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Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
W odpowiedzi na interpelację nr 15176 Pani Poseł Moniki Wielichowskiej w
sprawie nowelizacji unijnej dyrektywy o pracownikach delegowanych
uprzejmie wyjaśniam, co następuje.
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej aktywnie zabiega, aby negocjowane na
szczeblu Unii Europejskiej od marca 2016 r. nowe rozwiązania w obszarze
delegowania pracowników w jak najszerszym zakresie uwzględniały polski
punkt widzenia oraz polskie interesy. Od wielu miesięcy przedstawiciele
Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, przede wszystkim Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej jako instytucja wiodąca dla projektu rewizji
dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach
świadczenia usług, prowadzą intensywne działania mające na celu
przeciwdziałanie przyjęciu na poziomie Unii Europejskiej regulacji, które
utrudniałyby polskim przedsiębiorcom korzystanie ze swobody świadczenia
usług i wprowadzałyby bariery dla delegowania pracowników.
W tym zakresie przedstawiciele Rządu i administracji rządowej prowadzą
intensywne rozmowy na szczeblu politycznym i eksperckim z
przedstawicielami pozostałych państw członkowskich w celu promowania
polskiego stanowiska i budowania szerszej koalicji państw. Polska
pozostaje w stałym kontakcie w zakresie przedmiotowego dossier ze
wszystkimi państwami, które mają istotny wpływ na proces decyzyjny w
Unii Europejskiej. Zintensyfikowanie tych działań powoduje, że wiele z
naszych postulatów znajduje poparcie wśród państw członkowskich.
Rewizja dyrektywy o delegowaniu pracowników stanowi stały punkt
bilateralnych i wielostronnych rozmów ministrów oraz wiceministrów
odpowiedzialnych za sprawy społeczne, zagraniczne oraz transportowe z

przedstawicielami administracji państw członkowskich Unii Europejskiej;
łącznie przeprowadzono kilkadziesiąt spotkań poświęconych tematowi
delegowania pracowników. W najbliższym czasie planowane jest w Paryżu
spotkanie Pani Elżbiety Rafalskiej, Minister Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej z francuską Minister Pracy. Celem tego spotkania będzie przede
wszystkim promowanie wspólnych priorytetów V4 w zakresie rewizji
dyrektywy i omówienie możliwości znalezienia ewentualnego kompromisu.
Chcę zapewnić, że projekt rewizji dyrektywy dotyczącej delegowania
pracowników jest regularnie podnoszony na szczeblu Prezesa Rady
Ministrów, w trakcie spotkań i rozmów Pani Premier B. Szydło z jej
odpowiednikami z innych państw członkowskich. W dn. 28 sierpnia 2017 r.
Premier Beata Szydło rozmawiała telefonicznie w sprawie rewizji
dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników z premierami: Słowacji
Robertem Fico i Hiszpanii Mariano Rajoyem. Dyrektywa o delegowaniu
pracowników była również przedmiotem rozmów bilateralnych na
marginesie spotkania z premierami krajów bałtyckich (Litwa i Łotwa), które
odbyło się 5 września br.; temat ten będzie również na agendzie spotkań z
premierem Bułgarii oraz z premierem sprawującej obecnie prezydencję w
Radzie UE Estonii w drugiej połowie września br. Sprawa zostanie
ponownie omówiona podczas wizyty Premiera Węgier V. Orbana w
Warszawie 22 września br.
Działania zmierzające do obrony interesów regionu Europy ŚrodkowoWschodniej, w tym interesów polskich i minimalizowania ryzyka przyjęcia
niekorzystnych rozwiązań, prowadzone są również w ramach Grupy
Wyszehradzkiej. W dniu 19 lipca br. przyjęte zostało wspólne stanowisko
Premierów V4, które w sposób spójny i konsekwentny prezentowane jest
przez wszystkich partnerów wyszehradzkich w kontaktach bilateralnych,
jak i na forum Unii Europejskiej. Kluczowe punkty uzgodnionego przez
Premierów V4 wspólnego stanowiska koncentrują się wokół definicji
wynagrodzenia, długości okresu delegowania, charakteru obowiązków
administracyjnych
nałożonych
na
przedsiębiorców
delegujących
pracowników do innych państw członkowskich oraz niestosowania
dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników do sektora transportu.
Celem tych propozycji jest zagwarantowanie pewności prawnej
przedsiębiorcom i pracownikom delegowanym, ograniczenie obciążeń
administracyjnych i zapewnienie odpowiedniego okresu na przystosowanie
się do nowych reguł.
W toku negocjacji istotną rolę odgrywa Francja, która należy do grupy
państw dążących do wprowadzenia zasadniczych zmian w obowiązujących
obecnie zasadach delegowania pracowników. Rewizja dyrektywy w sprawie
delegowania pracowników i zwalczanie nadużyć w obszarze delegowania
stanowi jeden z istotnych wątków w agendzie politycznej Prezydenta E.
Macrona.
Dlatego też projekt rewizji dyrektywy dotyczącej delegowania został
omówiony w trakcie spotkania Premierów Grupy Wyszehradzkiej z
Prezydentem Francji E. Macronem na marginesie Rady Europejskiej w
dniach 22 - 23 czerwca br. Zgodnie z podjętymi wówczas uzgodnieniami
V4 prowadzi dalsze konsultacje ze stroną francuską w sprawie

delegowania pracowników na podstawie wspólnie wypracowanego
stanowiska. Pierwsze spotkanie przedstawicieli państw V4 i Francji miało
miejsce 4 sierpnia br. w Budapeszcie, kolejne odbyło się 14 września br. w
Paryżu. Konsultacje te są koordynowane przez Węgry z uwagi na fakt
sprawowania prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej, przejętej w dniu 1
lipca br. od Polski. Rozmowy są kontynuowane w celu wypracowania
rzetelnego kompromisu, uwzględniającego uwarunkowania gospodarcze i
priorytety państw członkowskich naszego regionu.
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Ministerstwo Spraw Zagranicznych
oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ma pełną
świadomość negatywnych konsekwencji dla polskich przedsiębiorców,
jakie może nieść ze sobą rewizja dyrektywy w sprawie delegowania
pracowników. Z tego względu jest to jeden z głównych priorytetów Rządu
Rzeczypospolitej Polskiej, który pozostaje w pełni zaangażowany w proces
negocjacji, podejmując adekwatne działania w tej sprawie.
Z poważaniem,

Do wiadomości:
- Pani Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
- Pani Agnieszka Olszewska, Dyrektor Departamentu Spraw Parlamentarnych
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

