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OCENA WPŁYWU DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE EGZEKWOWANIA DYREKTYWY
96/71/WE DOTYCZĄCEJ DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUG NA RYNEK PRACY, NA
POLSKICH EKSPORTERÓW USŁUG ORAZ NA FINANSE PUBLICZNE

Warszawa, dn. 14.01.2013
Szanowny Panie Prezesie!
Instytut Zatrudnienia Transgranicznego na bieżąco i permanentnie monitoruje rynek transgranicznego
zatrudniania pracowników i związany z nim rynek usług transgranicznych.
W grudniu 2012 roku Instytut Zatrudnienia Transgranicznego przeprowadził na zlecenie Zarządu IPP
analizę wpływu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania dyrektywy
96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na rynek pracy, na
polskich eksporterów usług oraz na finanse publiczne.
Na zlecenie Zarządu IPP Instytut dokonał wnikliwej analizy:
1) danych dot. obrotów i zysków oraz kosztów pozapłacowych osiąganych przez wybraną
zdywersyfikowaną grupę 585 przedsiębiorców - eksporterów,
2) dostępnych publicznie danych urzędowych dot. zjawiska/statystyk delegowania pracowników,
3) wyniku spotkań zorganizowanych w dniach 27.11.2012 r. i 9.01.2013 r. ze 158 pracodawcamieksporterami usług delegującymi w sumie ponad 22.000 polskich pracowników za granicę,
W ocenie Instytutu Zatrudnienia Transgranicznego wejście w życie Dyrektywy spowoduje:
 w okresie 2 lat od jej implementowania
o likwidację lub upadłość ok. 15.000 polskich przedsiębiorców zajmujących się dotąd
transgranicznym delegowaniem pracowników, w tym ponad 13.500 mikro-, małych i
średnich przedsiębiorstw,
o uszczuplenie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i innych funduszy, do których
trafiają składki za pośrednictwem ZUS o 2.000.000.000,00 (dwa miliardy) złotych
rocznie,
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o uszczuplenie wpływów do budżetu Państwa na poziomie ponad 1.800.000.000,00 (1,8
miliarda) złotych rocznie.
w okresie 5 lat od jej implementowania
o znaczący trwały odpływ wykwalifikowanych pracowników za granicę, który
skwantyfikować należy na poziomie 200.000 pracowników. Grupa która podejmie
bezpośrednie zatrudnienia za granicą z zamiarem pozostania w kraju wykonywania
pracy charakteryzować się będzie najlepszymi kwalifikacjami, znajomością języków
obcych, odwagą, otwartością i pracowitością. Będą to, z punktu widzenia rynku pracy,
najbardziej wartościowi pracownicy.
w okresie 8 lat od jej implementowania
o odczuwalną trwałą migrację z Polski wykwalifikowanych pracowników w wieku od 2040 lat wraz rodzinami, którą można skwantyfikować na poziomie ok. 500.000 osób.

Analiza porównawcza stosowanych i praktykowanych za granicą systemów optymalizacyjnych i innych
uproszczonych systemów zatrudniania pracowników z Europy Środkowo-Wschodniej uzasadnia pogląd,
że duża część pracowników, którzy wyemigrują z Polski wskutek wejścia w życie Dyrektywy, zostanie
pozbawiona w przyszłości ochrony emerytalnej, a w okresie aktywności zawodowej za granicą zostanie
zepchnięta ku prekarycznym, uproszczonym, tymczasowym formułom zatrudnienia.
Instytut Zatrudnienia Transgranicznego jest placówką naukowo-badawczą podejmującą problemy
prawne, podatkowe, ubezpieczeniowe oraz społeczne zatrudnienia transgranicznego pracowników w
sposób interdyscyplinarny. Badania prowadzone przez Instytut są prekursorskie i w wielu sferach
jedyne w skali kraju. Do najważniejszych obszarów badawczych Instytutu Zatrudnienia
Transgranicznego należą:
 analizy polskiego prawodawstwa i orzecznictwa oraz praktyki urzędów w zakresie stosowania
prawa,
 analizy prawodawstwa państw członkowskich UE,
 analizy orzecznictwa oraz praktyki urzędów państw członkowskich UE w zakresie stosowania
przepisów regulujących status pracowników delegowanych,
 analizy w zakresie prawa wspólnotowego oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału
Sprawiedliwości.
Instytut Zatrudnienia Transgranicznego
 sporządza ekspertyzy na potrzeby postępowań sądowych prowadzonych w kraju i za granicą na zlecenie sądów powszechnych, stron i pełnomocników sporów sądowych,
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przygotowuje projekty aktów prawnych regulujących status pracowników delegowanych za
granicę,
przygotowuje publikacje n/t zatrudnienia transgranicznego,
prowadzi działalność szkoleniową w zakresie objętym problematyka badawczą.

Przypominam uprzejmie o konieczności poszanowania praw autorskich do powyższej analizy. Proszę,
by w przypadku jakiegokolwiek używania danych lub informacji w niej zawartych wskazywać na ich
źródło: Instytut Zatrudnienia Transgranicznego przy Izbie Pracodawców Polskich.
Dane źródłowe zostały, zgodnie z Uchwałą Zarządu IPP z dnia 4.5.2011 r. w sprawie sporządzania
analiz i ekspertyz przez Instytut Zatrudnienia Transgranicznego, zarchiwizowane w biurze IPP do
wykorzystania przez Zarząd IPP.
Z wyrazami szacunku
dr Joanna Bzdok
Dyrektor Instytutu Zatrudnienia Transgranicznego
jbzdok@izt.org.pl
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