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Międzynarodowy stosunek pracy 
ze szczególnym uwzględnieniem zasad rządzących w Unii Europejskiej 

30 września 2010 roku 
 

NIEREDAGOWANY ZAPIS CZATU 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:00: Dzieo Dobry Paostwu. Witam na czacie, organizowanym przez 
Europejską Sied Wsparcia dla Biznesu – Enterprise Europe Network West Poland. W dniu dzisiejszym 
zapraszamy do dyskusji na temat: MIĘDZYNARODOWEGO STOSUNKU PRACY ZE SZCZEGÓLNYM 
UWZGLĘDNIENIEM ZASAD RZĄDZĄCYCH W UNII EUROPEJSKIEJ. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:00: Ekspertem zaproszonym do rozmowy jest Pani MONIKA 
PASIEWICZ - współpracownik w kancelarii doradztwa podatkowego „FCG” Fiscal Consulting Group. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:00: Pani MONIKA PASIEWICZ jest prawnikiem, członkiem Okręgowej 
Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:00: Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w dziale 
doradztwa prawno-podatkowego Rödl&Partner we Wrocławiu. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:00: W kancelarii doradztwa podatkowego „FCG” Fiscal Consulting 
Group zajmuje się doradztwem prawno-podatkowym dla przedsiębiorców krajowych i zagranicznych. 
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[Moderator – Barbara Buryta+ 10:00: Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem 
podatkowym oraz prawem korporacyjnym, w szczególności prawem pracy łącząc 
interdyscyplinarnośd obu tych dziedzin. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:01: Informacje na temat EKSPERTA znajdą Paostwo na naszej 
stronie (www.darr.pl) w zakładce: Enterprise Europe Network / Czaty internetowe / Archiwum 
czatów 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:01: Zacznijmy nasze spotkanie od przedstawienia definicji 
międzynarodowego stosunku pracy. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:01: Informacja techniczna - Ekspert koocząc wypowiedź użyje znak 
">" 
 
*Główny+: donta wszedł o godz. 10:02 
 
[Ekspert - Monika Pasiewicz+ 10:03: Witam Paostwa! Międzynarodowy stosunek pracy, to taki 
stosunek, w którym dwa podmioty pracodawca i pracownik podlegają dwóm różnym systemom 
prawnych wobec czego będzie potrzeba zdefiniowania, któremu systemowi prawnemu dany 
stosunek prawny poddad. Będzie to miło konsekwencje na gruncie np. ewentualnego dochodzenia 
roszczeo, jak również zdefiniowania uprawnieo i obowiązków stron ">" 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:03: Bardzo dziękuję. Zapraszam Paostwa do zadawania pytao. 
 
[Ekspert - Monika Pasiewicz+ 10:04: w zakresie aktów prawnych te zagadnienia uregulowane są w 
ustawie prawo prywatne międzynarodowe oraz art 6 kodeksu pracy 
 
*Sylwia+ 10:04: Nawiązując do zmian w  zasadach oddelegowania pracowników do pracy za granicą 
chciałam zapytad czy przedłużenie delegowania na 24 m-ce  wiąże się również z zwiększeniem ilości 
dni pobytu jezeli chodzi o okres podatkowy? 
 
*Główny+: polack wszedł o godz. 10:05 
 
*Główny+: ADCc  wszedł o godz. 10:05 
 
[Ekspert - Monika Pasiewicz] 10:06: nie, te zagadnienia są traktowane rozłączenie. Okres 24 mc 
dotyczy tylko i wyłącznie zakresu ubezpieczeo społecznych i pozostania w dotychczasowym systemie 
ubezpieczeniowym. Natomiast do ustalanie rezydencji podatkowej ten okres nie ma znaczenia 
 
[Sylwia] 10:07: czyli pracownik nie może przekroczyd 183 dni żeby nie płacid podatku za granicą? 
 
[Ekspert - Monika Pasiewicz] 10:07: tak 
 
*Sylwia+ 10:07: Jak rozumied rok podatkowy i rok kalendarzowy odnosząc się do międzynarodowego 
prawa podatkowego? 
 
*Główny+: guziczek10 wszedł o godz. 10:07 
 
*Sylwia+ 10:08: jak obliczad pracownikom ten okres? 
 
[Ekspert - Monika Pasiewicz+ 10:08: zakładam, że chodzi Pani o okres 12 mc zgodnie z ustawami o 
unikaniu podwójnego opodatkowania, którym definiuje nam rezydencje podatkową 
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[Sylwia] 10:09: tak 
 
[Ekspert - Monika Pasiewicz+ 10:11: Każda umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO) 
definiuje odrębnie liczenie okresu pobytu. W większości przypadków chodzi o okres nie 
przekraczający 183 dni pobytu w okresie 12 miesięcy 
 
[Ekspert - Monika Pasiewicz+ 10:12: np. we Włoskiej UPO ma Pani zdefiniowane to jako 183 dni w 
roku kalendarzowym. Stąd koniecznym jest zawsze odniesienie się to właściwej UPO 
 
[Ekspert - Monika Pasiewicz+ 10:13: natomiast dla przykładu w niemieckiej UPO jest okresy 
nieprzekraczające łącznie 183 dni podczas dwunastomiesięcznego okresu, rozpoczynającego się lub 
kooczącego w danym roku podatkowym, 
 
[Sylwia] 10:14: no właśnie jak rozumied ten okres jak podliczad okresy oddelegowania by nie 
przekroczyd 183 dni? 
 
[Ekspert - Monika Pasiewicz] 10:15: Ale do jakiego kraju Pani oddelegowuje pracownika ? 
 
[Sylwia] 10:15: np. do Niemiec 
 
[Ekspert - Monika Pasiewicz+ 10:16: Zgodnie z art. 15 ust. 2 umowy o unikaniu podwójnego 
opodatkowania, pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec, dochody, jakie 
otrzymuje osoba zamieszkała w Niemczech w związku z pracą najemną wykonywaną na terytorium 
Rzeczypospolitej, mogą byd opodatkowane tylko w Niemczech, o ile zostaną spełnione określone w 
tym przepisie warunki. Jednym z nich jest przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej nie dłużej niż 
183 dni w ciągu kolejnych 12 miesięcy. W przypadku przekroczenia te 
 
[Ekspert - Monika Pasiewicz+ 10:17: czyli zawsze musimy znaleźd okres 12 mc - bez względu na rok 
kalendarzowy 
 
[ADCc ] 10:17: a co w przypadku gdy  nasza firma deleguje pracowników do innych Paostw UE, czy 
okres 183 dni zlicza się dla wszystkich Paostw do których wydelegowaliśmy pracownika czy tylko dla 
danego paostwa. 
Powiedzmy, że w Czechach nasz pracownik pracuje 30 dni a następnie w Niemczech 12 dni. 
Czy osobie takiej powinnam zaliczyd dni pobytu poza granicami Polski jako 42 dni, czy dla każdego 
paostwa prowadzid osobną statystykę?. 
 
[Ekspert - Monika Pasiewicz+ 10:19: okresy muszą byd liczone oddzielnie dla każdego kraju, do 
którego jest delegowany pracownik">" 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:19: Dziękujemy. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:19: Kolejne pytanie od użytkownika *ADCc+: 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:19: [ADCc ] 10:17: a co w przypadku gdy  nasza firma deleguje 
pracowników do innych Paostw UE, czy okres 183 dni zlicza się dla wszystkich Paostw do których 
wydelegowaliśmy pracownika czy tylko dla danego paostwa. 
Powiedzmy, że w Czechach nasz pracownik pracuje 30 dni a następnie w Niemczech 12 dni. 
Czy osobie takiej powinnam zaliczyd dni pobytu poza granicami Polski jako 42 dni, czy dla każdego 
paostwa prowadzid osobną statystykę?. 
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[guziczek10] 10:20: Witam! 
 
[Ekspert - Monika Pasiewicz+ 10:20: Jeżeli delegują Paostwo pracownika do różnych krajów, to dla 
celów ustalenia właściwej rezydencji podatkowej, okresy muszą byd liczone dla każdego kraju 
oddzielnie "." 
 
*ADCc + 10:21: kontynuując, moje pytania czy dopuszczalne jest delegując pracownika za granicę 
podpisad umowę z kontrahentem w której nie będzie wzmianki o delegowaniu pracownika a tylko 
ujęty zostanie w umowie zakres działao ? 
 
[Ekspert - Monika Pasiewicz+ 10:22: Wracając do pytania o liczenie okresów w Niemczech np. wyjazd 
z Polski lipiec 2010 powrót do Polski marzec 2011 - i w tym okresie (12 mc ) należy liczyd okres 183 
dni ">" 
 
*Sylwia+ 10:23: Jakie są konsekwencje przekroczenia limitu  dni pobytu za granicą? 
 
[Ekspert - Monika Pasiewicz+ 10:23: Możliwe jest zawarcie takiej umowy z kontrahentem, wówczas 
zamiast oddelegowad pracownika do konkretnego kraju możecie Paostwo każdorazowo wystawiad 
polecenie wyjazdu służbowego ">" 
 
*ADCc + 10:24: Dziękuję. 
 
*guziczek10+ 10:24: jeśli delegujemy pracownika za granicę wydajemy mu druk delegacji z okresem 2-
tyg pobyt pracownika jednak się przedłuża do m-c jak rozliczyd ta delegacje ? 
 
[Ekspert - Monika Pasiewicz+ 10:24: W przypadku przekroczenia 183 dni pobytu może dojśd do 
zmiany rezydencji podatkowej, a w konsekwencji opodatkowania całości dochodów poza Polską ( w 
kraju, w którym nastąpiło przekroczenie) ">" 
 
[Ekspert - Monika Pasiewicz+ 10:26: w przypadku przekroczenie planowanego czasu trwania podróży 
służbowej, powinni Paostwo wystawid kolejny druk polecenie wyjazdu służbowego ">" 
 
*guziczek10+ 10:26: czy pracownik ma odesład ta delegacje i my ją rozliczamy 
 
[guziczek10+ 10:27: czy wystawid nową ze zmienionymi datami ? 
 
[Ekspert - Monika Pasiewicz+ 10:29: w zakresie formalnego rozliczenie przedłużonej podróży 
służbowej - możecie Paostwo wydad to polecenie telefonicznie i uzupełnid dokumenty po powrocie 
pracownika, niemniej jednak bezpieczniej byłoby wysład taki druk polecenia do pracownika, wówczas 
nie powinno byd wątpliwości, że pracownika nadal jest w zagranicznej podróży służbowej ">" 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:29: Obecnie nie mamy pytao oczekujących. 
 
[Ekspert - Monika Pasiewicz+ 10:29: jeśli ten pobyt się przedłuża to wystawiają Paostwo nową 
delegację na nowy okres 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:29: Zapraszam do zadawania pytao. 
 
*Sylwia+ 10:30: Wysyłając pracownika do pracy w Holandii, którym przepisem powinniśmy się 
kierowad-w międzynarodowym prawie podatkowym jest podział na Niderlandy i Holandię. Chodzi 
może o region, do którego delegujemy pracownika? 
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*Główny+: M&S  wszedł o godz. 10:32 
 
[Ekspert - Monika Pasiewicz+ 10:32: Jeśli chodzi o umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania to 
mamy zawartą Konwencję między RP a Królestwem Niderlandów ">" 
 
*guziczek10+ 10:33: Czyli można wystawid nowy druk na kolejne 2 tyg a te pierwsze2-tyg, rozliczyd? 
 
[Ekspert - Monika Pasiewicz+ 10:34: a Holandia jest częścią Królestwa Niderlandów, więc w zakresie 
podatków w/w wskazana umowa będzie miała zastosowanie ">" 
 
*Sylwia+ 10:34: dziękuję 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:35: Wpłynęło pytanie od użytkownika *guziczek10+ 
 
[Ekspert - Monika Pasiewicz+ 10:35: Można wystawid nowy druk delegacji, ale jej poprzedniej Pani nie 
rozliczy, ponieważ ni było powroru do kraju - jeśli dobrze zrozumiałam. Więc drugie polecenie będzie 
faktycznie przedłużeniem 
 
*guziczek10+ 10:36: tak właśnie o to chodziło 
 
*guziczek10+ 10:36: ponieważ pracownik fizycznie nie wrócił do kraju 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:36: Obecnie nie mamy pytao oczekujących. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:36: Zapraszam do zadawania pytao. 
 
*M&S + 10:36: Dzieo dobry. Mam następujące pytanie nasza firma zatrudnia na kontrakcie 
managerskim obywatela Holandii. Jak należy właściwie rozliczyd pod względem podatkowym taką 
osobę ? Czy powinniśmy rozliczyd te osobę podobnie jak ma to miejsce w przypadku umowy cywilno-
prawnej ? 
 
[Ekspert - Monika Pasiewicz] 10:37: Wobec czego będzie miała Pani 2 delegacje, ale rozliczy Pani 
faktycznie pracownika dopiero po powrocie do kraju 
 
*guziczek10+ 10:37: dziękuje 
 
[Ekspert - Monika Pasiewicz+ 10:38: Czy Holender, który jest na kontrakcie pełni również jakieś 
funkcje w organach stanowiących Paostwa firmy?">" 
 
[Ekspert - Monika Pasiewicz+ 10:40: Holender, który ma kontrakt menadżerski i który w Polsce jest 
traktowany jako nierezydent będzie podlegał opodatkowaniu zgodnie z art 29 ustawy o PIT, tj., od 
tego wynagrodzenia będziemy pobierali 20% zryczałtowany podatek bez uwzględniania kosztów.">" 
 
*M&S + 10:41: ta odpowiedz nam wystarczy. Dziękuję ;) 
 
*Sylwia+ 10:41: Delegując pracownika do innego kraju, jakie minimalne wynagrodzenie musimy mu 
zapewnid? czy wystarczy 3.200 zl brutto, czy stosowad minimalne wynagrodzenie w danym kraju za 
granica w przeliczeniu na złotówki? 
 
*Główny+: polluxola wszedł o godz. 10:42 
 
*polluxola+ 10:43: Witam proszę o odpowiedź na następujące pytanie: 
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[Ekspert - Monika Pasiewicz+ 10:43: Delegując za granicę pracowników zawsze powinniśmy mied na 
uwadze płacę minimalną obowiązującą w danym kraju ">" 
 
*polluxola+ 10:44: jakie warunki musi spełniad firma, aby zatrudnid pracowników z Ukrainy?, jakie 
zezwolenia należy uzyskad? 
 
[Ekspert - Monika Pasiewicz] 10:44: Ale to tylko w przypadku oddelegowania i tylko wówczas, gdy 
przepisy krajowe danego Paostwa wskazują, iż obcokrajowcy powinni byd wynagradzani według reguł 
obowiązujących w danym kraju. ">" 
 
*Sylwia+ 10:45: Czy należy to wynagrodzenie przeliczyd na złotówki, jeśli tak to po jakim kursie? 
 
[Ekspert - Monika Pasiewicz+ 10:47: Obywatele Ukrainy, Białorusi i Rosji mogą legalnie pracowad w 
Polsce na uproszczonych zasadach do 180 dni w ciągu kolejnych 12 miesięcy bez konieczności 
uzyskania pozwolenia na pracę. Aby, zatrudnid obywateli tych trzech paostw pracodawca wypełnia 
oświadczenie o zamiarze zatrudnienia pracownika i rejestruje je w Powiatowym Urzędzie Pracy ">" 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:49: Dodatkowa kwestia ze strony użytkownika *Sylwia+ związana z 
wynagrodzeniem pracy za granicą: 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:49: *Sylwia+ 10:45: Czy należy to wynagrodzenie przeliczyd na 
złotówki, jeśli tak to po jakim kursie? 
 
[Ekspert - Monika Pasiewicz+ 10:49: Wynagrodzenie w walucie obcej należy przeliczyd na złotówki 
według 2 możliwych kursów: 1. Kurs z dnia wypłaty banku, z którego usług korzysta pracownik 
(podatnik), 2. średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzieo uzyskania 
przychodu ">" 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:50: Obecnie nie mamy pytao oczekujących. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:50: Zapraszam do zadawania pytao. 
 
*Sylwia+ 10:50: Gdzie szukad przepisów danego kraju, które wskazują, że obcokrajowcy muszą byd 
wynagradzani według zasad obowiązujących w danym kraju? 
 
*Główny+: smagi wszedł o godz. 10:50 
 
[Ekspert - Monika Pasiewicz+ 10:51: W ustawach, które regulują stosunek pracy danego kraju ">" 
 
[M&S ] 10:51: W jakim przypadku pracodawca odprowadza podatek tylko od dochodu 
wypracowanego w Polsce ? 
 
*polluxola+ 10:51: Czy jeśli zatrudniamy pracowników z Ukrainy to rozliczamy ich podatkowo? 
 
*polluxola+ 10:53: czy pracownicy z Ukrainy powinni posiadad np. kartę stałego pobytu? 
 
[Ekspert - Monika Pasiewicz] 10:53: Pracodawca odprowadza podatek w Polsce tylko od polskich 
dochodów, gdy osoba którą zatrudnia jest traktowana na gruncie naszych przepisów i przepisów 
odpowiedniej umowy o unikaniu opodatkowania jako nierezydent">" 
 
*M&S + 10:54: Dziękuję. 
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*polluxola+ 10:55: jaka jest procedura oddelegowania pracownika do pracy za granicą tj. Holandia, z 
jakimi się to wiąże kosztami i jak wygląda to w praktyce, jeśli pracownik  zatrudniony jest w Polsce, a 
pracuje w Holandii? 
 
[Ekspert - Monika Pasiewicz+ 10:57: Wynagrodzenia, jakie osoba mająca rezydencję podatkową na 
Ukrainie osiąga z pracy najemnej, wykonywanej w Polsce, podlegają opodatkowaniu tylko na 
Ukrainie, jeżeli: 
a) pracownika przebywa w Polsce przez okres lub okresy nie przekraczające łącznie 183 dni 
podczas danego roku kalendarzowego oraz 
b) wynagrodzenia są wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma 
miejsca zamieszkania lub siedziby w Polsce, oraz wynagrodzenie nie są ponoszone przez stałą 
placówkę w Polsce ">" 
 
[Ekspert - Monika Pasiewicz+ 11:00: Jeżeli chcecie Paostwo oddelegowad do Holandii pracownika to 
powinniście sporządzid umowę oddelegowania i wskazad, że na okres delegowania miejscem 
wykonywania pracy jest Holandia. W zakresie ub.społ. może taki pracownik pozostad w polskim 
systemie ubezpieczeniowym na podstawie E101(A03) poświadczonego przez ZUS. W zakresie 
podatku pytanie czy to wynagrodzenie będzie podlegało opodatkowaniu w Holandii czy wszystkie 
dochody również te będą podlegały opodatkowaniu w Polsce.">" 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:01: Pozostało jeszcze jedno pytanie od użytkownika *polluxola+: 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:01: *polluxola+ 10:53: czy pracownicy z Ukrainy powinni posiadad 
np. kartę stałego pobytu? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:01: Zapraszam do zadawania pytao. 
 
*Kris+ 11:01: Pracuję w Anglii zostało mi zaproponowane wpłacanie pieniędzy na coś w stylu „3 filaru 
w Polsce”. Mam pytanie co się dzieje z tymi pieniędzmi jeżeli zdecyduję się na powrót do Polski np. 
po 6 miesiącach, czy pieniądze zostaną przetransferowane na konto Polskie? Czy jest jakiś okres który 
muszę przepracowad, aby zostały przesłane? > 
 
[Ekspert - Monika Pasiewicz+ 11:01: W zakresie natomiast płacy minimalnej należałoby sprawdzid 
ustawodawstwo holenderskie krajowe. 
 
[Ekspert - Monika Pasiewicz+ 11:04: Ukrainiec może pracowad w Polsce bez zezwolenia na 
wykonywani pracy, wobec czego karta stałego pobytu do legalnego zatrudnienia nie będzie 
konieczna">" 
 
*Sylwia+ 11:05: Wracając do minimalnego wynagrodzenia za prace za granica, firma oprócz 
wynagrodzenia wypłaca pracownikom również delegacje, czy jest to poprawne? 
 
[Ekspert - Monika Pasiewicz] 11:07: W zakresie odpowiedzi na pytanie dot. 3 filaru w Anglii nie 
jestem w staniu Panu odpowiedzied, ponieważ to jest uregulowane w ustawach regulujących to 
zagadnienie w Anglii. ">" 
 
*Główny+: ULA wszedł o godz. 11:07 
 
*Kris+ 11:07: Dziękuję 
 



 

strona 8 z 12 

[Ekspert - Monika Pasiewicz+ 11:08: Diety z tytułu podróży służbowej są wypłacane tylko wtedy, gdy 
nie mamy oddelegowania tj. zmiany miejsca wykonywania pracy. Jeżeli Paostwo oddelegowaliście 
pracownika to nie ma on prawa do diet ">" 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:08: Obecnie nie mamy pytao oczekujących. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:08: Zapraszam do zadawania pytao. 
 
*donta+ 11:09: Zgodnie z deklaracją Limosa (Belgia) obowiązkowa rejestracja dotyczy m.in. 
pracowników których podstawowym miejscem pracy nie jest Belgia. Co to jest podstawowe miejsce 
pracy w tym rozumieniu? 
 
[Ekspert - Monika Pasiewicz+ 11:10: Rejestracja do czego? O jakim akcie prawnym mówimy? 
 
[Ekspert - Monika Pasiewicz+ 11:11: Chodzi o możliwośd podjęcia tymczasowej pracy w Belgii? ">" 
 
*donta+ 11:13: Chodzi o pracowników którzy są zatrudnieni w firmie w Polsce a wykonują pracę na 
rzecz zamawiającego w Belgii. 
 
*donta+ 11:14: Zapis jest dokładnie taki: Obowiązkowa rejestracja dotyczy pracowników 
zatrudnionych czasowo w Belgii przez pracodawców mających siedzibę poza Belgią i których 
podstawowym miejscem pracy nie jest Belgia. 
 
[Ekspert - Monika Pasiewicz+ 11:15: Czyli dotyczy to pracowników oddelegowanych do pracy w Belgii, 
którym stałym miejscem pracy jest Polska ">" 
 
[donta] 11:15: tak 
 
[Ekspert - Monika Pasiewicz+ 11:17: projekt LIMOSA wprowadził obowiązkową rejestrację 
zagranicznych pracowników oraz zagranicznych przedsiębiorców indywidualnych („indépendants”), 
wykonujących ograniczone w czasie prace na terenie Belgii. 
Rejestracją objęte będą w zasadzie pracownicy jw. nie podlegający belgijskiemu systemowi 
ubezpieczeo społecznych.  
Obowiązek ten dotyczy m.in. pracowników delegowanych przez zagraniczne firmy, w tym polskie 
oraz samo-delegujących się do Belgii przedsiębiorców indywidualnych z krajów trzecich ">" 
 
*Główny+: Kris wyszedł o godz. 11:18 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:18: Obecnie nie mamy pytao oczekujących. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:18: Zapraszam do zadawania pytao. 
 
*ADCc + 11:18: Nasze kolejne pytanie jest następujące: Mamy kontrahenta który upiera się, że to po 
jego stronie leży obowiązek odprowadzenia podatku. Czy w związku z tą sytuacją powinniśmy pobrad 
zaliczkę na podatek również w Polsce, a następnie starad się o jej zwrot ? 
 
[Ekspert - Monika Pasiewicz+ 11:19: obowiązkowa rejestracja dotyczy następujących kategorii 
pracowników czasowo zatrudnionych na terenie Belgii: 
-  pracowników zatrudnionych czasowo w Belgii przez pracodawców mających siedzibę poza Belgią i 
których podstawowym miejscem pracy nie jest Belgia, 
- pracowników firm indywidualnych  spoza Belgii, 
- zagranicznych stażystów. 
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Rejestracja jest wymagana zarówno przy jednorazowym wykonywaniu przez te kategorie 
pracowników prac na terenie Belgii, jak i przy pracach powtarzających się regularnie 
 
[Ekspert - Monika Pasiewicz+ 11:21: Jest to możliwe, że kontrahent rozpoznał obowiązkowo 
obowiązek odprowadzenia podatku w swoim kraju. Wówczas Paostwo możecie albo pobierad 
zaliczkę w Polsce również i następnie wystąpid o nadpłatę (pracownik wystąpi o nadpłatę) lub też 
możecie Paostwo zgodnie z art 32 ust. 6 ustawy o PIT zawiesid pobór zaliczki w Polsce ">" 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:22: Zapraszam do zadawania pytao. 
 
[Sylwia] 11:23: Czy znany jest Pani system: Reverse charge? 
 
[Ekspert - Monika Pasiewicz+ 11:24: Tak, ale dotyczy on głównie podatku VAT 
 
*Sylwia+ 11:24: dokładnie 
 
*Abi+ 11:24: Witam, proszę mi powiedzied jak obecnie wygląda zatrudnianie Polaków w Szwajcarii? 
 
[Ekspert - Monika Pasiewicz+ 11:25: A w czym mogę Pani pomóc w tym zakresie ? Ponieważ to nie 
dotyczy międzynarodowego stosunku pracy 
 
*Sylwia+ 11:25: czy wykonując montaż na nieruchomości znajdującej się w Polsce, na podstawie 
umowy podpisanej z firma  niemiecka, powinniśmy wystawid fakturę z VAT? 
 
[Ekspert - Monika Pasiewicz+ 11:27: Według mojej wiedzy praca Szwajcarii nie jest dostępna dla 
każdego, nie jest możliwe wystąpienie o przyznanie pozwolenia na pracę w Szwajcarii. W Szwajcarii 
praca możliwa jest jedynie, kiedy sami wyszukamy pracodawcę w kraju partnerskim i złożymy 
wymagane dokumenty w wojewódzkim urzędzie pracy. ">" 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:29: Proszę Paostwa, pozostało nam zaledwie 30 minut na rozmowę. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:29: Lista pytao oczekujących: 
 
*Abi+ 11:29: Ogólnie mówiąc nie jest to jeszcze kraj sprzyjający dla Polaków w obecnym czasie? 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:29: *Sylwia+ 11:25: czy wykonując montaż na nieruchomości 
znajdującej sie w Polsce, na podstawie umowy podpisanej z firma  niemiecka, powinniśmy wystawid 
fakturę z VAT? 
 
[Ekspert - Monika Pasiewicz+ 11:31: Szwajcaria nie ma otwartego rynku pracy jeszcze i długo jeszcze 
nie będzie miała 
 
[Ekspert - Monika Pasiewicz] 11:32: Pani Sylwio pytanie z zakresu VAT wykracza poza temat 
dzisiejszego czatu, ale zapraszam do indywidualnej konsultacji. Musimy się ściśle trzymad tematu, bo 
Moderatorzy zwrócą nam uwagę ">" 
 
*Sylwia+ 11:33: Dobrze, dziękuje! 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:33: W takim razie zapraszam do dalszej dyskusji, mieszczącej się w 
temacie czatu. 
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*M&S + 11:35: Jako firma, która świadczy usługi reklamowe / multimedialne przez Internet 
otrzymaliśmy zlecenie od firmy z Francji, nasz pracownik musi pojechad do klienta na co najmniej  4 
dni aby zainstalowad oprogramowanie i sprawdzid czy wszystko jest kompatybilne. Czy traktowad to 
jako delegację czy oddelegowanie ? 
 
[Ekspert - Monika Pasiewicz+ 11:36: Taki pobyt we Francji bez problemu może byd traktowany jako 
podróż służbowa ">" 
 
[M&S ] 11:38: a jak ma się sytuacja z oddelegowaniem pracowników poza terytorium UE ? Czy może 
Pani przekierowad nas do źródeł internetowych ? 
 
*ULA+ 11:38: Chcemy wysład naszego pracownika (prac.fizyczny) na pewien czas do pracy w naszym 
oddziale w Holandii jakie obowiązki musimy spełnid? 
 
[Ekspert - Monika Pasiewicz] 11:40: Podstawowym aktem w zakresie oddelegowania do pracy poza 
UE jest art 29(1) k.p. ">" 
 
[Ekspert - Monika Pasiewicz+ 11:41: Jeśli wykonywanie pracy w Holandii nie przekroczy 3 m-cy 
wówczas możecie Paostwo potraktowad to jako podróż służbową. Jeżeli pobyt w Holandii przekroczy 
3 mc należałoby zrobid umowę oddelegowania (zmiana miejsca wykonywania pracy) 
 
*ULA+ 11:44: A co w sytuacji gdyby Holendrzy przyjeżdżali do Polski? 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:45: Proszę Paostwa, pozostało nam zaledwie 15 minut na rozmowę. 
[Ekspert - Monika Pasiewicz+ 11:45: na jak długi okres Holendrzy przyjechaliby do Polski ? 
 
*Sylwia+ 11:45: Pracownik wyjeżdżający w podróż służbową do Niemiec nie przekraczającą 3 m-cy 
musi również posiadad A1? 
 
[Ekspert - Monika Pasiewicz+ 11:46: pracownik w podróży służbowej nie musi posiadad A1 
 
[ULA] 11:46: Jest to pytanie teoretyczne, bo na razie nie ma takiej potrzeby, ale powiedzmy na 2 
miesiące. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:47: Mamy tylko jedno pytanie oczekujące od uczestnika *ULA+: 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:47: *ULA+ 11:38: Chcemy wysład naszego pracownika (prac.fizyczny) 
na pewien czas do pracy w naszym oddziale w Holandii jakie obowiązki musimy spełnid? 
 
[ULA] 11:44: A co w sytuacji gdyby Holendrzy przyjeżdżali do Polski? 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:48: Proszę o jeszcze jedno - dwa pytania. 
 
[Ekspert - Monika Pasiewicz+ 11:48: Holendrzy, którzy będą przebywad w Polsce ok 2 mc powinni 
posiadad A1 (wyłączenie obowiązku ub.społ w Polsce) i co do zasady będą opodatkowani w Holandii, 
jeżeli nadal Holenderska firma będzie im wypłacad wynagrodzenie ">" 
 
*Sylwia+ 11:49: Gdzie szukad informacji związanych z oddelegowaniem pracowników za granicę? 
 
[Ekspert - Monika Pasiewicz] 11:51: Prawo pracy: 1. Kodeks pracy - art 29 i 42 par 4 k.p. + 
ustawodawstwo krajowe Paostwa delegowania. ZUS rozporządzenie w zakresie ustawodawstwa 
właściwego, podatek odpowiednia umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. 



 

strona 11 z 12 

 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:51: Dziękuję. Wciąż mamy czas na jedno-dwa pytania. 
 
*Główny+: guziczek10 wyszedł o godz. 11:52 
 
*Araf+ 11:54: Dzieo dobry, proszę mi powiedzied jak obecnie wygląda zatrudnianie Polaków czy raczej 
Polek w Niemczech jako "au pair" 
 
[Ekspert - Monika Pasiewicz+ 11:56: Może byd Pani zatrudniona na podstawie umowy o pracę">" 
 
*Główny+: polluxola wyszedł o godz. 11:56 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:56: Zapraszam do zadania ostatniego pytania. 
 
*ADCc + 11:57: nasz pracownik, który jest obywatelem Niemiec pracuje w trzech paostwach UE 
jednocześnie. Który pracodawca powinien płacid składki na ubezpieczenie społeczne ? 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:57: Pytanie od *ADDc+ było ostatnim zadanym podczas czatu. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:58: Oczekujemy na odpowiedź na pytania: 
 
[Ekspert - Monika Pasiewicz+ 11:58: Ważna będzie ilośd wykonywania pracy 25% w kraju 
zamieszkania ">" 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:59: przepraszam, powinnam dodad na "to" pytanie: 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:59: Czas naszego spotkania kooczy się. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:59: Szanowni Paostwo – bardzo dziękuję za udział w dzisiejszej 
rozmowie. 
 
[Ekspert - Monika Pasiewicz+ 11:59: Wówczas będzie obowiązywało miejsce zamieszkania ">" 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:59: Jeżeli mają Paostwo dodatkowe pytania w sprawie 
MIĘDZYNARODOWEGO STOSUNKU PRACY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZASAD 
RZĄDZĄCYCH W UNII EUROPEJSKIEJ, to prosimy je kierowad na adres mailowy: eic@darr.pl. Pytanie 
przyjmujemy tylko w dniu dzisiejszym do godziny 16:00. 
 
*ADCc + 11:59: Dziękuję za wszystkie informacje, jakie od Pani otrzymaliśmy. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 12:00: Jeżeli interesują Paostwa 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 czy też z Punktem Konsultacyjnym. Pytania można wysyład do nas poprzez stronę 
internetową: www.darr.pl (ikonka ZADAJ PYTANIE KONSULTANTOWI w lewym pasku): 
http://www.darr.pl/form.html 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:00: Zapis dzisiejszej rozmowy zostanie zamieszczony na stronie 
www.darr.pl w zakładce: Enterprise Europe Network / Czaty internetowe / Archiwum czatów w 
przyszłym tygodniu. Szczególnie zapraszam tam osoby, które przyłączyły się do nas w trakcie trwania 
rozmowy i nie miały możliwości zapoznad się z wszystkimi pytaniami/odpowiedziami. 
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[Moderator – Barbara Buryta+ 12:00: Pragnę Paostwa poinformowad, że w ramach projektu 
Enterprise Europe Network West Poland organizujemy 36 czatów. Dzisiejszy był TRZYDZIESTYM z 
serii. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 12:00: Informacje o poprzednich czatach można znaleźd na stronie 
www.darr.pl w zakładce: Enterprise Europe Network / Czaty internetowe / ARCHIWUM CZATÓW. 
Więcej informacji na stronie: http://www.darr.pl/?id=170 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 12:00: Prosimy Paostwa o sugestie w zakresie tematyki czatów / 
ekspertów, które powinnyśmy dla Paostwa przygotowad. Sugestie prosimy kierowad na adres 
mailowy: eic@darr.pl 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 12:00: Kolejny trzy czaty zostaną zorganizowane w październiku br. na 
następujące tematy: 
* NARODOWE CENTRUM BADAO I ROZWOJU – WSPARCIE DLA MSP UCZESTNICZĄCYCH W 
PROJEKTACH BADAWCZYCH 
* EKOZARZĄDZANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE (EMAS)  
* POMOC PUBLICZNA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 12:00: Szczegółowe informacje w sprawach tych czatów oraz kolejnych 
zostaną zamieszczone na stronie www.darr.pl oraz Portalu Innowacje (www.pi.gov.pl). 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 12:01: Czaty są organizowane przez Europejską Sied Wsparcia dla 
biznesu - Enterprise Europe Network West Poland. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 12:01: Sied 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 paostwa. Więcej informacji na temat Sieci: 
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 12:01: Organizator czatu: Ośrodek Enterprise Europe Network – 
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (www.darr.pl) 
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