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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 8 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) Ze względu na długi czas trwania 

niektórych przypadków delegowania 

należy określić, że w razie delegowania 

trwającego dłużej niż 24 miesiące za 

państwo, w którym świadczona jest praca, 

uważa się przyjmujące państwo 

członkowskie. Zgodnie z zasadą 

ustanowioną w rozporządzeniu Rzym I 

prawo przyjmującego państwa 

członkowskiego ma zatem zastosowanie 

do umowy o pracę takich pracowników 

delegowanych, o ile strony nie umówiły 

się co do wyboru prawa właściwego. W 
przypadku dokonania innego wyboru nie 

może to jednak prowadzić do pozbawienia 

pracownika ochrony przyznanej mu na 

podstawie przepisów, których nie można 

wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa 

przyjmującego państwa członkowskiego. 

Powinno to mieć zastosowanie od 

momentu rozpoczęcia delegowania, o ile 

oczekuje się, że okres delegowania będzie 

dłuższy niż 24 miesiące, i od pierwszego 

dnia po upływie 24 miesięcy, jeśli 

delegowanie rzeczywiście wykroczy poza 

ten okres. Zasada ta nie wpływa na prawo 
przedsiębiorstwa delegującego 

pracowników na terytorium innego 

państwa członkowskiego do powołania się 

na swobodę świadczenia usług również w 

okolicznościach, kiedy okres delegowania 

(8) Delegowanie ma charakter 

tymczasowy, a pracownik delegowany 

zazwyczaj wraca do kraju pochodzenia po 

zakończeniu pracy, na potrzeby której 

został delegowany. Jednak z uwagi na 
długi czas trwania niektórych delegowań 

oraz ze względu na związek między 

rynkiem pracy kraju przyjmującego a 

pracownikami delegowanymi na tak 

długie okresy konieczne jest 

wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym 

w przypadku delegowania na okres 

dłuższy niż 24 miesiące kraje przyjmujące 

powinny zapewnić, aby przedsiębiorstwa 

delegujące pracowników na ich terytorium 

gwarantowały obligatoryjne stosowanie 

dodatkowego zestawu warunków wobec 

pracowników w państwie członkowskim, w 

którym wykonywana jest praca. 
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przekracza 24 miesiące. Chodzi tu jedynie 

o stworzenie pewności prawa w 

stosowaniu rozporządzenia Rzym I do 

konkretnej sytuacji, a nie zmiana w żaden 

sposób tego rozporządzenia. Pracownik 

skorzysta zwłaszcza z ochrony i korzyści 

wypływających z rozporządzenia Rzym I. 

Or. en 

 

 


