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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie ochrony socjalnej dla wszystkich, w tym dla osób samozatrudnionych
(2013/2111(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 3 ust. 3 i art. 6 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE),

– uwzględniając art. 9, 53, 151–157 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

uwzględniając art. 5, 15, 16, 27, 31, 34 i 35 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 19 i 23 Europejskiej karty społecznej 
(zrewidowanej),

– uwzględniając konwencję Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) nr 102 dotyczącą 
minimalnych norm zabezpieczenia społecznego (1952 r.),

– uwzględniając konwencję MOP nr 117 dotyczącą podstawowych celów i norm polityki 
społecznej (1962 r.),

– uwzględniając konwencję MOP nr 121 dotyczącą świadczeń w razie wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych (1964 r.); konwencję MOP nr 128 dotyczącą świadczeń w 
razie inwalidztwa, na starość i w razie śmierci żywiciela rodziny (1967 r.); konwencję 
MOP nr 130 dotyczącą opieki lekarskiej i zasiłków chorobowych (1969 r.); konwencję 
MOP nr 168 dotyczącą popierania zatrudnienia i ochrony przed bezrobociem (1988 r.);
oraz konwencję MOP nr 183 dotyczącą rewizji Konwencji dotyczącej ochrony 
macierzyństwa (zrewidowanej), z 1952 r. (2000 r.),

– uwzględniając zalecenie MOP w sprawie krajowego minimalnego zakresu ochrony 
socjalnej z 2012 r.,

– uwzględniając raport MOP World Social Security Report (2010/11) Providing coverage in 
times of crisis and beyond [Światowy Raport o Zabezpieczeniu Społecznym 2010/11 pt.
„Zapewnianie zabezpieczenia społecznego w czasie kryzysu i poza nim”]1,

– uwzględniając sprawozdanie MOP z listopada 2003 r. pt. „Ochrona socjalna: ciągła i 
cykliczna inwestycja na rzecz sprawiedliwości społecznej, ograniczania ubóstwa i 
wspierania rozwoju”2,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego3,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/41/UE z dnia 7 lipca
2010 r. w sprawie stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn 

                                               
1 http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_142209/lang--fr/index.htm.
2 http://www.ilo.org/public/english/protection/download/lifecycl/lifecycle.pdf.
3 Dz.U. L 166 z 30.4.2004, s. 1.
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prowadzących działalność na własny rachunek oraz uchylającą dyrektywę Rady
86/613/EWG1,

– uwzględniając dyrektywę Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającą 
ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy2,

– uwzględniając zalecenie Rady z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wspólnych kryteriów
dotyczących wystarczających środków i pomocy społecznej w systemach ochrony 
socjalnej (92/441/EWG)3,

– uwzględniając zalecenie Rady z dnia 27 lipca 1992 r. w sprawie zbieżności celów i 
polityk ochrony socjalnej (92/442/EWG)4,

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 17 grudnia 1999 r. dotyczące wzmacniania 
współpracy na rzecz unowocześniania i poprawy ochrony socjalnej5,

– uwzględniając sprawozdanie Komitetu Ochrony Socjalnej z dnia 10 lutego 2011 r. pt. 
„Ocena społecznego wymiaru strategii „Europa 2020” przeprowadzona przez Komitet 
Ochrony Socjalnej”6,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 3 marca 2010 r. zatytułowany „Europa 2020 –
strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu” (COM(2010)2020),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 16 lutego 2012 r. zatytułowany „Biała księga –
plan na rzecz adekwatnych, bezpiecznych i stabilnych emerytur” (COM(2012)0055),

– uwzględniając przegląd Komisji z dnia 8 stycznia 2013 r. zatytułowany „Zatrudnienie i 
kwestie społeczne w Europie” za rok 20127,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 20 sierpnia 2012 r. zatytułowany „Ochrona 
socjalna w ramach współpracy UE na rzecz rozwoju” (COM (2012)0446),

– uwzględniając zieloną księgę Komisji z dnia 22 listopada 2006 r. zatytułowaną 
„Modernizacja prawa pracy w celu sprostania wyzwaniom XXI wieku”
(COM(2006)0708),

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 
29 kwietnia 2010 r. w sprawie „Nowych tendencji w dziedzinie samozatrudnienia: 
konkretnego przypadku samozatrudnienia ekonomicznie zależnego” (SOC/344)8,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 

                                               
1 Dz.U. L 180 z 15.7.2010, s. 1.
2 Dz.U. L 303 z 2.12.2000, s. 16.
3 Dz.U. L 245 z 26.8.1992, s. 46. 
4 Dz.U. L 245 z 26.8.1992, s. 49.
5 Dz.U. C 8/05 z 12.1.2000, s. 7.
6 http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/11/st06/st06624.fr11.pdf.
7 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7315.
8 CESE 639/2010 - SOC/344.
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21 marca 2013 r. w sprawie nadużywania statusu samozatrudnienia (INT/628)1,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 3 października 2008 r. w sprawie zalecenia 
Komisji dotyczącego aktywnej integracji osób wykluczonych z rynku pracy 
(COM(2008)0639) oraz swoją rezolucję w tej sprawie z dnia 6 maja 2009 r.2, 

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 14 października 2009 r. (COM(2009)0545) oraz 
swoją rezolucję z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie długoterminowej stabilności finansów 
publicznych w gospodarce wychodzącej z kryzysu3,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie nietypowych umów o 
pracę, pewnej ścieżki kariery, flexicurity oraz nowych form dialogu socjalnego4,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie ochrony socjalnej i 
integracji społecznej (2005/2097(INI))5,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 października 2010 r. w sprawie roli dochodu 
minimalnego w walce z ubóstwem i w promowaniu społeczeństwa integracyjnego w 
Europie6,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 września 2013 r. w sprawie walki z bezrobociem 
osób młodych: możliwe rozwiązania (2013/2045(INI))7,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 października 2008 r. w sprawie zaostrzenia walki 
z pracą niezgłoszoną8,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie upowszechniania godnej 
pracy dla wszystkich9,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie modernizacji prawa 
pracy w celu sprostania wyzwaniom XXI wieku10,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie przyszłości usług 
społecznych świadczonych w interesie ogólnym11,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie europejskiej 
platformy współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym 
(2011/2052(INI))12,

                                               
1 CESE 2063/2012 - INT/628.
2 Dz.U. C 212 E z 5.8.2010, s. 23.
3 Dz.U. C 161 E z 31.5.2011, s. 112.
4 Dz.U. C 351 E z 2.12.2011, s. 39.
5 Dz.U. C 291 E z 30.11.2006, s. 304.
6 Dz.U. C 70 E z 8.3.2012, s. 8.
7 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0365.
8 Dz.U. C 9 E z 15.1.2010, s. 1.
9 Dz.U. C 102 E z 24.4.2008, s. 321.
10 Dz.U. C 175 E z 10.7.2008, s. 401.
11 Dz.U. C 33 E z 5.2.2013, s. 65.
12 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0495.
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– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie w sprawie planu na rzecz 
adekwatnych, bezpiecznych i stabilnych emerytur (2012/2234(INI))1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie komunikatu Komisji 
pt. „Inwestycje społeczne na rzecz wzrostu i spójności, w tym wdrażanie Europejskiego 
Funduszu Społecznego na lata 2014–2020” (2013/2607(RSP))2,

– uwzględniając ekspertyzę zatytułowaną „Prawo do ochrony socjalnej pracowników 
samozatrudnionych ekonomicznie zależnych”, zleconą przez Komisję Zatrudnienia i 
Spraw Socjalnych, maj 20133,

– uwzględniając sprawozdanie Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i 
Pracy (Eurofound) na rok 2013 zatytułowane „Dylematy związane z samozatrudnieniem.
Warunki pracy pracowników ekonomicznie zależnych”4,

– uwzględniając sprawozdanie Eurofound z dnia 2 marca 2009 r. zatytułowane
„Samozatrudniający się pracownicy: stosunki przemysłowe i warunki pracy”5,

– uwzględniając sprawozdanie porównawcze Eurofound z kwietnia 2013 r. zatytułowane
„Zaangażowanie partnerów społecznych w systemie zasiłków dla bezrobotnych w
Europie”6,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinię
Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A7-0000/2013),

A. mając na uwadze, że prawo do ochrony socjalnej jest podstawowym prawem człowieka i 
nieodłączną częścią europejskiego modelu społecznego oraz że Międzynarodowa 
Organizacja Pracy (MOP) przyjęła zalecenia dotyczące krajowej polityki na rzecz 
minimum ochrony socjalnej, których celem jest zapewnienie podstawowych praw osoby 
do korzystania ze świadczeń socjalnych oraz wystarczających środków do godnego życia;

B. mając na uwadze, że ochrona socjalna jest inwestycją w ludzi, która pozwala 
przystosować się do zmian na rynku pracy, zapobiec ubóstwu i wykluczeniu społecznemu 
oraz zwiększa integrację na rynku pracy; mając na uwadze, że ochrona socjalna jest 
czynnikiem stabilizującym gospodarkę i spełnia funkcję antycykliczną, dzięki czemu 
wzrasta popyt i konsumpcja na rynku krajowym;

C. mając na uwadze, że starania na rzecz przezwyciężenia kryzysu w państwach 
członkowskich wiązały się z koniecznością przeprowadzenia znacznych cięć 
budżetowych, przede wszystkim w czasie, gdy z uwagi na nagły wzrost liczby 
bezrobotnych wzrosło również zapotrzebowanie na świadczenia socjalne, zaś 

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0204.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0266.
3 http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=92570.
4 http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1366.htm.
5 http://www.eurofound.europa.eu/comparative/tn0801018s/tn0801018s.htm.
6 http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn1206018s/tn1206018s_3.htm.
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dodatkowym obciążeniem dla państwowych budżetów ochrony socjalnej był spadek 
wysokości składek na skutek redukcji zatrudnienia lub obniżenia płac, co z kolei stanowi 
bezpośrednie zagrożenie dla europejskiego modelu społecznego;

D. mając na uwadze, że zakres objęcia ochroną socjalną w państwach Unii Europejskiej jest 
wciąż niewystarczający i mając na uwadze, że przypadki nadużyć wobec pracowników 
szczególnie zagrożonych są w UE nadal częste, a segmentacja rynków pracy, pomimo 
wysoko zróżnicowanych poziomów zabezpieczeń w ramach różnych rodzajów umów i 
stosunków pracy, pozostaje niepokojącą rzeczywistością, prowadząc do niedostosowań i 
nierówności społecznych;

E. mając na uwadze, że większość tradycyjnych systemów ochrony socjalnej, w 
szczególności systemów zabezpieczenia społecznego, oraz systemów prawa pracy 
opracowano z myślą o konieczności zapewnienia pracownikom najemnym ochrony 
socjalnej i praw pracowniczych, co przy zmieniającym się charakterze pracy i coraz 
częstszym zjawisku samozatrudnienia może wiązać się z niedostatecznym 
zabezpieczeniem nowych grup pracowników;

F. mając na uwadze, że konieczne jest opracowanie jasnej definicji fałszywego
samozatrudnienia oraz zapobiegania ewentualnym możliwościom jego nadużywania, co 
powoduje naruszenie praw socjalnych pracowników i zasad konkurencyjności oraz ryzyko 
wystąpienia dumpingu społecznego;

G. mając na uwadze, że charakter pracy osób samozatrudnionych zależnych nie różni się 
znacząco od tej wykonywanej przez pracowników najemnych, stąd też ich prawa socjalne 
i pracownicze powinny być zbliżone do praw pracowników najemnych;

Ochrona socjalna dla wszystkich

1. podkreśla, że konieczny jest rozwój i modernizacja systemów ochrony socjalnej, w celu 
zapewnienia wszystkim odpowiedniej ochrony socjalnej, opartej na zasadach 
powszechnego dostępu i niedyskryminacji oraz możliwości elastycznego reagowania na 
zmiany demograficzne i zmiany na rynku pracy;

2. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia odpowiedzialnego i zrównoważonego 
finansowania systemów ochrony socjalnej, zwłaszcza w czasie obecnego kryzysu 
gospodarczego, z myślą o osiągnięciu adekwatności świadczeń socjalnych, gdyż należy 
pamiętać, że jedną z głównych korzyści inwestycji społecznych jest stworzenie warunków 
dla pogodzenia celów społecznych i gospodarczych – tak więc nie powinny być one 
postrzegane w kategoriach kosztów lecz przede wszystkim inwestycji;

3. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia minimum ochrony socjalnej, która 
gwarantowałaby podstawowe stałe dochody, przynajmniej na minimalnym poziomie i 
możliwość korzystania z podstawowego zabezpieczenia socjalnego zwłaszcza w 
przypadku macierzyństwa czy niezdolności do pracy, oraz pozwoliłaby państwom 
członkowskim na walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym; wzywa również 
państwa członkowskie do opracowania strategii rozwoju systemów ochrony socjalnej z 
uwzględnieniem propozycji MOP;
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4. podkreśla, że skuteczny system ochrony socjalnej powinien uwzględniać środki na rzecz 
wspierania zaangażowania beneficjentów na rynku pracy, przy jednoczesnym utrzymaniu 
poziomu zatrudnienia w przypadku obniżenia poziomu ochrony socjalnej;

5. wzywa państwa członkowskie do podjęcia większych starań na rzecz zwiększenia 
poziomu zatrudnienia wśród młodych ludzi oraz przeciwdziałania dyskryminacji młodych 
pracowników poprzez ograniczenie ich praw do ochrony socjalnej;

6. wzywa państwa członkowskie do zwrócenia szczególnej uwagi na osoby z grup 
szczególnie zagrożonych – bezrobotnych, niepełnosprawnych, osoby samotnie 
wychowujące dzieci, osoby młode, emerytów i rencistów, młode rodziny i inne – z myślą 
o zapewnieniu im odpowiedniej ochrony socjalnej; wzywa również państwa członkowskie 
do zapewnienia większej dostępności usług socjalnych dla osób z grup szczególnie 
zagrożonych i tych, które wymagają opieki długoterminowej, zwłaszcza na obszarach 
wiejskich;

7. wzywa państwa członkowskie i Komisję do zwalczania dyskryminacji kobiet na rynku 
pracy oraz w zakresie ochrony socjalnej, tak aby płace oraz świadczenia socjalne dla 
kobiet wykonujących te same zawody co mężczyźni nie były niższe oraz aby zapewniono 
ochronę macierzyństwa; wzywa również Radę do przyspieszenia przyjęcia dyrektywy w 
sprawie urlopu przed porodem i po porodzie;

8. wzywa państwa członkowskie do podjęcia konkretnych środków na rzecz zmniejszenia 
ubóstwa i wykluczenia społecznego, w tym zapewnienia odpowiedniego dochodu 
minimalnego i systemów ochrony socjalnej, w oparciu o różne praktyki krajowe – układy 
zbiorowe czy ustawodawstwo państw członkowskich;

9. wzywa państwa członkowskie do zwiększenia wysiłków w walce z przypadkami pracy 
nierejestrowanej i pracy niepewnej oraz zapewnienia wszystkim pracownikom
odpowiedniej ochrony socjalnej, a tym samym zwalczania przypadków, w których dla 
oszczędności klasyczne formy zatrudnienia zastępowane są warunkami pracy o 
nietypowym charakterze, co wpływa jednocześnie na zmniejszenie poziomu ochrony 
socjalnej pracowników;

10. wzywa Komisję do przeglądu rozporządzenia w sprawie koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego i zwraca uwagę państw członkowskich na to, że w walce z 
nadużyciami świadczeń socjalnych nie można stosować ograniczeń ochrony socjalnej, 
które dyskryminowałyby pracowników mobilnych, wręcz przeciwnie, wszystkim 
pracownikom mobilnym powinno się zapewnić jednakowe prawa do ochrony socjalnej 
oraz możliwości jej zapewnienia;

11. wzywa Komisję do zbadania w kontekście Unii Europejskiej, czy w związku z ostatnimi 
zmianami w prawie pracy w państwach członkowskich, których celem było zwiększenie 
elastyczności rynku pracy bezpodstawnie nie zmniejszono poziomu ochrony socjalnej i 
nie naruszono zasad elastyczności i bezpieczeństwa;

12. wzywa także Komisję do ujęcia we wszystkich swoich propozycjach czterech celów 
dotyczących przyzwoitej pracy zawartych w programie MOP oraz ujęcia w rocznej wizji 
wzrostu celów dotyczących minimum ochrony socjalnej, zawartych w zaleceniu MOP, z 
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myślą o zapewnienia wszystkim pracownikom w Europie przynajmniej minimum ochrony 
socjalnej przez całe życie;

Ochrona socjalna osób samozatrudnionych

13. zwraca uwagę, że samozatrudnienie należy bez wątpienia uznać za instrument 
zwiększający elastyczność rynku pracy, który wpływa na zwiększenie zatrudnienia i 
spadek bezrobocia, zaś jego pozytywny rozwój powinien wiązać się z zapewnieniem 
osobom samozatrudnionym odpowiednich środków ochrony socjalnej;

14. zwraca uwagę na potrzebę aktualizacji i doprecyzowania obecnych informacji 
statystycznych, dzięki którym możliwa byłaby wielopoziomowa obserwacja i ocena osób
samozatrudnionych i zakresu ich działalności gospodarczej, jak również ich miejsca na 
rynku pracy według sektorów, pozycji społecznej, wieku i płci;

15. zwraca uwagę, że brak jasnej definicji samozatrudnienia znacznie utrudnia koordynację 
zabezpieczenia społecznego osób samozatrudnionych między państwami członkowskimi, 
co może ograniczać swobodny przepływ pracowników;

16. wzywa Komisję do opracowania struktury pojęć, dzięki której możliwe byłoby 
doprecyzowanie pod względem prawnym charakteru i różnych form nietypowego 
zatrudnienia w zakresie ogólnym i samozatrudnienia jako formy najbardziej 
rozpowszechnionej, co pozwoli dostosować prawo pracy i środki ochrony socjalnej do 
różnych form zatrudnienia i rozważyć możliwość odpowiedniego unormowania ochrony 
socjalnej osób samozatrudnionych; należy również jednoznacznie określić, czym jest 
pozorne samozatrudnienie i w razie stwierdzenia takich przypadków przewidzieć sankcje 
dla pracodawców;

17. wzywa także państwa członkowskie do przeciwdziałania przypadkom, w których 
samozatrudnienie wykorzystywane jest jako instrument nieuczciwej konkurencji i forma 
unikania opłacania gwarantowanych świadczeń pracowniczych i socjalnych, które 
przysługują pracownikom, oraz zapewnienia, by prawa socjalne samozatrudnionych osób 
zależnych w jak najmniejszym stopniu zależały od tego, jaki jest ich status zatrudnienia –
pracownik najemny czy pracownik samozatrudniony; z drugiej strony wzywa do działania 
w taki sposób, by uniknąć całkowitego utożsamiania osób samozatrudnionych i 
pracowników zależnych z pracownikami najemnymi, oraz by uniknąć negatywnego 
wpływu na korzyści związane z samozatrudnieniem i taką formą aktywności 
gospodarczej, oraz wspierać rozwój przedsiębiorczości i poprawę jakości usług;

18. wzywa państwa członkowskie do opracowania systemu ochrony socjalnej dla osób w 
podeszłym wieku, osób niepełnosprawnych, przebywających na urlopie rodzicielskim, 
osób bezrobotnych, w celu lepszego uwzględnienia grup osób samozatrudnionych, 
zwłaszcza tych, których charakter pracy jest zbliżony do pracy najemnej;

19. wzywa państwa członkowskie i Komisję do zapewnienia, by osobom ubiegającym się o 
status osoby samozatrudnionej obowiązkowo udzielać odpowiednich informacji na temat 
tego, w jaki sposób przyjęcie tego statusu wpłynie na ich ochronę socjalną i prawa 
pracownicze, jak również inne prawa i obowiązki związane z ich działalnością 
gospodarczą;
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20. wzywa państwa członkowskie i Komisję do pełnego uwzględnienia – w procesie rozwoju 
i modernizacji systemu ochrony socjalnej – partnerów społecznych i tworzenia dialogu 
społecznego na szczeblu unijnym i krajowym; wzywa również partnerów społecznych do 
włączenia do porządku obrad kwestii związanych z pracą i ochroną socjalną osób 
prowadzących działalność na własny rachunek;

21. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
i Komisji, a także rządom i parlamentom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

I. Ochrona socjalna dla wszystkich

Ochrona socjalna jest istotą europejskiego modelu społecznego. Jej najważniejsze
funkcje to wspieranie włączenia społecznego, sprawiedliwości społecznej i ochrona 
dochodów oraz zapewnienie ogólnodostępnych usług edukacyjnych i opieki zdrowotnej o 
wysokim standardzie. Polityka ochrony socjalnej zgodnie z zasadą pomocniczości pozostaje 
w gestii państw członkowskich. Mimo to na szczeblu UE stworzono otwartą metodę 
koordynacji – dobrowolny proces współpracy politycznej polegający na uzgadnianiu
wspólnych celów i wspólnych wskaźników. Jednym z najważniejszych celów ochrony 
socjalnej jest zapewnienie większej równości i skuteczności usług, przy jednoczesnym 
wspieraniu włączenia i spójności społecznej, które stanowią podstawę zrównoważonego 
wzrostu i ograniczania ubóstwa. Cele te mają oczywiście źródło w podstawowych 
wartościach Unii Europejskiej1.

Skuteczna ochrona socjalna jest niezbędna, aby społeczeństwo mogło sprostać 
wyzwaniom związanym z globalizacją i przystosować się do zmian. Pomimo iż 
zabezpieczenie społeczne, zależne od pracy, pozostaje kluczowym elementem systemów 
ochrony socjalnej, nie wszystkim jest ono zapewnione. Powszechna ochrona socjalna zgodnie 
z konwencją Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) nr 102 dotyczącą minimalnych 
norm zabezpieczenia społecznego, obejmujących wszystkie obszary ochrony socjalnej na co 
najmniej minimalnym poziomie świadczeń, wciąż nie jest dostępna dla wszystkich, dlatego 
też każdemu człowiekowi należy zapewnić co najmniej minimalny zakres ochrony socjalnej. 
Minimum ochrony socjalnej (ang. Social Protection Floors) to zintegrowana polityka 
socjalna, której celem jest zapewnienie wszystkim mieszkańcom źródła dochodu i możliwości 
korzystania z podstawowych usług socjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem grup 
szczególnie zagrożonych (osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, osób samotnie 
wychowujących dzieci, osób młodych, emerytów i rencistów, młodych rodzin i in.). Należy 
również zapewnić gwarancje minimalnego dochodu, które odgrywają znaczącą rolę w 
podziale bogactwa i zapewnieniu solidarności i sprawiedliwości społecznej, a także –
szczególnie w czasach kryzysu – odgrywają rolę antycykliczną, dostarczając dodatkowe 
środki na rzecz wzmocnienia popytu i konsumpcji na rynku wewnętrznym.

Świadczenia z systemu zabezpieczeń społecznych można uznać za właściwe, jeśli 
pozwalają osiągnąć oczekiwane wyniki w zakresie polityki socjalnej, np. zaspokojenie
ludzkich potrzeb przez przezwyciężenia głównych zagrożeń, i pozwalają osiągnąć taki 
stosunek między poziomem świadczeń a opłat i składek, wpłacanych przez całe życie, który 
można by uznać za należycie dostosowany do potrzeb społecznych.

Europejskie systemy ochrony socjalnej powinny stanowić zabezpieczenie przed 
zagrożeniami i ubóstwem dochodowym, a także ograniczać nierówność w państwach 
członkowskich UE, pomimo że utrzymujące się trudności gospodarcze wywołane kryzysem 
finansowym rodzą trudne pytania o ich finansowanie. W okresie recesji gospodarczej w UE 
państwa członkowskie przeprowadziły cięcia budżetowe, a jednocześnie wzrosła liczba 
bezrobotnych, którzy potrzebują wsparcia socjalnego. Ponadto znaczny wzrost bezrobocia i 
                                               
1 Komunikat Komisji z dnia 20 sierpnia 2012 r. pt. „Ochrona socjalna w ramach współpracy UE na rzecz rozwoju” (COM 
(2012)0446).
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redukcja płac doprowadziły do spadku wysokości składek na zabezpieczenie społeczne, co 
stanowi zagrożenie dla europejskiego modelu społecznego. Warto również zaznaczyć, że na 
skutek presji wywieranej na budżety krajowe oraz na obniżenie emerytur i innych świadczeń 
socjalnych ucierpiały osoby z grup szczególnie zagrożonych, z których wiele znalazło się na 
granicy ubóstwa. Tak więc w dążeniach do przezwyciężenia kryzysu, których priorytetem 
była konsolidacja finansów zbyt mało uwagi poświęcono polityce socjalnej, zaś państwa 
członkowskie nie poświęciły należytej uwagi celom w zakresie ochrony socjalnej, 
zatrudnienia i edukacji, określonym w strategii „Europa 2020”, w szczególności w zakresie 
ograniczenia ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Państwa członkowskie, dążąc do zapewnienia zrównoważonego i skutecznego systemu 
ochrony socjalnej, z uwzględnieniem propozycji MOP, powinny opracować i wdrożyć 
krajowe strategie rozwoju systemu ochrony socjalnej. Jednym z najważniejszych celów 
strategii rozwoju systemu ochrony socjalnej powinna być realizacja inwestycji społecznych i 
zapewnienie ich skuteczności, gdyż stwarzają one warunki dla pogodzenia celów społecznych 
i gospodarczych, tak więc nie powinny być one postrzegane w kategoriach kosztów, lecz 
przede wszystkim inwestycji, które gwarantują lepszą wydajność pracy i zrównoważony
rozwój gospodarczy.

II. Osoby samozatrudnione i ich ochrona socjalna

1. Znaczenie, rozwój i nowe przejawy pracy na własny rachunek jako formy zatrudnienia
Przewodnia inicjatywa strategii „Europa 2020” „Program na rzecz nowych umiejętności 

i zatrudnienia” uznaje samozatrudnienie jako ważny czynnik w tworzeniu miejsc pracy, 
wskazując państwom członkowskim na konieczność wyeliminowania środków hamujących 
samozatrudnienie.

Samozatrudnienie w ostatnim czasie stało się bardzo popularne i przybiera różne nowe 
formy. W 2013 r. liczba samozatrudnionych w UE wyniosła 32,8 mln co stanowi 15% 
wszystkich zatrudnionych w krajach Unii. Największa skala samozatrudnienia występuje w 
Grecji, Włoszech, Portugalii i Rumunii, najmniejsza w Luksemburgu, Estonii, Danii i na 
Litwie1. W rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2010 r. zauważa się, że praca na 
własny rachunek staje się coraz bardziej popularna, zwłaszcza wśród młodych pracowników i 
kobiet, a także jako działalność prowadzona w okresie przejściowym między zatrudnieniem 
na etat a przejściem na emeryturę2.

W ostatnich dziesięcioleciach nastąpiły znaczne zmiany w kategorii osób 
samozatrudnionych. Kategoria osób samozatrudnionych jest bardzo zróżnicowana jeśli chodzi 
o rolę na rynku pracy i charakter działalności. Identyfikacja samozatrudnienia zależnego 
wynika z potrzeby lepszego zrozumienia zmieniającego się charakteru samozatrudnienia, 
które na skutek znacznych zmian społecznych i gospodarczych wykracza poza tradycyjnie 
uznawane w krajach UE formy pracy na własny rachunek3.

3. Brak jasnej definicji pracy na własny rachunek, uznanej na szczeblu UE

                                               
1 Badanie siły roboczej w Unii Europejskiej, 2012.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0263.
3 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie „Nowych tendencji w dziedzinie samozatrudnienia: 
konkretnego przypadku samozatrudnienia ekonomicznie zależnego” z dnia 29 kwietnia 2010 r., (SOC/344).
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Oprócz tego, że na szczeblu UE nie opracowano jednoznacznej i powszechnie 
uznawanej definicji samozatrudnienia, sytuację dodatkowo komplikuje wspomniana 
różnorodność form samozatrudnienia. Definicja ustalona w Międzynarodowej Klasyfikacji 
Statusu Zatrudnienia MOP określa samozatrudnienie jako pracę, w przypadku której 
wynagrodzenie bezpośrednio zależy od zysków wynikających z produkowanych towarów lub 
świadczonych usług. Historycznie wyróżnia się tu trzy główne grupy osób 
samozatrudnionych: mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa i „wolnych strzelców”.

W sensie dosłownym osoba samozatrudniona to osoba pracująca dla siebie, a nie dla 
innej, która może być od niej zależna. Mimo iż taka definicja wydaje się bardzo prosta, należy 
również zaznaczyć, że praca na własny rachunek obejmuje nieco szerszy zakres sytuacji 
społeczno-ekonomicznych, których nie można traktować jednakowo.

Obecnie nie ma jednoznacznej, obowiązującej w całej UE definicji, która umożliwiałaby 
wyraźne rozróżnienie między osobami samozatrudnionymi działającymi w dobrej wierze i 
faktycznie pracującymi na własny rachunek a osobami samozatrudnionymi fikcyjnie. Każdy 
właściwy organ i każda instytucja stosuje własne ramy prawne lub regulacyjne, które mogą 
się różnić w zależności od ich zakresu kompetencji oraz obszaru polityki, w jakim działają 
(np. przepisy podatkowe, zabezpieczenia społeczne, prawo handlowe, rynek pracy, 
ubezpieczenia)1.

Nie opracowano również jasnej definicji samozatrudnienia zależnego. Jedynie kilka 
państw Europejskich uchwaliło kategorię przejściową pomiędzy kategorią samozatrudnienia a 
kategorią pracy najemnej. Głównym celem takiego działania jest zapewnienie lepszej ochrony 
pracownikom należącym do kategorii przejściowej, bez utożsamiania ich z pracownikami 
najemnymi.

4. Ochrona socjalna osób samozatrudnionych – ogólne uzasadnienie, kwestie problematyczne
Rozwój samozatrudnienia stwarza szereg problemów związanych z prawami i ochroną 

socjalną osób samozatrudnionych. Tradycyjne systemy ochrony socjalnej w Europie zostały 
stworzone wiele lat temu i przewidują w dużej mierze ochronę socjalną pracowników 
najemnych, co utrudnia identyfikację osób samozatrudnionych.

Po przeanalizowaniu polityk państw członkowskich UE w zakresie samozatrudnienia 
okazuje się, że osoby samozatrudnione w niektórych państwach są dyskryminowane i(lub) 
niedostatecznie zabezpieczone – pomimo opłacania wyższych składek na ubezpieczenie 
społeczne, przysługują im niższe świadczenia socjalne. Dania to prawdopodobnie jedyny 
wyjątek, gdzie osoby samozatrudnione mają takie same prawa, jak pracownicy najemni2.

Dodatkowym problemem w kwestii ochrony socjalnej osób samozatrudnionych jest 
wspomniana różnorodność w ramach tej samej kategorii zatrudnienia. Świadczenia 
przypisane do jednej grupy mogą być nieadekwatne w odniesieniu do innej. Do kategorii osób 
samozatrudnionych należą zarówno osoby, które są w stanie zadbać o swój byt, w tym 
wysoko opłacani specjaliści, jak również osoby, których działalność czy świadczone usługi są 
zależne od jednego zleceniodawcy, oraz osoby, których charakter pracy w zasadzie nie różni 

                                               
1 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie nadużywania statusu samozatrudnienia z dnia 21 
marca 2013 r., (INT/628).
2 European Employment Observatory Review (2010).
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się od pracy najemnej. Świadczenia socjalne przypisane do pracowników najemnych, mogą 
mieć charakter nadmierny lub nieadekwatny w przypadku pierwszej grupy, podczas gdy w 
drugim przypadku mogą nie obejmować wszystkich zagrożeń socjalnych.

5. Nadużywanie statusu samozatrudnienia
MOP wydała wczesne ostrzeżenie dotyczące potencjalnych nadużyć wykorzystania 

statusu samozatrudnienia, które prowadzą do obchodzenia praw pracowniczych i ochrony 
prawnej zwykle związanej ze stosunkiem pracy. Nadużycia te mogą polegać na unikaniu 
płacenia składek na ubezpieczenia społeczne i podatków, naruszaniu praw pracowniczych czy 
na pracy nierejestrowanej. Stanowi to poważne zakłócenie warunków konkurencji dla osób 
faktycznie samozatrudnionych, mikroprzedsiębiorstw i MŚP.

Samozatrudnieni według własnego wyboru i z własnej woli mogą zdecydować się na 
prowadzenie działalności na własny rachunek, lecz muszą zostać poinformowani o 
możliwości obniżenia podstawowych świadczeń socjalnych. Istnieje jednak coraz to większy 
problem z osobami pozornie samozatrudnionymi, które często są zmuszane przez swoich 
pracodawców do pracy w żałosnych warunkach. Dlatego należy raz jeszcze odwołać się do 
postanowień rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2010 r., która stanowi, że 
podstawowe prawa muszą być zapewnione wszystkim pracownikom bez względu na ich 
status zatrudnienia.

6. Ograniczone prawa osób samozatrudnionych do ochrony socjalnej
W wielu krajach osoby samozatrudnione mają jedynie częściowy udział w systemie 

emerytalnym. Taki stan rzeczy wydaje się uzasadniony jedynie w przypadku wysoko 
opłacanych specjalistów, którzy potrafią zadbać o swój byt, lecz w przypadku pracowników 
zależnych, a w szczególności fikcyjnie samozatrudnionych taka sytuacja może prowadzić do 
ubóstwa w okresie emerytalnym na skutek opłacania niskich składek, a co za tym idzie 
pobierania niskich emerytur. Podobnie ma się rzecz z emeryturami osób niepełnosprawnych.

Osobom samozatrudnionym przysługują również niższe świadczenia rodzinne. 
Samozatrudnieni mają ograniczone prawa w zakresie urlopu rodzicielskiego i innych 
świadczeń (np. na Cyprze, w Holandii, Wielkiej Brytanii, Polsce)1. Również w tym 
przypadku obszarem szczególnej troski jest ochrona samozatrudnionych osób zależnych. 
Uzasadnieniem konieczności ujednolicenia systemów ochrony socjalnej osób 
samozatrudnionych i pracowników najemnych są ostatnie badania i analizy2.

Jeszcze mniejsze świadczenia przysługują samozatrudnionym w przypadku bezrobocia. 
Zasiłki dla bezrobotnych przysługują przede wszystkim pracownikom najemnym. Jedynie 
nieliczne kraje z dobrze rozwiniętym systemem ochrony socjalnej posiadają programy 
obejmujące również osoby samozatrudnione3.

7. Potrzeba współdziałania

                                               
1 Sprawozdanie Komisji pt. „Fighting Discrimination on the Grounds of Pregnancy, Maternity and Parenthood” [Zwalczanie 
dyskryminacji ze względu na ciążę, macierzyństwo i rodzicielstwo], Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. 
Sprawiedliwości, listopad 2012, s. 29.
2 Samozatrudniający się pracownicy: stosunki przemysłowe i warunki pracy, Eurofound, 2009, s. 76.
3 World Social Security Report 2010/11: Providing coverage in times of crisis and beyond [Światowy Raport o 
Zabezpieczeniu Społecznym 2010/11 pt. „Zapewnianie zabezpieczenia społecznego w czasie kryzysu i poza nim”], 
Międzynarodowe Biuro Pracy, Genewa, MOP, 2010, s. 59.



PR\1004729PL.doc 15/15 PE519.788v01-00

PL

Duża część osób samozatrudnionych zdaje sobie sprawę z tego, że ich prawa nie są 
respektowane. Oczywistym jest, że układy zbiorowe nie są już chronione, zaś rynek tylko 
częściowo rozwiązuje ich problemy. Osoby samozatrudnione mogą wówczas zbiorowo 
egzekwować swoje prawa w myśl zasady obowiązkowej solidarności. Jest to również 
wyzwanie dla związków zawodowych, które powinny przeanalizować swoją dotychczasową 
działalność i dokonać zmian organizacyjnych z myślą o interesach wszystkich zatrudnionych, 
czy to zatrudnionych na stałe czy w elastycznym wymiarze czasu pracy, pracowników 
najemnych czy pozornie najemnych lub pracujących na własny rachunek1.

8. Problemy związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego
Różne definicje występują nie tylko w poszczególnych państwach członkowskich, ale

także w ustawodawstwie UE. Ta niejasność powoduje poważne problemy w sytuacjach 
transgranicznych. Brak powiązania między krajowymi a europejskimi ramami prawnymi, jeśli 
chodzi o rozróżnienie między pracą najemną a świadczeniem usług, komplikuje koncepcję 
samozatrudnienia, zwłaszcza w kwestiach związanych z pracą za granicą2.

                                               
1 Westerveld M. The "new self-employment: an issue for social policy? [Nowe formy samozatrudnienia – problem polityki 
społecznej?], European Journal of Social Security, vol. 14 (2012), nr 3, s. 170-171.
2 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie nadużywania statusu samozatrudnienia z dnia 21 
marca 2013 r., (INT/628).


