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Wstęp

Z dniem 4 września 2020 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 24 lipca 2020 r. 
o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz 
niektórych innych ustaw implementującej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. (Dyrektywa) zmieniającą dyrektywę 96/71/
WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

Nowelizacja przepisów odnosi się przede wszystkim do zmian w zakresie 
wynagrodzeń oraz okresu oddelegowania pracowników. Ponadto ma ona za zadanie 
ustanowienie wspólnych ram Unii Europejskiej dla odpowiednich przepisów, środków 
i mechanizmów kontroli niezbędnych dla sprawniejszego i bardziej jednolitego działania 
w zakresie delegowania pracowników. 

Mając powyższe na uwadze, oraz fakt, iż nowe przepisy mogą okazać się wyzwaniem 
dla polskich przedsiębiorstw w zakresie nowych procedur administracyjnych 
i prawnych, KPMG w Polsce postanowiło przeprowadzić badanie wśród polskich firm 
poświęcone praktycznym aspektom związanym z delegowaniem pracowników. Celem 
badania było m.in. poznanie opinii przedsiębiorstw działających w różnych branżach 
na temat wpływu wprowadzonych zmian w zakresie delegowania pracowników, jak 
również analiza obecnych trendów w zakresie delegowań pracowników za granicę.

Jak wynika z badania, firmy w Polsce najczęściej delegują pracowników do Niemiec, 
Francji oraz Belgii. A ponad 60% z nich deleguje wyłącznie pracowników pochodzących 
z krajów Unii Europejskiej.

Przeprowadzone wśród przedsiębiorców badanie wyraźnie pokazało także ich obawy 
związane z koniecznością stosowania lokalnych przepisów obowiązujących w kraju, 
w którym wykonywana jest praca przez ich pracowników.

Ponadto ze względu na pandemię i fakt, że niektóre państwa UE nie ukończyły jeszcze 
procesów legislacyjnych związanych z wdrożeniem nowych przepisów, powyższe 
może stanowić jeden z poważniejszych problemów pośród polskich firm wysyłających 
pracowników za granicę.

Mamy nadzieję, że lektura naszego raportu dostarczy Państwu ciekawych spostrzeżeń 
na temat praktycznych aspektów związanych z delegowaniem pracowników za granicę.
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Najważniejsze wnioski

Firmy w Polsce najczęściej delegują pracowników do Niemiec, 
Francji oraz Belgii

firm deleguje pracowników do pracy za 
granicą na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy 

firm deleguje wyłącznie pracowników 
pochodzących z krajów Unii Europejskiej

firm delegujących pracowników nie ma pełnej 
świadomości na temat konieczności stosowania 
lokalnych przepisów obowiązujących w kraju 
przyjmującym

firm deleguje do pracy pracowników w celu 
zastąpienia innego pracownika, który powraca 
do kraju 

6 na 10

61%

33%

36%
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Najważniejsze wnioski

firm było kontrolowanych przez Państwową 
Inspekcję Pracy lub instytucję łącznikową 
w związku z delegowaniem pracowników36%

firm zapewnia delegowanym pracownikom 
dodatkowe świadczenia w ramach oddelegowania79%

zapewniających delegowanym pracownikom 
dodatkowe świadczenia, gwarantuje im 
zakwaterowanie w kraju przyjmującym 96%

Najczęściej pracownicy są delegowani na podstawie 
aneksu do polskiej umowy o pracę, na podstawie którego 
zmieniane jest miejsce pracy

firm opłaca składki na ubezpieczenie społeczne 
delegowanych pracowników w kraju przyjmującym 21%
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Jak firmy delegują pracowników? 

Na jakiej formalnej podstawie firmy delegują pracowników?

12%

49%

39%

Podróż służbowa  

Czasowa zmiana miejsca 
pracy w polskiej umowie
o pracę (oddelegowanie) 

Lokalna umowa w kraju 
wykonywania pracy 
(rozwiązana lub zawieszona 
polska umowa o pracę) 

Wśród firm delegujących pracowników, ponad połowa 
(52% wskazań) deleguje pracowników do Niemiec. Na 
kolejnych miejscach znalazły się Francja, Belgia, Szwecja 
oraz Dania. Blisko połowa firm biorących udział w badaniu 
KPMG deleguje pracowników na podstawie czasowej 
zmiany miejsca pracy w polskiej umowie o pracę – czyli 
oddelegowania. 39% firm deleguje pracowników w ramach 
podróży służbowej, a 12% na podstawie lokalnej umowy 
w kraju wykonywania pracy, jednocześnie zawieszając lub 
rozwiązując w tym okresie polską umowę o pracę. 

Kraje, do których polskie firmy najczęściej 
delegują pracowników:

1 Niemcy

2 Francja

3 Belgia

4 Szwecja

5 Dania
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Na jakiej formalnej podstawie firmy delegują pracowników?

12%

49%

39%

Podróż służbowa  

Czasowa zmiana miejsca 
pracy w polskiej umowie
o pracę (oddelegowanie) 

Lokalna umowa w kraju 
wykonywania pracy 
(rozwiązana lub zawieszona 
polska umowa o pracę) 

Na jaki okres delegowani są pracownicy? Czy pracownicy delegowani są w celu
bezpośredniego zastąpienia innego pracownika,
który powraca do kraju?

Tak Nie

64%

39% 22% 39%

36%

Czy delegowani pracownicy są wyłącznie
obywatelami Unii Europejskiej, czy są wśród
nich obywatele państw trzecich?

Wyłącznie obywatele Unii Europejskiej

Również obywatele państw,
które nie należą do Unii Europejskiej

Od 1 do 3 miesięcy

Od 3 do 12 miesięcy

Powyżej 12 miesięcy

39%

61%

61% firm deleguje pracowników do świadczenia pracy za 
granicą na okres nieprzekraczający 12 miesięcy, z czego 
39% deleguje pracowników na okres maksymalnie 3 
miesięcy. Pozostałe 39% deleguje pracowników za granicę 
na okres dłuższy niż 12 miesięcy. Blisko co trzecia firma 

deleguje pracowników w celu bezpośredniego zastąpienia 
innego pracownika, który wraca do Polski. Zdecydowana 
większość organizacji (61% wskazań) deleguje do pracy za 
granicą obywateli Unii Europejskiej, z kolei 39% również 
obywateli państw trzecich (spoza UE). 

Na skutek zmian wprowadzonych ustawą 
z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy 
o delegowaniu pracowników w ramach 
świadczenia usług oraz niektórych innych 
ustaw implementującą dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 
28 czerwca 2018 r. (Dyrektywa) zmieniającą 
dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania 
pracowników w ramach świadczenia usług 
okres delegowania został skrócony do 
12 miesięcy.

Po tym okresie oddelegowanie nadal 
będzie możliwe jednak konieczne będzie 
zastosowanie, co do zasady, wszelkich 
warunków zatrudnienia przewidzianych 
w przepisach państwa przyjmującego, 
które docelowo zrównają pracowników 
oddelegowanych ze statusem pracowników 
krajowych.
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W jakim kraju firmy opłacają składki na 
ubezpieczenie społeczne pracowników 
delegowanych?

Czy dotychczas delegując pracowników do pracy poza terytorium Polski, Państwa firma stosowała
się do ogółu przepisów lokalnych obowiązujących w państwie przyjmującym?

Tak 67%

33%Nie

Czy Państwa firma zapewnia pracownikom dodatkowe świadczenia w związku z oddelegowaniem
(np. koszty zakwaterowania, podróży)?

Tak 79%

21%Nie

W kraju 
przyjmującym

W kraju, z którego 
następowało 

oddelegowanie

Czy pracownicy byli ubezpieczeni w kraju przyjmującym czy pozostawali ubezpieczeni
w kraju, z którego następowało oddelegowanie (na podstawie tzw. zaświadczenia A1)?

79%

21%

Jakie dodatkowe świadczenia zapewniają 
pracownikom firmy w związku z oddelegowaniem?

Zakwaterowanie Koszty podróży do/z kraju 
oddelegowania

Wyżywienie Dodatek z tytułu 
oddelegowania

Pokrycie kosztów 
wsparcia prawnego lub

podatkowego
Inne świadczenia niż 
wyżej wymienione

96% 77%

46% 42%

19% 19%

79% delegowanych przez firmy pracowników 
jest ubezpieczonych w kraju, z którego następuje 
oddelegowanie – czyli w Polsce. W tym celu wydawane 
są zaświadczenia A1, które potwierdzają, że pracownik 
podlega systemowi zabezpieczenia społecznego 
w państwie, które wydało taki dokument. Zaledwie 21% 

firm ubezpiecza delegowanych pracowników w kraju, 
do którego ich deleguje. 67% firm, które delegują 
pracowników stosuje się do lokalnych przepisów 
obowiązujących w państwie przyjmującym. Jednocześnie 
zdecydowana większość firm zapewnia delegowanym 
pracownikom dodatkowe świadczenia.
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96% 77%

46% 42%

19% 19%

Dodatkowe świadczenia dla 
delegowanych pracowników
Praktycznie wszystkie firmy biorące udział w badaniu 
KPMG w Polsce zapewniają delegowanym pracownikom 
zakwaterowanie w miejscu oddelegowania. 77% firm 
pokrywa koszty podróży delegowanych pracowników do 
krajów oddelegowania oraz powrotów do Polski. Mniej niż 
połowa badanych firm przyznała, że zapewnia delegowanym 
pracownikom dodatkowe świadczenia w formie wyżywienia 
lub dodatku pieniężnego z tytułu delegowania.  
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Kontrole 
oddelegowanych 
pracowników

Czy kiedykolwiek Państwowa Inspekcja Pracy 
albo odpowiednia instytucja łącznikowa
w innym kraju prowadziła kontrolę pracowników 
oddelegowanych w Państwa spółce?

Tak

36%

Nie

64%

Spośród firm biorących udział w badaniu KPMG, 36% 
przyznało, że Państwowa Inspekcja Pracy lub odpowiednia 
instytucja łącznikowa w innym kraju, prowadziła kontrolę 
pracowników oddelegowanych.  64% firm delegujących 
pracowników nigdy nie spotkało się z tego typu kontrolą. 

Ustawa z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie 
ustawy o delegowaniu pracowników w ramach 
świadczenia usług oraz niektórych innych 
ustaw implementująca dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 
28 czerwca 2018 r. (Dyrektywa) zmieniającą 
dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania 
pracowników w ramach świadczenia usług 
zwiększyła uprawnienia Państwowej Inspekcji 
Pracy. 

Państwowa Inspekcja Pracy objęła funkcję 
instytucji łącznikowej odpowiedzialnej za 
współpracę z właściwymi organami z innych 
państw w zakresie, m.in: udzielania informacji 
o warunkach zatrudnienia pracowników 
delegowanych do Polski, informowania 
o nieprawidłowościach i wykroczeniach 
związanych z delegowaniem, występowaniem 
z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli, a także 
przeprowadzania tych kontroli na wniosek 
organów innych państw.

O badaniu
Badanie zostało zrealizowane na przełomie sierpnia i września 2020 r. 
metodą ankiet internetowych CAWI na próbie 61 firm działających 
w Polsce, z których 33 delegują pracowników za granicę. 
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Wybrane publikacje KPMG w Polsce

Polski system podatkowy
wg uczestników
X Kongresu Podatków
i Rachunkowości KPMG

Ulga podatkowa na 
badania i rozwój 

Roczne zeznania podatkowe 
Polaków PIT 2019

PITpoint Magazine CITpoint Magazine

Zniesienie limitu składek 
ZUS z perspektywy firm 
działających w Polsce

Frontiers in Tax
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