
 

Pracownicy delegowani: Parlament gotowy do
negocjacji z państwami członkowskimi
 
Mandat zespołu negocjacyjnego Parlamentu Europejskiego do rozpoczęcia rozmów z
rządami w sprawie nowelizacji zasad delegowania pracowników został zatwierdzony.
 
Posiedzenie plenarne nie sprzeciwiło się decyzji otwarcia negocjacji z Radą podjętej przez
parlamentarną komisję do spraw zatrudnienia, co oznacza, że komisja może teraz rozpocząć
rozmowy z unijnymi ministrami. Rada przyjęła swój mandat negocjacyjny w poniedziałek.
 
 
 
Czego dotyczy nowelizacja
 
 
 
Reforma przepisów dotyczących delegowania pracowników ma na celu zapewnienie lepszej
ochrony  praw  pracowniczych  i  zasad  uczciwej  konkurencji  między  przedsiębiorstwami.
Najważniejsze  zmiany  w  porównaniu  z  dyrektywą  z  1996  r.  regulują  wynagrodzenia
pracowników delegowanych, czas trwania delegowania, układy zbiorowe pracy i pracowników
tymczasowych.
 
 
 
Cytat
 
„Teraz, gdy Rada jest gotowa usiąść z Parlamentem Europejskim przy stole negocjacyjnym,
jesteśmy zdeterminowani by sfinalizować dyrektywę w sprawie delegowania pracowników tak,
by stała się aktualna i zgodna z założonymi celami. Sprawy zmierzają we właściwym kierunku,
ale  diabeł  tkwi  w  szczegółach.  Przywiązujemy  szczególną  wagę  do  kwestii  transportu
drogowego, chcemy być pewni, że nowelizacja zagwarantuje właściwą równowagę między
swobodą świadczenia usług a lepszą ochroną pracowników “ - powiedziały sprawozdawczynie
Elisabeth Morin-Chartier (EPL, Francja) i Agnes Jongerius (S&D, Holandia).
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http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20171016IPR86114/posted-workers-better-protection-and-fair-conditions-for-all


 
 
Oczekuje  się,  że Parlament  i  Rada rozpoczną rozmowy w listopadzie  w celu  osiągnięcia
porozumienia  w pierwszym czytaniu.
 
 
 
Więcej o delegowaniu pracowników 
 
Pracownik oddelegowany to ten, którego pracodawca wysyła na czas określony do innego
państwa członkowskiego Unii  Europejsiej  w  celu  wykonania  tam konkretnego zadania  w
zakresie świadczonych przez jego przedsiębiorstwo usług. W 2015 r. w UE oddelegowano 2,05
mln pracowników. Nie obejmuje pracowników samozatrudnionych.
 
 
 
Polska, Niemcy i  Francja to kraje,  z których oddelegowanych jest  najwięcej  pracowników,
najwięcej  przyjmują ich Niemcy, Francja i  Belgia.
 
 
 
Delegowanie  pracowników jest  szczególnie  częste  w  takich  sektorach  jak  budownictwo,
przemysł wytwórczy, edukacja, usługi zdrowotne i socjalne oraz usługi dla przedsiębiorstw.
 
Pracownicy delegowani w poszczególnych krajach: infografika
 

Kontakty 
 
 

Więcej informacji
Ścieżka legislacyjna (wersja angielska)
The revision of the posting of workers directive (opracowanie EPRS)
Posting of workers directive - EU legislation in progress (opracowanie EPRS)
Pracownicy delegowani: materiały audiowizualne

Cezary LEWANOWICZ
(+32) 2 28 30297 (BXL)
(+33) 3 881 64407 (STR)
(+32) 498 98 34 02
prasa-PL@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/external/html/postedworkers/index_pl.html#overview
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0070%28COD%29
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/607346/IPOL_BRI(2017)607346_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/582043/EPRS_BRI%282016%29582043_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/posted-workers


Urška DOLINŠEK
+32 228 42626 (BXL)
+33 3881 74466 (STR)
+32 475 784 856
@EPSocialAffairs
empl-press@europarl.europa.eu
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https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/posted-workers-same-work-same-country-same-pay
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https://twitter.com/EPSocialAffairs

