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Szanowny Panie Premierze, 

  

Podczas wizyty w Warszawie, 13 maja 2013 roku, wiceprzewodnicząca Komisji 

Europejskiej oraz Komisarz do Spraw Wymiaru Sprawiedliwości - Viviane Reding, 

odbyła rozmowy między innymi z Ministrem Spraw Wewnętrznych, Bartłomiejem 

Sienkiewiczem oraz Wiceministrem Spraw Zagranicznych, Piotrem Serafinem, 

podczas których poruszyła kwestie swobodnego przepływu osób w Unii Europejskiej 

w kontekście przemieszczania się pracowników. Viviane Reding zwróciła uwagę, że 

w dobie kryzysu gospodarczego w niektórych krajach członkowskich UE pojawiają 

się sygnały o pomysłach na dyskryminowanie obywateli UE poszukujących pracy na 

innym rynku, niż rodzimy. Odniosła się w ten sposób do listu rządów Niemiec, 

Austrii, Holandii i Wielkiej Brytanii, które opowiedziały się za ograniczeniem 

swobodnego przepływu osób, argumentując, że zapobiegnie ono wyłudzaniu 

świadczeń socjalnych i oszustwom osób starających się o prawo do stałego pobytu. 

Pomysł ograniczenia przepływu osób jest niezwykle istotny z polskiego punktu 

widzenia. Wielu naszych rodaków pracuje w Wielkiej Brytanii, Niemczech i innych 

krajach UE. Jest więc niezwykle ważne, aby sprzeciwiać się jakimkolwiek planom 

ograniczania swobody przepływu osób. Z doniesień prasowych wynika jednak, że 

Komisarz Reding nie uzyskała wsparcia ze strony rządu polskiego podczas swojej 

wizyty. Jeśli informacje te są prawdziwe, oznacza to, że polskie władze w drastyczny 

sposób zaniechały działań, które leżą w interesie Polaków i nie wypełniły 

podstawowych obowiązków, do których zostały zobowiązane Konstytucją 

Rzeczpospolitej. Dlatego apeluję do Pana, Panie Premierze, o wyjaśnienie tej sprawy 

oraz o podjęcie wysiłków mających na celu zmianę stanowiska i rządów Niemiec, 

Austrii, Holandii i Wielkiej Brytanii. 

Prawo obywateli Unii Europejskiej do pracy w innym kraju niż ojczysty ujęte zostało 

w art. 45 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i stanowi część czterech 

podstawowych wolności UE. Ich ograniczenie oznaczałoby nie tylko istotne 

naruszenie unijnej legislacji, ale również podstaw, na których ufundowana została 

Unia Europejska. Polska od niemal dziesięciu lat walczy o równe traktowanie w 

Unii. Nasze stanowisko w tej sprawie musi być spójne i silne, dlatego jeszcze raz 

apeluję o zdecydowany sprzeciw wobec pomysłu ograniczenia swobody 



przemieszczania się pracowników oraz o wyjaśnienie przyczyn nieudzielenia 

wsparcia komisarz Reding przez polskie władze. 
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