
ROZDZIAŁ 1. Zatrudnianie cudzoziemców 
będących obywatelami UE

M a ł g o r z a t a  K o z ł o w s k a

1.1. Swobodny przepływ pracowników

Swobodny przepływ pracowników gwarantuje co do zasady nieograniczo-
ny dostęp do rynku pracy. Coraz więcej obywateli państw członkowskich 
UE znajduje więc zatrudnienie w Polsce. Są to głównie menedżerowie, choć 
polskie firmy chętnie zatrudniają także pracowników niższych szczebli. Pol-
scy pracodawcy bardzo cenią sobie ich wysokie kwalifikacje i doświadcze-
nie. Przy zatrudnianiu obywateli państw UE obowiązują te same zasady, 
co w przypadku polskich pracowników. Nie muszą oni posiadać zezwolenia 
na pracę.

Swobodny przepływ pracowników stanowi jedną z podstawowych zasad 
UE. Zasada ta została określona w art. 45 TFUE1. Polega ona na zniesieniu 
wszelkiej dyskryminacji ze względu na przynależność państwową między 
pracownikami państw członkowskich UE w zakresie zatrudnienia, wyna-
grodzenia i pozostałych warunków pracy, z jednym wyjątkiem – swobodny 
przepływ pracowników nie ma zastosowania do zatrudnienia w sektorze 
publicznym. Co do zasady obejmuje on jednak: 
 ▪ prawo do ubiegania się o rzeczywiście oferowane miejsca pracy,
 ▪ prawo do swobodnego przemieszczania się w tym celu po terytorium 

państw członkowskich,
 ▪ prawo do przebywania w jednym z państw członkowskich w celu pod-

jęcia tam pracy, zgodnie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi i ad-
ministracyjnymi dotyczącymi zatrudniania pracowników tego państwa,

1 Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – wersja skonsolidowana (Dz.U. 
C 83/47 z 30.3.2010 r.).
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 ▪ prawo do pozostawania na terytorium państwa członkowskiego po usta-
niu zatrudnienia, na warunkach ustalonych w rozporządzeniach.

Podstawowe zasady swobodnego przepływu pracowników obowiązują rów-
nież w państwach należących do EOG, tj. w Islandii, Liechtensteinie i Nor-
wegii. Obywatele państw członkowskich UE mogą zatem poszukiwać pracy 
w innym państwie członkowskim UE oraz podejmować w takim kraju pracę 
bez konieczności ubiegania się o pozwolenie na pracę. W ramach koordyna-
cji systemów zabezpieczenia społecznego mogą również w państwie zatrud-
nienia korzystać z ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego. 

Istotne znaczenie dla swobodnego przepływu pracowników mają także re-
zolucje Parlamentu Europejskiego. W jednej z nich wskazano, że mobilność 
siły roboczej w UE ma kluczowe znaczenie dla ożywienia gospodarczego 
i osiągnięcia celów w ramach strategii „Europa 2020”. W tym celu należy 
uprościć procedury administracyjno-prawne, które utrudniają mobilność 
pracowników. Zaś istniejące przeszkody i ograniczenia naruszają podstawo-
we prawo pracowników, utrudniają ożywienie gospodarek UE i mogą przy-
nieść efekty przeciwne do zamierzonych, powodując zwiększenie zakresu 
nielegalnej pracy, rozrost szarej strefy i eksploatację pracowników2.

Dlatego też państwa członkowskie winny znieść wszelkie obowiązujące 
środki przejściowe, gdyż nie ma realnego uzasadnienia gospodarczego dla 
ograniczania prawa Rumunów i Bułgarów do pracy i zamieszkania na te-
rytorium innego państwa członkowskiego. Powinny być więc zniesione re-
strykcyjne okresy przejściowe tak, by obywatele Bułgarii i Rumunii mogli 
czerpać korzyści z równego traktowania uznanego w traktatach, co zapewni 
uczciwą konkurencję między przedsiębiorstwami i będzie zapobiegać dum-
pingowi socjalnemu i gospodarczemu3.

Problematyka swobodnego przepływu pracowników została również ure-
gulowana w rozporządzeniu w sprawie swobodnego przepływu pracowni-
ków wewnątrz Unii4. W świetle postanowień tego rozporządzenia swobodny 

2 W tej rezolucji z 25.10.2011 r. w sprawie promowania mobilności pracowników w UE (2010/2273(INI)), 
PE potwierdził również po raz kolejny konieczność podejmowania działań na rzecz promowania swobodnego 
przepływu pracowników.

3 Tak stwierdził PE w rezolucji z 15.12.2011 r. w sprawie swobodnego przepływu pracowników we-
wnątrz UE (P7_TA(2011)0587), wyrażając pogląd, że mobilności pracowników w UE nie można nigdy uzna-
wać za zagrożenie dla wewnętrznych rynków pracy.

4 Rozporządzenie PE i Rady (UE) nr 492/2011 z 5.4.2011 r. w sprawie swobodnego przepływu pracowni-
ków wewnątrz Unii (Dz.Urz.UE.L Nr 141, str. 1).
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przepływ jest podstawowym prawem pracowników i ich rodzin. Mobilność 
pracowników w UE ma na celu poprawę warunków ich życia i pracy oraz 
ułatwienie awansu społecznego. Tym samym przyczynia się do zaspokaja-
nia potrzeb gospodarczych państw członkowskich. W związku z tym prze-
pisy wspólnotowe mają zagwarantować wszystkim pracownikom prawo 
do wykonywania wewnątrz UE wybranej przez nich działalności, bez wzglę-
du na formę tej aktywności. Nie ma znaczenia czy będzie to stałe zatrud-
nienie, praca sezonowa, zatrudnienie przygraniczne czy też prowadzenie 
własnej działalności w celu świadczenia usług.

Jednocześnie zwraca się uwagę, że istnieje ścisła zależność między swobodnym 
przepływem pracowników, zatrudnieniem i szkoleniem zawodowym, w szcze-
gólności, jeżeli celem tego ostatniego jest ułatwienie pracownikom przyjmowa-
nia ofert pracy z innych regionów Unii. Z powodu tej zależności konieczne jest, 
aby powstające w związku z tym problemy nie były postrzegane w oderwaniu 
od siebie, lecz jako wzajemnie zależne, biorąc także pod uwagę problemy do-
tyczące zatrudnienia w skali regionalnej. Z tego względu wysiłki państw człon-
kowskich powinny być skierowane na koordynację ich polityki zatrudnienia. 
Mechanizmy kojarzenia ofert zatrudnienia i wniosków o zatrudnienie oraz ich 
równoważenia, w szczególności poprzez bezpośrednią współpracę między cen-
tralnymi służbami zatrudnienia, a także między służbami regionalnymi, oraz 
poprzez skoordynowaną wymianę informacji, zapewniają bardziej przejrzysty 
obraz całego rynku pracy. Pracownicy zamierzający się przenieść powinni być 
również systematycznie informowani o warunkach życia i pracy.

Zgodnie z art. 1 rozporządzenia każdy obywatel państwa członkowskiego, 
bez względu na miejsce zamieszkania, ma prawo do podjęcia działalności 
jako pracownik najemny i prowadzenia tej działalności na terytorium in-
nego państwa członkowskiego, zgodnie z przepisami ustawowymi, wyko-
nawczymi i administracyjnymi dotyczącymi zatrudnienia obywateli tego 
państwa. W szczególności przysługuje mu, na terytorium innego państwa 
członkowskiego, takie samo pierwszeństwo w dostępie do oferowanego za-
trudnienia, z jakiego korzystają obywatele tego państwa.

Każdy obywatel państwa członkowskiego oraz każdy pracodawca prowa-
dzący działalność na terytorium państwa członkowskiego mogą wymieniać 
się swoimi ofertami zatrudnienia i wnioskami o zatrudnienie, zawierać i wy-
konywać umowy o pracę, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowy-
mi, wykonawczymi i administracyjnymi, w sposób wolny od dyskryminacji.

1.1. Swobodny przepływ pracowników
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1.2. Zasada uznawania kwalifikacji zawodowych

Ze swobodnym przepływem pracowników wiąże się zasada wzajemne-
go uznawania wykształcenia, dyplomów i kwalifikacji. Jest to szczególnie 
ważne w sytuacji, gdy coraz więcej ludzi migruje do innych krajów w poszu-
kiwaniu zatrudnienia. Kwestie uznawania kwalifikacji zawodowych regulu-
je m.in. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych5. Dyrektywa ta ustanawia system uznawania kwa-
lifikacji zawodowych, który ma na celu zwiększenie elastyczności rynku 
pracy, dalszą liberalizację w zakresie świadczenia usług, rozszerzenie auto-
matycznego uznawania kwalifikacji zawodowych oraz uproszczenie proce-
dur administracyjnych. Stosuje się ją wobec wszystkich obywateli państw 
członkowskich UE zamierzających wykonywać zawód regulowany jako 
osoba pracująca na własny rachunek lub jako pracownik najemny w pań-
stwie członkowskim innym niż to, w którym uzyskali kwalifikacje zawodo-
we. Pod pojęciem zawodu regulowanego należy rozumieć zawód, którego 
wykonywanie jest uzależnione od spełnienia wymagań kwalifikacyjnych 
i warunków określonych w odrębnych przepisach.

Ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pań-
stwach członkowskich UE6 określa również tryb postępowania w tej spra-
wie. Obywatelom państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub 
państw członkowskich EFTA, którzy nabyli w tych państwach (poza granica-
mi Polski) kwalifikacje do wykonywania zawodów regulowanych lub dzia-
łalności, o których mowa w załączniku nr IV do wspomnianej dyrektywy UE 
w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, uznaje się te kwalifikacje 
po złożeniu wniosku o ich uznanie oraz przedstawieniu niezbędnych doku-
mentów i wydaniu decyzji administracyjnej nie później niż w terminie 3 mie-
sięcy od dnia złożenia dokumentów. Obywatelom państw członkowskich, 
których kwalifikacje zostały uznane, zapewnia się prawo wykonywania 
w Polsce zawodu regulowanego lub działalności na takich samych zasadach 
jak osobom, które kwalifikacje do ich wykonywania uzyskały w Polsce. 

5 Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7.9.2005 r. w sprawie uznawania kwalifi-
kacji zawodowych (Dz.Urz.UE.L Nr 255, str. 22).

6 Ustawa z 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkow-
skich Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 63, poz. 394).
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1.3. Zasady zatrudniania cudzoziemców w Polsce

Zasady podejmowania i wykonywania pracy przez cudzoziemców w Polsce 
reguluje ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgod-
nie z art. 2 ust. 7 tej ustawy za cudzoziemca uznaje się osobę nieposiadającą 
obywatelstwa polskiego.

Cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Pol-
ski, jeśli jest m.in. obywatelem państwa UE lub EOG albo jest obywatelem 
innego państwa, ale posiada zezwolenie na osiedlenie się w Polsce lub status 
uchodźcy. Można wyróżnić więc 2 grupy cudzoziemców w Polsce:
1) obywatele państw członkowskich UE,
2) obywatele pozostałych państw.
Natomiast kwestie dotyczące pobytu cudzoziemców w Polsce reguluje usta-
wa o cudzoziemcach.

1.4. Zwolnienie z posiadania zezwolenia na pracę

Zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy, cudzoziemiec, który chce legalnie wykonywać pracę w Polsce, powi-
nien mieć co do zasady stosowne zezwolenie. Jednak w niektórych przypad-
kach przepisy tej ustawy przewidują zwolnienie z obowiązku posiadania 
zezwolenia na pracę. Przykładowo zezwolenia na pracę nie muszą posia-
dać osoby uprawnione do przebywania i wykonywania pracy na terytorium 
państwa członkowskiego UE lub państwa EOG nienależącego do UE lub Kon-
federacji Szwajcarskiej, które są zatrudnione przez pracodawcę mającego 
siedzibę na terytorium tego państwa oraz czasowo delegowane przez tego 
pracodawcę w celu świadczenia usług na terytorium Polski.

PRZYKŁAD

Polska firma budowlana zamierza zatrudnić na roczną umowę kierow-
nika projektu. Ponieważ osoba ta posiada obywatelstwo państwa członkow-
skiego UE, nie musi mieć zezwolenia na pracę.

1.4. Zwolnienie z posiadania zezwolenia na pracę
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WAŻNE

Obywatele UE i EOG mogą podejmować pracę w Polsce bez obowiąz-
ku uzyskania zezwolenia na pracę.

1.5. Prawo pobytu przez okres dłuższy niż 3 miesiące

Co do zasady obywatel UE oraz członek rodziny nie będący obywatelem UE może 
przebywać na terytorium RP przez okres do 3 miesięcy. W tym okresie obywatel 
UE jest obowiązany posiadać ważny dokument podróży albo inny ważny doku-
ment potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo. Natomiast członek rodziny 
nie będący obywatelem UE jest obowiązany posiadać ważny dokument podróży7. 

Od powyższej reguły są jednak wyjątki. Jeśli bowiem cudzoziemiec spełnia 
jeden z niżej wymienionych warunków, wówczas może przebywać w Polsce 
powyżej 3 miesięcy, ale pobyt swój powinien zarejestrować. Dotyczy to rów-
nież obywateli państw członkowskich EFTA i Konfederacji Szwajcarskiej. 

WAŻNE

Prawo do  pobytu powyżej 3 miesięcy przysługuje obywatelom UE 
oraz państw członkowskich EFTA i Konfederacji Szwajcarskiej, którzy spełniają 
jeden z następujących warunków:

 ▪ są pracownikami lub osobami pracującymi na własny rachunek na tery-
torium Polski, lub

 ▪ są objęci powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym albo są osobami 
uprawnionymi do  świadczeń opieki zdrowotnej na  podstawie przepi-
sów o koordynacji8 i posiadają wystarczające środki finansowe do utrzy-
mania siebie i członków rodziny na terytorium Polski, tak aby nie stano-
wić obciążenia dla pomocy społecznej, lub

 ▪ studiują lub odbywają szkolenie zawodowe w  Polsce i  są objęci po-
wszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym albo są osobami uprawnio-

7 Wskazuje na to art. 15 ust. 1 ustawy z 14.7.2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich 
rodzin (Dz.U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043 ze zm.). Natomiast wyjątki od tego określa art. 16 ustawy.

8 W rozumieniu art. 5 pkt 23 ustawy z 27.8.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych (Dz.U. Nr 164, poz. 1027 ze zm.).
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nymi do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koor-
dynacji (…) oraz posiadają wystarczające środki finansowe do utrzymania 
siebie i członków rodziny na obszarze Polski, tak aby nie stanowić obcią-
żenia dla pomocy społecznej, lub

▪ są małżonkami obywateli polskich. 

Jeżeli celem pobytu na terytorium RP jest zatem wykonywanie pracy, wów-
czas obywatel UE, w stosunku do którego mają zastosowanie ogranicze-
nia w dostępie do rynku pracy na podstawie umów międzynarodowych, 
uzyskuje prawo pobytu przez okres dłuższy niż 3 miesiące po otrzymaniu 
przyrzeczenia wydania zezwolenia na pracę na tym terytorium. Przy czym 
w rozumieniu ustawy o wjeździe na terytorium RP, za pracownika uważa się 
nie tylko osobę pozostającą w stosunku pracy, ale także osobę wykonującą 
pracę w ramach umowy cywilnoprawnej. 

PRZYKŁAD

Maria P. jest obywatelką Hiszpanii. Do  Polski przyjechała z  mężem 
i  dziećmi w lipcu 2012  r. Od  1 września br. jest zatrudniona we Wrocławiu 
na podstawie umowy zlecenia w szkole językowej jako lektor języka hiszpań-
skiego. W tym przypadku może przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące, gdyż 
podjęła w Polsce zatrudnienie.

Jeżeli okres pobytu będzie dłuższy niż 3 miesiące, cudzoziemiec ma obo-
wiązek zarejestrować swój pobyt. Członek rodziny niebędący obywatelem 
UE jest zaś zobowiązany uzyskać kartę pobytu członka rodziny obywate-
la UE. W celu zarejestrowania pobytu, obywatel UE powinien złożyć wnio-
sek do wojewody, nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy 
od dnia wjazdu na terytorium Polski. Do wniosku należy dołączyć dokumen-
ty lub pisemne oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków pobytu 
określonych w ustawie. W razie niedopełnienia obowiązku zarejestrowania 
pobytu na terytorium Polski, cudzoziemcowi grozi kara grzywny. 

A co się dzieje po utracie pracy lub zakończeniu działalności? Obywatel UE, 
który przestał być pracownikiem lub osobą pracującą na własny rachunek, 
zachowuje prawo pobytu przysługujące w następujących przypadkach: 

1.5. Prawo pobytu przez okres dłuższy niż 3 miesiące
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 ▪ nieświadczenia pracy lub niewykonywania innej działalności zarobko-
wej we własnym imieniu i na własny rachunek wskutek okresowej nie-
zdolności do pracy z powodu choroby lub wypadku, albo 

 ▪ niezamierzonego bezrobocia wynikającego z rejestru bezrobotnych pro-
wadzonego przez powiatowy urząd pracy, lub

 ▪ podjęcia kształcenia lub szkolenia zawodowego.
W sytuacji, gdy okres wykonywania pracy lub wykonywania innej działalno-
ści zarobkowej na terytorium Polski poprzedzający bezrobocie był krótszy 
niż rok, prawo pobytu przysługujące pracownikowi lub osobie pracującej 
na własny rachunek zachowuje się przez okres 6 miesięcy od dnia zareje-
strowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy. W przypadku 
pracownika i osoby prowadzącej własną działalność prawo pobytu rozciąga 
się oczywiście na członka rodziny dołączającego do niego lub przebywające-
go z nim na terytorium Polski.

WAŻNE

Po upływie 5 lat nieprzerwanego pobytu na terytorium Polski obywa-
tel UE nabywa prawo stałego pobytu.

Należy wyjaśnić, że do cudzoziemców – obywateli – UE nie stosuje się prze-
pisów ustawy z 10.5.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Ustawa ta obejmuje jedynie osoby nie posiadające obywa-
telstwa państw członkowskich UE, EFTA lub Konfederacji Szwajcarskiej.

1.6. Zasada równego traktowania w zatrudnieniu

Z zasadą swobody przepływu pracowników związany jest także zakaz nie-
dyskryminacji ze względu na obywatelstwo przy podejmowaniu pracy 
w innym państwie członkowskim. Pracowników pochodzących z państw 
członkowskich UE wykonujących pracę w Polsce należy więc traktować 
w taki sam sposób jak obywateli polskich. 

Aby zatrudnienie mogło być wykonywane w obiektywnych warunkach wol-
ności i godności, wymaga ono zapewnienia faktycznej i prawnej równości 
traktowania we wszystkich sprawach związanych z prowadzeniem przez 



 9

nich działalności w charakterze pracowników najemnych oraz dotyczących 
dostępu do zasobów mieszkaniowych, a także wyeliminowania przeszkód 
w mobilności pracowników, w szczególności w odniesieniu do warunków 
integracji rodziny pracownika w państwie przyjmującym. Zasada niedys-
kryminacji pracowników państw członkowskich wymaga także przyznania 
obywatelom wszystkich państw członkowskich takiego samego pierwszeń-
stwa w dostępie do zatrudnienia, z którego korzystają pracownicy krajowi. 
Oznacza to, że pracownicy unijni nie mogą być w żaden sposób dyskrymino-
wani i należy im zagwarantować równy dostęp do ofert pracy. 

WAŻNE

Obywatel UE wykonujący pracę w Polsce musi być traktowany tak sa-
mo jak polski pracownik. W szczególności zakazane są następujące praktyki:

 ▪ określenie wskaźnika liczbowego pracowników pochodzących z  pań-
stwa przyjmującego,

 ▪ stosowanie ograniczeń dotyczących ogłoszeń w sprawie rekrutacji,
▪ ustalanie specjalnych procedur rekrutacji lub rejestrowania w odniesieniu 

do pracowników pochodzących z innego państwa członkowskiego UE.

Zasada równego traktowania pracowników została wyrażona również 
w art. 183a § 1 Kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem pracownicy po-
winni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosun-
ku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia 
w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez wzglę-
du na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekona-
nia polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, 
orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas okre-
ślony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu 
pracy. 

Równe traktowanie odnosi się również do prawa do różnego rodzaju szko-
leń związanych z podnoszeniem kwalifikacji oraz programów przekwali-
fikowania. Pracownicy zagraniczni mają prawo korzystać z przywilejów 
socjalnych na takich samych zasadach jak pracownicy polscy. Ponadto oby-
watele państwa członkowskiego UE zatrudnieni w Polsce mają także prawo 
do równego traktowania pod względem korzystania z praw związkowych.

1.6. Zasada równego traktowania w zatrudnieniu
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ROZDZIAŁ 1. Zatrudnianie cudzoziemców będących obywatelami UE

Naruszenie przez pracodawcę zasady równego traktowania może polegać 
na różnicowaniu sytuacji pracownika poprzez:
 ▪ odmowę nawiązania lub rozwiązanie stosunku pracy, 
 ▪ niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę lub innych warun-

ków zatrudnienia albo pominięcie przy awansowaniu lub przyznawaniu 
innych świadczeń związanych z pracą, 

 ▪ pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących 
kwalifikacje zawodowe, chyba że pracodawca udowodni, że kierował się 
obiektywnymi powodami.

PRZYKŁAD

Polska spółka odmówiła zatrudnienia Anny K., obywatelki Niemiec, 
ze względu na posiadane obywatelstwo. Jest to przejaw dyskryminacji, naru-
sza więc zasadę równego traktowania w zatrudnieniu.

1.7. Stosowanie polskich przepisów prawa pracy

Cudzoziemiec zatrudniony w Polsce podlega polskim przepisom w zakresie 
prawa pracy. W związku z tym stosuje się wobec niego te same przepisy Ko-
deksu pracy dotyczące warunków pracy i płacy, jak w przypadku polskich 
pracowników.

Zatrudniony w Polsce na cały etat obywatel państwa członkowskiego UE 
musi więc otrzymywać wynagrodzenie równe co najmniej minimalne-
mu wynagrodzenie za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, tj. 1600 zł 
(w 2013 r.). Stosuje się także do niego przepisy dotyczące czasu pracy, urlo-
pów wypoczynkowych, bhp, itd.

1.8. Warunki zatrudnienia obywateli państw UE 
skierowanych do pracy na terytorium RP

Warunki zatrudnienia obywateli państw członkowskich delegowanych 
do pracy w Polsce reguluje Kodeks pracy. Mowa o pracownikach wysłanych 
przez pracodawców, którzy mają siedzibę w innym państwie członkowskim 
UE, w związku z realizacją umowy zawartej przez tego pracodawcę z pod-


