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Opinia 

Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP 

 

 

dotycząca projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego 

rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego oraz rozporządzenie (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania 

rozporządzenia (WE) nr 883/2004 

COM(2016)815 

 

przyjęta na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2017 r. 

 

 

 

 

1. Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej (KSZUE) dostrzega konieczność 

zmian w rozporządzeniach dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego służących aktualizacji stosowanych rozwiązań i ułatwieniu obywatelom 

wykonywania ich praw, przy jednoczesnym sprawiedliwym podziale obciążeń między 

państwami członkowskimi Unii Europejskiej. 

 

2. KSZUE jest przeciwna wprowadzeniu pojęć „pracownik delegowany” i „pracownik 

wysłany” oraz rozszerzeniu zakresu pojęcia „zastępowanie”. Zaproponowane przez KE 

zmiany w tym zakresie nie służą jasności prawa oraz mogą skutkować ograniczeniem 

możliwości świadczenia usług w innych państwach członkowskich niż państwo będące 

siedzibą danego usługodawcy. 

 

3. KSZUE jest przeciwna propozycji zmian w zakresie równego traktowania i dostępu do 

świadczeń socjalnych nieskładkowych dla osób nieaktywnych zawodowo, gdyż zmiany 

te ograniczają prawa obywateli UE. 

 

4. KSUE jest przeciwna wprowadzeniu kryterium „ośrodka interesów przedsiębiorstwa” 

dla celów ustalania siedziby lub miejsca wykonywania działalności, gdyż takie 

rozwiązanie może prowadzić do zmiany ustawodawstwa właściwego dla pracowników, 

w przypadku prowadzenia przez pracodawcę większej części działalności na terenie 

innego państwa członkowskiego UE niż państwo, którego ustawodawstwu podlegają 

obecnie. 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................................................................................................................... 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

.......................................................................................................................................................... 


