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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1028/2012, którą złożył P.W. (Polska), w sprawie zmiany 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/104/WE z dnia 19 
listopada 2008 r. w sprawie pracy tymczasowej

1. Streszczenie petycji

Odnosząc się do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/104/WE z dnia 
19 listopada 2008 r. w sprawie pracy tymczasowej, składający petycję utrzymuje, że sposób, 
w jaki ten akt prawny jest wdrażany w Wielkiej Brytanii, umożliwia pracodawcom uciekanie 
się do oszustwa poprzez obejście ewentualnego obowiązku przekształcenia zawartej 
z pracownikiem umowy na czas określony w umowę na czas nieokreślony. Według 
składającego petycję jeżeli pracownicy chcą uniknąć utraty pracy, muszą zawrzeć 
porozumienie z agencją pracy, aby zapewnić sobie umowę na okres 12 tygodni; w niektórych 
przypadkach pracownik mający umowę na 12 tygodni może pracować przez kolejnych 
12 tygodni w tej samej firmie, ale w innym dziale; wreszcie pracownik może dobrowolnie 
zrezygnować po wygaśnięciu umowy zawartej na 12 tygodni i sześć tygodni później powrócić 
do pracy w tej samej firmie na mocy nowej umowy 12-tygodniowej. Są to trzy sytuacje, 
w których najczęściej znajdują się pracownicy, kiedy muszą pracować, a składający petycję 
uważa, że należy pilnie uzdrowić ten stan rzeczy, zmieniając wspomnianą wyżej dyrektywę, 
tak aby wyeliminować opisane nadużycia, które prowadzą do krzywdzenia pracowników 
i uniemożliwiania uzyskania przez nich pełnych praw, czyli takich samych jak te 
przysługujące pracownikom zatrudnionym na czas nieokreślony.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 5 grudnia 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).
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3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 sierpnia 2013 r.

Składający petycję, obywatel polski, informuje o sposobie, w jaki dyrektywa 2008/104/WE 
w sprawie pracy tymczasowej została wdrożona w Wielkiej Brytanii.

Według składającego petycję, transpozycja dyrektywy w sprawie pracy tymczasowej w 
Wielkiej Brytanii doprowadziła do sytuacji, w której agencje pracy tymczasowej obchodzą 
obowiązujące regulacje w celu uniknięcia zapewnienia pracownikom tymczasowym 
traktowania na równi z pracownikami zatrudnionymi na czas nieokreślony w 
przedsiębiorstwie użytkowniku, do którego zostali skierowani.

Składający petycję twierdzi, że wskazać można następujące trzy scenariusze najczęściej 
występujące w Wielkiej Brytanii:

 pracownik tymczasowy zostaje skierowany do spółki tylko na 12 tygodni;

 pracownik tymczasowy zostaje skierowany do spółki na 12 tygodni, a następnie 
przeniesiony do innego działu na kolejne 12 tygodni, po których kończy się okres 
skierowania;

 pracownik tymczasowy jest skierowany do spółki na 12 tygodni, następnie rezygnuje 
i, po 6 tygodniach bez pracy, zostaje ponownie skierowany do tego samego działu na 
12 tygodni, po czym ponownie rezygnuje, i tak dalej.

Składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o dokonanie przeglądu 
dyrektywy w sprawie pracy tymczasowej i regulacji obowiązujących w Wielkiej Brytanii oraz 
proponuje w związku z tym trzy możliwości:

  zrezygnowanie z 12-tygodniowego okresu oczekiwania na nabycie prawa do równego 
traktowania, jaki stosowany jest w Wielkiej Brytanii, w celu zapewnienia 
pracownikom tymczasowym traktowania na równi z pracownikami zatrudnionymi na 
czas nieokreślony od pierwszego dnia okresu skierowania;

  zmianę regulacji obowiązujących w Wielkiej Brytanii poprzez niepodejmowanie 
kwestii, które wiążą się z wyższymi kosztami (równość wynagrodzenia, urlop 
wypoczynkowy…) oraz, według składającego petycję, prowadzą do obchodzenia 
przez pracodawców obowiązujących regulacji;

 usunięcie całości regulacji obowiązujących w Wielkiej Brytanii.

Uwagi Komisji

Komisja pragnie podkreślić, że składający petycję nie twierdzi, że brytyjskie prawodawstwo 
lub praktyka naruszają przepisy prawa UE. Składający petycję uważa, że zasady regulujące 
pracę tymczasową w Wielkiej Brytanii są obchodzone. Zwraca się do Parlamentu 
Europejskiego o dokonanie przeglądu dyrektywy w sprawie pracy tymczasowej oraz 
transponującego prawodawstwa obowiązującego w Wielkiej Brytanii.

Odnosząc się do dyrektywy 2008/104/WE w sprawie pracy tymczasowej, przyjętej przez 
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Parlament Europejski i Radę na wniosek Komisji, należy wskazać, że jest ona obecnie 
przedmiotem przeglądu Komisji, która do końca 2013 r. opublikuje sprawozdanie z jej 
stosowania. Zgodnie z art. 12 dyrektywy przegląd jest dokonywany, aby w odpowiednich 
przypadkach przedłożyć propozycje niezbędnych zmian.

Odnośnie do prawodawstwa transponującego dyrektywę 2008/104/WE w Wielkiej Brytanii, 
które składający petycję nazywa „Uregulowaniami”, dyrektywa została transponowana w 
Wielkiej Brytanii na mocy uregulowań dotyczących pracowników tymczasowych Agency 
Workers Regulations 2010. Równoważne prawodawstwo zostało przyjęte w Irlandii 
Północnej w 2011 r.

Do zadań Komisji nie należy przedstawienie uwag do proponowanych zmian prawodawstwa 
wdrażającego dyrektywę w Wielkiej Brytanii. Jednakże biorąc pod uwagę fakt, że składający 
petycję kilkakrotnie odwołuje się do dyrektywy w sprawie pracy tymczasowej oraz do 
Agency Workers Regulations i kwestionuje sposób wdrożenia dyrektywy w Wielkiej 
Brytanii, Komisja pragnie podkreślić, że wydaje się, iż sytuacja opisana w petycji nie stanowi 
naruszenia przepisów dyrektywy.

W rzeczywistości dyrektywa 2008/104/WE w sprawie pracy tymczasowej w art. 5 ust. 1 
ustanawia zasadę równego traktowania, zgodnie z którą podstawowe warunki pracy i 
zatrudnienia pracowników tymczasowych (w tym dotyczące wynagrodzenia, jak również 
norm czasu pracy, godzin nadliczbowych, przerw, okresów odpoczynku, pracy w porze 
nocnej, urlopu oraz świąt) muszą odpowiadać, w okresie skierowania do przedsiębiorstwa 
użytkownika, co najmniej warunkom, które stosowano by do takich pracowników, gdyby 
zostali zatrudnieni bezpośrednio przez przedsiębiorstwo użytkownika na tym samym 
stanowisku. Jednakże ten sam artykuł przewiduje możliwość stosowania, na ściśle 
określonych warunkach, odstępstw od zasady równego traktowania. W szczególności państwa 
członkowskie spełniające warunki określone w art. 5 ust. 4, zwłaszcza te, których prawo nie 
przewiduje systemu uznawania układów zbiorowych pracy za powszechnie obowiązujące, 
mogą odstąpić od równego traktowania odnośnie do podstawowych warunków pracy i 
zatrudnienia, w tym również przez zastosowanie okresu oczekiwania na nabycie prawa do 
równego traktowania.

Wielka Brytania spełnia powyższe warunki i w rzeczywistości stosuje odstępstwo od art. 5 
ust. 4 dyrektywy. Zgodnie z Agency Workers Regulations 2010 pracownicy tymczasowi, po 
zakończeniu 12-tygodniowego okresu oczekiwania na nabycie prawa do równego traktowania 
na tym samym stanowisku u tego samego najemcy, mają prawo do traktowania na równi z 
pracownikami zatrudnionymi na czas nieokreślony w przedsiębiorstwie użytkowniku.

Agency Workers Regulations wyraźnie wskazują, w art. 5 ust. 1, że „Z zastrzeżeniem art. 7, 
pracownik tymczasowy (A) ma prawo do takich samych podstawowych warunków pracy i 
zatrudnienia, do których A byłby uprawniony z tytułu wykonywania tej samej pracy, gdyby A 
został zatrudniony przez najemcę (…)”, podczas gdy art. 7 przewiduje:

„1) Art. 5 nie ma zastosowania, chyba że w stosunku do pracownika tymczasowego 
zakończył się okres oczekiwania na nabycie prawa do równego traktowania.
2) Aby można było stwierdzić zakończenie okresu oczekiwania na nabycie prawa do równego
traktowania, pracownik tymczasowy musi pełnić tę samą funkcję dla tego samego najemcy 
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przez okres 12 kolejnych tygodni kalendarzowych, w ramach co najmniej jednego okresu 
skierowania”.

Agency Workers Regulations zawierają szczegółowe przepisy w sprawie sposobu obliczania 
okresu oczekiwania, uwzględniające ewentualne przerwy w tym okresie oraz przypadki, w 
których bieg okresu rozpoczyna się od nowa.

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 5 dyrektywy w sprawie pracy tymczasowej państwa 
członkowskie podejmują odpowiednie środki w celu zapobiegania niewłaściwemu stosowaniu 
niniejszego artykułu, w szczególności wyznaczaniu kolejnych okresów skierowania w celu 
obchodzenia przepisów niniejszej dyrektywy. Transponujące prawodawstwo obowiązujące w 
Wielkiej Brytanii zawiera przepisy wymagane na mocy dyrektywy. Należy podkreślić, że 
Agency Workers Regulations 2010 zostały uzupełnione dokumentem wyjaśniającym 
(„Wytyczne”) opublikowanym przez brytyjski departament biznesu, innowacji i umiejętności 
w maju 2011 r. W części zatytułowanej „12-tygodniowy okres skierowania oraz przepisy 
zapobiegające nadużyciom” stwierdzono:

„Najemca może oczywiście zdecydować, że nie zatrudni pracowników tymczasowych po 12-
tygodniowym okresie oczekiwania. Przepisy Agency Workers Regulations nie chronią 
pracownika tymczasowego przed zwolnieniem po np. 11 tygodniach ani nie zapobiegają 
stosowaniu przez najemców 12-tygodniowego okresu skierowania w ramach zwyczajowej 
praktyki. Jednakże najemcy oraz agencje pracy tymczasowej muszą zdawać sobie sprawę z 
przepisów zapobiegających nadużyciom, mających zastosowanie w każdej sytuacji, w jakiej 
dochodzi do kolejnych skierowań, które mają na celu umyślne pozbawienie pracownika 
tymczasowego jego uprawnień.

Na przykład zakończyły się przynajmniej 2 okresy skierowania pracownika tymczasowego do 
tego samego najemcy, u którego dany pracownik przepracował już 12 tygodni, a następnie, po 
6-tygodniowej przerwie, kolejne 12 tygodni, po których nastąpiła kolejna 6-tygodniowa 
przerwa. Wyznaczenie trzeciego okresu skierowania w stosunku do takiego pracownika 
tymczasowego mogłoby zostać uznane za próbę uniknięcia zakończenia okresu oczekiwania, 
jednak musiałoby być oczywiste, że taka próba była celowa. W przypadku roszczeń spór 
zostałby poddany pod rozstrzygnięcie Trybunału”.

W świetle powyższego wydaje się, że praktyki, do których odnosi się składający petycję, 
mogą, z jednej strony, w rzeczywistości mieć na celu pozbawienie pracowników 
tymczasowych w Wielkiej Brytanii pełnych praw do równego traktowania; z drugiej strony 
środki „zapobiegające nadużyciom” zostały wprowadzone w Wielkiej Brytanii zgodnie z 
dyrektywą w sprawie pracy tymczasowej.

Wnioski

Z uwagi na to, że składający petycję nie twierdzi, że prawodawstwo regulujące pracę 
tymczasową w Wielkiej Brytanii lub praktyka organów publicznych w tym zakresie naruszają 
prawo UE, Komisja nie ma możliwości interweniowania w tej sprawie.

Zgodnie z art. 12 dyrektywy 2008/104/WE w sprawie pracy tymczasowej, Komisja, po 
konsultacji z państwami członkowskimi oraz partnerami społecznymi na szczeblu unijnym, 
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dokonuje obecnie przeglądu stosowania niniejszej dyrektywy, aby w odpowiednich 
przypadkach przedłożyć propozycje niezbędnych zmian. Sprawozdanie Komisji w sprawie 
wspomnianego przeglądu zostanie opublikowane w grudniu 2013 r.


