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Za sprawą dyrektywy zamieniającej Parlamentu Europejskiego i Rady, która 

zaczęła obowiązywać 30.07.2020 r. mamy wielką rewolucję w delegowaniu 

pracowników w ramach UE.  Celem dyrektywy jest zapewnienie 

pracownikom lepszej ochrony. Dla pracodawców oznacza to jednak duże 

zmiany, konieczność znajomości porządku prawnego państwa delegowania, 

a nierzadko również wzrost kosztów delegowania. 

Obecnie trwają prace nad zmianami do polskiej ustawy o delegowaniu 

pracowników w ramach świadczenia usług.

Z nami nie zbłądzisz w labiryncie liczb!

www.ps-consulting.pl
www.patrycja-szypulska.pl
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Założenia dyrektywy zmieniającej

Rozszerzenie katalogu minimalnych warunków zatrudnienia obowiązujących w państwie 

przyjmującym gwarantowanych pracownikowi delegowanemu, tj.:

- zmianę „wynagrodzenia minimalnego” na „wynagrodzenie za pracę”,

- zagwarantowanie warunków zakwaterowania pracowników, w przypadku gdy jest ono 

zapewnianie przez pracodawcę pracownikom znajdującym się daleko od ich normalnego 

miejsca pracy,

- zapewnienie stawek dodatków lub zwrot wydatków na pokrycie kosztów podróży, wyżywienia i 

zakwaterowania dla pracowników znajdujących się daleko od domu z powodów zawodowych.

Rozszerzenie zakresu warunków zatrudnienia obowiązujących w państwie przyjmującym, 

gwarantowanych pracownikowi delegowanemu w przypadku tzw. „delegowania 

długoterminowego”, tj. powyżej limitów 12 bądź 18 miesięcy.

Z nami nie zbłądzisz w labiryncie liczb!

www.ps-consulting.pl
www.patrycja-szypulska.pl
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Założenia dyrektywy zmieniającej

Wprowadzenie zasad dotyczących zastępowania pracowników.

Rozszerzenie stosowania umów zbiorowych i orzeczeń arbitrażowych uznanych za powszechnie 

stosowane na wszystkie sektory gospodarki. Państwa członkowskie będą mogły nie tylko w 

przypadku braku systemu uznawania ww. umów i orzeczeń za powszechnie stosowane, ale także 

w uzupełnieniu do takiego systemu, oprzeć się na umowach zbiorowych lub orzeczeniach 

arbitrażowych, które są powszechnie stosowane do wszystkich podobnych przedsiębiorstw w 

danym obszarze geograficznym, zawodzie lub przemyśle.

Rozszerzenie zakresu informacji publikowanych na jednej oficjalnej krajowej stronie internetowej 

(w Polsce prowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy) oraz wprowadzeniu warunków, jakie 

muszą one spełniać, a także konsekwencji braku ww. informacji.

Z nami nie zbłądzisz w labiryncie liczb!

www.ps-consulting.pl
www.patrycja-szypulska.pl
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Założenia dyrektywy zmieniającej

Zmiany w zakresie pracy tymczasowej: zapewnienie delegowanym pracownikom tymczasowym 

warunków zatrudnienia, które mają zastosowanie do pracowników tymczasowych lokalnych. 

Państwa członkowskie mogą wymagać, aby przedsiębiorstwa delegujące pracowników 

gwarantowały delegowanym pracownikom tymczasowym dodatkowo do ww. warunków 

zatrudnienia stosowanie innych warunków, które mają zastosowanie do pracowników 

tymczasowych w państwie członkowskim, w którym wykonywana jest praca. 

Z nami nie zbłądzisz w labiryncie liczb!

www.ps-consulting.pl
www.patrycja-szypulska.pl
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Delegowanie do krajów UE

Nowe zasady będą obowiązywały również polskich pracodawców delegujących do innych 

krajów UE. Z tego względu przed wysłaniem pracownika do innego państwa członkowskiego 

należy upewnić się, jakich nowych regulacji pracodawca polski musi przestrzegać, bowiem w 

przeciwnym razie naraża się na wysokie kary.

Jak przy każdym wyjeździe pracownika, tak i w przypadku delegowania, jego koszty odgrywają 

dla pracodawcy kluczową rolę. W związku z wprowadzonymi zmianami będzie istniała 

konieczność ustalenia, jakie faktycznie warunki wynagradzania będą obowiązywały 

zatrudnionych w kraju delegowania. Czy to nadal będzie wyłącznie płaca minimalna, czy 

również płaca minimalna i inne dodatki ustawowo gwarantowane w przypadku świadczenia 

pracy na danym stanowisku (jak w Niemczech np. dodatek za pracę w warunkach szkodliwych).

Z nami nie zbłądzisz w labiryncie liczb!

www.ps-consulting.pl
www.patrycja-szypulska.pl
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Delegowanie do krajów UE

Pracodawca polski delegujący do Niemiec, zgodnie z zapisami dyrektywy będzie musiał 

zapewnić „wynagrodzenie wraz ze stawką za godziny nadliczbowe”. Dalej zostało wyjaśnione, że 

do celów niniejszej dyrektywy pojęcie wynagrodzenia jest określane zgodnie z krajowym 

ustawodawstwem i/lub praktyką Państwa Członkowskiego, na terytorium którego 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 zastowowanie zgodnie z ust. 8.

Z nami nie zbłądzisz w labiryncie liczb!

www.ps-consulting.pl
www.patrycja-szypulska.pl
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Przykład

Po 30 lipca 2020 r. polski pracodawca przed wysłaniem do Niemiec podwładnych będzie musiał 

się upewnić, jaka definicja wynagrodzenia obowiązuje w niemieckim prawie pracy i czy w 

sektorze, w którym deleguje zatrudnionych są wiążące np. układy taryfowe, które mają moc 

powszechnie obowiązującą. Takie informacje można już obecnie znaleźć na stronach 

niemieckiej administracji celnej (niem. Zollamt), gdzie wskazane są branże, w przypadku których 

ww. układy taryfowe przewidują wyższe od minimalnego wynagrodzenie i dodatkowo również 

większe uprawnienia dla pracowników, jak chociażby dłuższy urlop wypoczynkowy (np. branża 

budowlana). 

Z nami nie zbłądzisz w labiryncie liczb!

www.ps-consulting.pl
www.patrycja-szypulska.pl



9

Delegowanie do krajów UE

Kolejnym aspektem, który po 30.07.2020 r. może wpływać na podniesienie kosztów delegowania 

jest kwestia warunków zakwaterowania pracowników, które zgodnie z dyrektywą zmieniającą 

powinny być zapewnione w przypadku gdy jest ono zapewniane przez pracodawcę 

pracownikom znajdującym się daleko od ich normalnego miejsca pracy. Ponadto obowiązkiem 

pracodawcy delegującego będzie również zagwarantowanie delegowanym stawek dodatków 

lub zwrotu wydatków na pokrycie kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania dla 

pracowników znajdujących się daleko od domu z powodów zawodowych. Przy czym wskazać 

należy, że ma zastosowanie wyłączenie do wydatków na pokrycie kosztów podróży, wyżywienia i 

zakwaterowania ponoszonych przez pracowników delegowanych, jeżeli wymaga się od nich 

podróży do i z ich normalnego miejsca pracy w państwie członkowskim, na terytorium którego 

zostali delegowani. Z uwagi na różne regulacje państw członkowskich w tym zakresie, 

rekomendowane jest upewnienie się, jak wygląda sytuacja w kraju delegowania.

Z nami nie zbłądzisz w labiryncie liczb!

www.ps-consulting.pl
www.patrycja-szypulska.pl
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Delegowanie do krajów UE

Obecnie okres delegowania będzie ściśle określony, tj. 12 miesięcy z możliwością przesunięcia ich 

do 18 miesięcy, o ile zostanie złożony umotywowany wniosek w państwie delegowania. 

Przekroczenie tych terminów nie będzie oznaczało wykluczenia możliwości delegowania, a 

wyłącznie konieczność stosowania prawa pracy tego państwa, oczywiście ze wskazanymi 

włączeniami, o ile takie będą, przy zastosowaniu zasady korzystności, tj. porównując daną 

regulację z prawem polskim. 

Bardzo istotne jest również to, aby ustalić w przepisach danego państwa, do którego wysyłamy 

pracownika, od kiedy powinno liczyć się okres 12 bądź 18 miesięcy. Może bowiem okazać się tak, 

że już 30.07.2020 r. pracownicy przekroczą te limity i będzie istniała konieczność stosowania do 

nich wszystkich zapisów prawa państwa delegowania, oczywiście z uwzględnieniem zasady 

korzystności.

Z nami nie zbłądzisz w labiryncie liczb!

www.ps-consulting.pl
www.patrycja-szypulska.pl
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Delegowanie do krajów UE

Reasumując, po przekroczeniu okresu delegowania w praktyce będzie to polegało na 

konieczności porównywania dwóch porządków prawnych, tj. polskiego oraz kraju delegowania 

praktycznie w każdym aspekcie pracowniczym, co będzie bardzo czasochłonne oraz może być 

ryzykowne, bowiem wymaga doskonałej znajomości obu porządków prawnych w tym zakresie. Z 

tego względu rekomenduje się korzystanie z pomocy prawników mających znajomość prawa 

państwa delegowania, aby uniknąć konieczności zapłaty wysokich kar (np. w Niemczech do 

30.000 EUR).

Z nami nie zbłądzisz w labiryncie liczb!

www.ps-consulting.pl
www.patrycja-szypulska.pl
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