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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1308/2011, ktorú predkladá Przemyslaw Kosowski (poľský štátny 
občan), o vykorisťovaní poľských pracovníkov na holandskom trhu práce

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície tvrdí, že poľskí pracovníci sú na holandskom trhu práce systematicky 
vykorisťovaní a diskriminovaní. Upozorňuje na to, mnohí z nich padnú do rúk bezohľadných 
pracovných agentúr, ktoré ich mnohými spôsobmi využívajú, pričom im zabezpečujú 
podradné ubytovanie a slabé platové podmienky. Iní zamestnávatelia zase nedodržiavajú 
pracovné zmluvy uzatvorené s poľským inšpektorátom práce. Predkladateľ petície sa 
domnieva, že ide o prípad hrubého porušenia ustanovení EÚ v tejto oblasti, a keďže jeho 
sťažnosť podaná na holandskom ministerstve sociálnych vecí a zamestnanosti k ničomu 
neviedla, obracia sa teraz na Európsky parlament, aby zakročil.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 21. marca 2012. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie, doručená 28. júna 2013

Predkladateľ petície, poľský občan, tvrdí, že v Holandsku bol počas svojho zamestnania 
agentúrou dočasného zamestnávania E & A Logistiek BV a počas pridelenia do spoločnosti 
Albert Heijn BV diskriminovaný. Domnieva sa, že sa spolu s ostatnými poľskými 
pracovníkmi v rovnakej situácii stal obeťou nezákonných praktík, ktoré sú v rozpore 
s holandským právom a právnymi predpismi EÚ. 

Na základe príloh pripojených k tejto petícii sa zdá, že predkladateľ petície neuzavrel 
pracovnú zmluvu v Poľsku. Ako poľský občan so záujmom o prácu v zahraničí v skutočnosti 
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využil služby sprostredkovateľskej agentúry so sídlom v poľskom Opole a následne podpísal 
pracovnú zmluvu s holandskou agentúrou dočasného zamestnávania E & A Logistiek BV, 
ktorá ho dala k dispozícii inej spoločnosti v Holandsku. 

Predkladateľ petície sa sťažuje najmä na tieto aspekty: 

 „normy“ týkajúce sa pracovného času uložené poľským pracovníkom sú vyššie ako 
tie, ktoré platia pre holandských pracovníkov, čo vedie k „vykorisťovaniu“ poľských 
pracovníkov;

 ubytovanie poskytované zamestnávateľom znemožňuje samostatné prenajatie bytu; 

 pracovníci sa prepúšťajú tesne pred začiatkom „fázy“ zamestnania, čo by ich malo 
oprávňovať na rovnaké zaobchádzanie ako s holandskými pracovníkmi;

 pracovníci, ktorí svojmu zamestnávateľovi pripomínajú svoje práva a sťažujú sa na 
jeho diskriminačné praktiky, sú prepustení, tak ako v prípade predkladateľa petície. 

Predkladateľ petície sa domnieva, že uvedené praktiky sú diskriminačné a nezlučiteľné 
s právnymi predpismi EÚ. Odkazuje na voľný pohyb pracovníkov zakotvený v článku 45 
ZFEÚ (pôvodný článok 39 ZES) a v nariadení Rady (EHS) č. 1612/68 o slobode pohybu 
pracovníkov v rámci Spoločenstva a konkrétne uvádza článok 45 ods. 2 ZFEÚ, v ktorom sa 
stanovuje zrušenie akejkoľvek diskriminácie pracovníkov členských štátov na základe štátnej 
príslušnosti, pokiaľ ide o zamestnanie, odmenu za prácu a ostatné pracovné podmienky. 

Predkladateľ petície už predložil prípad poľskému a holandskému inšpektorátu práce. Keďže 
sa nedočkal žiadnych uspokojivých výsledkov, žiada teraz o zásah EÚ, najmä pokiaľ ide 
o dosiahnutie zákazu opísaných praktík, potrestania vinníkov a primeranej kompenzácie pre 
obete týchto praktík. 

Pripomienky Komisie
Komisia by chcela zdôrazniť, že petícia sa týka sporu súvisiaceho s pracovnoprávnym 
vzťahom medzi súkromným zamestnávateľom a jednotlivcom. Skutočnosť, že predkladateľ 
petície pracoval ako dočasný agentúrny pracovník a že sa sťažuje na určité praktiky oboch 
svojich zamestnávateľov, teda agentúry E & A Logistiek BV a užívateľského podniku Albert 
Heijn BV, do ktorého bol pridelený, na tom nič nemení. 

Komisia preto nemá právomoc zasiahnuť do tohto prípadu, ktorý patrí do pôsobnosti 
vnútroštátnych orgánov. Poškodené osoby musia na ochranu svojich práv využiť príslušné 
vnútroštátne mechanizmy vrátane súdneho sporu, ktoré majú k dispozícii v rámci svojich 
vnútroštátnych právnych systémov. Komisia poznamenáva, že predkladateľ petície už v tomto 
smere podnikol niekoľko krokov v Poľsku aj v Holandsku. 

Pokiaľ ide o predpisy EÚ o voľnom pohybe pracovníkov, v článku 45 ZFEÚ (pôvodný článok 
39 ZES) a v nariadení č. 492/2011, ktorým sa kodifikuje nariadenie č. 1612/68, sa stanovuje, 
že s pracovníkmi z iných členských štátov, ktorí uplatňujú svoje právo na voľný pohyb, sa 
nesmie zaobchádzať inak ako so štátnymi príslušníkmi daného štátu, pokiaľ ide o prístup 
k pracovným miestam a akékoľvek pracovné podmienky a podmienky zamestnávania vrátane 
mzdy. Týmito predpismi sa teda zakazuje akákoľvek diskriminácia na základe štátnej 
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príslušnosti. Úlohou Komisie v rámci uplatňovania právnych predpisov EÚ je však 
monitorovať, či sú vnútroštátne predpisy v súlade s právnymi predpismi EÚ alebo či vo 
všeobecnosti nedochádza nesprávnemu uplatňovaniu právnych predpisov EÚ zo strany 
niektorého členského štátu, pričom vnútroštátne správne orgány a súdy sú poverené kontrolou 
správneho uplatňovania predpisov o voľnom pohybe pracovníkov v ich krajine. 

V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že článok 45 ZFEÚ a nariadenie č. 492/2011 sú priamo 
uplatniteľné vo vnútroštátnom poriadku členských štátov. Predkladateľ petície je preto 
oprávnený uplatniť svoje práva vyplývajúce z týchto ustanovení právnych predpisov EÚ 
priamo na rôznych vnútroštátnych súdoch. 

Navyše tvrdenia o diskriminácii, ktoré uvádza predkladateľ petície, nie sú podložené žiadnym 
odkazom na konkrétne ustanovenia právnych predpisov EÚ okrem tých, ktoré sa spomínajú 
v predchádzajúcom texte v súvislosti s voľným pohybom pracovníkov. 

Pokiaľ ide o situáciu dočasných agentúrnych pracovníkov, Komisia by chcela pripomenúť, že 
sa na nich vzťahuje smernica 2008/104/ES, ktorou sa zabezpečuje minimálna úroveň ochrany 
tejto kategórie pracovníkov v celej EÚ. V tejto smernici sa stanovuje najmä zásada rovnakého 
zaobchádzania (článok 5 ods. 1). Podľa tejto zásady musia byť základné pracovné podmienky 
a podmienky zamestnávania dočasných agentúrnych pracovníkov, vrátane mzdy a trvania 
pracovného času, počas ich pridelenia do užívateľského podniku aspoň také, aké by sa 
uplatňovali, ak by pracovníkov uvedený podnik priamo prijal na to isté pracovné miesto. 

Na základe článku 5 ods. 3 smernice o dočasnej agentúrnej práci sa však členské štáty môžu 
za určitých podmienok odchýliť od zásady rovnakého zaobchádzania tým, že umožnia 
sociálnym partnerom uzatvoriť kolektívne zmluvy, ktorými sa stanovujú pracovné podmienky 
a podmienky zamestnávania agentúrnych pracovníkov. Holandsko informovalo Komisiu, že 
využíva túto možnosť odchýlenia. Okrem toho sa na základe príloh pripojených k petícii zdá, 
že odmena za prácu, ktorú predkladateľovi petície vyplatil jeho zamestnávateľ, bola v súlade 
s platnou kolektívnou zmluvou. Holandský inšpektorát práce túto vec prešetril, ale nezistil 
v tejto súvislosti žiadnu nezrovnalosť.  

Navyše tvrdenia predkladateľa petície, pokiaľ ide o uplatňovanie vyšších „pracovných 
noriem“ na poľských pracovníkov v porovnaní s holandskými pracovníkmi, nie sú podložené 
žiadnymi konkrétnymi informáciami o podmienkach platných pre stálych pracovníkov 
užívateľského podniku Albert Heijn BV.

Záver
Keďže ide o spor medzi súkromným zamestnávateľom a pracovníkom, touto záležitosťou by 
sa mali zaoberať príslušné vnútroštátne orgány, pričom Komisia nemá právomoc zasiahnuť do 
tohto prípadu. 

Predkladateľ petície môže na ochranu svojich práv využiť príslušné vnútroštátne mechanizmy 
vrátane súdneho sporu, ktoré má k dispozícii v rámci svojho vnútroštátneho právneho 
systému. Keďže článok 45 ZFEÚ a nariadenie 492/2011 sú priamo uplatniteľné vo 
vnútroštátnom poriadku členských štátov, predkladateľ petície je oprávnený uplatniť svoje 
práva vyplývajúce z týchto ustanovení právnych predpisov EÚ priamo na rôznych 
vnútroštátnych súdoch. 


