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WPROWADZENIE

W dobie otwartego rynku Europy zatrudnianie pracowników często nabiera między-
narodowego charakteru. W związku z tym wiele fi rm staje przed koniecznością pora-
dzenia sobie z  rozwiązaniem problemów, które pojawiają się w  przypadku wysłania 
pracownika za granicę. Pracodawca kierujący pracownika za granicę musi wziąć bo-
wiem pod uwagę nie tylko przepisy polskie, ale również regulacje międzynarodowe 
dotyczące warunków pracy i koordynacji ubezpieczeń społecznych. W związku z mno-
gością tych przepisów, niezbędne staje się odpowiednie przygotowanie merytoryczne 
pracodawców, bowiem pomyłki podlegają sankcjom nakładanym zarówno przez pol-
skie, jak i zagraniczne podmioty nadzoru i kontroli.

Chcąc ułatwić właściwe rozeznanie w  gąszczu regulacji i  prawidłowe ich stosowanie 
w praktyce, oddajemy w Państwa ręce publikację stanowiącą kompleksowe omówienie 
prawnych zagadnień dotyczących delegowania pracowników w  ramach świadczenia 
usług oraz powiązanej z instytucją delegowania koordynacji zabezpieczenia społecznego. 
Znajomość obowiązków i uprawnień wynikających z dyrektywy 96/71/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników 
w ramach świadczenia usług, a także z przepisów z nią powiązanych stanowi podsta-
wę dla organizacji właściwego delegowania pracowników i zapewnienia im optymal-
nej ochrony ich praw. Powyższa dyrektywa, gwarantująca odpowiednią ochronę praw 
pracowników delegowanych, a jednocześnie zapewniająca przedsiębiorcom swobodne 
świadczenie usług z wykorzystaniem instytucji delegowania, została implementowana 
do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracow-
ników w ramach świadczenia usług. Jej wejście w życie z dniem 18 czerwca 2016 r. spo-
wodowało konieczność zmierzenia się przez pracodawców delegujących pracowników 
z nowymi obowiązkami. Pomocna w ich prawidłowym identyfi kowaniu i realizowaniu 
może okazać się ta część publikacji, która, wzbogacona charakterystyką minimalnych 
warunków zatrudnienia, jakie zobowiązany jest zagwarantować pracodawca delegujący 
pracownika w ramach świadczenia usług, stanowi kompendium wiedzy w tym zakre-
sie. Dodajmy, że tak jak polski przedsiębiorca delegujący pracownika zatrudnionego na 
podstawie polskiego prawa pracy musi stosować także obce normy prawne w tym za-
kresie, tak pracodawcy delegujący pracowników na terytorium Polski są zobowiązani do 
przestrzegania polskich regulacji prawnych.
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Znaczna część książki stanowi omówienie problemu dotyczącego koordynacji za-
bezpieczenia społecznego. Koordynacja zabezpieczenia społecznego jest jedną z klu-
czowych kwestii związanych z realizacją swobody przemieszczania się osób w Unii 
Europejskiej oraz podejmowania przez nie aktywności zawodowej. Stanowi również 
omówienie reguł wspólnotowej koordynacji wynikającej z  rozporządzenia Parla-
mentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącego wy-
konywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów za-
bezpieczenia społecznego. W koniecznym zakresie uwzględniono również wcześniej 
obowiązujące unormowania odnoszące się do tej problematyki. Szczegółowo przed-
stawione regulacje dotyczące koordynacji zabezpieczenia społecznego wzbogacone 
licznymi przykładami pozwolą na uporządkowanie i  ugruntowanie wiedzy teore-
tycznej oraz poznanie możliwości optymalnego wykorzystania jej w praktyce.

Z uwagi na fakt, że celem prezentowanego opracowania jest przedstawienie kom-
pleksowej i pogłębionej analizy uregulowań prawnych w zakresie delegowania pra-
cowników, pozycja została wzbogacona o problematykę delegowania pracowników 
będących obywatelami państw spoza Unii Europejskiej. Migracja zarobkowa ma 
wpływ na zwiększanie się wśród unijnych pracowników liczby cudzoziemców bę-
dących obywatelami państw spoza Unii Europejskiej. Zatem nakreślenie prawnych 
uwarunkowań związanych z  tym obszarem oraz wskazanie potencjalnych kierun-
ków rozwiązania problemów wydaje się być niezwykle pożyteczne.

Autorzy podjęli się kompleksowej prezentacji tytułowego zagadnienia. Przy czym 
zamiarem było, aby ta publikacja, stanowiąca kompendium wiedzy na temat delego-
wania pracowników w ramach świadczenia usług, mogła stać się pomocna z punktu 
widzenia praktyki. Wątki teoretyczne poparte zostały zatem konkretnymi przykła-
dami oraz procedurami określającymi zasady postępowania w obszarze delegowania. 
Opracowanie oparte na możliwie szerokim spektrum literatury zostało również zilu-
strowane bogatym dorobkiem orzeczniczym, co w założeniu ma ułatwić stosowanie 
poszczególnych przepisów prawnych poświęconych delegowaniu pracowników oraz 
wskazać pożądane kierunki ich interpretacji.



 

Rozdział I

DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW W RAMACH 
ŚWIADCZENIA USŁUG W UNII EUROPEJSKIEJ

1. Uwagi ogólne

Swoboda świadczenia usług obejmuje prawo przedsiębiorców do świadczenia usług 
w  innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (UE) oraz w państwie Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Może to polegać na samodzielnym wykona-
niu usługi przez samozatrudnionego albo na czasowym delegowaniu pracowników. 
Zasada swobodnego świadczenia usług służy również ochronie przed dyskryminacją 
w zakresie m.in. zatrudnienia, wynagradzania i innych warunków pracy w porówna-
niu z obywatelami tego państwa członkowskiego, w którym jest świadczona praca. Pra-
codawca, delegując pracownika za granicę, powinien zagwarantować mu przynajmniej 
minimalne warunki zatrudnienia obowiązujące w  państwie przyjmującym. Takie 
świadczenie usług powinno mieć jednak charakter tymczasowy i incydentalny. Kwestie 
delegowania pracowników przez pracodawcę do innego państwa UE i EOG uregulowa-
ne są dyrektywą 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. 
dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. Urz. WE L 18 
z 21.01.1997, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, s. 431) – dalej dy-
rektywa 96/71. Stanowi ona podstawowy zbiór warunków zatrudnienia, które mają być 
spełnione przez pracodawcę usługodawcę w celu zapewnienia minimalnego poziomu 
ochrony pracowników delegowanych1.

2. Zasady wyboru prawa właściwego dla umowy, 
w ramach której pracownik jest delegowany

Regulacje prawne w zakresie wyboru prawa zawiera rozporządzenie Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właści-
wego dla zobowiązań umownych (Rzym I) (Dz. Urz. UE L 177 z 04.07.2008, s. 6) – dalej 

1 Dyrektywy 96/71 nie stosuje się do personelu pływającego przedsiębiorstw marynarki handlowej.
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rozporządzenie 593/2008. Zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia593/2008 umowa podle-
ga prawu wybranemu przez strony. Strony mogą dokonać wyboru prawa właściwego dla 
całej umowy lub tylko dla jej części. Wybór prawa jest dokonany wyraźnie lub w sposób 
jednoznaczny wynika z postanowień umowy lub okoliczności sprawy. Taki wybór pra-
wa nie może jednak prowadzić do pozbawienia pracownika ochrony przyznanej mu na 
podstawie przepisów, które w przypadku braku wyboru byłyby właściwe. Przy czym 
w zakresie, w jakim strony nie dokonały wyboru prawa właściwego dla indywidualnej 
umowy o pracę lub gdy takiego wyboru brak, umowa podlega prawu państwa, w któ-
rym pracownik zazwyczaj świadczy pracę. Za zmianę państwa, w którym zazwyczaj 
świadczona jest praca, nie uważa się tymczasowego zatrudnienia w  innym państwie. 
W odniesieniu do indywidualnych umów o pracę świadczenie pracy w innym państwie 
należy uważać za czasowe, jeżeli pracownik po wykonaniu swoich zadań za granicą ma 
ponownie podjąć pracę w państwie pochodzenia. Zawarcie nowej umowy o pracę z pier-
wotnym pracodawcą lub pracodawcą należącym do tej samej grupy przedsiębiorstw co 
pierwotny pracodawca nie powinno wykluczać uznania, że pracownik świadczy pracę 
w innym państwie czasowo (pkt 36 preambuły do rozporządzenia 593/2008).

A
Ważne!
Za zmianę państwa, w którym zazwyczaj świadczona jest praca, nie uważa się 

tymczasowego zatrudnienia w innym państwie.

Jeżeli nie można ustalić prawa właściwego zgodnie z zasadami powyżej wskazanymi, 
umowa podlega prawu państwa, w którym znajduje się przedsiębiorstwo, za pośred-
nictwem którego zatrudniono pracownika (art. 8 ust. 3 rozporządzenia 593/2008). 
Jeżeli jednak ze wszystkich okoliczności wynika, że umowa wykazuje ściślejszy 
związek z państwem innym niż państwo, w którym zazwyczaj świadczona jest praca 
w wykonaniu umowy lub w którym znajduje się przedsiębiorstwo, to zgodnie z art. 8 
ust. 4 rozporządzenia 593/2008 stosuje się prawo tego innego państwa.

B Brak wyboru prawa pracy
Umowa podlega prawu państwa, w którym pracownik zazwyczaj świadczy pracę w wy-
konaniu umowy (art. 8 ust. 2 rozporządzenia 593/2008), tj.:
a) pracownik świadczy pracę w Polsce i zostaje na przejściowy okres oddelegowany do 

Niemiec – obowiązuje polskie prawo pracy,
b) pracownik zostaje zatrudniony wyłącznie w  celu oddelegowania go do Niemiec 

– obowiązuje niemieckie prawo pracy.

B Dokonano wyboru prawa pracy
Indywidualna umowa o pracę podlega prawu wybranemu przez strony zgodnie z art. 3 
rozporządzenia 593/2008), tj.:
a) pracownik świadczy pracę w Polsce i zostaje na przejściowy okres oddelegowany do 

Niemiec. Strony ustalają obowiązywanie prawa polskiego – obowiązuje polskie pra-
wo pracy,
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b) pracownik świadczy pracę w Polsce i zostaje na okres przejściowy oddelegowany do 
Niemiec. Strony ustalają obowiązywanie prawa niemieckiego –  obowiązuje prawo 
niemieckie oraz prawo polskie w zakresie, w jakim prawo polskie jest korzystniejsze 
dla pracownika,

c) pracownik zostaje zatrudniony wyłącznie w  celu oddelegowania go do Niemiec. 
Strony ustalają obowiązywanie prawa polskiego – obowiązuje prawo polskie oraz 
prawo niemieckie w  zakresie, w  jakim prawo niemieckie jest korzystniejsze dla 
pracownika,

d) pracownik zostaje zatrudniony wyłącznie w  celu oddelegowania go do Nie-
miec. Strony ustalają obowiązywanie prawa niemieckiego –  obowiązuje prawo 
niemieckie.

Bez względu na obowiązujące prawo pracy zawsze zastosowanie będą miały przepisy 
prawa pracy kraju, w którym świadczona jest praca, o ile są korzystniejsze dla pra-
cownika, obejmujące:
– maksymalne okresy pracy i minimalne okresy wypoczynku;
– minimalny wymiar płatnych urlopów rocznych;
– minimalne stawki płacy wraz ze stawką za nadgodziny (regulacja nie ma zasto-

sowania do uzupełniających zakładowych systemów emerytalnych);
– warunki wynajmu pracowników, w  szczególności przez przedsiębiorstwa za-

trudnienia tymczasowego;
– zdrowie, bezpieczeństwo i higienę w miejscu pracy;
– środki ochronne stosowane w  odniesieniu do warunków zatrudnienia kobiet 

ciężarnych lub kobiet tuż po urodzeniu dziecka, dzieci i młodzieży;
– równość traktowania mężczyzn i kobiet, a także inne przepisy w zakresie nie-

dyskryminacji.

Należy dodać, że zgodnie z art. 3 ust. 4 rozporządzenia 593/2008 wybór prawa nie 
może naruszać zastosowania postanowień prawa wspólnotowego. Tak więc w przy-
padku delegowania pracowników na podstawie wskazanego przepisu zastosowanie 
znajdują przepisy dyrektywy 96/71.

B a) pracownik świadczy pracę w Polsce i zostaje na okres przejściowy oddelegowany do 
Francji. Strony nie dokonują wyboru prawa właściwego – obowiązuje polskie prawo 
pracy. W zakresie obowiązywania dyrektywy 96/71 obowiązuje prawo francuskie, 
o ile jest korzystniejsze dla pracownika,

b) pracownik zostaje zatrudniony wyłącznie w celu oddelegowania go do Francji. Stro-
ny nie dokonują wyboru prawa właściwego –  obowiązuje francuskie prawo pracy. 
Dyrektywa 96/71 nie ma wpływu na obowiązujące prawo pracy,

c) pracownik świadczy pracę w Polsce i zostaje na okres przejściowy oddelegowany do 
Francji. Strony ustalają obowiązywanie prawa polskiego – obowiązuje polskie prawo 
pracy. W zakresie obowiązywania dyrektywy 96/71 obowiązuje prawo francuskie, 
jeżeli jest korzystniejsze dla pracownika,



Anna Sokołowska – doktor nauk prawnych; ekspert z zakresu prawa pracy, bezpie-
czeństwa i higieny pracy oraz ubezpieczeń społecznych; wieloletni pracownik Państwo-
wej Inspekcji Pracy; zawodowo związana z Centralą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
zajmowała się problematyką ubezpieczeń i składek oraz ubezpieczeń międzynarodo-
wych, odpowiadała m.in. za realizację zadań związanych z delegowaniem pracowników 
w ramach świadczenia usług; koordynator i uczestnik projektów krajowych i międzyna-
rodowych oraz kampanii społecznych w obszarze ochrony pracy; wykładowca na uczel-
niach wyższych, recenzent publikacji i prac dyplomowych; trener i doradca w zakresie 
stosowania przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; autor publikacji oraz 
uczestnik konferencji związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce. 

Małgorzata Skibińska – doktor nauk społecznych, prawnik; ekspert z zakresu prawa 
pracy i ubezpieczeń społecznych oraz zarządzania zespołami pracowników; ukończyła 
studia Master of Business Administration oraz studia podyplomowe z zakresu ubezpie-
czeń społecznych oraz zarządzania zasobami ludzkimi; wieloletni dyrektor personalny 
w  rmie ubezpieczeniowej; doświadczenie zawodowe oraz umiejętności analityczne 
wykorzystuje, świadcząc usługi doradcze dla  rm i opracowując optymalne rozwiąza-
nia w procesach pracy z uwzględnieniem przepisów prawa oraz aspektu  nansowego; 
dodatkowo uczestniczy w tworzeniu nowych produktów opartych na profesjonalnym 
i kompleksowym doradztwie z zakresu prawa pracy oraz rozwiązań HR.

Wejście w życie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach 
świadczenia usług spowodowało konieczność zmierzenia się przez pracodawców dele-
gujących pracowników z nowymi obowiązkami.

Publikacja stanowi kompleksowe omówienie prawnych zagadnień dotyczących dele-
gowania pracowników w ramach świadczenia usług oraz – powiązanej z instytucją de-
legowania – koordynacji zabezpieczenia społecznego. Wątki teoretyczne uzupełnione 
zostały konkretnymi przykładami oraz procedurami (wraz ze schematami) określający-
mi zasady postępowania w obszarze delegowania. Opracowanie oparte zostało na sze-
rokim wyborze literatury, zilustrowano je również bogatym dorobkiem orzeczniczym, 
co powinno ułatwić stosowanie poszczególnych przepisów prawnych poświęconych 
delegowaniu pracowników oraz wskazać pożądane kierunki ich interpretacji.

Książka jest skierowana do pracowników działów kadr, dyrektorów personalnych, właś-
cicieli  rm, agencji pracy tymczasowej oraz kancelarii prawnych.
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