
Listopad 2016 

ODDELEGOWANIA PRACOWNIKÓW Z POLSKI 
ZA GRANICĘ  
Kluczowe aspekty prawne, podatkowe           
i z zakresu ubezpieczeń społecznych 



Oddelegowania pracowników do pracy za granicę 

1.Delegowanie pracownika poza terytorium Polski – 
podstawowe aspekty prawne 

2.Podatek dochodowy od osób fizycznych 

3.Ubezpieczenia społeczne 

 

 

Agenda 
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Oddelegowania pracowników do pracy za granicę 

Delegowanie pracownika poza 
terytorium Polski  

Na co powinien zwrócić uwagę 
pracodawca? 

Podstawowe aspekty prawne 



Oddelegowania pracowników do pracy za granicę Oddelegowania pracowników do pracy za granicę 

Regulacje prawne dotyczące delegowania pracowników 
Wprowadzenie 

Na poziomie unijnym: 

 

• Dyrektywa 96/71/WE 

Parlamentu Europejskiego i 

Rady z 16 grudnia 1996 r. 

dotycząca delegowania 

pracowników w ramach 

świadczenia usług  

 

• Dyrektywa Parlamentu 

Europejskiego i Rady 

2014/67/UE z 15 maja 2014 r. 

w sprawie egzekwowania 

dyrektywy 96/71/WE 

dotyczącej delegowania 

pracowników w ramach 

świadczenia usług, 

zmieniającą rozporządzenie nr 

1024/2012 w sprawie 

współpracy administracyjnej 

za pośrednictwem systemu 

wymiany informacji na rynku 

wewnętrznym 
 

Na poziomie krajowym: 

 

• Obowiązek implementacji 

Dyrektywy 2014/67/UE do 

porządku krajowego do 18 

czerwca 2016 r. 

 

− Polska: Ustawa z dnia 10 

czerwca 2016 r. o 

delegowaniu pracowników w 

ramach świadczenia usług 

(„Ustawa”) 

− Inne kraje UE: zasadniczo 

analogiczne regulacje 

krajowe jak w Polsce – tzw. 

„lustrzane odbicie” 
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Oddelegowania pracowników do pracy za granicę Oddelegowania pracowników do pracy za granicę 

Wprowadzenie cd. 

Ustanowienie wspólnych ram w krajach UE w celu sprawnego 

stosowania i egzekwowania obowiązujących przepisów w 

praktyce 

 
Wprowadzenie mechanizmów służących weryfikowaniu 

rzeczywistego charakteru delegowania  

Zapobieganie nadużywaniu i obchodzeniu obowiązujących 

przepisów dotyczących delegowania  

Skuteczne transgraniczne egzekwowanie kar pieniężnych lub 

grzywien administracyjnych 

 

Monitorowanie warunków zatrudnienia pracowników 

delegowanych 

 

Cele regulacji prawnych dotyczących delegowania pracowników: 
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Oddelegowania pracowników do pracy za granicę Oddelegowania pracowników do pracy za granicę 

Definicje 
Delegowanie pracowników z Polski 

„Pracodawca delegujący pracownika z terytorium 

RP” – pracodawca mający siedzibę  

w Polsce kierujący tymczasowo pracownika w 

rozumieniu przepisów państwa członkowskiego,  

do którego jest delegowany, do pracy na terytorium tego 

państwa: 

• w związku z realizacją umowy zawartej  

z podmiotem prowadzącym działalność  

w tym państwie członkowskim  

• w oddziale lub przedsiębiorstwie należącym do 

grupy pracodawcy prowadzącym działalność na 

terytorium tego państwa członkowskiego 

• jako agencja pracy tymczasowej 

 

 

 

Stosunek łączący pracownika delegowanego z 

jego polskim pracodawcą regulowany jest 

najczęściej prawem polskim, a w takim 

przypadku także prawem obcym państwa do 

którego pracownik jest delegowany, w zakresie 

wskazanym w przepisach tam obowiązujących, 

w szczególności zapewnienia co najmniej 

lokalnych minimalnych warunków. „Pracownik delegowany z 

terytorium RP” - pracownik w 

rozumieniu przepisów państwa 

członkowskiego, do którego jest 

delegowany, wykonujący pracę w 

Polsce, lecz tymczasowo 

skierowany do pracy w tym 

innym państwie członkowskim 

przez pracodawcę delegującego 

pracownika z terytorium RP 
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Oddelegowania pracowników do pracy za granicę 

Definicja 
Podróż służbowa 

• Zgodnie z Kodeksem pracy podróż służbowa to wykonywanie przez pracownika na polecenie pracodawcy zadania 

służbowego poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy. 

• Wyróżniamy dwa rodzaje podróży służbowych: podróż krajową oraz podróż zagraniczną. 

                                                              Podstawowe cechy podróży służbowej to: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Pojęcie podróży służbowej w powyższym rozumieniu to koncept prawa polskiego, niekoniecznie rozpoznawany w innych 

porządkach prawnych. 

 

sporadyczny, 

incydentalny, 

krótkotrwały 

charakter 
1 

Wykonywanie, na 

polecenie pracodawcy, 

zadania służbowego, 

związanego z 

obowiązkami służbowymi 

pracownika, mającego 

jednak charakter 

incydentalny w stosunku 

do pracy umówionej i 

zwykle wykonywanej 

2 

pracownik 

wykonuje  

zadanie poza 

miejscowością,  

w której znajduje 

się siedziba 

pracodawcy lub 

poza swoim  

stałym miejscem 

pracy 
 

3 
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Oddelegowania pracowników do pracy za granicę 

Delegowanie a podróż służbowa według prawa 

polskiego 
• Przepisy nie wskazują jasnych kryteriów pozwalających na odróżnienie podróży służbowej i delegowania, w 

szczególności maksymalnej długości trwania podróży służbowej ani minimalnej długości trwania delegowania.  

• W polskim orzecznictwie i literaturze podnosi się, że w celu odróżnienia podróży służbowej od delegowania 

należy brać pod uwagę następujące kryteria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Na powyższe kryteria zwraca także uwagę Państwowa Inspekcja Pracy, wskazując jednak, że konieczna jest 

analiza indywidualnych przypadków. W szczególności zwracano jednak uwagę na: (i) zawarcie porozumienia z 

pracownikiem dotyczącego zmiany miejsca pracy; (ii) rodzaj pracy wykonywanej za granicą i to czy mieści się 

ona w zakresie obowiązków pracownika.  

 

 

Podróż służbowa Delegowanie 

Forma wprowadzenia: doraźne polecenie służbowe 

(powinno wskazywać zadanie, termin i miejsce jego 

realizacji); brak zmiany umowy o pracę 

Forma wprowadzenia: zmiana umowy o pracę (aneks 

zmieniający tymczasowo miejsce wykonywania pracy) 

Lokalizacja: poza miejscowością, w której znajduje się 

siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy, 

w tym za granicą 

Lokalizacja: w innym państwie członkowskim/poza UE 

Zakres: wykonywanie konkretnie określonego zadania 

związanego z obowiązkami służbowymi pracownika, 

mającego jednak charakter incydentalny 

Zakres: wykonywanie czynności zgodnie ze 

stanowiskiem określonym w umowie o pracę 

Charakter: sporadyczny, incydentalny, krótkotrwały Charakter: nieincydentalny 
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Oddelegowania pracowników do pracy za granicę Oddelegowania pracowników do pracy za granicę 

Relacja podróży służbowej do delegowania 

This is dummy text it is not 

here to be read. This is 

dummy text. 

This is dummy text it is not 

here to be read. This is 

dummy text. 

This is dummy text it is not 

here to be read. This is 

dummy text. 

This is dummy text it is not 

here to be read. This is 

dummy text. 
1 

2 

3 

4 

Kluczowa jest ocena, czy czasowe wykonywanie pracy przez pracowników zatrudnionych w Polsce za 

granicą stanowi delegowanie pracowników zgodnie z dyrektywą 96/71/WE lub przepisami państwa 

przyjmującego. 

W przypadku pracowników delegowanych z Polski, należy wziąć pod uwagę, że w niektórych 

sytuacjach czasowe wykonywanie pracy przez pracownika za granicą może stanowić jednocześnie 

podróż służbową w rozumieniu Kodeksu pracy i delegowanie w rozumieniu dyrektywy 96/71/WE oraz 

przepisów państwa przyjmującego.  

 

Zgodnie ze stanowiskiem MRPiPS w każdym przypadku spełnienia przesłanek ustawowych mamy do 

czynienia z delegowaniem, niezależnie od tego, czy stanowi ono jednocześnie podróż służbową, czy nie. 

Możliwa jest zatem sytuacja, gdy pracodawca wysyłający pracownika za granicę w celu wykonania 

zadań służbowych będzie zobowiązany pokryć koszty związane z podróżą służbową, w tym diety, jak i 

zapewnić pracownikowi warunki minimalne panujące w państwie przyjmującym. 
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Oddelegowania pracowników do pracy za granicę 

Co jest konieczne przed delegowaniem 

pracownika do pracy poza Polską 

• Ustalenie minimalnych warunków zatrudniania, które muszą być zapewnione pracownikom delegowanym 

w państwie przyjmującym (szczególnie istotne w przypadku delegowania pracowników do kraju UE). 

• Ustalenie zakresu obowiązków administracyjnych, jakie państwo, do którego mają być delegowani 

pracownicy, nakłada na pracodawcę delegującego, np. obowiązek wyznaczenia przedstawiciela, obowiązki 

notyfikacyjne (szczególnie istotne w przypadku delegowania pracowników do kraju UE). 

• Ustalenie, czy w związku z delegowaniem pracowników niezbędne jest uzyskanie pozwoleń na pracę lub 

pobyt w państwie przyjmującym (dotyczy przede wszystkim delegowania pracowników poza UE). 

• Przygotowanie dokumentów związanych z delegowaniem pracowników (m.in. aneksów do umów o pracę, 

polityki delegowania). 
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Oddelegowania pracowników do pracy za granicę oraz w Polsce  

Oddelegowania pracowników do pracy za granicę oraz w Polsce  

• Na podstawie dyrektywy 96/71/WE pracodawcy delegujący pracowników z terytorium RP do 

państw członkowskich zobowiązani są zapewnić warunki zatrudnienia nie mniej korzystne niż 

wynikające z lokalnie obowiązujących przepisów w państwie delegowania, bez względu na fakt, 

czy umowa z pracownikiem pozostaje przez cały czas delegowania umową zawartą pod 

prawem polskim. 

 

 

 

Warunki zatrudniania 
Delegowanie pracowników z Polski do UE  
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Oddelegowania pracowników do pracy za granicę oraz w Polsce  

Oddelegowania pracowników do pracy za granicę oraz w Polsce  

• Państwa członkowskie obowiązane są zagwarantować, że do pracowników delegowanych na ich 

terytorium będą miały zastosowanie warunki zatrudnienia wynikające z przepisów 

obowiązujących w państwie przyjmującym, obejmujące m.in. następujące kwestie: 

 

 

Warunki zatrudniania c.d. 
Delegowanie pracowników z Polski do UE  

1 

2 

3 

4 

5 

maksymalne okresy pracy i minimalne okresy wypoczynku 

minimalny wymiar płatnych urlopów rocznych 

minimalne stawki płacy, wraz ze stawką za nadgodziny; 

zdrowie, bezpieczeństwo i higiena w miejscu pracy 

środki ochronne stosowane w odniesieniu do warunków zatrudnienia kobiet ciężarnych lub 

kobiet tuż po urodzeniu dziecka, dzieci i młodzieży 
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Oddelegowania pracowników do pracy za granicę 

Wymiar urlopu 

Warunki zatrudnienia w wybranych krajach 

członkowskich* 

 

• 2,5 dnia na każdy miesiąc, tj. 30 dni za pełny rok 
Francja 

• 20 dni (przy 5-dniowym tygodniu pracy) lub 24 dni (przy 6-dniowym tygodniu 
pracy) 

Niemcy 

• 4 tygodnie Czechy  

• 30 dni, ale z reguły układ zbiorowy lub umowa o pracę wprowadza 
korzystniejsze warunki 

Hiszpania 

• 5,6 tygodni na rok, w tym 8 dni świątecznych Wielka Brytania 

• 20 dni na rok plus dodatkowy urlop uzależniony od sytuacji danego 
pracownika (np. liczby dzieci, wieku, etc.) 

Węgry 
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*Informacja poglądowa opracowana na podstawie sondażu przeprowadzonego w ramach sieci kancelarii współpracujących z Deloitte Legal w sierpniu 2016 roku. Wszelka 

odpowiedzialność za wykorzystanie tej informacji w działalności gospodarczej  jest wyłączona. 



Oddelegowania pracowników do pracy za granicę 

Minimalne wynagrodzenie 

Warunki zatrudnienia w wybranych krajach 

członkowskich* 

•1.466,62 EUR brutto miesięcznie w roku 2016 Francja 

•9.900 CZK (ok. 370 EUR) miesięcznie, 58,70 CZK (ok. 2,20 EUR) za godzinę, ALE obowiązuje 
też minimalna płaca gwarantowana dla 8 kategorii prac która wynosi, w zależności od kategorii 
pracy, od 9.900 CZK (ok. 370 EUR) do 19,800 CZK (ok. 730 EUR) miesięcznie 

Czechy 

•8,50 EUR za godzinę w roku 2016 – wg. niemieckiej ustawy o płacy minimalnej (tzw. MILOG) 
dla pracowników zatrudnionych na terytorium Niemiec, bez względu na to czy zatrudnia ich 
pracodawca niemiecki czy zagraniczny 

Niemcy 

•655,20 EUR miesięcznie (9.172,80 rocznie), o ile układ zbiorowy nie stanowi inaczej Hiszpania 

•zróżnicowane krajowe stawki godzinowe w zależności od wieku pracownika, od 3,87 GBP do 
7,20 GBP  

Wielka Brytania 

•brak minimalnego wynagrodzenia na szczeblu krajowym, w większości przypadków 
wynagrodzenie minimalne wynika z regulacji sektorowych (np. dla budownictwa) i może się 
różnić dla poszczególnych sektorów 

Szwajcaria 
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*Informacja poglądowa opracowana na podstawie sondażu przeprowadzonego w ramach sieci kancelarii współpracujących z Deloitte Legal w sierpniu 2016 roku. Wszelka 

odpowiedzialność za wykorzystanie tej informacji w działalności gospodarczej  jest wyłączona. 



Oddelegowania pracowników do pracy za granicę 

Minimalne wynagrodzenie za godziny nadliczbowe 

Warunki zatrudnienia w wybranych krajach 

członkowskich* 

 

•125% wynagrodzenia za pierwsze 8 godzin nadliczbowych i 150% za godzinę 9 i następne 
Francja 

•Wynagrodzenie jak za normalne godziny pracy oraz dodatek w wysokości 25% przeciętnego 
wynagrodzenia pracowników, o ile strony nie uzgodniły, że pracownik skorzysta z czasu 
wolnego w zamian za przepracowane godziny nadliczbowe 

Czechy 

 

•Przepisy nie określają obowiązku zapłaty za godziny nadliczbowe i wysokości wynagrodzenia 
za godziny nadliczbowe. Kwestie te mogą być uregulowane w układzie zbiorowym lub umowie 
o pracę 

Holandia 

 

•Nie niższe niż wynagrodzenie za normalne godziny pracy, ale z reguły układ zbiorowy lub 
umowa o pracę wprowadza korzystniejsze warunki 

Hiszpania 

•Nie niższe niż minimalne wynagrodzenie  Wielka Brytania 

• Wynagrodzenie określone w układzie zbiorowym albo umowie o pracę; w braku innych 
uzgodnień, standardowe wynagrodzenie za pracę Niemcy 
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*Informacja poglądowa opracowana na podstawie sondażu przeprowadzonego w ramach sieci kancelarii współpracujących z Deloitte Legal w sierpniu 2016 roku. Wszelka 

odpowiedzialność za wykorzystanie tej informacji w działalności gospodarczej  jest wyłączona. 



Oddelegowania pracowników do pracy za granicę oraz w Polsce  

Oddelegowania pracowników do pracy za granicę oraz w Polsce  

• Zgodnie z dyrektywą 2014/67/UE państwa członkowskie mogą wprowadzać w szczególności następujące 

wymogi administracyjne: 

Wymogi administracyjne w krajach UE 

1 

2 

3 

4 

5 

wymóg złożenia oświadczenia, najpóźniej w momencie rozpoczęcia świadczenia usług, w języku 

urzędowym przyjmującego państwa, zawierającego np. przewidywaną liczbę pracowników 

delegowanych, wraz z danymi umożliwiającymi ich identyfikację i przewidywany czas trwania 

delegowania, przewidywane daty rozpoczęcia i zakończenia delegowania 

wymóg przechowywania, udostępniania lub zachowywania w okresie delegowania i określonym 

miejscu na swoim terytorium, papierowych lub elektronicznych kopii m.in. umowy o pracę, kart 

płac, rozliczeń czasu pracy (wskazujących rozpoczęcie, zakończenie i długość dnia pracy) oraz 

dowodów wypłaty wynagrodzeń  

wymóg dostarczenia w rozsądnym terminie dokumentów, o których mowa w pkt. 2, po 

zakończeniu okresu delegowania, na wniosek organów przyjmującego państwa członkowskiego 

wymóg przedłożenia tłumaczenia dokumentów, o których mowa w pkt 2, na język urzędowy 

przyjmującego państwa członkowskiego 

wymóg wskazania osoby do kontaktów z właściwymi organami państwa przyjmującego oraz do 

przesyłania i otrzymywania dokumentów lub zawiadomień w razie potrzeby 
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Oddelegowania pracowników do pracy za granicę oraz w Polsce  

Oddelegowania pracowników do pracy za granicę oraz w Polsce  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Sankcje stosowane w przypadku naruszenia 

lokalnych przepisów za granicą 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Kontrola delegowania pracowników z terytorium Polski (tj. pracodawców polskich)  podlega głównie 

kompetencjom organów właściwych z innych państw członkowskich. 

• Zagraniczne organy mogą nakładać na polskich pracodawców delegujących pracowników do ich 

państwa kary pieniężne/grzywny administracyjne wynikające z lokalnych przepisów. 

• Przykłady sankcji, które mogą być nakładane na polskich przedsiębiorców w krajach UE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•grzywna do 500,000 EUR za brak uprzedniego oświadczenia, brak wyznaczenia 
przedstawiciela we Francji lub nie przedstawienie tłumaczenia dokumentów 
potwierdzających przestrzeganie zasad delegowania. 

Francja 

•grzywna do 500.000 EUR za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących warunków 
zatrudnienia, w tym wynagrodzenia, grzywna do 30.000 EUR za naruszenie różnych 
obowiązków proceduralnych 

 

Niemcy 

•grzywna do 2.000.000 CZK (ok. 75.000 EUR) za nieprzestrzeganie przepisów 
dotyczących warunków zatrudnienia 

Czechy  

•grzywna do 187.515 EUR za naruszenie wymogów dotyczących warunków pracy 
pracowników tymczasowych wysyłanych do Hiszpanii, grzywna do 100.000 EUR za 
naruszenie wymogów przewidzianych przez hiszpańskie prawo imigracyjne 

Hiszpania 
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Oddelegowania pracowników do pracy za granicę oraz w Polsce  

Oddelegowania pracowników do pracy za granicę oraz w Polsce  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Sankcje stosowane w przypadku naruszenia 

lokalnych przepisów za granicą c.d. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sankcje nakładane są przez właściwe organy państwa UE przyjmującego pracowników.  

• O decyzjach w sprawie nałożenia kary lub grzywny administracyjnej oraz wnioskach o egzekucje 

kary lub grzywny administracyjnej pracodawcę delegującego pracowników z terytorium Polski 

informuje Państwowa Inspekcja Pracy, na wniosek organu wnioskującego państwa 

przyjmującego pracowników. 

• Egzekwowanie administracyjnych kar pieniężnych i grzywien administracyjnych nałożonych na 

pracodawców delegujących pracowników z terytorium RP następuje w trybie przepisów o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Kary pieniężne i grzywny są egzekwowane przez 

naczelników urzędów skarbowych. 

 

 

• Niezależnie, na pracodawcę delegującego pracownika z Polski, przedsiębiorcę lub na osobę 

działającą w ich imieniu może być nałożona grzywna w wysokości od 1.000 do 30.000 zł za 

nieudzielenie na żądanie PIP informacji dotyczących ich działalności niezbędnych do odpowiedzi 

na wnioski właściwych organów państw zagranicznych. 

 

UWAGA: Kwoty administracyjnych kar pieniężnych/grzywien są egzekwowane w 

walucie polskiej i stanowią dochód budżetu państwa polskiego. 
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Oddelegowania pracowników do pracy za granicę 

 

Delegowanie obywatela Polski do kraju UE 

• Pobyt do 3 miesięcy: wymogiem jest jedynie posiadanie ważnego dowodu tożsamości 
lub paszportu 

• Pobyt dłuższy niż 3 miesiące: Nie ma obowiązku uzyskania zezwolenia na pobyt ani 
pracę, jednak państwa członkowskie mogą wymagać zarejestrowania się osoby 
delegowanej we właściwych organach 

 

Delegowanie obywatela Polski poza UE 

• Co do zasady konieczność uzyskania wizy odpowiedniego typu lub innego dokumentu 
pobytowego 

• Co do zasady konieczność uzyskania dokumentu uprawniającego do wykonywania 
pracy na terytorium danego państwa 

Kwestie imigracyjne 

19 



Oddelegowania pracowników do pracy za granicę 

Aneks do umowy o pracę  

• Konieczność przygotowania aneksu do umowy o pracę (tzw. listu oddelegowania), 
zmieniającego istotne warunki dotychczasowej umowy o pracę – tj. miejsce wykonywania 
pracy, wynagrodzenie i inne świadczenia związane pracą, podległość służbową itp.  

• W przypadku delegowania do kraju spoza UE na okres przekraczający 1 miesiąc: 

 aneks powinien określać: (1) czas wykonywania pracy za granicą i (2) walutę, w 
której będzie wypłacane pracownikowi wynagrodzenie w czasie wykonywania pracy za 
granicą 

 przed skierowaniem do pracy pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika na 
piśmie o: (1) świadczeniach przysługujących z tytułu skierowania do pracy za granicą, 
obejmujących zwrot kosztów przejazdu oraz zapewnienie zakwaterowania oraz (2) 
warunkach powrotu pracownika do kraju. 

Polityka oddelegowania (fakultatywnie) 

• Określa procesy związane z kolejnymi etapami oddelegowania oraz warunki na jakich się 
ono odbywa (w szczególności świadczenia przysługujące pracownikowi oddelegowanemu) 

• Wprowadzana zwykle przez pracodawców prowadzących działalność na rynkach kilku 
Państw, u których pracownicy delegowani nie są pojedynczymi przypadkami  

• Cel wprowadzenia – przedstawienie przejrzystych i jednolitych procedur obowiązujących u 
danego pracodawcy w odniesieniu do różnych grup pracowników migrujących, wysyłanych 
do pracy za granicę 

Formalnoprawne podstawy oddelegowania 
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Oddelegowania pracowników do pracy za granicę 

Podsumowanie - o czym należy pamiętać przed 

delegowaniem pracownika do pracy poza Polską? 

Ustalenie, jakie minimalne warunki zatrudnienia muszą zostać zapewnione pracownikom w państwie 
docelowym. 

Ustalenie zakresu obowiązków administarcyjnych, jakie państwo, do którego mają być 
delegowani pracownicy, nakłada na pracodawcę delegującego (np. obowiązek wyznaczenia 
przedstawiciela, obowiązki notyfikacyjne). 

Zweryfikowanie, czy w związku z delegowaniem pracowników, niezbędne jest uzyskanie 
pozwoleń na pracę (dotyczy przede wszystkim delegowania pracowników poza UE). 

Przygotowanie dokumentów związanych z delegowaniem pracowników (m.in. aneksów do umów o 
pracę, polityki delegowania). 
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Oddelegowania pracowników do pracy za granicę Oddelegowania pracowników do pracy za granicę oraz w Polsce  

Podatek dochodowy od 
osób fizycznych  
Informacje ogólne 
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Oddelegowania pracowników do pracy za granicę 

 

1. Rezydencja podatkowa  

2. Opodatkowanie wynagrodzenia ze stosunku pracy na gruncie umów 

międzynarodowych 

3. Unikanie podwójnego opodatkowania 

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych 

 Informacje ogólne 
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Oddelegowania pracowników do pracy za granicę 

Podstawowe akty prawne 

• Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (dalej: updof) 

• Bilateralne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, których 

Polska jest stroną (aktualny wykaz umów: 

http://www.finanse.mf.gov.pl/abc-podatkow/umowy-

miedzynarodowe/wykaz-umow-o-unikaniu-podwojnego-

opodatkowania) 

• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (dalej: OP) 

• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie 

informacji podatkowych 
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Oddelegowania pracowników do pracy za granicę 

• Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów 

(przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów 

(nieograniczony obowiązek podatkowy) – art. 3 ust. 1 updof.  

• Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca 

zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów 

(przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony 

obowiązek podatkowy) – art. 3 ust. 2a updof. 

Za dochody osiągane na terytorium Polski uważa się w szczególności dochody z: (1) 

pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce 

wypłaty wynagrodzenia, (2) działalności wykonywanej osobiście na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia, (3) 

działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, (4) 

położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży 

takiej nieruchomości. 

 

Rezydencja podatkowa 

Zakres obowiązku podatkowego w Polsce  zgodnie z 

przepisami updof 
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Oddelegowania pracowników do pracy za granicę 

• Zgodnie z przepisami updof za osobę posiadającą na terytorium Polski miejsce 

zamieszkania dla celów podatkowych (tj. za osobę podlegającą 

nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce) uważa się osobę 

fizyczną, która: 

a) posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub  

gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub 

b)  przebywa na terytorium Polski dłuższej niż 183 dni w roku podatkowym.  

• Elementy istotne dla ustalenia miejsca zamieszkania w Polsce (podstawa 

prawna zatrudnienia, długość pobytu w roku podatkowym, miejsce pobytu 

rodziny, lokalizacja majątku, status podatkowy poza terytorium Polski). 

• Konflikt rezydencji i zastosowanie umów o unikaniu podwójnego 

opodatkowania. 

 

Rezydencja podatkowa 

Zakres obowiązku podatkowego w Polsce  zgodnie z 

przepisami updof 
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Oddelegowania pracowników do pracy za granicę 

• Przepisy updof dotyczące miejsca zamieszkania stosuje się z uwzględnieniem 

umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest 

Rzeczpospolita Polska (art. 4a updof) 

• Konflikt rezydencji na gruncie regulacji wewnętrznych dwóch krajów (osoba 

fizyczna jest rezydentem podatkowym dwóch państw, zgodnie z wewnętrznym 

ustawodawstwem tych państw). 

 

Rezydencja podatkowa na gruncie umów o unikaniu 

podwójnego opodatkowania 
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Oddelegowania pracowników do pracy za granicę 

• Rozstrzygnięcie konfliktu rezydencji na gruncie umów o unikaniu podwójnego 

opodatkowania. Kryteria rozstrzygające (stosowane po kolei do pierwszego 

rozstrzygającego): 

a)  stałe miejsce zamieszkania (lokal własny lub wynajęty będący stale w 

dyspozycji   podatnika w trakcie oddelegowania), 

b)  ściślejsze związki ekonomiczne i osobiste (ośrodek interesów życiowych), 

c)  zwykły pobyt, 

d)  obywatelstwo, 

e)  porozumienie dwóch krajów. 

• Dzielona rezydencja podatkowa. 

 

Rezydencja podatkowa na gruncie umów o unikaniu 

podwójnego opodatkowania 
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Oddelegowania pracowników do pracy za granicę 

Opodatkowanie wynagrodzenia za pracę w 

umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania  

Zasada ogólna: wynagrodzenie, które osoba 
mająca miejsce zamieszkania w jednym 

umawiającym się państwie (np. w Polsce) 
otrzymuje za pracę najemną podlega 

opodatkowaniu  tylko w tym państwie, chyba że 
praca wykonywana jest  w drugim umawiającym 
się państwie (np. Szwecji). Jeżeli praca jest tam 
wykonywana, otrzymane za nią wynagrodzenie 

może być  opodatkowane w tym drugim 
Państwie. 
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Oddelegowania pracowników do pracy za granicę 

Wyjątek: bez względu na 
powyższe wynagrodzenie ze 

stosunku pracy podlega 
opodatkowaniu wyłącznie w kraju 

rezydencji, jeżeli łącznie 
spełnione są następujące 

warunki: 

Pracownik przebywa w drugim 
państwie przez okres lub okresy 

nieprzekraczające łącznie 183 dni 
w roku kalendarzowym, w roku 
podatkowym, bądź w okresie 

dwunastu  miesięcy 
rozpoczynającym się lub 

kończącym w danym roku 
podatkowym (w zależności od 

postanowień konkretnej umowy), i 

Wynagrodzenia są wypłacane 
przez pracodawcę lub w imieniu 

pracodawcy, który nie ma miejsca 
zamieszkania lub siedziby w 

drugim państwie, i 

Wynagrodzenia nie są ponoszone 
przez zakład lub stałą placówkę, 

którą pracodawca posiada w 
drugim państwie. 

Opodatkowanie wynagrodzenia za pracę w 

umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania  
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Oddelegowania pracowników do pracy za granicę 

• Źródłem dochodu jest miejsce wykonywania pracy a nie miejsce wypłaty 

wynagrodzenia. 

• Państwo oddelegowania, w którym wykonywana jest praca ma prawo 

opodatkować dochody za pracę nawet jeżeli pracownik przebywa na jego 

terytorium krócej niż 183 dni, gdy 

(a) wynagrodzenie jest bezpośrednio wypłacane przez podmiot z kraju 

oddelegowania lub  

(b) koszty wynagrodzenia wypłaconego przez podmiot macierzysty są 

ponoszone przez podmiot z kraju oddelegowania (koncepcja 

ekonomicznego pracodawcy) 

 

 

Opodatkowanie wynagrodzenia za pracę w 

umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania   
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Oddelegowania pracowników do pracy za granicę 

Kryteria pomocne przy ustaleniu czy podmiot zagraniczny jest ekonomicznym 

pracodawcą pracownika delegowanego: 

• Kto instruuje pracownika jak wykonywać pracę,  

• Czy praca wykonywana jest w miejscu które jest pod kontrolą i za które 

odpowiedzialność ponosi podmiot zagraniczny,  

• Kto ponosi koszty wynagradzania pracownika delegowanego,  

• Kto dostarcza materiały i narzędzia niezbędne do wykonania pracy, 

• Kto kontroluje pracownika i ponosi odpowiedzialność za rezultaty jego pracy,  

• Kto określa godziny pracy pracownika,  

• Czy pracownik wykonuje obowiązki wchodzące w zakres działalności 

podmiotu zagranicznego. 

 

Opodatkowanie wynagrodzenia za pracę w 

umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania  
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Oddelegowania pracowników do pracy za granicę 

 

• wyłączenia z progresją (exemption with progression) - zwolnienie od 

podatku w kraju miejsca zamieszkania dochodu opodatkowanego za granicą 

przy jednoczesnym uwzględnienie dochodu zwolnionego do ustalenia stopy 

procentowej podatku mającej zastosowanie do pozostałych dochodów 

podlegających opodatkowaniu w kraju zamieszkania. 

• zaliczenie proporcjonalne (tax credit) - od podatku należnego w państwie 

zamieszkania obliczonego od całości światowych dochodów podatnika 

odejmuje się podatek zapłacony za granicą, ale tylko do wysokości podatku 

polskiego przypadającego proporcjonalnie na dochód osiągnięty za granicą 

(zaliczenie proporcjonalne). Zaliczenie proporcjonalne stosowane jest jako 

metoda uniknięcia podwójnego opodatkowania także w sytuacji, gdy Polska nie 

zawarła z danym krajem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.  

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych – unikanie 

podwójnego opodatkowania 
Metody unikania podwójnego opodatkowania  
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Oddelegowania pracowników do pracy za granicę 

• Ulga abolicyjna (art. 27g updof) dla osób pracujących w krajach, z którymi: 

a) Polska zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania 

przewidujące metodę zaliczenia proporcjonalnego jako sposób na uniknięcie 

podwójnego opodatkowania,  

b) nie zawarła umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

Ulga abolicyjna 
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Oddelegowania pracowników do pracy za granicę 

Istota ulgi: podatnik będący polski rezydentem podatkowym ma prawo odliczyć od 

podatku dochodowego kwotę odpowiadającą różnicy między podatkiem należnym 

obliczonym zgodnie z metodą zaliczenia proporcjonalnego a podatkiem, jaki byłby 

należny, gdyby zastosowanie miała metoda wyłączenia z progresją (wyrównanie 

wysokości obciążeń podatkowych w Polsce bez względu na kraj, w którym 

wykonywana jest praca). 

• Ograniczenie ulgi abolicyjnej tylko do przychodów aktywnych m.in. z pracy, 

z działalności wykonywanej osobiście, z działalności gospodarczej (brak 

możliwości zastosowania ulgi do dochodów pasywnych np. z dywidendy, z 

odsetek, z najmu) 

• Brak możliwości stosowania ulgi w przypadku dochodów uzyskanych na 

terytorium krajów stosujących szkodliwą konkurencje podatkową 

 

Ulga abolicyjna 
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Oddelegowania pracowników do pracy za granicę 

 

Wyłączenie z progresją - przykład: 

Dochody z pracy we Włoszech – PLN 200,000 

Dochody z pracy w Polsce – PLN 100,000 

 

 Całkowity światowy dochód: PLN 300,000 

Podatek od całkowitego światowego dochodu: PLN 83,470 

 

Efektywna stawka podatku: 83,470/300,000 = 27,82% 

Dochód opodatkowany w Polsce – PLN 100,000 

Podatek należny w Polsce: PLN 100,000 x 27,82% = PLN 27,820 

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych 

Unikanie podwójnego opodatkowania 
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Oddelegowania pracowników do pracy za granicę 

Zaliczenie proporcjonalne - przykład: 

Dochody z pracy w USA – PLN 200,000 

Podatek zapłacony w USA – PLN 5,000 

Dochody z pracy w Polsce – PLN 100,000 

 

Całkowity światowy dochód: PLN 300,000 

Podatek polski od całkowitego światowego dochodu: PLN 83,470 

Podatek zagraniczny do odliczenia w Polsce*: PLN 5,000 

Podatek należny przed ulgą abolicyjną: PLN 83,470 – PLN 5,000 = PLN 78,470 

Ulga abolicyjna: PLN 78,470 – PLN 27,820 = PLN 50,650 

Podatek należny w Polsce: PLN 78,470 – PLN 50,650 = PLN 27,820 

 

*Limit podatku zagranicznego do odliczenia w Polsce: (PLN 200,000 x PLN 

83,470)/PLN 300,000 

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych 

Unikanie podwójnego opodatkowania 
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Oddelegowania pracowników do pracy za granicę Oddelegowania pracowników do pracy za granicę oraz w Polsce  

  
 

 
 

Podatek dochodowy od osób 

fizycznych 

Oddelegowania 

38 



Oddelegowania pracowników do pracy za granicę 

Jeżeli wyjazd ma charakter podróży służbowej: 

• Wynikający z przepisów prawa pracy obowiązek wypłaty diet oraz zapewnienia 

innych należności z tytułu podróży służbowej. 

• Należności przysługujące pracownikowi z tytułu odbywania podróży służbowej – 

diety, koszty zakwaterowania, koszty transportu i przejazdów – zwolnione z 

opodatkowania do wysokości określonej w odpowiednich przepisach. 

Jeżeli wyjazd ma charakter oddelegowania: 

• Zwolnienie z opodatkowania, niezależnie od postanowień umów o unikaniu 

podwójnego opodatkowania, części dochodów pracowników przebywających 

czasowo za granicą w wysokości odpowiadającej równowartości 30% diet 

przysługujących z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, obliczonych za 

każdy dzień pobytu za granicami Polski, w którym podatnik pozostawał w stosunku 

pracy (zwolnienia nie stosuje się w przypadku podróży służbowej). 

• Brak możliwości zwolnienia z opodatkowania diet, kosztów przejazdów oraz 

wartości zakwaterowania na podstawie przepisów o podróżach służbowych. 

 

 

 

Wyjazd z Polski do pracy za granicę 

Obowiązki płatnika 
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Oddelegowania pracowników do pracy za granicę 

• Możliwość niepobierania zaliczek na podatek dochodowy jeżeli dochody 

uzyskiwane z pracy wykonywanej poza Polską podlegają lub będą podlegały 

opodatkowaniu poza granicami Polski  - art. 32 ust. 6 updof. 

• Kontynuacja poboru zaliczek na wniosek pracownika. 

• Zastąpienie zaliczek na podatek dochodowy podatkiem hipotetycznym (w 

przypadku osób podlegających polityce wyrównania podatkowego). 

• Obowiązek poboru zaliczek a formalnoprawne podstawy wyjazdu do pracy za 

granicę (oddelegowanie vs. podróż służbowa). 

• W przypadku wyjazdu do pracy w kraju, z którym Polska zawarła umowę o 

unikaniu podwójnego opodatkowania przewidującą wyłączenie z progresją 

jako metodę uniknięcia podwójnego opodatkowania, spoczywający na płatniku 

obowiązek alokacji dochodu pomiędzy Polskę a kraj oddelegowania.  

 

 

Obowiązki płatnika 
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Oddelegowania pracowników do pracy za granicę 

• Ochrona pracownika w związku z obciążeniami podatkowymi w kraju 

oddelegowania 

- ochrona podatkowa (tax protection)  

- wyrównanie podatkowe (tax equalisation)  

- brak ochrony (wynagrodzenie brutto) 

 

• Podatek hipotetyczny a przepisy updof. Podstawa prawna do dokonania 
potrącenia (pisemna zgodna pracownika na dokonanie potrącenia)  

 

 

Polityka wyrównania podatkowego i pobór podatek 

hipotetycznego 
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Oddelegowania pracowników do pracy za granicę 

 

• Sposób ustalania (płaca zasadnicza) 

• Świadczenia związane z oddelegowaniem 

• Zasady potrącania (zgoda pracownika) 

• Podatek hipotetyczny a składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 

• Zachowanie prawa do ulg i odliczeń 

− Obliczenie  podatku hipotetycznego w skali roku i pobór 1/12 co miesiąc vs. 

obliczenie podatku hipotetycznego na bazie miesięcznej 

• Kalkulacja podatku hipotetycznego a ostateczna kalkulacja wyrównania 

podatkowego, tj. TEC (tax equalization calculation) 

 

Polityka wyrównania podatkowego i pobór podatku 

hipotetycznego 

Pobór podatku hipotetycznego  
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Oddelegowania pracowników do pracy za granicę 

Przykład 

  

 

Podatek hipotetyczny 

Kraj macierzysty 

• przychód brutto 100

  

• podatek hipotetyczny 

(-40) 

• dochód netto 60 

• dochód netto 60 

• ubruttowienie o 18%  

• przychód brutto – 73 

• podatek 18% - 13 

Kraj przyjmujący 
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Oddelegowania pracowników do pracy za granicę 

Podatek hipotetyczny 

• Tax equalisation: Spółka zatrzymuje 40 (podatek hipotetyczny), a pokrywa 

podatek rzeczywisty 13 

• Tax protection: Pracownik pokrywa podatek rzeczywisty 13 i otrzymuje od 

Spółki 27 (tj. różnicę pomiędzy podatkiem hipotetycznym a rzeczywistym 

zapłaconym w kraju przyjmującym) 
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Oddelegowania pracowników do pracy za granicę Oddelegowania pracowników do pracy za granicę oraz w Polsce  

 
 Ubezpieczenia społeczne 

Informacje ogólne  
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Oddelegowania pracowników do pracy za granicę 

1. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym w Polsce – przepisy 

wewnętrzne 

2. Zabezpieczenie społeczne – przepisy unijne 

• Zasady ogólne 

• Pracownicy delegowani 

• Osoby wykonujące pracę w kilku krajach 

3.   Obowiązki pracodawcy 

• Pracownicy delegowani z Polski za granicę 

Ubezpieczenia społeczne 
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Oddelegowania pracowników do pracy za granicę 

• Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych 

• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 883/2004 

• Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 

(wykonawcze) 

• Bilateralne umowy o zabezpieczeniu społecznym, których Polska jest 

stroną (aktualny wykaz umów: http://www.mpips.gov.pl/koordynacja-

systemow-zabezpieczenia-spolecznego/umowy-miedzynarodowe-o-

zabezpieczeniu-spolecznym/) 

 

 

Podstawowe akty prawne 
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Oddelegowania pracowników do pracy za granicę 

• Ubezpieczony podlega ustawodawstwu tylko jednego państwa członkowskiego 

- art. 11(1)  

• Pracownicy lub osoby samozatrudnione podlegają ustawodawstwu państwa, na 

którego terytorium wykonują pracę 

Zasada ogólna: składki na ubezpieczenie społeczne (oraz zdrowotne) są 

opłacane w kraju, w którym jest wykonywana praca (Rozporządzenie EWG 

883/2004) – art. 11(3)(a) 

 

Ubezpieczenia społeczne w Unii 

Unia Europejska oraz Szwajcaria, Norwegia, 

Liechtenstein 
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Oddelegowania pracowników do pracy za granicę 

 

 

Rozporządzenie 883/2004 – Art. 11 

Przykład 1 

Kraj A 

Pracownik 

Pracodawca Podleganie ubezpieczeniom społecznym 
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Oddelegowania pracowników do pracy za granicę 

 

 

Rozporządzenie 883/2004 – Art. 11 

Przykład 2 
Kraj A Kraj B 

Pracownik 

Pracodawca Podleganie ubezpieczeniom społecznym 
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Oddelegowania pracowników do pracy za granicę 

Wyjątki od zasady ogólnej: 

• oddelegowanie: ubezpieczenie w kraju miejsca zamieszkania w przypadku 

oddelegowanie na okres krótszy niż 24 miesiące, jeśli osoba wysyłana nie 

zastępuje innej osoby (art.12 Rozporządzenie EWG 883/2004) 

•    praca wykonywana w więcej niż jednym kraju (art.13 Rozporządzenie EWG 

883/2004) 

 

 

Ubezpieczenia społeczne w Unii Europejskiej 
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Oddelegowania pracowników do pracy za granicę 

Składki obowiązkowo płatne w kraju macierzystym, jeśli okres oddelegowania nie 

przekracza 24 miesięcy (dla pracowników i samozatrudnionych).  

 

• Oddelegowanie do 2 lat: pracownik obowiązkowo pozostaje w systemie kraju 

macierzystego 

• Oddelegowanie powyżej 2 lat: pozostanie w systemie kraju macierzystego jest 

opcjonalne (potencjalna możliwość optymalizacji) 

• Obowiązek pozostania w systemie kraju macierzystego może zostać 

wyeliminowany, jeśli pracownik oddelegowany zostanie zatrudniony 

bezpośrednio w kraju przyjmującym (kwestie do rozważenia: wpływ zmiany 

systemu na przyszłą emeryturę oraz inne świadczenia)  

 

Rozporządzenie 883/2004 – Art. 12  

(oddelegowanie) 
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Oddelegowania pracowników do pracy za granicę 

 

 

Rozporządzenie 883/2004 – Art. 11 

Przykład 2 

Kraj A Kraj B 

Oddelegowanie 

do 24 miesięcy 

Pracownik 

Pracodawca Podleganie ubezpieczeniom społecznym 
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Oddelegowania pracowników do pracy za granicę Oddelegowania pracowników do pracy za granicę 

Rozporządzenie 883/2004 – Art. 12  

(oddelegowanie)  
 Wykładnia: 

•  Art. 14 Rozporządzenia EWG 987/2009 

•  Decyzja nr A2 z dnia 12 czerwca 2009r. 

•  Praktyczny poradnik “Ustawodawstwo mające zastosowanie do pracowników” 

Niektóre warunki pozostania w macierzystym systemie w trakcie 24-miesięcznego 

oddelegowania: 

• Pracodawca normalnie prowadzi działalność w kraju, w którym pracownik ma pozostać 

ubezpieczony, tj. zazwyczaj prowadzi tam znaczną część działalności, innej niż działalność 

związana z samym zarządzeniem wewnętrznym 

• Pracownik wykonuje pracę w imieniu pracodawcy 

• Pracownik nie jest wysłany w celu zastąpienia innej osoby 

• Pracownik bezpośrednio przed rozpoczęciem zatrudnienia podlega już ustawodawstwu 

państwa członkowskiego, w którym siedzibę ma jego pracodawca (minimum 1 miesiąc) 

• Minimalna przerwa między oddelegowaniami – 2 miesiące 
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Oddelegowania pracowników do pracy za granicę 

Osoba wykonująca pracę w dwóch lub więcej państwach UE, podlega ubezpieczeniom 

społecznym: 

• W kraju miejsca zamieszkania, jeśli wykonuje w tym kraju znaczną część pracy (bez 

względu na liczbę pracodawców); lub 

• W kraju siedziby pracodawcy, jeśli nie wykonuje znacznej części pracy w kraju miejsca 

zamieszkania, o ile: 

 a) posiada tylko jednego pracodawcę; lub 

 b) posiada dwóch lub więcej pracodawców, którzy mają siedzibę w jednym kraju; lub 

 c) posiada dwóch lub więcej pracodawców w DWÓCH krajach (z których jeden jest krajem 

miejsca zamieszkania); lub 

• W kraju miejsca zamieszkania jeśli nie wykonuje w nim znacznej części pracy, ale ma 

dwóch lub więcje pracodawców z siedzibą w CO NAJMNIEJ DWÓCH krajach 

członkowskich, z których CO NAJMNIEJ DWA kraje są inne niż kraj miejsca 

zamieszkania. 

 

 

 

 

 

Osoba wykonująca pracę w kilku krajach UE – Art. 13 
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Oddelegowania pracowników do pracy za granicę 

Co to oznacza znaczna część pracy? 

Kryteria: czas pracy / wynagrodzenie. 

 

Znaczna część to co najmniej 25%. 

Uwaga: znaczna część pracy odnosi się wyłącznie do kraju miejsca zamieszkania 

 

Miejsce zamieszkania = zwykłe przebywanie 

 

Rozporządzenie 883/2004 – art. 13 
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Oddelegowania pracowników do pracy za granicę 

Miejsce zamieszkania dla celów stosowania przepisów UE odnoszących się do 

ubezpieczeń społecznych różni się od miejsca rezydencji dla celów podatkowych 

i opiera się na subiektywnej ocenie. Przykładowe czynniki brane pod uwagę: 

• czas trwania i ciągłość przebywania w danym kraju UE 

• charakterystyka  i specyfika pracy (miejsce, stabilność) 

• sytuacja rodzinna i więzi rodzinne 

• gdzie dana osoba spędza wolny czas? (działalność o charakterze 

niezarobkowym) 

• obecność stałego miejsca zamieszkania 

• rezydencja podatkowa 

 

 

Rozporządzenie 883/2004 – art. 13 
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Oddelegowania pracowników do pracy za granicę 

 

 

Rozporządzenie 883/2004 – art. 13 

Przykład 1 

15% 15% 70% 

Kraj A Kraj B Kraj C 
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Pracownik 

Pracodawca Podleganie ubezpieczeniom społecznym 



Oddelegowania pracowników do pracy za granicę 

 

 

Rozporządzenie 883/2004 – art. 13 

Przykład 2 

15% 15% 70% 

Kraj A Kraj B Kraj C 

Pracownik 

Pracodawca Podleganie ubezpieczeniom społecznym 
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Oddelegowania pracowników do pracy za granicę 

 

 

Rozporządzenie 883/2004 – art. 13 

Przykład 3 

15% 15% 70% 

Kraj A Kraj B Kraj C 
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Pracownik 

Pracodawca Podleganie ubezpieczeniom społecznym 



Oddelegowania pracowników do pracy za granicę 

 

 

Rozporządzenie 883/2004 – art. 13 

Przykład 4 

0% 25% 75% 

Kraj A Kraj B Kraj C 

Pracownik 

Pracodawca Podleganie ubezpieczeniom społecznym 
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Oddelegowania pracowników do pracy za granicę 

 

 

Rozporządzenie 883/2004 – art. 13 

Przykład 5 

25% 25% 50% 

Kraj A Kraj B Kraj C 
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Pracownik 

Pracodawca Podleganie ubezpieczeniom społecznym 



Oddelegowania pracowników do pracy za granicę 

Art.16(1) 

• Właściwe organy dwóch lub kilku państw członkowskich mogą za wspólnym 

porozumieniem, przewidzieć wyjątki od przepisów ogólnych – w interesie 

niektórych osób lub niektórych grup osób 

• Wyjątek stosuje się m.in. Do oddelegowań, których okres wynosi powyżej 2 lat. 

W praktyce maksymalny przeciętny okres oddelegowania, który pozwala na 

pozostanie w systemie kraju wysyłającego na podstawie art.16, to 5 lat (w 

sytuacjach wyjątkowych możliwe uzyskanie zgody na dodatkowy okres) 

 

 

Rozporządzenie 883/2004 – Art.16 
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Oddelegowania pracowników do pracy za granicę 

 

 

Rozporządzenie 883/2004 – Art. 12 

Przykład 1 
Kraj A (opcjonalnie) Kraj B 

* Dania – od 2 do 3 lat 

Oddelegowanie 

od 2 do 5 lat* 

Pracownik 

Pracodawca Podleganie ubezpieczeniom społecznym 
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Oddelegowania pracowników do pracy za granicę 

 

 

Rozporządzenie 883/2004 – Art. 12 

Przykład 2 

Kraj A (opcjonalnie) Kraj B 

* W niektórych przypadkach możliwe jest pozostanie w systemie kraju 

rodzinnego dłużej niż 5 lat 

Oddelegowanie 

powyżej 5 lat* 
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Pracownik 

Pracodawca Podleganie ubezpieczeniom społecznym 



Oddelegowania pracowników do pracy za granicę 

• Jeżeli pracownik pozostaje w polskim systemie ubezpieczeń społecznych 

wówczas konieczne jest uzyskanie formularza A1 potwierdzającego podleganie 

ubezpieczeniom społecznym w Polsce. 

 

•  Osoba wyjeżdżająca za granicę powinna dodatkowo uzyskać Europejską Kartę 

 Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) stanowiący dowód zgody ubezpieczyciela 

 na pokrycie niezbędnych kosztów leczenia za granicą. 

 

• W przypadku wyjazdów dłuższych niż rok pracownik powinien uzyskać    

dokument S1 aby móc korzystać ze świadczeń opieki medycznej w kraju 

oddelegowania (na zasadach mających zastosowanie do obywateli tego kraju). 

 

Ubezpieczenie społeczne 

Oddelegowanie do kraju Unii Europejskiej, EOG  

i Szwajcarii 
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Oddelegowania pracowników do pracy za granicę 

• Jeżeli pracownik podlega składkom na ubezpieczenia społeczne za granicą, 

zachowując umowę o pracę z polskim pracodawcą – polski pracodawca może 

być zobowiązany do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne 

według przepisów obowiązujących w kraju oddelegowania! 

 

• Możliwość powierzenia obowiązków związanych z odprowadzaniem składek na 

ubezpieczenie społeczne pracownikowi – na mocy specjalnej umowy zawartej 

pomiędzy polskim pracodawcą a pracownikiem o przejęciu obowiązków 

płatnika (art.  21 rozporządzenia 987/2009). 

 

Ubezpieczenie społeczne 

Oddelegowanie do kraju Unii Europejskiej, EOG  

i Szwajcarii 
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Oddelegowania pracowników do pracy za granicę 

Kraje, z którymi Polska zawarła umowy o zabezpieczeniu społecznym: Australia, 

Korea Płd. , dawna Jugosławia (obecnie obowiązuje w stosunku do : Bośni i 

Hercegowiny, Serbii oraz Czarnogóry), Kanada, USA, Libia, Macedonia, Ukraina, 

Mołdawia (podpisana, jeszcze nie obowiązuje). Postanowienia dotyczące 

pracowników oddelegowanych – na ogół możliwość pozostania w systemie kraju 

wysyłającego w przypadku oddelegowań nie przekraczających określonego czasu 

(zazwyczaj od 2 do 5 lat) 

• Zachowany stosunek pracy z polskim podmiotem  – w dalszym ciągu obowiązek 

obliczania i odprowadzania składek do polskiego systemu ubezpieczeń 

społecznych. Potencjalne podwójne składki na ubezpieczenie społeczne jeżeli 

brak umowy o zabezpieczeniu społecznym 

• Brak stosunku pracy z polskim pracodawcą bądź urlop bezpłatny – nie ma 

obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne do polskiego 

systemu ubezpieczeniowego.  

• Możliwość dobrowolnego ubezpieczenia społecznego (wyłącznie zakresie 

składek emerytalnych i rentowych) oraz ubezpieczenia zdrowotnego. 

 

Ubezpieczenie społeczne 

Oddelegowanie poza Unię Europejską 
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Oddelegowania pracowników do pracy za granicę 

Obowiązki polskiego płatnika w przypadku pracowników oddelegowanych do pracy 

za granicę wynagradzanych wyłącznie na podstawie polskiej umowy o pracę: 

• Oddelegowanie do krajów UE lub krajów, z którymi Polska zawarła umowę o 

zabezpieczeniu społecznym, konieczność uzyskania formularza 

potwierdzającego możliwość pozostania pracownika w polskim systemie 

ubezpieczeń społecznych (np. A1) 

• Konieczność uwzględnienia  w podstawie wymiaru  składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne świadczeń związanych z 

oddelegowaniem zapewnianych przez stronę zagraniczną (jeżeli świadczenia 

te są  zapewniane w imieniu podmiotu polskiego), 

Obowiązki płatnika w zakresie ZUS 
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Oddelegowania pracowników do pracy za granicę 

• Wyłączenie z podstawy wymiaru składek części dochodów pracowników 

pracujących za granicą dla polskich pracodawców odpowiadającej 

równowartości diet przysługujących z tytuły podróży służbowej poza 

granicami Polski za każdy dzień pobytu pracownika za granicą. Tak ustalony 

miesięczny przychód tych osób stanowiący podstawę wymiaru składek nie 

może być niższy od kwoty przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w 

art. 19 ust. 1 ustawy  o systemie ubezpieczeń społecznych (prognozowane 

przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej), 

Na podstawie formularza A1 możliwość uzyskania formularza S1 potwierdzającego 

objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce (różnica pomiędzy A1 a EKUZ)  
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 W przypadku wyjazdu do pracy za granicę na podstawie polecenia wyjazdu 

służbowego (podróż służbowa): 

 

• wyłączenie z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne diet i 

innych należności za czas podróży służbowej, do wysokości określonej w 

odrębnych przepisach. 
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• Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacone w Polsce 

podlegają odliczeniu odpowiednio od dochodu i podatku nawet jeśli zostały 

zapłacone od dochodu zwolnionego z opodatkowania na podstawie umów o 

unikaniu podwójnego. 

• Odliczenie składek polskich nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru 

stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy (w 

tym dochód zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ustawy pdof), 

oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na 

podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. 

 

Odliczalność składek na ubezpieczenia społeczne i 

zdrowotne 

 

72 



Oddelegowania pracowników do pracy za granicę 

• Umożliwienie podatnikom (lub osobom z nimi współpracującym) odliczenia 

odpowiednio od dochodu i podatku składek zapłaconych za granicą (w 

państwach UE i EOG oraz Konfederacji Szwajcarskiej) na obowiązkowe 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne niezależnie od statusu podatkowego w 

Polsce (rezydenci lub nierezydenci polscy). 

• Odliczenie nie dotyczy składek: 

- których podstawę stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku 

na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną 

jest Polska, 

- odliczonych poza Polską (w państwach UE i EOG oraz Konfederacji 

Szwajcarskiej) od dochodu (przychodu) osiągniętego przez podatnika albo 

podatku należnego w tym państwie. 

• Warunkiem odliczalności składek jest istnienie podstawy prawnej do wymiany 

informacji pomiędzy Polską, a innymi krajami UE, EOG i Konfederacji 

Szwajcarskiej. 
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