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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1133/2011, którą złożyła Alena Balgova (Słowacja) z 90 
podpisami, w sprawie strategii zarządzania zasobami ludzkimi stosowanej 
wobec pracowników z Czech, Słowacji, Rumunii i Polski przez irlandzkie 
przedsiębiorstwo Ballymena (O’Kane Poultry Moy Park) w związku 
z dyrektywą 91/533/EWG w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącego 
informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub 
stosunku pracy

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję, Alena Balgova (Słowacja), sprzeciwia się temu, że w przedsiębiorstwie 
Ballymena (O’Kane Poultry Moy Park) pracowników poinformowano o zmniejszeniu 
wynagrodzenia z tytułu nadgodzin w całym roku z mocą wsteczną. Ponadto poinformowano 
ich o tym słownie, wobec czego nie trzeba było podpisywać nowej umowy o pracę ani aneksu 
do niej, co jest sprzeczne z zasadami przyjętymi w rzeczonym przedsiębiorstwie. Składająca 
petycję twierdzi, że związek zawodowy (BFAWU), którego członkami są prawie wszyscy 
pracownicy, zapewnił im tylko częściowe informacje dotyczące tego, jak ubiegać się o zwrot 
wynagrodzenia z tytułu nadgodzin za poprzedni rok. W istocie pracownicy przyznają, że 
często nawet nie rozumieli ogłoszeń przedsiębiorstwa bądź związku zawodowego. Należy 
zauważyć, że choć w przedsiębiorstwie nie wymagano znajomości języka angielskiego jako 
warunku zatrudnienia, a pracownikom zapewniono nawet umowę o pracę i regulamin firmy 
w ich ojczystych językach (po polsku, czesku, rumuńsku itd.), w przypadku tej kluczowej 
informacji i procedury nie zapewniono im ani tłumaczenia ustnego, ani pisemnego. Dlatego 
też przez dłuższy czas większość pracowników nie podejmowała żadnych działań, dopóki nie 
rozpowszechniły się informacje, że niektórym pracownikom udało się otrzymać 
wynagrodzenie za nadgodziny w poprzednim roku. Składająca petycję sądzi, że większość 
tych pracowników to Irlandczycy, a niektórzy z nich nie wypracowali nawet nadgodzin. 
Składająca petycję twierdzi, że związek zawodowy udzielał porad na arbitralnych zasadach, 



PE492.728v01-00 2/3 CM\907474PL.doc

PL

a większość pracowników niebędących narodowości irlandzkiej padła ofiarą dyskryminacji.

Składająca petycję zwraca się do posłów do PE pochodzących ze wspomnianych państw 
(Czechy, Słowacja, Polska i Rumunia) o zajęcie się tą sprawą.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 6 lutego 2012 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 czerwca 2012 r.

Artykuł 2 dyrektywy 91/533/WE1 stanowi, że pracodawca zobowiązany jest informować 
pracowników o zasadniczych aspektach umowy lub stosunku pracy, które będą co najmniej 
obejmować następujące elementy: 

„(...) h) początkowe wynagrodzenie podstawowe pracownika, inne elementy składowe i 
częstotliwość wypłacania wynagrodzenia, do którego pracownik jest uprawniony; 

i) długość normalnego dnia lub tygodnia pracy pracownika; (...)”

Ww. dyrektywa była transponowana w Irlandii Północnej za pomocą ustawy o prawach 
pracowniczych z 1996 (część III dotyczy prawa pracownika do otrzymania informacji o 
szczegółach zatrudnienia).  

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli pracodawca nie przedstawi pracownikowi 
oświadczenia wymaganego na mocy art. 33, 36 lub 40, pracownik może skierować się do 
sądu właściwego w sprawach pracowniczych, aby określił on, jakie szczegóły dotyczące 
zatrudnienia powinny być zawarte lub wymienione w oświadczeniu wymaganym na mocy 
odpowiedniego artykułu. 

Legalność wstecznego zmniejszenia wynagrodzenia za nadgodziny należnego pracownikowi 
powinna być oceniana zgodnie z istotnymi obowiązującymi przepisami prawa pracy oraz na 
podstawie warunków zatrudnienia określonych w umowie o pracę danego pracownika.

Jednak prawo unijne nie reguluje wynagrodzeń2 ani konkretnej kwestii wstecznego 
zmniejszenia wynagrodzenia za nadgodziny należnego pracownikom. 

Dyrektywa 91/533/EWG wprowadza jedynie obowiązek informowania pracowników o 
warunkach umowy o pracę. Ponadto art. 6 wyraźnie stanowi, że dyrektywa nie narusza 
ustawodawstwa krajowego i krajowych praktyk w zakresie dowodu istnienia i treści umowy o 
pracę lub stosunku pracy.

                                               
1 Pełny tekst dyrektywy można znaleźć pod następującym adresem: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0533:EN:NOT
2 zob. art. 153 ust. 5 TFUE.
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W związku z tym spory dotyczące zatrudnienia, takie jak spór przytoczony przez składającą 
petycję, należy kierować do właściwych władz krajowych, które mogą lepiej rozpatrzyć 
sprawę na podstawie obowiązującego ustawodawstwa krajowego, biorąc pod uwagę 
wszystkie odpowiednie informacje, w tym warunki zawarte w umowach o pracę danych 
pracowników.   

W odniesieniu do wniosku składającej petycję o interwencję Komisji w następstwie 
domniemanego naruszenia wymogów dyrektywy 91/533/EWG, Komisja przypomina, że 
nawet gdyby ta dyrektywa miała zastosowanie w niniejszym przypadku, to w zasadzie 
praktyczne stosowanie przepisów transponujących dyrektywę leży w kompetencji właściwych 
organów krajowych, a w szczególności sądów. 

Ponieważ dyrektywa 91/533/EWG była transponowana w Irlandii Północnej, jak wspomniano 
wyżej, zaleca się składającym petycję, aby skierowali odpowiednią skargę do odpowiednich 
organów, a konkretnie do sądu właściwego w sprawach pracowniczych.

W każdym razie Komisja podkreśla, że dyrektywa 91/533/EWG nie określa wyraźnie, jakiego 
języka powinien używać pracodawca, aby przekazać pracownikom informacje wymagane w 
dyrektywie. Nie istnieje też orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w tej 
sprawie. Dyrektywa nie nakłada na pracodawcę obowiązku przekazywania takich informacji 
w języku innym niż język urzędowy państwa członkowskiego, w którym zatrudniony jest 
dany pracownik.

Podsumowanie

Zachęca się składających petycję, aby skierowali sprawę do odpowiednich organów 
krajowych, a konkretnie do sądu właściwego w sprawach pracowniczych.


