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IV Europejski Kongres Mobilności Pracy 
Delegowanie pracowników – percepcja i rzeczywistość 
 

To nie był nasz sekretny plan podbicia Europy. Nie chcieliśmy sprawiać kłopotu. Trzeba jednak przyznać, że to 
polskie firmy usługowe poddają właśnie ciężkiemu testowi gotowość państw członkowskich na pełną realizację 
zasady swobody świadczenia usług na wewnętrznym rynku UE. Niemieckie samochody, belgijskie czekoladki, 
szwajcarskie banki, hiszpańskie wzornictwo, szwedzkie meble, czy fiński system edukacji są określeniami 
najwyższej jakości w swych dziedzinach. Pora dopisać do tej listy polskie usługi. 

Swoboda świadczenia usług dojrzewa najdłużej z wszystkich podstawowych swobód UE, mimo że jest równie 
ważna jak pozostałe dla rozwoju gospodarczego jednolitego rynku. Poprawia też konkurencyjność i przyczynia 
się tym samym do powstawania nowych miejsc pracy dzięki lepszej alokacji zasobów pracy na rynku 
wewnętrznym. 

Dynamiczny i niezaplanowany rozwój usług transgranicznych doprowadził do podziału Europy na państwa 
delegujące i państwa przyjmujące. Państwom delegującym zarzuca się dumping socjalny i nadużywanie niskich 
kosztów pracy. Z kolei, państwom przyjmującym zarzuca się protekcjonizm i blokowanie swobody świadczenia 
usług  w celu nieuczciwej ochrony swoich lokalnych rynków. 

Należy zatem odpowiedzieć na pytanie czy Europa jest gotowa na realizację swobody świadczenia usług i w 
konsekwencji poprawę mobilności, konkurencyjności i zwiększenie liczby miejsc pracy na rynku wewnętrznym, 
czy też ugnie się i małymi kroczkami będzie odbudowywać granice gospodarcze między państwami 
członkowskimi? Pytania te zadawać trzeba nie spuszczając wzroku z praw pracowników delegowanych i wymiaru 
socjalnego europejskiej gospodarki. 

Jestem przekonany, że ochrona praw pracowników oraz swoboda świadczenia usług nie są wartościami 
sprzecznymi, pozostającymi w konflikcie, lecz są komplementarne. Źródła konfliktu należy więc szukać gdzie 
indziej. W tym celu należy oddzielić fakty od przeświadczeń powszechnie uznawanych za prawdziwe. 

Zapraszam Państwa na IV Europejski Kongres Mobilności Pracy, na którym w gronie najwybitniejszych ekspertów 
zajmiemy się tematami najważniejszymi dla europejskiej swobody świadczenia usług, miejsca polskiej gospodarki 
na tym rynku i przyszłości przedsiębiorstw usługowych oraz ich pracowników. 

Serdecznie zapraszam do Krakowa! 
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