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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Zmiany na świecie wynikające z globalizacji zachodzą w bardzo szybkim tempie. Również 
Unia Europejska powinna przystosować się oraz swoje prawo i zasady do nowej 
rzeczywistości zglobalizowanego świata i powiązań gospodarczych. Bardzo istotną cechą 
dzisiejszego modelu prowadzenia działalności gospodarczej jest czasowe przemieszczanie się 
wysoko wykwalifikowanych pracowników. W szczególności wielonarodowe spółki coraz 
bardziej korzystają z wiedzy specjalistów, którzy często bez uprzedzenia będą w stanie 
pracować nad różnymi projektami na całym świecie. Dlatego właśnie sprawozdawczyni 
zasadniczo popiera założenie stworzenia jednolitego zbioru zasad i zredukowania biurokracji 
w odniesieniu do przenoszenia pracowników wewnątrz przedsiębiorstw na teren Unii 
Europejskiej. 

Regulowanie zasad wjazdu i mobilności pracowników przenoszonych wewnątrz 
przedsiębiorstwa należało jak dotąd do kompetencji poszczególnych państw członkowskich, 
a przedmiotowa dyrektywa zmieni ten stan rzeczy. Należy mieć nadzieję, że nowe 
rozwiązanie będzie dla zainteresowanych stron niosło ze sobą wartość dodaną. Nowe zasady 
powinny być jednolite i przejrzyste, nie powinny zawierać luk i umożliwiać 
przedsiębiorstwom lub państwom członkowskim odstąpienie od ich stosowania. 

Należy z zadowoleniem przyjąć zamiar Komisji w zakresie ograniczenia biurokracji 
i zbędnych procedur. Pojedynczy punkt kontaktowy („jedno okienko”) dla przedsiębiorstw 
ma tu zasadnicze znaczenie, gdyż ograniczy biurokrację i pozwoli na skuteczniejsze 
postępowanie administracyjne. Zasadniczo rozwiązanie to nie będzie pociągać za sobą 
obowiązku przeprowadzenia testów rynku pracy. 

Należy poprawić i sprecyzować kryteria i definicje zamieszczone we wniosku Komisji. 
Należy poprawić definicje pojęć „kadra kierownicza” i „specjalista”, tak by stały się one 
z prawnego punktu widzenia niepodważalne i by uniknąć nieścisłości. W tym zakresie 
sprawozdawczyni uważa definicje dyrektywy w sprawie niebieskiej karty za użyteczne. 
Posiadacze niebieskiej karty nie są pracownikami przeniesionymi w ramach przedsiębiorstwa, 
lecz wysoko wykwalifikowanymi lub wyspecjalizowanymi pracownikami o równie wysokiej 
wartości w odniesieniu do poziomu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. 

Sprawozdawczyni zasadniczo nie zgadza się z Komisją w kwestii zasad, które należałoby 
stosować do pracowników przenoszonych wewnątrz przedsiębiorstwa. Przewidziane przez 
Komisję odniesienie do dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników nie wydaje się mieć 
uzasadnienia w niniejszej dyrektywie z kilku powodów. Należy tu zauważyć, iż nie jest jasne, 
do jakiego stopnia dyrektywa dotycząca delegowania pracowników ma zastosowanie do 
obywateli państw trzecich. Co więcej, w chwili obecnej dyrektywa dotycząca delegowania 
pracowników jest poddawana przeglądowi, w związku z tym należałoby postawić pytanie, 
jaki sens ma odniesienie do aktu prawnego, który obecnie nie spełnia już swych pierwotnych 
założeń. Dyrektywa czeka na przegląd, nie znamy więc jej ostatecznego brzmienia. Cel 
dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników nie jest zbieżny z celem dyrektywy 
w sprawie procedur wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia 
wewnątrz przedsiębiorstwa. Celem dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników jest 
zapewnienie swobodnego przepływu usług, zaś celem dyrektywy w sprawie procedur wjazdu 
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i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa jest 
zapewnienie swobodnego przepływu pracowników. 

Traktaty o Unii Europejskiej, jak również Karta praw podstawowych przewidują, że 
obywateli krajów trzecich należy traktować na równi z obywatelami Unii. Przedmiotowa 
dyrektywa powinna zawierać jasno sformułowaną zasadę dotyczącą równego traktowania 
w porównaniu z pracownikami lokalnymi. Kierowanie się tą zasadą byłoby najprostszym 
rozwiązaniem zarówno dla państw członkowskich, jak i dla przedsiębiorstw, które 
wiedziałyby wówczas, jakie zasady należy stosować.

W swoim wniosku Komisja stwierdza, że powszechnie stosowane układy zbiorowe należy 
stosować do pracowników przenoszonych w ramach przedsiębiorstwa. To właściwy punkt 
wyjścia, jednak nie jest to rozwiązanie wystarczające, ponieważ układy te nie obejmują 
wszystkich sektorów w Unii Europejskiej. Aby uzupełnić tę lukę, wszelkie układy zbiorowe 
zawierane na wszystkich poziomach, w tym porozumienia w przedsiębiorstwach, nie zaś 
tylko układy mające powszechne zastosowanie, należy stosować do pracowników 
przenoszonych w ramach przedsiębiorstwa,.  Stworzyłoby to jednakowe warunki i pozwoliło 
na stosowanie tych samych zasad do wszystkich pracowników, czy to krajowych, czy też 
pochodzących z państw trzecich. 

Jeden z najważniejszych fragmentów niniejszego aktu prawnego dotyczy mobilności 
wewnątrz UE, jest to mianowicie art. 16 przedmiotowej dyrektywy. Sprawozdawczyni żałuje, 
że reprezentowana przez nią komisja nie może stanowić przepisów w ramach tego artykułu, 
który dotyczy samego sedna przedmiotowej dyrektywy i można uznać, iż należy do 
kompetencji komisji, skoro dotyczy mobilności pracowników wewnątrz UE.

POPRAWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, właściwej dla tej sprawy, o naniesienie w swoim 
sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Odniesienie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 79 ust. 2 lit. a) i b),

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 79 ust. 2 lit. a) i b) oraz art. 153 lit. a),
b) i g),

Or. en
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Uzasadnienie
Niniejsza dyrektywa nie jest jedynie narzędziem zawierającym przepisy imigracyjne, lecz jest 
również instrumentem pozwalającym określić prawa osób znajdujących się w stosunku pracy 
i chronić takich pracowników. Artykuł 15 ust. 3 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej 
zakłada jednakowe traktowanie obywateli krajów trzecich pod względem warunków pracy.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Odniesienie 1 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Kartę praw podstawowych 
Unii Europejskiej, a w szczególności jej 
art. 15 ust. 3,

Or. en

Uzasadnienie
Niniejsza dyrektywa nie jest jedynie narzędziem zawierającym przepisy imigracyjne, lecz jest 
również instrumentem pozwalającym określić prawa osób znajdujących się w stosunku pracy 
i chronić takich pracowników. Artykuł 15 ust. 3 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej 
zakłada jednakowe traktowanie obywateli krajów trzecich pod względem warunków pracy.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Na potrzeby niniejszej dyrektywy 
pracownicy przenoszeni wewnątrz 
przedsiębiorstwa obejmują kadrę 
kierowniczą, specjalistów i absolwentów
posiadających kwalifikacje uzyskane
w ramach kształcenia na poziomie 
wyższym, którzy obywają staż. Ich definicja 
opiera się na szczególnych zobowiązaniach 
Unii w ramach Układu ogólnego w sprawie 
handlu usługami (GATS) oraz
dwustronnych umowach handlowych.

(10) Na potrzeby niniejszej dyrektywy 
pracownicy przenoszeni wewnątrz 
przedsiębiorstwa obejmują kadrę 
kierowniczą, specjalistów i odbywających 
staż absolwentów, którzy posiadają wyższe
kwalifikacje zawodowe, kwalifikacje 
zdobyte podczas studiów wyższych oraz 
doświadczenie zawodowe. Wymaganie 
dotyczące doświadczenia zawodowego nie 
ma zastosowania do absolwentów 
odbywających staż. Pracownicy 
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Zobowiązania podjęte w ramach Układu 
ogólnego w sprawie handlu usługami nie 
obejmują warunków wjazdu, pobytu 
i pracy. W związku z tym niniejsza 
dyrektywa uzupełnia i ułatwia stosowanie 
tych zobowiązań. Niniejsza dyrektywa 
obejmuje jednak szerszy zakres 
przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa 
niż zakres wynikający ze zobowiązań 
handlowych, ponieważ przeniesienie nie 
musi dotyczyć sektora usług i może brać 
początek w państwie, które nie jest stroną 
umowy handlowej.

przenoszeni w ramach jednego 
przedsiębiorstwa będą zatrudniani na 
stanowiskach wymagających wysokich 
kwalifikacji. Ich definicja opiera się na 
szczególnych zobowiązaniach Unii 
w ramach Układu ogólnego w sprawie 
handlu usługami (GATS), dwustronnych 
umowach handlowych oraz na dyrektywie 
Rady 2009/50/WE z dnia 25 maja 2009 r.
w sprawie warunków wjazdu i pobytu 
obywateli państw trzecich w celu podjęcia 
pracy w zawodzie wymagającym wysokich 
kwalifikacji1 (dyrektywa w sprawie 
niebieskiej karty) . Zobowiązania podjęte 
w ramach Układu ogólnego w sprawie 
handlu usługami nie obejmują warunków 
wjazdu, pobytu i pracy. W związku z tym 
niniejsza dyrektywa uzupełnia i ułatwia 
stosowanie tych zobowiązań. Celem 
niniejszej dyrektywy jest wyjście 
naprzeciw potrzebom przedsiębiorstw 
prowadzących działalność w Unii, nie zaś 
świadczenie usług w rozumieniu Układu 
ogólnego w sprawie handlu usługami.
Niniejsza dyrektywa obejmuje jednak 
szerszy zakres przeniesienia wewnątrz 
przedsiębiorstwa niż zakres wynikający ze 
zobowiązań handlowych, ponieważ 
przeniesienie nie musi dotyczyć sektora 
usług i może brać początek w państwie, 
które nie jest stroną umowy handlowej.
_____________
1 Dz.U. L 155 z 18. 6.2009, s. 17.

Or. en

Uzasadnienie
Do niniejszej dyrektywy należy zastosować już skodyfikowane i funkcjonujące definicje 
dyrektywy dotyczącej niebieskiej karty. W celu wyjaśnienia, zwiększenia przejrzystości i dla 
potrzeb lepszego stanowienia prawa proponowane kwalifikacje uzyskane w szkole wyższej 
należy uzupełnić kryteriami wyższych kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego 
i zatrudnienia na stanowisku wymagającym wysokich kwalifikacji. Posiadacze niebieskiej 
karty nie są pracownikami przeniesionymi w ramach przedsiębiorstwa, lecz wysoko 
wykwalifikowanymi lub wyspecjalizowanymi pracownikami o równie wysokiej wartości 
w odniesieniu do poziomu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. 
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Pracownicy przenoszeni w ramach 
przedsiębiorstwa powinni korzystać z tych 
samych warunków pracy, co pracownicy
delegowani, których pracodawca posiada 
siedzibę na terenie Unii Europejskiej na 
mocy dyrektywy 96/71/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 
1996 r. dotyczącej delegowania 
pracowników w ramach świadczenia 
usług. Wymóg ten ma na celu ochronę
pracowników oraz zapewnienie uczciwej 
konkurencji między przedsiębiorstwami 
w państwach członkowskich 
i przedsiębiorstwami mającymi siedzibę 
w państwach trzecich, ponieważ 
gwarantuje, że te ostatnie nie będą mogły 
wykorzystywać niższych standardów pracy 
do uzyskania przewagi konkurencyjnej.

(11) Pracownicy przenoszeni w ramach 
przedsiębiorstwa powinni korzystać z tych 
samych warunków pracy, co pracownicy
lokalni. Pracownicy przenoszeni w ramach
przedsiębiorstwa powinni być tak samo 
traktowani jak obywatele przyjmującego 
państwa członkowskiego lub pracownicy 
etatowi nie tylko pod względem 
wynagrodzenia, ale również w odniesieniu 
do warunków zatrudnienia. Takich zasad 
równego traktowania nie należy 
ograniczać do powszechnie stosowanych 
układów zbiorowych, należy je stosować 
w przypadku wszelkich aktów prawnych, 
przepisów i postanowień 
administracyjnych, orzeczeń arbitrażu 
i porozumień zbiorowych, w tym do 
porozumień w ramach przedsiębiorstw. 
Wymóg ten ma na celu ochronę 
pracowników oraz zapewnienie uczciwej 
konkurencji między przedsiębiorstwami 
w państwach członkowskich 
i przedsiębiorstwami mającymi siedzibę 
w państwach trzecich, ponieważ 
gwarantuje, że te ostatnie nie będą mogły 
wykorzystywać niższych standardów pracy 
do uzyskania przewagi konkurencyjnej.

Or. en

Uzasadnienie
Pracowników przenoszonych w ramach przedsiębiorstwa należy traktować w taki sam 
sposób, jak pracowników krajowych. Nie należy stosować przepisów dyrektywy dotyczącej 
delegowania pracowników, ponieważ nie gwarantują one poszanowania tej zasady, a co za 
tym idzie nie należy ich wiązać z niniejszą dyrektywą. 
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Ponieważ przeniesienie wewnątrz 
przedsiębiorstwa polega na migracji 
czasowej, wnioskodawca musi przedstawić 
dowody na to, że obywatel państwa 
trzeciego po zakończeniu przydzielonego 
zadania będzie mógł przenieść się
z powrotem do jednostki należącej do tej 
samej grupy i mającej siedzibę w państwie 
trzecim. Dowód mogą stanowić właściwe 
postanowienia umowy o pracę. Należy 
przedstawić list wyznaczający zakres 
obowiązków, który jest dowodem, że 
pracownik kadry kierowniczej lub 
specjalista będący obywatelem państwa 
trzeciego posiada kwalifikacje zawodowe 
potrzebne w państwie członkowskim, do 
którego został przyjęty w celu zajmowania 
stanowiska lub wykonywania zawodu 
regulowanego.

(13) Ponieważ przeniesienie wewnątrz 
przedsiębiorstwa polega na migracji 
czasowej, wnioskodawca musi przedstawić 
dowody na to, że obywatel państwa 
trzeciego po zakończeniu przydzielonego 
zadania będzie mógł przenieść się 
z powrotem do jednostki należącej do tej 
samej grupy i mającej siedzibę w państwie 
trzecim. Dowód mogą stanowić właściwe 
postanowienia umowy o pracę. Należy 
przedstawić list określający zakres 
obowiązków, który jest dowodem, że 
pracownik kadry kierowniczej lub 
specjalista będący obywatelem państwa 
trzeciego posiada kwalifikacje zdobyte 
podczas studiów wyższych, wyższe 
kwalifikacje zawodowe oraz 
doświadczenie zawodowe potrzebne 
w państwie członkowskim, do którego 
został przyjęty w celu zajmowania 
stanowiska lub wykonywania zawodu 
regulowanego..

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Dyrektywa nie powinna naruszać 
warunków świadczenia usług w ramach 
art. 56 Traktatu. W szczególności 
niniejsza dyrektywa nie powinna wpływać 
na warunki zatrudnienia, które na mocy 
dyrektywy 96/71/WE mają zastosowanie 
do pracowników oddelegowanych przez 
przedsiębiorstwo z siedzibą w państwie 

skreślony
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członkowskim w celu świadczenia usług 
na terytorium innego państwa 
członkowskiego. Niniejsza dyrektywa nie 
ma zastosowania do obywateli państw 
trzecich oddelegowanych przez 
przedsiębiorstwa z siedzibą w państwie 
członkowskim w ramach świadczenia 
usług zgodnie z dyrektywą 96/71/WE. W 
konsekwencji obywatele państw trzecich, 
którzy uzyskali zezwolenie na pobyt 
w ramach przeniesienia wewnątrz 
przedsiębiorstwa, nie mogą korzystać 
z przepisów dyrektywy 96/71/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
16 grudnia 1996 r. dotyczącej 
delegowania pracowników w ramach 
świadczenia usług. Niniejsza dyrektywa 
nie powinna skutkować preferencyjnym 
traktowaniem przedsiębiorstw z siedzibą 
w państwie trzecim w stosunku do 
przedsiębiorstw z siedzibą w państwie 
członkowskim, zgodnie z art. 1 ust 4 
dyrektywy 96/71/WE.

Or. en

Uzasadnienie
Pracowników przenoszonych w ramach przedsiębiorstwa należy traktować w taki sam 
sposób, jak pracowników krajowych. Nie należy stosować odniesienia do przepisów 
dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników, ponieważ nie gwarantują one 
poszanowania tej zasady, a co za tym idzie nie należy ich wiązać z niniejszą dyrektywą. 

Poprawka7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) obywateli państw trzecich 
wykonujących obowiązki w imieniu 
przedsiębiorstwa posiadającego siedzibę 
w innym państwie członkowskim 
polegającą na świadczeniu usług 
w rozumieniu art. 56 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

skreślona
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w tym obywateli państw trzecich, którzy są 
pracownikami delegowanymi przez 
przedsiębiorstwa z siedzibą w państwach 
członkowskich w ramach świadczenia 
usług zgodnie z dyrektywą 96/71/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Przepisów dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników nie należy stosować do 
pracowników z krajów trzecich przenoszonych w ramach przedsiębiorstwa. Nie należy mylić 
takiej procedury z mobilnością w UE. 

Poprawka8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) obywateli państw trzecich 
zatrudnionych przez agencje pracy 
tymczasowej.

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) „przeniesienie wewnątrz 
przedsiębiorstwa” oznacza czasowe
oddelegowanie obywatela państwa 
trzeciego z przedsiębiorstwa z siedzibą 
poza terytorium państwa członkowskiego i 
z którym obywatel państwa trzeciego jest 
związany umową o pracę, do jednostki 
należącej do przedsiębiorstwa lub tej samej 
grupy przedsiębiorstw z siedzibą na tym 

b) „przeniesienie wewnątrz 
przedsiębiorstwa” oznacza czasowe
przeniesienie obywatela państwa trzeciego 
z przedsiębiorstwa z siedzibą poza 
terytorium państwa członkowskiego i 
z którym obywatel państwa trzeciego jest 
związany umową o pracę, do jednostki 
należącej do przedsiębiorstwa lub tej samej 
grupy przedsiębiorstw z siedzibą na tym 



PA\868972PL.doc 11/20 PE464.975v02-00

PL

terytorium; terytorium;

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) „pracownik kadry kierowniczej” 
oznacza każdą osobę pracującą na 
wyższym stanowisku kierowniczym, która 
przede wszystkim kieruje zarządzaniem 
jednostki przyjmującej, podlegając 
ogólnemu nadzorowi sprawowanemu 
głównie przez zarząd, udziałowców 
przedsiębiorstwa lub ich odpowiednika, lub 
też otrzymując od nich zasadnicze 
wytyczne; stanowisko to obejmuje: 
kierowanie jednostką przyjmującą lub 
departamentem lub oddziałem jednostki 
przyjmującej, nadzór i kontrolę pracy 
innych pracowników nadzoru 
i kierownictwa lub sprawujących funkcje 
techniczne, posiadanie osobistych 
uprawnień do zatrudniania i zwalniania 
lub wydawania zaleceń w sprawie 
zatrudniania, zwalniania lub innych 
decyzji personalnych

e) „pracownik kadry kierowniczej” 
oznacza każdą osobę pracującą na 
wyższym stanowisku kierowniczym, która 
przede wszystkim kieruje zarządzaniem 
jednostki przyjmującej, podlegając 
ogólnemu nadzorowi sprawowanemu 
głównie przez zarząd, udziałowców 
przedsiębiorstwa lub ich odpowiednika, lub 
też otrzymując od nich zasadnicze 
wytyczne; 

Or. en

Uzasadnienie
Definicję „pracownika kadry kierowniczej” należy sprecyzować i ograniczyć do osób, które 
posiadają wysokie kwalifikacje i szczególne umiejętności, a ich osobiste zdolności są 
niezbędne do prawidłowego wykonywania konkretnej działalności przedsiębiorstwa w kraju 
przyjmującym. Oznacza to, że za kryterium przyjęcia należy uznać kwalifikacje i stanowisko 
zajmowane w przedsiębiorstwie, nie zaś wysokość wynagrodzenia. Wyczerpująca lista 
kryteriów, które można interpretować jako wzajemnie się wykluczające lub współistniejące, 
nie wyjaśnia sytuacji. 



PE464.975v02-00 12/20 PA\868972PL.doc

PL

Poprawka 11
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) „specjalista” oznacza każdą osobę, która 
posiada szczególną wiedzę kluczową 
i charakterystyczną dla jednostki 
przyjmującej; biorąc pod uwagę nie tylko
wiedzę specyficzną dla jednostki 
przyjmującej, ale również to, czy dana 
osoba posiada wysoki poziom kwalifikacji 
odnoszących się do rodzaju pracy lub 
handlu, które wymagają szczególnej 
wiedzy technicznej;

f) „specjalista” oznacza dowolną osobę, 
która została przeniesiona na stanowisko 
wymagające wysokich kwalifikacji 
i posiada wysokie kwalifikacje zawodowe, 
zaawansowaną wiedzę i nieprzerwanie 
gromadzone doświadczenie, jak również 
konkretną wiedzę niezbędną lub 
odnoszącą się do prowadzenia konkretnej 
działalności przedsiębiorstwa w kraju 
przyjmującym;

Or. en

Uzasadnienie
Definicję „specjalisty” należy sprecyzować i ograniczyć do osób, które posiadają wysokie 
kwalifikacje i szczególne umiejętności, a ich osobiste zdolności są niezbędne do 
prawidłowego wykonywania konkretnej działalności przedsiębiorstwa w kraju przyjmującym. 
Oznacza to, że za kryterium przyjęcia należy uznać kwalifikacje i stanowisko zajmowane 
w przedsiębiorstwie, nie zaś wysokość wynagrodzenia.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) „absolwent odbywający staż” oznacza 
każdą osobę posiadającą kwalifikacje 
uzyskane w ramach kształcenia na 
poziomie wyższym, która zostaje 
przeniesiona w celu poszerzenia wiedzy 
o przedsiębiorstwie i zdobycia 
doświadczenia w związku 
z przygotowaniem do objęcia stanowiska 
kierowniczego w tym przedsiębiorstwie;

g) „absolwent odbywający staż” oznacza 
każdą osobę posiadającą kwalifikacje 
uzyskane w ramach kształcenia na 
poziomie wyższym, która zostaje 
przeniesiona w celu poszerzenia wiedzy 
o przedsiębiorstwie i zdobycia 
doświadczenia w związku 
z przygotowaniem do objęcia stanowiska 
kierowniczego lub w celu podpisania 
stałej umowy o pracę z tym
przedsiębiorstwem, i której zadania w tym
przedsiębiorstwie są zgodne ze zdobytym 
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przez tę osobę wyższym wykształceniem;

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera g a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) „zatrudnienie w zawodzie 
wymagającym wysokich kwalifikacji” 
oznacza zatrudnienie osoby, która:
– w danym państwie członkowskim jest 
chroniona jako pracownik na podstawie 
krajowego prawa dotyczącego 
zatrudnienia lub zgodnie z praktyką 
krajową, niezależnie od zachodzącego 
stosunku prawnego, do celów 
rzeczywistego i efektywnego wykonywania 
pracy na rzecz lub pod kierownictwem 
innej osoby,
- otrzymuje wynagrodzenie oraz
- posiada wymagane, odpowiednie 
i szczególne kompetencje, potwierdzone 
wyższymi kwalifikacjami zawodowymi,

Or. en

Uzasadnienie
Aby sprecyzować założenia niniejszej dyrektywy, należy dokonać przeglądu proponowanych 
definicji. W tym celu do niniejszej dyrektywy należy wprowadzić już skodyfikowaną 
i funkcjonującą w prawie europejskim definicję „zatrudnienia wymagającego wysokich 
kwalifikacji”, co pozwoli zapewnić, że pracownicy przenoszeni w ramach przedsiębiorstwa 
będą zatrudniani na warunkach przewidzianych w postanowieniach niniejszej dyrektywy.  
Powyższa definicja została zaczerpnięta z dyrektywy Rady 2009/50/WE z dnia 25 maja 2009 
r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy 
w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (dyrektywa w sprawie niebieskiej karty).
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera g b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gb) „wyższe kwalifikacje zawodowe” 
oznaczają kwalifikacje, które są 
poświadczone świadectwem uzyskania 
kwalifikacji w ramach kształcenia na 
poziomie wyższym lub – w drodze 
odstępstwa, jeżeli przewidują to przepisy 
krajowe – potwierdzone co najmniej 
pięcioletnim doświadczeniem zawodowym 
świadczącym o posiadanej wiedzy 
porównywalnej do kwalifikacji 
uzyskanych w ramach kształcenia na 
poziomie wyższym, i które odpowiadają 
zawodowi lub sektorowi określonym 
w umowie o pracę lub wiążącej ofercie 
pracy.

Or. en

Uzasadnienie
Aby sprecyzować założenia niniejszej dyrektywy, należy dokonać przeglądu proponowanych 
definicji. W tym celu do niniejszej dyrektywy należy wprowadzić już skodyfikowaną 
i funkcjonującą w prawie europejskim definicję „wyższych kwalifikacji zawodowych”, co 
pozwoli zapewnić, że pracownicy przenoszeni w ramach przedsiębiorstwa będą zatrudniani 
na warunkach przewidzianych w postanowieniach niniejszej dyrektywy. Kwalifikacje te, do 
których odnosi się również art. 5 lit. d) wniosku Komisji, należy możliwie jasno 
wyszczególnić. Powyższa definicja została zaczerpnięta z dyrektywy Rady 2009/50/WE z dnia 
25 maja 2009 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu 
podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (dyrektywa w sprawie 
niebieskiej karty).

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera g c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gc) „doświadczenie zawodowe” oznacza 
faktyczne i legalne wykonywanie danego 
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zawodu.

Or. en

Uzasadnienie
Aby sprecyzować założenia niniejszej dyrektywy, należy dokonać przeglądu proponowanych 
definicji. W tym celu do niniejszej dyrektywy należy wprowadzić już skodyfikowaną 
i funkcjonującą w prawie europejskim definicję „doświadczenia zawodowego”, co pozwoli 
zapewnić, że pracownicy przenoszeni w ramach przedsiębiorstwa będą zatrudniani na 
warunkach przewidzianych w postanowieniach niniejszej dyrektywy. Powyższa definicja 
została zaczerpnięta z dyrektywy Rady 2009/50/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie 
warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie 
wymagającym wysokich kwalifikacji (dyrektywa w sprawie niebieskiej karty).

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera n)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

n) „powszechnie obowiązujący układ 
zbiorowy pracy” oznacza układ zbiorowy, 
którego muszą przestrzegać wszystkie
przedsiębiorstwa na danym obszarze 
geograficznym oraz o danym profilu lub 
w danej gałęzi przemysłu. W przypadku 
braku systemu uznawania układów 
zbiorowych pracy za powszechnie 
obowiązujące państwa członkowskie mogą 
oprzeć się na układach zbiorowych, które 
są powszechnie stosowane w odniesieniu 
do wszystkich podobnych przedsiębiorstw 
na danym obszarze geograficznym oraz 
o danym profilu lub w danej gałęzi 
przemysłu, lub układów zbiorowych, które 
zostały zawarte przez najbardziej 
reprezentatywnych pracodawców lub 
organizacje pracy na poziomie krajowym 
i które obowiązują na całym terytorium 
kraju.

n) „układ zbiorowy pracy” oznacza
wszelkie układy zbiorowe, zawierane na 
dowolnym szczeblu, w tym na poziomie
przedsiębiorstwa, przez najbardziej 
reprezentatywnych partnerów społecznych 
i zgodnie z przepisami i ustaloną praktyką 
przyjmującego państwa członkowskiego; 

Or. en
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Uzasadnienie
Układy zbiorowe pracy, niezależnie od poziomu, na którym zostały zawarte, należy stosować 
do pracowników przenoszonych w ramach przedsiębiorstwa. Pracownikom przenoszonym 
w ramach przedsiębiorstwa należy się takie samo traktowanie. 

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) przedstawia dokument poświadczający, 
że posiada kwalifikacje uzyskane 
w ramach kształcenia na poziomie 
wyższym wymagane w państwie 
członkowskim, do którego został przyjęty, 
do objęcia stanowiska pracownika kadry 
kierowniczej lub specjalisty, lub, 
w przypadku absolwenta odbywającego 
staż, wymagane kwalifikacje uzyskane 
w ramach kształcenia na poziomie 
wyższym;

d) przedstawia dokument poświadczający, 
że posiada wyższe kwalifikacje zawodowe
uzyskane w ramach kształcenia na 
poziomie wyższym wymagane w państwie 
członkowskim, do którego został przyjęty, 
do objęcia stanowiska pracownika kadry 
kierowniczej lub specjalisty, lub, 
w przypadku absolwenta odbywającego 
staż, wymagane kwalifikacje uzyskane 
w ramach kształcenia na poziomie 
wyższym;

Or. en

Uzasadnienie
Postanowienia niniejszego artykułu trzeba dopasować do znowelizowanego zbioru definicji 
zawartego w art. 3. 

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wymagają 
spełnienia wszystkich wymogów 
odnoszących się do wynagrodzenia 
w okresie trwania przeniesienia, 
określonych w przepisach ustawowych, 
wykonawczych lub administracyjnych lub

Państwa członkowskie wymagają 
spełnienia wszystkich wymogów 
odnoszących się do wynagrodzenia 
w okresie trwania przeniesienia, 
określonych w przepisach ustawowych, 
wykonawczych lub administracyjnych lub 
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powszechnie obowiązujących układach 
zbiorowych pracy stosowanych do 
pracowników oddelegowanych
w podobnej sytuacji w odpowiednich 
sektorach zawodowych.

układach zbiorowych pracy 
w odpowiednich sektorach zawodowych.

Or. en

Uzasadnienie
Aby zagwarantować, że układy zbiorowe zawierane na dowolnym szczeblu będą mieć 
zastosowanie do dyrektywy w sprawie procedur wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich 
w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, należy skreślić elementy pochodzące 
z dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku braku systemu uznawania 
układów zbiorowych pracy za 
powszechnie obowiązujące państwa 
członkowskie mogą, jeśli podejmą taką 
decyzję, oprzeć się na układach 
zbiorowych, które są powszechnie 
stosowane w odniesieniu do wszystkich 
podobnych przedsiębiorstw na danym 
obszarze geograficznym oraz o danym 
profilu lub w danej gałęzi przemysłu, lub 
układów zbiorowych, które zostały zawarte 
przez najbardziej reprezentatywnych 
pracodawców lub organizacje pracy na 
poziomie krajowym i które obowiązują na 
całym terytorium kraju.

skreślony

Or. en
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Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niezależnie od prawa właściwego dla 
stosunku pracy, pracownicy przenoszeni 
wewnątrz przedsiębiorstwa mają prawo do:

Niezależnie od prawa właściwego dla 
stosunku pracy, pracownicy przenoszeni 
wewnątrz przedsiębiorstwa mają prawo do 
takiego samego traktowania, jak 
obywatele przyjmującego państwa 
członkowskiego, w zakresie:

Or. en

Uzasadnienie
Zasada równego traktowania winna odnosić się do całego art. 14.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. warunków zatrudnienia stosowanych 
w odniesieniu do pracowników 
delegowanych znajdujących się 
w podobnej sytuacji, zgodnie z przepisami 
ustawowymi, wykonawczymi lub 
administracyjnymi, lub też układami 
zbiorowymi pracy powszechnie 
stosowanymi w państwie członkowskim,
do którego zostali przyjęci na mocy 
niniejszej dyrektywy. 
W przypadku braku systemu uznawania 
układów zbiorowych pracy za 
powszechnie obowiązujące państwa 
członkowskie mogą, jeśli podejmą taką 
decyzję, oprzeć się na układach 
zbiorowych, które są powszechnie 
stosowane w odniesieniu do wszystkich 
podobnych przedsiębiorstw na danym 
obszarze geograficznym oraz o danym 
profilu lub w danej gałęzi przemysłu, lub 

1. warunków zatrudnienia, zgodnie 
z przepisami ustawowymi, wykonawczymi 
lub administracyjnymi, lub też
orzeczeniami arbitrażu i układami 
zbiorowymi pracy powszechnie 
stosowanymi w państwie członkowskim,
w którym obecnie pracują.
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układów zbiorowych, które zostały zawarte 
przez najbardziej reprezentatywnych 
pracodawców lub organizacje pracy na 
poziomie krajowym i które obowiązują na 
całym terytorium kraju.

Or. en

Uzasadnienie
Aby zagwarantować, że układy zbiorowe zawierane na dowolnym szczeblu będą mieć 
zastosowanie do dyrektywy w sprawie procedur wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich 
w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, należy skreślić elementy pochodzące 
z dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników. Ponadto zasada państwa przyjmującego 
ma zawsze zastosowanie. 

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – punkt 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

traktowania na równi z obywatelami 
przyjmującego państwa członkowskiego 
w odniesieniu do:

skreślone

Or. en

Uzasadnienie
Zasada równego traktowania winna odnosić się do całego art. 14. 

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – punkt 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wolności stowarzyszania się i zrzeszania 
się oraz członkostwa w organizacjach 
reprezentujących pracowników lub 
pracodawców lub wszelkich organizacjach 
zrzeszających pracowników określonych 
zawodów, w tym świadczeń 
przyznawanych przez takie organizacje, 

a) wolności stowarzyszania się i zrzeszania 
się oraz członkostwa w organizacjach 
reprezentujących pracowników lub 
pracodawców lub wszelkich organizacjach 
zrzeszających pracowników określonych 
zawodów, w tym świadczeń i praw
przyznawanych przez takie organizacje, 
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bez uszczerbku dla krajowych przepisów 
dotyczących porządku publicznego 
i bezpieczeństwa publicznego;

w szczególności prawa do akcji 
protestacyjnej, nie naruszając krajowych 
przepisów dotyczących porządku 
publicznego i bezpieczeństwa publicznego;

Or. en

Uzasadnienie
Pracownicy przenoszeni w ramach przedsiębiorstw powinni mieć prawo do prowadzenia 
akcji protestacyjnej. 


