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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0080/2006 złożona przez José Camacho (Portugalia), w imieniu Federatie van de 
Portuguese Gemeenschap in Nederland, w sprawie rzekomego naruszania praw 
pracowniczych w Holandii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że władze holenderskie są winne naruszenia podstawowych praw 
i wolności obywateli Unii, obciążając zagranicznych pracowników zbyt wysokimi opłatami 
za dokumenty potwierdzające ich prawo pobytu. Składający petycję twierdzi, że zgodnie 
z dyrektywą Rady 73/148/EWG w sprawie zniesienia ograniczeń w zakresie przemieszczania 
się i pobytu obywateli państw członkowskich w obrębie Wspólnoty, które dotyczą 
przedsiębiorczości i świadczenia usług, dokumenty pobytowe wydawane obywatelom w 
państwie członkowskim muszą być dostarczane i przedłużane bezpłatnie lub na podstawie 
opłaty nieprzekraczającej kwoty wymaganej przy wydawaniu krajowych dokumentów 
tożsamości. Postanowienia te stosowane są również w odniesieniu do dokumentów 
wymaganych dla wydania lub przedłużenia takich dokumentów pobytowych. Składający 
petycję informuje również o wyzysku, na który w Holandii narażeni są portugalscy robotnicy 
sezonowi rekrutowani przez fikcyjne firmy pośrednictwa pracy. Zwraca się zatem do 
Parlamentu o interwencję w celu zapewnienia przestrzegania w Holandii zasad UE w zakresie 
swobodnego przepływu pracowników oraz zasad dotyczących praw pracowniczych.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 30 maja 2006 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 7 maja 2007 r.

1. Fakty

Składający petycję działa w imieniu Federação da Comunidade Portuguesa na Holanda 
(FCPH), która jest organizacją skupiającą portugalską społeczność w Holandii, i zwraca się 
o podjęcie działań w dwóch sprawach. Pierwsza sprawa dotyczy wysokich kosztów 
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uzyskiwania dokumentów potwierdzających prawo pobytu. Druga sprawa dotyczy 
domniemanego wyzysku portugalskich pracowników czasowych w Holandii. Odnosi się ona 
do pracowników sezonowych rekrutowanych przez fikcyjne agencje pracy bądź 
pozbawionych skrupułów pośredników. Pracownicy portugalscy byli pozbawiani wolności 
i prywatności, poddawani groźbom i agresji, nie wypłacano im też w całości należnego 
wynagrodzenia. 

2. Uwagi dotyczące wysokich kosztów uzyskiwania dokumentów potwierdzających prawo 
pobytu

Komisja na bieżąco śledzi problemy poruszone w niniejszej petycji. Chodzi tutaj o koszty 
i kwoty, których żąda się od obywateli UE i członków ich rodzin przy wydawaniu 
dokumentów potwierdzających prawo pobytu w Holandii. 
Komisja uważa, że kwoty te, bez względu na ich charakter („leges”, opłaty administracyjne, 
opłaty manipulacyjne, opłaty pocztowe itd.), nie powinny przekraczać opłat i kosztów 
wymaganych przy wydawaniu przez władze holenderskie dowodu tożsamości obywatelowi 
holenderskiemu. 
Komisja skontaktowała się z władzami holenderskimi, prosząc o wyjaśnienia dotyczące 
kosztów i opłat za karty pobytu wydawane obywatelom UE oraz członkom ich rodzin. 
W świetle odpowiedzi otrzymanej od strony holenderskiej, ocenionej przez nasze służby jako 
niewystarczającej, Komisja postanowiła wszcząć procedurę na postawie art. 226 traktatu WE. 

3. Ocena dotycząca aspektów związanych z warunkami pracy, w tym warunkami pracy 
pracowników czasowych

Kiedy pracownik przenosi się z jednego państwa członkowskiego, aby pracować w innym 
państwie członkowskim, istnieją zazwyczaj dwie możliwości. Pracownik korzysta ze 
swobody przemieszczania się w UE, wchodzi w stosunek pracy w państwie członkowskim 
i staje się częścią, trwale lub czasowo, rynku pracy tego państwa członkowskiego. W tym 
przypadku prawo mające zastosowanie do indywidualnego zatrudnienia określa Konwencja 
rzymska1. 

Zgodnie z tą konwencją, w przypadku braku wyboru prawa przez strony, prawem 
stosowanym do indywidualnej umowy o pracę jest prawo kraju, w którym pracownik 
zazwyczaj świadczy pracę w wykonaniu umowy, chyba że z całokształtu okoliczności 
wynika, że umowa o pracę wykazuje ściślejszy związek z innym państwem, a jeżeli 
zazwyczaj nie świadczy on pracy w jednym i tym samym państwie, stosowane jest prawo 
kraju, w którym znajduje się przedsiębiorstwo, w którym pracownik został zatrudniony. 

W żadnym wypadku w umowach o pracę wybór prawa dokonany przez strony nie może 
prowadzić do pozbawienia pracownika ochrony, która przysługuje mu na podstawie 
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, które miałyby zastosowanie zgodnie 

  
1 Art. 6 Konwencji rzymskiej z 1980 r. o prawie właściwym dla zobowiązań umownych (wersja 

skonsolidowana) – Dziennik Urzędowy C 027, 26/01/1998 str. 0034 – 0046. Należy podkreślić, że 
Konwencja rzymska jest międzynarodowym instrumentem podpisanym przez strony Traktatu 
ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą. Nie jest to instrument prawa wspólnotowego w 
ścisłym znaczeniu. A zatem Konwencja ma zastosowanie po ratyfikacji. W konsekwencji obowiązuje ona 
we wszystkich „starych” państwach członkowskich i stopniowo wchodzi w życie w państwach 
członkowskich, które przystąpiły do UE w 2004 r.
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z rzeczoną konwencją w przypadku braku wyboru prawa.

Zazwyczaj prawem stosowanym w omawianych przypadkach będzie prawo holenderskie, 
które obejmuje całe prawo pracy i odnośne umowy zbiorowe. Informacje dotyczące różnych
przepisów można uzyskać od władz i/lub partnerów społecznych. Większość państw 
członkowskich udostępnia informacje dotyczące prawa pracy, np. na wielojęzycznej stronie 
internetowej. Jednak jest to kwestia należąca do kompetencji krajowych, a prawodawstwo 
wspólnotowe nie obliguje państw członkowskich do dostarczania takich informacji. 

Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 39 traktatu WE obywatel UE pracujący w innym 
państwie członkowskim musi być traktowany w ten sam sposób, co jego koledzy będący 
obywatelami tegoż państwa, co tyczy się między innymi warunków pracy (na przykład płacy, 
zwolnienia i przywrócenia, szkoleń).

Inna możliwość przeniesienia pracownika z jednego państwa członkowskiego do pracy 
w innym państwie członkowskim to delegowanie w ramach świadczenia usług. W tym 
przypadku pracownik zatrudniony jest przez pracodawcę ustanowionego w kraju 
przyjmującym na czas delegowania i delegowany jest czasowo na terytorium innego państwa 
członkowskiego w celu świadczenia tam usług. Wówczas może mieć zastosowanie dyrektywa 
96/71/WE1. 

Dyrektywa 96/71/WE określa, że warunki zatrudnienia, jak zaznaczono w tejże dyrektywie, 
ustanowione przez prawo i/lub umowy zbiorowe, które uznane zostały za powszechnie 
obowiązujące w kraju, w którym wykonywana jest praca, muszą zostać zagwarantowane 
pracownikowi, który został tymczasowo oddelegowany do tego kraju, bez względu na prawo 
mające zastosowanie do stosunku pracy. Dyrektywa wyznacza następujące warunki 
zatrudnienia: maksymalne okresy pracy oraz minimalne okresy wypoczynku, minimalny 
wymiar płatnych urlopów rocznych, minimalne stawki płacy, warunki wynajmu 
pracowników, zdrowie, bezpieczeństwo i higienę w miejscu pracy, środki ochronne 
stosowane w odniesieniu do warunków zatrudnienia kobiet ciężarnych oraz kobiet tuż po 
urodzeniu dziecka, dzieci i młodzieży, a także równe traktowanie mężczyzn i kobiet oraz inne 
przepisy w zakresie niedyskryminacji. 

Ponadto dyrektywa 96/71/WE obliguje państwa członkowskie do podjęcia odpowiednich 
środków w celu powszechnego udostępnienia pracownikom i usługodawcom informacji 
dotyczących warunków zatrudnienia. Środki takie, obejmujące wydawanie broszur oraz 
ulotek w kilku językach, a także tworzenie stron internetowych, opisane zostały
w sprawozdaniu służb Komisji, które zostało przyjęte w dniu 4 kwietnia 2006 r.2

Komisja podejmuje działania w celu poprawy sytuacji w odniesieniu do wymiany informacji, 
a w komunikacie Komisji z dnia 4 kwietnia 2006 r.3 państwa członkowskie poproszone 
zostały o zwiększenie wysiłków, między innymi w zakresie poprawy dostępu do informacji.

Zarówno gdy pracownik jest delegowany, jak i gdy (czasowo) wchodzi w skład rynku pracy 
  

1 Dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotycząca delegowania 
pracowników w ramach świadczenia usług, Dz. U. L 18/1 z 21.1.97.
2 SEC(2006) 439
3 COM(2006) 159 wersja ostateczna
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państwa członkowskiego, władze krajowe państwa, w którym pracownicy wykonują swe 
obowiązki, odpowiedzialne są za monitorowanie i wprowadzanie w życie prawa pracy. 

Problem portugalskich pracowników sezonowych w Holandii został poruszony na 
posiedzeniu Komitetu Technicznego ds. Swobodnego Przepływu Pracowników, które odbyło 
się w dniu 22 lutego 2006 r. Władze dwóch odnośnych państw członkowskich zaznaczyły, że 
są one świadome tego problemu i że współpracują w celu rozwiązania omawianej kwestii. 
W tym samym czasie w Holandii przeprowadzono dochodzenia, doszło też do dyskusji władz 
holenderskich i portugalskich na poziomie politycznym oraz kształtowania polityki, a także 
do wymiany informacji. 

W odniesieniu do zalecenia składającego petycję, iż wszystkie umowy powinny być zgodne 
z pewnymi wymogami, w tym wymogami dotyczącymi języka/ów, w którym/-ych 
sporządzane są umowy, to takie przepisy nie istnieją w prawie wspólnotowym. Należy jednak 
dodać, że dyrektywa 91/533/EWG1 stanowi, że każdy pracownik musi otrzymać dokument 
zawierający informacje w sprawie zasadniczych aspektów umowy lub stosunku pracy, w tym 
co najmniej na przykład dane personalne stron, charakterystykę pracy, wynagrodzenie 
podstawowe i inne elementy składowe płacy, długość normalnego dnia lub tygodnia pracy. 
W przypadku pracowników kierowanych za granicę informacje te powinny też obejmować na 
przykład świadczenia pieniężne bądź w naturze związane z zatrudnieniem za granicą oraz, 
tam gdzie ma to zastosowanie, warunki repatriacji pracownika. To do zadań władz krajowych 
należy monitorowanie i wprowadzanie przepisów krajowych, przy pomocy których 
dokonywana jest transpozycja dyrektywy. 

Na podstawie otrzymanych informacji nie można określić, czy sytuacja pracowników 
portugalskich jest sytuacją, do której odnosi się dyrektywa 96/71/WE. A zatem potrzeba 
więcej informacji, w szczególności dotyczących tego, kto jest faktycznym pracodawcą 
pracowników portugalskich, jaki jest kraj prowadzenia działalności, a także jaka relacja 
istnieje między owymi faktycznymi pracodawcami a osobami lub przedsiębiorstwami 
rekrutującymi pracowników portugalskich.

4. Wnioski

Komisja będzie informować Komisję Petycji o dalszym rozwoju wypadków.

  
1 Dyrektywa Rady z dnia 14 października 1991 r. w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącego informowania 
pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy, Dz. U. L 288/32 z 18.10.91.
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