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Dotyczy: Petycji 0826/2009, którą złożył T.S. (Polska) w sprawie niedopuszczalnego
traktowania polskich pracowników w Wielkiej Brytanii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję odwołuje się do sytuacji 40 polskich pracowników, którzy jako 
pracownicy podwykonawcy otrzymali pracę tymczasową w Wielkiej Brytanii w holenderskiej 
firmie Hertel zajmującej się usługami przemysłowymi i zostali zwolnieni w następstwie 
antypolskich demonstracji przed ich miejscem zatrudnienia, terminalem gazowym South 
Hook. W Petycji wskazano, że pracodawca poinformował media, iż polscy pracownicy, 
których dotyczy sprawa, pracują obecnie w innym miejscu w Wielkiej Brytanii, ale
w rzeczywistości nie zaproponowano im żadnego alternatywnego zatrudnienia i w związku
z tym musieli wrócić do Polski. Składający petycję uważa to za naruszenie praw 
pracowniczych oraz zasad funkcjonowania rynku wewnętrznego i w związku z tym zwraca 
się do Parlamentu Europejskiego o podjęcie działań.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 13 października 2009 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 marca 2010 r.

Wydaje się, że sprawa poruszona przez składającego petycję dotyczy konfliktu w rafinerii 
ropy naftowej Lindsey, gdzie w dniu 28 stycznia 2009 r. liczni pracownicy miejscowych 
podwykonawców tego zakładu zapoczątkowali serię „dzikich” strajków po tym, jak w czasie 
wysokiego bezrobocia w gospodarce lokalnej i światowej włoski podwykonawca budowlany 
IREM wyznaczył kilkuset europejskich (głównie włoskich i portugalskich) pracowników do 
pracy na budowie.
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Protesty rozprzestrzeniały się, a do strajków wtórnych popierających pracowników z Lindsey
doszło w rafineriach ropy naftowej, elektrowniach, elektrowniach atomowych i terminalach 
gazowych w całej Wielkiej Brytanii1. Najwyraźniej to owe działania wtórne wywołały spór,
w wyniku którego złożono przedmiotową petycję2.

Komisja głęboko ubolewa nad problemami napotkanymi przez składającego petycję i jego 
współpracowników przy wykonywaniu ich prawa do pracy w innym państwie członkowskim.
Trudna sytuacja w dziedzinie zatrudnienia, wobec której staje większość państw 
członkowskich, w żaden sposób nie stanowi usprawiedliwienia dla utrudniania pracownikom 
cudzoziemskim dostępu do miejsc pracy i ograniczania mobilności pracowników w UE. 

Swoboda przepływu pracowników, która ustanawia prawo do pracy w innym państwie 
członkowskim, swoboda prowadzenia działalności gospodarczej i swoboda świadczenia usług 
to podstawowe zasady Unii Europejskiej. W tym kontekście Komisja pragnie ponownie 
podkreślić swoje zobowiązanie do skutecznej ochrony praw pracowników oraz do ochrony 
pracowników mobilnych się bez względu na to, czy przenoszą się oni sami, korzystając
z prawa do swobodnego przemieszczania się, czy też są czasowo delegowani za granicę przez 
swojego pracodawcę w ramach świadczenia usług.

Jednak jeśli chodzi o aspekty prawa wspólnotowego związane z kwestią poruszoną przez 
składającego petycję, dokonanie ostatecznej oceny formułowanych przez niego zarzutów
i twierdzeń nie jest możliwe ze względu na brak informacji na temat stanu faktycznego,
zwłaszcza w odniesieniu do sytuacji i ustaleń umownych dotyczących odnośnych 
pracowników polskich w Wielkiej Brytanii.

Niemniej jednak na podstawie dostępnych dowodów wydaje się, że poruszone kwestie 
dotyczą domniemanych naruszeń obietnic czy związków umownych między dwiema stronami
prywatnymi. Jeżeli tak jest w rzeczywistości, Komisja nie może podejmować działań, 
ponieważ rozwiązywanie takich sporów leży w gestii właściwych władz krajowych.

Wniosek

Komisja nadal będzie korzystać ze wszystkich dostępnych jej środków, aby zachować 
swobodę przepływu pracowników. Jednak problemy napotkane przez składającego petycję 
wydają się dotyczyć konfliktu między dwoma stronami prywatnymi. Komisja nie ma 
kompetencji prawnych, aby w niego ingerować. A zatem z zasady to do właściwych władz 

                                               
1 Informacje zaczerpnięte z publikacji „Brytyjskie miejsca pracy dla brytyjskich pracowników”: Spór w rafinerii 
ropy naftowej Lindsey i przyszłość klauzul dotyczących pracowników lokalnych na zintegrowanym rynku UE –
Catherine Barnard.
Industrial Law Journal 2009 38(3):245–277; doi:10.1093/indlaw/dwp013.
http://ilj.oxfordjournals.org/cgi/content/full/38/3/245.
Patrz również: http://www.ictu.ie/download/pdf/lindsey_report_apr_09.pdf.
2 http://www.workerspower.com/index.php?id=47,2044,0,0,1,0
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/wales/8058811.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/wales/wales_politics/8059162.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/england/humber/8058822.stm
http://business.timesonline.co.uk/tol/business/industry_sectors/natural_resources/article6554494.ece.
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krajowych należy podejmowanie niezbędnych środków i gwarantowanie przestrzegania 
odnośnych praw pracowników.


