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Szanowna Pani Komisarz,
W nawiązaniu do wypowiedzi dr Ewy Podgórskiej-Rakiel na spotkaniu Komitetu
Ekspertów w dniu 26 stycznia w Brukseli (Meeting of the Committee of Experts on Posting
of Workers 26.01.2018) na temat problemów w stosowaniu do pracowników transportu
międzynarodowego dyrektywy 96/71/WE z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania
pracowników w ramach świadczenia usług, chcielibyśmy zwrócić uwagę na poniższy
problem.
W ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach
świadczenia usług, w art. 2, krajowy ustawodawca przyjął, że przepisów tej ustawy nie
stosuje się do:
1) przedsiębiorstw marynarki handlowej w odniesieniu do załóg morskich statków
handlowych;
2) transportu międzynarodowego, z wyłączeniem przewozów kabotażowych.
Jednakże, zgodnie z art. 1 dyrektywy 96/71/WE z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej
delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, przepisów dyrektywy nie stosuje się
tylko do przedsiębiorstw marynarki handlowej w odniesieniu do personelu pływającego.
Dlatego, naszym zdaniem transport nie został wyłączony z zastosowania przepisów

o delegowaniu pracowników. Powyższy problem zgłoszony został z prośbą o wyjaśnienie na
Zespole do spraw międzynarodowych Rady Dialogu Społecznego, jednakże z uzyskanej
z Ministerstwa Spraw Zagranicznych odpowiedzi jednoznacznie wynika, że kwestionowana
ustawa nie zostanie zmieniona, ponieważ zdaniem Ministerstwa transport nie jest objęty
przepisami dyrektywy 96/71/WE. W świetle informacji jakie docierają do nas z wypowiedzi
Komisji Europejskiej, co zresztą zostało potwierdzone także przez przedstawiciela Komisji na
spotkaniu Komitetu Ekspertów w dniu 26 stycznia do którego się odnosimy, branża
transportu międzynarodowego objęta jest przepisami dyrektywy 96/71/WE.
Przy okazji pragniemy zwrócić uwagę na inną jeszcze nieprawidłowość w kontekście
ratyfikacji przepisów Unii Europejskiej odnośnie delegowania pracowników. Otóż
w niewłaściwy sposób w Polsce wdrożono dyrektywę z dnia 14 października 1991 r.
w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącym informowania pracowników o warunkach
stosowanych do umowy lub stosunku pracy (91/533/EWG). Ta dyrektywa wdrożona została
do Kodeksu pracy odwrotnie. Przepis który wdraża art. 4 przedmiotowej dyrektywy
o obowiązkach informacyjnych dla pracowników wyjeżdżających za granicę, to w Polsce art.
291 Kodeksu pracy. Jednak w Polsce dotyczy on tylko pracowników skierowanych do pracy
na obszarze państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej. Pomimo interwencji
Zespołu do spraw międzynarodowych Rady Dialogu Społecznego, również i ta
nieprawidłowość nie została do dnia dzisiejszego usunięta.
Obie przedstawione kwestie są istotne z punktu widzenia pracowników transportu
międzynarodowego. Wobec niemożności uzyskania stanu zgodnego z prawem unijnym na
poziomie krajowym, zwracamy się do Pani z prośbą o informację, czy Polska zasadnie
wyłączyła transport międzynarodowy za wyjątkiem przewozów kabotażowych, z dyrektywy
o delegowaniu pracowników? Ponadto, czy art. 291 Kodeksu pracy wymaga zmiany w celu
objęcia zakresem swojego zastosowania także pracowników kierowanych do innych państw
członkowskich? Wydaje się, że w przyszłości ten przepis Kodeku pracy (art. 291) miałby
także zastosowanie do pracowników transportu międzynarodowego.
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