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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1696/2012, którą złożyła I.M. (Polska), w sprawie nieprawidłowych 
praktyk holenderskiej agencji pośrednictwa pracy

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję opisuje własne doświadczenie związane z niewłaściwym traktowaniem 
i brakiem zapłaty za pracę wykonaną w Holandii przez holenderską agencję pośrednictwa 
pracy Voorne Putten. Twierdzi ona, że praca trwała 12 godzin dziennie, także w soboty 
i niedziele, a zapłata za nią była bardzo niewielka oraz że pracownicy byli niewłaściwie 
traktowani, jeżeli nie przychodzili punktualnie do pracy z powodu wyczerpania. Zostali oni 
również niesłusznie oskarżeni o nadużycie alkoholu podczas pracy, co jest postrzegane jako 
metoda pozbywania się ich bez odpowiedniej zapłaty.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 9 lipca 2013 r. Zwrócono się do Komisji o
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 19 grudnia 2013 r.

Kwestie czasu pracy, w tym godzin nadliczbowych i czasu dyżuru, na szczeblu UE reguluje 
dyrektywa dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy (2003/88/WE). W 
dyrektywie dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy określono wspólne 
normy minimalne w zakresie ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników we wszystkich 
państwach członkowskich, w tym ograniczenie przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu 
pracy (zgodnie z art. 6 dyrektywy łącznie z pracą w godzinach nadliczbowych nie może on 
przekraczać 48 godzin tygodniowo), minimalny dobowy odpoczynek (11 nieprzerwanych 
godzin w okresie 24-godzinnym zgodnie z art. 3 dyrektywy) i minimalny tygodniowy okres 
odpoczynku (przynajmniej 24 godziny nieprzerwanego odpoczynku poza przysługującymi 11 
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godzinami odpoczynku dobowego zgodnie z art. 5 dyrektywy).

Ponieważ petycja dotyczy pojedynczego i indywidualnego sporu w sprawie stosunku pracy 
między podmiotami prywatnymi, Komisja nie ma uprawnień do podjęcia interwencji. Sprawa 
ta należy do zadań krajowych organów holenderskich. Ta sama zasada obowiązuje w 
przypadku potencjalnych naruszeń innych dyrektyw UE, takich jak dyrektywa 92/85/EWG 
chroniąca prawa pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic 
karmiących piersią, a także dyrektywa 2000/43/WE wprowadzająca w życie zasadę równego 
traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne w różnych sferach życia, 
w tym również w pracy.

Wniosek

Składającej petycję zaleca się dochodzić swych praw w ramach krajowego systemu wymiaru 
sprawiedliwości na podstawie stosownych przepisów prawa.


