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Ramy prawne

• Dyrektywa 96/71/WE z dnia 18 grudnia 1996 r. dotycząca delegowania pracowników w 

ramach świadczenia usług

• Dyrektywa 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 

96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (…)

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. 

zmieniająca dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach 

świadczenia usług

• Rozporządzenie Nr 593/2008z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla 

zobowiązań umownych (Rzym I)



Delegowanie pracowników – prawo pracy 

Dyrektywa 96/71/WE określa:
• przepisy prawa pracy państwa wykonywania usługi mające zastosowanie do

pracowników delegowanych – m.in. minimalne stawki płacy,
• krajowe źródła regulacji – ustawy a w przypadku prac budowlanych układy uznane

za powszechnie stosowane,

Dyrektywa 2014/67/UE tzw. dyrektywa wdrożeniowa:
• badanie rzeczywistego delegowania (tymczasowość delegowania i miejsce 

prowadzenia rzeczywistej działalności),
• współpraca administracyjna – wzajemna pomoc,
• wymogi administracyjne i środki kontrolne,
• transgraniczne egzekwowanie kar pieniężnych i grzywien administracyjnych.
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Dyrektywa 96/71/WE 

Dyrektywa 96/71/WE określa sytuacje, w których pracownicy są tymczasowo oddelegowani do
innego państwa członkowskiego przez swojego pracodawcę w ramach świadczonej w tym
państwie usługi.

Przepisy dyrektywy stosuje się do przedsiębiorstw-pracodawców, którzy delegują
pracowników:

• w związku z realizacją umowy zawartej przez to przedsiębiorstwo z podmiotem
zagranicznym,

• w zagranicznym oddziale (filii) tego przedsiębiorstwa,

• jako agencja pracy tymczasowej.

Pomiędzy pracownikiem a jego pracodawcą-usługodawcą musi istnieć stosunek pracy przez
cały okres oddelegowania.



 wprowadzenie pojęcia „wynagrodzenie” w miejsce „minimalnej stawki płacy” (art. 3 ust. 1 lit. 

c),

 delegowanie długoterminowe (nowy artykuł 2a),

 rozszerzenie zakresu stosowania umów zbiorowych lub orzeczeń arbitrażowych uznanych za 

powszechnie stosowane do wszystkich sektorów  (art. 3 ust. 1),

 sytuacja łańcucha podwykonawców (art. 3 ust. 1a),

 zapewnienie delegowanym pracownikom tymczasowym warunków zatrudnienia określonych 

zgodnie z art. 5 dyrektywy 2008/104/WE, obowiązujących na terytorium państwa 

wykonywania usługi  (art. 3 ust. 1 b).

Dyrektywa 2018/957
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Wdrożenie dyrektywy 2018/957

Państwa członkowskie przyjmują i publikują do dnia 30 lipca 2020 r. przepisy 

ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej 

dyrektywy



9

Wynagrodzenie 

 wprowadzenie pojęcia „wynagrodzenie” w miejsce „minimalnej stawki płacy”

 wynagrodzenie wraz ze stawką za godziny nadliczbowe; to nie ma zastosowania do uzupełniających pracowniczych

programów emerytalnych

 pojęcie wynagrodzenia jest określane zgodnie z krajowym ustawodawstwem i/lub praktyką Państwa

Członkowskiego, na którego terytorium pracownik jest delegowany, i oznacza wszystkie elementy składowe

wynagrodzenia obowiązkowe na mocy krajowych przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych, lub

na mocy umów zbiorowych lub orzeczeń arbitrażowych, które zostały uznane w tym Państwie Członkowskim za

powszechnie stosowane lub które w innym przypadku mają zastosowanie zgodnie z ust. 8.
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Wynagrodzenie 

 dyrektywa nie określa elementów wynagrodzenia

 porównujemy całkowite kwoty wynagrodzenia brutto, a nie poszczególne 

elementy składowe wynagrodzenia, które są obowiązkowe zgodnie z niniejszą 

dyrektywą (pkt 18 preambuły)
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 warunki zakwaterowania pracowników, w przypadku gdy jest ono zapewniane przez pracodawcę

pracownikom znajdującym się daleko od ich normalnego miejsca pracy

 stawki dodatków lub zwrot wydatków na pokrycie kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania dla

pracowników znajdujących się daleko od domu z powodów zawodowych

Ma zastosowanie wyłącznie do wydatków ponoszonych przez pracowników delegowanych:

• jeżeli wymaga się od nich podróży do i z ich normalnego (regularnego) miejsca pracy w Państwie

Członkowskim, na terytorium którego zostali delegowani, lub

• jeżeli zostali czasowo wysłani przez swojego pracodawcę z tego normalnego miejsca pracy do innego

miejsca pracy

Pierwsza sytuacja jest ograniczona do mobilności w przyjmującym państwie członkowskim, natomiast druga

może dotyczyć różnych państw członkowskich.

Nowe elementy warunków pracy (art. 3 ust. 1 lit. h, i)



Okres oddelegowania

 okres oddelegowania przekracza 12 miesięcy - zastosowanie mają warunki zatrudnienia obowiązujące

w Państwie Członkowskim oddelegowania. Z wyłączeniem:

a. procedur, formalności i warunków zawierania i rozwiązywania umów o pracę, w tym klauzul o zakazie konkurencji;

b. uzupełniających pracowniczych programów emerytalnych.

 w przypadku złożenia przez usługodawcę umotywowanego powiadomienia, Państwo Członkowskie, w

którym świadczona jest usługa, przedłuża do 18 miesięcy okres



Zastępstwo pracownika

W przypadku gdy przedsiębiorstwo zastępuje pracownika delegowanego innym pracownikiem delegowanym

wykonującym:

• to samo zadanie

• w tym samym miejscu,

okresem delegowania jest łączny czas trwania okresów delegowania poszczególnych pracowników

delegowanych.

Wyrażenie "to samo zadanie w tym samym miejscu" interpretuje się uwzględniając między innymi charakter

usługi, która ma być świadczona, pracę, która ma zostać wykonana, oraz adres(y) miejsca pracy.

Pytanie o krótkotrwałe przerwy w oddelegowaniu?



Okres przejściowy – stanowisko KE

 Dyrektywa (UE) 2018/957 zmieniająca dyrektywę 96/71/WE wchodzi w życie w dniu 30 lipca 2018 r.; państwa 

członkowskie muszą stosować akty transpozycji od dnia 30 lipca 2020 r.

 W związku z tym krajowe przepisy transponujące dyrektywę będą miały zastosowanie od dnia 30 lipca 2020 r. –

zarówno do nowych umów, jak i do umów będących już w realizacji. Podobnie obowiązek wypłacania 

wynagrodzenia zamiast minimalnych stawek płacy będzie mieć zastosowanie od tego dnia zarówno do nowych 

umów, jak i do umów będących już w realizacji.

 Zasady naliczania okresu delegowania długoterminowego (12 miesięcy) będą również odnosić się do umów 

będących już w realizacji, a okres ten będzie naliczany od momentu rozpoczęcia oddelegowania, tj. z mocą 

wsteczną.



Dodatkowe zmiany

 informacje podawane na jednej oficjalnej krajowej stronie internetowej

 układy zbiorowe,
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Delegowanie pracowników 

 pojęcia delegowania pracownika w ramach swobody świadczenia usług nie należy utożsamiać z pojęciem podróży

służbowej

 pracownik delegowany z terytorium RP - pracownik w rozumieniu przepisów państwa członkowskiego, do którego

jest delegowany, wykonującego pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tymczasowo skierowanego do pracy

na terytorium tego państwa przez pracodawcę delegującego pracownika z terytorium RP (ustawa o del.

pracowników w ramach swobody świadczenia usług)

 w praktyce większości branż delegowaniem (niebędącym podróżą służbową) jest podjęcie się przez pracownika

odbycia podróży połączonej z wykonywaniem określonej pracy na podstawie porozumienia zawartego z

pracodawcą. W takim przypadku nie znajdują zastosowania przepisy określające należności przysługujące

pracownikowi z tytułu podróży służbowej.
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Podróż służbowa w Kodeksie pracy 

 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.(art. 77 

k.p.)

 z tego tytułu, pracownikowi przysługują należności  na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową; diety, zwrot kosztów 

przejazdów i dojazdów, noclegów oraz innych wydatków, określonych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

 kodeksowa definicja odnosi się do zadania rozumianego jako zdarzenie incydentalne w stosunku do pracy umówionej i 

wykonywanej zwykle w ramach stosunku pracy (aczkolwiek przepisy prawa pracy nie określają długości podróży służbowej)

 ze względu na przedmiot podróży służbowej istotne jest to, że pracownik ma wykonać czynności pracownicze wyznaczone do 

zrealizowania w poleceniu pracodawcy, które nie powinny należeć do zwykłych, umówionych czynności pracowniczych. 
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Podróż służbowa a delegowanie pracowników

1. pracownicy, którzy zostali czasowo wysłani do pracy w innym państwie członkowskim, ale nie świadczą 

usług, nie są pracownikami delegowanymi. Tak jest na przykład w przypadku pracowników podróżujących 

w interesach (gdy nie jest świadczona żadna usługa), biorących udział w konferencjach, spotkaniach, 

targach, po szkoleniu. (por. poradnik KE ws. delegowania)

2. unijne rozporządzenie 883/2004 ws. koordynacji ubezpieczeń spoecznych ma zastosowanie do podróży 

służbowej.



Dziękuję za uwagę!


