
CM\785707PL.doc PE426.976v01-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 










 2009

Komisja Petycji

19.06.2009

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycja 1283/2008, którą złożyła Dorina Vasilescu (Rumunia), w sprawie
wprowadzenia w życie we Włoszech dyrektywy 96/71/WE dotyczącej 
delegowania pracowników w ramach świadczenia usług

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję, delegowana do Włoch pracownica rumuńskiego przedsiębiorstwa, pragnie 
dowiedzieć się, jakie warunki zatrudnienia mają wobec niej zastosowanie. Zwraca się też 
o wyjaśnienia dotyczące płacy minimalnej w ramach układów zbiorowych dla pracowników 
tymczasowo delegowanych do innych państw członkowskich UE na mocy dyrektywy 
1996/71/WE oraz wynikające z wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 
w sprawach Laval i Viking.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 19 lutego 2009 r. Na mocy art. 192 ust. 4 zwrócono 
się do Komisji o udzielenie informacji.

3. Odpowiedź Komisji otrzymana w dniu 19 czerwca 2009 r.

Petycja

Składająca petycję jest przedstawicielką prawną rumuńskiego przedsiębiorstwa, które w 
związku z umowami o świadczenie usług dla włoskich firm, delegowało do Włoch 
rumuńskich pracowników i było zobowiązane do wypłacania im wynagrodzeń według stawek 
ustalonych w ramach włoskich układów zbiorowych. Składająca petycję pragnie dowiedzieć 
się, jakie warunki pracy mają zastosowanie do personelu oddelegowanego do świadczenia 
usług transgranicznych na terytorium UE. Domaga się w szczególności wyjaśnień 
dotyczących opartych na układach zbiorowych minimalnych stawek płacowych, jakie mają 
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zastosowanie do pracowników czasowo oddelegowanych do innego państwa członkowskiego 
UE, w świetle dyrektywy 96/71/WE, w następstwie wyroków Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości w sprawach Laval i Viking-Line.
Uwagi Komisji do petycji

W odniesieniu do kwestii przedstawionych przez składającą petycję należy przede wszystkim 
przypomnieć, że dyrektywa 96/71/WE (której celem jest pogodzenie korzystania przez spółki 
z podstawowego prawa do transgranicznego świadczenia usług na mocy art. 49 TWE z jednej 
strony z zagwarantowaniem właściwego poziomu ochrony praw pracowników czasowo 
oddelegowanych za granicę świadczących te usługi z drugiej) określa obowiązujące przepisy 
w kraju przyjmującym, które mają zastosowanie do oddelegowanych pracowników, poprzez 
ustanowienie trzonu jasno zdefiniowanych warunków pracy i zatrudnienia, które muszą być 
wypełniane i przestrzegane przez usługodawców w kraju przyjmującym. Trzon przepisów, 
których należy przestrzegać dotyczy przede wszystkim: 

 maksymalnych okresów pracy i minimalnych okresów wypoczynków, 

 minimalnego okresu płatnego urlopu rocznego, 

 minimalnych stawek płacowych, 

 warunków wynajmowania pracowników, w szczególności dostarczania pracowników 
przez przedsiębiorstwa pośrednictwa pracy, 

 zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 środków ochronnych w odniesieniu do warunków zatrudniania kobiet w ciąży lub młodych 
matek, dzieci i młodzieży. 

Ponadto w odniesieniu do minimalnych stawek płacowych należy zauważyć, że dyrektywa w 
sprawie oddelegowania pracowników nie ustanawia dokładnej minimalnej stawki płacy, o 
której mowa w jej art. 3 ust. 1, ale dopuszcza kilka możliwości ustanowienia minimalnej 
płacy mających zastosowanie do oddelegowanych pracowników. Dyrektywa umożliwia 
stosowanie różnych stawek w różnych sektorach przemysłu i zawodach, zgodnie z przepisami 
prawnymi lub układami zbiorowymi, pod warunkiem że są one zgodne z dyrektywą w 
sprawie oddelegowania pracowników. 
Co więcej, art. 3 ust. 8 dyrektywy daje państwom członkowskim trzy możliwości pełnego 
stosowania układów zbiorowych. Pierwszą z nich jest oświadczenie o powszechnym 
stosowaniu układów zbiorowych. W przypadku braku systemu umożliwiającego 
oświadczenie o powszechnym stosowaniu układów zbiorowych państwa członkowskie mogą 
podjąć decyzję o zastosowaniu jako podstawy:

 układów zbiorowych stosowanych powszechnie do wszystkich podobnych przedsiębiorstw 
na danym obszarze oraz w zawodach właściwych dla danego rodzaju działalności 
gospodarczej lub

 układów zbiorowych zawartych przez najważniejszą krajową organizację i partnerów 
społecznych, które mają zastosowanie w całym kraju,

z zastrzeżeniem, że ich stosowanie zagwarantuje równe traktowanie pracowników.
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Minimalna płaca może oczywiście zostać również ustanowiona prawem, jeżeli państwa 
członkowskie podejmą taką decyzję.

Dlatego, mając na uwadze, że Włochy będące państwem członkowskim, w którym układy 
zbiorowe są głównym sposobem ustalania stawek płacowych, mogą skorzystać z tych 
możliwości i mogą zasadniczo narzucić poszanowanie warunków zatrudnienia, w tym płacy 
minimalnej, ustalonych w ramach tych układów, pod warunkiem że układ stanowi jedną z 
trzech wspomnianych wyżej możliwości.
Wbrew temu, co zdaje się twierdzić składająca petycję, ostatnie orzeczenia w sprawie Viking-
Line i Laval nie zmieniły w znaczący sposób ducha dyrektywy ani wspomnianych wyżej 
możliwości. Przyniosły jednak w wielu kwestiach istotne wyjaśnienia. Przykładowo, 
przyjmujące państwa członkowskie nie powinny nakładać obowiązków w innych dziedzinach 
ani wykraczać poza trzon obowiązkowych przepisów dotyczących ochrony minimalnej, o 
których mowa w dyrektywie. Ponadto w odniesieniu do stawek wynagrodzenia mających 
zastosowanie do oddelegowanych pracowników, przyjmujące państwo członkowskie nie 
może wymagać dostosowania stawek, które nie stanowią minimalnego wynagrodzenia, 
zgodnie z przepisami lub układami zbiorowymi

Wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Viking-Line (C-438/05) oraz w 
sprawie Laval lub Vaxholm (C-341/05) z dnia 18 grudnia 2007 r. potwierdziły także, że 
związki zawodowe mogą nadal podejmować w przyjmujących państwach członkowskich 
działania na rzecz ochrony pracowników przed ewentualnym dumpingiem socjalnym, pod 
warunkiem, że są one zgodne z obowiązującym prawem wspólnotowym, a w szczególności z 
ograniczeniami ustanowionymi na mocy dyrektywy w sprawie oddelegowania pracowników.  

Zarówno z wyroku Viking-Line jak i Laval wynika, że związki zawodowe mogą nadal 
podejmować akcje zbiorowe służące ochronie pracowników, pod warunkiem że działania te: 

 zmierzają do uzasadnionego celu zgodnego z postanowieniami Traktatu, 
 są właściwe do osiągnięcia takiego celu oraz
 proporcjonalne. 

Jednak ostateczna decyzja dotycząca zakresu stosowania tych warunków w konkretnych 
przypadkach należy do sądów krajowych.

Wnioski

Ostatnie procesy nie prowadzą do wniosku, że możliwe jest stosowanie wynagrodzenia 
określonego prawem lub układami zbiorowymi kraju pochodzenia do personelu 
oddelegowanego do Włoch przez przedsiębiorstwo rumuńskie w ramach świadczenia usług. 
Dyrektywa nie zakazuje jednak stosowania w kraju pochodzenia warunków zatrudnienia 
korzystniejszych dla pracowników.


