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Znaczenie pracowników 
tymczasowych dla działalności SNCU

Jako pracownik tymczasowy masz prawo pracować zgodnie z ustaleniami zawartymi w 
układzie CAO. SNCU (skrót od: Stowarzyszenie ds. przestrzegania przepisów CAO dla Pra-
cowników Tymczasowych) nadzoruje, by przepisy CAO były przestrzegane. Do nas możesz 
zwracać się w sprawie wszelkich pytań dotyczących układu CAO. Jeśli przypuszczasz, że 
ustalenia w nim zawarte nie są właściwie przestrzegane, to nasze stowarzyszenie stanowi 
punkt zgłoszeń takich przypadków.

Dzięki pomocy infolinii 
wiem teraz wszystko o 
obowiązującym mnie 
układzie CAO.”

SNCU zostało powołane do życia przez 
organizacje pracodawców (ABU i NBBU) 
oraz związki zawodowe (FNV Bondgenoten, 
CNV Dienstenbond, LBV oraz De Unie). 
Jako organizacja udzielająca informacji, 
sprawująca nadzór i kontrolująca 
przestrzeganie przepisów układu CAO 
dbamy o to, by przepisy zawarte w danym 
układzie zbiorowych pracy były przestrzegane 
w sektorze pracy tymczasowej. W tym 
celu ściśle współpracujemy z róznymi 
organizacjami takimi jak np. Urząd Skarbowy, 
Inspekcja SZW czy Stowarzyszenie ds. 
Funduszy Emerytalnych dla Sektora Usług 
Personalnych (Stichting Pensioenfonds voor 
Personeelsdiensten).

‘Zadałem pytanie dotyczące 

dodatku urlopowego i 

uchybienie to zostało 

natychmiast naprawione’

CAO w skrócie
CAO to skrót od terminu ”zbiorowy układ pracy” (collectieve 
arbeidsovereenkomst). Jest to zbiór ustaleń obowiązujących 
pracodawców i pracowników. Organizacje pracodawców oraz 
związki zawodowe przeprowadzają negocjacje w sprawie 
warunków pracy. W sektorze pracy tymczasowej obowiązuje 
kilka układów zbiorowych pracy które zostały wspólnie 
uzgodnione przez strony. W umowie o pracę tymczasową 
którą podpisałeś znajduje się zapis informujący o tym, który 
układ CAO ma zastosowanie.

Więcej informacji na temat układu CAO znaleźć można na stronie www.sncu.nl/pl

Układy CAO branży pracy tymczasowej: 
informowanie i nadzór



Pytania?
Naruszenie przepisów Układu CAO?

Czynna w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach:

11.00 – 12.00 oraz 13.00 – 16.00

Zadzwoń na bezpłatny numer infolinii  

0800-7008

W jaki sposób SNCU może mi pomóc?
Jako pracownik tymczasowy możesz zgłaszać się do nas ze wszelkimi pytaniami dotyczącymi układu 

CAO. Mogą to być pytania dotyczące Twojego wynagrodzenia, dodatku urlopowego, jak i innych 

dodatków. Twoja pensja jest niższa niż wynagrodzenie przewidziane w układzie CAO? A może nie 

otrzymujesz odcinka specy� kacji wynagrodzenia (tzw. ‘loonstrook’)? Również w takim przypadku 

możesz sie do nas zwrócić. Jeśli przypuszczasz, że Twoja agencja nie stosuje się do przepisów, 

możemy przeprowadzić kontrole, a w razie potrzeby podjąć kroki prawne.

Chcesz dowiedzieć 
sie więcej na temat 

zgłoszeń lub procedury 
składania skargi?

Wejdź na sncu.nl/pl

Zgłaszaj wszelkie podejrzenia dotyczące przypadków uchybień!
Większość agencji pracy tymczasowej działa zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Pomimo to –nieświadomie, czy też świadomie – agencjom zdarza się popełniać 

uchybienia. Aby je naprawić, bądź odpowiednio interweniować w przypadku 

ewentualnych wykroczeń ważnym jest, aby uchybienia te zgłaszać. W przypadku 

przeprowadzenia kontroli takiej agencji gwarantujemy Ci pełną anonimowość. W 

ten sposób dbamy wspólnie o to, by każdy otrzymywał to, do czego ma prawo 

oraz wspieramy uczciwą konkurencje w sektorze pracy tymczasowej. 

Wszelkie zgłoszenia będą przez nas wnikliwie 

analizowane. Zgłoszenie musi zawierać konkretne, 

możliwe do zwery� kowania oraz dające się 

zidenty� kować informacje dotyczące błędów 

strukturalnych w administracji agencji pracy 

tymczasowej. Odpowiedzialność za naprawienie 

ewentualnych uchybień ponosi wyłącznie konkretna 

agencja pracy tymczasowej. SNCU sprawdza, czy 

uchybienia zostały faktycznie usunięte. Jako osoba 

zgłaszająca będziesz regularnie zawiadamiany przez 

nas o przebiegu dochodzenia.

‘Dzięki złożonej przeze 

mnie w SNCU skardze 

również inni otrzymali to, 

do czego mają prawo’

Czym dokładnie zajmuje się SNCU?
Informujemy, sprawujemy nadzór oraz w razie potrzeby interweniujemy.

Informowanie
Wyjaśniamy i udzielamy informacji dotyczących zasad i przepisów ujętych w 

układach zbiorowych pracy dla sektora pracy tymczasowej. Cele te realizujemy za 

pośrednictwem infolinii, strony internetowej, publikacji i mediów internetowych. 

Nasza infolinia, czynna trzy razy w tygodniu, udziela odpowiedzi na pytania 

dotyczące zastosowania układu CAO. Z infolinią skontaktować można się pod 

darmowym numerem: 0800-7008.

Kontrola
SNCU jako ‘policja CAO’ sprawuje nadzór nad przestrzeganiem układów 

zbiorowych pracy w sektorze pracy tymczasowej. Aby sprawdzać, czy agencje 

realizują postanowienia układu CAO możemy w razie konieczności przeprowadzać 

kontrole. Powodem takiej kontroli może być na przykład złożone zawiadomienie 

przez pracownika tymczasowego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 

umożliwia się agencji pracy tymczasowej ich usunięcie. Jeśli agencja pracy 

tymczasowej nie chce współpracować podczas kontroli, wówczas interweniujemy.

Interwencja
Agencja pracy tymczasowej musi wykazać, że przepisy CAO są przestrzegane. 

Możemy sądownie zmusić agencje pracy tymczasowej do współpracy podczas 

kontroli i do usunięcia nieprawidłowości. Agencje pracy tymczasowej, które 

odmówią współpracy podczas kontroli narażają się na ogromne ryzyko. 

Oprócz postępowania sądowego oraz utraty reputacji, konsekwencją może 

być konieczność wypłaty odszkodowania którego wysokość może wynieść do 

100.000 euro, obowiązek wyrównania zaniżonego wynagrodzenia oraz pokrycie 

kosztów sądowych. Postępowanie prawne wszczęte przez SNCU może również 

doprowadzić do złożenia przez nas wniosku o upadłość.


