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Wstęp
Delegowanie pracowników za granicę było przed 1989 r. domeną central
handlu zagranicznego. Podlegało administracyjnym regulacjom, które wkraczały
głęboko w prawo pracy, prawo podatkowe i socjalne1.
Po 1990 r. przeważało w polskiej praktyce eksportowej delegowanie pracowników
do Republiki Federalnej Niemiec. Umożliwiała to bilateralna polsko-niemiecka
umowa o delegowaniu pracowników w ramach realizacji umów o dzieło2.
Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej nastąpił po 1.5.2004 r.
znaczący wzrost pracowników delegowanych za granicę. W związku z zagwarantowaną Traktatem akcesyjnym3 swobodą świadczenia usług i połączoną z nią
swobodą zatrudnienia personelu w ramach realizacji usług eksportowych4 otworzył
się dla polskich irm delegujących personel za granicę niemalże5 cały rynek Unii
Europejskiej. Według wiarygodnych szacunków około miliona obywateli polskich
było corocznie delegowanych za granicę w latach 2005–20086.
Ani prawodawca unijny, ani krajowy nie dokonał w ostatnich latach żadnego
znaczącego wysiłku zmierzającego do uporządkowania stanu prawnego polskich
irm delegujących pracowników za granicę oraz statusu pracowników delegowanych.
W zakresie transgranicznej pracy tymczasowej panuje w dalszym ciągu chaos
prawny, w zakresie ubezpieczeń społecznych co kilka miesięcy następuje zmiana
praktyki stosowania przepisów przez ZUS, a w zakresie podatków do dzisiaj nie
ma pewności, jak stosować zasadę 183 dni, jak interpretować pojęcie użyczenia
pracowników na gruncie Konwencji Modelowej OECD7.
W dziesiątym roku mojej pracy zawodowej z irmami delegującymi pracowników za granicę postanowiłem zebrać zawiłą wiedzę na temat prawnych, podatkowych i ubezpieczeniowych aspektów transgranicznego zatrudnienia pracowników.
Zaprosiłem zespół doświadczonych praktyków, którzy przygotowali ze mną poszczególne rozdziały publikacji. Po zwięzłym rozdziale poświęconym konstrukcjom
1
Zobacz uchwałę Nr 71 Rady Ministrów z 3.5.1989 r. w sprawie zasad wynagradzania
oraz przyznawania innych wiadcze zwi zanych z prac pracownikom skierowanym do
pracy za granic w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług eksportowych (M.P.
Nr 14, poz. 106).
2
Umowa polsko-niemiecka o ubezpieczeniu społecznym pracowników wysłanych przejciowo na obszar drugiego Pa stwa z 25.4.1973 r.
3
Traktat akcesyjny z 16.4.2003 r., dalej TA.
4
Załącznik XII do Traktatu akcesyjnego.
5
Wyjątki dotyczyły określonych w Załączniku XII do TA branż w Niemczech i Austrii.
6
www.ipp.org.pl.
7
Patrz: M. Jamroży, T. Major, B. Pawłowska, M. Spotowska, Praca cudzoziemców w Polsce,
Gdańsk 2009.
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Wstęp
transgranicznego zatrudnienia pracowników następuje napisany wraz z Martinem
Schrahe rozdział poświęcony zakładowi podatkowemu i jego istotnym skutkom1
dla opodatkowania pracowników delegowanych. Z Helmutem Latzem opracowaliśmy rozdział poświęcony praktycznym zasadom stosowania zawartej w artykułach
15 konwencji bilateralnych o unikaniu podwójnego opodatkowania, a następnie
z Beatą Pawłowską opisaliśmy praktykę polskich władz skarbowych w zakresie stosowania tych przepisów oraz przepisów o podstawie opodatkowania wynagrodzeń
zawartych w polskiej ustawie o podatku dochodowym od osób izycznych.
Obszerny rozdział poświęcony ubezpieczeniom społecznym traktuje o przepisach kolizyjnych, podstawie wymiaru składki i praktyce urzędów w kraju i za
granicą.
Kontrowersje dotyczące stosowalnego prawa pracy, jurysdykcji krajowej,
dyrektywy 96/71, stosowania krajowego prawa pracy wyjaśnia Beata Pawłowska
w rozdziale poświęconym prawno-pracowniczym aspektom delegowania.
W ostatniej części książki omówiliśmy ze Stefanem Sudmanem przepisy o transgranicznej pracy tymczasowej wybranych krajów UE, leżących w największej sferze
zainteresowań polskich irm.
Wyrażam nadzieję, że niniejsza publikacja stanie się dobrym poradnikiem
w codziennej praktyce eksportowej. Pełnomocnikom i doradcom prawnym oraz
podatkowym irm eksportowych pomoże zapewne obszerny wykaz literatury zawierający najcenniejsze publikacje poświęcone tematyce transgranicznego zatrudnienia.
Hassi Ouzina, Sahara, czerwiec 2010 r.

Tomasz Major

T. Major, Opodatkowanie transgranicznego świadczenia usług i transgranicznego zatrudnienia pracowników, Warszawa 2006, s. 19.
1
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Konstrukcje transgranicznego zatrudniania
pracowników z punktu widzenia
biznesowego i prawnego
Praktyka eksportowa, a nie przepisy prawa ukształtowały podziały
trybów delegowania na:
1) delegację (podróż służbową, transfer pracowników w systemie delegacyjnym), klasyczne oddelegowanie i przeniesienie (zatrudnienie
za granicą);
2) transgraniczną pracę tymczasową i transgraniczne zatrudnienie pracowników w ramach wykonywania klasycznej usługi.

1. Podróż służbowa
Brak jasnej deinicji podróży służbowej w art. 775 KP1 spowodował,
że ogromna część pracowników transferowanych za granicę właśnie w tej
formie prawnej jest do dzisiaj delegowana za granicę. Argumentem przemawiającym za wyborem tej formy delegowania są w większości przypadków korzyści podatkowe wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 16 PDOFizU
oraz ubezpieczeniowe wynikające z § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia
z 18.12.1998 r. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe2, a także zmniejszone ryzyko, na jakie narażony
jest potencjalnie pracodawca w związku z roszczeniami pracowników.
Inny walor tej formy delegowania to klarowność polskich krajowych
regulacji poświęconych należnościom przysługującym pracownikom
delegowanym oraz sposobie ich obliczania. Z drugiej jednak strony organy kontrolne kwestionują coraz częściej istnienie podróży służbowej
powołując się na brak faktycznych przesłanek delegowania.
1
T. Major, Ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych za granicę
przez polskie przedsiębiorstwa. Podstawa wymiaru składek, czyli jak optymalizować
delegowanie, Warszawa 2006, s. 59 i n.
2
Dz.U. Nr 161, poz. 1106 ze zm.
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Podróż służbowa budzi wielkie kontrowersje w doktrynie prawa
pracy. Na szczególną uwagę zasługuje rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego
w zakresie podróży służbowych. W dniu 19.11.2008 r. Sąd Najwyższy
w składzie siedmiu sędziów wydał uchwałę (II PZP 11/08, OSN 2009,
Nr 13–14, poz. 166) dotyczącą podróży służbowych kierowców zawodowych. W uchwale tej zamieszczono jednak kilka tez dotyczących istoty
i deinicji podróży służbowych.
Jak wiadomo, zgodnie z art. 775 KP, pracownikowi wykonuj cemu
na polecenie pracodawcy zadanie słu bowe poza miejscowo ci , w której znajduje si siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy
przysługuj nale no ci na pokrycie kosztów zwi zanych z podró
słu bow .
Według Sądu Najwyższego sformułowanie zawarte w art. 775 § 1
KP wskazuje na incydentalny, tymczasowy i krótkotrwały charakter
podróży służbowej.
Uznanie, że w podróży można przebywać nieustannie, jest sprzeczne
z istotą instytucji podróży służbowej.
Ponadto stwierdzono, iż sformułowanie art. 775 § 1 KP wskazuje,
że wykonywanie zadania polegającego na odbyciu podróży służbowej
nie jest tym samym, co wykonywanie pracy. Ze stwierdzenia tego wynika brak możliwości formułowania tezy o permanentnym przebywaniu
pracownika w podróży służbowej. W takim bowiem przypadku podróż
nie wykracza poza warunki umówione, zatem nie jest podróżą służbową
w technicznoprawnym tego słowa znaczeniu.
W wyroku tym zawarte jest również stwierdzenie, w myśl którego
pracownik, niemający stałego miejsca pracy ze względu na mobilny
charakter pracy, przebywa w podróży służbowej, gdy wyjeżdża poza
miejscowość, w której znajduje się siedziba pracodawcy. W omawianym orzeczeniu Sąd Najwyższy zawarł też tezę, iż „stałe miejsce
pracy” z art. 775 § 1 KP jest czym innym niż „miejsce pracy” z art. 29
§ 1 pkt 2 KP. Zakres bowiem sformułowania „miejsce wykonywania
pracy” jest szerszy niż zakres terminu „stałe miejsce pracy”. Spełnienie wymagania zawartego w art. 29 § 1 pkt 2 KP może polegać na
wskazaniu stałego miejsca pracy, na wskazaniu obok stałego miejsca
pracy także niestałego miejsca pracy, bądź na wskazaniu niestałych
miejsc pracy.
Biorąc pod uwagę niejasne brzmienie art. 775 KP, praktykę sądową
oraz praktykę kontroli należy stwierdzić, że istnieją dwie grupy prze2
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słanek, jakie powinny być spełnione, aby można było mówić o istnieniu
rzeczywistej podróży służbowej.

1.1. Przesłanki formalne
Jeszcze kilka lat temu spełnienie wyłącznie przesłanek formalnych
wystarczało do stwierdzenia, że mamy do czynienia z podróżą służbową
w rozumieniu art. 775 KP1.
Należą do nich:
1) umowa o pracę przewidująca, że miejsce pracy usytuowane jest w Polsce. Zawarcie z pracownikiem umowy na czas wykonania określonej
pracy (za granicą) wyklucza, moim zdaniem, istnienie podróży służbowej w rozumieniu art. 775 KP. Podobnie nie możemy mówić, co
do zasady, o podróży służbowej przy transgranicznej pracy tymczasowej, albowiem art. 13 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 9 ust. 1 pkt 5 ustawy
z 9.7.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych2 wymusza
na pracodawcy, by w umowie zawieranej z pracownikiem tymczasowym dokładnie określił miejsce jego faktycznego zatrudnienia;
2) polecenie wyjazdu służbowego za granicę. Z przepisów prawa pracy
nie wynika, że polecenie powinno być imperatywnie wydane na
piśmie i mieć określoną treść. Niemniej dla celów dowodowych należałoby zadbać o to, by polecenie było wydane na piśmie i zawierało
przynajmniej następujące dane:
a) imię i nazwisko pracownika,
b) przewidywane miejsce odbywania delegacji służbowej,
c) początek delegacji,
d) przewidywany czas delegacji,
e) wykaz najważniejszych należności przysługujących pracownikowi
z tytułu odbywania delegacji służbowej, o ile odbiegają one od
standardu wyznaczonego przez przepisy rozporządzeń wydanych
na podstawie art. 775 KP;
3) dokument zaliczkowy. Wprawdzie żaden przepis nie narzuca imperatywnie obowiązku wypłaty pracownikowi na poczet należności
przysługujących z tytułu odbywania podróży służbowych zaliczki
1

T. Major, Za noclegi płaci Niemiec, rozlicza Polak, Rzeczpospolita
z 9.5.2009 r.
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Dz.U. Nr 166, poz. 1608 ze zm.
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