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Opinia do ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług 

(druk nr 183) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest implementacja do polskiego systemu prawnego dyrektywy 96/71/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania 

pracowników w ramach świadczenia usług  oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania w.w. dyrektywy 96/71/WE. 

Ustawa ma wejść w życie z dniem 18 czerwca 2016 r. co jest zbieżne z art. 23 dyrektywy 

2014/67/UE, który nakłada na państwa członkowskie UE obowiązek wprowadzenia do tego 

dnia niezbędnych przepisów służących do wykonania dyrektywy. 

Ustawa określa minimalne warunki zatrudniania pracowników delegowanych na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustanawia zasadę solidarnej odpowiedzialności 

podmiotu powierzającego wykonanie określonych prac z pracodawcą delegującym 

pracowników wobec pracownika delegowanego  w zakresie wynagrodzenia. Określa zadania 

Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) dotyczące współpracy z właściwymi organami innych 

państw członkowskich w zakresie udzielenia informacji, powiadamiania pracodawców o 

nałożonych karach przez organy innych państw oraz wszczynania egzekucji tych kar.  

PIP będzie miała obowiązek prowadzenia strony internetowej zwierającej informacje 

m.in. dotyczące warunków zatrudniania, odpowiedzialności pracodawcy oraz procedur 

składania skarg i dochodzenia roszczeń.  

Zgodnie z przepisami PIP będzie miała prawo kontrolowania prawidłowości 

delegowania pracowników na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
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Ustawa określa także obowiązki pracodawcy delegującego pracownika na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące wyznaczenia osób kontaktowych, składania oświadczeń 

zawierających istotne informacje o okolicznościach delegowania pracowników oraz 

dotyczące przechowywania dokumentacji.  

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa powstała na podstawie projektu wniesionego przez Radę Ministrów. W czasie 

procesu legislacyjnego ustawa uległa niewielkim zmianom porządkowym i redakcyjnym. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1) art. 1 pkt 1 i inne przepisy ustawy – ustawa posługuje się nieznanym w polskim 

systemie prawnym pojęciem „grzywny administracyjnej”. Jeżeli przyjmuje się, że grzywna 

jest to kara pieniężna w kontekście użycia tego pojęcia jednocześnie z „administracyjną karą 

pieniężną” na gruncie prawa polskiego czyni całość sformułowania „administracyjna kara 

pieniężna lub grzywna administracyjna” fałszywą alternatywą. Jednakże zagadnienie to jest 

bardziej skomplikowane, ponieważ zasadniczo na gruncie prawa polskiego „grzywna” jest to 

kara pieniężna wydawana na gruncie prawa karnego, więc jednocześnie nie może być 

dopełniona określeniem „administracyjna”. Pomimo, iż sformułowanie to jest kopią z 

dyrektywy 2014/67/UE to wydaje się, że używanie pojęcia nieznanego na gruncie prawa 

polskiego a mającego na celu jedynie odzwierciedlenie różnorodności terminologicznej na 

gruncie 28 systemów prawnych państw członkowskich jest zbędne lub wymaga 

doprecyzowania, iż chodzi o grzywnę nakładaną przez organy innych państw. 

2) art. 3 pkt 4 lit. b i pkt 5 lit. b – definicja pracodawcy delegującego pracownika na 

terytorium RP wskazuje, iż delegowanie następuje do oddziału (z cech określających 

„oddział” można się domyślić, że chodzi o oddział tego pracodawcy) prowadzącego 

działalność na terytorium RP lub przedsiębiorstwa należącego do grupy przedsiębiorstw.  

Pomimo, iż pojęcie „grupy przedsiębiorstw” nie ma ugruntowanego i powszechnie znanego 

rozumienia tak jak pojęcie „oddziału” to można pomocniczo skorzystać z definicji 

zamieszczonej w art. 2 pkt 2 ustawy o europejskich radach zakładowych – „dwa lub więcej 

przedsiębiorstwa należące do przedsiębiorców powiązanych organizacyjnie lub kapitałowo, z 

których jeden jest przedsiębiorcą sprawującym kontrolę nad innymi”. Jednakże z tej definicji 

nie wynika nawet domyślny związek pomiędzy pracodawcą delegującym pracowników a 
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przedsiębiorstwem, do którego są delegowani, a związek ten należy wykazać, w przeciwnym 

razie dookreślenie będzie irrelewantne.  

Propozycja poprawki: 

- w art. 3 w pkt 4 w lit. b i w pkt 5 lit. b po wyrazach „należącym do” dodaje się wyrazy „tej 

samej”; 

3) w tytule rozdziału 3 oraz w art. 7 w ust. 1 – nie zdefiniowano podmiotu określanego 

nazwą „wykonawca” czy chodzi o stronę umowy o roboty budowlane w rozumieniu 

przepisów Kodeksu cywilnego czy też o każdego „wykonawcę” w rozumieniu np. przepisów 

o zamówieniach publicznych („osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, 

złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego”). Wydaje się, iż 

ustawodawca ma zamiar wskazać podmiot bezpośrednio powierzający wykonanie 

określonych prac – odpowiedzialny za kierowanie delegowanymi pracownikami na miejscu.  

4) w art. 8, art. 9 ust. 2 pkt 2, art. 13 ust. 4, art. 27 ust. 1 pkt 2 i w art. 40 następuje 

odesłanie do oświadczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 3 i 4. Odesłanie to jest 

nieprawidłowe, ponieważ o oświadczeniu jest mowa wyłącznie w ust. 3, ponieważ ust. 4 

dookreśla jedynie jakie dane dodatkowe ma w pewnych okolicznościach zawierać 

oświadczenie z ust. 3.  

5) art. 10 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 3, ust. 4 i ust. 5 posługują się niefortunnym określeniem 

„elementów faktycznych” mając na myśli „przesłanki” lub „okoliczności”, które podlegają 

ocenie w celu stwierdzenia zaistnienia okoliczności świadczących o delegowaniu 

pracowników. Pojęcie „elementy faktyczne” jest kalką z implementowanych dyrektyw. 

Odrębnym zagadnieniem jest ust. 5, który z natury otwartych wyliczeń ust. 3 i 4 jest 

zbędny. Trudność interpretacji tego przepisu obrazuje próba wykładni w jaki sposób oceniany 

pracodawca nie spełnia „elementu faktycznego” np. „liczby wykonanych umów” lub 

„miejsca do którego są delegowani pracownicy”?  

Propozycja poprawek: 

– w art. 10: 

a) w ust. 1  wyraz „elementów” zastępuje się wyrazami „przesłanki i okoliczności”, 

b) w ust. 2 wyraz „Elementy” zastępuje się wyrazami „Poczynione ustalenia i informacje”; 

– w art. 14: 

a) w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „elementów faktycznych” zastępuje się 
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wyrazem „przesłanek” po wyrazach „Rzeczpospolitej Polskiej” dodaje się kropkę, 

pozostała cześć zdania wstępnego otrzymuje brzmienie: „W szczególności będą brane pod 

uwagę:”, 

b) w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „elementów faktycznych” zastępuje się 

wyrazem „przesłanek”, po wyrazie „RP” dodaje się kropkę a pozostała cześć zdania 

wstępnego otrzymuje brzmienie: „W szczególności ocenie będą podlegały:”, 

c) skreśla się ust. 5. 

6) art. 12 w ust. 1 i 4 - zgodnie z tymi przepisami Państwowa Inspekcja Pracy ma prawo 

wystąpić z „wnioskiem” do pracodawców i przedsiębiorców o udzielenie niezbędnych 

informacji.  W taki sposób określa się formę działania w stosunkach obywatel – organ 

państwowy albo pomiędzy dwoma organami. W stosunku do przedsiębiorców określa się to 

mianem „żądania”, który odpowiada obowiązkowi udzielenia informacji.  

Propozycja poprawek: 

– w art. 10: 

a) w ust. 1 w części wspólnej wyrazy „z wnioskiem o udzielenie” zastępuje się wyrazami „z 

żądaniem udzielenia” 

b) w ust. 4 wyraz „wniosku” zastępuje się wyrazem „żądania”; 

7) w art. 14 w ust. 3 w pkt 1 użyto dość kolokwialnego „płaci podatki i składki”, które z 

tego powodu jest bardzo nieprecyzyjne i rodzi wątpliwości interpretacyjne: jakie podatki? 

Dokonuje fizycznej płatności podatku? A jak tylko podlega obowiązkowi podatkowemu a 

odroczył jego zapłatę, to czy to określenie obejmuje taki przypadek? Co w przypadku straty? 

Wydaje się, że bardziej adekwatnym określeniem byłoby „podlega obowiązkom podatkowym 

z tytułu prowadzonej działalności oraz podlega obowiązkom z tytułu ubezpieczeń 

społecznych”; 

8) w art. 14 w ust. 3 w pkt 3 wydaje się, że zbyt szeroko i kolokwialnie określono zakres 

umów podlegających ocenie: „prawo właściwe dla umów zawieranych z klientami tego 

pracodawcy”. Powstają wątpliwości interpretacyjne czy chodzi o umowy ze wszystkimi 

„klientami” tego pracodawcy czy tylko z tymi, do których są kierowani pracownicy. Jeżeli 

celem przepisu jest ocena tych ostatnich umów, to należy je tak doprecyzować np. poprzez 

odesłanie do art. 3 pkt 4 wskazującego potencjalnych „klientów”: 

– w art. 14 w ust. 3 w pkt 3 wyrazy „z klientami tego pracodawcy” zastępuje się wyrazami 

„podmiotami, o których mowa w art. 3 pkt 4 lit. a-c”; 
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9) w art. 30, w zmianie do KPA – Kodeks postepowania administracyjnego nie 

posługuje się  skrótem „RP”, który wymaga stosownego rozwinięcia. 

 

Adam Niemczewski 

Wicedyrektor 


