego 
traktowania obywatelom krajów trzecich przebywającym legalnie na terytorium 
państw członkowskich. Jednakże pojęcie „pracownik z kraju trzeciego” zdefiniowano 
tak, że obejmuje ono wszystkich obywateli krajów trzecich, których przyjęto na 
terytorium państwa członkowskiego i którym zezwolono na podjęcie w nim pracy. 
Oznaczałoby to, że obywatele krajów trzecich nie muszą nawet być faktycznie 
zatrudnieni, aby podlegać przepisom w zakresie równego traktowania zawartym w 
niniejszym wniosku. Taką definicję pracowników z krajów trzecich przyjęto w celu 
objęcia zakresem wniosku sytuacji poprzedzających faktyczne zatrudnienie (uznawanie 
dyplomów, pomoc oferowana przez służby ds. zatrudnienia) lub występujących po 
zakończeniu zatrudnienia w związku z wcześniej opłacanymi składkami (zasiłek dla 
bezrobotnych). Jednakże większość tych praw przysługuje co do zasady w przypadku 
zatrudnienia. W każdym przypadku prawo do równego traktowania jest ściśle 
powiązane z legalnym pobytem obywatela kraju trzeciego w danym państwie 
członkowskim oraz przyznaniem mu dostępu do rynku pracy w tym państwie, które to 
uprawnienia zapisane są w jednym zezwoleniu. 

Artykuł 13 

Niniejszy wniosek pozostaje bez uszczerbku dla korzystniejszych przepisów umów, 
które Wspólnota lub Wspólnota i państwa członkowskie zawarły lub planują zawrzeć z 
krajami trzecimi w celu uregulowania sytuacji prawnej pracowników z krajów trzecich, 
takich jak Porozumienie EOG czy układ o stowarzyszeniu z Turcją. Załącznik 4 do 
dokumentu roboczego służb Komisji uzupełniającego niniejszy wniosek zawiera 
obszerny wykaz takich umów. Wyłączenie to obowiązuje, jeżeli dane postanowienia 
dotyczą treści wniosku, i ma zastosowanie do samych umów, decyzji podjętych na ich 
podstawie i związanych z nimi orzeczeń sądowych. Ponadto niniejszy wniosek 
pozostaje bez uszczerbku dla korzystniejszych międzynarodowych aktów prawnych 
przyjętych przez Radę Europy, które dotyczą pracowników z krajów trzecich będących 
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obywatelami państw należących do Rady Europy (Europejska karta społeczna z dnia 
18 października 1961 r., zmieniona Europejska karta społeczna z 1996 r. i Europejska 
konwencja o statusie prawnym pracowników migrujących z dnia 24 listopada 1977 r.). 
Wniosek powinien również pozostawać bez uszczerbku dla korzystniejszych 
przepisów konwencji międzynarodowych zabraniających dyskryminacji ze względu na 
narodowość, takich jak Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i 
kulturalnych. Załącznik 5 do dokumentu roboczego służb Komisji uzupełniającego 
niniejszy wniosek zawiera wykaz takich aktów wraz z informacją, czy zostały 
ratyfikowane przez wszystkie państwa członkowskie.  
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2007/0229 (CNS) 

Wniosek 

DYREKTYWA RADY 

w sprawie procedury jednego wniosku o jedno zezwolenie dla obywateli krajów 
trzecich na pobyt i pracę na terytorium państwa członkowskiego 

oraz 
w sprawie wspólnego zbioru praw dla pracowników z krajów trzecich 

przebywających legalnie w państwie członkowskim 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 
63 pkt 3 lit. a), 

uwzględniając wniosek Komisji, 

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego, 

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, 

uwzględniając opinię Komitetu Regionów, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

1. W celu stopniowego ustanowienia przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości w Traktacie przewidziano środki, które należy przyjąć w 
dziedzinach azylu, imigracji i ochrony praw obywateli krajów trzecich. 

2. Rada Europejska na specjalnym szczycie w Tampere w dniach 15-16 
października 1999 r. uznała potrzebę harmonizacji ustawodawstwa krajowego 
dotyczącego przyjmowania i pobytu obywateli krajów trzecich na terytorium 
Unii. W tym kontekście Rada Europejska w szczególności stwierdziła, że Unia 
Europejska powinna zapewnić sprawiedliwe traktowanie obywateli krajów 
trzecich przebywających legalnie na terytorium państw członkowskich oraz że 
bardziej zdecydowana polityka w zakresie integracji powinna zmierzać do 
przyznania im praw i obowiązków porównywalnych do praw i obowiązków 
obywateli Unii Europejskiej. W tym celu Rada Europejska zwróciła się do Rady 
o szybkie przyjęcie instrumentów prawnych na podstawie wniosków Komisji. 
Potrzebę osiągnięcia celów określonych w Tampere potwierdzono na szczycie 
Rady Europejskiej w Laeken w dniach 4-5 listopada 2004 r.  

3. W obliczu nasilania się zjawiska globalizacji rynku pracy UE powinna podnosić 
swoją atrakcyjność dla pracowników z krajów trzecich. Uproszczenie 
administracyjne i ułatwienie dostępu do istotnych informacji powinny ułatwić to 
zadanie. Przepisy dotyczące procedury jednego wniosku służącego uzyskaniu 
jednego dokumentu, który łączyłby zarówno zezwolenie na pobyt, jak i na 
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pracę, w jednym akcie administracyjnym, powinny przyczynić się do 
uproszczenia i ujednolicenia różnych przepisów stosowanych obecnie w 
państwach członkowskich. Takie uproszczenie proceduralne zostało już 
wprowadzone przez większość państw członkowskich i zwiększyło skuteczność 
procedury zarówno dla migrantów, jak i ich pracodawców, a także ułatwiło 
kontrolę legalności pobytu i pracy migrantów. 

4. Aby zezwolić na pierwszy wjazd na swoje terytorium, państwa członkowskie 
powinny być zdolne do szybkiego wydawania jednego zezwolenia lub – jeżeli 
dane państwo wydaje takie zezwolenia wyłącznie na swoim terytorium – wizy. 

5. Należy ustanowić zbiór zasad regulujących procedurę rozpatrywania wniosku o 
jedno zezwolenie. Procedura taka winna być skuteczna i wykonalna, biorąc pod 
uwagę zwykłe obciążenie pracą administracji państw członkowskich, a także 
przejrzysta i sprawiedliwa w celu zapewnienia osobom zainteresowanym 
odpowiedniej pewności prawnej.  

6. W prawie krajowym określa się warunki i kryteria, na podstawie których można 
odrzucić wniosek o jedno zezwolenie, w tym obowiązek przestrzegania zasady 
preferencji wspólnotowej, wyrażonej w szczególności w odpowiednich 
postanowieniach aktów przystąpienia z dnia 16 kwietnia 2003 r. i dnia 25 
kwietnia 2005 r. 

7. Jedno zezwolenie powinno przyjąć postać ujednoliconego wzoru dokumentu 
pobytowego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1030/2002 ustanawiającym 
jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich1, 
umożliwiającego państwom członkowskim zamieszczenie informacji, w 
szczególności dotyczących zezwolenia na pracę. Nie tylko w jednym 
zezwoleniu, ale również we wszystkich wydanych przez siebie dokumentach 
pobytowych państwa członkowskie powinny zamieszczać – również z myślą o 
lepszej kontroli migracji – informacje dotyczące zezwolenia na pracę, 
niezależnie od rodzaju zezwolenia lub dokumentu pobytowego, na podstawie 
którego danego obywatela kraju trzeciego przyjęto na terytorium państwa 
członkowskiego i na podstawie którego przyznano mu dostęp do rynku pracy 
tego państwa.  

8. Obywatelom krajów trzecich będącym w posiadaniu ważnego dokumentu 
podróży i jednego zezwolenia wydanego przez państwo członkowskie stosujące 
w pełni dorobek Schengen należy zezwalać na wjazd na terytorium państw 
członkowskich stosujących w pełni dorobek Schengen i przemieszczanie się po 
tym terytorium przez okres do trzech miesięcy, zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. 
ustanawiającym wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez 
granice (kodeks graniczny Schengen)2 oraz art. 21 dorobku Schengen – 
Konwencja wykonawcza do układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. 
między rządami państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej 

                                                 
1 Dz.U. L 157 z 15.6.2002, str. 1. 
2 Dz.U. L 239 z 22.9.2000, str. 19. 
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Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli 
na wspólnych granicach (konwencja wykonawcza do układu z Schengen)3. 

9. Ze względu na brak horyzontalnych przepisów wspólnotowych prawa 
przysługujące pracownikom z krajów trzecich różnią się w zależności od 
państwa członkowskiego, w którym osoby te pracują oraz od ich obywatelstwa. 
Pracownicy ci nie mają takich samych praw, jak obywatele danego państwa 
członkowskiego lub inni obywatele UE. Aby wesprzeć dalszy rozwój spójnej 
polityki imigracyjnej i zmniejszyć różnice w zakresie praw przysługujących 
obywatelom UE i obywatelom krajów trzecich pracującym legalnie w UE, a 
także aby uzupełnić istniejący dorobek prawny w dziedzinie imigracji, należy 
ustanowić zbiór praw, w szczególności poprzez określenie obszarów polityki, w 
których zapewnia się pracownikom z krajów trzecich przyjętym legalnie na 
terytorium państw członkowskich, ale niebędącym jeszcze rezydentami 
długoterminowymi, traktowanie na równi z własnymi obywatelami. Celem 
takich przepisów jest ustanowienie równych zasad w całej UE, uznanie wkładu 
obywateli krajów trzecich pracujących legalnie w państwach członkowskich w 
gospodarkę europejską poprzez ich pracę i podatki, a także stworzenie 
zabezpieczenia służącego ograniczeniu nieuczciwej konkurencji pomiędzy 
obywatelami państw członkowskich a obywatelami krajów trzecich, mogącej 
wynikać z wyzysku tych ostatnich. 

10. Wszystkim obywatelom krajów trzecich legalnie przebywającym i pracującym 
w państwach członkowskich powinien przysługiwać przynajmniej taki sam 
wspólny zbiór praw w postaci traktowania na równi z obywatelami państwa 
przyjmującego, niezależnie od pierwotnego celu czy podstawy przyjęcia ich na 
terytorium tego państwa. Prawo do równego traktowania w dziedzinach 
określonych w niniejszej dyrektywie należy przyznać nie tylko tym obywatelom 
krajów trzecich, których przyjęto na terytorium państwa członkowskiego w celu 
zatrudnienia, ale również tym, których przyjęto w innych celach i którym 
przyznano dostęp do rynku pracy danego państwa członkowskiego zgodnie z 
innymi przepisami wspólnotowymi lub krajowymi, w tym członkom rodzin 
pracownika z kraju trzeciego, których przyjęto w danym państwie 
członkowskim zgodnie z dyrektywą Rady 2003/86/WE z dnia 22 września 2003 
r. w sprawie prawa do łączenia rodzin4, obywatelom krajów trzecich przyjętych 
na terytorium państwa członkowskiego zgodnie z dyrektywą Rady 
2004/114/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie warunków przyjmowania 
obywateli państw trzecich w celu odbywania studiów, udziału w wymianie 
młodzieży szkolnej, szkoleniu bez wynagrodzenia lub wolontariacie5 oraz 
badaczom przyjętym zgodnie z dyrektywą Rady 2005/71/WE z dnia 12 
października 2005 r. w sprawie szczególnej procedury przyjmowania obywateli 
państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych6. 

                                                 
3 Dz.U. L 105 z 13.4.2006, str. 1. 
4 Dz.U. L 251 z 3.10.2003, str. 12. 
5 Dz.U. L 375 z 23.12.2004, str. 12. 
6 Dz.U. L 289 z 3.11.2005, str. 15. 
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11. Niniejsza dyrektywa nie dotyczy obywateli krajów trzecich, którzy uzyskali 
status rezydentów długoterminowych zgodnie z dyrektywą Rady 2003/109/WE 
z dnia 25 listopada 2003 r. dotyczącą statusu obywateli państw trzecich 
będących rezydentami długoterminowymi7, z uwagi na ich korzystniejszy status 
i szczególny charakter ich dokumentów pobytowych: „zezwoleń na pobyt 
rezydenta długoterminowego WE”.  

12. Niniejsza dyrektywa nie powinna dotyczyć obywateli krajów trzecich objętych 
dyrektywą 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 
r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług8 – w 
okresie oddelegowania do państwa członkowskiego – ani obywateli krajów 
trzecich wjeżdżających do państwa członkowskiego z tytułu zobowiązań 
zawartych w umowie międzynarodowej ułatwiającej wjazd i pobyt czasowy 
określonym kategoriom osób fizycznych związanym z wymianą handlową i 
inwestycjami, ponieważ osób tych nie uznaje się za uczestników rynku pracy 
danego państwa członkowskiego. 

13. Niniejsza dyrektywa nie powinna dotyczyć obywateli krajów trzecich, których 
przyjęto na terytorium państwa członkowskiego na okres nie dłuższy niż 6 
miesięcy w każdym 12-miesięcznym przedziale czasu w celu podjęcia pracy 
sezonowej, z uwagi na ich tymczasowy status. 

14. Prawo do równego traktowania w określonych obszarach polityki powinno być 
ściśle powiązane z prawem obywatela kraju trzeciego do legalnego pobytu i 
dostępu do rynku pracy w danym państwie członkowskim, które to prawo 
zapisane jest w jednym zezwoleniu obejmującym zarówno zezwolenie na pobyt, 
jak i pracę, oraz w dokumentach pobytowych wydanych w innych celach i 
zawierających informację dotyczące prawa do podjęcia pracy. 

15. Kwalifikacje zawodowe uzyskane przez obywatela kraju trzeciego w innych 
państwach członkowskich należy uznawać tak samo, jak w przypadku obywateli 
Unii, natomiast kwalifikacje uzyskane w kraju trzecim powinno się uwzględniać 
w sposób zgodny z przepisami dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych.9 

16. Obywatelom krajów trzecich pracującym na terytorium państwa 
członkowskiego powinno przysługiwać prawo do równego traktowania w 
zakresie zabezpieczenia społecznego. Działy zabezpieczenia społecznego 
określono w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. 
w sprawie zastosowania systemu zabezpieczenia społecznego do pracowników 
najemnych, do osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz 
członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie10. Rozporządzenie 
Rady (WE) nr 859/2003 z dnia 14 maja 2003 r. rozszerzające zakres stosowania 
przepisów rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 i rozporządzenia (EWG) nr 

                                                 
7 Dz.U. L 16 z 23.1.2004, str. 44. 
8 Dz.U. L 18 z 21.1.1997, str. 1. 
9 Dz.U. L 255 z 30.9.2005, str. 22. 
10 Dz.U. L 149 z 5.7.1971, str. 2. 
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574/72 na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi 
przepisami wyłącznie ze względu na ich obywatelstwo11, rozszerza przepisy 
rozporządzenia (EWG) nr 1408/1971 na obywateli krajów trzecich w sytuacji 
transgranicznej, którzy przebywają legalnie w Unii Europejskiej. Przepisy 
niniejszej dyrektywy dotyczące równego traktowania w zakresie zabezpieczenia 
społecznego mają również zastosowanie do osób przybywających do państwa 
członkowskiego bezpośrednio z kraju trzeciego. Niemniej jednak na mocy 
niniejszej dyrektywy nie powinno się przyznawać obywatelom krajów trzecich, 
na których sytuację wpływają aspekty transgraniczne dotyczące różnych państw 
członkowskich, więcej praw w dziedzinie zabezpieczenia społecznego niż jest to 
przewidziane w obowiązującym prawodawstwie wspólnotowym. 

17. Ponieważ celów proponowanego działania, jakimi są ustanowienie procedury 
jednego wniosku w celu wydania jednego zezwolenia obywatelom krajów 
trzecich na pracę na terytorium państwa członkowskiego oraz zapewnienie praw 
pracownikom z krajów trzecich legalnie przebywającym w państwie 
członkowskim, nie można osiągnąć w sposób wystarczający na poziomie 
państw członkowskich, natomiast ze względu na rozmiary i skutki działań 
możliwe jest lepsze osiągnięcie tych celów przez Wspólnotę, Wspólnota może 
przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsza 
dyrektywa nie wykracza poza zakres konieczny do osiągnięcia tych celów. 

18. Niniejsza dyrektywa jest zgodna z prawami podstawowymi i zasadami 
uznanymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej oraz w Europejskiej 
konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności i musi być 
stosownie do nich wdrażana.  

19. Państwa członkowskie powinny stosować przepisy niniejszej dyrektywy bez 
dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub 
społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne 
lub inne, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, w szczególności zgodnie z 
dyrektywą Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzającą w życie 
zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub 
etniczne12 oraz dyrektywą Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. 
ustanawiającą ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie 
zatrudnienia i pracy13. 

20. [Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa 
i Irlandii załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz bez uszczerbku dla art. 4 tego 
Protokołu wymienione państwa członkowskie nie uczestniczą w przyjęciu 
niniejszej dyrektywy, nie są nią związane i nie ma ona do nich zastosowania.] 

                                                 
11 Dz.U. L 124 z 20.5.2003, str. 1. 
12 Dz.U. L 180 z 19.7.2000, str. 22. 
13 Dz.U. L 303 z 2.12.2000, str. 16. 
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21. Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii załączonego do 
Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 
Europejską Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej dyrektywy, nie jest nią 
związana i nie ma ona do niej zastosowania, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ: 

Rozdział I 

Przepisy ogólne 

Artykuł 1 

Cel 

Celem niniejszej dyrektywy jest określenie: 

a) procedury jednego wniosku o wydanie obywatelom krajów trzecich jednego 
zezwolenia na pobyt i pracę na terytorium państw członkowskich w celu uproszczenia 
procesu ich przyjmowania i ułatwienia kontroli ich statusu oraz 

b) wspólnego zbioru praw dla pracowników z krajów trzecich przebywających legalnie w 
państwie członkowskim. 

Artykuł 2 

Definicje 

Do celów niniejszej dyrektywy: 

a) „obywatel kraju trzeciego” oznacza każdą osobę niebędącą obywatelem Unii w 
rozumieniu art. 17 ust. 1 Traktatu; 

b) „pracownik z kraju trzeciego” oznacza każdego obywatela kraju trzeciego, 
którego przyjęto na terytorium państwa członkowskiego i któremu przyznano 
prawo do podjęcia legalnej pracy w tym państwie;  

c) „jedno zezwolenie” oznacza dokument wydany przez władze państwa 
członkowskiego, zezwalający obywatelowi kraju trzeciego na legalny pobyt i 
pracę na terytorium tego państwa;  

d) „procedura jednego wniosku” oznacza procedurę prowadzącą, na podstawie 
jednego wniosku o zezwolenie dla obywatela kraju trzeciego na pobyt i pracę na 
terytorium państwa członkowskiego, do podjęcia decyzji w sprawie wydania 
temu obywatelowi kraju trzeciego jednego zezwolenia. 
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Artykuł 3 

Zakres 

1. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie: 

a) do obywateli krajów trzecich ubiegających się o prawo do pobytu i pracy na 
terytorium państwa członkowskiego oraz 

b) do pracowników z krajów trzecich legalnie przebywających w państwie 
członkowskim. 

2. Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do obywateli krajów trzecich: 

a) będących członkami rodzin obywateli Unii, którzy skorzystali lub korzystają z prawa 
do swobodnego przepływu osób we Wspólnocie; 

b) którzy są objęci przepisami dyrektywy 96/71/WE w okresie oddelegowania; 

c) którzy wjeżdżają na terytorium państw członkowskich z tytułu zobowiązań zawartych 
w umowie międzynarodowej ułatwiającej wjazd i pobyt czasowy określonym kategoriom 
osób fizycznych związanym z wymianą handlową i inwestycjami, szczególnie osób 
przeniesionych w ramach przedsiębiorstwa, usługodawców kontraktowych i 
absolwentów odbywających staż, objętych zobowiązaniami wspólnotowymi z tytułu 
układu GATS; 

d) których przyjęto na terytorium państwa członkowskiego na okres nie dłuższy niż 6 
miesięcy w każdym 12-miesięcznym przedziale czasu w celu podjęcia pracy sezonowej;  

e) którzy złożyli wniosek o nadanie statusu uchodźcy, w sprawie którego nie wydano 
jeszcze ostatecznej decyzji; 

f) którzy przebywają w państwie członkowskim jako osoby ubiegające się o ochronę 
międzynarodową lub w ramach programów ochrony tymczasowej;  

g) którzy uzyskali status rezydenta długoterminowego zgodnie z dyrektywą 
2003/109/WE; 

h) których wydalenie wstrzymano ze względu na przesłanki faktyczne lub prawne.  

Rozdział II 

Procedura jednego wniosku i jedno zezwolenie 

Artykuł 4 

Procedura jednego wniosku 

1. Wniosek o zezwolenie na pobyt i pracę na terytorium państw członkowskich składa się 
w drodze procedury jednego wniosku. 
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2. Państwa członkowskie rozpatrują wniosek i podejmują decyzję o przyznaniu, zmianie 
lub odnowieniu jednego zezwolenia, jeżeli wnioskodawca spełnia wymogi określone w 
prawie krajowym. Decyzja o przyznaniu, zmianie lub odnowieniu jednego zezwolenia 
dotyczy jednego dokumentu, łączącego zezwolenie na pobyt i pracę w jednym akcie 
administracyjnym. 

Artykuł 5 

Właściwy organ 

1. Państwa członkowskie wyznaczają organ właściwy do przyjmowania wniosków i 
wydawania jednego zezwolenia.  

2. Właściwy organ rozpatruje wniosek i podejmuje decyzję w jego sprawie w 
najkrótszym możliwym terminie, a w każdym przypadku nie później niż trzy miesiące od 
daty złożenia wniosku. 

W wyjątkowych okolicznościach związanych ze skomplikowanym procesem 
rozpatrywania wniosku termin określony w akapicie pierwszym można przedłużyć. 

3. Wyznaczony organ przekazuje wnioskodawcy swoją decyzję na piśmie zgodnie z 
procedurami dotyczącymi powiadamiania, ustanowionymi w odpowiednich przepisach. 

4. Jeżeli informacje załączone do wniosku są niewłaściwe, wyznaczony organ informuje 
wnioskodawcę, jakie dodatkowe informacje powinien przedłożyć. Bieg terminu, o 
którym mowa w ust. 2, ulega wstrzymaniu do czasu otrzymania przez władze 
wymaganych dodatkowych informacji. 

Artykuł 6 

Jedno zezwolenie 

1. Państwa członkowskie wydają jedno zezwolenie według jednolitego wzoru 
określonego w rozporządzeniu (WE) nr 1030/2002 i zamieszczają na nim informacje 
dotyczące zezwolenia na pracę zgodnie z pkt 7.5-9 w lit. a) załącznika do 
rozporządzenia. 

2. Państwa członkowskie nie wydają żadnych dodatkowych zezwoleń, w szczególności 
zezwoleń na pracę jako dowodu przyznania dostępu do rynku pracy.  

Artykuł 7 

Dokumenty pobytowe wydane w innych celach niż podjęcie pracy 

1. Wydając dokumenty pobytowe zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1030/2002, 
państwa członkowskie zamieszczają w nich informacje dotyczące zezwolenia na pracę, 
niezależnie od rodzaju dokumentu pobytowego. 2. Państwa członkowskie nie wydają 
żadnych dodatkowych zezwoleń, w szczególności zezwoleń na pracę jako dowodu 
przyznania dostępu do rynku pracy. 
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Artykuł 8 

Środki zaskarżenia 

1. W pisemnym powiadomieniu dotyczącym wydania decyzji o odrzuceniu wniosku, 
odmowie przyznania, odmowie zmiany lub odmowie odnowienia, zawieszeniu bądź 
wycofaniu jednego zezwolenia na podstawie kryteriów określonych w prawie krajowym 
bądź wspólnotowym podaje się przyczyny wydania takiej decyzji. 

2. Każdą decyzję o odrzuceniu wniosku, odmowie przyznania, odmowie zmiany lub 
odmowie odnowienia, zawieszeniu bądź wycofaniu jednego zezwolenia można zaskarżyć 
w sądzie danego państwa członkowskiego. W pisemnym powiadomieniu informuje się o 
dostępnych procedurach i terminie ewentualnego zaskarżenia decyzji.  

Artykuł 9 

Dostęp do informacji  

Państwa członkowskie podejmują konieczne środki w celu powiadomienia obywatela 
kraju trzeciego i jego przyszłego pracodawcy o wszelkiej dokumentacji potrzebnej do 
uzupełnienia wniosku.  

Artykuł 10 

Opłaty 

Państwa członkowskie mogą pobierać od wnioskodawców opłaty za rozpatrzenie 
wniosku zgodnie z niniejszą dyrektywą. Wysokość opłat należy ustalać w sposób 
proporcjonalny; mogą one opierać się na zasadzie usługi faktycznie wyświadczonej.  

Artykuł 11 

Prawa przyznane z tytułu jednego zezwolenia  

1. W okresie ważności jednego zezwolenia osoba, która je otrzymała, jest uprawniona 
przynajmniej do: 

a) wjazdu, ponownego wjazdu i pobytu na terytorium państwa członkowskiego 
wydającego jedno zezwolenie;  

b) przejazdu przez inne państwa członkowskie w celu korzystania z praw przyznanych na 
mocy lit. a); 

c) swobodnego dostępu do całego terytorium państwa członkowskiego wydającego jedno 
zezwolenie, z zachowaniem ograniczeń określonych w ustawodawstwie krajowym ze 
względów bezpieczeństwa;  

d) wykonywania działalności, do której jest upoważniona na mocy jednego zezwolenia;  
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e) uzyskania informacji o swoich prawach związanych z zezwoleniem, przyznanych na 
mocy niniejszej dyrektywy lub przepisów krajowych. 

Rozdział III 

Prawo do równego traktowania 

Artykuł 12 

1. Pracownicy z kraju trzeciego są traktowani na równi z obywatelami danego państwa 
członkowskiego przynajmniej w następujących dziedzinach: 

a) warunków pracy, w tym płacy i warunków zwolnienia oraz bezpieczeństwa i higieny 
pracy;  

b) wolności zrzeszania się i zgromadzeń oraz członkostwa w organizacjach 
reprezentujących pracowników lub pracodawców lub też we wszelkich organizacjach 
zrzeszających pracowników określonych zawodów, w tym świadczeń udzielanych przez 
takie organizacje, bez uszczerbku dla przepisów krajowych dotyczących porządku 
publicznego i bezpieczeństwa publicznego; 

c) kształcenia i szkolenia zawodowego; 

d) uznawania dyplomów, świadectw i innych kwalifikacji zawodowych zgodnie z 
odpowiednimi procedurami krajowymi; 

e) działów zabezpieczenia społecznego określonych w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 
1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie zastosowania systemu zabezpieczenia 
społecznego do pracowników najemnych, do osób prowadzących działalność na własny 
rachunek oraz członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie. W 
stosownych przypadkach zastosowanie ma rozporządzenie (EWG) nr 859/2003 
rozszerzające przepisy rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 i rozporządzenia 
wykonawczego (EWG) nr 574/72 na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze 
objęci tymi przepisami wyłącznie ze względu na ich obywatelstwo; 

f) wypłaty należnych świadczeń emerytalnych w przypadku przeniesienia się do kraju 
trzeciego; 

g) ulg podatkowych; 

h) dostępu do towarów i usług oraz dostaw towarów i świadczenia usług dostępnych 
ogółowi społeczeństwa, w tym do procedur uzyskania zakwaterowania i pomocy 
oferowanej przez urzędy pracy;  

2. Państwa członkowskie mogą ograniczyć zasadę traktowania na równi z własnymi 
obywatelami:  
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a) poprzez żądanie przedstawienia dowodu wystarczającej znajomości języka jako 
warunku dostępu do kształcenia i szkoleń. Dostęp do uczelni wyższych może być 
uzależniony od spełnienia szczególnych wymogów w zakresie wykształcenia; 

b) poprzez ograniczenie praw przyznanych na mocy ust. 1 lit. c) w zakresie stypendiów 
naukowych; 

c) poprzez ograniczenie praw przyznanych na mocy ust. 1 lit. h) w zakresie 
mieszkalnictwa socjalnego do przypadków obywateli krajów trzecich, którzy przebywają 
na ich terytorium przynajmniej od trzech lat lub mają prawo przebywać na tym 
terytorium przynajmniej przez taki okres; 

d) poprzez ograniczenie praw przyznanych na mocy ust. 1 lit. a), b) i g) do pracowników 
z krajów trzecich, którzy są zatrudnieni; 

e) poprzez ograniczenie praw przyznanych na mocy ust. 1 lit. e) do pracowników z 
krajów trzecich, którzy są zatrudnieni, z wyjątkiem zasiłku dla bezrobotnych. 

Artykuł 13 

Korzystniejsze przepisy 

1. Przepisy niniejszej dyrektywy stosuje się bez uszczerbku dla korzystniejszych 
przepisów: 

a) prawodawstwa wspólnotowego, w tym umów dwu- lub wielostronnych między 
Wspólnotą lub Wspólnotą i jej państwami członkowskimi z jednej strony a jednym lub 
większą liczbą krajów trzecich z drugiej strony; 

b) dwu- lub wielostronnych umów między jednym lub kilkoma państwami 
członkowskimi a jednym lub większą liczbą krajów trzecich. 

2. Niniejsza dyrektywa pozostaje bez uszczerbku dla prawa państw członkowskich do 
przyjmowania lub utrzymania przepisów korzystniejszych dla osób, których dotyczy. 

Rozdział IV 

Przepisy końcowe 

Artykuł 14 

Każde państwo członkowskie zapewnia powszechny dostęp do systematycznie 
aktualizowanych informacji dotyczących warunków wjazdu i pobytu na swoim 
terytorium obywateli krajów trzecich w celu podjęcia pracy.  
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Sprawozdawczość 

Artykuł 15 

1. Okresowo, a po raz pierwszy nie później niż trzy lata po dacie określonej w art. 
16, Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie ze 
stosowania niniejszej dyrektywy w państwach członkowskich oraz przedstawia 
propozycje zmian, które uzna za niezbędne.  

2. Raz do roku, a po raz pierwszy nie później niż dnia 1 kwietnia [rok po dacie 
transpozycji niniejszej dyrektywy], państwa członkowskie przekazują Komisji i 
sobie nawzajem, za pośrednictwem sieci ustanowionej na mocy decyzji 
2006/688/WE, dane statystyczne dotyczące liczby obywateli krajów trzecich, 
którym przyznano, odnowiono lub wycofano jedno zezwolenie w poprzednim 
roku kalendarzowym, podając ich obywatelstwo i zawód. Przekazuje się 
również dane statystyczne dotyczące przyjętych członków rodziny.  

Transpozycja 

Artykuł 16 

1. Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia […]. 
Państwa członkowskie niezwłocznie przekażą Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę 
korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą. 

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej 
dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody 
dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie. 

2. Państwa członkowskie przekażą Komisji tekst głównych przepisów prawa krajowego 
dotyczących dziedziny objętej niniejszą dyrektywą. 

Wejście w życie  

Artykuł 17 

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 
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Adresaci 

Artykuł 15 

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.  

 W imieniu Rady 
 Przewodniczący 
  


