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UE OPRACOWUJE NOWE ZASADY DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW 

 

W Parlamencie Europejskim trwają prace nad nowelizacją Dyrektywy 96/71/WE  

o delegowaniu pracowników. 

 

Przygotowany projekt przewiduje: 

 obowiązek wypłacania oddelegowanemu pracownikowi takiego wynagrodzenia, jakie 

przysługuje lokalnemu pracownikowi w państwie wykonywania pracy (aktualnie 

pracownicy delegowani mają zagwarantowaną jedynie stawkę minimalną, a po 

zmianach będą uprawnieni również do innych elementów wynagrodzenia, np. 

dodatków świątecznych, podwyżek związanych ze stażem pracy),  

 objęcie wszystkich pracowników oddelegowanych przepisami zawartymi  

w powszechnie obowiązujących układach zbiorowych pracy, jeżeli takie istnieją  

w danym kraju (aktualnie są nimi objęci wyłącznie pracownicy zatrudnieni w sektorze 

budownictwa), 

 objęcie pracowników delegowanych na okres dłuższy niż 24 miesiące przepisami 

prawa pracy kraju przyjmującego, 

 obowiązek publikowania elementów wynagrodzenia i stawek za godziny nadliczbowe, 

przewidzianych w ustawach lub powszechnie obowiązujących układach zbiorowych 

pracy, na oficjalnych stronach internetowych poszczególnych krajów członkowskich, 

 podleganie tym samym warunkom zatrudnienia przez pracowników krajowych  

i transgranicznych agencji pracy tymczasowej, 

 możliwość zobowiązania przedsiębiorstw przez państwo członkowskie do zlecania 

podwykonawstwa wyłącznie podmiotom, które gwarantują pracownikom określone 

warunki wynagradzania (w tym wynikające z układów zbiorowych pracy). 

 

Głosowanie nad projektem wstępnie zostało zaplanowane na posiedzenie Komisji 

Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego w dniu 28 września.  

 

Polska będzie miała dwa lata od dnia przyjęcia dyrektywy na zaimplementowanie 

przewidzianych w niej zmian. O postępach prac legislacyjnych będziemy Państwa 

informować na bieżąco. 

 

Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani 

naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa 

opiekunem lub naszym sekretariatem. 
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Powyższy Newsletter stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o 

zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych 

komentarzach. 

Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku 

powyższych informacji. 


