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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1063/2009, którą złożył Stanislav Kocur (Słowacja) w sprawie strat 
finansowych poniesionych w wyniku naruszenia umowy przez dwie słowackie 
agencje rekrutujące pracowników do pracy w Wielkiej Brytanii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o podjęcie u władz słowackich 
interwencji mającej na celu nakłonienie ich do nałożenia sankcji karnych na dwie słowackie 
agencje rekrutacyjne, które proponują zatrudnienie Słowakom zainteresowanym pracą 
głównie w Wielkiej Brytanii. Według składającego petycję agencje te – Słowacka Agencja 
Rekrutacyjna Jobworld oraz 7 Stars Recruitment Ltd. – nie dotrzymują swoich obietnic, co 
przynosi poważne straty finansowe wielu słowackim pracownikom. Składający petycję 
wyjaśnia, że umowy o pracę przedstawiano pracownikom dopiero po przybyciu do Wielkiej 
Brytanii. Nie odpowiadały one ofertom prezentowanym im wcześniej na Słowacji przez 
wspomniane agencje. Składający petycję wspomina o liczbie godzin pracy na tydzień 
(mniejszej od obiecywanej) oraz o istotnych kosztach dodatkowych związanych
z zakwaterowaniem, przejazdami i kaucją za wcześniejsze porzucenie pracy. Szacuje on, że
w przypadku jednej osoby straty wynoszą około 1000 funtów, i wyraża niezadowolenie
w związku z reakcją obu agencji na wnioski o odszkodowanie składane przez pracowników.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 stycznia 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 stycznia 2010 r.

Składający petycję skarży się na rzekomo oszukańcze postępowanie dwóch słowackich 
agencji rekrutacyjnych, które miały zorganizować pracę w Wielkiej Brytanii. Po otrzymaniu 
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ofert zatrudnienia kandydaci wnieśli opłatę administracyjną w wysokości 350 euro na rzecz 
agencji na Słowacji i pokryli koszty przelotu do Wielkiej Brytanii. Tam skontaktowała się
z nimi kolejna agencja, która nałożyła opłatę w wysokości 85 funtów za znalezienie miejsca
pracy. Po przybyciu do Wielkiej Brytanii sporządzono i podpisano umowy w języku 
angielskim, których wielu kandydatów najwyraźniej nie zrozumiało. Następnie zażądano 
125 funtów kaucji za mieszkanie. Kandydaci musieli też dodatkowo zapłacić za 
zakwaterowanie za dwa tygodnie z góry, przy czym cena wynosiła 45 funtów na tydzień. 
Ponadto dojazdy do miejsca pracy miały kosztować 5 funtów na dzień. Składający petycję 
stwierdza, że w umowie ze słowacką agencją była klauzula, która wymagała poinformowania 
go oraz osób przez niego reprezentowanych o wszystkich aspektach pracy oraz o ustaleniach 
dotyczących podróży. Oprócz wspomnianych wyżej niespodziewanych wydatków warunki 
pracy nie odpowiadały tym, które zostały określone w umowach o pracę zawartych
z agencjami słowackimi: nie dotrzymano ustaleń dotyczących czasu pracy zagwarantowanych 
przez agencję słowacką (40 godzin tygodniowo za stawkę godzinową 5,73 funtów). Ponadto 
oświadczono, że będą to miejsca pracy w magazynie, jednak w rzeczywistości osoby te 
zatrudniono w charakterze pracowników pomocniczych w przemyśle przetwórstwa mięsnego,
a niektóre z nich musiały nawet sprzątać toalety. 

Domniemane zdarzenia, oszukańcze postępowanie i formułowane przez składającego petycję 
twierdzenia dotyczące wprowadzenia w błąd biorą swój początek w ofercie zatrudnienia 
złożonej na Słowacji, która, jak się wydaje, nie była zgodna z umowami o pracę 
przedłożonymi po przyjeździe do Wielkiej Brytanii czy też warunkami pracy określonymi
w umowach o pracę z agencjami słowackimi. Na pierwszy rzut oka wygląda zatem na to, że 
dotyczą one konfliktu między dwoma stronami prywatnymi.

Jednak ze względu na brak wystarczającej liczby rzeczowych informacji, a w szczególności 
dotyczących aspektów umownych opisanej sytuacji, dokonanie oceny prawnej zarzutów czy 
też zweryfikowanie twierdzeń dotyczących wprowadzenia w błąd jest trudne, jeśli nie 
niemożliwe. Niezrozumiały pozostaje na przykład faktyczny charakter ofert złożonych na 
Słowacji (określanych również jako umowy), niejasne jest też to, czy chodziło tylko o oferty,
umowy o pracę, bądź umowy na znalezienie zatrudnienia. W tym kontekście należy też 
zauważyć, że kwestie prawa pracy, a także prawa dotyczącego naruszania umów wchodzą
w pierwszym rzędzie w zakres ustawodawstwa krajowego.

Nie można ponadto stwierdzić, czy podpisanie umowy w Wielkiej Brytanii spełnia wymogi
dyrektywy Rady 91/533/EWG z dnia 14 października 1991 r. w sprawie obowiązku 
pracodawcy dotyczącego informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy 
lub stosunku pracy1. Ponadto działalność, która na początku mogła polegać na delegowaniu 
pracowników w ramach świadczenia usług przez słowacką agencję pracy tymczasowej
w Wielkiej Brytanii, w istocie może wiązać się z krótkoterminową migracją pracowników, 
którą należy przeanalizować w kontekście prawa zapewniającego ich swobodny przepływ. 

Ze względu na brak informacji na temat stanu faktycznego i umownego nie można 
przedstawić ostatecznej oceny formułowanych przez składającego petycję zarzutów
i twierdzeń w sprawie wprowadzenia w błąd.

W każdym razie domniemane zdarzenia dotyczą naruszenia warunków ofert/umowy (umów) 

                                               
1 Dz.U. L 288 z 18.10.1991, s.32–35.
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między dwoma stronami prywatnymi. Komisja nie może podejmować działań w takich 
sprawach, a rozstrzyganie przedmiotowych sporów leży w gestii właściwych władz 
krajowych. A zatem składający petycję powinien zasięgnąć porady prawnej w Wielkiej 
Brytanii lub na Słowacji.

Tytułem informacji należy zauważyć, że rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 
22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich 
wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych stwarza podstawowe ramy dla 
rozwiązywania sporów transgranicznych w Unii Europejskiej, określając, jakie sądy są 
właściwe w konkretnej sprawie. Podstawowa zasada mówi, że właściwe są sądy w państwie 
członkowskim, w którym pozwany ma miejsce zamieszkania. Jednak w przypadku sporów 
dotyczących zatrudnienia pracownik może pozwać swojego pracodawcę w państwie 
członkowskim, gdzie pracodawca ma swoją siedzibę, lub w państwie członkowskim,
w którym świadczona jest praca.


