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Delegowanie pracowników do krajów Unii Europejskiej 
 

6 grudnia 2012 roku 
 

NIEREDAGOWANY ZAPIS CZATU 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:00: Dzień Dobry Państwu. Witam na czacie, organizowanym przez 
Europejską Sieć Wsparcia dla Biznesu – Enterprise Europe Network West Poland. W dniu dzisiejszym 
zapraszamy do dyskusji na temat  delegowania pracowników do krajów Unii Europejskiej 
 
[Ekspert - Aleksander Gniłka] 10:00: Witam Państwa. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:00: Obecnie szykuje się wiele zmian zarówno w przepisach krajowych 
(projekt ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY z 31.07.2012r.), jak i wspólnotowych (nowa dyrektywa o 
delegowaniu pracowników, dyrektywa 96/71) istotnych dla firm delegujących pracowników za granicę 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:01: Ekspertem zaproszonym do rozmowy jest Pan ALEKSANDER 
GNIŁKA - doradca podatkowy w Tax Advisors Group Sp. z o.o.. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:01: Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatku dochodowego od osób 
fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. 
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[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:01: Pan Aleksander Gniłka prowadzi zajęcia szkoleniowe dla Inforu, 
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Konsult Centrum 
Szkolenia i Doradztwa. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:02: Jest autorem publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa 
wydawnicza Infor, Rzeczpospolita). 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:02: Informacje na temat Eksperta znajdą Państwo na naszej stronie 
(www.darr.pl) w zakładce: Projekty / Enterprise Europe Network / Więcej informacji / Porozmawiaj 
z ekspertem – czaty (http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe) 
 
[Główny]: Lola wszedł o godz. 10:02 
 
[Główny]: Mirek wszedł o godz. 10:02 
 
[Główny]: TBot wszedł o godz. 10:02 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:02: Szanowni Państwo, zacznijmy nasze spotkanie od odpowiedzi na 
pytanie: Kiedy pracownik przebywa w podróży służbowej? 
 
[Ekspert - Aleksander Gniłka] 10:02: W chwili obecnej jest już nowy projekt rozporządzenia Ministra 
Pracy w sprawie podróży służbowych z dnia 2.10.2012r. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:03: Informacja techniczna - Ekspert kończąc wypowiedź użyje znak 
">" 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:03: Jeszcze jedna informacja techniczna - maksymalna ilość znaków 
do jednorazowego wpisu to 500. 
 
[Ekspert - Aleksander Gniłka] 10:04: Pracownik przebywa w podróży służbowej, jeśli został wysłany 
w taką podróż przez pracodawcę na podstawie polecenia wyjazdu służbowego poza siedzibę 
pracodawcy lub stałe miejsce wykonywania pracy wskazane w umowie o pracę. W podróży służbowej 
może być jedynie pracownik pozostałe osoby nie będące pracownikami mogą natomiast odbywać 
podróże.> 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:04: W międzyczasie osobom, które weszły do czatu z lekkim 
opóźnieniem, chciałam wyjaśnić, że zapis czatu widoczny jest tylko od momentu, kiedy wejdzie się 
do systemu. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:04: Pełny zapis czatu zostanie zamieszczony na stronie www.darr.pl w 
zakładce: Projekty / Enterprise Europe Network / Więcej informacji / Porozmawiaj z ekspertem – czaty 
(http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe) 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:05: Bardzo dziękuję za odpowiedz. Zapraszam Państwa do zadawania 
pytań. 
 
[Lola] 10:06: Witam, w świetle nowych przepisów kiedy obowiązuje okres 3 miesięcznego zatrudnienia 
przed delegowaniem za granicę? Główna siedziba firmy znajduje się w Niemczech i tam szkolimy nowych 
pracowników. Chcemy wysłać pracownika na miesięczne szkolenie, po miesiącu czasu od jego 
zatrudnienia. 
 

http://www.darr.pl/
http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe
http://www.darr.pl/
http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe
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[Zbigniew] 10:06: Witam, chciałbym zapytać, jakie przepisy powinien stosować polski pracodawca 
delegujący pracownika do państw Unii? 
 
[Główny]: Lidia wszedł o godz. 10:07 
 
[Ekspert - Aleksander Gniłka] 10:08: Odpowiedz dla Lola : proszę o sprecyzowanie pytania w kontekście 
3 miesięcznego okresu zatrudnienia. 
 
[Ekspert - Aleksander Gniłka] 10:11: Odpowiedz do Zbigniewa : W takim przypadku powinny być 
stosowane generalnie polskie regulacje z uwzględnieniem pewnych wymogów prawa pracy 
obowiązujące w państwie wykonywana pracy. Jeśli natomiast chodzi o kwestię ubezpieczeń społecznych 
pod pewnymi warunkami mogą być nadal stosowane przepisy polskie. 
 
[Przedsiębiorca] 10:13: Witam Pana mam pytanie odnośnie rozporządzenia o którym Pan wspominał. 
Jakie zmiany planowane są na 2013 r. i kiedy mają wejść przepisy? ZMIANY NA 2013 r. w kontekście 
projektu ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY z 31.07.2012r. 
 
[Lola] 10:13: Ostatnio natknęłam się na artykuł, w którym przeczytałam że zanim poślę pracownika na 
delegację, musi on być zatrudniony w swoim miejscu pracy 3 miesiące. W naszym przypadku wygląda to 
tak, że musimy takiego pracownika po miesiącu pracy wysłać do Niemiec aby tam się szkolił. Czy taki 
wyjazd jest delegacją czy traktować go mamy w inny sposób. No i pytanie na sam koniec czy możemy tak 
w ogóle robić? 
 
[Zbigniew] 10:13: ok, rozumiem a jak wygląda sprawa np. z Norwegią i delegowaniem pracownika czy są 
to te same przepisy jak z państwami UE czy odrębne? 
 
[Ekspert - Aleksander Gniłka] 10:13: Odpowiedz dla Zbigniewa: Potwierdzeniem stosowania polskich 
przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych jest w tej chwili formularzA1.> 
 
[Mirek] 10:15: A propo formularza A1 to czy zawsze obowiązuje pracodawcę formularz A1 składany do 
ZUSu? Co w przypadku podróży kilkudniowej podczas np. konferencji, spotkania z kontrahentami 
zagranicznymi? 
 
[Główny]: Jot-Eł wszedł o godz. 10:15 
 
[Ekspert - Aleksander Gniłka] 10:15: Odpowiedz dla Zbigniewa: Jeśli chodzi o teren Norwegi w zakresie 
ustalenia właściwego ustawodawstwa stosujemy te same zasady co w przypadku wyjazdu do innych 
Państw UE. Różnica polega jedynie na tym, że w przypadku wyjazdu do Norwegii stosujemy stare 
rozporządzenie 1408/71 dotyczące koordynacji w zakresie ubezpieczeń społecznych.> 
 
[Zbigniew] 10:17: ok, dziękuje za odpowiedz. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:18: Szanowni Państwo, proszę chwilowo nie zadawać pytań. Mamy 
obecnie 3 pytania oczekujące: 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:18: [Przedsiębiorca] 10:13: Witam Pana mam pytanie odnośnie 
rozporządzenia o którym Pan wspominał. Jakie zmiany planowane są na 2013 r. i kiedy mają wejść 
przepisy? ZMIANY NA 2013 r.w kontekście projektu ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY z 31.07.2012r. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:18: Doprecyzowane pytanie przez uczestnika: [Lola] 10:13: Ostatnio 
natknęłam się na artykuł, w którym przeczytałam że zanim poślę pracownika na delegację, musi on być 
zatrudniony w swoim miejscu pracy 3 miesiące. W naszym przypadku wygląda to tak, że musimy takiego 
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pracownika po miesiącu pracy wysłać do Niemiec aby tam się szkolił. Czy taki wyjazd jest delegacją czy 
traktować go mamy w inny sposób. No i pytanie na sam koniec czy możemy tak w ogóle robić? 
 
[Ekspert - Aleksander Gniłka] 10:18: Odpowiedź dla Przedsiębiorcy: Zmiany mają wejść z początkiem 
2013 - przy czym nie ma pewności czy do tego czasu tak się w rzeczywistości stanie. Najważniejsze 
zmiany: jedno rozporządzenie w sprawie podróży służbowych, podniesienie wysokości diet krajowych, 
zmiany walut i stawek diet zagranicznych, zmniejszanie wysokości diety krajowej z uwagi na otrzymanie 
częściowego wyżywienia, możliwość posługiwania się oświadczeniami pracowników w przypadku 
np. zagubienia dokumentu czy też innych sytuacji. > 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:18: [Mirek] 10:15: A propo formularza A1 to czy zawsze obowiązuje 
pracodawcę formularz A1 składany do ZUSu? Co w przypadku podróży kilkudniowej podczas np. 
konferencji, spotkania z kontrahentami zagranicznymi? 
 
[Ekspert - Aleksander Gniłka] 10:21: Odpowiedz do Lola: Jeśli chodzi o wymóg wcześniejszego czasu 
zatrudnienia pracownika oddelegowanego za granicę w sytuacji kiedy Firma zatrudniła pracownika tylko 
i wyłącznie w celu oddelegowania istnieje wymóg co najmniej 1 miesięcznego wcześniejszego 
podlegania pod polskie ustawodawstwo ubezpieczeniowe. Jeśli pracownik nie jest zatrudniony w tym 
celu moim zdaniem nie ma konieczności jego zatrudnienia przez 3 miesiące. 
 
[Ekspert - Aleksander Gniłka] 10:23: Odpowiedz dla Lola: Taki wyjazd moim zdaniem jest podróżą 
służbową i tak też należałoby go rozliczać. Inaczej byłoby  gdyby wyjazd ten byłby długotrwały 
i wiązałoby się to z koniecznością wcześniejszej zmiany miejsca pracy w umowie  o pracę.> 
 
[Ekspert - Aleksander Gniłka] 10:26: Odpowiedz dla Mirek: formularz A1 poświadcza jedynie właściwe 
ustawodawstwo ubezpieczeniowe. Z praktyki wynika, że w przypadku wyjazdów wskazanych przez Pana 
(konferencja, spotkania z kontrahentami) raczej się nie występuje o wydanie poświadczenia A1. Ważne 
jednak, aby na ten czas pracownika zaopatrzyć w EKUZ (Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego).> 
 
[8rj] 10:27: Witam Państwa.  W nawiązaniu do już toczącej się rozmowy, proszę o informację kiedy ZUS 
najczęściej odmawia przyznania formularza A1? 
 
[Główny]: P>O>S>T> wszedł o godz. 10:30 
 
[Zbigniew] 10:30: Tak w nawiązaniu do toczącej się rozmowy proszę o wytłumaczenie czy w ogóle jest 
formularz A1? 
 
[Ekspert - Aleksander Gniłka] 10:30: Odpowiedz dla 8rj: Odmowa zależy od indywidualnej sytuacji. 
Najczęściej jest to brak spełnienia warunku prowadzenia zasadniczej działalności przez pracodawcę na 
terenie RP, wysyłanie pracownika w miejsce innego pracownika, którego okres  oddelegowania się 
skończył, brak co najmniej 1 miesięcznego podlegania pod polskie ustawodawstwo ubezpieczeniowe - w 
sytuacji kiedy oddelegowujemy pracownika zatrudnionego w tym celu, przekroczenie okresu 
24 miesięcy i inne w zależności od sytuacji.> 
 
[Przedsiębiorca] 10:31: Od kiedy zaczyna się czas odpoczynku podczas podróży służbowej? Pracownik 
jedzie 500 km poza siedzibę firmy/miejsce zamieszkania samochodem służbowym. Wraca ok. godziny 
23.00. Normatywny czas pracy pracownika wynosi 8 godni (pracę rozpoczyna o godzinie 8, a kończy 
o godzinie 16). Pracę zakończył wykonywać w miejscu oddelegowania o godzinie 16. Podróż służbowa 
zajęła mu 7 godzin. Czy tak samo liczony jest czas odpoczynku dla kierowcy i pasażera? 
 
[Mirek] 10:33: A czy formularz A1 może być wydawany na dwa kraje? 
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[Ekspert - Aleksander Gniłka] 10:33: Odpowiedz dla Zbigniew: Formularz A1 (wcześniej E101) jest 
dokumentem, który poświadcza, które ustawodawstwo ubezpieczeniowe powinno być stosowane np. 
podczas oddelegowania. Tym samym przykładowo oddelegowując pracownika do Niemiec na 
12 miesięcy, aby nie płacić składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie z tamtejszymi przepisami 
(zgodnie z podstawową zasadą, że składki płacimy tam gdzie praca jest wykonywana) należy wystąpić do 
ZUS o poświadczenie A1.> 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:34: Z uwagi na to, że mamy kilka pytań oczekujących proszę chwilowo 
nie zadawać pytań. 
 
[Ekspert - Aleksander Gniłka] 10:37: Odpowiedz dla Przedsiębiorcy : Zadane pytanie nie do końca 
dotyczy zakresu tematycznego czatu. Czas podróży służbowych jest generalnie zaliczany do czasu pracy. 
Wątpliwości dotyczą czasu przejazdu, które zdaniem niektórych nie są zaliczane do czasu pracy. Przy 
czym zasada ta może nie mieć zastosowania dla kierowców. Kwestę tą sugeruję jednak dokładnie 
sprawdzić z uwagi na to, że pytanie nie dotyczy zakresu tematycznego czatu.> 
 
[Ekspert - Aleksander Gniłka] 10:39: Odpowiedz dla Mirek : Formularz A1 może być wydawany na dwa 
czy też więcej krajów UE w sytuacji, kiedy pracownicy oddelegowani będą wykonywać określone 
czynności w ramach oddelegowania właśnie w tych krajach. Taka sytuacja może wystąpić przykładowo u 
kierowców.> 
 
[Zbigniew] 10:40: Proszę o doprecyzowanie co oznacza "zdaniem niektórych" czy nie jest 
to uregulowane, przecież jeśli ja jadę autem gdzieś kilka, kilkanaście godzin to jest logiczne, że pracuje. 
 
[Główny]: Lidia wyszedł o godz. 10:44 
 
[Przedsiębiorca] 10:45: W moim pytaniu: Od kiedy zaczyna się czas odpoczynku podczas podróży 
służbowej? Pracownik jedzie 500 km poza siedzibę firmy/miejsce zamieszkania samochodem 
służbowym. Wraca ok. godziny 23.00. Normatywny czas pracy pracownika wynosi 8 godni (pracę 
rozpoczyna o godzinie 8, a kończy o godzinie 16). Pracę zakończył wykonywać w miejscu oddelegowania 
o godzinie 16. Podróż służbowa zajęła mu 7 godzin. Czy tak samo liczony jest czas odpoczynku dla 
kierowcy i pasażera? 
 
[Główny]: Anna P wszedł o godz. 10:45 
 
[Główny]: Zbyszek wszedł o godz. 10:45 
 
[Ekspert - Aleksander Gniłka] 10:46: Odpowiedz dla Zbigniew: W tym zakresie w wyroku z dnia 
23.06.2005r. (II PK 265/04, OSNP 2006/5-6/76), Sąd Najwyższy stwierdził, iż czas dojazdu i powrotu 
z miejscowości stanowiącej cel pracowniczej podróży służbowej oraz czas pobytu w tej miejscowości nie 
są pozostawaniem do dyspozycji pracodawcy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy (art. 128 § 
1 k.p.), lecz w zakresie przypadającym na godziny normalnego rozkładu czasu pracy podlegają wliczeniu 
do jego normy (nie mogą być od niej odliczone). 
 
[Główny]: Jot-Eł wyszedł o godz. 10:46 
 
[Główny]: Zbigniew wyszedł o godz. 10:46 
 
[Przedsiębiorca] 10:46: Chodziło o pracownika który nie jest zawodowo kierowcą, jednak jego obowiązki 
zawodowe wymagają dalekich wyjazdów służbowych 
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[Anna P] 10:46: Witam, proszę o wyjaśnienie jakie należności pracowników delegowanych podlegają 
zwolnieniu z PIT. 
 
[Główny]: Zbigniew wszedł o godz. 10:47 
 
[Główny]: Zbyszek wyszedł o godz. 10:47 
 
[Główny]: Jot-Eł wszedł o godz. 10:47 
 
[Ekspert - Aleksander Gniłka] 10:49: Odpowiedz dla Przedsiębiorcy : Moim zdaniem należałoby rozróżnić 
tutaj  pasażera i kierowcę, który w tym przypadku w inny sposób wykonuje swoje obowiązki służbowe. 
Jednakże tak jak wspomniałem kwestię tę należałoby dokładniej sprawdzić na gruncie przepisów prawa 
pracy (czasu pracy).> 
 
[Przedsiębiorca] 10:50: Czyli można powiedzieć, że kierowcy przysługuję większy wymiar wypoczynku niż 
pasażerowi? 
 
[Ekspert - Aleksander Gniłka] 10:50: Odpowiedz dla Anna P: Proszę o sprecyzowanie czy chodzi 
o pracowników wysłanych w ramach podróży służbowych czy też oddelegowanych (nie w ramach 
podróży służbowych)?> 
 
[P>O>S>T>] 10:50: Wysyłam pracowników do pracy za granicę na 3 miesiące czasem 4 miesiące. Jaką 
formę wyjazdu najlepiej wybrać (podróż służbowa, oddelegowanie), tak by konsekwencje prawne 
i podatkowe były jak najmniejsze? 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:51: Z uwagi na to, że mamy kilka pytań oczekujących proszę chwilowo 
nie zadawać pytań. 
 
[Anna P] 10:52: Proszę na początek o odpowiedź dotyczącą podróży służbowej - polecenie wyjazdu 
służbowego. 
 
[Ekspert - Aleksander Gniłka] 10:52: Odpowiedz dla Przedsiębiorcy: Tutaj nie chcę wprowadzić w błąd 
dlatego też zalecam konsultację z PIP.> 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:53: Mamy dwa pytania oczekujące: 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:53: [P>O>S>T>] 10:50: Wysyłam pracowników do pracy za granicę na 
3 miesiące czasem 4 miesiąc. Jaką formę wyjazdu najlepiej wybrać (podróż służbowa, oddelegowanie), 
tak by konsekwencje prawne i podatkowe były jak najmniejsze? 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:53: [Anna P] 10:52: Proszę na początek o odpowiedź dotyczącą 
podróży służbowej - polecenie wyjazdu służbowego. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:53: Proszę o uwagi jeżeli pominęłam jakieś pytanie. 
 
[Ekspert - Aleksander Gniłka] 10:55: Odpowiedz dla P>O>S>T: We wskazanym stanie faktycznym 
będziemy mieć do czynienia z podróżą służbową. W takim przypadku pracodawca będzie zobowiązany 
do wypłaty (zwrotu) należności z tytułu zagranicznych podróży służbowych – z możliwością zmniejszenia 
wysokości diety zagranicznej (na marginesie). Taka sytuacja jest dla pracownika bardzie korzystna 
finansowo niż wysłanie pracownika za granicę w ramach oddelegowania. 
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[Ekspert - Aleksander Gniłka] 10:58: Odpowiedz dla P>O>S>T: Jednocześnie w takim przypadku 
należności z tytułu podróży służbowych zagranicznych będą zwolnione z PIT oraz wyłączone z podstawy 
wymiaru składek - o ile będą wypłacone w wysokościach i  na zasadach wskazanych w rozporządzeniu w 
sprawie zagranicznych podróży służbowych. Takie rozwiązanie i postępowanie należałoby uznać za 
prawidłowe.> 
 
[TBot] 10:58: Co w przypadku oddelegowania pracownika do kraju Unii Europejskiej zatrudnionego na 
podstawie umowy cywilnoprawnej? 
 
[Anna P] 10:58: Proszę o rozwinięcie uwagi  - "z możliwością zmniejszenia daty zagranicznej", czy uwaga 
ta dotyczy tylko potrąceń za wyżywienie czy jeszcze na jakiejś podstawie można zmniejszyć wielkość 
diety zagranicznej? 
 
[Główny]: Anna P wyszedł o godz. 10:59 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 11:00: Szanowni Państwo, proszę chwilowo nie zadawać pytań 
 
[Ekspert - Aleksander Gniłka] 11:00: Odpowiedz dla Anna P: Jednym z warunków odbycia podróży 
służbowej jest to, aby wyjazd ten odbył się na polecenie pracodawcy. Nie wskazuje się aby koniecznie 
nastąpiło to w formie papierowej. Jednakże dla celów dokumentacyjnych forma pisemna jest 
wskazana.> 
 
[Ekspert - Aleksander Gniłka] 11:03: Odpowiedz dla TBot: W takim przypadku osoba współpracująca na 
podstawie umowy cywilnoprawnej nie będzie w podróży służbowej - sformułowanie to dotyczy bowiem 
jedynie pracowników. Będzie  ona natomiast mogła być w podróży. W tym przypadku z tytułu tejże 
podróży mogą jej być wypłacane wszystkie należności na zasadach analogicznych jak dla pracowników. 
Warunkiem jednak takiego postępowania jest uregulowanie zasad rozliczania podróży tej grupy osób w 
umowie cywilnoprawnej lub innych aktach wewnątrzzakładowych.> 
 
[Michał] 11:07: Jakie są różnice pomiędzy pracownikiem delegowanym, a pracownikiem będącym 
w podróży służbowej za granicą? Jak długo może trwać zagraniczna podróż służbowa? 
 
[Ekspert - Aleksander Gniłka] 11:07: Odpowiedz dla Anna P: Oprócz zasad wynikających z rozporządzenia 
w sprawie zagranicznych podróży służbowych dotyczących zmniejszania wysokości należnych diet z 
tytułu np. zagwarantowania całodziennego wyżywienia istnieje możliwość zmniejszenia generalnego 
wysokości diet z tytułu zagranicznych podróży służbowych. Zasada ta wynika bezpośrednio z art. 775 
Kodeku Pracy. 
 
[Ekspert - Aleksander Gniłka] 11:08: Odpowiedz dla Anna P: Należy jednak pamiętać, że w przypadku 
zmniejszenia diet zagranicznych po ich zmniejszeniu dieta zagraniczna musi pokrywać koszty wyżywienia 
pracowników w danym kraju zagranicą.> 
 
[Ekspert - Aleksander Gniłka] 11:11: Odpowiedz dla Michał: Generalnie nie ma nigdzie wskazanej 
wyraźnej różnicy pomiędzy podróżą służbową a  oddelegowaniem. Długotrwała podróż służbowa może 
w pewnym momencie zamienić się w oddelegowanie. W tym przypadku decydującym powinno mieć 
miejsce wykonywania pracy wskazane w umowie o pracę. Tym samym jeśli w czasie długotrwałej 
podróży służbowej pojawi się konieczność zmiany miejsca wykonywania pracy wskazanej w umowie o 
pracę na miejsce oddelegowania to od tego momentu nie będziemy mieć do czynienia 
 
[P>O>S>T>] 11:11: W zespole mam obywatela z Bułgarii. Czy jako pracodawca mogę wysłać tego 
pracownika na ograniczony czas do pracy w innym kraju UE? Dokładnie do Belgii. 
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[Ekspert - Aleksander Gniłka] 11:14: Odpowiedz dla Michał: CD: z podróżą służbową. Najczęściej 
przyjmuje się, że po okresie nieprzerwalnej 3 miesięcznej podróży służbowej będziemy mieć 
do czynienia z oddelegowaniem. Zasada ta jednak nie wynika bezpośrednio z przepisów. Zdaniem 
niektórych z oddelegowaniem będziemy  mieć do czynienia po upływie 183 dni. Jeśli chodzi o różnicę w 
tych dwóch sytuacjach tylko w przypadku podróży służbowej pracownikowi należne są diety. 
W przypadku oddelegowania takie świadczenia są nienależne.> 
 
[Jot-Eł] 11:15: Witam, chciałbym zapytać, ponieważ deleguje pracownika za granicę 
z międzylądowaniem w kraju czy dieta zagraniczna liczona jest od momentu drugiego samolotu czy od 
pierwszego? 
 
[Ekspert - Aleksander Gniłka] 11:17: Odpowiedz dla P>O>S>T: W kontekście podróży służbowych czy też 
oddelegowania nie widzę przeszkód. Tutaj proponuję jednak sprawdzić, czy Belgia nie wprowadziła 
ograniczeń w pracy dla obywateli Bułgarii. Wydaje się, że nie, ale tę kwestię proponuję sprawdzić 
dokładniej.> 
 
[P>O>S>T>] 11:18: Dziękuję. 
 
[Główny]: P>O>S>T> wyszedł o godz. 11:19 
 
[Ekspert - Aleksander Gniłka] 11:20: Odpowiedź dla Jot-Eł : Zagraniczna podróż służbowa zaczyna się 
w tym przypadku w momencie startu samolotu z ostatniego lotniska w kraju. Odcinek od momentu 
rozpoczęcia podróży służbowej do momentu wystartowania samolotu z ostatniego lotniska w kraju 
należy traktować jako odcinek krajowej podróży służbowej.> 
 
[Główny]: TBot wyszedł o godz. 11:20 
 
[Lola] 11:20: Czy jest/będzie obowiązek zatrudnienia pracownika po okresie zakończenia jego delegacji 
zagranicznej? 
 
[Jot-Eł] 11:21: ok, rozumiem, dziękuje. 
 
[Michał] 11:21: Jakie jest miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej zagranicznej. Pracownik 
nie ma obowiązku zjawienia się w pracy tego samego dnia przed rozpoczęciem podróży zagranicznej, ani 
po jej zakończeniu w miejscu pracy, jeśli nie mieści się to w normalnych godzinach pracy pracownika. 
Czy wobec tego miejscem rozpoczęcia / zakończenia podróży służbowej pracownika, jest jego np. dom, 
czy domniemany czas dojazdu do siedziby firmy? 
 
[Ekspert - Aleksander Gniłka] 11:24: Odpowiedz dla Lola: Nie znam takiego obowiązku. Po zakończeniu 
zagranicznej podróży służbowej można zatem zwolnić pracownika - tutaj z uwzględnieniem warunków i 
możliwości wskazanych przepisami Kodeku Pracy (chodzi mi tutaj np. o ograniczenia w stosunku do 
kobiet w ciąży, podanie przyczyn rozwiązania umowy o pracę) Nie ma natomiast konieczności 
generalnego przedłużania zatrudnienia pracownika po jego powrocie z zagranicy.> 
 
[8rj] 11:24: Deleguje pracowników do Holandii. Zapewniam pracownikom dodatek mieszkaniowy. 
Czy powinienem zatem doliczyć ten dodatek do wynagrodzenia pracownika? 
 
[Ekspert - Aleksander Gniłka] 11:28: Odpowiedz dla Michał: Miejsce rozpoczęcia podróży służbowej 
określa za każdym razem pracodawca. Zatem podróż służbowa może rozpocząć się przykładowo 
w miejscu zamieszkania pracownika i w tym miejscu może się zakończyć albo też np. zakończyć się 
w siedzibie pracodawcy. W takim przypadku czas podróży służbowej pracownika rozpocznie się 
od miejsca zamieszkania (wyjścia z domu)  i zakończy tam gdzie pracodawca uzna za stosowne.> 
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[Ekspert - Aleksander Gniłka] 11:32: Odpowiedz dla 8rj: Jak rozumiem nie mamy do czynienia z podróżą 
służbową. Jeśli tak jest to w tym przypadku będzie można zastosować zwolnienie z opodatkowana do 
wysokości 500 PLN miesięcznie - na podstawie art 21 ust 1 pkt 19 ustawy o PIT. Warunkiem zwolnienia 
jest jednak także, aby pracownicy nie korzystali z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów.> 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 11:32: Dziękuję za odpowiedzi. Obecnie nie mamy pytań oczekujących. 
Zapraszam Państwa do zadawania pytań. 
 
[Mirek] 11:33: Proszę powiedzieć jakie konsekwencje może ponieś pracodawca oraz pracownik 
w przypadku delegowania pracownika bez posiadania formularza A1? 
 
[Jot-Eł] 11:34: Proszę mi powiedzieć jak się liczy czas pobytu pracownika poza granicami kraju przy 
podróży droga morską? 
 
[Ekspert - Aleksander Gniłka] 11:37: Odpowiedz dla Mirek: W przypadku braku poświadczenia 
formularza A1 przy oddelegowaniu zastosowanie będzie mieć podstawowa zasada dotycząca 
ustawodawstwa ubezpieczeniowego w przypadku pracowników przemieszczających się poza granicami 
kraju - czyli będzie mieć zastosowanie ustawodawstwo ubezpieczeniowe państwa, na terytorium 
którego praca jest wykonywana. Wskazać także należy, że dopuszcza się w prewnych sytuacjach, aby 
o poświadczenie formularza A1wystąpić także po rozpoczęciu oddelegowania.> 
 
[Michał] 11:39: Jakie świadczenia przysługują pracownikowi z tytułu podróży służbowych obecnie 
i w kontekście zmian? 
 
[Ekspert - Aleksander Gniłka] 11:40: Odpowiedz dla Jot-Eł: W przypadku zagranicznej podróży  służbowej 
drogą morską rozpoczęcie zagranicznej podróży służbowej następuje z momentem wyjścia statku 
(promu) z portu polskiego do momentu wejścia statku (promu) w drodze powrotnej do kraju.> 
 
[Główny]: Minor wszedł o godz. 11:43 
 
[Ekspert - Aleksander Gniłka] 11:43: Odpowiedz dla Michał: W tej chwili pracownikowi z tytułu podróży 
służbowych krajowych należne są diety i ryczałty oraz zwroty poniesionych przez pracowników podczas 
podróży służbowych wydatków związanych między innymi z przejazdami, dojazdami, hotelami oraz 
innych wydatków poniesionych podczas podróży służbowych – ale uzasadnionych i związanych z 
odbywanymi podróżami służbowymi. 
 
[Minor] 11:45: Witam, nie wiem czy padło już to pytanie ale chciałbym zapytać czy pracodawca może 
wyrazić zgodę za zwrot kosztów za nocleg w hotelu w wysokości przekraczającej limit oraz w odniesieniu 
do jakich krajów przewiduje się wzrost stawek diet w 2013r? 
 
[Ekspert - Aleksander Gniłka] 11:45: Odpowiedz do Michał: CD : W zakresie projektowanych zmian 
zakres świadczeń przysługujących pracownikom podczas podróży służbowych nie ulegnie większym 
zmianom. Tak jak wcześniej wskazywałem w kontekście zadanego pytania zmiany dotyczą wysokości 
świadczeń, zasad ich naliczania oraz zwrotu.> 
 
[Ekspert - Aleksander Gniłka] 11:50: Odpowiedz dla Minor: Zapisy rozporządzenia w zakresie 
zagranicznych podróży służbowych przewidują, ze w uzasadnionych przypadkach pracodawca może 
wyrazić zgodę na zwrot pracownikowi wydatków za hotel w wysokości przekraczającej limit - tym 
samym jest to możliwe i dopuszczalne. Jeśli chodzi o zwiększenie wysokości diet myślę, że najlepiej po 
wejściu w życie nowego rozporządzenia sprawdzić wysokość diet w załączniku do rozporządzenia. 
Dla przykładu planuje się, aby dieta z tytułu podróży służbowej  do  Niemiec wynosiła 49 
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[Moderator - Katarzyna Bienia] 11:50: Szanowni Państwo, czas naszego spotkania dobiega końca. Proszę 
wobec tego, o zadanie ostatniego pytania. 
 
[Ekspert - Aleksander Gniłka] 11:51: Odpowiedz dla Minor CD; Euro. W przypadku innych państw do 
których będą odbywane podróże służbowe również nastąpi zwiększenie wysokości diet,  w przypadku 
innych planuje się zmianę waluty, w jakiej dotychczasowe diety były należne.> 
 
[8rj] 11:51: Czy osoba przebywająca w firmie na zasadzie wolontariatu może odbyć na rzecz i w imieniu 
firmy zagraniczną podróż służbową? Jak wygląda kwestia rozliczenia kosztów delegacji ? 
[Ekspert - Aleksander Gniłka] 11:53: Odpowiedz dla 8rj: Osoba taka nie może byc w podróży służbowej, 
może być natomiast wysłana w podróż. Jeśli chcielibyśmy doknać rozliczenia takiej podróży na zasadach 
analogicznych jak dla podróży służbowych praconików należałoby to określić z wolontariuszem - 
najlepiej zawierając z nim w tym zakresie stosowną umowę> 
 
[Jot-Eł] 11:55: Czy może Pan powiedzieć w jakiej walucie dokonuje się rozliczenia kosztów podróży 
służbowej czy to jest kwestia dogadania z pracodawcą czy gdzieś uregulowane? 
 
[8rj] 11:55: Nie pozostaje zatem nam nic innego jak umowa. Dziękuję za odpowiedzi. 
 
[8rj] 11:56: WESOŁYCH ŚWIĄT ;) 
 
[Michał] 11:57: Jeśli pracownik dozna wypadku w podróży służbowej. Czy ma takie sama prawa jak 
odnośnie wypadku w pracy? 
 
[Ekspert - Aleksander Gniłka] 11:58: Odpowiedz dla Jot - EŁ- rozliczenie zagranicznej podróży służbowej 
powinno nastąpić w walucie otrzymanej zaliczki, walucie wymienialnej  lub w złotówkach (tutaj jednak 
musi być zgoda pracownika). Zasada powyższa wynika bezpośrednio z par. 13 rozporządzenia w sprawie 
zagranicznych podróży służbowych.> 
 
[Jot-Eł] 11:59: dziękuje 
 
[Ekspert - Aleksander Gniłka] 11:59: Odpowiedz dla Michał: Jeśli dojdzie do wypadku w czasie podróży 
służbowej ma takie same prawa jak w przypadku wypadku w pracy - dlatego też tak istotne jest w tym 
kontekście właściwe udokumentowanie podróży służbowych.> 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 12:00: Szanowni Państwo ! Czas naszego spotkania dobiegł końca. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 12:00: Bardzo dziękuję za udział w dzisiejszej rozmowie. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 12:00: Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania w zakresie delegowania 
pracowników, to prosimy je kierować na adres mailowy: katarzyna.bienia@darr.pl. Pytanie przyjmujemy 
tylko w dniu dzisiejszym do godziny 16:00. 
 
[Główny]: Zbigniew wyszedł o godz. 12:00 
 
[Główny]: Minor wyszedł o godz. 12:00 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 12:00: Jeżeli interesują Państwa inne kwestie związane z prowadzeniem 
biznesu w Unii Europejskiej, a w szczególności uzyskaniem dofinansowania zapraszamy do kontaktu z 
nami – ośrodkiem Enterprise Europe Network poprzez adres: eic@darr.pl. 
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[Ekspert - Aleksander Gniłka] 12:01: Dziękuję Państwu. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 12:01: Zapis dzisiejszej rozmowy zostanie zamieszczony na stronie 
www.darr.pl w zakładce: Projekty / Enterprise Europe Network / Więcej informacji / Porozmawiaj 
z ekspertem – czaty (http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe). 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 12:01: Szczególnie zapraszam na ten stronę osoby, które przyłączyły się 
do nas w trakcie trwania rozmowy i nie miały możliwości zapoznać się z wszystkimi 
pytaniami/odpowiedziami. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 12:01: Pragnę Państwa poinformować, że w ramach projektu Enterprise 
Europe Network West Poland w okresie styczeń 2011-grudzień 2012 roku organizujemy 24 czaty. 
Dzisiejszy był DWUDZIESTYM DRUGIM z serii. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 12:01: Informacje o czatach, również tych, które były organizowane 
w latach 2008-2010 można znaleźć na stronie www.darr.pl w zakładce: Projekty / Enterprise Europe 
Network / Więcej informacji / Porozmawiaj z ekspertem – czaty 
(http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe). 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 12:02: Zapraszamy Państwa na kolejne czaty internetowe: 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 12:02: 7 grudnia 2012 roku: Prawna ochrona przedsiębiorcy 
nabywającego towary oraz usługi na obszarze Unii Europejskiej 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 12:02: 19 grudnia 2012 roku: Nowy ład w podatku VAT – czyli 
dostosowywanie się polskiego prawodawstwa do wymogów UE 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 12:02: Wszystkie konsultacje on-line z ekspertami organizowane są 
w godzinach 10.00 – 12.00. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 12:03: Więcej informacji na temat aktualnych czatów znajdą Państwo na 
stronie www.darr.pl 
 
[Główny]: Jot-Eł wyszedł o godz. 12:03 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 12:03: Czaty są organizowane przez Europejską Sieć Wsparcia dla biznesu 
- Enterprise Europe Network West Poland. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 12:03: Sieć Enterprise Europe Network jest współfinansowana przez Unię 
Europejską w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-2013 
(http://www.cip.gov.pl) oraz budżetu państwa. Więcej informacji na temat Sieci: 
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 12:03: Organizator czatu: Ośrodek Enterprise Europe Network – 
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (www.darr.pl) 
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