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Dotyczy: Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 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 pracowników z państw trzecich przebywających 
legalnie w państwie członkowskim

Delegacje otrzymują w załączniku propozycje prezydencji co do ww. wniosku. Prezydencja 

dostosowała mianowicie tekst do nowych ram prawnych, powstałych po wejściu w życie traktatu 

lizbońskiego, i do wyników najnowszych prac nad aktem. Zmiany wprowadzone do dokumentu 

7721/09, przedstawionego na posiedzeniu w dniu 9 lutego, zaznaczono pogrubionym drukiem, 

Kształt preambuły, nieznacznie zmieniony, wynika z dyskusji przeprowadzonych w grudniu 2008 r. 

(dok. 16673/08).

Na posiedzeniu w dniu 12 lutego 2010 r. radcy zostaną poproszeni o przenalizowanie głównie 

art. 12 dyrektywy.



6273/10 ppa/PA/kd 2
DG H 1B LIMITE PL

Wniosek

DYREKTYWA Parlamentu Europejskiego i Rady 

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

oraz
 w sprawie wspólnego zbioru praw pracowników z państw trzecich przebywających legalnie 

w państwie członkowskim

PARLAMENT EUROPEJSKIE I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 79 ust. 2 lit. a)–
b),
uwzględniając wniosek Komisji,
uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,
uwzględniając opinię Komitetu Regionów,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

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

(2) Rada Europejska na specjalnym szczycie w Tampere w dniach 15–16 października 
1999 r. uznała potrzebę zharmonizowania przepisów krajowych dotyczących warunków 
przyjmowania i pobytu obywateli państw trzecich na terytorium Unii. W tym kontekście 
Rada Europejska w szczególności stwierdziła, że Unia Europejska powinna zapewnić 
sprawiedliwe traktowanie obywateli państw trzecich przebywających legalnie na 
terytorium państw członkowskich oraz że bardziej zdecydowana polityka integracyjna
powinna zmierzać do przyznania im praw i obowiązków porównywalnych z prawami 
i obowiązkami obywateli Unii Europejskiej. W związku z tym Rada Europejska zwróciła 
się do Rady o szybkie przyjęcie instrumentów prawnych na podstawie wniosków 
Komisji. Potrzebę osiągnięcia celów określonych w Tampere potwierdzono w programie 
sztokholmskim z 10–11 grudnia 2009 r.

(3) Przepisy dotyczące procedury jednego wniosku prowadzącej do uzyskania jednego 

dokumentu, który łączyłby w jednym akcie administracyjnym zezwolenie na pobyt i na 
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pracę, powinny przyczynić się do uproszczenia i lepszej harmonizacji przepisów mających 

obecnie zastosowanie w państwach członkowskich. Takie uproszczenie proceduralne zostało 

już wprowadzone przez niektóre państwa członkowskie i usprawniło procedurę zarówno dla 

migrantów, jak i ich pracodawców, a także ułatwiło kontrolę legalności pobytu 

i zatrudniania migrantów.

(4) Aby zezwolić na początkowy wjazd na swoje terytorium, państwa członkowskie powinny 

móc odpowiednio szybko wydać jedno zezwolenie lub – jeżeli dane państwo wydaje takie 

zezwolenia wyłącznie na swoim terytorium – wizę.

(5) Należy ustanowić zbiór zasad regulujących procedurę rozpatrywania wniosku o jedno 

zezwolenie. Procedury te powinny być skuteczne i funkcjonalne, uwzględniać zwykłe 

obciążenie pracą administracji państw członkowskich oraz być przejrzyste i sprawiedliwe, 

tak aby dać zainteresowanym odpowiednią pewność prawną.

(6) W prawie krajowym określa się warunki i kryteria, na podstawie których można odrzucić 

wniosek o jedno zezwolenie, w tym określa się 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 mieć ujednoliconą formę dokumentu pobytowego zgodnie 

z rozporządzeniem (WE) nr 1030/2002 ustanawiającym jednolity wzór dokumentów 

pobytowych dla obywateli państw trzecich i powinno umożliwiać państwom członkowskim 

zamieszczanie informacji, w szczególności o tym, czy danej osobie zezwala się na podjęcie 

pracy. 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, i to niezależnie od 

rodzaju zezwolenia lub dokumentu pobytowego, na podstawie którego danego obywatela 

państwa trzeciego przyjęto na terytorium państwa członkowskiego i na podstawie którego 

przyznano mu dostęp do rynku pracy tego państwa.
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(7a) Przepisy niniejszej dyrektywy, które odnoszą się do jednego zezwolenia oraz dokumentu 

pobytowego wydanego do celów innych niż praca, nie zakazują państwom członkowskim 

wydawania dodatkowych dokumentów, w szczególności zawierających bardziej 

szczegółowe informacje na temat prawa do pracy.

(7b) Fakt, że państwa członkowskie muszą określić, czy wniosek ma być składany przez 

obywatela państwa trzeciego czy przez jego pracodawcę, nie wpływa na ewentualne 

ustalenia wymagające uczestnictwa obydwu tych podmiotów w procedurze.

(7c) Przepisy niniejszej dyrektywy, które odnoszą się do dokumentów pobytowych wydawanych 

do celów innych niż praca, dotyczą jedynie wzoru tych dokumentów i nie wpływają na 

przepisy krajowe ani inne przepisy unijne o trybie przyjmowania obcokrajowców i o trybie 

wydawania takich dokumentów.

(7d) Przepisy niniejszej dyrektywy w sprawie procedury jednego wniosku i w sprawie jednego 

zezwolenia nie dotyczą wiz jednolitych ani długoterminowych.

(7e) Termin na wydanie decyzji w sprawie wniosku nie powinien obejmować czasu potrzebnego 

na uznanie kwalifikacji zawodowych ani czasu potrzebnego na wydanie wizy. Niniejsza 

dyrektywa nie wpływa na krajowe procedury uznawania dyplomów.

(7f) Wyznaczenie właściwego organu, o którym mowa w niniejszej dyrektywie, nie wpływa na 

rolę i obowiązki innych organów ani, w odpowiednich przypadkach, partnerów społecznych 

w odniesieniu do rozpatrywania wniosku i podejmowania decyzji w jego sprawie.

(7g) Przepisy niniejszej dyrektywy nie wpływają na prawo państw członkowskich do tego, by 

regulować przyjmowanie – w tym liczbę – obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia.

Niniejsza dyrektywa nie narusza prawa państw członkowskich do dopuszczania obywateli 

państw trzecich do swoich rynków pracy.
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(8) Obywatelom państw 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 na przemieszczanie się po ich terytorium przez okres wynoszący 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) oraz zgodnie z art. 21 dorobku Schengen –
Konwencji wykonawczej do układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między rządami 
państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki 
Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (konwencja 
wykonawcza do układu z Schengen).

(9) Prawa przysługujące obywatelom państw trzecich różnią się w zależności od państwa 
członkowskiego, w którym osoby te pracują, oraz od ich obywatelstwa. Aby kontynuować
rozwój spójnej polityki imigracyjnej i uzupełnić istniejący dorobek prawny w dziedzinie 
imigracji, należy ustanowić zbiór praw, w szczególności poprzez wskazanie obszarów 
polityki, w których pracownikom z państw trzecich przyjętym legalnie na terytorium państw 
członkowskich, ale niebędącym jeszcze rezydentami długoterminowymi, zapewnia się 
traktowanie na równi z obywatelami tych państw członkowskich. Celem takich przepisów 
jest ustanowienie minimum równych zasad w całej Unii Europejskiej.

(10) Wszystkim obywatelom państw trzecich legalnie przebywającym i pracującym w państwach 
członkowskich powinien przysługiwać co najmniej taki sam wspólny zbiór praw 
dotyczących bycia traktowanymi 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 państw 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 unijnymi lub krajowymi, w tym członkom rodzin pracownika 
z państwa trzeciego, których przyjęto na terytorium danego państwa członkowskiego 
zgodnie z dyrektywą Rady 2003/86/WE z dnia 22 września 2003 r. w sprawie prawa do 
łączenia rodzin, obywatelom państw 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 wolontariacie 
oraz naukowcom 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 naukowych.
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(11) Niniejsza dyrektywa nie odnosi się do obywateli państw 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 

długoterminowymi – z uwagi na ich korzystniejszy status i szczególny charakter ich 

dokumentów pobytowych: „zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego WE”.

(12) Niniejsza dyrektywa nie powinna dotyczyć oddelegowanych obywateli państw trzecich, bez 

względu na to, czy delegujące ich przedsiębiorstwo ma siedzibę w państwie członkowskim 

czy w państwie trzecim – ponieważ osób tych nie uznaje się za uczestników rynku pracy 

danego państwa członkowskiego.

(13) Niniejsza dyrektywa nie powinna dotyczyć obywateli państw trzecich, których przyjęto na 

terytorium państwa członkowskiego do pracy sezonowej – z uwagi na ich tymczasowy 

status.

(14) Prawo obywatela państwa trzeciego do równego traktowania w określonych obszarach 

polityki powinno być ściśle powiązane z jego legalnym pobytem i przyznanym mu 

dostępem do rynku pracy w danym państwie członkowskim; prawo to wynika z jednego

zezwolenia obejmującym zezwolenie zarówno na pobyt, jak i pracę, oraz z dokumentów

pobytowych wydanych w innych celach i zawierających informacje dotyczące zezwolenia 

na pracę.

(15) Kwalifikacje zawodowe uzyskane przez obywatela państwa trzeciego w innych państwach 

członkowskich należy uznawać tak samo, jak w przypadku obywateli Unii, natomiast 

kwalifikacje uzyskane w państwa 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. Przyznane pracownikom z państw 

trzecich prawo do równego traktowania w zakresie uznawania dyplomów, świadectw 

i innych kwalifikacji zawodowych zgodnie z odpowiednimi procedurami krajowymi nie 

wpływa na kompetencje państw członkowskich w zakresie dopuszczania tych pracowników 

z państw trzecich do swoich rynków pracy.
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(16) Pracownicy z państw trzecich powinni korzystać z równego traktowania pod względem 
zabezpieczenia społecznego. Działy zabezpieczenia społecznego zostały określone 
w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 1408/1971 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie 
stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób 
prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających 
się we Wspólnocie. Rozporządzenie Rady (WE) nr 859/2003 z dnia 14 maja 2003 r. 
rozszerzające przepisy rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 i rozporządzenia (EWG) 
nr 574/72 na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi przepisami 
wyłącznie ze względu na swoje obywatelstwo, rozszerza przepisy rozporządzenia (EWG) 
nr 1408/71 na obywateli państw trzecich, którzy przebywają legalnie w Unii Europejskiej
i którzy znajdują się w sytuacji transgranicznej. Przepisy niniejszego wniosku, które mówią 
o równym traktowaniu pod względem zabezpieczenia społecznego, mają zastosowanie do 
osób przybywających do państwa członkowskiego bezpośrednio z państwa trzeciego, o ile 
pobyt tych osób jest legalny i osoby te spełniają określone w przepisach krajowych kryteria 
kwalifikujące je do korzystania z odnośnych świadczeń z tytułu zabezpieczenia 
społecznego. Niemniej jednak niniejsza dyrektywa nie powinna przyznawać pracownikom 
z państw trzecich szerszych praw w dziedzinie zabezpieczenia społecznego, niż czynią to 
obowiązujące przepisy unijne względem obywateli państw trzecich, których sytuacja 
zawiera elementy transgraniczne między państwami członkowskimi. Ponadto niniejsza 
dyrektywa nie powinna przyznawać praw w przypadkach, które pozostają poza zakresem 
przepisów unijnych, na przykład w odniesieniu do członków rodziny przebywających
w państwa trzecim.

(16a) Przepisy UE  nie ograniczają kompetencji państw członkowskich do organizowania 
własnych systemów zabezpieczenia społecznego. Jeżeli nie następuje harmonizacja na 
szczeblu UE, wtedy indywidualne przepisy każdego państwa członkowskiego określają, 
pod jakimi warunkami przyznaje się świadczenia z tytułu zabezpieczenia społecznego, 
w jakiej wysokości się je przyznaje i na jaki okres. Korzystając jednak z tych 
kompetencji, państwa członkowskie powinny przestrzegać przepisów UE. Obywatele 
państw trzecich podlegający niniejszej dyrektywie powinni spełniać warunki, które 
właściwe państwo członkowskie określiło w swoich przepisach w odniesieniu do
przynależności do systemu zabezpieczenia społecznego lub w odniesieniu do prawa do 
świadczenia.

(16b) Otrzymywanie świadczeń socjalnych może zależeć od spełnienia ogólnych warunków 
określonych w przepisach krajowych, w tym od gotowości i formalnego uprawnienia do 
wykonywania pracy.

(16c) Równe traktowanie pracowników z państw trzecich nie dotyczy działań w zakresie 
szkolenia zawodowego, które są finansowane w ramach systemów pomocy społecznej.
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(17) Ponieważ celów proponowanego działania, jakimi są ustanowienie procedury jednego 
wniosku w celu wydania obywatelom państw trzecich jednego zezwolenia na pracę na 
terytorium państwa członkowskiego oraz zapewnienie praw pracownikom z państw 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 Unię, Unia może przyjąć 
środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej.
Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsza dyrektywa nie 
wykracza poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia tych celów.

(18) Niniejsza dyrektywa nie narusza praw podstawowych oraz jest zgodna z zasadami uznanymi 

w art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej i odzwierciedlonymi w Karcie praw podstawowych 

Unii Europejskiej.

(19) [skreślony]

(19a) Zgodnie z pkt 34 porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia 

prawa zachęca się państwa członkowskie, by sporządzały na własne potrzeby i w interesie 

Unii własne tabele, które w możliwie najszerszym zakresie wykażą związek między 

niniejszą dyrektywą a środkami transpozycji, oraz by podawały je do publicznej 

wiadomości.

(20) Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, 

który jest załączony do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, oraz bez uszczerbku 

dla art. 4 wspomnianego protokołu te państwa członkowskie nie uczestniczą w przyjęciu 

niniejszej dyrektywy, nie są nią związane ani jej nie stosują.

(21) Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii, który jest załączony do Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej 

dyrektywy, nie jest nią związana i ani jej nie stosuje,



6273/10 ppa/PA/kd 9
DG H 1B LIMITE PL

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ

Artykuł 1
Cel

Celem niniejszej dyrektywy jest określenie:

a) procedury jednego wniosku, służącej wydawaniu obywatelom państw trzecich jednego 

zezwolenia na pobyt w celu wykonywania pracy na terytorium państwa członkowskiego; 

procedura ta ma uprościć tryb przyjmowania tych obywateli i ułatwić kontrolę ich statusu; 

oraz

b) wspólnego zbioru praw, które przysługują pracownikom z państw trzecich przebywającym 

legalnie w państwie członkowskim i są oparte na zasadzie traktowania tych osób w ten sam 

sposób jak obywateli tego państwa członkowskiego.

Niniejsza dyrektywa nie narusza praw państw członkowskich do dopuszczania obywateli państw 

trzecich do swoich rynków pracy.

Artykuł 2
Definicje

Do celów niniejszej dyrektywy:

a) „obywatel państwa trzeciego” oznacza osobę niebędącą obywatelem Unii w rozumieniu 

art. 20 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

b) „pracownik z państwa trzeciego” oznacza obywatela państwa trzeciego, który został 

przyjęty na terytorium państwa członkowskiego, legalnie na nim przebywa, ma prawo do 

pracy w ramach płatnego zatrudnienia zgodnie z prawem krajowym lub praktyką 

obowiązującą w tym państwie członkowskim;

c) „jedno zezwolenie” oznacza dokument pobytowy wydany przez organy państwa 

członkowskiego, zezwalający obywatelowi państwa trzeciego na legalny pobyt na 

terytorium tego państwa w celu wykonywania pracy;

d) „procedura jednego wniosku” oznacza procedurę, w której na podstawie jednego wniosku 

o zezwolenie na pobyt i pracę obywatela państwa trzeciego na terytorium państwa 
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członkowskiego zapada decyzja w sprawie wniosku o jedno zezwolenie dla tego obywatela 

państwa trzeciego.

Artykuł 3

Zakres zastosowania

1. Niniejsza dyrektywa dotyczy:

a) obywateli państw trzecich, którzy ubiegają się o prawo do pobytu w celu 

wykonywania pracy na terytorium państwa członkowskiego,

b) obywateli państw trzecich, którzy zostali przyjęci w celach innych niż praca zgodnie 

z przepisami krajowymi lub innymi przepisami unijnymi, mają zezwolenie na pracę 

oraz otrzymują dokument pobytowy zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1030/2002;

oraz

c) obywateli państw trzecich, którzy zostali przyjęci do wykonywania pracy zgodnie 

z przepisami krajowymi lub innymi przepisami unijnymi.

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

a) którzy są członkami rodziny obywatela Unii korzystającymi w przeszłości lub 

obecnie z prawa do swobodnego przemieszczania się na terytorium Unii zgodnie 

z dyrektywą 2004/38/WE;

b) którzy – podobnie jak członkowie ich rodziny i bez względu na obywatelstwo – na 

mocy umów między Unią i jej państwami członkowskimi z jednej strony a danymi 

państwami trzecimi z drugiej strony mają prawo do swobodnego przemieszczania się 

równoważne prawu obywateli Unii;

c) którzy zostali oddelegowani, bez względu na to, czy ich przedsiębiorstwo ma 

siedzibę w państwie członkowskim czy państwie niebędącym państwem 

członkowskim – przez cały okres delegacji;
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d) którzy wjeżdżają do państwa członkowskiego na podstawie zobowiązań 
określonych w umowie międzynarodowej, dotyczących ułatwienia wjazdu 
i czasowego pobytu niektórych kategorii osób fizycznych związanych z wymianą 
handlową lub inwestycjami;

e) którzy złożyli wniosek o przyjęcie lub których przyjęto na terytorium jednego 
z państw członkowskich jako pracowników sezonowych lub jako au pair;

f) którzy są uprawnieni do pobytu w państwie członkowskim w ramach czasowej 
ochrony lub wystąpili o zezwolenie na pobyt w ramach czasowej ochrony i oczekują 
na decyzję w sprawie swojego statusu;

g) którzy korzystają z międzynarodowej ochrony zgodnie z dyrektywą 2004/83/WE lub 
wystąpili o międzynarodową ochronę zgodnie z tą dyrektywą i których wniosek nie 
został jeszcze ostatecznie rozpatrzony;

h) którzy korzystają z ochrony na podstawie przepisów krajowych, międzynarodowych 
zobowiązań lub praktyki danego państwa członkowskiego lub którzy wystąpili 
o ochronę na podstawie przepisów krajowych, międzynarodowych zobowiązań lub 
praktyki danych państw członkowskich i których wniosek nie został ostatecznie 
rozpatrzony;

i) którzy są długoterminowymi rezydentami WE zgodnie z dyrektywą 2003/109/WE;

j) których wydalenie wstrzymano ze względu na okoliczności faktyczne lub przesłanki 
prawne;

k) którzy wystąpili o przyjęcie lub zostali przyjęci na terytorium państwa 
członkowskiego jako osoby pracujące na własny rachunek;

l) którzy wystąpili o przyjęcie lub zostali przyjęci jako marynarze do zatrudnienia 
lub pracy w jakimkolwiek charakterze na pokładzie statku zarejestrowanego 
w państwie członkowskim lub pływającego pod banderą państwa 
członkowskiego. 

3. Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję, że art. 4–10 niniejszej dyrektywy nie stosuje 
się do obywateli państw trzecich, którym przyznano prawo do pracy na terytorium państwa 
członkowskiego przez nie więcej niż sześć miesięcy, ani do obywateli państw trzecich, 
którzy zostali przyjęci w celu podjęcia studiów.

4. Artykułów 4–10 niniejszej dyrektywy nie stosują się do obywateli państw trzecich, 

którym wolno pracować na podstawie wizy.
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Artykuł 4 

Procedura jednego wniosku

1. Wniosek o jedno zezwolenie składany jest zgodnie z procedurą jednego wniosku. Państwa 

członkowskie ustalają, czy wnioski o jedno zezwolenie powinni składać obywatele państw 

trzecich czy ich pracodawcy. Państwa członkowskie mogą postanowić, że wniosek może 

zostać złożony albo przez danego obywatela państwa trzeciego, albo przez jego 

pracodawcę.

2. Państwa członkowskie rozpatrują wniosek i podejmują decyzję o przyznaniu, zmianie lub 

przedłużeniu ważności jednego zezwolenia, jeżeli wnioskodawca spełnia wymogi 

określone w prawie krajowym. Decyzja o przyznaniu, zmianie lub przedłużeniu ważności 

jednego zezwolenia jest jednym aktem administracyjnym, łączącym w sobie równocześnie 

zezwolenie na pobyt i na wykonywanie pracy.

3. Państwo członkowskie może postanowić, że wniosek jest rozpatrywany, albo gdy dany 

obywatel państwa trzeciego przebywa poza terytorium państwa członkowskiego, do 

którego pragnie zostać przyjęty, albo – jeżeli tak przewiduje prawo krajowe – gdy już 

przebywa on legalnie w tym państwie członkowskim.

4. Procedura jednego wniosku nie ma wpływu na przebieg procedury wizowej, która może 

być wymagana w związku z początkowym wjazdem.

5. Gdy spełnione są odnośne warunki, państwo członkowskie wydaje jedno zezwolenie tym 

obywatelom państw trzecich, którzy występują o przyjęcie, i tym spośród już przyjętych 

obywateli państw trzecich, którzy wystąpili o przedłużenie ważności lub zmianę ich 

dokumentu pobytowego po wejściu w życie krajowych przepisów wykonawczych.

Artykuł 5

Właściwy organ

1. Państwa członkowskie wyznaczają organ właściwy do przyjmowania wniosków 

i wydawania jednego zezwolenia.

2. Właściwy organ wydaje decyzję w sprawie kompletnego wniosku w najkrótszym 

możliwym terminie, ale nie później niż cztery miesiące od dnia, w którym złożono 

wniosek.

Termin określony w akapicie pierwszym można przedłużyć, jeżeli proces rozpatrywania 

danego wniosku jest skomplikowany.
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Wszelkie konsekwencje niepodjęcia decyzji przed upływem terminu przewidzianego 

w niniejszym przepisie określane są w prawie krajowym danego państwa członkowskiego.

3. Właściwy organ powiadamia wnioskodawcę o swojej decyzji na piśmie, zgodnie 

z procedurami powiadamiania ustanowionymi w odnośnych przepisach krajowych.

4. Jeżeli informacje lub dokumenty dołączone do wniosku są niewystarczające, właściwy 

organ powiadamia wnioskodawcę o tym, jakie dodatkowe informacje lub dokumenty są 

wymagane, oraz może ustalić rozsądny czas na ich dostarczenie. Bieg terminu, o którym 

mowa w ust. 2, wstrzymuje się do czasu otrzymania przez właściwe organy wymaganych 

dodatkowych informacji lub dokumentów. Jeżeli dodatkowe informacje lub dokumenty nie 

zostaną dostarczone na czas, wniosek może zostać odrzucony.

Artykuł 6

Jedno zezwolenie

1. Państwa członkowskie wydają jedno zezwolenie według jednolitego wzoru określonego 

w rozporządzeniu (WE) nr 1030/2002 i zamieszczają w nim informacje o zezwoleniu na 

pracę zgodnie z załącznikiem do przywołanego rozporządzenia lit. a) pkt 7.5–9.

Państwa członkowskie mogą wydać dokument uzupełniający jedno zezwolenie

zawierający wszystkie stosowne informacje na temat określonego prawa do pracy

i warunków jej podjęcia i mogą wprowadzać w nim zmiany, jeśli na rynku pracy zmieni 

się sytuacja osoby posiadającej to jedno zezwolenie.

2. Gdy państwo członkowskie wydaje jedno zezwolenie, nie wydaje ono już żadnych 

dodatkowych dokumentów potwierdzających przyznany dostęp 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. Do dokumentu pobytowego państwa członkowskie 

mogą wydać dokument uzupełniający ze wszystkimi stosowanymi informacjami na temat

określonego prawa do pracy i warunków jej podjęcia i mogą wprowadzać w nim zmiany,

jeśli na rynku pracy zmieni się sytuacja osoby posiadającej dokument pobytowy.



6273/10 ppa/PA/kd 14
DG H 1B LIMITE PL

2. Gdy państwo członkowskie wydaje dokument pobytowy zgodnie z rozporządzeniem (WE) 

nr 1030/2002, nie wydaje ono już żadnych dodatkowych dokumentów potwierdzających 

przyznany dostęp do rynku pracy.

Artykuł 8

Gwarancje proceduralne

1. Powody decyzji o odrzuceniu wniosku o jedno zezwolenie, powody decyzji o odmowie 

przyznania jednego zezwolenia, odmowie jego zmiany, odmowie przedłużenia jego 

ważności lub o jego cofnięciu na podstawie kryteriów określonych w prawie krajowym lub 

unijnym podaje się w pisemnym powiadomieniu.

Każda decyzja o odrzuceniu wniosku, o odmowie przyznania jednego zezwolenia, 

o odmowie jego zmiany, o odmowie przedłużenia jego ważności lub o jego cofnięciu może 

zostać zaskarżona w danym państwie członkowskim zgodnie z jego prawem krajowym.

W pisemnym powiadomieniu informuje się o dostępnych procedurach odwoławczych 

i terminie na ich wszczęcie.

2. Wniosek można uznać za niedopuszczalny z uwagi na liczbę przyjmowanych obywateli 

państw trzecich, którzy przybywają do pracy; taki wniosek nie musi zostać rozpatrzony.



6273/10 ppa/PA/kd 15
DG H 1B LIMITE PL

Artykuł 9

Informacje

Państwa członkowskie dostarczają obywatelowi państwa trzeciego i jego przyszłemu pracodawcy –

na żądanie – odpowiednich informacji o dokumentach potrzebnych do złożenia wniosku.

Artykuł 10 

Opłaty

Państwa członkowskie mogą pobierać opłaty od wnioskodawców. W stosownych przypadkach 

opłaty te pobiera się za rozpatrzenie wniosku zgodnie z niniejszą dyrektywą. W takich przypadkach

opłaty można ustalać zgodnie z zasadą usługi faktycznie wyświadczonej.

Artykuł 11

Prawa wynikające z jednego zezwolenia

Jeżeli jedno zezwolenie zostało wydane zgodnie z przepisami krajowymi, to w okresie swojej 

ważności daje ono posiadaczowi prawo przynajmniej do:

a) wjazdu i pobytu na terytorium państwa członkowskiego, które wydało jedno zezwolenie, 

o ile jego posiadacz spełnia wszystkie wymogi warunkujące przyjęcie w świetle przepisów 

krajowych;

b) swobodnego dostępu do całego terytorium państwa członkowskiego, które wydało jedno 

zezwolenie, w granicach określonych w przepisach krajowych;

c) wykonywania danej działalności w ramach zatrudnienia, na którą wydano jedno 

zezwolenie zgodnie z prawem krajowym;

d) otrzymania informacji o swoich prawach związanych z zezwoleniem, wynikających 

z niniejszej dyrektywy lub przepisów krajowych.
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Artykuł 12

Prawo do równego traktowania

1. Pracownicy z państwa trzeciego, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. b) i c), są traktowani na 

równi z obywatelami państwa członkowskiego, na którego terytorium przebywają, jeżeli 

chodzi o:

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

pracy;

b) wolność zrzeszania się i zgromadzeń oraz członkostwa w organizacjach 

reprezentujących pracowników lub pracodawców lub też we wszelkich 

organizacjach zrzeszających pracowników określonych zawodów, w tym jeżeli 

chodzi o świadczenia udzielane przez takie organizacje, bez uszczerbku dla 

przepisów krajowych dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa 

publicznego;

c) edukację i szkolenie zawodowe;

d) uznawanie dyplomów, świadectw i innych kwalifikacji zawodowych zgodnie 

z odpowiednimi procedurami krajowymi;

e) przepisy prawa krajowego dotyczące działów zabezpieczenia społecznego 

określonych w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. 

w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników 

najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków 

ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie. Zastosowanie mają 

odpowiednio przepisy szczególne zawarte w załączniku do rozporządzenia Rady 

(WE) nr 859/2003 z dnia 14 maja 2003 r. rozszerzającego przepisy 

rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 i rozporządzenia (EWG) nr 574/72 na 

obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi przepisami wyłącznie 

ze względu na swoje obywatelstwo;

f) dostęp do towarów i usług oraz otrzymywanie towarów i usług powszechnie 

udostępnianych, w tym procedury kwaterunkowe przewidziane w prawie 

krajowym. Niniejsza litera nie narusza swobody zwierania umów zgodnie 

z przepisami unijnymi i krajowymi;

g) usługi doradztwa oferowane przez biura zatrudnienia.
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2. Państwa członkowskie mogą ograniczyć zasadę równego traktowania:

a) żądając przedstawienia dowodu odpowiedniej znajomości języka jako warunku 

dostępu do kształcenia i szkoleń. Dostęp do szkolnictwa wyższego i policealnego lub 

do szkolenia zawodowego może zależeć od tego, czy spełnione zostaną konkretne 

warunki określone w prawie krajowym, w tym od opłacenia czesnego za naukę;

b) w odniesieniu do ust. 1 lit. c), jeżeli chodzi o stypendia i kredyty naukowe i socjalne

lub inne stypendia i kredyty na kształcenie średnie, wyższe i zawodowe;

c) w odniesieniu do ust. 1 lit. c) wobec pracowników z państw trzecich przyjętych na 

terytorium tych państw członkowskich zgodnie z dyrektywą Rady 2004/114/WE;

d) w odniesieniu do ust. 1 lit. f), jeżeli chodzi o zakwaterowanie;

e) zawężając prawa, które wynikają z ust. 1 lit. c) i f), do tych pracowników z państw 

trzecich, którzy są zatrudnieni;

f) zawężając prawa – które wynikają z ust. 1 lit. e) z wyjątkiem praw do zasiłku dla 

bezrobotnych nabytych w związku z wcześniejszym zatrudnieniem w odnośnym 

państwie członkowskim – […] do tych obywateli państw trzecich, którzy są 

zatrudnieni;

g) zawężając prawa, które wynikają z ust. 1 lit. g), do tych pracowników z państw 

trzecich, którym wolno pracować bez żadnych ograniczeń.

3 Prawo do równego traktowania określone w ust. 1 nie narusza prawa państw 

członkowskich do tego, by cofnąć dokument pobytowy wydany na mocy niniejszej 

dyrektywy, dokument pobytowy wydany do celów innych niż wykonywanie pracy lub 

wizę lub by odmówić przedłużenia ważności takiego dokumentu pobytowego lub wizy.



6273/10 ppa/PA/kd 18
DG H 1B LIMITE PL

4. Bez uszczerbku dla umów dwustronnych, pracownicy z państw trzecich, […] którzy 

przenoszą się do państwa trzeciego, lub osoby pozostające przy życiu po śmierci takiego 

pracownika, które przebywają w państwach trzecich i których prawa wynikają z praw tego 

pracownika, otrzymują z tytułu starości, inwalidztwa lub śmierci ustawowe świadczenia, 

które wynikają z poprzedniego zatrudnienia pracownika i do których osoby te nabyły 

prawa zgodnie z prawodawstwem określonym w art. 3 rozporządzenia Rady (WE) 

nr 883/2004, na tych samych warunkach i w tej samej wysokości, co obywatele odnośnego 

państwa członkowskiego, którzy przenoszą się do państwa trzeciego. 

Artykuł 13

Korzystniejsze przepisy

1. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie bez uszczerbku dla korzystniejszych przepisów:

a) prawodawstwa unijnego, w tym umów dwu- lub wielostronnych między Unią lub 

Unią i jej państwami członkowskimi z jednej strony a jednym lub większą liczbą 

państw trzecich z drugiej strony;

b) dwu- lub wielostronnych umów między co najmniej jednym państwem 

członkowskim a co najmniej jednym państwem trzecim.

2. Niniejsza dyrektywa pozostaje bez uszczerbku dla prawa państw członkowskich do 

przyjęcia lub utrzymania korzystniejszych przepisów wobec osób, do których ma 

zastosowanie.

Artykuł 14

Informowanie ogółu odbiorców

Każde państwo członkowskie szeroko udostępniają systematycznie aktualizowane informacje

o warunkach, które muszą spełnić obywatele państw trzecich, żeby wjechać i przebywać na jego 

terytorium w celu wykonywania pracy.

Artykuł 15

Sprawozdania

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 
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niniejszej dyrektywy w państwach członkowskich oraz przedstawia propozycje zmian, 

które uzna za niezbędne.

2. Co roku, a po raz pierwszy nie później niż w dniu 1 lipca [rok po dacie transpozycji 

niniejszej dyrektywy], państwa członkowskie przekazują Komisji – zgodnie 

z rozporządzeniem (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej – dane statystyczne 

o liczbie obywateli państw trzecich, którym w poprzednim roku kalendarzowym wydano

jedno zezwolenie.

Artykuł 16

Transpozycja

1. Najpóźniej w terminie [trzech lat od daty wejścia w życie] państwa członkowskie 

wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do 

wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej 

dyrektywy lub odniesienie to towarzyszy ich urzędowej publikacji. Sposoby dokonywania

takiego odniesienia określają państwa członkowskie.

2. Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst głównych przepisów prawa krajowego 

dotyczących dziedziny objętej niniejszą dyrektywą. 
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Artykuł 17 

Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po opublikowaniu w Dzienniku

Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 18

Adresaci

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli

W imieniu Rady

            Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK

OŚWIADCZENIA DO PROTOKOŁU POSIEDZENIA RADY

OŚWIADCZENIE RADY 

Rada przypomina, że politykę dotyczącą migracji pracowników, w tym niniejszą dyrektywę, należy 

wprowadzać w życie z pełnym poszanowaniem prawnego dorobku wspólnotowego i zasady 

preferencji Unii, o czym jest mowa zwłaszcza w odnośnych postanowieniach aktów przystąpienia 

z dnia 16 kwietnia 2003 r. i z dnia 25 kwietnia 2005 r. mających dla państw członkowskich moc 

wiążącą. Migrujący pracownicy z państw członkowskich, których dotyczą przejściowe ograniczenia 

w swobodnym przepływie pracowników, oraz członkowie ich rodzin legalnie przebywający 

i pracujący w innym państwie członkowskim nie będą zatem traktowani bardziej restrykcyjnie niż 

obywatele państw trzecich przebywający i pracujący w tym samym państwie członkowskim oraz 

korzystający z praw wynikających z niniejszej dyrektywy.


