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PRACOWNICY ZA GRANICĄ – LEKCJA 1: 

DELEGOWANIA CZY ODDELEGOWANIE? 
 
Formy wykonywania pracy za granicą, różnice i podobieństwa 

między podróżą służbową a oddelegowaniem niebędącym podróżą, 

delegowanie pracowników do krajów Unii Europejskiej, dyrektywa 96/71 

 
Dzisiejszą lekcją rozpoczynamy kurs Pracownicy za granicą – podatki, formalności, ubezpie-

czenia. Adresujemy go przede wszystkim do pracodawców, którzy wysyłają (bądź dopiero 
zamierzają wysyłać) pracowników za granicę. Pomożemy odnaleźć się w gąszczu regulacji, 
o których należy pamiętać. 
 
Najważniejsza uwaga na wstępie: do pracownika wykonującego pracę za granicą zastosowa-
nie będą miały nie tylko polskie przepisy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatkowe, 
lecz także szereg regulacji międzynarodowych, umów o unikaniu podwójnego opodatkowa-
nia, przepisów wspólnotowych (jeżeli pracownik będzie pracował w którymś z państw Unii) 
dotyczących delegowania pracowników oraz koordynacji ubezpieczeń społecznych. Najpraw-
dopodobniej nie uniknie się również stosowania przepisów wewnętrznych państwa, w którym 
pracownik będzie przebywać. 
 
Dzisiejsza lekcja poświęcona jest formom wykonywania pracy za granicą oraz przepisom 
wspólnotowym dotyczącym pracowników delegowanych za granicę. 

PODRÓŻ SŁUŻBOWA CZY ODESŁANIE? 
 
Pierwszą kwestią, która odnosi się do wysłania pracownika za granicę, jest ustalenie, czy 
będzie to dla niego podróż służbowa, czy też oddelegowanie, które nie jest podróżą służbo-
wą. Obie formy oddelegowania przynoszą odrębne skutki, nakładają bowiem na pracodawcę 
inne obowiązki. 
 
Z podróżą służbową wiąże się obowiązek wypłacania diet i pozostałych świadczeń. Natomiast 
w oddelegowaniu niebędącym podróżą służbową pracodawca nie jest zobligowany do wypła-
cania dodatkowych świadczeń, a jeżeli takie świadczenia pracownikowi zapewnia, to najczę-
ściej podlegają one opodatkowaniu i składkom ubezpieczeniowym. Obie formy wywołują 
więc odmienne skutki na gruncie przepisów podatkowych oraz ubezpieczeniowych. 
 
Dla rozróżnienia obu form oddelegowania przyjmijmy, że oddelegowanie niebędące podróżą 
służbową będziemy nazywali „odesłaniem”. Pozwoli nam to uniknąć nieporozumień związa-
nych z pojęciem „oddelegowania”, ponieważ jest ono dość niejednoznaczne – oddelegowanie 
wiąże się z „delegacją”, a ta, jak wiadomo, oznacza „podróż służbową”. 
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Pojęcie „odesłanie” nie jest pojęciem prawnym, ale dość dobrze oddaje sens tej formy odde-
legowania. Używane jest też niekiedy w literaturze. 
 
Obie formy oddelegowania, mimo że wywołują odmienne skutki, w praktyce są dość słabo 
rozróżniane przez przepisy. Zacznijmy od tego, że polskie prawo nie definiuje „oddelegowa-
nia”. Pojęciem tym posługują się niektóre ustawy regulujące warunki pracy pracowników 
zatrudnionych na podstawie stosunku służbowego (np. funkcjonariuszy służby więziennej, 
policji, biura ochrony rządu) – choć go nie definiują. 
 
Podobnie pojęciem „podróż służbowa” posługują się przepisy prawa pracy (Kodeks pracy 
oraz rozporządzenia wydawane na jego podstawie), choć również nie zawierają jego definicji. 
 
Kodeks pracy wskazuje, że pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie 
służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym 
miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. 
 
Przepis nie jest wystarczająco jednoznaczny, bo nie definiuje pojęcia „zadanie służbowe”. 
 
Przykład: 

Firma zamierza otworzyć oddział w Rumunii i w związku z tym chce wysłać na rok do Buka-

resztu pracownika, który będzie odpowiedzialny za utworzenie tego oddziału. 

 

W myśl powyższego przepisu Kodeksu pracy można by przypuszczać, że pracownikowi temu 

będą przysługiwały należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową, bo 

utworzenie zagranicznego oddziału jest dla niego zadaniem służbowym. Obawiamy się jed-

nak, że organy podatkowe i ZUS mogłyby mieć w tej kwestii zdanie odrębne. 

 
Można przyjąć, że przez „oddelegowanie” rozumie się przejściowe wykonywanie pracy/okre-
ślonych zadań przez pracownika poza stałym miejscem pracy na polecenie pracodawcy. 
W tak sformułowanej definicji zawiera się jednak zarówno „podróż służbowa”, jak i „odesła-
nie”. Nadal więc nie wiemy, jak te pojęcia odróżnić, prawda? 
 
Najprostszym i właściwie jedynym sposobem jest przyjęcie, że „podróż służbowa” to wyko-
nywanie pracy poza miejscem wskazanym w umowie o pracę jako miejsce pracy. Tak więc 
najważniejszą wskazówką będzie ustalenie, jak zdefiniowano „miejsce pracy” w umowie 
o pracę. 
 
Przykład: 

Pracownik w umowie o pracę ma wskazane jako miejsce pracy „Warszawa”. W poniedziałek 

kierownik wydał pracownikowi polecenie udania się samochodem służbowym do Wołomina 

w celu odebrania dokumentów od kontrahenta. Pracownik zadanie wykonał i jeszcze przed 

końcem dnia pracy wrócił do siedziby firmy. 

 

Jest to przykład podróży służbowej. W tym przypadku nie będą się z tą podróżą wiązały do-

datkowe świadczenia dla pracownika (ponieważ czas jej trwania nie przekroczył 8 godzin, 



 

Pracownicy za granicą – lekcja 1   podatki.biz 

S
tr
o
n
a
5

 

a pracownik nie musiał ponieść żadnych wydatków), lecz tak czy inaczej była to podróż służ-

bowa. 

 

Przykład: 

Inny pracownik ma w umowie o pracę wskazane „województwo mazowieckie”. 

 

Wyjazd tego pracownika do Wołomina nie będzie podróżą służbową, ponieważ pracownik 

cały czas wykonywał pracę na terenie wskazanym w umowie o pracę. 

 

PODRÓŻ SŁUŻBOWA 

 
Jak wspomnieliśmy, pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbo-
we poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miej-
scem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. 
 
Podróż służbowa z reguły wiąże się dla pracownika z ponoszeniem kosztów, których nie musi 
ponosić, gdy wykonuje pracę w stałym miejscu pracy. Dlatego też przepisy nakazują praco-
dawcom „rekompensować” pracownikom koszty i inne „niedogodności” podróży. O świadcze-
niach tych, czyli o dietach oraz zwracaniu wydatków poniesionych w trakcie podróży, napi-
szemy w następnej lekcji. 
 
Wspomnieliśmy, że jedynym kryterium różniącym podróż służbową od odesłania jest ustale-
nie, czy wyjazd pracownika oznacza wykonywanie pracy poza miejscem pracy, czy też pra-
cownik będzie wykonywał pracę w miejscu bądź na terytorium wskazanym jako miejsce  
pracy. 
 
Pozornie to kryterium dość łatwe do zweryfikowania. Problemem jest jednak to, że przepisy 
dopuszczają pewną elastyczność w określaniu miejsca pracy. Nie zawsze musi to być miejsce 
ściśle zdefiniowane, np. adres siedziby pracodawcy. Dopuszcza się określanie miejsca pracy 
w sposób terytorialny, np. teren powiatu, województwa. W związku z tym pojawia się pyta-
nie: jak duże terytorium może być miejscem pracy? 
 
Odpowiedź nie jest jednoznaczna, ale inspekcja pracy radzi kierować się kryterium czasu 
i rodzaju pracy. Oznacza to, że miejsce pracy powinno być tak określone, by pracownik 
w ramach umówionego czasu i rodzaju pracy miał możliwość wykonywania pracy, na którą 
się umówił. Przejazdy po terytorium wskazanym jako miejsce pracy nie powinny się general-
nie odbywać kosztem czasu pracy. 
 
Przykład: 

Pan Janusz jest pracownikiem firmy zajmującej się montażem i demontażem rusztowań 

na budowach. W umowie o pracę wskazano, że jego miejscem pracy są „budowy prowadzo-

ne przez pracodawcę na terenie Polski”. W efekcie pan Janusz z 40 godzin tygodniowego 

czasu pracy średnio 10 godzin spędza, podróżując pomiędzy miejscami pracy. 
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Taka okoliczność dla inspekcji pracy może oznaczać, że jedynym powodem, dla którego pra-

codawca określił miejsce pracy tak szeroko, była chęć uniknięcia ponoszenia kosztów diet 

i innych świadczeń związanych z podróżami służbowymi. 

 
Kwestia zdefiniowania „miejsca pracy” i co za tym idzie – ustalenia, czy pracownik był, czy 
nie był w podróży służbowej, jest kontrowersyjna i zapewne oddzielny kurs jej poświęcony 
nie rozstrzygnąłby jednoznacznie wszystkich przypadków. Problemem jest także to, że różne 
instytucje, które mogą kontrolować przedsiębiorców, różnie na to zagadnienie patrzą. In-
spekcja pracy, stojąc po stronie pracownika, często twierdzi, że wyjazd, który pracodawca 
potraktował jako odesłanie, faktycznie był podróżą służbową, a więc pracodawca powinien 
wypłacić pracownikowi należne świadczenia z tego tytułu. 
 
Z drugiej strony organy podatkowe czy ZUS zazwyczaj patrzą na tę kwestię odwrotnie i wy-
jazd, który pracodawca potraktował jako podróż służbową, próbują uznać za odesłanie 
i twierdzą, że wypłacone diety i inne świadczenia powinny zostać opodatkowane i oskładko-
wane. Pewnym argumentem w sporach z fiskusem czy ZUS może być stanowisko, które po-
dzielają sądy administracyjne: 
 
„(…) organy podatkowe i ZUS nie są instytucjami uprawnionymi do interpretowania przepi-
sów prawa pracy, takie kompetencje posiada inspekcja pracy”. 
  
Przepisy nie określają również, jak długo może trwać podróż służbowa. Pomocny w rozstrzy-
gnięciu tej kwestii jest art. 42 § 4 Kodeksu pracy: 
 
„Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie 
powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej 
pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalen-
darzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pra-
cownika”. 
 
Z przepisu wynika, że zmiana warunków pracy, która trwałaby dłużej niż 3 miesiące w roku, 
nakłada na pracodawcę obowiązek złożenia wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy. 
Ponieważ zmiana miejsca pracy jest z pewnością zmianą warunków pracy, to w sytuacji, gdy 
wyjazd pracownika miałby trwać dłużej niż 3 miesiące, należałoby zaproponować pracowni-
kowi zmianę warunków pracy przez wskazanie nowego miejsca pracy. 
 
Najczęściej taka zmiana miejsca pracy jest czasowa, dlatego strony zawierają aneks 
do umowy o pracę, w którym na czas określony zmienia się pracownikowi miejsce pracy.  
 
W takim przypadku nie będziemy już mieli do czynienia z podróżą służbową, a z odesłaniem. 
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ODESŁANIE 

 
Odesłanie jest oddelegowaniem pracownika do pracy w jednym z miejsc wskazanych 
w umowie o pracę. W razie gdy miejsce pracy poza granicami kraju wynika z zapisów umowy 
o pracę, pracodawca nie jest zobowiązany do wypłacania dodatkowych świadczeń poza 
umówionym wynagrodzeniem. 
 
Jeśli strony umowy ustalą jako stałe miejsce pracy pewien obszar terytorialny (geograficznie 
czy sferę objętą działalnością pracodawcy), to przemieszczanie się pracownika w jego grani-
cach nie będzie podróżą służbową (pamiętajmy jednak o zastrzeżeniach wskazanych wyżej). 
 
Podróżą służbową nie jest także stałe wykonywanie działań w różnych miejscowościach 
i terminach, których wyboru dokonuje każdorazowo sam pracownik w ramach uzgodnionego 
rodzaju pracy, oczywiście również z powyższym zastrzeżeniem dotyczącym czasu dojazdu 
i normy czasu pracy. 
 
Generalnie odesłanie pracowników do innego państwa następuje w trzech przypadkach: 
 

1) w celu wykonywania w tym kraju umowy zawartej między pracodawcą a odbiorcą 
usług, o ile istnieje stosunek pracy między odsyłanym pracownikiem a odsyłającym 
go pracodawcą, 

2) do położonego w tym kraju zakładu lub przedsiębiorstwa należącego do grupy przed-
siębiorstw, o ile istnieje stosunek pracy między odsyłanym pracownikiem a odsyłają-
cym go pracodawcą, 

3) pracowników wynajmowanych w celu wykonywania pracy w tym państwie przez 
upoważnione agencje zatrudnienia, o ile istnieje stosunek pracy pomiędzy odsyłanym 
pracownikiem a odsyłającym go pracodawcą. 

 

PODRÓŻ SŁUŻBOWA A ODESŁANIE ZA GRANICĘ – PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE 

 

Różnice 

 

Podróż służbowa Odesłanie 

Nie powoduje zmiany umowy, wyjazd  
odbywa się na służbowe polecenie wyjazdu; 
pracodawca zobowiązany jest do zwrotu  
kosztów podróży i pobytu (diety, noclegi,  
inne wydatki); 
co do zasady pracownik podlega  
dotychczasowemu pracodawcy; 
diety i inne świadczenia za czas podróży 
są zwolnione z podatku; 
brak możliwości odliczenia 30% diety 
za każdy dzień pobytu. 

Zastąpienie dotychczasowej umowy 
nową, określającą nowe miejsce pracy; 
brak obowiązku wypłacania świadczeń 
dotyczących zwrotu kosztów odesłania; 
może nastąpić zmiana pracodawcy; 
możliwość odliczenia przez pracowników 
30% diety. 
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Podobieństwa 

 

a) Czasowa zmiana dotychczasowego miejsca pracy; 
b) konieczność stosowania przepisów wspólnotowych w zakresie ubezpieczeń społecz-

nych oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania; 
c) zwolnienie dotychczasowego płatnika z obowiązku pobierania zaliczek na podatek 

po upływie 183 dni; 
d) brak ograniczenia czasu trwania podróży służbowej i odesłania. 

 

ODLICZENIE 30% DIETY 

 
Osoby mające miejsce zamieszkania w Polsce, a przebywające czasowo za granicą i uzysku-
jące tam przychody ze stosunku pracy (czyli również pracownicy odesłani) mogą pomniejszyć 
ten przychód o równowartość 30% diety (określonej w rozporządzeniu dotyczącym podróży 
służbowych) za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku 
pracy. 
 
Aby więc ustalić kwotę przysługującego odliczenia, należy określić liczbę dni, w których pra-
cownik przebywał za granicą i podlegał tam stosunkowi pracy. Następnie oblicza się 30% 
diety. Kwota przysługującego odliczenia stanowi iloczyn dni i 30% diety. 
 
Przykład: 

Pracownicy polsko-rosyjskiego przejścia granicznego jako miejsce pracy mają wyznaczone 

„teren przejścia”. W niektóre dni miesiąca pracowali po rosyjskiej stronie przejścia graniczne-

go. Czy praca w te dni była dla pracowników podróżą służbową? 

 

Przykład oparty jest na wyroku sądu administracyjnego. Pracodawca w tej sytuacji uznał, że 

była to podróż służbowa i wypłacał pracownikom diety. Inspekcja pracy oraz sąd nie zgodziły 

się z takim stanowiskiem. Organy te argumentowały, że miejscem pracy, określonym 

w umowie o pracę, było „przejście graniczne”, a pracownik wykonujący pracę po rosyjskiej 

stronie przejścia granicznego nadal wykonywał pracę w miejscu wskazanym w umowie 

o pracę. Nie była to więc podróż służbowa. 

 

Sąd jednak zauważył, że gdyby w tej sytuacji umowa o pracę precyzowała, że miejscem pra-

cy pracownika jest polska strona przejścia granicznego, wówczas można by było uznać, że 

praca po zagranicznej stronie przejścia była dla pracownika podróżą służbową. 
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DELEGOWANIE ZA GRANICĘ INNYCH OSÓB NIŻ PRACOWNICY 
 
Pojęcie podróży służbowej jest związane z przepisami prawa pracy i regulacjami dotyczącymi 
stosunku pracy. Kodeks pracy nie ma więc zastosowania do umów cywilnoprawnych, 
np. umowy zlecenia czy o dzieło. Prawo pracy zobowiązuje pracodawcę do wypłacania na-
leżności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową wyłącznie pracownikom wyko-
nującym na jego polecenie zadanie służbowe poza siedzibą pracodawcy lub poza stałym 
miejscem pracy. 
 
Należnościami tymi są diety oraz zwrot kosztów przejazdów i dojazdów, noclegów i innych 
wydatków określonych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb. 
 
Umowy cywilnoprawne, jak ich nazwa wskazuje, są umowami prawa cywilnego, regulowa-
nymi przez przepisy Kodeksu cywilnego. Cechą stosunków cywilnoprawnych jest swoboda 
zawierania umów, polegająca na tym, że strony mają dowolność w określeniu przysługują-
cych im na podstawie umowy praw i ciążących na nich zobowiązań, co wynika z art. 353 Ko-
deksu cywilnego. W świetle tego przepisu strony zawierające umowę cywilnoprawną mogą 
ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się 
właściwości stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. 
 
Z art. 742 Kodeksu cywilnego wynika natomiast, że dający zlecenie powinien zwrócić przyj-
mującemu zlecenie wydatki związane z należytym wykonaniem zadań. 
 
W związku z powyższym zleceniodawca może zobowiązać się do wypłacenia zleceniobiorcy 
nie tylko wynagrodzenia, lecz także innych świadczeń związanych z wykonaniem umowy. 
Mogą to być dodatkowe (tzn. inne niż wynagrodzenie) kwoty pieniężne, należne za każdy 
dzień pracy za granicą, w wysokości określonej w umowie. 
 
Tym samym zleceniodawca może wypłacać „diety”, które jednak nie są dietami w ścisłym 
tego słowa znaczeniu, gdyż nie są wypłacane pracownikowi. „Diety” takie na gruncie przepi-
sów podatkowych i ubezpieczeniowych są wolne od podatku i składek ubezpieczeniowych. 
 
Tak więc, mimo że pojęcie podróży służbowej „zastrzeżone” jest wyłącznie do pracowników, 
pod pewnymi względami również zleceniobiorcy mogą być traktowani jak osoby przebywają-
ce w „podróży służbowej”. Należy jednak pamiętać, że „diety” zleceniobiorców są wolne 
od podatku i składek jedynie w sytuacji, gdy umowa określa zasady ich wypłacania i ich wy-
sokość. 
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SWOBODNY PRZEPŁYW PRACOWNIKÓW W UNII EUROPEJSKIEJ 
 
Polska jako członek Unii Europejskiej korzysta z praw zagwarantowanych traktatem unijnym. 
Jedną z podstawowych swobód gwarantowanych przez Wspólnotę jest swoboda przepływu 
pracowników wewnątrz Unii. Swoboda ta obejmuje zniesienie wszelkiej dyskryminacji 
ze względu na przynależność państwową między pracownikami państw członkowskich w za-
kresie zatrudnienia, wynagrodzenia i innych warunków pracy. Oznacza to, że państwa Unii 
nie mogą stosować żadnych barier w dostępie do swoich rynków pracy (dopuszcza się tu 
jedynie wyjątki uzasadnione względami porządku publicznego, bezpieczeństwa i zdrowia pu-
blicznego, administracji publicznej). 
 
Swoboda ta oznacza prawo:  
 

1) ubiegania się o rzeczywiście oferowane miejsca pracy, 
2) swobodnego przemieszczania się w tym celu po terytorium państw członkowskich, 
3) przebywania w jednym z państw członkowskich w celu podjęcia tam pracy zgodnie 

z przepisami ustawowymi, wykonawczymi i administracyjnymi dotyczącymi zatrudnia-
nia pracowników tego państwa, 

4) pozostawania na terytorium państwa członkowskiego po ustaniu zatrudnienia na wa-
runkach ustalonych przez Komisję w rozporządzeniach wykonawczych. 

 
Gdy Polska wstępowała do Unii w 2004 roku, kraje tzw. starej Unii uzyskały prawo stosowa-
nia okresów przejściowych w dostępie do swoich rynków pracy. Okresy takie mogły trwać 
maksymalnie 7 lat. Ponieważ 7-letni okres od wstąpienia do Unii zakończył się 30 kwietnia 
2011 r., od 1 maja 2011 r. nie ma żadnych ograniczeń dla Polaków w dostępie do rynków 
pracy w innych państwach Unii. 

SWOBODA PRZEPŁYWU USŁUG 
 
Mówiąc o delegowaniu pracowników do innego państwa Unii, warto też wspomnieć o swobo-
dzie świadczenia usług. Traktat ustanawiający Unię Europejską zakazuje stosowania ograni-
czeń w swobodnym świadczeniu usług na terenie jednego państwa Unii przez inne państwo 
Unii. Zgodnie z tym przepisem delegowanie pracowników przez pracodawców mających sie-
dzibę na terenie Unii nie wymaga uzyskania zezwolenia. 
 
Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyrokach potwierdził, że świadczenie usług na tere-
nie drugiego kraju nie wymaga zatrudniania miejscowego personelu lub uzyskiwania zezwo-
leń na pracę dla personelu własnego. Przedsiębiorstwo z kraju Wspólnoty podejmujące dzia-
łalność na terenie innego kraju Unii nie może zostać pozbawione możliwości korzystania 
ze swojej załogi, nawet jeżeli tę załogę stanowią obywatele z kraju trzeciego. 
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Przykład: 

Polska firma budowlana zatrudnia legalnie Ukraińców, których zamierza na 3 miesiące dele-

gować do pracy na budowie w Niemczech. 

 

Zgodnie z zasadą swobody świadczenia usług przepisy niemieckie nie mogą stawiać żadnych 

barier, jeżeli chodzi o wykonywanie pracy przez pracowników niebędących obywatelami UE, 

ale zatrudnionych w unijnej firmie. W szczególności nie może być wymagane uzyskanie ze-

zwolenia na pracę dla tych pracowników. 

DYREKTYWA 96/71 
 
Rozwinięcie zasad swobody przepływu pracowników i swobody świadczenia usług w odnie-
sieniu do pracowników delegowanych przez przedsiębiorstwo unijne do innego państwa 
Wspólnoty zawiera dyrektywa 96/71 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 
z 16 grudnia 1996 r. dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. 
 
Dyrektywa gwarantuje pracownikom delegowanym na terytorium państw Wspólnoty takie 
same warunki jak pracownikom miejscowym w zakresie: 
 

 maksymalnych okresów pracy i minimalnych okresów odpoczynku, 
 minimalnego wymiaru płatnych urlopów rocznych, 
 minimalnych stawek płacy, wraz ze stawką za nadgodziny, 
 warunków wynajmu pracowników, w szczególności przez przedsiębiorstwa pracy tym-

czasowej, 
 bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i higieny w miejscu pracy, 
 środków ochronnych stosowanych w odniesieniu do warunków zatrudnienia kobiet 

ciężarnych, kobiet tuż po urodzeniu dziecka, dzieci i młodzieży, 
 równości traktowania mężczyzn i kobiet, a także innych przepisów w dziedzinie niedy-

skryminacji. 
 
W praktyce oznacza to, że pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom niedyskrymi-
nujące warunki pracy w porównaniu do warunków, które mają zagwarantowane pracownicy 
miejscowi. Należy więc przyjąć, że pracownika obowiązują zarówno polskie przepisy prawa 
pracy (nadal obowiązuje go polska umowa o pracę), jak i przepisy kraju, w którym wykonuje 
pracę. Pracodawca musi zapewnić pracownikowi takie warunki, które są dla niego korzyst-
niejsze. 
 
W szczególności dotyczy to minimalnego wynagrodzenia. Ponieważ w większości krajów UE 
wynagrodzenie minimalne jest wyższe niż w Polsce, to należy dostosować wynagrodzenie 
do obowiązującego w danym państwie. 
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Przepisy dyrektywy stosuje się w sytuacji, gdy pracodawcy: 
 

a) delegują pracowników na własny rachunek i pod swoim kierownictwem na terytorium 
państwa członkowskiego w ramach umowy zawartej między przedsiębiorstwem dele-
gującym a odbiorcą usług działającym w danym państwie członkowskim, o ile istnieje 
stosunek pracy pomiędzy przedsiębiorstwem delegującym a pracownikiem w ciągu 
okresu delegowania lub 

b) delegują pracowników do zakładu albo przedsiębiorstwa należącego do grupy przed-
siębiorców na terytorium państwa członkowskiego, o ile istnieje stosunek pracy po-
między przedsiębiorstwem delegującym a pracownikiem w ciągu okresu delegowania, 
lub 

c) jako przedsiębiorstwo pracy tymczasowej albo agencja wynajmująca personel wy-
najmują pracownika przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność gospodarczą lub 
działającemu na terytorium państwa członkowskiego, o ile przez cały okres delego-
wania istnieje stosunek pracy pomiędzy przedsiębiorstwem pracy tymczasowej lub 
agencją wynajmującą a pracownikiem. 

 
Powyższe przypadki wskazują, że właściwie nie ma znaczenia, czy pracownik wyjeżdża 
do innego kraju w związku z odesłaniem, czy też jest to podróż służbowa. Właściwie w każ-
dej sytuacji należy stosować przepisy dyrektywy. 
 
Na zasadzie wyjątku przepisów tych można nie stosować w razie szczególnych, krótko-
trwałych delegowań za granicę (do 8 dni). 
 
Warunku dostosowywania wynagrodzenia pracownika do wynagrodzenia minimalnego 
w danym kraju nie stosuje się, gdy pracownik udaje się za granicę w celu wstępnego monta-
żu i (lub) pierwszej instalacji wyrobów stanowiących nieodłączną część umowy na dostawę 
wyrobów, a które są niezbędne do uruchomienia dostarczonych wyrobów i wykonywane 
przez wykwalifikowanych i (lub) wyspecjalizowanych robotników z przedsiębiorstwa do-
stawczego, jeśli okres delegowania nie przekracza 8 dni. 
 
Przepisy wewnętrzne danego państwa mogą dopuszczać wykonywanie pracy przez pracow-
ników delegowanych na warunkach dotychczasowych, gdy okres delegowania nie przekracza 
miesiąca. Przykładowo, polskie prawo pracy dopuszcza wykonywanie pracy na terenie Polski 
przez obywateli innych państw delegowanych do Polski na okres do 30 dni. 
 
Dłuższe okresy oddelegowania nakładają na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracowni-
kowi wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym kraju. 
 
Według danych statystycznych Eurostat* w styczniu 2016 r. płace minimalne w państwach 
członkowskich UE wahały się w granicach od 215 do 1923 euro na miesiąc. 
 
W styczniu 2016 r. krajowa płaca minimalna obowiązywała w 22 z 28 państw członkowskich 
UE. Wyjątkami były: Dania, Włochy, Cypr, Austria, Finlandia i Szwecja. 
                                                             
* Źródło: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Minimum_wage_statistics/pl. 
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Na 1 stycznia 2016 r. miesięczne płace minimalne znacznie się różniły w zależności od pań-
stwa członkowskiego, sięgając od 215 euro w Bułgarii do 1923 euro w Luksemburgu. Krajo-
wa płaca minimalna obowiązywała także w następujących krajach kandydujących: Albanii, 
Czarnogórze, Macedonii, Serbii i Turcji. 
 
Na wykresie (na kolejnej stronie) przedstawiono wysokość miesięcznej płacy minimalnej 
brutto wyrażoną w euro, obowiązującą w styczniu 2016 r. W zależności od poziomu płacy 
minimalnej państwa podzielono na trzy grupy. 
 
W pierwszej znalazły się kraje, w których płaca minimalna nie przekraczała 500 euro mie-
sięcznie. Są to cztery kraje kandydujące (Albania, Czarnogóra, Macedonii i Serbia) oraz dzie-
sięć państw członkowskich UE (Bułgaria, Rumunia, Litwa, Węgry, Republika Czeska, Łotwa, 
Słowacja, Chorwacja, Estonia i Polska). 
 
Do drugiej grupy zaliczono pięć państw członkowskich UE (Portugalię, Grecję, Maltę, Hiszpa-
nię i Słowenię) oraz Turcję. W państwach tych średni poziom płacy minimalnej (zgodnie 
z definicją stosowaną na potrzeby niniejszego artykułu) mieścił się w przedziale od 500 euro 
do poniżej 1000 euro miesięcznie. W praktyce jednak w żadnym z tych państw płaca mini-
malna nie przekraczała 800 euro na miesiąc. 
 
Ostatnia, trzecia grupa objęła siedem państw członkowskich UE (Francję, Niemcy, Belgię, 
Niderlandy, Zjednoczone Królestwo, Irlandię i Luksemburg), w których krajowa płaca mini-
malna wyniosła powyżej 1000 euro miesięcznie – podobnie jak w USA. 
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Wysokość miesięcznej płacy minimalnej brutto wyrażona w euro 

 

 
 

DYREKTYWA WDROŻENIOWA 2014/67/UE 
 
Od kilku miesięcy sporo emocji wśród pracodawców delegujących pracowników za granicę 
wzbudzało wejście w życie tzw. dyrektywy wdrożeniowej, która ma na celu wzmocnienie 
obowiązujących przepisów pochodzących z dyrektywy 96/71/WE. 
 
Dyrektywa wdrożeniowa 2014/67/UE z 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 
96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, zmieniająca 
rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem 
systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym, powinna była zostać implementowana 
przez państwa członkowskie do 18 czerwca 2016 r. Celem dyrektywy jest utrudnienie obcho-
dzenia przepisów dyrektywy 96/71 przez nieuczciwych przedsiębiorców. 
 
Przedsiębiorcy obawiają się, że dyrektywa ta może w rzeczywistości utrudnić, czy wręcz 
uniemożliwić, delegowanie pracowników do innych państw Unii. Obawy te nie są jednak uza-
sadnione. 
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Doświadczenia ostatnich lat pokazały, że istnieje pilna potrzeba poprawy wdrażania, stoso-
wania i egzekwowania zapisów dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników 
w ramach świadczenia usług. Świadczyć o tym może chociażby duża liczba orzeczeń Europej-
skiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawach łamania prawa, co w istotny sposób determi-
nuje interpretację prawną obowiązujących przepisów. 
 
Wprowadzenie dyrektywy wdrożeniowej nie zmienia zasad uregulowanych dyrektywą pod-
stawową. Ponadto zmiany mają rzeczywiście na celu wyeliminowanie nieuczciwych praktyk 
polegających na naruszaniu praw pracowników. Rzetelni pracodawcy nie mają powodów do 
obaw, przeciwnie, powinni spodziewać się znacznego wyeliminowania nieuczciwej konkuren-
cji. 
 
Dyrektywa wdrożeniowa poprawia ochronę praw pracowników delegowanych poprzez 
np. obowiązkowy mechanizm solidarnej odpowiedzialności wykonawcy w sektorze budownic-
twa za zobowiązania wobec pracowników podwykonawcy. Zgodnie z tą regulacją pracownicy 
delegowani mogą pociągnąć do odpowiedzialności wykonawcę, którego ich pracodawca jest 
bezpośrednim podwykonawcą, oprócz pracodawcy lub zamiast niego, z tytułu nieprzestrze-
gania praw pracowników delegowanych, w odniesieniu do zaległego wynagrodzenia netto 
odpowiadającego minimalnym stawkom płacy lub w odniesieniu do należnych składek płat-
nych na rzecz wspólnych funduszy bądź instytucji partnerów społecznych. 
 
Dyrektywa wdrożeniowa zawiera szereg zapisów mających usprawnić i poprawić delegowanie 
pracowników w ramach UE. 
 
Nowa dyrektywa obejmuje jasno zdefiniowane elementy, które mają służyć organom kontro-
lnym we wszystkich krajach UE do oceny legalności delegowania. Państwa członkowskie mu-
szą stworzyć jedną stronę internetową, na której znajdą się informacje na temat warunków 
zatrudnienia obowiązujących na ich terytorium, oraz wskazać instytucje, do których zarówno 
pracownicy, jak i pracodawcy będą mogli zwrócić się z prośbą o informacje dotyczące dele-
gowania. 
 
Kraje będą musiały także zapewnić pracownikom możliwość składania skarg wobec nieuczci-
wych pracodawców oraz ubiegania się o zwrot należności z tytułu wynagrodzenia netto czy 
bezprawnie odciągniętych składek na ubezpieczenie społeczne. 
 
Poprawie ulegnie też współpraca pomiędzy państwami członkowskimi, m.in. dzięki szerokie-
mu zastosowaniu systemu elektronicznej wymiany informacji na rynku wewnętrznym IMI. 
 
Państwa członkowskie będą również zobowiązane do uznawania kar finansowych i grzywien 
nałożonych na przedsiębiorcę w innym kraju UE. 
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POLSKA USTAWA 
 
18 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników 
w ramach świadczenia usług (Dz.U. poz. 868), która wdraża dyrektywę 2014/67/UE. 
 
Ustawa określa zasady: 
 

a) delegowania pracowników na terytorium RP w ramach świadczenia usług, 
b) kontroli przestrzegania przepisów o delegowaniu pracowników oraz realizacji obo-

wiązków informacyjnych związanych z delegowaniem pracowników, 
c) współpracy z właściwymi organami innych państw członkowskich dotyczącej delego-

wania pracowników na terytorium RP i z tego terytorium, 
d) ochrony pracowników delegowanych na terytorium RP i z tego terytorium, 
e) postępowania związanego z realizacją wniosków o powiadomienie o decyzji w sprawie 

nałożenia na pracodawcę delegującego pracownika z terytorium RP administracyjnej 
kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej oraz o egzekucję takiej kary lub grzyw-
ny. 

 
Regulacje te określają warunki zatrudniania pracowników delegowanych do pracy w Polsce. 
Pracodawca delegujący pracownika do naszego kraju będzie musiał zapewnić mu warunki 
zatrudnienia w sposób wskazany w ustawie. Dotyczą one m.in.: norm i wymiaru czasu pracy 
oraz urlopu wypoczynkowego, minimalnego wynagrodzenia za pracę, bezpieczeństwa i higie-
ny pracy. 
 
Pracodawca będzie musiał wyznaczyć osobę upoważnioną do kontaktów z PIP oraz do prze-
syłania i otrzymywania dokumentów. 
 
Ustawa określa także zadania PIP związane z delegowaniem pracowników w ramach świad-
czenia usług. Będzie ona prowadzić i aktualizować – w języku polskim i co najmniej jednym 
innym języku oficjalnym UE – stronę internetową, na której będą opisane warunki zatrudnie-
nia i przepisy prawne, które muszą być stosowane do pracowników delegowanych na teryto-
rium Polski. PIP ma również współpracować z organami państw członkowskich, np. będzie 
informować o warunkach zatrudnienia pracowników delegowanych do Polski. 
 
Inspekcja ma też powiadamiać pracodawców delegujących pracowników z Polski o ewentu-
alnych decyzjach w sprawie nałożenia na nich administracyjnych kar pieniężnych lub grzy-
wien administracyjnych oraz o wnioskach o egzekucję takich kar lub grzywien. PIP zobowią-
zano też do kontrolowania prawidłowości delegowania pracowników do Polski. 
 
W ustawie określono listę naruszeń ustawy, za które przewidziano karę grzywny w wysokości 
od 1000 do 30 000 zł. 
 



 

Pracownicy za granicą – lekcja 1   podatki.biz 

S
tr
o
n
a
1

7
 

Przykład: 

Pani Iwona została wysłana w podróż służbową na 2 miesiące do Francji. W tym okresie 

oprócz wynagrodzenia zasadniczego (4000 zł) będzie otrzymywała diety (50 euro za każdy 

dzień podróży służbowej). Czy pracodawca prawidłowo ustalił wysokość świadczeń dla pani 

Iwony? 

 

Okres i warunki pracy pani Iwony we Francji wskazują, że pracodawca miał obowiązek sto-

sowania przepisów dyrektywy 96/71. W przypadku pracowników będących w podróży służ-

bowej i otrzymujących diety pojawia się pytanie: czy diety mogą zostać uznane za składnik 

wynagrodzenia? Gdyby diety uznać za element wynagrodzenia, wówczas pani Iwona miałaby 

zapewnione wynagrodzenie w wysokości wyższej niż minimalna stawka obowiązująca 

we Francji (30 diet po 50 euro daje kwotę 1500 euro). 

 

Dyrektywa 96/71 stanowi, że kwoty otrzymywane przez pracownika a będące zwrotem po-

niesionych przez niego wydatków na wyżywienie nie są składnikiem wynagrodzenia. Trudno 

jednak tę regulację zastosować do diet wypłacanych na podstawie polskich przepisów, po-

nieważ diety te są świadczeniem ryczałtowym, a nie zwrotem poniesionych wydatków. 

 

W praktyce należy sprawdzić, w jaki sposób traktowane są diety na gruncie przepisów po-

datkowych danego państwa. Jeżeli, podobnie jak w Polsce, w danym państwie świadczenia 

takie są wolne od podatku, to oznacza, że nie są traktowane jako składnik wynagrodzenia. 

Tak też dzieje się najczęściej. 

 

W naszym przykładzie należałoby uznać, że wynagrodzenie pani Iwony to 4000 zł, czyli około 

1000 euro. A ponieważ jest to mniej, niż wynosi minimalne wynagrodzenie we Francji, pra-

codawca musiałby podwyższyć jej stawkę wynagrodzenia. 

PLANOWANE ZMIANY 
 
Dyrektywa 96/71 zapewnia pracownikom przede wszystkim prawo do wynagrodzenia na po-
ziomie nie niższym niż minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym państwie. 
 
W marcu 2016 r. do Komisji Europejskiej wpłynął wniosek przyjęcia dyrektywy zmieniającej 
dyrektywę 96/71. We wspólnym piśmie Austria, Belgia, Francja, Niemcy, Luksemburg, Ho-
landia i Szwecja opowiedziały się za modernizacją dyrektywy o delegowaniu pracowników 
ustanawiającej zasadę równego wynagrodzenia za tę samą pracę w tym samym miejscu pra-
cy. Państwa te zasugerowały, że przepisy dotyczące warunków pracy i warunków socjalnych, 
zwłaszcza te odnoszące się do wynagrodzenia, mające zastosowanie do pracowników dele-
gowanych, powinny zostać zmienione i rozszerzone. Ich zdaniem należy: 
 

1) rozważyć ustanowienie maksymalnego czasu trwania delegowania ze szczególnym 
uwzględnieniem dostosowania przepisów do rozporządzenia UE dotyczącego koordy-
nacji systemów zabezpieczenia społecznego, 

2) wyjaśnić warunki mające zastosowanie do sektora transportu drogowego, 
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3) podnieść wiarygodność informacji zawartych w dokumentach przenośnych A1, 
4) poprawić współpracę transgraniczną między służbami inspekcji pracy oraz promować 

badanie dotyczące rozmiarów i wpływu fikcyjnego samozatrudnienia w kontekście de-
legowania pracowników. 

 
Bułgaria, Republika Czeska, Estonia, Węgry, Litwa, Łotwa, Polska, Słowacja i Rumunia twier-
dziły we wspólnym piśmie, że rewizja dyrektywy z 1996 r. jest przedwczesna i należy ją prze-
łożyć do czasu upłynięcia terminu transpozycji dyrektywy o egzekwowaniu, kiedy efekty tej 
transpozycji zostaną dokładnie przeanalizowane i ocenione. Państwa te wyraziły obawę, że 
zasada równego wynagrodzenia za tę samą pracę w tym samym miejscu pracy może być 
sprzeczna z zasadami jednolitego rynku, jako że różnice w stawce wynagrodzenia stanowią 
jeden z uzasadnionych elementów przewagi konkurencyjnej dla usługodawców. Zgodnie 
z zajętym przez te państwa członkowskie stanowiskiem pracownicy delegowani powinni po-
zostać objęci przepisami wysyłającego państwa członkowskiego do celów ubezpieczenia spo-
łecznego. Nie należy zatem podejmować kroków w stronę rewizji powiązań między delego-
waniem pracowników a koordynacją zabezpieczenia społecznego. 
 
Bogatsze kraje UE chcą zapewnienia pracownikom nie tylko wynagrodzenia minimalnego, ale 
i wynagrodzenia na poziomie porównywalnym. Na zmianę póki co nie wyrażają zgody Polska 
i osiem innych państw Unii. Przyjęcie proponowanej zmiany w dyrektywie 96/71 jest więc na 
razie kwestią dość odległą. 

DELEGOWANIE DO KRAJU POZAUNIJNEGO 
 
W razie delegowania pracownika do któregoś z państw pozaunijnych nie znajdą zastosowa-
nia żadne regulacje międzynarodowe, bo z reguły takich przepisów nie ma (wyjątkiem są tu 
w zasadzie jedynie państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które zazwyczaj można 
traktować na równi z państwami Unii). 
 
W takiej sytuacji pracodawca musi stosować polskie przepisy prawa pracy oraz przepisy obo-
wiązujące w danym państwie, mające zastosowanie do pracowników delegowanych. 
 
W wielu przypadkach pracodawca ma obowiązek uzyskania zezwolenia na pracę dla delego-
wanego pracownika (tak jest np. w razie delegowania do Rosji). 
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PODSUMOWANIE 
 
Wyjazd pracownika za granicę oznacza dla pracodawcy w pierwszej kolejności rozstrzygnię-
cie, czy jest to podróż służbowa, czy odesłanie. Wiąże się z tym zakres obowiązków dotyczą-
cych zapewnienia pracownikowi odpowiednich świadczeń. Jeżeli pracownik jest delegowany 
do państwa wspólnotowego, wówczas pracodawca ma obowiązek stosować dyrektywę 
96/71, czyli musi zapewnić pracownikowi niedyskryminujące warunki pracy. Biorąc pod uwa-
gę to, że w większości państw unijnych wysokość minimalnego wynagrodzenia jest dużo 
wyższa niż w Polsce, najważniejszą kwestią dla pracodawców staje się dostosowanie stawki 
wynagrodzenia pracownika do przynajmniej minimalnych stawek wynagrodzenia obowiązują-
cych w danym kraju. 
 
W następnej lekcji napiszemy o świadczeniach, które otrzymuje lub może otrzymywać pra-
cownik pracujący za granicą, i o tym, jak te świadczenia są traktowane na gruncie przepisów 
podatkowych. 
 
Mariusz Makowski 


