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Rozdział I. Traktatowe podstawy
regulacji stosunków pracy i polityki

społecznej w Unii Europejskiej

§ 1. Wprowadzenie

Organizacja międzynarodowa będąca pierwowzorem współczesnej Unii
Europejskiej powstała w 1957 r. Traktat Rzymski podpisany 27.3.1957 r. o usta-
nowieniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) nie zawierał właści-
wie postanowień dotyczących regulacji pracy. Europejska Wspólnota Gospo-
darcza była planowana jako organizacja o celach wyłącznie gospodarczych.
Sześć pierwszych państw członkowskich, założycieli obecnej Unii Europejskiej
(Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, RFN, Włochy) wychodziło z zało-
żenia, że Wspólny Rynek automatycznie rozwiąże i ureguluje wszelkie pro-
blemy związane z pracą. Zagwarantowane w Traktacie Rzymskim podstawowe
swobody objęły poza wcześniej zainicjowaną wolnością przepływu towarów
(handlu), kapitału i świadczenia usług również swobodę przemieszczania się
osób. Pierwotnie produkcyjny i handlowy charakter wspólnego rynku uzu-
pełniony został o nowy ważny z punktu widzenia prawa pracy wymiar.
Wspólny rynek stał się bowiem również rynkiem pracy. Jednakże przez stosun-
kowo długi okres, aż do uchwalenia pierwszej dyrektywy Rady 75/129/EWG
z 17.2.1975 r. stosunki pracy, warunki umów o pracę oraz warunki wykony-
wania pracy w ramach tego rynku nie były regulowane przepisami unijnymi.
Pisząc o tym, nie uwzględniam rozporządzenia Nr 1621 z 15.10.1968 r. o swo-
bodnym przepływie pracowników wewnątrz Wspólnoty1 oraz innych aktów
wtórnego prawa wspólnotowego wydanych dla zagwarantowania określonej
w art. 39 TUE (dawny art. 48 ust. 1 TWE) swobody przemieszczania się pra-

1 Dz.Urz. WE L 257 z 19.10.1968 r. Zob. A.M. Świątkowski, H. Wierzbińska (oprac.), Kodeks
pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej, Kraków 2011, s. 63 i n.
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cownikom i członkom ich rodzin2. Przepisów tych właściwie nie powinno się
zaliczać do norm prawa pracy w ścisłym znaczeniu tego terminu. Nie regu-
lowały one stosunków pracy sensu stricto, ale stosunki prawne i administra-
cyjne poprzedzające (pośrednio i bezpośrednio) nawiązanie stosunków pracy.
Osoby migrujące w ramach Unii Europejskiej w poszukiwaniu pracy nie miały
w sensie prawnym statusu pracowników. Istota swobody przemieszczania się
osób w wieku aktywności zawodowej, zdolnych do podjęcia pracy i chcących
pracować wyrażała się w zagwarantowaniu uprawnień regulowanych prze-
pisami administracyjnymi prawa imigracyjnego: prawo opuszczenia jednego
państwa członkowskiego UE i wjazdu na terytorium innego państwa UE oraz
pobytu w tym państwie, a także odejmowania starań zmierzających do uzyska-
nia zatrudnienia. Prawo pracy natomiast reguluje sytuację imigrantów zarob-
kowych we wszystkich sprawach dotyczących nawiązywania stosunków pracy,
włącznie z pośrednictwem pracy, uprawnień oraz obowiązków pracowniczych
i socjalnych, warunków zatrudnienia, jak również innych świadczeń przysłu-
gujących z racji świadczenia pracy w określonym państwie UE. Swoboda prze-
mieszczania się pracowników w ramach Unii Europejskiej została zagwaran-
towana stwierdzeniem obejmującym zniesienie wszelkiej opartej na przyna-
leżności państwowej dyskryminacji pracowników państw członkowskich Unii
w związku z zatrudnianiem, wynagradzaniem oraz pozostałymi warunkami
pracy (art. 39 TUE, dawny art. 48 ust. 2 TWE). Powyższe fundamentalne za-
sady wolności przemieszczania się osób poszukujących pracę oraz członków
ich rodzin są obecnie gwarantowane art. 45 ust. 1–2 TFUE oraz dyrektywami
wydanymi w celu zapewnienia wszystkim obywatelom państw członkowskich
UE równego traktowania. Mają one zastosowanie do obywateli państw trze-
cich, którym przyznano prawo pobytu i pracy w państwach członkowskich UE.

2 Dz.Urz. WE L 257 z 19.10.1968 r. Dyrektywy: 2003/86/WE z 22.9.2003 r. w sprawie prawa
do łączenia rodzin; 2005/36/WE z 7.9.2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych;
2009/50/WE z 25.5.2009 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu
podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji; 2009/52/WE z 18.6.2009 r. prze-
widująca minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców
zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich. Rozporządzenie Komisji
(WE) Nr 655/2006 z 25.4.2006 r. uchylające rozporządzenie EWG nr 1251/70 dotyczące prawa
pracowników do pozostawania na terytorium państwa członkowskiego po ustaniu zatrudnienia
w tym państwie. A.M. Świątkowski, H. Wierzbińska (oprac.), Kodeks pracy i zabezpieczenia spo-
łecznego UE, s. 76 i n.
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§ 2. Traktat Rzymski

Traktat Rzymski ustanawiający Wspólnotę Europejską zawierał w ty-
tule VIII „Polityka społeczna, edukacja, szkolenie zawodowe i młodzież”
rozdział I, zatytułowany „Postanowienia dotyczące zagadnień społecz-
nych” (art. 117−122). Pomimo wyraźnego gospodarczego wydźwięku TWE
w art. 117, 118 i 121 zamieszczone zostały deklaracje świadczące o znacze-
niu problematyki społecznej w procesie rozwoju i kształtowania wspólnego
rynku. Żaden z przepisów tytułu VIII rozdziału I TWE nie upoważniał in-
stytucji wspólnotowych do tworzenia norm prawnych, które można byłoby
zakwalifikować do przepisów prawa pracy. W art. 118 TWE wymienia się
wprawdzie „prawo pracy i warunki pracy”, jednakże czyni się to wyłącznie
w celu podkreślenia ważności ścisłej współpracy państw członkowskich w nie-
których kategoriach spraw społecznych, takich jak: zatrudnienie, prawo pracy
i warunki zatrudnienia, kształcenie i doskonalenie zawodowe, ubezpieczenia
społeczne, ochrona przed wypadkami oraz chorobami zawodowymi, higiena
pracy, prawo zrzeszania się oraz zawierania umów zbiorowych między pra-
cownikami a pracodawcami (układów zbiorowych pracy i innych porozu-
mień normatywnych). Kompetencje Komisji, która powinna dążyć do ści-
słej współpracy z władzami państw członkowskich w tych sprawach nie za-
wierały uprawnień w zakresie inicjowania procesów legislacyjnych w sferze
prawa pracy. Zaznaczono to jednoznacznie i wyraźnie w czterech orzecze-
niach ETS w sprawach Niemcy, Francja, Holandia, Dania i Zjednoczone Króle-
stwo v. Komisja3. Komisja była upoważniona do prowadzenia badań, wyraża-
nia opinii oraz organizowania konsultacji w wymienionych wyżej kategoriach
spraw oraz w innych sprawach społecznych, stwarzających wewnętrzne pro-
blemy państwom członkowskim albo interesujących organizacje międzynaro-
dowe. Władze państw członkowskich Wspólnoty były zgodne, czemu dano
wyraz w art. 117 TWE, stanowiąc, że konieczność polepszania warunków ży-
cia i pracy pracowników jest zarówno istotnym czynnikiem harmonijnego
postępu, umożliwiającego osiągnięcie celów, dla których stworzona została
regionalna organizacja międzynarodowa, poprzedniczka współczesnej Unii
Europejskiej. Cele te, do których odwoływał się art. 2 TWE, obejmowały usta-
nowienie wspólnego rynku i unii gospodarczo-walutowej oraz prowadzenie
wspólnych polityk albo działań przyczyniających się do harmonijnego rozwoju

3 Wyr. ETS z 9.7.1987 r., Niemcy, Francja, Holandia, Dania i Zjednoczone Królestwo v. Komisja,
sprawy połączone: C-281/85, C-283/85, C-285/85, C-287/85, ECR-03203.
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w sprawach gospodarczych. Wymienione w tym przepisie zagadnienia spo-
łeczne poddane zazwyczaj regulacji prawa pracy: wysoki poziom zatrudnienia
i opieki społecznej, podnoszenie stopy życiowej i jakości życia, spójności eko-
nomicznej i społecznej oraz solidarności między państwami członkowskimi
odgrywały niewielką rolę wśród działań wyszczególnionych w art. 3 TWE, nor-
mie prawnej wyliczającej akceptowane przez TWE działania, jakie powinny
być podjęte przez Wspólnotę dla realizacji celów wymienionych w art. 2 TWE.
Wśród jedenastu działań wyszczególnionych w art. 3 TWE tylko jedno wymie-
nione w art. 3 lit. i TWE – „polityka dotycząca spraw społecznych obejmująca
Europejski Fundusz Społecznych” – wiązało się, i to pośrednio, z problematyką
prawa pracy. Z dłuższej perspektywy można stwierdzić, że dwa inne działania
wymienione w art. 3 TWE odegrały istotną rolę w stanowieniu przez insty-
tucje unijne prawa pracy na poziomie ponadnarodowym. Pierwsze zobowią-
zywało instytucje wspólnotowe do stworzenia systemu zapewniającego nieza-
kłóconą konkurencję w ramach rynku wewnętrznego (art. 3 lit. g TWE). Wy-
mieniona wcześniej jako pierwsze stanowione przez instytucje wspólnotowe
źródło prawa pracy WE – nieobowiązująca już dyrektywa Rady 75/129/EWG
została uchwalona po to, aby przeciwdziałać nieuczciwej konkurencji przed-
siębiorców podejmujących decyzję o obniżeniu kosztów prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej przez dokonywanie zwolnień grupowych pracowników
w tych państwach członkowskich EWG, w których przepisy prawa pracy zo-
bowiązywały pracodawców do wypłacania pracownikom najniższych odpraw.
Drugi obowiązek instytucji wspólnotowych, wymieniony w art. 3 lit. h TWE,
wskazywał metodę za pomocą której powyższy cel powinien zostać osiągnięty.
Polegała ona na „zbliżaniu prawodawstwa państw członkowskich w stopniu
koniecznym dla funkcjonowaniu wspólnego rynku”. Powyższa technika dzia-
łania została expressis verbis wymieniona w nazwie dyrektywy 75/129/EWG
wydanej „w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszą-
cych się do zwolnień grupowych”.

Inne przepisy tytułu VIII rozdziału I TWE – art. 121 i 122 – nie przy-
znawały Komisji uprawnień o charakterze decyzyjnym w sprawach z zakresu
prawa pracy, polityki zatrudnienia i polityki społecznej. Artykuł 121 TWE
upoważniał Komisję po podjęcia – po zasięgnięciu opinii Komitetu Ekono-
micznego i Społecznego EWG – jednomyślnej uchwały o powierzeniu Komisji
funkcji związanych z wprowadzeniem w życie wspólnych środków służących
tworzeniu wspólnego rynku. Jako przykład sfery, w której bliżej nieokreślone
„wspólne środki” mogły być podejmowane, wymieniono ubezpieczenia spo-
łeczne pracowników migrujących w poszukiwaniu zatrudnienia na wspólnym
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rynku. Przykładowy charakter wyliczenia w art. 121 TWE działań, które mogły
być podejmowane przez instytucje wspólnotowe, stanowił szansę powolnego
rozwoju prawa pracy Unii Europejskiej. Identyczną pod względem charakteru
prawnego podstawę rozwoju prawa pracy UE stanowił art. 122 TWE, prze-
pis zobowiązujący Komisję do przygotowania specjalnego rozdziału na temat
sytuacji społecznej na terenie Wspólnoty w rocznym sprawozdaniu przedsta-
wianym Parlamentowi Europejskiemu. Na żądanie Parlamentu Komisja była
zobowiązana do opracowania dodatkowych sprawozdań na temat szczegól-
nych zagadnień dotyczących sytuacji społecznej w EWG. Za naturalne należy
uznać, że Komisja – jako organ wykonawczy EWG powołany w celu zapew-
nienia sprawnego działania i rozwoju wspólnego rynku, mająca kompetencje
w zakresie samodzielnego podejmowania decyzji, uczestnicząca w „kształto-
waniu środków” podejmowanych przez Radę i Parlament Europejski oraz re-
alizująca zadania przyznane przez Radę (art. 155 TWE) – była zainteresowana
w podejmowaniu określonych działań w sferze polityki społecznej służących
tworzeniu wspólnego rynku. Komisja ani inne organy wspólnotowe nie mieli
uprawnień do tworzenia aktów prawnych z dziedziny prawa pracy. Jednakże
wymienione wyżej przepisy tytułu VIII rozdziału 1 TWE zostały przez Komi-
sję i Radę wykorzystane jako podstawy prawne do wydawania instrukcji służą-
cych kształtowaniu praktyki w zakresie polityki zatrudnienia i innych kategorii
spraw mieszczących się w sferze polityki społecznej mocno związanej z zagad-
nieniami regulowanymi w państwach członkowskich EWG, WE, a następnie
UE w krajowych systemach prawa pracy. Wspólnotowe, a następnie unijne
programy społeczne wykorzystywane dla tworzenia, a następnie utrwalania
wspólnego rynku są traktowane przez prawników specjalizujących się w eu-
ropejskim prawie pracy jako specyficzny, „miękki” rodzaj źródeł prawa pracy
(soft law). Służą bowiem ujednolicaniu prawnych aspektów polityki społecz-
nej w ramach wspólnego rynku, wywierają poważny wpływ na kształtowanie
Europejskiego Modelu Socjalnego, budowanego z myślą o urzeczywistnieniu
fundamentalnej idei leżącej u podstaw prawnych Unii Europejskiej oraz jej
poprzedniczek – EWG i WE. Ideę tę wyraża art. 67 TFUE (dawny art. 61 TWE)
i art. 29 TUE). „Unia stanowi przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawie-
dliwości, poszanowania praw podstawowych oraz różnych systemów i trady-
cji prawnych państw członkowskich” (art. 67 ust. 1 TFUE). W sferze regulo-
wanej przepisami prawa pracy naczelną wartością gwarantowaną przepisami
prawa jest bezpieczeństwo prawne i socjalne pracowników. Z tego względu
specyfika prawa pracy Unii Europejskiej zobowiązuje do przedstawienia nie
tylko norm prawnych w jurydycznym znaczeniu tego terminu, lecz także in-
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nych instrumentów, niemających natury prawnej, stosowanych dla osiągnię-
cia w sferze stosunków społecznych poddanych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej regulacji krajowych systemów prawa pracy celów sformuło-
wanych w art. 67 ust. 1 TFUE oraz wcześniejszych przepisach unijnego prawa
pierwotnego. Zmiany dokonane w przepisach prawa pierwotnego, polega-
jące na stopniowym i stosunkowo znacznym rozszerzeniu prawodawczej sfery
działalności instytucji unijnych, nie spowodowały zaniechania przez te insty-
tucje kształtowania za pomocą norm formalnie niemających statusu praw-
nego aspektów prawnych sfery polityki społecznej, regulowanej w państwach
członkowskich Unii przepisami prawa pracy. Powyższa praktyka sprzyja roz-
wojowi zjawiska, które postrzegam jako inspirowany przez Unię Europejską,
de iure „oddolny”, podejmowany z inicjatywy władz państw członkowskich
proces harmonizacji krajowych przepisów prawa pracy w obrębie UE. Insty-
tucje wspólnotowe były zainteresowane w opracowywaniu programów działa-
nia w sferze społecznej mających na celu osiągnięcie pełnego zatrudnienia, po-
prawę warunków pracy oraz zwiększenie udziału partnerów społecznych w po-
dejmowaniu decyzji w sprawach ekonomicznych i społecznych na poziomie
ponadnarodowym. Programy społeczne i inne działania podejmowane w ra-
mach aktywnej polityki społecznej mogły być przekształcone w normy prawa
pracy po spełnieniu wymagań proceduralnych określonych w pierwotnych
przepisach prawa europejskiego, art. 100 oraz 235 TWE. Wymienione normy
prawne uzależniają działalność prawodawczą (art. 100 TWE) oraz quasi-legi-
slacyjną (art. 235 TWE) od obiektywnej konieczności uregulowania określo-
nych zagadnień społecznych ze względu na bezpośrednie związki, jakie powyż-
sze problemy mają dla ustanowienia lub funkcjonowania wspólnego rynku.
Inicjatywy podejmowane w celu przygotowania programów polityki społecz-
nej dotyczyły spraw, w których uprawnienia do ich podejmowania nie zostały
określone w traktatach, a działania proponowane przez instytucje wspólno-
towe zostały uznane za niezbędne dla realizacji jednego z celów Wspólnoty.
Warunkiem koniecznym działalności prawodawczej oraz quasi-legislacyjnej
jest ścisła współpraca organów wspólnotowych (Komisji, Rady, Parlamentu
oraz Komitetu Ekonomicznego i Społecznego WE), a także jednomyślność
Rady jako organu decydującego o przyjęciu określonego programu społecz-
nego (art. 235 TWE) lub o uchwaleniu aktu prawnego zaliczanego do kategorii
źródeł prawa europejskiego.

Quasi-legislacyjna i prawodawcza w stosunkach społecznych, w szcze-
gólności stosunkach pracy działalność instytucji wspólnotowych była ogra-
niczona, ponieważ władze państw członkowskich uważały, że wszelka ze-
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wnętrzna ingerencja, polegająca na próbie podejmowania działalności regula-
cyjnej przez instytucje wspólnotowe musi być potraktowana jako ingerencja
w wewnętrzne sprawy państwowe, a więc jako zagrożenie najwyższego dobra
– suwerenności państwowej.

§ 3. Jednolity Akt Europejski

Pierwsze zmiany w traktowych podstawach Wspólnoty wprowadzone zo-
stały przez Jednolity Akt Europejski (JAE) z 1986 r.4, wprowadzający prze-
pisy wzmacniające spójność ekonomiczną i społeczną (art. 130a TWE), zobo-
wiązujący Komisję do dokładania wszelkich starań zmierzających w kierunku
rozwijania dialogu między partnerami społecznymi na poziomie europejskim
(art. 118b TWE), umożliwiający podejmowanie decyzji kwalifikowaną więk-
szością głosów w sprawach dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
pracowników (art. 118a ust. 1 w zw. z art. 100a ust. 2 TWE), mimo utrzyma-
nia w pozostałych sprawach dotyczących warunków pracy wymagania jedno-
myślności członków Rady. Przepis art. 118a ust. 2 TWE upoważnił Radę do
wydawania dyrektyw określających minimalne standardy ochrony praw pra-
cowniczych, obowiązujące w sprawach z zakresu prawa pracy, które mogą
być regulowane przez instytucje wspólnotowe. Ustanowienie takich standar-
dów nie sprzeciwiało się określeniu w krajowych przepisach prawa pracy wyż-
szych wymagań wykorzystywanych do zabezpieczenia uprawnień pracowni-
czych (art. 118a ust. 3 TWE).

Przepis art. 118a TWE był wykorzystywany w procesie uchwalania dy-
rektyw, przyjęciu których sprzeciwiała się Wielka Brytania: dyrektywa Rady
92/85/EWG z 19.10.1992 r. w sprawie wprowadzenia środków służących
wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic
w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły i pracownic karmiących pier-
sią (dziesiąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy
89/391)5, dyrektywa Rady 93/104/WE z 23.11.1993 r. w sprawie niektórych
aspektów organizacji czasu pracy6, dyrektywa Rady 94/33/WE z 22.6.1994 r.

4 Wszedł w życie 1.7.1987 r. (Dz.Urz. WE L 169 z 29.6.1987 r., s. 1).
5 Wszedł w życie 1.11.1993 r. (Dz.U. C 191 z 29.7.1993 r.); A.M. Świątkowski, H. Wierzbińska

(oprac.), Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego UE, s. 558 i n.
6 Dz.Urz. WE L 307 z 13.12.1993, s. 18.
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w sprawie ochrony pracy osób młodych7. Przepis art. 118a TWE umożliwił
instytucjom wspólnotowym i europejskim państw członkowskim WE poło-
żonym na kontynencie zróżnicowanie tempa rozwoju społecznego Wspólnot
Europejskich, a następnie Unii Europejskiej. Zastąpienie w niektórych kate-
goriach spraw społecznych uprzedniego wymagania jednomyślności w proce-
sie podejmowania decyzji zasadą bezwzględnej większości leżało u podstaw
obserwacji o „dwóch prędkościach” rozwoju społecznego państw wspólnoto-
wych (unijnych).

§ 4. Traktat z Maastricht i Protokół
w sprawie polityki socjalnej

Do znacznego przyspieszenia tempa rozwoju społecznego we Wspólnotach
oraz Unii przyczynił się plan Jacques’a Delorsa, zawierający wezwanie adreso-
wane do władz państw członkowskich budowy Europejskiej Przestrzeni Spo-
łecznej (L’Espace Social Européen). Poprzestanie na tworzeniu wyłącznie strefy
ekonomicznej w Europie, bez zamysłu harmonizowania sfery społecznej zo-
stało uznane za bezwartościowe. Unia Europejska powinna służyć zaspakaja-
niu potrzeb i oczekiwań jej obywateli. Z tego względu instytucje unijne i pań-
stwa członkowskie UE powinny zaprezentować swoim obywatelom przejrzy-
stą wizję korzyści wynikających z faktu bycia obywatelem Unii. W sprawach
społecznych zarys takiej wizji został sformułowany w Traktacie o Unii Euro-
pejskiej z 7.2.1992 r.8. W art. 3 ust. 3 TUE sformułowane zostały obowiązki UE
w stosunkach społecznych. Unia Europejska została zobowiązana do podejmo-
wania działań ukierunkowanych na osiągnięcie pełnego zatrudnienia i zagwa-
rantowanie ochrony społecznej. W sprawach polityki społecznej i stosunków
pracy obowiązkiem Unii jest zwalczanie wyłączenia społecznego i dyskrymi-
nacji oraz wspieranie sprawiedliwości społecznej, ochrony socjalnej, podejmo-
wanie działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn. W dołączonym do TUE
Protokole nr 14 w sprawie polityki socjalnej z 7.2.1992 r., uzgodnionym przez
11 państw członkowskich, z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, oraz w Porozumie-

7 Dz.Urz. UE L 216 z 20.8.1994 r., s. 12; polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, s. 213;
A.M. Świątkowski, H. Wierzbińska (oprac.), Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego UE,
s. 566 i n.

8 Dz.Urz. C 191 z 29.7.1992 r. Wszedł w życie 1.11.1993 r.
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niu w sprawie polityki socjalnej9 oficjalnie stwierdzono, że Unia i jej państwa
członkowskie uważają za swoje cele rozwój zatrudnienia, poprawę warunków
życia i pracy, dialog społeczny, pełne zatrudnienie, zwalczanie izolacji społecz-
nej (art. 1 Porozumienia). W związku z powyższym instytucje unijne zobowią-
zały się wspierać i uzupełniać działania państw członkowskich w następują-
cych rodzajach spraw – z wyjątkiem wynagrodzenia za pracę, prawa zrzeszania
się, strajku i lokautu (art. 2 ust. 6 Porozumienia) – będących w kręgu zaintere-
sowania prawa pracy i polityki społecznej: ochrona zdrowia i bezpieczeństwa
pracowników, warunki pracy, informacja i konsultacja pracowników, równe
szanse mężczyzn i kobiet na rynku pracy oraz równe traktowania tych katego-
rii pracowników w stosunkach pracy, integracja osób wykluczonych z rynku
pracy (art. 2 ust. 1 Porozumienia). W celu umożliwienia instytucjom unijnym
realizacji powyższych zadań przyznane zostały Radzie kompetencje polega-
jące na ustanawianiu w trybie właściwym dla uchwalania dyrektyw minimalne
standardy ochrony uprawnień pracowniczych i socjalnych w wymienionych
w art. 2 ust. 1 Porozumienia w sprawie polityki socjalnej. Zastrzeżono jedynie,
że Rada powinna unikać w dyrektywach wydawanych na podstawie powyż-
szego upoważnienia wprowadzania środków administracyjnych, finansowych
i prawnych utrudniających zakładanie i rozwój małych i średnich przedsię-
biorstw. Uchwalając minimalne standardy, Rada zobowiązana jest przestrze-
gać procedury legislacyjnej uregulowanej w art. 189c TWE – dotyczącej prze-
strzegania wymagania kwalifikowanej większości przy podejmowaniu uchwał
(art. 2 ust. 2 in fine Porozumienia). Natomiast na zasadzie jednomyślności
Rada ma obowiązek działać w sprawach ubezpieczenia społecznego i ochrony
pracowników, ochrony socjalnej pracowników w razie rozwiązania umowy
o pracę, reprezentacji i zbiorowej ochrony interesów pracowników i praco-
dawców, warunków zatrudniania pracowników pochodzących z państw spoza
Unii, obciążeń finansowych na rzecz rozwoju zatrudnienia i tworzenia miejsc
pracy (art. 2 ust. 3 Porozumienia). Porozumienie w sprawie polityki socjal-
nej nałożyło na Komisję obowiązki w zakresie upowszechniania idei dialogu
społecznego wśród partnerów społecznych na poziomie unijnym (art. 3 ust. 1
Porozumienia). Zobowiązało Komisję do konsultowania z europejskimi part-
nerami społecznymi wniosków dotyczących projektów z zakresu polityki spo-
łecznej (art. 3 ust. 2 Porozumienia). Upoważniło europejskich partnerów spo-
łecznych do zawierania układów zbiorowych na szczeblu unijnym (art. 4 ust. 1

9 Dz.Urz. C 191, s. 90; A.M. Świątkowski, H. Wierzbińska, Dokumenty źródłowe instytucji
Wspólnot Europejskich w zakresie prawa socjalnego, Kraków 1999, s. 111.
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Porozumienia). Wyraziło zgodę na powierzenie przez państwa członkowskie
UE kompetencji odnoszących się do implementacji standardów unijnych do
krajowego systemu prawa pracy państw członkowskich, czyli wprowadzania
w życie dyrektyw, w formie prawnej układów zbiorowych pracy (art. 2 ust. 5
Porozumienia).

W art. 6 Protokołu w sprawie polityki socjalnej przypomniano państwom
członkowskim Unii o obowiązku sformułowanym w art. 119 TWE, odnoszą-
cym się do realizacji zasady równego wynagradzania pracowników, mężczyzn
i kobiet za jednakową pracę (art. 6 ust. 1 Protokołu). Zdefiniowano pojęcia
prawne „wynagrodzenie” oraz „równe wynagrodzenie bez dyskryminacji ze
względu na płeć”.

Protokół w sprawie polityki socjalnej wywarł poważny wpływ na rozwój
prawa pracy Unii Europejskiej. Był pierwszym aktem zaliczanym do katego-
rii pierwotnego prawa wspólnotowego, mimo iż z przyczyn formalno-proce-
duralnych nie stanowił części składowej TWE, ponieważ brak zgody Wielkiej
Brytanii na nowelizację przepisów tytułu VIII rozdziału 1 TWE uniemożliwiał
wprowadzenie zmian dokonanych przepisami Protokołu do tekstu TWE. Jed-
nakże w świetle art. 51 TUE wyraźnie określającego status prawny protoko-
łów i załączników do Traktatów „protokoły i załączniki do Traktatów stano-
wią ich integralną część”, nie ma wątpliwości, iż Protokół w sprawie polityki
socjalnej jako załącznik do Protokołu Nr 14 w sprawie polityki socjalnej, bę-
dącego aktem prawnym prawa pierwotnego, uzupełniającym TUE z 1992 r.,
stanowi integralną część tego Traktatu. Ze względu na wątpliwości podno-
szone przez europejskie organizacje reprezentujące interesy przedsiębiorców,
czy akty prawne uchwalone w trybie określonym przepisami Protokołu w spra-
wie polityki socjalnej mają status prawny przepisów prawa pracy Unii Euro-
pejskiej, TSUE w orzeczeniu wydanym w sprawie UEAPME v. Council10 orzekł,
że dyrektywa Rady 96/34/WE z 3.6.1996 r. w sprawie porozumienia ramo-
wego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez Union des Conféde-
rations d’Industrie et des Employeurs (UNICE), Centre Européen d’Entrepri-
ses Publique (CEEP) oraz European Trade Union Confederation (ETUC)11

jest pełnowartościowym źródłem prawa pracy UE. Protokół w sprawie polityki
socjalnej rozszerzył kompetencje instytucji unijnych w sprawach z dziedziny

10 Sprawa T-135/96, Zb.Orz. 1998, s. II-2335.
11 Dz.Urz. WE L 145 z 19.9.1996, s. 4; polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, s. 285;

A.M. Świątkowski, H. Wierzbińska (oprac.), Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego UE,
s. 567 i n.
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społecznej, regulowanej przepisami prawa pracy i kształtowanej przez poli-
tykę społeczną prowadzoną przez Unię Europejską. Analizowany akt prawny
pierwotnego prawa europejskiego stworzył alternatywną metodę prawodaw-
czą. W sprawach, w których ze względu na konieczność jednomyślności decy-
dowania w Radzie o wydaniu lub odmowie uchwalenia dyrektywy, możliwe
stało się zainspirowanie europejskich partnerów społecznych do negocjowania
na poziomie ponadnarodowym, a następnie zawarcia europejskiego układu
zbiorowego pracy, któremu Rada UE nadaje status prawny dyrektywy. Dy-
rektywy są więc najbardziej skutecznym instrumentem prawnym wdrażania
europejskich układów zbiorowych pracy. Uchwalając dyrektywę implemen-
tacyjną, Rada Europejska nie narusza prawodawczych kompetencji określo-
nych w art. 288 TFUE. W sprawach dotyczących wprowadzenia w życie po-
nadnarodowego układu zbiorowego pracy w państwach członkowskich nie ma
przeszkód prawnych, aby Rada wykorzystała w celu wykonania przysługują-
cych jej kompetencji jedno z trzech powszechnie obowiązujących źródeł prawa
unijnego, wymienionych w powołanym przepisie art. 288 TFUE (rozporządze-
nie, dyrektywę lub decyzję). Ze względu na wymagania tzw. otwartej metody
koordynacji, stosowanej dla zrealizowania koncepcji harmonizacji przepisów
krajowych prawa pracy z obowiązującymi standardami ustanowionymi przez
Unię Europejską, dyrektywa jako akt prawny wiążący każde państwo człon-
kowskie, do którego jest kierowana w odniesieniu do zamierzonego i pożąda-
nego przez instytucje unijne rezultatu, który powinien być osiągnięty, pozo-
stawiająca organom krajowym swobodę wyboru formy i środków działania,
jest najbardziej optymalnym narzędziem prawnym. Może być adresowana do
wszystkich państw członkowskich, z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, która nie ra-
tyfikowała Porozumienia w sprawie polityki socjalnej.

§ 5. Wspólnotowa Karta
Podstawowych Praw Socjalnych

Innym ważnym akcentem społecznym w pierwotnych przepisach prawa
europejskiego było uchwalenie 9.12.1989 r. Wspólnotowej Karty Podstawo-
wych Praw Socjalnych (Community Charter of Fundamental Social Rights).
Wymieniam powyższe wydarzenie po Porozumieniu w sprawie polityki socjal-
nej, ponieważ zawarte w tej Karcie regulacje nie miały pierwotnie charakteru
jurydycznego. Sformułowane w tytule I Karty Wspólnotowej „Podstawowe
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prawa socjalne pracowników” nie miały charakteru norm prawnych, stanowiły
deklaracje realizowane przez instytucje unijne w ramach programu Akcji Spo-
łecznej Karty Wspólnotowej (Social Charter Action Programme). Karta Wspól-
notowa nawiązuje do wczesnych wyobrażeń dominujących w społeczności
wspólnotowej, według których „urzeczywistnianie rynku wewnętrznego jest
najbardziej skutecznym sposobem tworzenia miejsc pracy i zapewnienia naj-
wyższego stopnia dobrobytu Wspólnoty” (akapit 4 preambuły). Według Karty
Wspólnotowej stworzenie wspólnego rynku wewnętrznego powinno przyczy-
nić się do poprawy sytuacji socjalnej pracowników, poprawę warunków ich
życia i pracy, zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy, ochrony socjalnej,
edukacji i kształcenia zawodowego (akapit 7 preambuły). Aby osiągnąć stan
„zgody społecznej”, uznany przez Kartę Wspólnotową za podstawowy waru-
nek wspierania rozwoju gospodarczego, przyczyniający się do wzrostu kon-
kurencyjności przedsiębiorstw oraz całej gospodarki wspólnotowej konieczne
jest zwalczenie wszelkich form dyskryminacji oraz przeciwdziałanie społecz-
nej izolacji osób znajdujących się na marginesie społeczeństwa (wykluczo-
nych). Odpowiedzialność za podejmowanie inicjatyw dotyczących definiowa-
nia i wprowadzania w życie praw socjalnych jest wspólna, dotyczy zarówno
państw członkowskich, instytucji wspólnotowych, jak i partnerów społecz-
nych.

W stosunkach społecznych regulowanych przepisami prawa pracy Karta
Wspólnotowa deklaruje każdemu prawo do swobodnego wyboru i wykony-
wania zawodu oraz swobodę przemieszczania się, będącą koniecznym wa-
runkiem realizacji powyższego uprawnienia. Każda praca powinna być spra-
wiedliwie, to jest godziwie wynagradzana, w sposób umożliwiający pracow-
nikom i osobom zatrudnionym nie w ramach stosunku pracy odpowiedni
standard życia. Ochrona wynagrodzenia, poprawa warunków pracy i życia
pracowników w sprawach dotyczących organizacji czasu pracy oraz wykorzy-
stania czasu wolnego, atypowe zatrudnienie, osłona socjalna, dostęp do kształ-
cenia zawodowego, ochrona zdrowia i bezpieczeństwa w środowisku pracy,
ochrona dzieci i młodocianych zostały wymienione w Karcie Wspólnotowej
jako główne cele działalności w ramach akcji społecznej podejmowanej dla re-
alizacji postulatów wymienionych w Karcie. Zagwarantowanie równego trak-
towania mężczyzn i kobiet oraz równości szans bez względu na płeć pracowni-
ków we wszystkich wymienionych wyżej kategoriach spraw oraz podejmowa-
nie działań pozwalających mężczyznom i kobietom na łączenie obowiązków
rodzinnych z pracą zarobkową uznane zostało za jedną z nadrzędnych war-
tości, która powinna być realizowana w ramach programu akcji społecznej.
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W sferze regulowanej przepisami zbiorowego prawa pracy Karta Wspólno-
towa akcentuje konieczność zagwarantowania pracownikom i pracodawcom
prawa zrzeszania się – według swojego wyboru – dla obrony swoich intere-
sów ekonomicznych i zawodowych, w organizacjach zawodowych lub związ-
kowych. Pracownicom i pracodawcom powinny przysługiwać uprawnienia
do: negocjowania i zawierania układów zbiorowych pracy, prowadzenia dia-
logu społecznego również na szczeblu ponadnarodowym. Pracownicy powinni
mieć możliwość podejmowania działań zbiorowych, włącznie z prawem do
strajku, w przypadku konfliktu interesów. Dla ułatwienia rozwiązywania spo-
rów zbiorowych państwa członkowskie i instytucje wspólnotowe zostały zo-
bowiązane wspierać korzystanie przez zainteresowanych z procedur służących
prowadzeniu rokowań, mediacji i arbitrażu.

Podejmowaniu i prowadzeniu stałego dialogu społecznego służą wypraco-
wane techniki partycypacji pracowników w zarządzaniu sprawami przedsię-
biorstw. Karta zobowiązuje państwa członkowskie i instytucje wspólnotowe
do rozszerzania form informacji, konsultacji oraz partycypacji pracowniczej
w przedsiębiorstwach mających zakłady albo filie w kilku państwach człon-
kowskich. Przedmiotem informacji, konsultacji i partycypacji powinny być
cztery kategorie spraw: 1) zmiany technologiczne powodujące istotne następ-
stwa dla pracowników w zakresie warunków pracy i jej organizacji; 2) restruk-
turyzacja lub łączenie przedsiębiorstw, które mają wpływ za zatrudnienie pra-
cowników; 3) zwolnienia zbiorowe; 4) polityka zatrudniania mająca wpływ na
warunki pracy i zatrudnienia.

Akcja społeczna podjęta dla realizacji celów społecznych określonych
w Karcie Wspólnotowej doprowadziła do uchwalenia 17 dyrektyw. Więk-
szość z nich (10) były to dyrektywy dotyczące ochrony zdrowia i zapewnienia
pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Aspekt norma-
tywny, polegający na zarządzaniu ryzykiem w stosunkach pracy, zapobiega-
niu wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, stanowi jedną z ważniej-
szych sfer życia społecznego i stosunków pracy poddanych regulacji prawa
pracy. Poza sprawami bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach akcji społecz-
nej uchwalone zostały dyrektywy nakładające na pracodawców obowiązki do-
tyczące: informowania pracowników o warunkach umów o pracę lub stosunku
pracy (dyrektywa Rady 91/533/EWG z 14.10.1991 r.12), równego traktowania
pracowników delegowanych w ramach świadczenia usług (dyrektywa Parla-

12 Dz.Urz. L 288 z 18.10.1991 r., s. 32; polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, s. 3; A.M. Świąt-
kowski, H. Wierzbińska (oprac.), Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego UE, s. 283.
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mentu Europejskiego i Rady 96/71/WE z 16.12.1996 r.13), ochrony macierzyń-
stwa (dyrektywa Rady 92/85/EWG z 19.10.1992 r.14), organizacji czasu pracy
(dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 93/104/WE z 23.11.1993 r.15),
ochrony pracy młodych (dyrektywa Rady 94/33/WE z 22.6.1994 r.16). W ra-
mach programu akcji społecznej podjęto 30 innych działań, m.in. Komisja
przyjęła 27.11.1991 r. zalecenie w sprawie ochrony godności kobiet i mężczyzn
w miejscu pracy (92/131/EWG17).

§ 6. Europejski Model Socjalny

Inne następstwa akcji społecznej to przygotowane w pierwszej połowie
lat 90. ubiegłego stulecia programy polityki zatrudnienia, polityki gospodar-
czo-społecznej oraz polityki społecznej w sprawach dotyczących rozwoju, kon-
kurencyjności gospodarki europejskiej i zatrudnienia, zawierające propozy-
cje deregulowania oraz uelastyczniania wspólnego rynku pracy, zastępowania
biernych instrumentów zwalczania bezrobocia środkami aktywnymi, umoż-
liwiającymi podniesienie poziomu zatrudnienia, zdecydowanie ukierunkowa-
nymi na budowanie Europejskiego Modelu Socjalnego18. Prawnym efektem
prosocjalnego nastawienia 11 państw członkowskich do uchwalenia, który
zmienił Traktat o Unii Europejskiej i Traktaty ustanawiające Wspólnoty Eu-
ropejskie, było wprowadzenie zmian w przepisach TUE i TWE przez Traktat
Amsterdamski (TA), podpisany 2.10.1997 r., wprowadzony w życie 1.5.1999 r.
Traktat ten m.in. inkorporował Program Akcji Społecznej prowadzony w ra-
mach Karty Wspólnotowej, znowelizował art. 139 TWE, nawiązując do pod-
stawowych praw socjalnych wyrażonych w EKS oraz we Wspólnotowej Karcie

13 Dz.Urz. L 18 z 21.1.1997 r., s. 1; polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, s. 431; A.M. Świąt-
kowski, H. Wierzbińska (oprac.), Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego UE, s. 341 i n.

14 Dz.Urz. L 348 z 28.11.1992 r., s. 1; polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, s. 110; A.M. Świąt-
kowski, H. Wierzbińska (oprac.), Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego UE, s. 558 i n.

15 Dz.Urz. L 307 z 13.12.1993 r., s. 18; A.M. Świątkowski, H. Wierzbińska, Dokumenty źródłowe
instytucji WE, s. 390 i n.

16 Dz.Urz. UE L 216 z 20.8.1994 r., s. 12; polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, s. 213;
A.M. Świątkowski, H. Wierzbińska (oprac.), Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego UE,
s. 586 i n.

17 Dz.Urz. L 49 z 24.2.1992 r., s. 1; A.M. Świątkowski, H. Wierzbińska, Dokumenty źródłowe
instytucji WE, s. 369 i n.

18 White Paper on Growth, Competetivness and Employment, Green Paper on European So-
cial Policy, White Paper on Social Policy. Zob. COM(93)551, COM(94) 333.
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Socjalnych Praw Podstawowych Pracowników, co umożliwiło TSUE potrakto-
wanie wymienionych w obydwu Kartach postanowień deklarujących koniecz-
ność przestrzegania przez państwa członkowskie praw społecznych, uważa-
nych za podstawowe prawa człowieka, za dyrektywę wykładni norm europej-
skiego prawa socjalnego19 i ważną podstawę prawną rozstrzygnięć w sprawach
świadczeń socjalnych20.

Traktat Amsterdamski podkreślił znaczenie równego traktowania pracow-
ników bez względu na płeć oraz zaznaczył konieczność podejmowania przez
instytucje wspólnotowe działań zmierzających do zniesienia nierówności oraz
wspierania równouprawnienia mężczyzn i kobiet. Upoważnił Parlament Eu-
ropejski i Radę do uchwalania w trybie zwykłej procedury środków praw-
nych zmierzających do zapewnienia stosowania zasady równości szans i rów-
ności traktowania mężczyzn i kobiet w dziedzinie zatrudnienia, w tym rów-
nież w sprawach płacowych. Postanowił, że za taką samą pracę lub pracę takiej
samej wartości pracownicy, bez względu na płeć, powinni otrzymywać równe
wynagrodzenia. Co ważniejsze, umożliwił wprowadzanie i stosowanie środ-
ków przewidujących specyficzne korzyści, zmierzające do ułatwienia wykony-
wania działalności zawodowej przez osoby płci niedostatecznie reprezentowa-
nej lub w celu zapobiegania niekorzystnym sytuacjom w karierze zawodowej
i ich kompensowania.

Z punktu widzenia prawa pracy ważne było wprowadzenie do TWE prze-
pisów o zatrudnieniu (art. 125–130 TWE). Kompetencje WE w tych sprawach
zostały zdefiniowane w art. 127 TWE. Wymieniony przepis zobowiązywał in-
stytucje wspólnotowe do przyczyniania się do urzeczywistniania wysokiego
poziomu zatrudnienia. Nakazywał im zachęcać państwa członkowskie oraz –
w razie potrzeby – wspierać i uzupełniać ich działanie. Wspólnota nie pełniła
podstawowych zadań w procesie osiągania pełnego zatrudnienia i ochrony so-
cjalnej. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, zmieniony przez TA,
nakładał główne obowiązki konieczne dla realizacji powyższego celu na pań-
stwa członkowskie. Wynikało to wyraźnie z art. 126 TWE, który stwierdzał,
że państwa członkowskie swoimi koncepcjami polityki zatrudnienia przyczy-
niają się do osiągnięcia celów sformułowanych w art. 125 TWE – wypraco-
wania strategii dla zatrudnienia, w szczególności wspierania wykwalifikowa-

19 Sprawy połączone C-72/91 i C-73/91, Sloman Neptun v. Bodo Ziesemer, Zb.Orz. 1993,
s. I-887, § 26.

20 Sprawa C-149/77, Defrenne v. Sabena, Zb.Orz. 1978, s. 1365, § 28; sprawa C-126/86, Zaera
v. Instituto Nacional de la Securidad Social, Zb.Orz. 1987, s. 3697, § 4.


