Szanowni Państwo,

z upoważnienia Pani Marii Szymańskiej, Zastępcy Dyrektora Departamentu Spraw Europejskich w
Min. Rozwoju i Technologii, uprzejmie informuję, że w ramach działania prowadzonej przez Komisję
Europejską Grupy Zadaniowej ds. Egzekwowania Przepisów dotyczących Jednolitego Rynku (tzw.
SMET- Single Market Enforcement Task-Force) przewidziana jest na dzień 10.11. dyskusja na temat
redukcji barier związanych z delegowaniem pracowników w ramach transgranicznego świadczenia
usług.
Komisja Europejska proponuje, by przedmiotem dyskusji były cztery poniżej wyszczególnione bariery:
1. wymóg uprzedniej deklaracji dla delegowania krótkoterminowego - nie pozwala on na szybkie
reagowanie np. w przypadku awarii i konieczności usług serwisowych; ewentualnym rozwiązaniem
mogłoby być zwolnienie z obowiązku złożenia takiej deklaracji w przypadku delegowania o
określonym krótkim czasie trwania, np. do 8 dni;
2. obowiązki związane z uprzednią deklaracją dotyczącą delegowania - obowiązki informacyjne z nią
związane w niektórych państwach członkowskich są bardzo obszerne; KE proponuje wstępnie ich
ograniczenie do informacji faktycznie użytecznych dla celów zapewnienia zgodności z prawem;
3. wymogi dotyczące przedłożenia dokumentów i ich tłumaczeń na język państwa przyjmującego - wg
KE wymogi te są często nazbyt czasochłonne i kosztowne; KE proponuje rozważenie przez państwa
członkowskie ograniczenia listy wymaganych dokumentów i tłumaczeń z punktu widzenia ich
użyteczności dla zapewnienia zgodności z prawem;
4. wymóg wyznaczenia w państwie przyjmującym osoby kontaktowej na czas delegowania oraz
reprezentanta do negocjacji z partnerami społecznymi - KE proponuje rozważenie przez państwa
członkowskie celowości tych wymogów pod kątem występowania rzeczywistego ryzyka działania
niezgodnego z prawem.
W związku z powyższym chcielibyśmy zasięgnąć Państwa opinii co do:
- faktycznego znaczenia ww. barier oraz propozycji rozwiązań;
- innych istotnych dla Państwa barier powtarzających się w związku z sytuacją delegowania
pracowników, które można by zasygnalizować Komisji Europejskiej.
Informacje od Państwa pozwolą nam uwzględnić w stanowisku na spotkanie w dniu 10.11.
perspektywę polskich przedsiębiorców działających transgranicznie, która jest dla nas niezwykle
istotna.
Uprzejmie prosimy o przekazanie odpowiedzi w terminie do końca dnia 5.11.
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