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Informacja prasowa 
Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia (SAZ) i Sekcji Agencji Opieki (SAO) 

 
Warszawa, 24 kwietnia 2014 

 
Nowe przepisy UE o delegowaniu pracowników  

 

Goście spotkania zorganizowanego przez SAZ i SAO przedstawiają informacje  

i opinie na temat przyjętej przez Parlament Europejski w dniu 16 kwietnia dyrektywy 

w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania 
pracowników w ramach świadczenia usług. Czy przyjęcie dyrektywy wdrożeniowej 

rzeczywiście jest sukcesem? Co w praktyce oznaczają wprowadzane przez nią 
rozwiązania prawne? Jakie będą konsekwencje implementacji dyrektywy przez 

Państwa Członkowskie Unii Europejskiej? 
 

Każdego roku ok. 10 mln obywateli korzysta w Unii Europejskiej ze swobody przepływu osób. 
Spośród tych 10 mln, 1 mln stanowią pracownicy delegowani. Z Polski delegowanych jest rocznie 

najwięcej, bo ok. 230 tys. osób, ale aż 70% delegowanych to mieszkańcy państw starej Unii. Dla 

przykładu: Niemcy delegują 180 tys. osób rocznie, a Francja – 200 tys. osób. Główne państwa 
przyjmujące pracowników delegowanych to Niemcy – 220 tys. osób, Francja – 150 tys. i Belgia – 

ok. 115 tys. pracowników. Pracownicy są delegowani przede wszystkim do sektorów 
budownictwa, rolnictwa i transportu. 
 

Przyjęta 16 kwietnia br. przez Parlament Europejski dyrektywa wdrożeniowa ma służyć ochronie 

praw pracowników delegowanych, a równocześnie zapewnić przedsiębiorcom jasność prawa w 
celu ułatwienia im funkcjonowania na wspólnym rynku Unii Europejskiej – informuje 

europosłanka Danuta Jazłowiecka. Dyrektywa zawiera szereg przepisów, których celem jest 

umożliwienie przedsiębiorcom i pracownikom łatwego dostępu do informacji na temat warunków 
delegowania w różnych krajach UE. Dyrektywa wzmacnia współpracę i wymianę informacji 

miedzy państwami członkowskimi. Kluczowe dla przedsiębiorców przepisy znajdują się w art. 4 i 9 
dyrektywy. Art. 4 określa elementy służące potwierdzeniu legalności delegowania, a art. 9 – 

wymogi administracyjne i środki kontrolne stosowane przez państwa członkowskie. 
 

W ocenie prawnika Michała Jaworskiego, kryteria aktualnie obowiązujące oraz wskazane w art. 4 
dyrektywy nie różnią się od siebie zasadniczo, a wskazane w art. 9 częściowo już obowiązują np. 

w Niemczech. Wdrożenie wszystkich wymogów (obowiązkowe tłumaczenia, konieczność 

przechowywania dokumentów, nakaz dokonywania szczegółowego zgłaszania pracowników 
delegowanych, konieczność wskazania osoby do kontaktu) przyczyni się w jego opinii jedynie do 

zwiększenia biurokracji.  
 

Przedsiębiorców niepokoi zapis w art. 9, który umożliwia państwom członkowskim wprowadzanie 
dodatkowych środków kontrolnych, które muszą być „uzasadnione i proporcjonalne”. 

W ostatecznym tekście dyrektywy nie znalazł się przymiotnik „niedyskryminujące”, co w praktyce 
oznacza, że firmy krajowe mogą – zgodnie z prawem – prowadzić działalność na warunkach 

preferencyjnych w porównaniu z firmami delegującymi pracowników do danego kraju. Agnieszka 

Wołoszyn, dyrektor Departamentu Prawa Pracy w MPiPS poinformowała, że brak słowa 
„niedyskryminujące” jest konsekwencją dotychczasowego orzecznictwa ETS. 
 

Przykład Niemiec i projekt przepisów o płacy minimalnej, który rząd RFN przyjął 2 kwietnia br. 

pokazuje, że państwa członkowskie w trybie przyspieszonym wdrożą przepisy dyrektywy 
dotyczące środków kontrolnych i wymogów administracyjnych.  
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Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia (SAZ) to największa w Polsce branżowa organizacja 

pracodawców zrzeszająca agencje specjalizujące się w dostarczaniu wybranych usług HR:  

 rekrutacji stałej do pracy w kraju i za granicą na różne szczeble organizacji  

 doradztwa personalnego  

 pracy tymczasowej i outsourcingu  

W chwili obecnej Członkami SAZ jest ponad sześćdziesiąt agencji.  
 

Organizacja reprezentuje zarówno podmioty duże, ogólnokrajowe i międzynarodowe, jak i 
regionalne i lokalne, działające w kilku województwach lub mniejszych ośrodkach. Tak szeroki 

przekrój profili działalności Członków pozwala postrzegać kwestie środowiska usług HR w sposób 

kompleksowy.  

 

Sekcja Agencji Opieki (SAO) to organizacja zrzeszająca firmy z branży opiekuńczej, 

działająca w ramach Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia (SAZ). 

SAO ma na celu wspieranie i kreowanie właściwego rozwoju branży usług opiekuńczych 

i budowanie dobrego wizerunku agencji świadczących usługi opieki nad osobami starszymi 

na rynku UE. Sprawiamy, ze głos polskich agencji zatrudnienia w obszarze opieki staje sie 
słyszalny na forum decydentów, mediów i grup interesu.  

Poprzez swoje działania chcemy promować legalne modele zatrudnienia w branży opieki dla 
pracowników z Europy Środkowo-Wschodniej, a tym samym przeciwstawiamy się szarej 

strefie i czarnemu rynkowi.  

Do grona naszych Członków należy aktualnie 16 agencji opiekuńczych. 

Zapraszamy do kontaktu! 
 

 
 

 

Anna Beler 
Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia 

 
Kom. + 48 502 415 246 

a.beler@saz.org.pl 

www.saz.org.pl 
 

 

 

 

Olga Lisowska 
Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia 

Sekcja Agencji Opieki 
Kom. + 48 662 162 138 

o.lisowska@saz.org.pl 

www.sao.org.pl 
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