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POPRAWKI 

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Zatrudnienia 

i Spraw Socjalnych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę 

następujących poprawek: 

 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Swobodny przepływ pracowników, 

swoboda przedsiębiorczości oraz swoboda 

świadczenia usług są podstawowymi 

zasadami rynku wewnętrznego w Unii 

zawartymi w Traktacie o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej (TFUE). Unia 

opracowuje sposoby wdrożenia tych zasad, 

mających na celu zagwarantowanie 

przedsiębiorstwom równych warunków 

działania oraz poszanowanie praw 

pracowników. 

(1) Swobodny przepływ pracowników, 

swoboda przedsiębiorczości oraz swoboda 

świadczenia usług są podstawowymi 

zasadami rynku wewnętrznego w Unii 

zawartymi w Traktacie o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej (TFUE). Unia 

opracowuje sposoby wdrożenia tych zasad, 

mających na celu zagwarantowanie 

przedsiębiorstwom równych warunków 

działania i zwalczanie nieuczciwej 

konkurencji, a jednocześnie zapewnienie 

poszanowania praw pracowników. 

Samych różnic w płacach lub 

wynagrodzeniach czy dostępie do kapitału 

nie powinno się uznawać za nieuczciwą 

konkurencję. 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Swoboda świadczenia usług 

obejmuje prawo przedsiębiorstw do 

świadczenia usług w innym państwie 

członkowskim, do którego mogą one 

tymczasowo delegować swoich 

pracowników w celu świadczenia tam 

przedmiotowych usług. 

(2) Swoboda świadczenia usług 

obejmuje prawo przedsiębiorstw do 

świadczenia usług w innym państwie 

członkowskim, do którego mogą one 

tymczasowo delegować swoich 

pracowników w celu świadczenia tam 

przedmiotowych usług. Tymczasowy 

charakter świadczenia usług określa się 

indywidualnie w każdym przypadku na 
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podstawie czasu trwania, częstotliwości, 

okresowości i ciągłości świadczenia 

usługi. Art. 56 TFUE stanowi, że 

ograniczenia w swobodnym świadczeniu 

usług wewnątrz Unii są zakazane. 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) Zgodnie z art. 3 TUE Unia promuje 

sprawiedliwość społeczną i ochronę 

socjalną. Zgodnie z art. 9 TFUE Unia ma 

za zadanie wspierać wysoki poziom 

zatrudnienia, zapewniać odpowiednią 

ochronę socjalną i zwalczać wykluczenie 

społeczne. 

(3) Zgodnie z art. 3 TUE Unia promuje 

sprawiedliwość społeczną i ochronę 

socjalną. Zgodnie z art. 9 TFUE Unia ma 

za zadanie wspierać wysoki poziom 

zatrudnienia, zapewniać odpowiednią 

ochronę socjalną i zwalczać wykluczenie 

społeczne przez wysoki poziom 

kształcenia, szkolenia oraz ochrony 

zdrowia ludzkiego. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (3a) Walka z oszustwami, dumpingiem 

socjalnym, nadużyciami i obchodzeniem 

zasad dotyczących delegowania 

pracowników jest kwestią priorytetową. W 

związku z tym wzmocnienie europejskich 

przepisów w dziedzinie delegowania 

pracowników jest absolutnie konieczne. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Prawie dwadzieścia lat po przyjęciu (4) Prawie dwadzieścia lat po przyjęciu 
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dyrektywy o delegowaniu pracowników 

należy ocenić, czy nadal zapewnia ona 

właściwą równowagę między 

koniecznością wspierania swobody 

świadczenia usług a potrzebą ochrony praw 

pracowników delegowanych. 

dyrektywy o delegowaniu pracowników 

oraz w związku licznymi przypadkami 

oszustw jak również niewłaściwych 

przepisów krajowych dyrektywa ta nie 
zapewnia jeszcze właściwej równowagi 

między koniecznością wspierania swobody 

świadczenia usług a potrzebą ochrony praw 

pracowników delegowanych. 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Zasada równego traktowania i 

zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji ze 

względu na przynależność państwową są 

zawarte w prawie UE od podpisania 

traktatów założycielskich. Zasada równej 

płacy znalazła się w prawie wtórnym i 

dotyczy nie tylko równości kobiet i 

mężczyzn, ale także pracowników 

najemnych zatrudnionych na czas 

określony i porównywalnych pracowników 

zatrudnionych na czas nieokreślony, 

pracowników zatrudnionych w niepełnym i 

pełnym wymiarze godzin czy 

pracowników tymczasowych i 

porównywalnych stałych pracowników 

zatrudnionych w przedsiębiorstwie 

użytkownika. 

(5) Zasada równego traktowania i 

zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji ze 

względu na przynależność państwową są 

zawarte w prawie UE od podpisania 

traktatów założycielskich. Zasada równej 

płacy znalazła się w prawie wtórnym i 

dotyczy nie tylko równości kobiet i 

mężczyzn, ale także pracowników 

najemnych zatrudnionych na czas 

określony i porównywalnych pracowników 

zatrudnionych na czas nieokreślony, 

pracowników zatrudnionych w niepełnym i 

pełnym wymiarze godzin czy 

pracowników tymczasowych i 

porównywalnych stałych pracowników 

zatrudnionych w przedsiębiorstwie 

użytkownika. Przy stosowaniu tych zasad 

należy respektować i brać pod uwagę 

odnośne orzecznictwo Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

(Trybunału Sprawiedliwości). 

Uzasadnienie 

Zob. między innymi sprawa C-341/05, Laval, pkt 60, sprawa C-490/04, pkt 19, sprawy 

połączone C-49/98, C-50/98, C-52/98 do C-54/98 i C-68/98 do C-71/98. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 5 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (5a) W art. 3 i art. 8 rozporządzenia 

Rzym I określono, że indywidualna 

umowa o pracę podlega prawu 

określonemu przez zainteresowane strony. 

Taki wybór nie może pozbawiać 

pracownika ochrony obowiązkowymi 

przepisami przewidzianymi prawem 

państwa, które miałoby zastosowanie, 

gdyby nie wybór dokonany przez strony. 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 6 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (6a) Swoboda pracodawców i 

pracowników w zakresie wyboru 

mającego zastosowanie prawa powinna 

stanowić jeden z fundamentów zarówno 

swobodnego przepływu pracowników, jak 

i swobodnego świadczenia usług. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Rozporządzenie Rzym I stanowi, że 

za zmianę państwa, w którym zazwyczaj 

świadczona jest praca, nie uważa się 

tymczasowego zatrudnienia w innym 

państwie. 

(7) Rozporządzenie Rzym I stanowi 

ponadto, że za zmianę państwa, w którym 

zazwyczaj świadczona jest praca, nie 

uważa się tymczasowego zatrudnienia w 

innym państwie. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 7 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (7a) W orzecznictwie Trybunału 

Sprawiedliwości stwierdza się, że 

pracownicy delegowani nie zyskują w 

żaden sposób dostępu do rynku pracy 

państwa przyjmującego, jeżeli po 

zakończeniu pracy wracają do swojego 

państwa pochodzenia. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 7 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (7b) Trybunał Sprawiedliwości uznał, 

że tymczasowy charakter świadczenia 

usług ustala się w kontekście jego 

trwania, regularności, okresowości i 

ciągłości usług. Usługodawca w 

rozumieniu Traktatu może wyposażyć się 

w przyjmującym państwie członkowskim 

w infrastrukturę konieczną do 

świadczenia takich usług. 

(Sprawa C-55/94, Reinhard Gebhard przeciwko Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e 

Procuratori di Milano, [1995] ECR I-04165, pkt 39; sprawa C-396/1, Sähköalojen 

ammattiliitto ry c/ Elektrobudowa Spółka Akcyjna [2015] sprawa C-396/1) 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 7 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (7c) Jednym z celów dyrektywy 

2014/67/UE jest również rozpoznanie 

prawdziwego delegowania oraz 

zapobieganie nadużyciom i obchodzeniu 

przepisów. 
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Poprawka  13 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) Ze względu na długi czas trwania 

niektórych przypadków delegowania 

należy określić, że w razie delegowania 

trwającego dłużej niż 24 miesiące za 

państwo, w którym świadczona jest praca, 

uważa się przyjmujące państwo 

członkowskie. Zgodnie z zasadą 

ustanowioną w rozporządzeniu Rzym I 

prawo przyjmującego państwa 

członkowskiego ma zatem zastosowanie 

do umowy o pracę takich pracowników 

delegowanych, o ile strony nie umówiły 

się co do wyboru prawa właściwego. W 

przypadku dokonania innego wyboru nie 

może to jednak prowadzić do pozbawienia 

pracownika ochrony przyznanej mu na 

podstawie przepisów, których nie można 

wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa 

przyjmującego państwa członkowskiego. 

Powinno to mieć zastosowanie od 

momentu rozpoczęcia delegowania, o ile 

oczekuje się, że okres delegowania będzie 

dłuższy niż 24 miesiące, i od pierwszego 

dnia po upływie 24 miesięcy, jeśli 

delegowanie rzeczywiście wykroczy poza 

ten okres. Zasada ta nie wpływa na prawo 

przedsiębiorstwa delegującego 

pracowników na terytorium innego 

państwa członkowskiego do powołania się 

na swobodę świadczenia usług również w 

okolicznościach, kiedy okres delegowania 

przekracza 24 miesiące. Chodzi tu jedynie 

o stworzenie pewności prawa w 

stosowaniu rozporządzenia Rzym I do 

konkretnej sytuacji, a nie zmiana w żaden 

sposób tego rozporządzenia. Pracownik 

skorzysta zwłaszcza z ochrony i korzyści 

wypływających z rozporządzenia Rzym I. 

skreśla się 

 



 

AD\1125510PL.docx 9/26 PE597.610v02-00 

 PL 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Zgodnie z utrwalonym 

orzecznictwem swoboda świadczenia usług 

może być ograniczona wyłącznie 

uzasadnionym nadrzędnym interesem 

publicznym, a względy te muszą być 

proporcjonalne i konieczne. 

(9) W art. 56 TFUE wymaga się 

zniesienia wszelkich ograniczeń w 

swobodzie świadczenia usług, nawet jeśli 

ograniczenia te są stosowane bez różnicy 

w stosunku do krajowych usługodawców i 

do usługodawców z innych państw 

członkowskich, jeżeli ograniczenia te 

mogą wiązać się z zakazem, utrudnianiem 

lub zmniejszaniem atrakcyjności 

działalności usługodawcy mającego 

siedzibę w innym państwie członkowskim, 

w którym zgodnie z prawem świadczy on 

takie same usługi. Zgodnie z utrwalonym 

orzecznictwem swoboda świadczenia usług 

może być ograniczona wyłącznie 

uzasadnionym nadrzędnym interesem 

związanym z interesem publicznym, a 

względy te muszą być stosowne, 

proporcjonalne i konieczne. 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 9 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (9a) Dyrektywa 2014/67/UE w sprawie 

egzekwowania dyrektywy 96/71/WE 

przewiduje szereg przepisów służących 

zapewnieniu, aby zasady dotyczące 

delegowania pracowników były 

egzekwowane i przestrzegane przez 

wszystkich usługodawców. W art. 4 

dyrektywy o egzekwowaniu zawarto wykaz 

elementów, które powinny zostać ocenione 

w celu ustalenia, czy delegowanie jest 

rzeczywiste, a także w celu zapobiegania 

nadużyciom oraz obchodzeniu prawa. 
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Poprawka  16 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 10 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Z uwagi na wysoce mobilny 

charakter pracy w międzynarodowym 

transporcie drogowym wdrożenie 

dyrektywy o delegowaniu pracowników 

budzi szczególne wątpliwości i problemy 

prawne ,zwłaszcza w przypadkach, w 

których związek z danym państwem 

członkowskim jest niewystarczający. 

Najwłaściwsze byłoby, aby kwestie te 

zostały ujęte w przepisach dotyczących 
poszczególnych sektorów oraz w innych 

unijnych inicjatywach ukierunkowanych 

na funkcjonowanie wewnętrznego rynku 

transportu drogowego. 

(10) Z uwagi na wysoce mobilny 

charakter pracy w międzynarodowym 

transporcie delegowanie pracowników 

budzi szczególne wątpliwości i problemy 

prawne, zwłaszcza w przypadkach, w 

których związki z danym państwem 

członkowskim są niewystarczające. 

Komisja ogłosiła, że zbada tę sprawę, 

wykorzystując przepisy dotyczące 
poszczególnych sektorów, co oznacza, że 

sektor ten zostanie wyłączony z zakresu 

stosowania postanowień dyrektywy 

96/71/WE. W związku z tym usługi 

transportowe, takie jak tranzyt, transport 

międzynarodowy i powiązany kabotaż, są 

wyłączone z zakresu niniejszej dyrektywy.  

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 11 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) Na konkurencyjnym rynku 

wewnętrznym usługodawcy konkurują nie 

tylko pod kątem kosztów płacy, lecz 

również pod kątem wydajności i 

skuteczności lub jakości i innowacyjności 

ich towarów i usług. 

(11) Na konkurencyjnym rynku 

wewnętrznym usługodawcy konkurują nie 

tylko pod kątem kosztów, lecz również pod 

kątem podaży umiejętności, wydajności i 

skuteczności, a wynagrodzenia ustala się 

zawsze na podstawie szeregu parametrów, 

w tym doświadczenia, profilu, zakresu 

odpowiedzialności, warunków rynku 

pracy lub jakości i innowacyjności ich 

towarów i usług. 

Uzasadnienie 

Zgodnie z odpowiedzią udzieloną przez komisarza Oettingera w imieniu Komisji na pytanie 

pisemne (E-0088221/2016, 25.1.2017). „W instytucjach UE, podobnie jak w każdej 

organizacji, wynagrodzenie opiera się na szeregu parametrów, w tym doświadczeniu, profilu, 

zakresie odpowiedzialności, warunkach rynku pracy itp.”. 
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Poprawka  18 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 11 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (11a) TFUE wyraźnie uznaje 

różnorodność krajowych systemów 

stosunków pracy oraz autonomię 

partnerów społecznych.  

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 12 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Do kompetencji państw 

członkowskich należy ustanowienie 

przepisów dotyczących wynagrodzenia 

zgodnie z ich prawem i praktyką. 

Zastosowanie przepisów krajowych 

dotyczących wynagrodzenia do 

pracowników delegowanych musi jednak 

być uzasadnione koniecznością ochrony 

pracowników delegowanych i nie może w 

sposób nieproporcjonalny ograniczać 

transgranicznego świadczenia usług. 

(12) Do kompetencji państw 

członkowskich należy ustanowienie 

przepisów dotyczących wynagrodzenia 

zgodnie z ich prawem i praktyką. 

Zastosowanie tych przepisów krajowych 

dotyczących wynagrodzenia do 

pracowników delegowanych musi jednak 

być proporcjonalne, niedyskryminujące i 

uzasadnione koniecznością ochrony 

pracowników delegowanych i nie może w 

sposób nieproporcjonalny ograniczać 

transgranicznego świadczenia usług. 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 12 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (12a) Zgodnie z utrwalonym 

orzecznictwem Trybunału 

Sprawiedliwości ta ochrona socjalna 

pracowników może zostać uznana za 

nadrzędny wymóg uzasadniający 

nałożenie obowiązków, które mogą 
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stanowić ograniczenia dla swobody 

świadczenia usług. Jednak nie ma to 

zastosowania w przypadkach gdy 

pracownicy zatrudnieni przez pracodawcę 

czasowo wykonują prace w przyjmującym 

państwie członkowskim i są objęci tą samą 

lub zasadniczo podobną ochroną na mocy 

obowiązków już nałożonych na 

pracodawcę w państwie członkowskim, w 

którym ma on siedzibę.  Jest to szczególnie 

istotne dla zapobiegania dodatkowym 

obowiązkom już nałożonym na 

przedsiębiorstwa w odniesieniu do takich 

samych okresów zatrudnienia w państwie 

członkowskim, w którym mają one 

siedzibę. Trybunał Sprawiedliwości orzekł 

również nielegalność przepisów 

krajowych, w wyniku których świadczenie 

usług jest bardziej uciążliwe dla 

przedsiębiorstw z innych państw 

członkowskich niż dla tych, które mają 

siedzibę na terytorium danego kraju, co 

stanowi przeszkodę dla swobodnego 

przepływu usług. 

(Arblade, sprawy połączone 369/96 i 376/96 (pkt 51), Seco, sprawy połączone 62 i 63/81, 

Seco SA przeciwko Etablissement d’Assurance contre la Vieillesse et l’Invalidité oraz 

Raymond Vander Elst przeciwko Office des Migrations Internationales, sprawa C-43/93). 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 12 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (12b) Trybunał Sprawiedliwości wyjaśnił 

dodatkowo, że postanowienia dotyczące 

układów zbiorowych nie mogą same w 

sobie stanowić klauzuli porządku 

publicznego w rozumieniu art. 3 ust. 10 

dyrektywy 96/71/WE. 

(C-319/06, Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga, 

pkt 64). 
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Poprawka  22 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 13 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Elementy składowe wynagrodzenia 

gwarantowanego prawem krajowym lub 

mającymi powszechnie zastosowanie 

układami zbiorowymi powinny być jasne i 

przejrzyste dla wszystkich usługodawców. 

Jest zatem uzasadnione, aby nałożyć na 

państwa członkowskie obowiązek 

publikacji elementów składowych 

wynagrodzenia na jednej stronie 

internetowej, o której mowa w art. 5 

dyrektywy o egzekwowaniu. 

(13) Informacje na temat elementów 

składowych wynagrodzenia 

gwarantowanego prawem krajowym lub 

układami zbiorowymi, lub orzeczeniami 

arbitrażowymi, które zostały uznane za 

mające powszechne zastosowanie w 

rozumieniu art. 3 ust. 8, powinny być 

jasne, aktualne, przejrzyste i publicznie 

dostępne dla wszystkich usługodawców. 

Jest zatem uzasadnione, aby nałożyć na 

państwa członkowskie obowiązek 

publikacji tych informacji na jednej stronie 

internetowej, o której mowa w art. 5 

dyrektywy o egzekwowaniu. Partnerzy 

społeczni również mają obowiązek 

upublicznienia wszystkich układów 

zbiorowych, które mają zastosowanie 

zgodnie z niniejszą dyrektywą. Podobnie 

zagraniczni podwykonawcy powinni 

zostać pisemnie poformowani o 

warunkach zatrudnienia, które muszą oni 

zastosować do pracowników 

delegowanych. 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 13 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (13a) Wszystkie środki wprowadzone na 

mocy niniejszej dyrektywy są uzasadnione 

i proporcjonalne, tak by nie stwarzać 

obciążeń administracyjnych ani nie 

ograniczać potencjału przedsiębiorstw, w 

szczególności małych i średnich 

przedsiębiorstw, muszą sprzyjać tworzeniu 

miejsc pracy, chroniąc jednocześnie 

pracowników delegowanych.  
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Poprawka  24 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 14 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) Przepisy ustawowe, wykonawcze i 

administracyjne lub układy zbiorowe 

mające zastosowanie w państwach 

członkowskich mogą zapewnić, aby 

podwykonawstwo nie dawało 

przedsiębiorstwom możliwości uniknięcia 

przepisów gwarantujących niektóre 

warunki zatrudnienia obejmujące 

wynagrodzenie. W przypadku gdy takie 

przepisy dotyczące wynagrodzenia istnieją 

na poziomie krajowym, państwo 

członkowskie może je stosować w sposób 

niedyskryminujący do przedsiębiorstw 

delegujących pracowników na jego 

terytorium, pod warunkiem że nie 

ograniczają w sposób nieproporcjonalny 

transgranicznego świadczenia usług. 

(14) Państwa członkowskie mają 

swobodę stworzenia na swoim terytorium 

właściwych środków mających 

zastosowanie do usługodawców, w tym 

usługodawców z innego państwa 

członkowskiego, aby zagwarantować 

zgodność z obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi delegowania w przypadku 

łańcuchów podwykonawców. W 

przypadku sektora budowlanego państwa 

członkowskie mają już obowiązek, na 

mocy dyrektywy 2014/67/UE, 

wprowadzenia właściwych środków 

odpowiedzialności, aby zagwarantować 

sprawiedliwą konkurencję i prawa 

pracowników. Zatem przepisy ustawowe, 

wykonawcze i administracyjne lub układy 

zbiorowe mające powszechne 

zastosowanie w państwach członkowskich 

mogą zapewnić, aby podwykonawstwo nie 

dawało przedsiębiorstwom możliwości 

uniknięcia przepisów gwarantujących 

niektóre warunki zatrudnienia obejmujące 

wynagrodzenie. W przypadku gdy takie 

przepisy dotyczące wynagrodzenia istnieją 

na poziomie krajowym, państwo 

członkowskie może je stosować w sposób 

niedyskryminujący do przedsiębiorstw 

delegujących pracowników na jego 

terytorium, pod warunkiem że nie 

ograniczają w sposób nieproporcjonalny 

transgranicznego świadczenia usług. 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 (nowy) 

Dyrektywa 96/71/WE 

Artykuł 1 – ustęp 2 
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Obowiązujący tekst Poprawka 

 -1) art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2.  Niniejszej dyrektywy nie stosuje się 

do przedsiębiorstw marynarki handlowej w 

odniesieniu do personelu pływającego. 

„2.  Niniejszej dyrektywy nie stosuje się 

do przedsiębiorstw marynarki handlowej w 

odniesieniu do personelu pływającego ani 

do usług transportowych takich jak 

tranzyt, transport międzynarodowy i 

kabotaż powiązany.” 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1  

Dyrektywa 96/71/WE 

Artykuł 2a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 2a Artykuł 2a 

1. Kiedy zakładany lub rzeczywisty 

okres delegowania przekracza 24 miesiące, 

za państwo, w którym wykonywana jest 

normalnie praca, uważa się państwo 

członkowskie, na którego terytorium 

delegowany jest pracownik. 

1. Kiedy rzeczywisty okres 

nieprzerwanego delegowania danego 

pracownika przekracza 24 miesiące, za 

państwo, w którym wykonywana jest 

normalnie praca, uważa się państwo 

członkowskie, na którego terytorium 

delegowany jest pracownik, chyba że 

strony ustaliły wspólnie, że zastosowanie 

będzie miało inne prawo zgodnie z art. 3 

ust. 1 rozporządzenia Rzym I. 

 1a.  Pracodawca może, w oparciu o 

rozsądne argumenty, domagać się 

odstępstwa od warunku 24 miesięcy; 

odstępstwa tego mogą udzielić właściwe 

organy w przyjmującym państwie 

członkowskim. 

 Właściwe organy w przyjmującym 

państwie członkowskim podejmują decyzję 

w sprawie wszelkich wniosków o 

odstępstwo zgodnie z art. 4 dyrektywy 

2014/67/UE oraz zgodnie z 

rozporządzeniem 883/2004/WE oraz w 

uzasadniony, proporcjonalny i 

niedyskryminujący sposób.  
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 Przed podjęciem decyzji w sprawie takiego 

wniosku o odstępstwo właściwe organy 

przyjmującego państwa członkowskiego 

konsultują się z właściwymi organami 

państwa siedziby pracodawcy zgodnie z 

art. 6 i 7 dyrektywy 2014/67/UE. 

2. Do celów ustępu 1 w przypadku 

zastępowania pracowników delegowanych 

wykonujących te same zadania w tym 

samym miejscu należy wziąć pod uwagę 

łączny okres delegowania danych 

pracowników w odniesieniu do 

pracowników, których rzeczywisty okres 

delegowania wynosi przynajmniej sześć 

miesięcy. 

 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a 

Dyrektywa 96/71/WE 

Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret 2 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– układy (umowy) zbiorowe lub 

orzeczenia arbitrażowe uznane za 

powszechnie stosowane w rozumieniu ust. 

8: 

– układy (umowy) zbiorowe lub 

orzeczenia arbitrażowe uznane za 

powszechnie stosowane w rozumieniu ust. 

8, pod warunkiem że są one publikowane 

na jednej oficjalnej krajowej stronie 

internetowej, o której mowa w art. 5 

dyrektywy 2014/67/UE: 

 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a 

Dyrektywa 96/71/WE 

Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret 2 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) minimalny wymiar płatnych 

urlopów rocznych; 

b) (Nie dotyczy polskiej wersji 

językowej) 
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Poprawka  29 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a 

Dyrektywa 96/71/WE 

Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret 2 – litera g a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ga)  dodatki na potrzeby pokrywania 

wydatków związanych z podróżą, 

wyżywieniem i zakwaterowaniem dla 

pracowników przebywających poza 

domem ze względów zawodowych. 

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a 

 Dyrektywa 96/71/WE 

Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Do celów niniejszej dyrektywy 

wynagrodzenie oznacza wszystkie 

elementy wynagrodzenia obowiązkowe na 

mocy krajowych przepisów ustawowych, 

wykonawczych i administracyjnych, 

układów zbiorowych lub orzeczeń 

arbitrażowych, które zostały uznane za 

powszechnie stosowane lub, w przypadku 

braku systemu uznawania układów 

zbiorowych lub orzeczeń arbitrażowych za 

powszechnie stosowane, innych układów 

zbiorowych lub orzeczeń arbitrażowych w 

zrozumieniu ust. 8 drugiego akapitu, w 

państwie członkowskim, na którego 

terytorium pracownik jest delegowany. 

W kontekście niniejszej dyrektywy 

wynagrodzenie definiuje się zgodnie z 

prawem krajowym lub/i praktyką państwa 

członkowskiego, na którego terytorium 

został delegowany pracownik, na mocy 

krajowych przepisów ustawowych, 

wykonawczych i administracyjnych, 

układów zbiorowych lub orzeczeń 

arbitrażowych, które zostały uznane za 

powszechnie stosowane lub, w przypadku 

braku systemu uznawania układów 

zbiorowych lub orzeczeń arbitrażowych za 

powszechnie stosowane, innych układów 

zbiorowych lub orzeczeń arbitrażowych w 

zrozumieniu ust. 8 drugiego akapitu, w 

państwie członkowskim, na którego 

terytorium pracownik jest delegowany. 

 Do celów obliczania wynagrodzenia w 

rozumieniu niniejszej dyrektywy należy 

brać pod uwagę minimalne stawki płac, 

wraz z płacą za pracę godzinową i/lub 

pracą na akord zgodnie z grupami 

wynagrodzenia i stawką za godziny 

nadliczbowe, dodatkami, premiami oraz 
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innymi obowiązkowymi elementami. 

Elementy wykorzystywane do obliczania 

wynagrodzenia być elementami 

wypłacanymi pracownikom zatrudnionym 

na miejscu zgodnie z postanowieniami 

niniejszego artykułu.   

 Wydatki poniesione w związku z 

delegowaniem, takie jak koszty podróży, 

wyżywienia i zakwaterowania, są 

pokrywane przez pracodawcę. Wydatki te, 

będące rekompensatą, nie mogą być 

uznawane za część płacy minimalnej. 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a 

 Dyrektywa 96/71/WE 

Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie publikują na jednej 

oficjalnej krajowej stronie internetowej, o 

której mowa w art. 5 dyrektywy 

2014/67/UE, elementy składowe 

wynagrodzenia zgodnie z lit. c). 

Państwa członkowskie publikują na jednej 

oficjalnej krajowej stronie internetowej, o 

której mowa w art. 5 dyrektywy 

2014/67/UE, elementy składowe 

wynagrodzenia, ich zakres geograficzny i 

personalny oraz metodę obliczania 
zgodnie z lit. c). 

 Do celów obliczania kwot należnych 

pracownikowi delegowanemu należy 

unikać podwójnego wypłacania kwot o 

tym samym lub podobnym charakterze. 

 Błędne obliczenia lub pominięcie 

płatności na rzecz pracownika 

delegowanego wynikające z 

niedostępnych, błędnych lub 

niewystarczających informacji 

opublikowanych na jednej oficjalnej 

krajowej stronie internetowej nie 

podlegają karom nakładanym przez 

organy krajowe. 
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Poprawka  32 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a a (nowa) 

Dyrektywa 96/71/WE 

Artykuł 3 – ustęp 1 -a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 aa) dodaje się ustęp w brzmieniu: 

 „1-a.  Usługodawcy są zwolnieni z 

obowiązku uiszczenia grzywny w 

przypadku wypłat poniżej płacy 

minimalnej ustalonej przepisami 

przyjmującego państwa członkowskiego, 

jeżeli istnieje dowód na to, że przyjmujące 

państwo członkowskie nie dopełniło 

obowiązku publikacji na jednej oficjalnej 

krajowej stronie internetowej, o której 

mowa w art. 5 dyrektywy 2014/67/UE, 

elementów składowych wynagrodzenia 

zgodnie z lit. c) lub informacje nie są 

podane w sposób jasny, przejrzysty i 

jednoznaczny. 

 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera b 

Dyrektywa 96/71/WE 

Artykuł 3 – ustęp 1 a  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1a. Jeśli zgodnie z przepisami 

ustawowymi, wykonawczymi i 

administracyjnymi lub umowami 

zbiorowymi przedsiębiorstwa mające 

siedzibę na terytorium państwa 

członkowskiego muszą zlecać 

podwykonawstwo w kontekście 

zobowiązań wynikających z umowy 

jedynie przedsiębiorstwom, które 

gwarantują określone warunki zatrudnienia 

obejmujące wynagrodzenie, państwo 

członkowskie może zapewnić – na 

zasadach niedyskryminacji i 

proporcjonalności – aby takie 

1a. Jeśli zgodnie z przepisami 

ustawowymi, wykonawczymi i 

administracyjnymi lub umowami 

zbiorowymi przedsiębiorstwa mające 

siedzibę na terytorium państwa 

członkowskiego muszą zlecać 

podwykonawstwo w kontekście 

zobowiązań wynikających z umowy 

jedynie przedsiębiorstwom, które 

gwarantują określone warunki zatrudnienia 

obejmujące wynagrodzenie, państwo 

członkowskie korzystające z możliwości 

przewidzianej w niniejszym ustępie 

zapewnia, by przedsiębiorstwo zawierające 
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przedsiębiorstwa obowiązywały te same 

zasady odnośnie do zlecania 

podwykonawstwa przedsiębiorstwom, o 

których mowa w art. 1 ust. 1, delegującym 

swoich pracowników na ich terytorium. 

umowy podwykonawstwa z innym 

przedsiębiorstwem, o których mowa w art. 

1 ust. 1 niniejszej dyrektywy, informowało 

to przedsiębiorstwo na piśmie o 

warunkach zatrudnienia obejmujących 

wynagrodzenie, wymaganych zanim 

strony zawrą właściwy stosunek umowny. 

 

Poprawka  34 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera b a (nowa) 

Dyrektywa 96/71/WE 

Artykuł 3 – ustęp 1 a a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) dodaje się ustęp w brzmieniu: 

 „1aa. Od wykonawcy wymaga się 

przekazania podwykonawcy w jasny, 

przejrzysty i jednoznaczny sposób 

informacji na temat warunków pracy, w 

tym wynagrodzenia, które mają 

zastosowanie. 

 Podwykonawca jest zwolniony z 

obowiązku zagwarantowania określonych 

warunków zatrudnienia obejmujących 

wynagrodzenie minimalne zgodnie z ust. 1 

ustanowionego w przedsiębiorstwie, jeżeli 

istnieją dowody, że przedsiębiorca nie 

został właściwie poinformowany przez 

kontrahenta.” 

 

Poprawka  35 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera c a (nowa) 

Dyrektywa 96/71/WE 

Artykuł 3 – ustęp 1 b a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) dodaje się ustęp w brzmieniu: 

 „1ba. Użytkownik będący 

przedsiębiorstwem zobowiązany jest 
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poinformować w jasny, przejrzysty i 

jednoznaczny sposób agencję pracy 

tymczasowej o regulacjach stosowanych w 

odniesieniu do warunków pracy i 

wynagrodzenia.” 

Poprawka  36 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera c b (nowa) 

Dyrektywa 96/71/WE 

Artykuł 3 – ustęp 1 b b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 cb) dodaje się ustęp w brzmieniu: 

 „1bb. Należy wzmocnić koordynację 

między krajowymi inspekcjami pracy i 

zacieśnić europejską współpracę w 

dziedzinie zwalczania oszustw związanych 

z delegowaniem.” 

 

Poprawka  37 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera c c (nowa) 

 Dyrektywa 96/71/WE 

Artykuł 3 – ustęp 7 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 cc) w ust. 7 skreśla się akapit drugi. 

 

Poprawka  38 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera e a (nowa) 

Dyrektywa 96/71/WE 

Artykuł 3 – ustęp 10 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ea)  dodaje się ustęp w brzmieniu: 

 „10a. Państwa członkowskie po 

skonsultowaniu się z partnerami 

społecznymi, zgodnie z tradycjami i 
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praktykami każdego państwa 

członkowskiego, zwalniają pracodawców i 

pracowników z obowiązku spełniania 

wymogów zawartych w art. 3 ust. 1 lit. a), 

b) i c) powyżej, w przypadku gdy 

pracodawca i pracownicy prowadzą 

działalność w następujących sektorach: 

 a)  produkcja, dostawa, serwisowanie 

lub konserwacja urządzeń, sprzętu lub 

wszelkich innych produktów dla instytucji 

świadczących usługi lecznicze dla 

obywateli Unii; 

 b) produkcja, dostawa, serwisowanie 

lub konserwacja urządzeń, sprzętu lub 

wszelkich innych produktów w sektorze 

obrony lub we wszelkich innych 

koniecznych dziedzinach na potrzeby 

obrony państwa członkowskiego lub Unii; 

 c) produkcja, dostawa, serwisowanie 

lub konserwacja urządzeń, sprzętu lub 

wszelkich innych produktów w sektorze 

lotniczym i kosmicznym; 

 d) produkcja, dostawa, serwisowanie 

lub konserwacja urządzeń, sprzętu lub 

wszelkich innych produktów w sektorze 

transportu kolejowego; 

 e) produkcja, dostawa, serwisowanie 

lub konserwacja urządzeń, sprzętu lub 

wszelkich innych produktów o znaczeniu 

dla krajowej infrastruktury krytycznej co 

najmniej państwa członkowskiego, w tym 

dla dostawy energii i usług 

telekomunikacyjnych; 

 f) produkcja, dostawa, serwisowanie 

lub konserwacja urządzeń, sprzętu lub 

wszelkich innych produktów o znaczeniu 

dla zachowania bezpieczeństwa granic 

państwa członkowskiego lub Unii; 

 g) produkcja, dostawa, serwisowanie 

lub konserwacja urządzeń, sprzętu lub 

wszelkich innych produktów o znaczeniu 

dla zdrowia i bezpieczeństwa 

pracowników lub obywateli Unii. 
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Uzasadnienie 

Wielu producentów w całej UE sprzedaje towary (na przykład skanery medyczne) z 

zapewnieniem obsługi serwisowej i umowy w zakresie konserwacji na cały okres użytkowania 

produktu. Celem niniejszego artykułu jest umożliwienie państwom członkowskim zwolnienia 

pracowników delegowanych z obowiązku spełnienia określonych wymogów, których 

zastosowanie skutkowałoby ograniczeniem zdolności tych pracowników do swobodnego 

świadczenia usług w innym państwie członkowskim. 

 

Poprawka  39 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera e b (nowa) 

Dyrektywa 96/71/WE 

Artykuł 3 – ustęp 10 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 eb)  dodaje się ustęp w brzmieniu: 

 10b. Państwa członkowskie po 

skonsultowaniu się z partnerami 

społecznymi, zgodnie z tradycjami i 

praktykami każdego państwa 

członkowskiego, zwalniają pracodawców i 

pracowników z obowiązku spełniania 

wymogów zawartych w art. 3 ust. 1 lit. a), 

b) i c) powyżej, w przypadku gdy celem 

działalności pracodawcy i pracowników 

jest ułatwienie kształcenia i szkolenia 

pracowników lub innych osób. 

Uzasadnienie 

Wielu producentów w całej UE sprzedaje towary (na przykład skanery medyczne) z 

zapewnieniem obsługi serwisowej i umowy w zakresie konserwacji na cały okres użytkowania 

produktu. Celem niniejszego artykułu jest umożliwienie państwom członkowskim zwolnienia 

pracowników delegowanych z obowiązku spełnienia określonych wymogów, których 

zastosowanie skutkowałoby ograniczeniem zdolności tych pracowników do swobodnego 

świadczenia usług w innym państwie członkowskim. 
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