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Objaśnienie używanych znaków 

 * Procedura konsultacji  

 *** Procedura zgody 

 ***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie) 

 ***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie) 

 ***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie) 

 

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 

projekcie aktu) 

 

 

 

 

Poprawki do projektu aktu 

 

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn 
 

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 

kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 

w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 

kursywą w prawej kolumnie. 

 

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 

rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 

odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 

nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz wskazujący obowiązujący akt i 

czwarty wiersz wskazujący przepis tego aktu, którego dotyczy poprawka.  

 

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego 

 

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 

Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 

▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 

tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 

zastąpionego tekstu.  

Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 

wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu. 
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

zmieniającej dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 

1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług 

(COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

(COM(2016)0128), 

– uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 53 ust. 1 i art. 62 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 

Komisję (C8-0114/2016), 

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione – na mocy protokołu nr 2 w sprawie 

stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez Zgromadzenie Narodowe 

Bułgarii, Senat Republiki Czeskiej i Izbę Poselską Republiki Czeskiej, parlament Danii, 

Zgromadzenie Państwowe Estonii, parlament Chorwacji, parlament Łotwy, parlament 

Litwy, parlament Węgier, Senat i Sejm RP, Senat i Izbę Deputowanych Rumunii oraz 

Radę Narodową Słowacji, 

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 14 

grudnia 2016 r.1, 

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 7 grudnia 2016 r.2, 

– uwzględniając art. 59 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinie 

Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jak również Komisji Prawnej 

(A8-0319/2017), 

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu; 

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 

wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;  

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 

i Komisji oraz parlamentom narodowym. 

                                                 
1  Dz.U. C 75 z 10.3.2017, s. 81. 
2  Dz.U. C 185 z 9.6.2017, s. 75. 



 

RR\1137464PL.docx 5/93 PE582.163v02-00 

 PL 

 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Umocowanie 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej, w szczególności jego 

art. 53 ust. 1 i art. 62, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej, w szczególności jego 

art. 53 ust. 1, art. 62 oraz art. 153 ust. 1 lit. 

a) i b) w powiązaniu z art. 153 ust. 2, 

 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Swobodny przepływ pracowników, 

swoboda przedsiębiorczości oraz swoboda 

świadczenia usług są podstawowymi 

zasadami rynku wewnętrznego w Unii 

zawartymi w Traktacie o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej (TFUE). Unia 

opracowuje sposoby wdrożenia tych zasad, 

mających na celu zagwarantowanie 

przedsiębiorstwom równych warunków 

działania oraz poszanowanie praw 

pracowników. 

(1) Swobodny przepływ pracowników, 

swoboda przedsiębiorczości oraz swoboda 

świadczenia usług są podstawowymi 

zasadami rynku wewnętrznego w Unii 

zawartymi w Traktacie o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej (TFUE) i są 

konstytutywne dla działającego rynku 

wewnętrznego. Stosowanie i 

egzekwowanie tych zasad są stale 

ulepszane przez Unię w celu 

zagwarantowania przedsiębiorstwom 

równych warunków działania, zwalczania 

obchodzenia przepisów, poszanowania 
praw pracowniczych, poprawy warunków 

pracy i zwiększania spójności społecznej 

między państwami członkowskimi. 

 

Poprawka   3 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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(2) Swoboda świadczenia usług 

obejmuje prawo przedsiębiorstw do 

świadczenia usług w innym państwie 

członkowskim, do którego mogą one 

tymczasowo delegować swoich 

pracowników w celu świadczenia tam 

przedmiotowych usług. 

(2) Swoboda świadczenia usług 

obejmuje prawo przedsiębiorstw do 

świadczenia usług w innym państwie 

członkowskim, do którego mogą one 

tymczasowo delegować swoich 

pracowników w celu świadczenia tam 

przedmiotowych usług. Zgodnie z art. 56 

TFUE ograniczenia w swobodnym 

świadczeniu usług wewnątrz Unii mają 

zostać zakazane w odniesieniu do 

obywateli państw członkowskich 

prowadzących działalność w państwie 

członkowskim innym niż państwo 

odbiorcy świadczenia. 

 

Poprawka   4 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) Zgodnie z art. 3 TUE Unia promuje 

sprawiedliwość społeczną i ochronę 

socjalną. Zgodnie z art. 9 TFUE Unia ma 

za zadanie wspierać wysoki poziom 

zatrudnienia, zapewniać odpowiednią 

ochronę socjalną i zwalczać wykluczenie 

społeczne. 

(3) Zgodnie z art. 3 TUE Unia promuje 

sprawiedliwość społeczną i ochronę 

socjalną. Zgodnie z art. 9 TFUE Unia ma 

za zadanie wspierać wysoki poziom 

zatrudnienia, zapewniać odpowiednią 

ochronę socjalną i zwalczać wykluczenie 

społeczne, a także promować wysoki 

poziom kształcenia, szkolenia oraz 

ochrony zdrowia ludzkiego. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 3 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (3a) Należy wzmocnić koordynację 

między służbami inspekcji pracy państw 

członkowskich, a także współpracę na 

szczeblu europejskim w dziedzinie walki z 

nadużyciami związanymi z delegowaniem 

pracowników, aby mieć pewność co do 
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prawidłowego stosowania dyrektywy, oraz 

należy sprawdzać, czy składki na 

ubezpieczenia społeczne delegowanych 

pracowników są regularnie odprowadzane 

do organu zarządzającego w państwie 

członkowskim pochodzenia. 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Prawie dwadzieścia lat po przyjęciu 

dyrektywy o delegowaniu pracowników 

należy ocenić, czy nadal zapewnia ona 

właściwą równowagę między 

koniecznością wspierania swobody 

świadczenia usług a potrzebą ochrony praw 

pracowników delegowanych. 

(4) Prawie dwadzieścia lat po przyjęciu 

dyrektywy i w świetle potwierdzonych 

przypadków nadużyć konieczny jest 

przegląd dyrektywy o delegowaniu 

pracowników oraz ocena, czy nadal 

zapewnia ona właściwą równowagę 

między koniecznością wspierania swobody 

świadczenia usług i zapewnienia 

sprzyjającego klimatu biznesowego i 

równych warunków działania 

pracownikom i przedsiębiorstwom 

prowadzącym działalność na rynku 

wewnętrznym a potrzebą ochrony praw 

pracowników delegowanych. Pilnie 

potrzebne jest wyjaśnienie przepisów, 

upewnienie się co do ich jednolitego 

stosowania i zapewnienie prawdziwej 

pozytywnej konwergencji społecznej. 

Równolegle do przeglądu dyrektywy 

96/71/WE należy objąć priorytetem 

wdrożenie i egzekwowanie przepisów 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2014/67/UE1a. 

 ___________________ 

 1a. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. 

w sprawie egzekwowania dyrektywy 

96/71/WE dotyczącej delegowania 

pracowników w ramach świadczenia 

usług, zmieniająca rozporządzenie (UE) 

nr 1024/2012 w sprawie współpracy 

administracyjnej za pośrednictwem 

systemu wymiany informacji na rynku 
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wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie 

IMI”) (Dz.U. L 159 z 28.5.2014, s. 11). 

 

Poprawka   7 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (4a) Nadal brakuje dostatecznych i 

dokładnych danych w obszarze 

delegowania pracowników, szczególnie 

jeżeli chodzi o informacje na temat liczby 

pracowników delegowanych w 

poszczególnych sektorach zatrudnienia i 

poszczególnych państwach członkowskich. 

Ważne jest, aby Komisja rozpoczęła 

gromadzenie i monitorowanie takich 

danych oraz przeprowadziła ocenę 

skutków w obszarze delegowania 

pracowników. 

 

Poprawka   8 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Zasada równego traktowania i 

zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji ze 

względu na przynależność państwową są 

zawarte w prawie UE od podpisania 

traktatów założycielskich. Zasada równej 

płacy znalazła się w prawie wtórnym i 

dotyczy nie tylko równości kobiet i 

mężczyzn, ale także pracowników 

najemnych zatrudnionych na czas 

określony i porównywalnych pracowników 

zatrudnionych na czas nieokreślony, 

pracowników zatrudnionych w niepełnym i 

pełnym wymiarze godzin czy 

pracowników tymczasowych i 

porównywalnych stałych pracowników 

zatrudnionych w przedsiębiorstwie 

(5) Zasada równego traktowania i 

zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji ze 

względu na przynależność państwową są 

zawarte w prawie UE od podpisania 

traktatów założycielskich i mają 

zastosowanie również do przedsiębiorstw 

świadczących usługi transgraniczne. 

Zasada równej płacy znalazła się w prawie 

wtórnym i dotyczy nie tylko równości 

kobiet i mężczyzn, ale także pracowników 

najemnych zatrudnionych na czas 

określony i porównywalnych pracowników 

zatrudnionych na czas nieokreślony, 

pracowników zatrudnionych w niepełnym i 

pełnym wymiarze godzin czy 

pracowników tymczasowych i 

porównywalnych stałych pracowników 
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użytkownika. zatrudnionych w przedsiębiorstwie 

użytkownika. Obejmuje to zakaz wszelkich 

środków, które mogą powodować 

bezpośrednią lub pośrednią dyskryminację 

obywateli. Przy stosowaniu tych zasad 

należy brać pod uwagę przedmiotowe 

orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej.  

 

Poprawka   9Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) Rozporządzenie Rzym I zasadniczo 

umożliwia pracodawcom i pracownikom 

wybór prawa mającego zastosowanie do 

umowy o pracę. Pracownik nie może 

jednak zostać pozbawiony ochrony 

przysługującej mu na podstawie 

bezwzględnie obowiązujących przepisów 

państwa, w którym jest świadczona praca 

albo – gdy takiego brak – z którego 

pracownik zazwyczaj świadczy pracę. W 

przypadku braku wyboru umowa podlega 

prawu państwa w którym jest świadczona 

praca albo – gdy takiego brak – z którego 

pracownik zazwyczaj świadczy pracę w 

wykonaniu umowy. 

(6) Rozporządzenie Rzym I zasadniczo 

umożliwia pracodawcom i pracownikom 

wybór prawa mającego zastosowanie do 

umowy o pracę. Pracownik nie może 

jednak zostać pozbawiony ochrony 

przysługującej mu na podstawie 

bezwzględnie obowiązujących przepisów 

państwa, w którym jest świadczona praca 

albo – gdy takiego brak – z którego 

pracownik zazwyczaj świadczy pracę. W 

przypadku braku wyboru umowa podlega 

prawu państwa w którym jest świadczona 

praca albo – gdy takiego brak – z którego 

pracownik zazwyczaj świadczy pracę w 

wykonaniu umowy. Rozporządzenie Rzym 

I stanowi również, że tymczasowego 

zatrudnienia pracownika w innym 

państwie nie należy uważać za zmianę 

państwa, w którym zazwyczaj świadczona 

jest praca. Niniejsza dyrektywa zapewnia 

pewność prawa w stosowaniu 

rozporządzenia Rzym I do konkretnej 

sytuacji, przy czym samego 

rozporządzenia w żaden sposób nie 

zmienia. Pracownik będzie korzystać 

zwłaszcza z ochrony i korzyści 

wypływających z rozporządzenia Rzym I. 

  

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący dyrektywy 
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Motyw 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Rozporządzenie Rzym I stanowi, że 

za zmianę państwa, w którym zazwyczaj 

świadczona jest praca, nie uważa się 

tymczasowego zatrudnienia w innym 

państwie. 

skreśla się 

 

Poprawka  11 

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) Ze względu na długi czas trwania 

niektórych przypadków delegowania 

konieczne jest zaznaczenie, że 

delegowanie ma charakter tymczasowy.  

W związku z tym wszystkie mające 

zastosowanie warunki zatrudnienia 

państwa członkowskiego, do którego 

pracownik został delegowany, powinny 

mieć zastosowanie również po upływie 24 

miesięcy, z wyjątkiem warunków 

dotyczących zawarcia i zakończenia 

umowy o pracę. 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 

przekracza 24 miesiące. W przypadku 

delegowania na dłuższy okres należy 

przewidzieć możliwość wydłużenia tego 

okresu przez przedsiębiorstwa w oparciu o 

uzasadniony wniosek przedstawiony 

właściwemu organowi państwa 

członkowskiego, do którego pracownik 

został delegowany. 
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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. 

 

Poprawka   12 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Zgodnie z utrwalonym 

orzecznictwem swoboda świadczenia usług 

może być ograniczona wyłącznie 

uzasadnionym nadrzędnym interesem 

publicznym, a względy te muszą być 

proporcjonalne i konieczne. 

(9) Zgodnie z utrwalonym 

orzecznictwem swoboda świadczenia usług 

może być ograniczona wyłącznie 

uzasadnionym nadrzędnym interesem 

publicznym, a względy te muszą być 

konieczne i proporcjonalne.  

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 10 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Z uwagi na wysoce mobilny charakter 

pracy w międzynarodowym transporcie 

drogowym wdrożenie dyrektywy o 

delegowaniu pracowników budzi 

szczególne wątpliwości i problemy 

prawne, zwłaszcza w przypadkach, w 

których związek z danym państwem 

członkowskim jest niewystarczający. 

Najwłaściwsze byłoby, aby kwestie te 

zostały ujęte w przepisach dotyczących 

poszczególnych sektorów oraz w innych 

unijnych inicjatywach ukierunkowanych 

na funkcjonowanie wewnętrznego rynku 

transportu drogowego. 

(10) Z uwagi na wysoce mobilny 

charakter pracy w międzynarodowym 

transporcie drogowym wdrożenie 

dyrektywy o delegowaniu pracowników w 

tym sektorze budzi szczególne wątpliwości 

i problemy prawne, które zostały 

omówione we wniosku Komisji 

dotyczącym dyrektywy zmieniającej 

dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do 

wymogów w zakresie egzekwowania 

prawa oraz ustanawiającej szczegółowe 

zasady w odniesieniu do dyrektywy 

96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE 

dotyczącej delegowania kierowców w 

sektorze transportu drogowego 

[COD(2017)0121], której celem jest 

ustanowienie przepisów dotyczących 
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poszczególnych sektorów. 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 11 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) Na konkurencyjnym rynku 

wewnętrznym usługodawcy konkurują nie 

tylko pod kątem kosztów płacy, lecz 

również pod kątem wydajności i 

skuteczności lub jakości i innowacyjności 

ich towarów i usług. 

(11) Na rzeczywiście zintegrowanym i 

konkurencyjnym rynku wewnętrznym 

usługodawcy konkurują w oparciu o takie 

czynniki jak wydajność, skuteczność, 

wykształcenie i kwalifikacje siły roboczej, 

a także jakość i innowacyjność ich 

towarów i usług. 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 12 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Do kompetencji państw 

członkowskich należy ustanowienie 

przepisów dotyczących wynagrodzenia 

zgodnie z ich prawem i praktyką. 

Zastosowanie przepisów krajowych 

dotyczących wynagrodzenia do 

pracowników delegowanych musi jednak 

być uzasadnione koniecznością ochrony 

pracowników delegowanych i nie może w 

sposób nieproporcjonalny ograniczać 

transgranicznego świadczenia usług. 

(12) Do wyłącznych kompetencji państw 

członkowskich należy ustanowienie 

przepisów dotyczących wynagrodzenia 

zgodnie z ich prawem krajowym i praktyką 

krajową . Kształtowanie wynagrodzeń 

stanowi wyłączną kompetencję państw 

członkowskich i partnerów społecznych. 

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie 

podważać krajowych systemów 

kształtowania płac i swobody 

zaangażowanych stron. 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 13 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Elementy składowe wynagrodzenia 

gwarantowanego prawem krajowym lub 

mającymi powszechnie zastosowanie 

(13) Elementy składowe wynagrodzenia, 

metoda stosowana do obliczania 

należnego wynagrodzenia, a w 
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układami zbiorowymi powinny być jasne i 

przejrzyste dla wszystkich usługodawców. 

Jest zatem uzasadnione, aby nałożyć na 

państwa członkowskie obowiązek 

publikacji elementów składowych 

wynagrodzenia na jednej stronie 

internetowej, o której mowa w art. 5 

dyrektywy o egzekwowaniu. 

odpowiednich przypadkach również 

kryteria klasyfikacji do różnych kategorii 

płacowych powinny być jasne i przejrzyste 

dla wszystkich usługodawców i 

pracowników delegowanych. Do celów 

obliczania wynagrodzenia należy brać pod 

uwagę wszystkie obowiązkowe elementy 

składowe określone w prawie, mające 

zastosowanie układy zbiorowe lub 

orzeczenia arbitrażowe, pod warunkiem, 

że te elementy mają zastosowanie również 

na szczeblu lokalnym. Jest zatem 

uzasadnione, aby nałożyć na państwa 

członkowskie obowiązek publikacji 

elementów składowych wynagrodzenia 

zdefiniowanych w mających zastosowanie 

przepisach i układach zbiorowych na 

jednej stronie internetowej, o której mowa 

w art. 5 dyrektywy o egzekwowaniu, 

ponieważ przejrzystość i dostęp do 

informacji to elementy o kluczowym 

znaczeniu dla zachowania pewności 

prawa i jego egzekwowania. Informacje 

udostępniane na jednej oficjalnej 

krajowej stronie internetowej są zgodne z 

prawem krajowym i praktyką krajową 

oraz z poszanowaniem autonomii 

partnerów społecznych. Każde państwo 

członkowskie zapewnia sprawne 

funkcjonowanie i bieżącą aktualizację tej 

strony internetowej.  

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 13 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (13a) Dyrektywa 2014/67/UE przewiduje 

szereg przepisów służących zapewnieniu, 

aby zasady dotyczące delegowania 

pracowników były egzekwowane i 

przestrzegane przez wszystkich 

usługodawców. W art. 4 dyrektywy 

2014/67/UE zawarto wykaz elementów, 

jakie zostaną ocenione w celu ustalenia, 

czy delegowanie jest rzeczywiste, a także w 
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celu zapobiegania nadużyciom oraz 

obchodzeniu prawa. 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 13 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (13b) Przed rozpoczęciem delegowania 

pracodawcy winni podjąć odpowiednie 

działania w celu przekazania 

podstawowych informacji na temat 

warunków zatrudnienia zgodnie z 

dyrektywą Rady 91/533/EWG w 

odniesieniu do delegowania. 

 _________________ 

 1a Dyrektywa Rady 91/533/EWG w 

sprawie obowiązku pracodawcy 

dotyczącego informowania pracowników 

o warunkach stosowanych do umowy lub 

stosunku pracy (Dz.U. L 288 z 18.10.1991, 

s. 32). 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 13 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (13c) Niniejsza dyrektywa ustala 

zrównoważone ramy dotyczące swobody 

świadczenia usług i ochrony 

delegowanych pracowników, które są 

niedyskryminujące, przejrzyste i 

proporcjonalne, przy jednoczesnym 

poszanowaniu różnorodności krajowych 

stosunków pracy. Niniejsza dyrektywa nie 

stanowi przeszkody dla stosowania 

warunków zatrudnienia korzystniejszych 

dla pracowników delegowanych. 
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Poprawka  20 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 13 d (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (13d) Niniejsza dyrektywa nie powinna 

w żaden sposób wpływać na korzystanie z 

praw podstawowych uznanych 

w państwach członkowskich i na szczeblu 

Unii, w tym z prawa lub swobody 

podejmowania strajku lub innych działań 

objętych szczególnymi systemami 

stosunków pracy w państwach 

członkowskich, zgodnie z krajowym 

prawem lub krajową praktyką. Dyrektywa 

ta nie narusza również prawa do 

negocjowania, zawierania i egzekwowania 

układów zbiorowych oraz podejmowania 

działań zbiorowych zgodnie z prawem 

krajowym lub praktyką krajową. 

 

Poprawka   21 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 14 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) Przepisy ustawowe, wykonawcze i 

administracyjne lub układy zbiorowe 

mające zastosowanie w państwach 

członkowskich mogą zapewnić, aby 

podwykonawstwo nie dawało 

przedsiębiorstwom możliwości uniknięcia 

przepisów gwarantujących niektóre 

warunki zatrudnienia obejmujące 

wynagrodzenie. W przypadku gdy takie 

przepisy dotyczące wynagrodzenia istnieją 

na poziomie krajowym, państwo 

członkowskie może je stosować w sposób 

niedyskryminujący do przedsiębiorstw 

delegujących pracowników na jego 

terytorium, pod warunkiem że nie 

ograniczają w sposób nieproporcjonalny 

transgranicznego świadczenia usług. 

(14) Przepisy ustawowe i wykonawcze 

oraz praktyki krajowe takie jak przepisy 
administracyjne lub układy zbiorowe 

mające zastosowanie w państwach 

członkowskich mogą zapewnić, aby 

podwykonawstwo nie dawało 

przedsiębiorstwom możliwości uniknięcia 

przepisów gwarantujących niektóre 

warunki zatrudnienia obejmujące 

wynagrodzenie. W przypadku gdy takie 

przepisy dotyczące wynagrodzenia istnieją 

na poziomie krajowym, państwo 

członkowskie może je stosować w sposób 

niedyskryminujący do przedsiębiorstw 

delegujących pracowników na jego 

terytorium. 
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Poprawka   22 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 14 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (14a) Z myślą o przeciwdziałaniu 

nadużyciom w sytuacjach 

podwykonawstwa oraz w celu ochrony 

praw pracowników delegowanych 

państwa członkowskie powinny zgodnie z 

prawem krajowym i praktykami 

krajowymi dopilnować, aby pracownicy 

delegowani otrzymywali wszystkie należne 

im uprawnienia. 

 

Poprawka   23 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 14 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (14b) Państwa członkowskie powinny 

egzekwować w sposób konsekwentny i 

spójny istniejące przepisy i zasady 

dotyczące podwykonawstwa. 

Poprawka   24 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 15 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) W dyrektywie Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2008/104/WE w 

sprawie pracy tymczasowej wyrażona jest 

zasada, że podstawowe warunki pracy i 

zatrudnienia pracowników tymczasowych 

odpowiadają co najmniej warunkom, jakie 

miałyby zastosowanie, gdyby zostali oni 

bezpośrednio zatrudnieni przez to 

przedsiębiorstwo na tym samym 

stanowisku. Zasada ta powinna mieć 

również zastosowanie do pracowników 

tymczasowych delegowanych do innego 

(15) W dyrektywie Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2008/104/WE w 

sprawie pracy tymczasowej wyrażona jest 

zasada, że podstawowe warunki pracy i 

zatrudnienia pracowników tymczasowych 

odpowiadają co najmniej warunkom, jakie 

miałyby zastosowanie, gdyby zostali oni 

bezpośrednio zatrudnieni przez to 

przedsiębiorstwo na tym samym 

stanowisku. Zasada ta powinna mieć 

również zastosowanie do pracowników 

tymczasowych delegowanych do innego 
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państwa członkowskiego. państwa członkowskiego. Państwa 

członkowskie powinny zapewnić równe 

traktowanie między delegowanymi 

pracownikami tymczasowymi a 

pracownikami tymczasowymi 

zatrudnionymi w kraju. 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 (nowy) 

Dyrektywa 96/71/WE 

Artykuł 1 – ustęp 3 – litera c 

 

Obowiązujący tekst Poprawka 

 (Nie dotyczy polskiej wersji językowej) 

   

„c) jako przedsiębiorstwo pracy 

tymczasowej lub agencja wynajmująca 

personel wynajmuje pracownika 

przedsiębiorstwu, prowadzącemu 

działalność gospodarczą lub działającemu 

na terytorium Państwa Członkowskiego, o 

ile przez cały okres delegowania istnieje 

stosunek pracy pomiędzy 

przedsiębiorstwem pracy tymczasowej lub 

agencją wynajmującą a pracownikiem.” 

    

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 a (nowy) 

Dyrektywa 96/71/WE 

Artykuł 1 – ustęp 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 -1a)  w art. 1 dodaje się ustęp w 

brzmieniu: 

 „4a. Niniejsza dyrektywa w żaden 

sposób nie wpływa na korzystanie z praw 

podstawowych uznanych w państwach 

członkowskich i na szczeblu Unii, w tym z 

prawa lub swobody podejmowania strajku 

lub innych działań objętych szczególnymi 
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systemami stosunków pracy w państwach 

członkowskich, zgodnie z krajowym 

prawem lub krajową praktyką. Dyrektywa 

ta nie narusza również prawa do 

negocjowania, zawierania i egzekwowania 

układów zbiorowych oraz podejmowania 

działań zbiorowych zgodnie z prawem 

krajowym lub praktyką krajową. 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Dyrektywa 96/71/WE 

Artykuł 2 a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 2a Artykuł 2a 

Okres delegowania przekraczający 24 

miesiące 

Okres delegowania przekraczający 24 

miesiące 

1. Kiedy zakładany lub rzeczywisty 

okres delegowania przekracza 24 miesiące, 

za państwo, w którym wykonywana jest 

normalnie praca, uważa się państwo 

członkowskie, na którego terytorium 

delegowany jest pracownik. 

1. Delegowanie pracowników ma 

charakter tymczasowy. Kiedy zakładany 

lub rzeczywisty okres delegowania 

przekracza 24 miesiące, państwo 

członkowskie zapewnia, by 

przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 1 

ust. 1, gwarantowały pracownikom 

delegowanym na ich terytorium poza 

warunkami zatrudnienia, o których mowa 

w ust. 1 niniejszego artykułu, i bez 

względu na to, jakie prawo stosuje się w 

odniesieniu do stosunku pracy, wszystkie 

warunki zatrudnienia  mające 

zastosowanie w państwie członkowskim, w 

którym świadczone są usługi, jeśli są 

korzystniejsze dla pracownika niż warunki 

zgodne z prawem, na mocy którego 

zawarto umowę o pracę, z wyjątkiem 

warunków dotyczących zawarcia i 

zakończenia umowy o pracę.  

2. Do celów ustępu 1 w przypadku 

zastępowania pracowników delegowanych 

wykonujących te same zadania w tym 

samym miejscu należy wziąć pod uwagę 

łączny okres delegowania danych 

2. Do celów ustępu 1 w przypadku 

zastępowania pracowników delegowanych 

wykonujących te same zadania w tym 

samym miejscu należy wziąć pod uwagę 

łączny okres delegowania danych 
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pracowników w odniesieniu do 

pracowników, których rzeczywisty okres 

delegowania wynosi przynajmniej sześć 

miesięcy. 

pracowników. 

 2a. Państwo członkowskie, w którym 

świadczone są usługi, może na podstawie 

uzasadnionego wniosku usługodawcy 

przedłużyć okres, przed którym 

gwarantowane są warunki zatrudnienia 

mające zastosowanie w tym państwie 

członkowskim zgodnie z ust. 1 z uwagi na 

fakt, że usługi świadczone przez to 

przedsiębiorstwo mają utrzymać charakter 

tymczasowy przez dłuższy okres czasu.  

 Państwo członkowskie rozpatruje tego 

rodzaju wnioski w sposób proporcjonalny, 

niedyskryminacyjny i terminowy, a także 

uzasadnia swoją decyzję. Jeżeli państwo 

członkowskie przystanie na taki wniosek, 

przedsiębiorstwo przedstawia aktualne 

informacje na temat bieżącej sytuacji co 

12 miesięcy do końca okresu świadczenia 

danych usług. 

 Właściwe organy w przyjmującym 

państwie członkowskim podejmują decyzję 

w sprawie tego rodzaju wniosków zgodnie 

z art. 4 dyrektywy 2014/67/UE, z 

rozporządzeniem 883/2004/WE oraz w 

uzasadniony, proporcjonalny i 

niedyskryminujący sposób.  

 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a 

Dyrektywa 96/71/WE 

Artykuł 3 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie zapewniają, 

aby, bez względu na to, jakie prawo stosuje 

się w odniesieniu do stosunku pracy, 

przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 1 

ust. 1, gwarantowały pracownikom 

delegowanym na ich terytorium warunki 

1. Państwa członkowskie zapewniają, 

aby, bez względu na to, jakie prawo stosuje 

się w odniesieniu do stosunku pracy, 

przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 1 

ust. 1, gwarantowały pracownikom 

delegowanym na ich terytorium równe 
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zatrudnienia, obejmujące następujące 

zagadnienia, które w państwie 

członkowskim, gdzie wykonywana jest 

praca, ustalone są przez: 

warunki zatrudnienia, które obejmują 

następujące zagadnienia ustalone w 

państwie członkowskim, gdzie 

wykonywana jest praca, przez:  

– przepisy prawne, wykonawcze lub 

administracyjne lub 

– przepisy prawne, wykonawcze lub 

administracyjne lub 

– układy (umowy) zbiorowe lub 

orzeczenia arbitrażowe uznane za 

powszechnie stosowane w rozumieniu ust. 

8: 

– układy (umowy) zbiorowe lub 

orzeczenia arbitrażowe w rozumieniu ust. 8 

i 8a: 

a) maksymalne okresy pracy i 

minimalne okresy wypoczynku; 

a) maksymalne okresy pracy i 

minimalne okresy wypoczynku, w tym 

szczególne środki dotyczące pracy nocnej, 

pracy wykonywanej w weekendy i święta 

oraz pracy zmianowej; 

b) minimalny wymiar płatnych 

urlopów rocznych; 

b) minimalny wymiar płatnych 

urlopów rocznych; 

c) wynagrodzenie wraz ze stawką za 

godziny nadliczbowe; niniejszy podpunkt 

nie ma zastosowania do uzupełniających 

zakładowych systemów emerytalnych; 

c) wynagrodzenie wraz ze stawką za 

godziny nadliczbowe; niniejszy podpunkt 

nie ma zastosowania do uzupełniających 

zakładowych systemów emerytalnych; 

d) warunki wynajmu pracowników, w 

szczególności przez przedsiębiorstwa pracy 

tymczasowej; 

d) warunki wynajmu pracowników, w 

szczególności przez przedsiębiorstwa pracy 

tymczasowej; 

e) zdrowie, bezpieczeństwo i higiena 

w miejscu pracy; 

e) zdrowie, bezpieczeństwo i higiena 

w miejscu pracy; 

f) środki ochronne stosowane w 

odniesieniu do warunków zatrudnienia 

kobiet ciężarnych lub kobiet tuż po 

urodzeniu dziecka, dzieci i młodzieży; 

f) środki ochronne stosowane w 

odniesieniu do warunków zatrudnienia 

kobiet ciężarnych lub kobiet tuż po 

urodzeniu dziecka, dzieci i młodzieży; 

g) równość traktowania kobiet i 

mężczyzn, a także inne przepisy w zakresie 

niedyskryminacji. 

g) równość traktowania kobiet i 

mężczyzn, a także inne przepisy w zakresie 

niedyskryminacji; 

 ga) warunki zakwaterowania 

pracowników; 

 gb) dodatki na potrzeby pokrywania 

wydatków związanych z podróżą, 

wyżywieniem i zakwaterowaniem dla 

pracowników przebywających poza 

zwyczajowym miejscem pracy. 

Do celów niniejszej dyrektywy 

wynagrodzenie oznacza wszystkie 

elementy wynagrodzenia obowiązkowe na 

mocy krajowych przepisów ustawowych, 

Do celów niniejszej dyrektywy pojęcie 

wynagrodzenia definiuje się zgodnie z 

prawem lub praktyką państwa 

członkowskiego, na którego terytorium 
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wykonawczych i administracyjnych, 

układów zbiorowych lub orzeczeń 

arbitrażowych, które zostały uznane za 

powszechnie stosowane lub, w przypadku 

braku systemu uznawania układów 

zbiorowych lub orzeczeń arbitrażowych za 

powszechnie stosowane, innych układów 

zbiorowych lub orzeczeń arbitrażowych w 

zrozumieniu ust. 8 drugiego akapitu, w 

państwie członkowskim, na którego 

terytorium pracownik jest delegowany. 

pracownik jest delegowany.  

Państwa członkowskie publikują na jednej 

oficjalnej krajowej stronie internetowej, o 

której mowa w art. 5 dyrektywy 

2014/67/UE, elementy składowe 

wynagrodzenia zgodnie z lit. c). 

Państwa członkowskie publikują, zgodnie z 

prawem krajowym i praktyką krajową, bez 

zbędnej zwłoki oraz w sposób przejrzysty 
na jednej oficjalnej krajowej stronie 

internetowej oraz za pośrednictwem 

innych stosownych środków, zgodnie z art. 

5 ust. 2 dyrektywy 2014/67/UE, elementy 

składowe wynagrodzenia zgodnie z lit. c) 

niniejszego ustępu. Państwa członkowskie 

zapewniają, aby informacje publikowane 

na jednej oficjalnej krajowej stronie 

internetowej były dokładne i aktualne. 

Komisja podaje na swojej stronie 

internetowej listę adresów tych 

oficjalnych krajowych stron 

internetowych. 

 Uznaje się, że przedsiębiorstwo nie jest 

odpowiedzialne za niezastosowanie lub 

nieprawidłowe zastosowanie takich 

elementów, jeżeli informacje 

udostępnione na jednej oficjalnej 

krajowej stronie internetowej są 

nieprawidłowe lub są podane w sposób 

nieprawidłowy przed rozpoczęciem 

delegowania. 

 Aby uniknąć podwójnych płatności, żaden 

z przepisów niniejszego artykułu nie 

uprawnia delegowanego pracownika do 

wielokrotnego otrzymania wypłaty w 

odniesieniu do jakiegokolwiek elementu 

wynagrodzenia, dodatków lub wydatków 

związanych z pracą poza zwyczajowym 

miejscem pracy. Pracownik podlega 

warunkom zatrudnienia, które są dla 

niego korzystniejsze. 
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Poprawka  29 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera b 

Dyrektywa 96/71/WE 

Artykuł 3 – ustęp 1 a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1a. Jeśli zgodnie z przepisami 

ustawowymi, wykonawczymi i 

administracyjnymi lub umowami 

zbiorowymi przedsiębiorstwa mające 

siedzibę na terytorium państwa 

członkowskiego muszą zlecać 

podwykonawstwo w kontekście 

zobowiązań wynikających z umowy 

jedynie przedsiębiorstwom, które 

gwarantują określone warunki 

zatrudnienia obejmujące wynagrodzenie, 

państwo członkowskie może zapewnić – na 

zasadach niedyskryminacji i 

proporcjonalności – aby takie 

przedsiębiorstwa obowiązywały te same 

zasady odnośnie do zlecania 

podwykonawstwa przedsiębiorstwom, o 

których mowa w art. 1 ust. 1, delegującym 

swoich pracowników na ich terytorium. 

1a. Jeśli zgodnie z przepisami 

ustawowymi, wykonawczymi i 

administracyjnymi lub umowami 

zbiorowymi przedsiębiorstwa mające 

siedzibę na terytorium państwa 

członkowskiego muszą zlecać 

podwykonawstwo w kontekście 

zobowiązań wynikających z umowy 

jedynie przedsiębiorstwom, które 

gwarantują określone warunki 

wynagrodzenia, państwo członkowskie 

może objąć – na zasadach 

niedyskryminacji i proporcjonalności – 

przedsiębiorstwa delegujące pracowników 

na jego terytorium takimi samymi 

zasadami. Tego rodzaju wymogi mają 

zastosowanie wyłącznie do pracowników 

podwykonawcy, którzy są delegowani na 

terytorium tego państwa członkowskiego. 

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera b a (nowa) 

Dyrektywa 96/71/WE 

Artykuł 3 – ustęp 1 a a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) dodaje się ustęp w brzmieniu: 

 „1aa. W przypadku podwykonawstwa 

przed rozpoczęciem umowy o świadczenie 

usług wykonawca informuje na piśmie 

usługodawcę z innego państwa 

członkowskiego o mających zastosowanie 

warunkach zatrudnienia w odniesieniu do 

wynagrodzenia.” 
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Poprawka  31 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera b b (nowa) 

Dyrektywa 96/71/WE 

Artykuł 3 – ustęp 1 a b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 bb) dodaje się ustęp w brzmieniu: 

 „1ab. Państwa członkowskie informują 

Komisję o każdym środku, o którym mowa 

w niniejszym artykule. Komisja informuje 

inne państwa członkowskie o takich 

środkach.”  

 

Poprawka  32 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera c a (nowa) 

Dyrektywa 96/71/WE 

Artykuł 3 – ustęp 7 – akapit 2 

 

Obowiązujący tekst Poprawka 

 ca) ust. 7 akapit drugi otrzymuje 

brzmienie: 

„Dodatki właściwe delegowaniu należy 

uważać za część płacy minimalnej, o ile 

nie są wypłacane z tytułu zwrotu 

wydatków faktycznie poniesionych na 

skutek delegowania, takich jak koszty 

podróży, wyżywienia i zakwaterowania. ” 

„Dodatki właściwe dla delegowania 

uznaje się za część wynagrodzenia, chyba 

że są wypłacane z tytułu zwrotu wydatków 

faktycznie poniesionych w związku z 

delegowaniem, takich jak koszty podróży, 

wyżywienia i zakwaterowania. W takim 

przypadku są one pokrywane przez 

pracodawcę i nie są odliczane od 

wynagrodzenia.”  

 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera c b (nowa) 
Dyrektywa 96/71/WE 

Artykuł 3 – ustęp 8 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 cb) dodaje się ustęp w brzmieniu:  

 
8a. „Państwa członkowskie mogą też – 

jeśli tak zadecydują – zgodnie z prawem 

krajowym i praktyką krajową oraz na 

zasadzie niedyskryminacji oprzeć się na 

układach zbiorowych lub orzeczeniach 

arbitrażowych, które zgodnie z definicją 

ustaloną przez państwo członkowskie, 

gdzie wykonywana jest praca, są 

reprezentatywne dla obszaru 

geograficznego, zawodu lub danego 

sektora i które oferują najkorzystniejsze 

warunki zatrudnienia pracownika. 

 Państwa członkowskie dopilnowują, aby 

informacje o ewentualnych układach 

zbiorowych lub orzeczeniach 

arbitrażowych były dostępne na jednej 

oficjalnej krajowej stronie internetowej. 

Tego rodzaju układy zbiorowe mają 

zastosowanie do delegowanych 

pracowników, pod warunkiem że są one 

opublikowane na jednej oficjalnej 

krajowej stronie internetowej.  

 Uznaje się, że przedsiębiorstwo nie jest 

odpowiedzialne za niezastosowanie lub 

nieprawidłowe zastosowanie takich 

układów zbiorowych lub orzeczeń 

arbitrażowych, jeżeli informacje 

udostępnione na jednej oficjalnej 

krajowej stronie internetowej są 

nieprawidłowe lub są podane w sposób 

nieprawidłowy przed rozpoczęciem 

delegowania.” 

 

Poprawka  34 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera d 

Dyrektywa 96/71/WE 

Artykuł 3 – ustęp 9 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) skreśla się ustęp 9. d)  ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

 „Dodatkowo w stosunku do warunków, o 

których mowa w ust. 1 niniejszego 

artykułu, państwa członkowskie mogą 

postanowić, że przedsiębiorstwa, o których 

mowa w art. 1 ust. 1, muszą 

zagwarantować pracownikom, o których 

mowa w art. 1 ust. 3 lit. c), takie same 

warunki mające zastosowanie do 

pracowników tymczasowych w państwie 

członkowskim, na terytorium którego 

wykonywana jest praca. 

 Przedsiębiorstwa oferujące zatrudnienie 

czasowe lub agencje pośrednictwa pracy w 

państwie członkowskim mogą delegować 

pracownika do przedsiębiorstwa 

korzystającego z ich usług, które posiada 

siedzibę lub prowadzi działalność w innym 

państwie członkowskim, pod warunkiem 

że przedsiębiorstwo korzystające z usług 

posiada siedzibę w państwie 

członkowskim, do którego pracownik jest 

delegowany. W przeciwnym razie, za 

państwo, w którym wykonywana jest 

normalnie praca, uważa się państwo 

członkowskie, na którego terytorium 

delegowany jest pracownik, bez 

uszczerbku dla warunków zatrudnienia, 

które są korzystniejsze dla pracownika.”  

 

Poprawka  35 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera d a (nowa) 

Dyrektywa 96/71/WE 

Artykuł 3 – ustęp 10 

 

Obowiązujący tekst Poprawka 

 da) ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

10. Niniejsza dyrektywa nie stanowi 

przeszkody w stosowaniu przez Państwa 

Członkowskie, w oparciu o zasadę 

równego traktowania, zgodnie z 

10. Niniejsza dyrektywa nie wyklucza 

stosowania przez państwa członkowskie, 

zgodnie z Traktatem oraz z prawem 

krajowym i praktyką krajową, wobec 
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Traktatem i w odniesieniu do 

przedsiębiorstw krajowych: 

przedsiębiorstw krajowych oraz 

przedsiębiorstw z innych państw 

prowadzących działalność na ich 

terytorium warunków zatrudnienia 

dotyczących zagadnień innych niż 

wskazane w ust. 1 akapit pierwszy, w 

przypadku przepisów polityki publicznej. 

-  warunków zatrudnienia 

dotyczących dziedzin innych niż wskazane 

w pierwszym akapicie ust. 1, w przypadku 

przepisów polityki publicznej; 

 

-  warunków pracy i zatrudnienia 

ustalonych w umowach zbiorowych lub 

orzeczeniach arbitrażowych w rozumieniu 

ust. 8 i dotyczących innych rodzajów 

działalności niż wymienione w 

Załączniku. 

 

 Dla celów niniejszej dyrektywy przepisy 

polityki publicznej obejmują środki 

niedyskryminujące podejmowane w 

interesie publicznym, w tym środki w 

obszarach ochrony pracowników, 

równego traktowania, uczciwej 

konkurencji i prawidłowego 

funkcjonowania rynku pracy. Tego 

rodzaju środki nie służą celom 

gospodarczym. 

 

Poprawka  36 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera e 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e)  skreśla się ust. 10 akapit drugi.  skreśla się 

 

Poprawka  37 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy) 

Dyrektywa 96/71/WE 

Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 
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Obowiązujący tekst Poprawka 

 2a) w art. 4 ust. 2 akapit pierwszy 

otrzymuje brzmienie: 

Państwa Członkowskie powinny 

przewidzieć współpracę pomiędzy 

urzędami, które zgodnie z prawodawstwem 

krajowym są odpowiedzialne za 

nadzorowanie warunków pracy i 

zatrudnienia, o których mowa w art. 3. 

Współpraca owa będzie polegać w 

szczególności na udzielaniu przez 

powyższe urzędy informacji na temat 

wynajmowania pracowników wraz z 

informacjami o wyraźnych wykroczeniach 

lub o domniemanych przypadkach 

nielegalnej działalności wykraczającej 

poza granice państwowe. 

Państwa członkowskie powinny 

przewidzieć współpracę pomiędzy 

urzędami, które zgodnie z prawodawstwem 

krajowym są odpowiedzialne za 

nadzorowanie warunków pracy i 

zatrudnienia, o których mowa w art. 3. 

Współpraca owa będzie polegać w 

szczególności na udzielaniu przez 

powyższe urzędy informacji na temat 

wynajmowania pracowników oraz na 

zwalczaniu wyraźnych wykroczeń lub 

domniemanych przypadków nielegalnej 

działalności, takich jak wykraczające poza 

granice państwowe przypadki pracy 

nierejestrowanej i fikcyjnego 

samozatrudnienia. Tego rodzaju 

współpraca wspierana jest za 

pośrednictwem europejskiej platformy na 

rzecz zwalczania pracy nierejestrowanej.  

 Jeżeli biuro łącznikowe lub właściwy 

organ krajowy w państwie członkowskim, 

z którego pracownik jest delegowany, nie 

posiada informacji wymaganych przez 

właściwy organ w przyjmującym państwie 

członkowskim, zwraca się o te informacje 

do innych władz lub organów. Komisja 

jest informowana w przypadku 

powtarzających się opóźnień w 

dostarczaniu informacji przyjmującemu 

państwu członkowskiemu i podejmuje w 

związku z tym odpowiednie środki.” 

  

 

Poprawka  38 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2  b (nowy) 

Dyrektywa 96/71/WE 

Artykuł 5 – ustęp 1 
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Obowiązujący tekst Poprawka 

 2b) art. 5 otrzymuje brzmienie: 

Państwa Członkowskie podejmą 

odpowiednie środki na wypadek 

nieprzestrzegania niniejszej dyrektywy. 

„Przyjmujące państwa członkowskie oraz 

państwa członkowskie siedziby są 

odpowiedzialne za monitorowanie, 

kontrolowanie i egzekwowanie 

zobowiązań ustanowionych w niniejszej 

dyrektywie oraz podejmują odpowiednie 

środki na wypadek nieprzestrzegania 

niniejszej dyrektywy. Przewidziane 

sankcje muszą być skuteczne, 

proporcjonalne i odstraszające. 

Państwa zapewnią w szczególności, aby 

pracownicy i/lub ich przedstawiciele 

dysponowali odpowiednimi procedurami 

gwarantującymi wykonanie zobowiązań 

przewidzianych przez niniejszą dyrektywę. 

„Państwa zapewnią w szczególności, aby 

pracownicy lub przedstawiciele 

pracowników dysponowali odpowiednimi 

procedurami gwarantującymi wykonanie 

zobowiązań przewidzianych przez 

niniejszą dyrektywę.”; 

 Państwa członkowskie zapewniają, że w 

przypadku gdy delegowanie nie jest 

rzeczywiste, bez względu na prawo mające 

zastosowanie do stosunku pracy, 

zastosowanie mają warunki państwa 

członkowskiego, w którym usługi są 

świadczone.” 
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UZASADNIENIE 

Delegowanie to szczególna forma mobilności w ramach zatrudnienia czasowego, oparta na 

swobodzie świadczenia usług w wymiarze transgranicznym na rynku wewnętrznym. W 

dyrektywie dotyczącej delegowania pracowników z 1996 r. określono zbiór obowiązujących 

przepisów dotyczących warunków zatrudnienia mających zastosowanie do pracowników 

delegowanych. Chociaż pracownicy delegowani są zatrudnieni przez przedsiębiorstwo 

wysyłające i tym samym podlegają prawu „wysyłającego” państwa członkowskiego, to są 

uprawnieni do korzystania ze zbioru podstawowych praw, które obowiązują w przyjmującym 

państwie członkowskim. Ma to na celu zapewnienie ochrony tych praw oraz warunków pracy 

w całej UE.  

Według Komisji w 2014 r. w UE było ponad 1,9 mln pracowników delegowanych, czyli o 

10,3 % więcej niż w 2013 r. i 44,4 % więcej niż w 2010 r. 43,7 % wszystkich pracowników 

delegowanych to pracownicy sektora budowlanego, przy czym znaczną liczbę pracowników 

delegowanych odnotowuje się również w sektorach produkcji, kształcenia i opieki zdrowotnej.  

Od 1996 r. sytuacja gospodarcza i sytuacja na rynku pracy w Unii Europejskiej znacznie się 

zmieniły. W ostatnim dwudziestoleciu nastąpił rozwój jednolitego rynku oraz zwiększyły się 

dysproporcje płacowe.  

Chociaż delegowanie stanowi nieodłączny element rynku wewnętrznego, to dla niektórych 

sektorów i regionów może nieść ze sobą niezamierzone konsekwencje. Komisja utrzymuje, że 

w niektórych sektorach lub państwach członkowskich pracownicy delegowani mogą zarabiać 

do 50 % mniej niż pracownicy lokalni, co zakłóca równe warunki działania przedsiębiorstw i 

pracowników.  

W związku z tym oraz w świetle licznych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości w sprawie 

wykładni obowiązujących przepisów Komisja wystąpiła z wnioskiem o przegląd dyrektywy 

dotyczącej delegowania pracowników, będący uzupełnieniem dyrektywy w sprawie 

egzekwowania z 2014 r. 

Dyrektywa w sprawie egzekwowania koncentruje się przede wszystkim na umocnieniu 

praktycznego stosowania i egzekwowania przepisów dyrektywy z 1996 r., rozwiązując 

problemy związane z nadużyciami oraz obchodzeniem prawa oraz poprawiając wymianę 

informacji między państwami członkowskimi. Niestety do tej pory nie wszystkie państwa 

członkowskie dokonały transpozycji tej dyrektywy.  

Dyrektywa w sprawie egzekwowania nie rozwiązuje jednak bardziej podstawowych 

problemów związanych z ramami z 1996 r. w odniesieniu do najistotniejszych warunków pracy 

i zatrudnienia, z których mogą korzystać pracownicy delegowani.  

Współsprawozdawczynie starały się sporządzić projekt sprawozdania tak, aby opierał się on na 

wniosku Komisji i dostarczał skutecznego instrumentu prawnego, który zapewnia równe 

warunki działania w transgranicznym świadczeniu usług, połączone z solidną ochroną socjalną 

pracowników delegowanych.  
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ZAŁĄCZNIK: WYKAZ PODMIOTÓW LUB OSÓB, OD KTÓRYCH 
SPRAWOZDAWCA OTRZYMAŁ INFORMACJE 

 
Współsprawozdawczynie chciałyby poinformować, że przygotowując sprawozdanie, 
kontaktowały się między innymi z przedstawicielami następujących zainteresowanych stron i 
lobbystami. 
 
 

Podmiot lub osoba 

Szwedzkie Ministerstwo Zatrudnienia i Integracji 

Francuskie Ministerstwo Pracy i Zatrudnienia 

Maltańskie Ministerstwo Dialogu Społecznego, Spraw Konsumentów oraz Swobód 

Obywatelskich 

Secrétariat Général des Affaires Européennes de la République française 

Stałe Przedstawicielstwo Szwecji przy Unii Europejskiej  

Stałe Przedstawicielstwo Niderlandów przy Unii Europejskiej   

Stałe Przedstawicielstwo Francji przy Unii Europejskiej 

Stałe Przedstawicielstwo Malty przy Unii Europejskiej 

Stałe Przedstawicielstwo Polski przy Unii Europejskiej 

Komitet Regionów 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 

Comité Économique, Social et Environnemental de la République française  

ETUC – Europejska Konfederacja Związków Zawodowych. 

BusinessEurope 

Europejska Konfederacja Prywatnych Agencji Zatrudnienia | Eurociett / World Employment 

Confederation – Światowa Konfederacja Pracy 

EFBWW – Europejska Federacja Pracowników Budowlanych i Przemysłu Drzewnego 

FIEC – Europejska Federacja Przemysłu Budowlanego 

Inicjatywa Mobilności Pracy 

Konsentio Public Affairs w imieniu kampanii Fair Transport Europe 

ETF – Europejska Federacja Pracowników Transportu 

CEEMET – Rada Europejskich Pracodawców Przemysłu Metalowego, Inżynieryjnego oraz 

Technologicznego 

EBC – Europejska Konfederacja Budowlana  

REIF - Représentation européenne des institutions de la sécurité sociale française 

DGB – Niemieckie Zrzeszenie Związków Zawodowych 

Chambre des salariés du Luxembourg 

OGBL - Confédération Syndicale Indépendante du Luxembourg 

LCGB - Confédération Luxembourgeoise des Syndicats Chrétiens 

FinUnions – Przedstawicielstwo Fińskich Związków Zawodowych przy Unii Europejskiej 

Biuro Związków Zawodowych Danii 

Biuro Związków Zawodowych Szwecji w Brukseli 

Biuro Związków Zawodowych Norwegii 

FFB - Fédération Française du Batiment  

VNO NCW - Verbond van Nederlandse Ondernemingen - Nederlands Christelijk 

Werkgeversverbond 

FNV - Federatie Nederlandse Vakbeweging 

Chambre de Commerce et d’Industrie d’Île de France 
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ÖGB – Austriacka Federacja Związków Zawodowych 

CGPME – Francuska Konfederacja Generalna Małych i Średnich Przedsiębiorstw 

Koninklijke Vereniging MKB-Nederland 

BDA – Konfederacja Niemieckich Związków Pracodawców 

UPA - Union Professionnelle Artisanale  

TBN - Transport Belangen Nederland 

MEDEF - Mouvement des entreprises de France 

Fédération Nationale des Transports Routiers France 

Fédération Nationale des Travaux Publics France 

ZDH - Zentralverband Des Deutschen Handwerks 

APCMA - Assemblée Permanente des Chambres des Métiers et de l’Artisanat en France 
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OPINIA MNIEJSZOŚCI 

zgodnie z art. 52 a ust. 4 Regulaminu 

Martina Dlabajova 

 

 

Jako jeden z kontrsprawozdawców głosowałam przeciwko sprawozdaniu w komisji, 

ponieważ – moim zdaniem –  nie została zapewniona równowaga pomiędzy swobodnym 

przepływem usług i ochroną pracowników. Jak widać po głosach wstrzymujących się i 

głosach przeciw, sprawozdanie nie odzwierciedla w pełni problemów sygnalizowanych przez 

szereg delegacji krajowych w obrębie Parlamentu Europejskiego. 

Z zadowoleniem przyjmuję porozumienie co do rozwiązań dla poszczególnych sektorów w 

odniesieniu do sektora transportu i kompromis dotyczący okresu delegowania (24 miesiące z 

możliwością przedłużenia).  

W świetle braku jasności w odniesieniu do terminu „wynagrodzenie” popieram klauzulę 

ochronną dla przedsiębiorstw, która zwalnia ich z odpowiedzialności za stosowanie 

elementów wynagrodzenia w przypadku, gdy nie były one opublikowane na jednej oficjalnej 

krajowej stronie internetowej lub były opublikowane w sposób nieprawidłowy. 

Z niepokojem zauważam skreślenie odniesień do swobodnego przypływu usług w całym 

tekście i usiłowanie ograniczenia swobody zawierania umów w ramach rozporządzenia Rzym 

I.  

Ponadto uważam, że obowiązek stosowania wszystkich układów zbiorowych w przypadku 

przedsiębiorstw zagranicznych nie jest w praktyce wykonalne i może spowodować 

nieuzasadnione przeszkody dla transgranicznego świadczenia usług. 

Całkowicie sprzeciwiam się rozszerzeniu podstawy prawnej na rozdziały dotyczące kwestii 

społecznych, ponieważ powoduje to niepewność prawa w stosowaniu niniejszej dyrektywy. 
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OPINIA MNIEJSZOŚCI 

 

zgodnie z art. 52a ust. 4 Regulaminu 

złożona przez grupę ENF 

 

A. uwzględniając kilka dobrych zmian do przedmiotowego projektu sprawozdania 

Parlamentu Europejskiego, dotyczących między innymi równego traktowania delegowanych 

pracowników tymczasowych oraz krajowych pracowników tymczasowych, a także swobody 

państw członkowskich w zakresie decyzji na szczeblu krajowym o ewentualnym przedłużeniu 

okresu delegowania;  

 

B. uwzględniając jednak, że przegląd niniejszej dyrektywy następuje zbyt wcześnie, nawet 

przed oceną dyrektywy w sprawie egzekwowania z 2014 r., a zatem bez konkretnych 

informacji na temat obecnej sytuacji;  

 

C. uwzględniając, że zmiana terminologiczna z „płacy minimalnej” na „wynagrodzenie”, w 

związku ze znacznymi różnicami pomiędzy systemami państw członkowskich, nie wystarczy, 

aby zapobiec nagminnym nadużyciom, w szczególności na poziomie płatności wg stawek 

godzinowych;   

 

D. uwzględniając, że obietnica objęcia odpowiedzialnością zleceniodawcę w przypadku, gdy 

delegowanie przez podwykonawcę nosi znamiona nadużycia, nie została dotrzymana;  

 

E. uwzględniając, że już od pierwszego dnia delegowania zastosowanie powinno mieć prawo 

najbardziej korzystne;  

 

 

1. grupa ENF dystansuje się od pracy nad tym sprawozdaniem; grupa odnotowuje tych kilka 

pozytywnych kroków poczynionych w kwestii zaostrzania przepisów, lecz uznaje, że tekst nie 

idzie wystarczająco daleko i w związku z tym nie może go poprzeć.  
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OPINIA KOMISJI PRAWNEJ W SPRAWIE PODSTAWY PRAWNEJ  

15.6.2017 

Sz. Pan Thomas Händel 

Przewodniczący 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

BRUKSELA 

Przedmiot: Opinia w sprawie podstawy prawnej wniosku Komisji dotyczącego dyrektywy 

w sprawie delegowania pracowników (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 

2016/0070(COD)) 

Szanowny Panie Przewodniczący! 

Pismem z dnia 24 marca 2017 r. zwrócił się Pan do Komisji Prawnej zgodnie z art. 39 ust. 2 

Regulaminu o weryfikację adekwatności podstawy prawnej wniosku Komisji wymienionego 

w przedmiocie. 

Komisja Prawna rozpatrzyła powyższą kwestię na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2017 r. 

Delegowanie pracowników regulowane jest dyrektywą 96/71/WE, która została przyjęta na 

podstawie art. 57 TWE i art. 66 TWE. Obecnie powyższym artykułom odpowiadają art. 53 

ust. 1 TFUE i art. 62 TFUE, które to artykuły Komisja przyjęła za podstawę wniosku 

zmieniającego dyrektywę. 

W projekcie sprawozdania przygotowanym przez współsprawozdawców komisji EMPL 

proponuje się wprowadzenie art. 151 TFUE i art. 153 ust. 1 lit. a) i b) TFUE jako dodatkowej 

podstawy, złożono też poprawki w celu dodania do podstawy prawnej art. 46 TFUE, art. 56 

TFUE lub art. 153 w całości bądź zastąpienia art. 53 ust. 1 art. 54 i 65 TFUE. 

Na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2017 r. Komisja Prawna postanowiła w związku z tym 13 

głosami za, przy 11 głosach przeciw i 1 głosie wstrzymującym się1 zalecić zachowanie 

podstawy prawnej proponowanej przez Komisję – art. 53 TFUE i art. 62 TFUE – ponieważ jest 

ona odpowiednia jako podstawa prawna wniosku dotyczącego zmiany dyrektywy. Artykuł 153 

ust. 2 TFUE należy wziąć pod uwagę jako dodatkową podstawę prawną, w szczególności jeśli 

                                                 
1 W trakcie głosowania końcowego obecni byli: Pavel Svoboda (przewodniczący), Lidia Joanna Geringer de 

Oedenberg (wiceprzewodnicząca), Jean-Marie Cavada (wiceprzewodniczący), Laura Ferrara 

(wiceprzewodnicząca), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Dominique Bilde (w zastępstwie Marie-Christine 

Boutonnet na mocy art. 200 ust. 2), Antanas Guoga, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Danuta Jazłowiecka (w 

zastępstwie Tadeusza Zwiefki na mocy art. 200 ust. 2), Sylvia-Yvonne Kaufmann, Katerina Konecná (w 

zastępstwie Jiřiego Maštálki na mocy art. 200 ust. 2), Merja Kyllönen (w zastępstwie Kostasa Chrysogonosa na 

mocy art. 200 ust. 2), Gilles Lebreton, Victor Negrescu, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Dariusz Rosati 

(w zastępstwie Rosy Estaràs Ferragut na mocy art. 200 ust. 2), Virginie Rozière, Sajjad Karim, Elly Schlein (w 

zastępstwie Evelyn Regner na mocy art. 200 ust. 2), József Szájer, Axel Voss, Kosma Złotowski. 
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Parlament jeszcze bardziej wzmocni nacisk na ochronę praw pracowników delegowanych. W 

przypadku dodania art. 153 TFUE jako podstawy prawnej zalecane byłoby odwołać się 

wówczas do art. 153 ust. 1 lit. a) i b) TFUE w związku z art. 153 ust. 2 TFUE. 

1. Kontekst 

 

Delegowanie pracowników regulowane jest dyrektywą 96/71/WE, która została przyjęta na 

podstawie art. 57 TWE i art. 66 TWE. Obecnie powyższym artykułom odpowiadają art. 53 ust. 

1 TFUE i art. 62 TFUE, tzn. artykuły, które Komisja przyjęła za podstawę wniosku 

zmieniającego dyrektywę.  

Dyrektywa 96/71 określa ramy regulacyjne UE dotyczące propagowania i ułatwiania 

transgranicznego świadczenia usług w drodze czasowego delegowania pracowników do 

innego państwa członkowskiego. Niedawno przyjęto dyrektywę 2014/67/UE o 

egzekwowaniu, która ma wzmocnić dostępne instrumenty służące zwalczaniu i karaniu 

przypadków obchodzenia prawa, nadużyć finansowych i nadużyć w zakresie delegowania 

pracowników.  

Zgodnie z obecnymi przepisami przedsiębiorstwa delegujące zobowiązane są respektować 

podstawowe prawa kraju przyjmującego, w tym minimalne stawki płac. Przepis ten sprawia, 

że płace pracowników delegowanych i pracowników miejscowych w krajach przyjmujących 

są znacznie zróżnicowane – według szacunków od 10 % do 50 % w zależności od kraju i 

sektora, co zakłóca równość warunków działania przedsiębiorstw, powodując, że 

przedsiębiorstwa wysyłające mają przewagę pod względem kosztów pracy nad lokalnymi 

przedsiębiorstwami w przyjmujących państwach członkowskich.  

Według uzasadnienia do wniosku dyrektywa 96/71 miała na celu „osiągnięcie równowagi 

między promowaniem i ułatwianiem transgranicznego świadczenia usług, zapewnieniem 

ochrony pracownikom delegowanym oraz zagwarantowanie równych warunków działania 

zarówno lokalnym, jak i zagranicznym konkurentom”, jednak równowagi tej nie udało się 

obecnie osiągnąć. W celu przywrócenia równowagi w dyrektywie wniosek wprowadzałby 

zasadę „równego wynagrodzenia za taką samą pracę”, a nie jedynie wymóg płatności 

wynagrodzeń minimalnych, oraz rozszerzałby na wszystkie sektory odniesienia do 

powszechnie wiążących układów zbiorowych.  

Zgodnie z wnioskiem prawo pracy przyjmującego państwa członkowskiego – na podstawie 

domniemania, że jest to zwyczajowe miejsce pracy – miałoby zastosowanie do długotrwałego 

delegowania, przekraczającego 24 miesiące. Przyjęcie 24 miesięcy jest uzasadnione, gdyż jest 

to zgodne z przepisami dotyczącymi koordynacji zabezpieczenia społecznego. Ponadto 

wniosek ma na celu ustanowienie jednakowego wynagrodzenia dla pracowników 

delegowanych w łańcuchach podwykonawców i dla pracowników zatrudnionych u głównego 

wykonawcy przez stosowanie warunków pracy głównego wykonawcy, w tym warunków 

wynikających z porozumień zakładowych, o ile takowe istnieją, oraz obowiązkowe stosowanie 

takich samych warunków do delegowanych pracowników tymczasowych jak do pracowników 

tymczasowych zatrudnionych na miejscu. 

 

2. Odnośne artykuły Traktatu 

 

Podstawą wniosku Komisji są art. 53 i 62 TFUE, które brzmią następująco: 

Artykuł 53  
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(dawny artykuł 47 TWE)  

1. W celu ułatwienia podejmowania i wykonywania działalności prowadzonej na własny 

rachunek Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, 

uchwalają dyrektywy zmierzające do wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych 

dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji oraz do koordynacji przepisów 

ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących 

podejmowania i wykonywania działalności prowadzonej na własny rachunek. 

Artykuł 62  

(dawny artykuł 55 TWE)  

Postanowienia artykułów 51–54 mają zastosowanie do spraw uregulowanych w niniejszym 

rozdziale. 

W projekcie sprawozdania proponuje się dodać art. 151 i 153 ust. 1, które brzmią następująco: 

Artykuł 151  

(dawny artykuł 136 TWE)  

Unia i Państwa Członkowskie, świadome podstawowych praw socjalnych wyrażonych w 

Europejskiej Karcie Społecznej, podpisanej w Turynie 18 października 1961 roku oraz we 

Wspólnotowej Karcie Socjalnych Praw Podstawowych Pracowników z 1989 roku, mają na celu 

promowanie zatrudnienia, poprawę warunków życia i pracy, tak aby umożliwić ich wyrównanie 

z jednoczesnym zachowaniem postępu, odpowiednią ochronę socjalną, dialog między 

partnerami społecznymi, rozwój zasobów ludzkich pozwalający podnosić i utrzymać poziom 

zatrudnienia oraz przeciwdziałanie wykluczeniu.  

W tym celu Unia i Państwa Członkowskie wprowadzają w życie środki, które uwzględniają 

różnorodność praktyk krajowych, w szczególności w dziedzinie stosunków umownych, jak 

również potrzebę utrzymania konkurencyjności gospodarki Unii. 

Artykuł 153  

(dawny artykuł 137 TWE)  

1. Mając na względzie urzeczywistnienie celów określonych w artykule 151, Unia wspiera i 

uzupełnia działania Państw Członkowskich w następujących dziedzinach:  

a) polepszania w szczególności środowiska pracy w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 

pracowników;  

b) warunków pracy;  

c) zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej pracowników;  

d) ochrony pracowników w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę;  

e) informacji i konsultacji z pracownikami;f) reprezentacji i obrony zbiorowej interesów 

pracowników i pracodawców, w tym współzarządzania, z zastrzeżeniem ustępu 5;  

g) warunków zatrudnienia obywateli państw trzecich legalnie przebywających na terytorium 

Unii;  

h) integracji osób wykluczonych z rynku pracy, bez uszczerbku dla artykułu 166;  

i) równości mężczyzn i kobiet w odniesieniu do ich szans na rynku pracy i traktowania w pracy;  

j) zwalczania wykluczenia społecznego;  
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k) modernizacji systemów ochrony socjalnej, bez uszczerbku dla litery c).  

2. W tym celu Parlament Europejski i Rada:  

a) mogą przyjąć środki w celu zachęcania do współpracy między Państwami Członkowskimi w 

drodze inicjatyw zmierzających do pogłębiania wiedzy, rozwijania wymiany informacji i 

najlepszych praktyk, wspierania podejść nowatorskich oraz oceny doświadczeń, z wyłączeniem 

jakiejkolwiek harmonizacji przepisów ustawowych i wykonawczych Państw Członkowskich;  

b) mogą przyjąć, w dziedzinach określonych w ustępie 1 litery a)–i), w drodze dyrektyw, 

minimalne wymagania stopniowo wprowadzane w życie, z uwzględnieniem warunków i norm 

technicznych istniejących w każdym z Państw Członkowskich. Dyrektywy te unikają nakładania 

administracyjnych, finansowych i prawnych ograniczeń, które utrudniałyby tworzenie i 

rozwijanie małych i średnich przedsiębiorstw.  

Parlament Europejski i Rada stanowią zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą po 

konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów.  

W dziedzinach, o których mowa w ustępie 1 litery c), d), f) i g), Rada stanowi jednomyślnie 

zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą, po konsultacji z Parlamentem Europejskim i 

wymienionymi wyżej Komitetami.  

Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji, po konsultacji z Parlamentem Europejskim, 

może zadecydować o stosowaniu do ustępu 1 litery d), f) i g) zwykłej procedury ustawodawczej.  

3. Państwo Członkowskie może powierzyć partnerom społecznym, na ich wspólne żądanie, 

wykonanie dyrektyw przyjętych w zastosowaniu ustępu 2 lub, w stosownych przypadkach, 

wykonanie decyzji Rady przyjętej zgodnie z artykułem 155.  

W tym przypadku dane Państwo Członkowskie, będąc zobowiązanym do przedsięwzięcia 

wszelkich środków pozwalających mu w każdej chwili na zagwarantowanie realizacji celów 

dyrektywy lub decyzji, zapewnia, że najpóźniej w dniu, w którym dyrektywa lub decyzja powinna 

być przetransponowana lub wykonana, partnerzy społeczni przyjęli niezbędne środki w drodze 

porozumienia. 

Poprawki złożone w komisji przedmiotowo właściwej mają na celu wprowadzenie art. 46, 54 i 

56 TFUE jako dodatkowej lub alternatywnej podstawy prawnej; artykuły te brzmią 

następująco: 

Artykuł 46  

(dawny artykuł 40 TWE)  

Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą i po 

konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, uchwalają, w drodze dyrektyw lub 

rozporządzeń, środki niezbędne do wprowadzenia w życie swobodnego przepływu 

pracowników w rozumieniu artykułu 45, zwłaszcza:  

a) zapewniając ścisłą współpracę między organami administracji krajowej właściwymi do 

spraw pracy;  

b) znosząc takie procedury i praktyki administracyjne, jak również terminy dostępu do wolnych 

miejsc pracy wynikające z prawa krajowego bądź z wcześniejszych umów zawartych między 

Państwami Członkowskimi, których utrzymanie w mocy stanowiłoby przeszkodę w liberalizacji 

przepływu pracowników;  
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c) znosząc wszelkie terminy i inne ograniczenia przewidziane w prawie krajowym lub wcześniej 

zawartych umowach między Państwami Członkowskimi, które ustanawiają w stosunku do 

pracowników z innych Państw Członkowskich odmienne warunki co do swobodnego wyboru 

zatrudnienia niż w stosunku do własnych pracowników;  

d) ustanawiając mechanizmy właściwe do zapewnienia wymiany podań o pracę i ofert 

zatrudnienia oraz w celu ułatwienia zachowania równowagi na rynku pracy, na warunkach, 

które zapobiegają poważnym zagrożeniom dla poziomu życia i zatrudnienia w różnych 

regionach i gałęziach przemysłu. 

 

Artykuł 54  

(dawny artykuł 48 TWE)  

Na potrzeby stosowania postanowień niniejszego rozdziału spółki założone zgodnie z 

ustawodawstwem Państwa Członkowskiego i mające swoją statutową siedzibę, zarząd lub 

główne przedsiębiorstwo wewnątrz Unii są traktowane jak osoby fizyczne mające obywatelstwo 

Państwa Członkowskiego.  

Przez spółki rozumie się spółki prawa cywilnego lub handlowego, a także spółdzielnie oraz inne 

osoby prawne prawa publicznego lub prywatnego, z wyjątkiem tych, których działalność nie 

jest nastawiona na osiąganie zysków. 

 

Artykuł 56  

(dawny artykuł 49 TWE)  

W ramach poniższych postanowień ograniczenia w swobodnym świadczeniu usług wewnątrz 

Unii są zakazane w odniesieniu do obywateli Państw Członkowskich mających swe 

przedsiębiorstwo w Państwie Członkowskim innym niż państwo odbiorcy świadczenia.  

Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, mogą 

rozszerzyć korzyści wynikające z postanowień niniejszego rozdziału na obywateli państwa 

trzeciego świadczących usługi i mających swe przedsiębiorstwa wewnątrz Unii. 

 

3. Orzecznictwo związane z podstawą prawną 

 

Według ustalonego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości „wybór podstawy prawnej 

wspólnotowego aktu prawnego (obecnie unijnego) musi opierać się na obiektywnych 

czynnikach, które mogą zostać poddane kontroli sądowej; należą do nich w szczególności cel i 

treść danego aktu”1. Wybór niewłaściwej podstawy prawnej może zatem uzasadniać uchylenie 

danego aktu2. 

Jeżeli w przypadku złożonej podstawy prawnej analiza danego aktu prawnego wykaże, że ma 

on dwa cele lub dwa elementy składowe, a jeden z tych aspektów można zidentyfikować jako 

cel lub element główny lub dominujący, podczas gdy drugi ma jedynie charakter pomocniczy, 

wówczas ten akt prawny powinien zostać oparty na jednej podstawie prawnej, a mianowicie na 

tej, która wymagana jest z racji głównego lub dominującego celu lub elementu składowego3. 

                                                 
1 Sprawa C-411/06 Komisja przeciwko Parlamentowi i Radzie [2009] Zb.Orz. s. I-7585, pkt 45 i sprawa C-

130/10 Parlament przeciwko Radzie [2012] Zb.Orz., pkt 42, oraz orzecznictwo tam cytowane. 
2 Opinia 2/00 nt. Protokół kartageński, Zb.Orz. [2001], s. I-9713, pkt 5. 
3 Sprawa C-137/12 Komisja przeciwko Radzie, UE: C:2013:675, pkt 53; sprawa C-411/06 Komisja przeciwko 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, Zb.Orz. [2009], s. I-7585, pkt 46 oraz orzecznictwo tam cytowane; 
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Jeżeli jednak dany akt prawny ma kilka równoległych celów lub elementów składowych, które 

są nierozerwalnie ze sobą związane, przy czym żaden z tych celów lub elementów nie jest 

drugorzędny lub pośredni w stosunku do pozostałych, wówczas taki akt prawny powinien 

zostać oparty na poszczególnych właściwych postanowieniach Traktatu1. 

Zastosowanie podwójnej podstawy prawnej nie jest jednak możliwe, gdy określone dla obu 

tych podstaw prawnych procedury są ze sobą niezgodne lub gdy zastosowanie dwóch podstaw 

prawnych może podważać uprawnienia Parlamentu. 2 

 

4. Cel i treść wniosku 

 

Dyrektywa 96/71/WE nie zawiera artykułu, który wyjaśniałby jej cel, a we wniosku Komisji 

nie proponuje się żadnych zmian w tym zakresie. Jako wskazówkę można jednak wykorzystać 

w szczególności cztery pierwsze motywy wniosku. Brzmią one: 

1) Swobodny przepływ pracowników, swoboda przedsiębiorczości oraz swoboda 

świadczenia usług są podstawowymi zasadami rynku wewnętrznego w Unii zawartymi w 

Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Unia opracowuje sposoby wdrożenia 

tych zasad, mających na celu zagwarantowanie przedsiębiorstwom równych warunków 

działania oraz poszanowanie praw pracowników. 

2) Swoboda świadczenia usług obejmuje prawo przedsiębiorstw do świadczenia usług w 

innym państwie członkowskim, do którego mogą one tymczasowo delegować swoich 

pracowników w celu świadczenia tam przedmiotowych usług. 

3) Zgodnie z art. 3 TUE Unia promuje sprawiedliwość społeczną i ochronę socjalną. 

Zgodnie z art. 9 TFUE Unia ma za zadanie wspierać wysoki poziom zatrudnienia, zapewniać 

odpowiednią ochronę socjalną i zwalczać wykluczenie społeczne. 

4) Prawie dwadzieścia lat po przyjęciu dyrektywy o delegowaniu pracowników należy 

ocenić, czy nadal zapewnia ona właściwą równowagę między koniecznością wspierania 

swobody świadczenia usług a potrzebą ochrony praw pracowników delegowanych. 

O ile motywy pierwszy i drugi podkreślają aspekt swobody świadczenia usług, w motywach 

trzecim i czwartym dodano aspekty sprawiedliwości społecznej oraz potrzebę oceny, czy 

„dyrektywa nadal zapewnia właściwą równowagę między koniecznością wspierania swobody 

świadczenia usług a potrzebą ochrony praw pracowników delegowanych”. 

Z analizy treści wniosku wynika, że jego cel rzeczywiście obejmuje co najmniej aspekt 

„przywrócenia równowagi” między promowaniem swobody świadczenia usług a ochroną praw 

pracowniczych. 

                                                 
sprawa C-490/10 Parlament przeciwko Radzie, UE:C:2012:525, pkt 45; sprawa C-155/07 Parlament przeciwko 

Radzie, Zb.Orz. [2008], s. I-08103, pkt 34. 
1 Sprawa C-211/01 Komisja przeciwko Radzie, Zb.Orz. [2003], s. I-08913, pkt 40; sprawa C-411/06, Komisja 

przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, Zb.Orz. [2009], s. I-7585, pkt 47; sprawa C-178/03, Komisja 

przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, Zb.Orz. [2006], s. I-107, pkt 43–56. 
2 Sprawa C-178/03, Komisja przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, Zb.Orz. [2006], s. I-107, pkt 57; 

sprawy połączone C-164/97 i C-165/97 Parlament przeciwko Radzie, Zb.Orz. [1999], s. I-1139, pkt 14; sprawa 

C-300/89 Komisja przeciwko Radzie („Dwutlenek tytanu”), Zb.Orz. [1991], s I-2867, pkt 17-25; sprawa C-

338/01 Komisja przeciwko Radzie, Zb.Orz. [2004], s. I-4829 (Odzyskiwanie podatków pośrednich), pkt 57.  
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Jak wspomniano powyżej, wniosek ma na celu wprowadzenie jednakowych zasad dotyczących 

wynagrodzenia w przypadku delegowania długoterminowego oraz rozszerzenie na wszystkie 

sektory odniesienia do powszechnie wiążących układów zbiorowych. 

Jednakowe zasady dotyczące wynagrodzenia przyczynią się do podniesienia płac pracowników 

delegowanych, zmniejszenia różnic płacowych w porównaniu z pracownikami miejscowymi 

oraz ustanowienia równych warunków działania przedsiębiorstw w państwach przyjmujących. 

Ponadto zasady równego traktowania odnoszące się do delegowania długoterminowego 

przekraczającego 24 miesiące oraz do łańcuchów podwykonawców mogą również osłabić rolę 

kosztów pracy jako czynnika konkurencji, zmniejszając konkurencyjność przedsiębiorstw 

mających siedzibę w państwach członkowskich, w których warunki płacowe są gorsze, 

zwłaszcza w sektorach pracochłonnych.  

Konkretnie rzecz ujmując, w nowym art. 2a dodanym do dyrektywy 96/71/WE – jak 

stwierdzono we wniosku – „jest mowa o prawie pracy, które należy stosować do pracowników 

delegowanych, w przypadku gdy zakładany lub rzeczywisty okres delegowania przekracza 24 

miesiące”, a ponadto podkreśla się, iż „Trybunał Sprawiedliwości konsekwentnie orzekał, że 

rozróżnienie między swobodą przedsiębiorczości a swobodą świadczenia usług na zasadzie 

tymczasowej należy podejmować w oparciu o konkretne przypadki, biorąc pod uwagę nie tylko 

czas trwania, lecz także częstotliwość, okresowość lub ciągłość świadczenia usług”. 

Ponadto, jako że celem dyrektywy jest także zapobieżenie „obejściu przepisu zawartego w ust. 

1, w ust. 2 wyjaśnia się, że w przypadku zastąpienia pracownika przy wykonywaniu tego 

samego zadania przy obliczaniu czasu trwania delegowania należy brać pod uwagę łączny okres 

delegowania danych pracowników. Zasada zawarta w ust. 1 będzie miała zastosowanie w 

każdym przypadku, gdy łączny okres delegowania przekracza 24 miesiące ale, w celu 

zachowania zasady proporcjonalności, jedynie do pracowników, których okres delegowania 

wynosi przynajmniej sześć miesięcy. 

Ponadto wniosek wprowadza kilka zmian do art. 3 lit. a) dyrektywy, mianowicie dotyczących 

nałożenia na państwa członkowskie obowiązku publikowania informacji o elementach 

składowych wynagrodzenia, oraz dodaje nowy przepis w lit. b), aby dać „państwom 

członkowskim możliwość zobowiązania przedsiębiorstw do zlecania podwykonawstwa jedynie 

przedsiębiorstwom, które przyznają pracownikom określone warunki dotyczące 

wynagrodzenia, w tym warunki wynikające z układów zbiorowych niemających powszechnego 

zastosowania”. 

Nowy ustęp w art. 3 ust. 1 lit. c) dyrektywy stanowi, że „warunki mające zastosowanie do 

transgranicznych agencji wynajmujących pracowników muszą być takie same jak te, które – 

zgodnie z art. 5 dyrektywy 2008/104/WE, mają zastosowanie do krajowych agencji wynajmu 

pracowników. W przeciwieństwie do art. 3 ust. 9 dyrektywy jest to obecnie prawne 

zobowiązanie nałożone na państwa członkowskie”. 

 

5. Określenie właściwej podstawy prawnej 

 

Jak wspomniano wyżej, wybór podstawy prawnej aktu prawnego UE musi opierać się na 

obiektywnych czynnikach, które mogą zostać poddane kontroli sądowej. Należą do nich 

w szczególności cel i treść aktu. Ponadto zastosowanie podwójnej podstawy prawnej nie jest 

możliwe, gdy określone dla obu tych podstaw prawnych procedury są ze sobą niezgodne lub 

gdy zastosowanie dwóch podstaw prawnych może podważać uprawnienia Parlamentu. 
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Poza tym należy sprawdzić, czy zaproponowane postanowienie traktatowe faktycznie 

kwalifikuje się jako podstawa prawna. Z zasady przyznania kompetencji, zapisanej w art. 5 

TUE, wynika, że Unia działa wyłącznie w granicach kompetencji przyznanych jej w traktatach. 

Ponadto art. 289 TFUE należy rozumieć w ten sposób, że procedura stosowana do przyjęcia 

aktu prawnego Unii obejmującego dany obszar musi być wyraźnie określona w jednym z 

postanowień traktatowych. Postanowienie traktatowe, które nie odnosi się do procedury 

przyjęcia aktu, nie może zatem stanowić podstawy prawnej dyrektywy. Ponadto postanowienie 

traktatowe wykorzystane jako podstawa prawna musi oczywiście pozwalać również na 

przyjęcie środka, którego cel i treść odpowiadają kompetencji przyznanej w postanowieniu 

stosowanym jako podstawa prawna aktu. 

Postanowienia zaproponowane przez Komisję nie tylko wyraźnie spełniają wymogi ogólne 

podstawy prawnej, ale również są właściwe w odniesieniu do celu i treści wniosku, w zakresie, 

w jakim pozostaje to – tak jak ma to miejsce w przypadku dyrektywy 96/71/WE – 

promowaniem swobody świadczenia usług za pomocą delegowania pracowników.  

W tym przypadku użycie podwójnej podstawy prawnej jest sprawą czysto techniczną, a to 

dlatego, że dotyczący usług rozdział 3 w tytule IV TFUE nie zawiera odpowiedniej podstawy 

prawnej dla tego rodzaju środków, które reguluje dyrektywa 96/71/WE i których regulację ma 

na celu przedmiotowy wniosek. Jednakże art. 62 TFUE rozszerza zakres stosowania art. 51–54 

TFUE na rozdział dotyczący usług, umożliwiając w ten sposób wykorzystanie postanowień 

zawartych w art. 53 TFUE w związku z art. 62 TFUE jako podstawy prawnej. 

Ponieważ we wniosku Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych o wydanie opinii na temat 

podstawy prawnej wspomniano nie tylko odnośne poprawki zaproponowane w projekcie 

sprawozdania, ale również poprawki złożone w komisji przedmiotowo właściwej, one również 

zostaną rozpatrzone. Dwa z zaproponowanych jako podstawa prawna przepisów, tj. art. 54 

TFUE i art. 151 TFUE, nie mogą służyć jako podstawa prawna z uwagi na fakt, że nie zawierają 

one żadnych odniesień do procedury ustawodawczej, w związku z tym nie wymagają one 

dalszych rozważań.  

Artykuł 46 TFUE i art. 56 TFUE odnoszą się do zwykłej procedury ustawodawczej. Jednak z 

analizy środków, które Unia może przyjąć na podstawie wspomnianych artykułów, wynika, że 

nie są one zgodne z celem i treścią wniosku. W art. 46 TFUE wymienia się szereg działań, które 

mają wspierać swobodny przepływ pracowników dzięki ułatwieniu funkcjonowania wspólnego 

rynku pracy, lecz żadne z tych działań nie odpowiada celowi i treści obowiązującej dyrektywy 

ani celowi i treści wniosku. Artykuł 56 TFUE pozwala na rozszerzenie swobody świadczenia 

usług na obywateli państw trzecich mających przedsiębiorstwo w Unii, co wyraźnie nie jest 

przedmiotem wniosku. Aby którykolwiek z tych artykułów miał zastosowanie jako podstawa 

prawna, należałoby przewidzieć całkowicie odmienny akt prawny. 

Pozostaje kwestia, czy art. 153 TFUE mógłby zostać dodany jako – zasadniczo – druga 

podstawa prawna. Ustęp 2 tego artykułu stanowi podstawę prawną do przyjmowania dyrektyw 

określających „minimalne wymagania” w dziedzinach polityki społecznej, które 

wyszczególniono w ust. 1 tego artykułu. Litery a) i b) w ust. 1, które zaproponowano jako 

dodatkową podstawę prawną, odnoszą się odpowiednio do „polepszania w szczególności 

środowiska pracy w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników” oraz do „warunków 

pracy”. Dyrektywy, które dążą do celów określonych w lit. a) i b), przyjmuje się w zwykłej 

procedurze ustawodawczej. 

Uwzględniając cel wniosku, wyrażony zwłaszcza w motywach wstępnych, jak również treść 

zaproponowanych poprawek do artykułów dyrektywy 96/71/WE, można stwierdzić, że we 
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wniosku położono większy nacisk na ochronę praw pracowników w porównaniu z 

obowiązującą dyrektywą, i jeżeli poprawki zostaną przyjęte, przesuną „równowagę między 

koniecznością wspierania swobody świadczenia usług a koniecznością ochrony praw 

pracowników delegowanych”, o której mowa w motywie czwartym wniosku, w kierunku 

ochrony praw pracowników delegowanych.  

Odniesienie w motywie czwartym wniosku do konieczności oceny, czy dyrektywa o 

delegowaniu pracowników „nadal zapewnia właściwą równowagę między koniecznością 

wspierania swobody świadczenia usług a potrzebą ochrony praw pracowników delegowanych”, 

także wydaje się sygnalizować, że ten drugi aspekt był jednym z czynników determinujących 

decyzję Komisji, by zaproponować zmiany do dyrektywy, chociaż zapewnianie 

przedsiębiorstwom „równych warunków działania”, o których mowa w motywie pierwszym, 

prawdopodobnie było tutaj również istotne. 

W związku z tym, o ile wspieranie swobody świadczenia usług w drodze delegowania 

pracowników jest jednym z celów wniosku, który uzasadnia podstawę prawną zaproponowaną 

przez Komisję, można dowodzić, że większy nacisk we wniosku na ochronę praw pracowników 

delegowanych uzasadnia uznanie jej za odrębny i równie istotny cel, odzwierciedlony w treści 

wniosku, w którym to przypadku podwójna podstawa prawna mogłaby być właściwa.  

Jednak w ocenie, czy zasadne jest dodanie art. 153 TFUE jako de facto drugiej podstawy 

prawnej, należałoby także uwzględnić stanowisko przyjęte przez Parlament. Projekt 

sprawozdania przygotowany przez współsprawozdawców w komisji przedmiotowo właściwej 

w oczywisty sposób stanowi wskazówkę pod tym względem i zapewne ma na celu przesunięcie 

równowagi dalej w kierunku ochrony praw pracowników delegowanych. Złożono jednak 

prawie 500 poprawek do projektu sprawozdania, a dwie komisje sporządzają do niego opinie, 

przy czym w ostatecznej opinii będą musiały wziąć pod uwagę także przyjęte sprawozdanie.  

Jeśli chodzi o przyjęcie art. 153 TFUE za podstawę prawną, należy zauważyć, że nie można 

odnosić się wyłącznie do ust. 1 tego artykułu jako takiego, gdyż odniesienia do procedury 

znajdują się w jego art. 2. W związku z tym, jeżeli stosuje się art. 153, należy wprowadzić 

odniesienie do ust. 2 tego artykułu1. Należy również zauważyć, że ust. 2 odnosi się do dwóch 

różnych procedur – zwykłej procedury ustawodawczej i specjalnej procedury ustawodawczej – 

w zależności od tego, który cel lub które cele określone w literach w ust. 1 tego artykułu dany 

akt ma osiągnąć. Dlatego też niewskazane byłoby odwoływać się do całego art. 153 TFUE, a 

jeżeli założone cele wyrażone są w ust. 1 lit. a) i b) tego artykułu, należy jasno stwierdzić, że 

przepisy te należy interpretować w związku z ust. 2 tego artykułu. 

 

6. Wniosek 

 

Zaproponowana przez Komisję podstawa prawna – art. 53 TFUE i art. 62 TFUE – jest 

odpowiednia jako podstawa prawna wniosku dotyczącego zmiany dyrektywy. Artykuł 153 ust. 

2 TFUE należy wziąć pod uwagę jako dodatkową podstawę prawną, w szczególności jeśli 

Parlament jeszcze bardziej wzmocni nacisk na ochronę praw pracowników delegowanych. W 

przypadku dodania art. 153 TFUE jako podstawy prawnej zalecane byłoby odwołać się 

wówczas do art. 153 ust. 1 lit. a) i b) TFUE w związku z art. 153 ust. 2 TFUE. 

Z wyrazami szacunku 

                                                 
1 Komisja jak zwykle odniosła się tylko do ust. 2. Zobacz jako niedawny przykład wniosek dotyczący zmiany 

dyrektywy 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie 

czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (COM(2016) 248 final). 
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15.5.2017 

OPINIA KOMISJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO I OCHRONY KONSUMENTÓW 

dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych  

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej 

dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą 

delegowania pracowników w ramach świadczenia usług 

(COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)) 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Vicky Ford 

 

POPRAWKI 

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Zatrudnienia 

i Spraw Socjalnych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę 

następujących poprawek: 

 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Swobodny przepływ pracowników, 

swoboda przedsiębiorczości oraz swoboda 

świadczenia usług są podstawowymi 

zasadami rynku wewnętrznego w Unii 

zawartymi w Traktacie o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej (TFUE). Unia 

opracowuje sposoby wdrożenia tych zasad, 

mających na celu zagwarantowanie 

przedsiębiorstwom równych warunków 

działania oraz poszanowanie praw 

pracowników. 

(1) Swobodny przepływ pracowników, 

swoboda przedsiębiorczości oraz swoboda 

świadczenia usług są podstawowymi 

zasadami rynku wewnętrznego w Unii 

zawartymi w Traktacie o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej (TFUE). Unia 

opracowuje sposoby wdrożenia tych zasad, 

mających na celu zagwarantowanie 

przedsiębiorstwom równych warunków 

działania i zwalczanie nieuczciwej 

konkurencji, a jednocześnie zapewnienie 

poszanowania praw pracowników. 

Samych różnic w płacach lub 

wynagrodzeniach czy dostępie do kapitału 
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nie powinno się uznawać za nieuczciwą 

konkurencję. 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Swoboda świadczenia usług 

obejmuje prawo przedsiębiorstw do 

świadczenia usług w innym państwie 

członkowskim, do którego mogą one 

tymczasowo delegować swoich 

pracowników w celu świadczenia tam 

przedmiotowych usług. 

(2) Swoboda świadczenia usług 

obejmuje prawo przedsiębiorstw do 

świadczenia usług w innym państwie 

członkowskim, do którego mogą one 

tymczasowo delegować swoich 

pracowników w celu świadczenia tam 

przedmiotowych usług. Tymczasowy 

charakter świadczenia usług określa się 

indywidualnie w każdym przypadku na 

podstawie czasu trwania, częstotliwości, 

okresowości i ciągłości świadczenia 

usługi. Art. 56 TFUE stanowi, że 

ograniczenia w swobodnym świadczeniu 

usług wewnątrz Unii są zakazane. 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) Zgodnie z art. 3 TUE Unia promuje 

sprawiedliwość społeczną i ochronę 

socjalną. Zgodnie z art. 9 TFUE Unia ma 

za zadanie wspierać wysoki poziom 

zatrudnienia, zapewniać odpowiednią 

ochronę socjalną i zwalczać wykluczenie 

społeczne. 

(3) Zgodnie z art. 3 TUE Unia promuje 

sprawiedliwość społeczną i ochronę 

socjalną. Zgodnie z art. 9 TFUE Unia ma 

za zadanie wspierać wysoki poziom 

zatrudnienia, zapewniać odpowiednią 

ochronę socjalną i zwalczać wykluczenie 

społeczne przez wysoki poziom 

kształcenia, szkolenia oraz ochrony 

zdrowia ludzkiego. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 3 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (3a) Walka z oszustwami, dumpingiem 

socjalnym, nadużyciami i obchodzeniem 

zasad dotyczących delegowania 

pracowników jest kwestią priorytetową. W 

związku z tym wzmocnienie europejskich 

przepisów w dziedzinie delegowania 

pracowników jest absolutnie konieczne. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Prawie dwadzieścia lat po przyjęciu 

dyrektywy o delegowaniu pracowników 

należy ocenić, czy nadal zapewnia ona 

właściwą równowagę między 

koniecznością wspierania swobody 

świadczenia usług a potrzebą ochrony praw 

pracowników delegowanych. 

(4) Prawie dwadzieścia lat po przyjęciu 

dyrektywy o delegowaniu pracowników 

oraz w związku licznymi przypadkami 

oszustw jak również niewłaściwych 

przepisów krajowych dyrektywa ta nie 
zapewnia jeszcze właściwej równowagi 

między koniecznością wspierania swobody 

świadczenia usług a potrzebą ochrony praw 

pracowników delegowanych. 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Zasada równego traktowania i 

zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji ze 

względu na przynależność państwową są 

zawarte w prawie UE od podpisania 

traktatów założycielskich. Zasada równej 

płacy znalazła się w prawie wtórnym i 

dotyczy nie tylko równości kobiet i 

mężczyzn, ale także pracowników 

najemnych zatrudnionych na czas 

określony i porównywalnych pracowników 

zatrudnionych na czas nieokreślony, 

pracowników zatrudnionych w niepełnym i 

pełnym wymiarze godzin czy 

(5) Zasada równego traktowania i 

zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji ze 

względu na przynależność państwową są 

zawarte w prawie UE od podpisania 

traktatów założycielskich. Zasada równej 

płacy znalazła się w prawie wtórnym i 

dotyczy nie tylko równości kobiet i 

mężczyzn, ale także pracowników 

najemnych zatrudnionych na czas 

określony i porównywalnych pracowników 

zatrudnionych na czas nieokreślony, 

pracowników zatrudnionych w niepełnym i 

pełnym wymiarze godzin czy 
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pracowników tymczasowych i 

porównywalnych stałych pracowników 

zatrudnionych w przedsiębiorstwie 

użytkownika. 

pracowników tymczasowych i 

porównywalnych stałych pracowników 

zatrudnionych w przedsiębiorstwie 

użytkownika. Przy stosowaniu tych zasad 

należy respektować i brać pod uwagę 

odnośne orzecznictwo Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

(Trybunału Sprawiedliwości). 

Uzasadnienie 

Zob. między innymi sprawa C-341/05, Laval, pkt 60, sprawa C-490/04, pkt 19, sprawy 

połączone C-49/98, C-50/98, C-52/98 do C-54/98 i C-68/98 do C-71/98. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 5 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (5a) W art. 3 i art. 8 rozporządzenia 

Rzym I określono, że indywidualna 

umowa o pracę podlega prawu 

określonemu przez zainteresowane strony. 

Taki wybór nie może pozbawiać 

pracownika ochrony obowiązkowymi 

przepisami przewidzianymi prawem 

państwa, które miałoby zastosowanie, 

gdyby nie wybór dokonany przez strony. 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 6 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (6a) Swoboda pracodawców i 

pracowników w zakresie wyboru 

mającego zastosowanie prawa powinna 

stanowić jeden z fundamentów zarówno 

swobodnego przepływu pracowników, jak 

i swobodnego świadczenia usług. 
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Poprawka  9 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Rozporządzenie Rzym I stanowi, że 

za zmianę państwa, w którym zazwyczaj 

świadczona jest praca, nie uważa się 

tymczasowego zatrudnienia w innym 

państwie. 

(7) Rozporządzenie Rzym I stanowi 

ponadto, że za zmianę państwa, w którym 

zazwyczaj świadczona jest praca, nie 

uważa się tymczasowego zatrudnienia w 

innym państwie. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 7 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (7a) W orzecznictwie Trybunału 

Sprawiedliwości stwierdza się, że 

pracownicy delegowani nie zyskują w 

żaden sposób dostępu do rynku pracy 

państwa przyjmującego, jeżeli po 

zakończeniu pracy wracają do swojego 

państwa pochodzenia. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 7 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (7b) Trybunał Sprawiedliwości uznał, 

że tymczasowy charakter świadczenia 

usług ustala się w kontekście jego 

trwania, regularności, okresowości i 

ciągłości usług. Usługodawca w 

rozumieniu Traktatu może wyposażyć się 

w przyjmującym państwie członkowskim 

w infrastrukturę konieczną do 

świadczenia takich usług. 

(Sprawa C-55/94, Reinhard Gebhard przeciwko Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e 

Procuratori di Milano, [1995] ECR I-04165, pkt 39; sprawa C-396/1, Sähköalojen 
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ammattiliitto ry c/ Elektrobudowa Spółka Akcyjna [2015] sprawa C-396/1) 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 7 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (7c) Jednym z celów dyrektywy 

2014/67/UE jest również rozpoznanie 

prawdziwego delegowania oraz 

zapobieganie nadużyciom i obchodzeniu 

przepisów. 

 

 

Poprawka  13 

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 

skreśla się 
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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 

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. 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Zgodnie z utrwalonym 

orzecznictwem swoboda świadczenia usług 

może być ograniczona wyłącznie 

uzasadnionym nadrzędnym interesem 

publicznym, a względy te muszą być 

proporcjonalne i konieczne. 

(9) W art. 56 TFUE wymaga się 

zniesienia wszelkich ograniczeń w 

swobodzie świadczenia usług, nawet jeśli 

ograniczenia te są stosowane bez różnicy 

w stosunku do krajowych usługodawców i 

do usługodawców z innych państw 

członkowskich, jeżeli ograniczenia te 

mogą wiązać się z zakazem, utrudnianiem 

lub zmniejszaniem atrakcyjności 

działalności usługodawcy mającego 

siedzibę w innym państwie członkowskim, 

w którym zgodnie z prawem świadczy on 

takie same usługi. Zgodnie z utrwalonym 

orzecznictwem swoboda świadczenia usług 

może być ograniczona wyłącznie 

uzasadnionym nadrzędnym interesem 

związanym z interesem publicznym, a 

względy te muszą być stosowne, 

proporcjonalne i konieczne. 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 9 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (9a) Dyrektywa 2014/67/UE w sprawie 

egzekwowania dyrektywy 96/71/WE 

przewiduje szereg przepisów służących 

zapewnieniu, aby zasady dotyczące 

delegowania pracowników były 

egzekwowane i przestrzegane przez 

wszystkich usługodawców. W art. 4 

dyrektywy o egzekwowaniu zawarto wykaz 

elementów, które powinny zostać ocenione 

w celu ustalenia, czy delegowanie jest 

rzeczywiste, a także w celu zapobiegania 

nadużyciom oraz obchodzeniu prawa. 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 10 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Z uwagi na wysoce mobilny 

charakter pracy w międzynarodowym 

transporcie drogowym wdrożenie 

dyrektywy o delegowaniu pracowników 

budzi szczególne wątpliwości i problemy 

prawne ,zwłaszcza w przypadkach, w 

których związek z danym państwem 

członkowskim jest niewystarczający. 

Najwłaściwsze byłoby, aby kwestie te 

zostały ujęte w przepisach dotyczących 
poszczególnych sektorów oraz w innych 

unijnych inicjatywach ukierunkowanych 

na funkcjonowanie wewnętrznego rynku 

transportu drogowego. 

(10) Z uwagi na wysoce mobilny 

charakter pracy w międzynarodowym 

transporcie delegowanie pracowników 

budzi szczególne wątpliwości i problemy 

prawne, zwłaszcza w przypadkach, w 

których związki z danym państwem 

członkowskim są niewystarczające. 

Komisja ogłosiła, że zbada tę sprawę, 

wykorzystując przepisy dotyczące 
poszczególnych sektorów, co oznacza, że 

sektor ten zostanie wyłączony z zakresu 

stosowania postanowień dyrektywy 

96/71/WE. W związku z tym usługi 

transportowe, takie jak tranzyt, transport 

międzynarodowy i powiązany kabotaż, są 

wyłączone z zakresu niniejszej dyrektywy.  

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 11 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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(11) Na konkurencyjnym rynku 

wewnętrznym usługodawcy konkurują nie 

tylko pod kątem kosztów płacy, lecz 

również pod kątem wydajności i 

skuteczności lub jakości i innowacyjności 

ich towarów i usług. 

(11) Na konkurencyjnym rynku 

wewnętrznym usługodawcy konkurują nie 

tylko pod kątem kosztów, lecz również pod 

kątem podaży umiejętności, wydajności i 

skuteczności, a wynagrodzenia ustala się 

zawsze na podstawie szeregu parametrów, 

w tym doświadczenia, profilu, zakresu 

odpowiedzialności, warunków rynku 

pracy lub jakości i innowacyjności ich 

towarów i usług. 

Uzasadnienie 

Zgodnie z odpowiedzią udzieloną przez komisarza Oettingera w imieniu Komisji na pytanie 

pisemne (E-0088221/2016, 25.1.2017). „W instytucjach UE, podobnie jak w każdej 

organizacji, wynagrodzenie opiera się na szeregu parametrów, w tym doświadczeniu, profilu, 

zakresie odpowiedzialności, warunkach rynku pracy itp.”. 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 11 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (11a) TFUE wyraźnie uznaje 

różnorodność krajowych systemów 

stosunków pracy oraz autonomię 

partnerów społecznych.  

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 12 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Do kompetencji państw 

członkowskich należy ustanowienie 

przepisów dotyczących wynagrodzenia 

zgodnie z ich prawem i praktyką. 

Zastosowanie przepisów krajowych 

dotyczących wynagrodzenia do 

pracowników delegowanych musi jednak 

być uzasadnione koniecznością ochrony 

pracowników delegowanych i nie może w 

sposób nieproporcjonalny ograniczać 

(12) Do kompetencji państw 

członkowskich należy ustanowienie 

przepisów dotyczących wynagrodzenia 

zgodnie z ich prawem i praktyką. 

Zastosowanie tych przepisów krajowych 

dotyczących wynagrodzenia do 

pracowników delegowanych musi jednak 

być proporcjonalne, niedyskryminujące i 

uzasadnione koniecznością ochrony 

pracowników delegowanych i nie może w 
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transgranicznego świadczenia usług. sposób nieproporcjonalny ograniczać 

transgranicznego świadczenia usług. 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 12 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (12a) Zgodnie z utrwalonym 

orzecznictwem Trybunału 

Sprawiedliwości ta ochrona socjalna 

pracowników może zostać uznana za 

nadrzędny wymóg uzasadniający 

nałożenie obowiązków, które mogą 

stanowić ograniczenia dla swobody 

świadczenia usług. Jednak nie ma to 

zastosowania w przypadkach gdy 

pracownicy zatrudnieni przez pracodawcę 

czasowo wykonują prace w przyjmującym 

państwie członkowskim i są objęci tą samą 

lub zasadniczo podobną ochroną na mocy 

obowiązków już nałożonych na 

pracodawcę w państwie członkowskim, w 

którym ma on siedzibę.  Jest to szczególnie 

istotne dla zapobiegania dodatkowym 

obowiązkom już nałożonym na 

przedsiębiorstwa w odniesieniu do takich 

samych okresów zatrudnienia w państwie 

członkowskim, w którym mają one 

siedzibę. Trybunał Sprawiedliwości orzekł 

również nielegalność przepisów 

krajowych, w wyniku których świadczenie 

usług jest bardziej uciążliwe dla 

przedsiębiorstw z innych państw 

członkowskich niż dla tych, które mają 

siedzibę na terytorium danego kraju, co 

stanowi przeszkodę dla swobodnego 

przepływu usług. 

(Arblade, sprawy połączone 369/96 i 376/96 (pkt 51), Seco, sprawy połączone 62 i 63/81, 

Seco SA przeciwko Etablissement d’Assurance contre la Vieillesse et l’Invalidité oraz 

Raymond Vander Elst przeciwko Office des Migrations Internationales, sprawa C-43/93). 
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Poprawka  21 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 12 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (12b) Trybunał Sprawiedliwości wyjaśnił 

dodatkowo, że postanowienia dotyczące 

układów zbiorowych nie mogą same w 

sobie stanowić klauzuli porządku 

publicznego w rozumieniu art. 3 ust. 10 

dyrektywy 96/71/WE. 

(C-319/06, Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga, 

pkt 64). 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 13 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Elementy składowe wynagrodzenia 

gwarantowanego prawem krajowym lub 

mającymi powszechnie zastosowanie 

układami zbiorowymi powinny być jasne i 

przejrzyste dla wszystkich usługodawców. 

Jest zatem uzasadnione, aby nałożyć na 

państwa członkowskie obowiązek 

publikacji elementów składowych 

wynagrodzenia na jednej stronie 

internetowej, o której mowa w art. 5 

dyrektywy o egzekwowaniu. 

(13) Informacje na temat elementów 

składowych wynagrodzenia 

gwarantowanego prawem krajowym lub 

układami zbiorowymi, lub orzeczeniami 

arbitrażowymi, które zostały uznane za 

mające powszechne zastosowanie w 

rozumieniu art. 3 ust. 8, powinny być 

jasne, aktualne, przejrzyste i publicznie 

dostępne dla wszystkich usługodawców. 

Jest zatem uzasadnione, aby nałożyć na 

państwa członkowskie obowiązek 

publikacji tych informacji na jednej stronie 

internetowej, o której mowa w art. 5 

dyrektywy o egzekwowaniu. Partnerzy 

społeczni również mają obowiązek 

upublicznienia wszystkich układów 

zbiorowych, które mają zastosowanie 

zgodnie z niniejszą dyrektywą. Podobnie 

zagraniczni podwykonawcy powinni 

zostać pisemnie poformowani o 

warunkach zatrudnienia, które muszą oni 

zastosować do pracowników 

delegowanych. 
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Poprawka  23 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 13 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (13a) Wszystkie środki wprowadzone na 

mocy niniejszej dyrektywy są uzasadnione 

i proporcjonalne, tak by nie stwarzać 

obciążeń administracyjnych ani nie 

ograniczać potencjału przedsiębiorstw, w 

szczególności małych i średnich 

przedsiębiorstw, muszą sprzyjać tworzeniu 

miejsc pracy, chroniąc jednocześnie 

pracowników delegowanych.  

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 14 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) Przepisy ustawowe, wykonawcze i 

administracyjne lub układy zbiorowe 

mające zastosowanie w państwach 

członkowskich mogą zapewnić, aby 

podwykonawstwo nie dawało 

przedsiębiorstwom możliwości uniknięcia 

przepisów gwarantujących niektóre 

warunki zatrudnienia obejmujące 

wynagrodzenie. W przypadku gdy takie 

przepisy dotyczące wynagrodzenia istnieją 

na poziomie krajowym, państwo 

członkowskie może je stosować w sposób 

niedyskryminujący do przedsiębiorstw 

delegujących pracowników na jego 

terytorium, pod warunkiem że nie 

ograniczają w sposób nieproporcjonalny 

transgranicznego świadczenia usług. 

(14) Państwa członkowskie mają 

swobodę stworzenia na swoim terytorium 

właściwych środków mających 

zastosowanie do usługodawców, w tym 

usługodawców z innego państwa 

członkowskiego, aby zagwarantować 

zgodność z obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi delegowania w przypadku 

łańcuchów podwykonawców. W 

przypadku sektora budowlanego państwa 

członkowskie mają już obowiązek, na 

mocy dyrektywy 2014/67/UE, 

wprowadzenia właściwych środków 

odpowiedzialności, aby zagwarantować 

sprawiedliwą konkurencję i prawa 

pracowników. Zatem przepisy ustawowe, 

wykonawcze i administracyjne lub układy 

zbiorowe mające powszechne 

zastosowanie w państwach członkowskich 

mogą zapewnić, aby podwykonawstwo nie 

dawało przedsiębiorstwom możliwości 

uniknięcia przepisów gwarantujących 

niektóre warunki zatrudnienia obejmujące 

wynagrodzenie. W przypadku gdy takie 
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przepisy dotyczące wynagrodzenia istnieją 

na poziomie krajowym, państwo 

członkowskie może je stosować w sposób 

niedyskryminujący do przedsiębiorstw 

delegujących pracowników na jego 

terytorium, pod warunkiem że nie 

ograniczają w sposób nieproporcjonalny 

transgranicznego świadczenia usług. 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 (nowy) 

Dyrektywa 96/71/WE 

Artykuł 1 – ustęp 2 

 

Obowiązujący tekst Poprawka 

 -1) art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2.  Niniejszej dyrektywy nie stosuje się 

do przedsiębiorstw marynarki handlowej w 

odniesieniu do personelu pływającego. 

„2.  Niniejszej dyrektywy nie stosuje się 

do przedsiębiorstw marynarki handlowej w 

odniesieniu do personelu pływającego ani 

do usług transportowych takich jak 

tranzyt, transport międzynarodowy i 

kabotaż powiązany.” 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1  

Dyrektywa 96/71/WE 

Artykuł 2a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 2a Artykuł 2a 

1. Kiedy zakładany lub rzeczywisty 

okres delegowania przekracza 24 miesiące, 

za państwo, w którym wykonywana jest 

normalnie praca, uważa się państwo 

członkowskie, na którego terytorium 

delegowany jest pracownik. 

1. Kiedy rzeczywisty okres 

nieprzerwanego delegowania danego 

pracownika przekracza 24 miesiące, za 

państwo, w którym wykonywana jest 

normalnie praca, uważa się państwo 

członkowskie, na którego terytorium 

delegowany jest pracownik, chyba że 

strony ustaliły wspólnie, że zastosowanie 

będzie miało inne prawo zgodnie z art. 3 
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ust. 1 rozporządzenia Rzym I. 

 1a.  Pracodawca może, w oparciu o 

rozsądne argumenty, domagać się 

odstępstwa od warunku 24 miesięcy; 

odstępstwa tego mogą udzielić właściwe 

organy w przyjmującym państwie 

członkowskim. 

 Właściwe organy w przyjmującym 

państwie członkowskim podejmują decyzję 

w sprawie wszelkich wniosków o 

odstępstwo zgodnie z art. 4 dyrektywy 

2014/67/UE oraz zgodnie z 

rozporządzeniem 883/2004/WE oraz w 

uzasadniony, proporcjonalny i 

niedyskryminujący sposób.  

 Przed podjęciem decyzji w sprawie takiego 

wniosku o odstępstwo właściwe organy 

przyjmującego państwa członkowskiego 

konsultują się z właściwymi organami 

państwa siedziby pracodawcy zgodnie z 

art. 6 i 7 dyrektywy 2014/67/UE. 

2. Do celów ustępu 1 w przypadku 

zastępowania pracowników delegowanych 

wykonujących te same zadania w tym 

samym miejscu należy wziąć pod uwagę 

łączny okres delegowania danych 

pracowników w odniesieniu do 

pracowników, których rzeczywisty okres 

delegowania wynosi przynajmniej sześć 

miesięcy. 

 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a 

Dyrektywa 96/71/WE 

Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret 2 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– układy (umowy) zbiorowe lub 

orzeczenia arbitrażowe uznane za 

powszechnie stosowane w rozumieniu ust. 

8: 

– układy (umowy) zbiorowe lub 

orzeczenia arbitrażowe uznane za 

powszechnie stosowane w rozumieniu ust. 

8, pod warunkiem że są one publikowane 

na jednej oficjalnej krajowej stronie 

internetowej, o której mowa w art. 5 
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dyrektywy 2014/67/UE: 

 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a 

Dyrektywa 96/71/WE 

Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret 2 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) minimalny wymiar płatnych 

urlopów rocznych; 

b) (Nie dotyczy polskiej wersji 

językowej) 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a 

Dyrektywa 96/71/WE 

Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret 2 – litera g a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ga)  dodatki na potrzeby pokrywania 

wydatków związanych z podróżą, 

wyżywieniem i zakwaterowaniem dla 

pracowników przebywających poza 

domem ze względów zawodowych. 

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a 

 Dyrektywa 96/71/WE 

Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Do celów niniejszej dyrektywy 

wynagrodzenie oznacza wszystkie 

elementy wynagrodzenia obowiązkowe na 

mocy krajowych przepisów ustawowych, 

wykonawczych i administracyjnych, 

układów zbiorowych lub orzeczeń 

arbitrażowych, które zostały uznane za 

powszechnie stosowane lub, w przypadku 

W kontekście niniejszej dyrektywy 

wynagrodzenie definiuje się zgodnie z 

prawem krajowym lub/i praktyką państwa 

członkowskiego, na którego terytorium 

został delegowany pracownik, na mocy 

krajowych przepisów ustawowych, 

wykonawczych i administracyjnych, 

układów zbiorowych lub orzeczeń 
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braku systemu uznawania układów 

zbiorowych lub orzeczeń arbitrażowych za 

powszechnie stosowane, innych układów 

zbiorowych lub orzeczeń arbitrażowych w 

zrozumieniu ust. 8 drugiego akapitu, w 

państwie członkowskim, na którego 

terytorium pracownik jest delegowany. 

arbitrażowych, które zostały uznane za 

powszechnie stosowane lub, w przypadku 

braku systemu uznawania układów 

zbiorowych lub orzeczeń arbitrażowych za 

powszechnie stosowane, innych układów 

zbiorowych lub orzeczeń arbitrażowych w 

zrozumieniu ust. 8 drugiego akapitu, w 

państwie członkowskim, na którego 

terytorium pracownik jest delegowany. 

 Do celów obliczania wynagrodzenia w 

rozumieniu niniejszej dyrektywy należy 

brać pod uwagę minimalne stawki płac, 

wraz z płacą za pracę godzinową i/lub 

pracą na akord zgodnie z grupami 

wynagrodzenia i stawką za godziny 

nadliczbowe, dodatkami, premiami oraz 

innymi obowiązkowymi elementami. 

Elementy wykorzystywane do obliczania 

wynagrodzenia być elementami 

wypłacanymi pracownikom zatrudnionym 

na miejscu zgodnie z postanowieniami 

niniejszego artykułu.   

 Wydatki poniesione w związku z 

delegowaniem, takie jak koszty podróży, 

wyżywienia i zakwaterowania, są 

pokrywane przez pracodawcę. Wydatki te, 

będące rekompensatą, nie mogą być 

uznawane za część płacy minimalnej. 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a 

 Dyrektywa 96/71/WE 

Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie publikują na jednej 

oficjalnej krajowej stronie internetowej, o 

której mowa w art. 5 dyrektywy 

2014/67/UE, elementy składowe 

wynagrodzenia zgodnie z lit. c). 

Państwa członkowskie publikują na jednej 

oficjalnej krajowej stronie internetowej, o 

której mowa w art. 5 dyrektywy 

2014/67/UE, elementy składowe 

wynagrodzenia, ich zakres geograficzny i 

personalny oraz metodę obliczania 
zgodnie z lit. c). 

 Do celów obliczania kwot należnych 
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pracownikowi delegowanemu należy 

unikać podwójnego wypłacania kwot o 

tym samym lub podobnym charakterze. 

 Błędne obliczenia lub pominięcie 

płatności na rzecz pracownika 

delegowanego wynikające z 

niedostępnych, błędnych lub 

niewystarczających informacji 

opublikowanych na jednej oficjalnej 

krajowej stronie internetowej nie 

podlegają karom nakładanym przez 

organy krajowe. 

 

Poprawka  32 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a a (nowa) 

Dyrektywa 96/71/WE 

Artykuł 3 – ustęp 1 -a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 aa) dodaje się ustęp w brzmieniu: 

 „1-a.  Usługodawcy są zwolnieni z 

obowiązku uiszczenia grzywny w 

przypadku wypłat poniżej płacy 

minimalnej ustalonej przepisami 

przyjmującego państwa członkowskiego, 

jeżeli istnieje dowód na to, że przyjmujące 

państwo członkowskie nie dopełniło 

obowiązku publikacji na jednej oficjalnej 

krajowej stronie internetowej, o której 

mowa w art. 5 dyrektywy 2014/67/UE, 

elementów składowych wynagrodzenia 

zgodnie z lit. c) lub informacje nie są 

podane w sposób jasny, przejrzysty i 

jednoznaczny. 

 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera b 

Dyrektywa 96/71/WE 

Artykuł 3 – ustęp 1 a  



 

RR\1137464PL.docx 61/93 PE582.163v02-00 

 PL 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1a. Jeśli zgodnie z przepisami 

ustawowymi, wykonawczymi i 

administracyjnymi lub umowami 

zbiorowymi przedsiębiorstwa mające 

siedzibę na terytorium państwa 

członkowskiego muszą zlecać 

podwykonawstwo w kontekście 

zobowiązań wynikających z umowy 

jedynie przedsiębiorstwom, które 

gwarantują określone warunki zatrudnienia 

obejmujące wynagrodzenie, państwo 

członkowskie może zapewnić – na 

zasadach niedyskryminacji i 

proporcjonalności – aby takie 

przedsiębiorstwa obowiązywały te same 

zasady odnośnie do zlecania 

podwykonawstwa przedsiębiorstwom, o 

których mowa w art. 1 ust. 1, delegującym 

swoich pracowników na ich terytorium. 

1a. Jeśli zgodnie z przepisami 

ustawowymi, wykonawczymi i 

administracyjnymi lub umowami 

zbiorowymi przedsiębiorstwa mające 

siedzibę na terytorium państwa 

członkowskiego muszą zlecać 

podwykonawstwo w kontekście 

zobowiązań wynikających z umowy 

jedynie przedsiębiorstwom, które 

gwarantują określone warunki zatrudnienia 

obejmujące wynagrodzenie, państwo 

członkowskie korzystające z możliwości 

przewidzianej w niniejszym ustępie 

zapewnia, by przedsiębiorstwo zawierające 

umowy podwykonawstwa z innym 

przedsiębiorstwem, o których mowa w art. 

1 ust. 1 niniejszej dyrektywy, informowało 

to przedsiębiorstwo na piśmie o 

warunkach zatrudnienia obejmujących 

wynagrodzenie, wymaganych zanim 

strony zawrą właściwy stosunek umowny. 

 

Poprawka  34 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera b a (nowa) 

Dyrektywa 96/71/WE 

Artykuł 3 – ustęp 1 a a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) dodaje się ustęp w brzmieniu: 

 „1aa. Od wykonawcy wymaga się 

przekazania podwykonawcy w jasny, 

przejrzysty i jednoznaczny sposób 

informacji na temat warunków pracy, w 

tym wynagrodzenia, które mają 

zastosowanie. 

 Podwykonawca jest zwolniony z 

obowiązku zagwarantowania określonych 

warunków zatrudnienia obejmujących 

wynagrodzenie minimalne zgodnie z ust. 1 

ustanowionego w przedsiębiorstwie, jeżeli 

istnieją dowody, że przedsiębiorca nie 
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został właściwie poinformowany przez 

kontrahenta.” 

 

Poprawka  35 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera c a (nowa) 

Dyrektywa 96/71/WE 

Artykuł 3 – ustęp 1 b a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) dodaje się ustęp w brzmieniu: 

 „1ba. Użytkownik będący 

przedsiębiorstwem zobowiązany jest 

poinformować w jasny, przejrzysty i 

jednoznaczny sposób agencję pracy 

tymczasowej o regulacjach stosowanych w 

odniesieniu do warunków pracy i 

wynagrodzenia.” 

Poprawka  36 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera c b (nowa) 

Dyrektywa 96/71/WE 

Artykuł 3 – ustęp 1 b b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 cb) dodaje się ustęp w brzmieniu: 

 „1bb. Należy wzmocnić koordynację 

między krajowymi inspekcjami pracy i 

zacieśnić europejską współpracę w 

dziedzinie zwalczania oszustw związanych 

z delegowaniem.” 

 

Poprawka  37 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera c c (nowa) 

 Dyrektywa 96/71/WE 

Artykuł 3 – ustęp 7 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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 cc) w ust. 7 skreśla się akapit drugi. 

 

Poprawka  38 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera e a (nowa) 

Dyrektywa 96/71/WE 

Artykuł 3 – ustęp 10 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ea)  dodaje się ustęp w brzmieniu: 

 „10a. Państwa członkowskie po 

skonsultowaniu się z partnerami 

społecznymi, zgodnie z tradycjami i 

praktykami każdego państwa 

członkowskiego, zwalniają pracodawców i 

pracowników z obowiązku spełniania 

wymogów zawartych w art. 3 ust. 1 lit. a), 

b) i c) powyżej, w przypadku gdy 

pracodawca i pracownicy prowadzą 

działalność w następujących sektorach: 

 a)  produkcja, dostawa, serwisowanie 

lub konserwacja urządzeń, sprzętu lub 

wszelkich innych produktów dla instytucji 

świadczących usługi lecznicze dla 

obywateli Unii; 

 b) produkcja, dostawa, serwisowanie 

lub konserwacja urządzeń, sprzętu lub 

wszelkich innych produktów w sektorze 

obrony lub we wszelkich innych 

koniecznych dziedzinach na potrzeby 

obrony państwa członkowskiego lub Unii; 

 c) produkcja, dostawa, serwisowanie 

lub konserwacja urządzeń, sprzętu lub 

wszelkich innych produktów w sektorze 

lotniczym i kosmicznym; 

 d) produkcja, dostawa, serwisowanie 

lub konserwacja urządzeń, sprzętu lub 

wszelkich innych produktów w sektorze 

transportu kolejowego; 

 e) produkcja, dostawa, serwisowanie 

lub konserwacja urządzeń, sprzętu lub 

wszelkich innych produktów o znaczeniu 

dla krajowej infrastruktury krytycznej co 
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najmniej państwa członkowskiego, w tym 

dla dostawy energii i usług 

telekomunikacyjnych; 

 f) produkcja, dostawa, serwisowanie 

lub konserwacja urządzeń, sprzętu lub 

wszelkich innych produktów o znaczeniu 

dla zachowania bezpieczeństwa granic 

państwa członkowskiego lub Unii; 

 g) produkcja, dostawa, serwisowanie 

lub konserwacja urządzeń, sprzętu lub 

wszelkich innych produktów o znaczeniu 

dla zdrowia i bezpieczeństwa 

pracowników lub obywateli Unii. 

Uzasadnienie 

Wielu producentów w całej UE sprzedaje towary (na przykład skanery medyczne) z 

zapewnieniem obsługi serwisowej i umowy w zakresie konserwacji na cały okres użytkowania 

produktu. Celem niniejszego artykułu jest umożliwienie państwom członkowskim zwolnienia 

pracowników delegowanych z obowiązku spełnienia określonych wymogów, których 

zastosowanie skutkowałoby ograniczeniem zdolności tych pracowników do swobodnego 

świadczenia usług w innym państwie członkowskim. 

 

Poprawka  39 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera e b (nowa) 

Dyrektywa 96/71/WE 

Artykuł 3 – ustęp 10 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 eb)  dodaje się ustęp w brzmieniu: 

 10b. Państwa członkowskie po 

skonsultowaniu się z partnerami 

społecznymi, zgodnie z tradycjami i 

praktykami każdego państwa 

członkowskiego, zwalniają pracodawców i 

pracowników z obowiązku spełniania 

wymogów zawartych w art. 3 ust. 1 lit. a), 

b) i c) powyżej, w przypadku gdy celem 

działalności pracodawcy i pracowników 

jest ułatwienie kształcenia i szkolenia 

pracowników lub innych osób. 
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Uzasadnienie 

Wielu producentów w całej UE sprzedaje towary (na przykład skanery medyczne) z 

zapewnieniem obsługi serwisowej i umowy w zakresie konserwacji na cały okres użytkowania 

produktu. Celem niniejszego artykułu jest umożliwienie państwom członkowskim zwolnienia 

pracowników delegowanych z obowiązku spełnienia określonych wymogów, których 

zastosowanie skutkowałoby ograniczeniem zdolności tych pracowników do swobodnego 

świadczenia usług w innym państwie członkowskim. 
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OPINIA KOMISJI PRAWNEJ 

dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej 

dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą 

delegowania pracowników w ramach świadczenia usług 

(COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)) 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Jean-Marie Cavada 

 

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Wprowadzenie 

W dniu 8 marca 2016 r.1 Komisja przyjęła wniosek dotyczący zmiany dyrektywy 96/71/WE 

dotyczącej delegowania pracowników2. Do wniosku dołączono ocenę skutków3. Komisja 

odnotowała, że po upływie 20 lat od przyjęcia dyrektywa 96/71/WE nie spełnia już swojej 

roli w obecnych warunkach gospodarczych i społecznych w państwach członkowskich, i z 

tego względu przedłożyła wniosek o ukierunkowaną zmianę dyrektywy. Wniosek stanowi 

próbę zaradzenia konkretnym problemom w ograniczonej liczbie poprawek.  

W opinii Komisji celem wniosku jest ułatwienie świadczenia usług ponad granicami w 

klimacie uczciwej konkurencji i poszanowania praw delegowanych pracowników, którzy są 

zatrudnieni w jednym państwie członkowskim i tymczasowo wysyłani do pracy przez 

pracodawcę do innego państwa członkowskiego. Konkretnie wniosek ma na celu zapewnienie 

uczciwych warunków wynagrodzenia i zagwarantowanie równych warunków działania 

zarówno przedsiębiorstwom delegującym pracowników, jak i lokalnym przedsiębiorstwom w 

kraju przyjmującym.  

Uzasadnione opinie i „żółta kartka” 

W ramach terminu ustanowionego w art. 6 protokołu nr 2 czternaście izb parlamentów 

narodowych przesłało Komisji uzasadnione opinie, z których wynika, że wniosek nie jest 

zgodny z zasadą pomocniczości, co powoduje uruchomienie tzw. procedury „żółtej kartki”. 

                                                 
1   Dokument COM(2016) 128 final, http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&qid=1459769597959&from=PL.  
2 Dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotycząca delegowania 

pracowników w ramach świadczenia usług, Dz.U. L 18 z 21.1.1997, s. 1. 
3 Dokument SWD (2016) 52 final 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&qid=1459769597959&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&qid=1459769597959&from=PL
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W uzasadnionych opiniach argumentowano przede wszystkim, że istniejące przepisy są 

dostateczne i odpowiednie, Unia nie stanowi odpowiedniego szczebla działania, a we 

wniosku nie uznano wyraźnie kompetencji państw członkowskich w zakresie wynagrodzenia 

i warunków zatrudnienia, a także że uzasadnienie zawarte we wniosku w odniesieniu do 

zasady proporcjonalności jest zbyt lakoniczne. Po zbadaniu tych argumentów Komisja 

postanowiła jednak podtrzymać wniosek, uznając w komunikacie do Parlamentu 

Europejskiego, Rady i parlamentów narodowych z dnia 20 lipca 2016 r., że wniosek jest 

zgodny z zasadą pomocniczości. 

Zgodność z prawem UE 

Poza obiekcjami zgłoszonymi przez parlamenty narodowe również w komisji PE pojawiły się 

pytania o zgodność wniosku z niektórymi elementami prawa UE. Dotyczyło to głównie 

relacji między wnioskiem a następującymi aktami prawnymi i normami: 

– rozporządzeniem (WE) nr 593/2008 (zwanym dalej „rozporządzeniem Rzym I”)1, które 

zastąpiło, w odniesieniu do umów zawartych od 17 grudnia 2009 r., Konwencję o prawie 

właściwym dla zobowiązań umownych („konwencja rzymska”2), 

– rozporządzeniem nr 1215/20123 (zwanym dalej „rozporządzeniem Bruksela I”), które 

określa przepisy dotyczące jurysdykcji w przypadku indywidualnych umów o pracę, 

– dyrektywą 2014/67/UE w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE (zwanej dalej 

„dyrektywą w sprawie egzekwowania”)4, oraz 

– swobodą świadczenia usług przewidzianą w art. 26 i 56 TFUE. 

Jeżeli chodzi o rozporządzenie Rzym I, pojawiły się w szczególności pytania o zgodność art. 

2a wniosku z art. 8 rozporządzenia oraz o to, czy wniosek można postrzegać jako akt 

zmieniający rozporządzenie i czy w związku z tym można zmienić rozporządzenie 

dyrektywą. 

Jeżeli chodzi o rozporządzenie Bruksela I, główny problem dotyczył tego, czy art. 2a wniosku 

będzie miał wpływ na stosowanie przepisów dotyczących jurysdykcji zawartych w art. 20–23 

rozporządzenia.  

Pojawiło się również pytanie, czy wprowadzenie 24-miesięcznego okresu, po upływie którego 

prawo pracy w kraju przyjmującym miałoby zastosowanie do delegowanego pracownika, 

można uznać za naruszenie swobody świadczenia usług na rynku wewnętrznym w wyniku 

                                                 
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie 

prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I), Dz.U. L 177 z 4.7.2008, s. 6. 
2 Konwencja o prawie właściwym dla zobowiązań umownych otwarta do podpisu w Rzymie w dniu 19 czerwca 

1980 r., Dz.U. L 266 z 9.10.1980, s. 1. 
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie 

jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (wersja 

przekształcona), Dz.U. L 351 z 20.12.2012, s. 1. 
4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania 

dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, zmieniająca 

rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany 

informacji na rynku wewnętrznym, Dz.U. L 159 z 28.5.2014, s. 11–31. 
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ograniczenia transgranicznego świadczenia usług przez delegowanych pracowników. 

Komisja JURI jest komisją odpowiedzialną za respektowanie zasad pomocniczości i 

proporcjonalności, a także interpretację prawa UE i zgodność unijnych aktów prawnych z 

prawem pierwotnym. Z tego tytułu komisja zbadała argumenty przedstawione w 

uzasadnionych opiniach. W dniu 29 listopada 2016 r. komisja skonsultowała się z Wydziałem 

Prawnym Parlamentu w sprawie zgłoszonych przez posłów pytań dotyczących zgodności 

wniosku z dorobkiem i traktatami.   

Stanowisko sprawozdawcy 

Po uważnym zbadaniu zgłoszonych kwestii sprawozdawca doszedł do wniosków, które 

zostały krótko przedstawione poniżej i znalazły odzwierciedlenie w poprawkach 

proponowanych do wniosku Komisji. 

Jeżeli chodzi o relację między art. 8 rozporządzenia Rzym I i art. 2a wniosku, należy 

uwzględnić art. 23 rozporządzenia, który stanowi, co następuje: „Z wyjątkiem art. 7, niniejsze 

rozporządzenie nie uchybia stosowaniu przepisów prawa wspólnotowego, które w odniesieniu 

do kwestii szczególnych ustanawiają normy kolizyjne odnoszące się do zobowiązań 

umownych”. W art. 23 uściślono, że rozporządzenie Rzym I zapewnia ogólne zasady 

międzynarodowego prawa prywatnego umów w UE. Jeżeli chodzi o dyrektywę w sprawie 

delegowania pracowników, kwestię tę doprecyzowano w motywie 34 rozporządzenia. 

Sprawozdawca uważa, że wniosek stanowiłby zatem wyraźnie lex specialis, nadrzędne w 

stosunku do rozporządzenia Rzym I. 

Jeżeli chodzi o rozporządzenie Bruksela I, nie wydaje się, aby wniosek stał w sprzeczności z 

rozporządzeniem lub wprowadzał istotne zmiany w przepisach dotyczących wyboru sądu. 

Artykuł 21 rozporządzenia zawiera wykaz sądów, do których pracownicy mogą wnieść 

pozew przeciwko pracodawcy. Jednym z możliwych wyborów pracownika jest „sąd miejsca, 

w którym pracownik zazwyczaj świadczy swoją pracę”. Wynika z tego, że jeżeli miejsce, w 

którym pracownik podlegający dyrektywie w sprawie delegowania pracowników, ulegnie 

zmianie z rodzimego państwa członkowskiego na przyjmujące państwo członkowskie po 24 

miesiącach, sądy przyjmującego państwa członkowskiego będą właściwe do rozpatrywania 

sporów, o ile pracownik dokona takiego wyboru. 

Chociaż swoboda świadczenia usług jest jedną z podstawowych zasad prawa UE, nie jest 

nieograniczona. Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że środek o skutku ograniczającym może 

być uzasadniony, „jeżeli odpowiada nadrzędnym względom interesu ogólnego i jeżeli interes 

ten nie jest już chroniony przepisami, którym usługodawca podlega w państwie 

członkowskim, w którym ma siedzibę. Przepisy te jednak muszą być odpowiednie, aby 

zagwarantować osiągnięcie celu, do którego zmierzają, i nie wykraczać poza to, co jest 

konieczne do jego osiągnięcia”1. Ponadto Trybunał Sprawiedliwości uznał ochronę socjalną 

delegowanych pracowników za wymóg związany z interesem publicznym, który może 

                                                 
1 Zob. wyroki z dnia 30 listopada 1995 r. w sprawie C 55/94 Gebhard EU:C:1995:411, pkt 37, z 23 listopada 

1999 r. w sprawach C 369/96 i C 376/96 Arblade i inni, EU:C:1999:575, pkt 34 i 35, z dnia 7 października 2010 

r. w sprawie C-515/08 dos Santos Palhota i inni, EU:C:2010:589, pkt 45 i przytoczone tam orzecznictwo, z dnia 

3 grudnia 2014 r. w sprawie C 315/13 De Clercq i inni, EU:C:2014:2408, pkt 62. 
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uzasadnić ograniczenie swobody świadczenia usług1.   

Sprawozdawca uznaje zatem, że wniosek stanowi odpowiedni środek do osiągnięcia celów w 

nim przyjętych i nie wykracza poza to, co konieczne, a także jest zgodny z zasadą 

pomocniczości.  

  

                                                 
1 Zob. między innymi wyroki z dnia 23 listopada 1999 r. w sprawach C 369/96 i C 376/96 Arblade i inni, 

EU:C:1999:575, pkt 36, z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie C 165/98 Mazzoleni i ISA, EU:C:2001:162, pkt 27, z 

dnia 25 października 2001 r. w sprawach C 49/98, C 50/98, od C 52/98 do C 54/98 i od C 68/98 do C 71/98 

Finalarte i inni, EU:C:2001:564, pkt 33, z dnia 7 października 2010 r. w sprawie C-515/08 dos Santos Palhota i 

inni, EU:C:2010:589, pkt 47 i przytoczone tam orzecznictwo, z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie C 315/13 De 

Clercq i inni, EU:C:2014:2408, pkt 65. 
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POPRAWKI 

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako komisji 

przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek: 

Poprawka   1 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Swobodny przepływ pracowników, 

swoboda przedsiębiorczości oraz swoboda 

świadczenia usług są podstawowymi 

zasadami rynku wewnętrznego w Unii 

zawartymi w Traktacie o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej (TFUE). Unia 

opracowuje sposoby wdrożenia tych zasad, 

mających na celu zagwarantowanie 

przedsiębiorstwom równych warunków 

działania oraz poszanowanie praw 

pracowników. 

(1) Swobodny przepływ pracowników, 

swoboda przedsiębiorczości oraz swoboda 

świadczenia usług są podstawowymi 

zasadami rynku wewnętrznego w Unii 

zawartymi w Traktacie o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej (TFUE). Stosowanie i 

gwarancja przestrzegania tych zasad są 

stale ulepszane przez Unię w celu 

zagwarantowania przedsiębiorstwom 

równych warunków działania oraz 

poszanowania praw pracowników, a także 

swobody przemieszczania się 

pracowników na rynku wewnętrznym. 

 

Poprawka   2 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1a) Artykuł 153 ust. 5 TFUE wyklucza 

regulowanie przez Unię wynagrodzeń. 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (3a) Należy wzmocnić koordynację 

między służbami inspekcji pracy państw 

członkowskich, a także europejską 

współpracę w dziedzinie walki z 
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nadużyciami związanymi z 

oddelegowaniem, aby mieć pewność co do 

prawidłowego stosowania dyrektywy, oraz 

należy sprawdzać, czy składki na 

ubezpieczenia społeczne oddelegowanych 

pracowników są regularnie odprowadzane 

do organu zarządzającego w państwie 

członkowskim pochodzenia. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4)  Prawie dwadzieścia lat po przyjęciu 

dyrektywy o delegowaniu pracowników 

należy ocenić, czy nadal zapewnia ona 

właściwą równowagę między 

koniecznością wspierania swobody 

świadczenia usług a potrzebą ochrony praw 

pracowników delegowanych. 

(4) Prawie dwadzieścia lat po przyjęciu 

dyrektywy o delegowaniu pracowników 

należy ocenić, czy nadal zapewnia ona 

właściwą równowagę między 

koniecznością wspierania swobody 

świadczenia usług a potrzebą właściwej 

ochrony praw pracowników 

delegowanych. W związku z tym potrzebne 

są nowe i skuteczniejsze instrumenty w 

celu wspierania uczciwej konkurencji 

między przedsiębiorstwami z UE, 

ułatwienia transgranicznego świadczenia 

usług oraz zwalczania oszustw i nadużyć 

w tym obszarze zgodnie z duchem 

dyrektywy 2014/67/UE. Konieczne jest 

także utworzenie na szczeblu europejskim 

portalu informacyjnego we wszystkich 

językach państw członkowskich, który 

wyjaśniałby odnośne przepisy, różnice 

krajowe i działania do podjęcia przez 

przedsiębiorstwa delegujące, 

potencjalnych beneficjentów i 

pracowników. 

 

Poprawka   5 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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(5) Zasada równego traktowania i 

zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji ze 

względu na przynależność państwową są 

zawarte w prawie UE od podpisania 

traktatów założycielskich. Zasada równej 

płacy znalazła się w prawie wtórnym i 

dotyczy nie tylko równości kobiet i 

mężczyzn, ale także pracowników 

najemnych zatrudnionych na czas 

określony i porównywalnych pracowników 

zatrudnionych na czas nieokreślony, 

pracowników zatrudnionych w niepełnym i 

pełnym wymiarze godzin czy 

pracowników tymczasowych i 

porównywalnych stałych pracowników 

zatrudnionych w przedsiębiorstwie 

użytkownika. 

(5) Zasada równego traktowania i 

zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji ze 

względu na przynależność państwową są 

zawarte w prawie UE od podpisania 

traktatów założycielskich, a Unia promuje 

poszanowanie tych zasad, zapewniając ich 

stosowanie we wszystkich państwach 

członkowskich. Zasada równej płacy 

znalazła się w prawie wtórnym i dotyczy 

nie tylko równości kobiet i mężczyzn, ale 

także pracowników najemnych 

zatrudnionych na czas określony i 

porównywalnych pracowników 

zatrudnionych na czas nieokreślony, 

pracowników zatrudnionych w niepełnym i 

pełnym wymiarze godzin czy 

pracowników tymczasowych i 

porównywalnych stałych pracowników 

zatrudnionych w przedsiębiorstwie 

użytkownika. Przy stosowaniu tych zasad 

należy brać pod uwagę odnośne 

orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej w kwestii wykładni 

traktatów.  

 

Poprawka   6 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Rozporządzenie Rzym I stanowi, że 

za zmianę państwa, w którym zazwyczaj 

świadczona jest praca, nie uważa się 

tymczasowego zatrudnienia w innym 

państwie. 

(7) Rozporządzenie Rzym I stanowi, że 

za zmianę państwa, w którym zazwyczaj 

świadczona jest praca, nie uważa się 

tymczasowego zatrudnienia w innym 

państwie.  Rozporządzenie nie precyzuje 

ani nie definiuje terminu „tymczasowe 

zatrudnienie”. Dlatego też niezwykle 

ważne jest, aby w dyrektywie wprowadzić 

szczególny przepis dotyczący pracowników 

delegowanych, z definicji wykonujących 

pracę w innym państwie członkowskim 

przez ograniczony czas, który 

przewidywałby okres, po jakim państwo 

świadczenia usługi uznaje się za państwo 

zwyczajowego miejsca zatrudnienia. 

Należy sprecyzować, że ten konkretny 
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przepis gwarantuje brak dyskryminacji, 

przejrzystość i proporcjonalność oraz nie 

narusza ewentualnych warunków 

zatrudnienia, które mogą być 

korzystniejsze dla pracownika. 

Uzasadnienie 

Wprowadzenie określonego okresu, po jakim państwo świadczenia usługi uznaje się za 

państwo zwyczajowego miejsca zatrudnienia, nie narusza możliwego czasu trwania 

tymczasowego świadczenia usług. 

 

Poprawka   7 

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 

(8) Ze względu na długi czas trwania 

niektórych przypadków delegowania 

należy określić, że w razie delegowania 

trwającego dłużej niż 18 miesięcy za 

państwo, w którym świadczona jest praca, 

uważa się przyjmujące państwo 

członkowskie, z zastrzeżeniem warunków 

zatrudnienia korzystniejszych dla 

pracownika. 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 18 miesięcy, i od pierwszego 

dnia po upływie 18 miesięcy, jeśli 

delegowanie rzeczywiście wykroczy poza 

ten okres, chyba że pracodawca otrzymał 

od właściwego organu przyjmującego 
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na swobodę świadczenia usług również w 

okolicznościach, kiedy okres delegowania 

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. 

państwa członkowskiego zgodę na 

odstępstwo zgodnie z procedurami 

administracyjnymi i przepisami art. 4, 6 i 

7 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2014/67/UE1a przyjmującego 

państwa członkowskiego oraz zgodnie z 

rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 883/20041b. 

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 

przekracza 18 miesięcy.  

 ______________ 

 1aDyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. 

w sprawie egzekwowania dyrektywy 

96/71/WE dotyczącej delegowania 

pracowników w ramach świadczenia 

usług, zmieniająca rozporządzenie (UE) 

nr 1024/2012 w sprawie współpracy 

administracyjnej za pośrednictwem 

systemu wymiany informacji na rynku 

wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie 

IMI”) (Dz.U. L 159 z 28.5.2014, s. 11). 

 1bRozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 

dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 

koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego (Dz.U. L 166 z 30.4.2004, s. 

1). 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9)  Zgodnie z utrwalonym 

orzecznictwem swoboda świadczenia usług 

może być ograniczona wyłącznie 

uzasadnionym nadrzędnym interesem 

publicznym, a względy te muszą być 

(9) Ze względu na ograniczenie 

okresu oddelegowania przewidzianego we 

wniosku mogłoby być ono postrzegane 

jako ograniczenie swobody świadczenia 

usług zapisanej w art. 56 TFUE. Zgodnie 
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proporcjonalne i konieczne. z utrwalonym orzecznictwem swoboda 

świadczenia usług może być ograniczona 

wyłącznie uzasadnionym nadrzędnym 

interesem publicznym, a względy te muszą 

być proporcjonalne i konieczne. 

Nadrzędny interes publiczny, który został 

uznany przez Trybunał, obejmuje ochronę 

pracowników, w szczególności ochronę 

socjalną pracowników branży 

budowlanej. Mając na uwadze cel 

ochrony praw pracowników oraz 

tymczasowy i możliwy do odrzucenia 

charakter wprowadzonego ograniczenia, 

spełnia ono w pełni wyżej wspomniane 

warunki i nie jest sprzeczne z zasadą 

swobody świadczenia usług.  

 

Poprawka   9 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 10 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Z uwagi na wysoce mobilny 

charakter pracy w międzynarodowym 

transporcie drogowym wdrożenie 

dyrektywy o delegowaniu pracowników 

budzi szczególne wątpliwości i problemy 

prawne ,zwłaszcza w przypadkach, w 

których związek z danym państwem 

członkowskim jest niewystarczający. 

Najwłaściwsze byłoby, aby kwestie te 

zostały ujęte w przepisach dotyczących 

poszczególnych sektorów oraz w innych 

unijnych inicjatywach ukierunkowanych 

na funkcjonowanie wewnętrznego rynku 

transportu drogowego. 

(10) Z uwagi na wysoce mobilny 

charakter pracy w międzynarodowym 

transporcie drogowym wdrożenie 

dyrektywy o delegowaniu pracowników 

budzi szczególne wątpliwości i problemy 

prawne ,zwłaszcza w przypadkach, w 

których związek z danym państwem 

członkowskim jest niewystarczający. W 

związku z tym usługi transportowe, takie 

jak przewóz, transport międzynarodowy i 

powiązany kabotaż, zostały ujęte w innym 

wniosku ustawodawczym z pakietu 

dotyczącego europejskiej mobilności i 

transportu.  

Uzasadnienie 

Przepisy dotyczące poszczególnych sektorów są potrzebne do zapewnienia jasności prawa. 

Komisja Europejska już wyraźnie stwierdziła, że przewozu nie należy traktować jako 

delegowania. Według sprawozdania grupy roboczej wysokiego szczebla ds. rozwoju unijnego 

rynku przewozów drogowych powiązany kabotaż należy uznać za operację międzynarodową. 

W konsekwencji transport międzynarodowy i powiązany kabotaż nie powinny podlegać 

rejestracji wstępnej ani dyrektywie 96/71/WE. 
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Poprawka   10 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 11 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) Na konkurencyjnym rynku 

wewnętrznym usługodawcy konkurują nie 

tylko pod kątem kosztów płacy, lecz 

również pod kątem wydajności i 

skuteczności lub jakości i innowacyjności 

ich towarów i usług. 

(11) Na konkurencyjnym rynku 

wewnętrznym usługodawcy konkurują nie 

tylko pod kątem kosztów płacy, lecz 

również pod kątem wydajności i 

skuteczności, a wynagrodzenia ustala się 

zawsze na podstawie szeregu parametrów, 

w tym doświadczenia, profilu, zakresu 

odpowiedzialności, warunków rynku 

pracy lub jakości i innowacyjności ich 

towarów i usług. 

Uzasadnienie 

Według odpowiedzi na pytanie pisemne udzielonej przez komisarza Oettingera w imieniu 

Komisji (E-008821/2016, 25.1.2017): „W instytucjach UE, podobnie jak w każdej 

organizacji, wynagrodzenia ustala się na podstawie szeregu parametrów, w tym 

doświadczenia, profilu, zakresu odpowiedzialności, warunków rynku pracy itd.”. 

 

Poprawka   11 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 12 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Do kompetencji państw 

członkowskich należy ustanowienie 

przepisów dotyczących wynagrodzenia 

zgodnie z ich prawem i praktyką. 

Zastosowanie przepisów krajowych 

dotyczących wynagrodzenia do 

pracowników delegowanych musi jednak 

być uzasadnione koniecznością ochrony 

pracowników delegowanych i nie może w 

sposób nieproporcjonalny ograniczać 

transgranicznego świadczenia usług. 

(12) Do wyłącznej kompetencji państw 

członkowskich należy ustanowienie 

przepisów dotyczących wynagrodzenia 

zgodnie z prawem krajowym i praktyką 

krajową. 

 

Poprawka   12 

Wniosek dotyczący dyrektywy 
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Motyw 13 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Elementy składowe wynagrodzenia 

gwarantowanego prawem krajowym lub 

mającymi powszechnie zastosowanie 

układami zbiorowymi powinny być jasne i 

przejrzyste dla wszystkich usługodawców. 

Jest zatem uzasadnione, aby nałożyć na 

państwa członkowskie obowiązek 

publikacji elementów składowych 

wynagrodzenia na jednej stronie 

internetowej, o której mowa w art. 5 

dyrektywy o egzekwowaniu. 

(13) Elementy wynagrodzenia powinny 

być jasne, aktualne i przejrzyste dla 

wszystkich usługodawców. Na gruncie 

dyrektywy do tych elementów należą 

zwłaszcza i w stosownych przypadkach 

minimalne stawki płacy, premie i dodatki, 

które są obowiązkowe na mocy krajowych 

przepisów ustawowych, wykonawczych i 

administracyjnych lub mających 

powszechne zastosowanie układów 

zbiorowych lub orzeczeń arbitrażowych. 

Jest zatem uzasadnione, aby nałożyć na 

państwa członkowskie obowiązek 

publikacji elementów składowych 

wynagrodzenia na jednej stronie 

internetowej, o której mowa w art. 5 

dyrektywy o egzekwowaniu. 

Uzasadnienie 

Wynagrodzenie w tej formie to niejasna i niepewna kategoria prawna, w związku z czym 

wprowadzenie takiej nowej definicji przyniesie efekt przeciwny do zamierzonego. W skład 

wynagrodzenia mogą wchodzić nie dające się porównać elementy, zróżnicowane w zależności 

od państwa członkowskiego, więc przestałby istnieć cel tej definicji. 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 14 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (14a) W trosce o przejrzystość i zgodnie z 

dyrektywą 2014/67/UE należy upewnić się 

co do trwałości przedsiębiorstwa, które 

deleguje pracownika, aby zwalczać 

sztuczne tworzenie „firm przykrywek”. 

Ponadto każdy pracodawca powinien móc 

poświadczyć odpowiedni staż pracownika 

w przedsiębiorstwie, które go deleguje.  

 

Poprawka   14 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 14 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (14b) Należy zapobiegać nadużyciom i 

brakowi pewności prawa w przypadku 

delegowania łańcuchowego i delegowania 

obejmującego kilka jurysdykcji. Z tego 

względu w przypadku gdy delegowanie 

podlega co najmniej dwóm jurysdykcjom 

krajowym, mającymi zastosowanie 

warunkami zatrudnienia powinny być 

warunki ustanowione przez przyjmujące 

państwo członkowskie, gdzie świadczona 

jest usługa, z zastrzeżeniem warunków 

zatrudnienia korzystniejszych dla 

pracownika na podstawie przepisów, od 

których strony nie mogą odstąpić w 

drodze umowy na mocy prawa krajowego, 

które miałoby zastosowanie w innym 

przypadku. 

 

Poprawka   15 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 15 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) W dyrektywie Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2008/104/WE w 

sprawie pracy tymczasowej wyrażona jest 

zasada, że podstawowe warunki pracy i 

zatrudnienia pracowników tymczasowych 

odpowiadają co najmniej warunkom, jakie 

miałyby zastosowanie, gdyby zostali oni 

bezpośrednio zatrudnieni przez to 

przedsiębiorstwo na tym samym 

stanowisku. Zasada ta powinna mieć 

również zastosowanie do pracowników 

tymczasowych delegowanych do innego 

państwa członkowskiego. 

(15) W dyrektywie Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2008/104/WE w 

sprawie pracy tymczasowej wyrażona jest 

zasada, że podstawowe warunki pracy i 

zatrudnienia pracowników tymczasowych 

odpowiadają co najmniej warunkom, jakie 

miałyby zastosowanie, gdyby zostali oni 

bezpośrednio zatrudnieni przez to 

przedsiębiorstwo na tym samym 

stanowisku. Należy uściślić, że obecnie 

nadużycia stwierdza się w przypadku 

„podwójnego oddelegowania” 

pracowników tymczasowych. Przy 

mnogości pośredników trudniej jest 

przeprowadzać kontrole, a 

odpowiedzialność rozmywa się. Dlatego 

zasada ta powinna mieć również 

zastosowanie do pracowników 
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tymczasowych delegowanych do innego 

państwa członkowskiego. W związku z tym 

przedsiębiorstwo korzystające z 

usług/świadczące usługi informuje na 

piśmie w sposób jasny, przejrzysty i 

jednoznaczny agencję pośrednictwa pracy 

o przepisach, które stosuje w odniesieniu 

do warunków pracy i wynagrodzeń. 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Dyrektywa 96/71/WE 

Artykuł 2a – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Kiedy zakładany lub rzeczywisty okres 

delegowania przekracza 24 miesiące, za 

państwo, w którym wykonywana jest 

normalnie praca, uważa się państwo 

członkowskie, na którego terytorium 

delegowany jest pracownik.  

1. Kiedy zakładany lub rzeczywisty 

okres delegowania przekracza osiemnaście 

miesięcy, za państwo, w którym 

wykonywana jest normalnie praca, uważa 

się państwo członkowskie, na którego 

terytorium delegowany jest pracownik, o 

ile strony nie uzgodniły, że będą stosować 

inne prawo zgodnie z art. 3 

rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 593/20081a. 

Uzgodnienie to nie narusza stosowania 

warunków zatrudnienia korzystniejszych 

dla pracownika.  

 ______________ 

 1aRozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z 

dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa 

właściwego dla zobowiązań umownych 

(Rzym I) (Dz.U. L 177 z 4.7.2008, s. 6). 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Dyrektywa 96/71/WE 

Artykuł 2 a – ustęp 2 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Do celów ust. 2 pojęciem „tych 

samych zadań w tym samym miejscu” 

określa się, uwzględniając charakter 

usług, które mają być świadczone, pracę, 

która ma zostać wykonana, oraz w 

stosownym przypadku adres lub adresy 

miejsca pracy zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. a) 

ppkt (v) i (vi) dyrektywy 2014/67/UE.  

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Dyrektywa 96/71/WE 

Artykuł 2 a – ustęp 2 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2b.  Pracodawca może w drodze 

wyjątku złożyć wniosek w sprawie 

odstąpienia od 18-miesięcznego okresu w 

uzasadnionych przypadkach. Odstępstwo 

przyznaje właściwy organ przyjmującego 

państwa członkowskiego.  Właściwy organ 

przyjmującego państwa członkowskiego 

podejmuje decyzję o przyznaniu takiego 

odstępstwa na obiektywnych 

przesłankach, takich jak okres, na który 

oddelegowano pracownika, po 

sprawdzeniu pełnej zgodności z dyrektywą 

2014/67/UE i rozporządzeniem (WE) 

nr 883/2004. Każda decyzja powinna być 

należycie uzasadniona, proporcjonalna, 

niedyskryminująca i uzasadniona 

okolicznościami.  Przed podjęciem decyzji 

w sprawie wniosku o odstępstwo właściwe 

organy przyjmującego państwa 

członkowskiego konsultują się z 

właściwymi organami państwa siedziby 

pracodawcy zgodnie z art. 6 i 7 dyrektywy 

2014/67/UE. Od początku okresu 

obowiązywania odstępstwa usługodawca 

co sześć miesięcy przedstawia właściwym 

organom przyjmującego państwa 

członkowskiego dowody potwierdzające 
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dalsze obowiązywanie odstępstwa. 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a 

Dyrektywa 96/71/WE 

Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie zapewniają, aby, 

bez względu na to, jakie prawo stosuje się 

w odniesieniu do stosunku pracy, 

przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 1 

ust. 1, gwarantowały pracownikom 

delegowanym na ich terytorium warunki 

zatrudnienia, obejmujące następujące 

zagadnienia, które w państwie 

członkowskim, gdzie wykonywana jest 

praca, ustalone są przez:  

Państwa członkowskie zapewniają, aby, 

bez względu na to, jakie prawo stosuje się 

w odniesieniu do stosunku pracy, 

przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 1 

ust. 1, gwarantowały pracownikom 

delegowanym na ich terytorium warunki 

zatrudnienia, które obejmują następujące 

zagadnienia ustalone w państwie 

członkowskim, gdzie wykonywana jest 

praca, przez: 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a 

Dyrektywa 96/71/WE 

Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit 1 – tiret 2 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c)  wynagrodzenie wraz ze stawką za 

godziny nadliczbowe; niniejszy podpunkt 

nie ma zastosowania do uzupełniających 

zakładowych systemów emerytalnych;  

c) wynagrodzenie w rozumieniu 

dyrektywy, wraz ze stawką za godziny 

nadliczbowe; niniejszy podpunkt nie ma 

zastosowania do uzupełniających 

zakładowych systemów emerytalnych; 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a 

Dyrektywa 96/71/WE 

Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Do celów niniejszej dyrektywy 

wynagrodzenie oznacza wszystkie 

elementy wynagrodzenia obowiązkowe na 

mocy krajowych przepisów ustawowych, 

wykonawczych i administracyjnych, 

układów zbiorowych lub orzeczeń 

arbitrażowych, które zostały uznane za 

powszechnie stosowane lub, w przypadku 

braku systemu uznawania układów 

zbiorowych lub orzeczeń arbitrażowych za 

powszechnie stosowane, innych układów 

zbiorowych lub orzeczeń arbitrażowych w 

zrozumieniu ust. 8 drugiego akapitu, w 

państwie członkowskim, na którego 

terytorium pracownik jest delegowany.  

Wynagrodzenie jest określane prawem 

krajowym lub praktyką krajową państwa 

członkowskiego, na którego terytorium 

pracownik jest delegowany, i obejmuje 
wszystkie elementy obowiązkowe na mocy 

krajowych przepisów ustawowych, 

wykonawczych i administracyjnych, 

układów zbiorowych lub orzeczeń 

arbitrażowych, które uznano za mające 

powszechne zastosowanie.   

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a 

Dyrektywa 96/71/WE 

Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie publikują na jednej 

oficjalnej krajowej stronie internetowej, o 

której mowa w art. 5 dyrektywy 

2014/67/UE, elementy składowe 

wynagrodzenia zgodnie z lit. c).  

Państwa członkowskie publikują na jednej 

oficjalnej krajowej stronie internetowej, o 

której mowa w art. 5 dyrektywy 

2014/67/UE, elementy składowe 

wynagrodzenia zgodnie z lit. c). Te 

informacje są aktualne, jasne i 

przejrzyste.  

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera b 

Dyrektywa 96/71/WE 

Artykuł 3 – ustęp 1 a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1a.  Jeśli zgodnie z przepisami 

ustawowymi, wykonawczymi i 

1a.  Państwa członkowskie 

dopilnowują, aby przepisy ustanowione w 
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administracyjnymi lub umowami 

zbiorowymi przedsiębiorstwa mające 

siedzibę na terytorium państwa 

członkowskiego muszą zlecać 

podwykonawstwo w kontekście 

zobowiązań wynikających z umowy 

jedynie przedsiębiorstwom, które 

gwarantują określone warunki 

zatrudnienia obejmujące wynagrodzenie, 

państwo członkowskie może zapewnić – 

na zasadach niedyskryminacji i 

proporcjonalności – aby takie 

przedsiębiorstwa obowiązywały te same 

zasady odnośnie do zlecania 

podwykonawstwa przedsiębiorstwom, o 

których mowa w art. 1 ust. 1, delegującym 

swoich pracowników na ich terytorium. 

dyrektywie miały zastosowanie do 

wszystkich przedsiębiorstw delegujących 

pracowników, niezależnie od tego czy 

występują oni jako główny wykonawca czy 

podwykonawca.  

 Istotne jest, aby podwykonawcy 

udostępniali głównemu wykonawcy 

informacje na temat faktycznego 

charakteru delegowania. 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera c 

Dyrektywa 96/71/WE 

Artykuł 3 – ustęp 1b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1b. Państwa członkowskie zapewniają, 

aby przedsiębiorstwa, o których mowa w 

art. 1 ust. 3 lit. c), gwarantowały 

pracownikom delegowanym warunki, które 

mają zastosowanie zgodnie z art. 5 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2008/104/WE z dnia 19 listopada 

2008 r. w sprawie pracy tymczasowej do 

pracowników tymczasowych wynajętych 

przez agencje pracy tymczasowej mające 

siedzibę w państwie członkowskim, w 

którym wykonywana jest praca. 

1b. Państwa członkowskie zapewniają, 

aby przedsiębiorstwa, o których mowa w 

art. 1 ust. 3 lit. c), gwarantowały 

pracownikom delegowanym warunki, które 

mają zastosowanie zgodnie z art. 5 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2008/104/WE z dnia 19 listopada 

2008 r. w sprawie pracy tymczasowej do 

pracowników tymczasowych wynajętych 

przez agencje pracy tymczasowej mające 

siedzibę w państwie członkowskim, w 

którym wykonywana jest praca. W ten 

sposób państwa członkowskie gwarantują 

równe traktowanie pracowników 

tymczasowych, o których mowa powyżej, i 

krajowych pracowników tymczasowych. 
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Poprawka  25 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera c a (nowa) 

Dyrektywa 96/71/WE 

Artykuł 3 – ustęp 1 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca)  dodaje się ustęp w brzmieniu: 

 „1c.  Udostępnienie pracownika przez 

agencję pracy tymczasowej lub agencję 

pośrednictwa w państwie członkowskim, 

którego pracownik ten jest obywatelem, 

nie powinno być traktowane jako 

oddelegowanie w rozumieniu dyrektywy, 

chyba że istnieją obiektywne powody 

uzasadniające taką kwalifikację, takie jak 

inne miejsce zwykłego pobytu pracownika. 

”; 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera c b (nowa) 

Dyrektywa 96/71/WE 

Artykuł 3 – ustęp 1 d (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 cb)  dodaje się ustęp w brzmieniu: 

 „1d. Jako że agencje pracy tymczasowej 

lub agencje pośrednictwa mogą 

zatrudniać pracowników jedynie na 

podstawie umowy o pracę na czas 

określony, państwa członkowskie 

dopilnowują, aby takie agencje 

delegowały pracowników wyłącznie na 

podstawie umowy o pracę na czas 

określony. ”;   

 

Poprawka   27 

Wniosek dotyczący dyrektywy 
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Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera d 

Dyrektywa 96/71/WE 

Artykuł 3 – ustęp 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) skreśla się ustęp 9. skreśla się 

 

Poprawka   28 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera d a 

Dyrektywa 96/71/WE 

Artykuł 3 – ustęp 9 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 da) dodaje się ustęp w brzmieniu: 

 „9a. W przypadku gdy delegowanie 

podlega co najmniej dwóm jurysdykcjom 

krajowym, zastosowanie mają warunki 

zatrudnienia państwa członkowskiego, na 

którego terytorium delegowany jest 

pracownik i w którym świadczona jest 

usługa, pod warunkiem że są one 

korzystniejsze dla pracownika niż warunki 

zgodnie z prawem, na mocy którego 

została zawarta indywidualna umowa o 

pracę.”; 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy) 

Dyrektywa 96/71/WE 

Artykuł 5 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a)  dodaje się artykuł w brzmieniu: 

 „Artykuł 5a 

 Państwa członkowskie zapewniają, aby 

przedsiębiorstwa delegujące pracowników 

do innego państwa członkowskiego mogły 

uzasadnić, że dostatecznie duża część ich 

przychodów jest uzyskiwana w państwie 
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członkowskim, w którym mają siedzibę.”;  
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