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PPK dla cudzoziemców i Polaków pracujących zagranicą
Przepisy o pracowniczych planach kapitałowych nie dzielą uczestników ze względu na obywatelstwo.
Znaczenia nie będzie miało nawet wykonywanie pracy w naszym kraju, a jedynie podleganie polskim
ubezpieczeniom społecznym

PrenuMerata:

©℗

Posiadając A1, Ukrainiec nie musi podlegać
ubezpieczeniom w innym państwie UE
Zaświadczenie A1 potwierdza, że dana osoba podlega ubezpieczeniom społecznym w kraju, w którym dokument został
wydany, nawet jeśli wykonuje pracę w innym kraju Unii Europejskiej. Jedną z najbardziej problematycznych kwestii
związanych z tym zaświadczeniem są warunki jego wydawania dla cudzoziemców pochodzących z państw trzecich,
a więc nienależących do UE. Problem ten szeroko opisywaliśmy. Dotyczy on przede wszystkim kierowców z np. Ukrainy
lub Białorusi, którzy potrzebują tego zaświadczenia, pracując dla polskich firm na terenie innych krajów UE. Posiadając
A1, nie muszą podlegać ubezpieczeniom na terenie innych
państw UE. Oznacza to, że ich przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na polskie ubezpieczenie emerytalno-rentowe będzie stanowił też podstawę do obliczenia
wysokości wpłaty na PPK. Mogą oni uczestniczyć w planach
kapitałowych na takich samych zasadach jak Polacy. ©℗ JŚ

łecznych z różnych krajów, ponieważ co do zasady pracownik
delegowany pozostaje nadal objęty systemem zabezpieczenia
społecznego swojego kraju pochodzenia. W tym celu pracodawca lub pracownik musi złożyć wniosek o zaświadczenie A1
w zakładzie ubezpieczeń społecznych w kraju pochodzenia
pracownika. Potwierdza ono,
że dana osoba podlega ubezpieczeniom społecznym w kraju
jego wydania, a co za tym idzie
– nie podlega im w kraju wykonywania pracy (delegowania). Zaświadczenie zachowuje
ważność tylko przez 24 miesiące, a więc jeśli oddelegowanie
do innego kraju UE trwa dłużej, to pracownik może przenieść się do systemu zabezpieczenia społecznego w kraju, do
którego został oddelegowany
lub ubiegać się o przedłużenie
okresu ważności swojego formularza zabezpieczenia społecznego, aby nadal być objętym
zabezpieczeniem społecznym
w swoim kraju pochodzenia.
Oznacza to, że pracownik de-

legowany do Polski legitymujący się zaświadczeniem A1, nie
opłacając składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
w Polsce, nie jest osobą zatrudnioną w rozumieniu przepisów
ustawy o PPK, a w konsekwencji taka osoba nie jest obligatoryjnie zapisywana do PPK i za
taką osobę nie są dokonywane
przed podmiot zatrudniający
wpłaty podstawowe. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że znajduje się ona
poza systemem PPK.
Mechanizm opisany wyżej
znajdzie odpowiednio, ale na
zasadzie a contrario, zastosowanie w przypadku polskich
pracowników delegowanych
do pracy zagranicą. Jeśli będą
się oni legitymować odpowiednim formularzem A1, to pozostaną w polskim systemie
zabezpieczenia społecznego
i będą otrzymywali wynagrodzenie w rozumieniu definicji zawartej w ustawie o PPK
i w konsekwencji będą mogli
uczestniczyć w PPK na zasadach ogólnych.
©℗

Pisaliśmy o tym...
n „Jest powód, aby ZUS ułatwił wydawanie zaświadczeń A1 cudzoziemcom”
– Tygodnik Gazeta Prawna z 1–3 marca 2019 r., DGP nr 43.
n „O składki branża transportowa zapyta fiskusa. ZUS scedował swoje
obowiązki” – Tygodnik Gazeta Prawna z 8–10 czerwca 2018 r., DGP nr 110.

C12

C11

Jest powód, by ZUS
ułatwił uzyskanie
zaświadczeń A1 Rząd liberalizuje
ziemią rolną.
cudzoziemcom obrót
Deweloperzy się cieszą.
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Topolska
karolina.topolska@
infor.pl
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zy ZUS zmieni swoje stanowisko i zaświadczenia A1 dla
cudzoziemców spoza Unii Europejskiej będzie można uzyskać łatwiej niż dotychczas?
Nad tym zastanawiają się dziś przedsiębiorcy z branży transportowej i prawnicy
z nią związani, bo to ich przede wszystkim dotyczy problem. A to dlatego, że
ten właśnie sektor swoich pracowników (kierowców zatrudnionych w transporcie międzynarodowym) rekrutuje
również spośród obcokrajowców zza
wschodniej granicy.
Pytania o zmianę dotychczasowej interpretacji, a w ślad za tym również i praktyki wydawania zaświadczeń
A1 – które to dokumenty potwierdzają fakt podlegania pod system ubezpieczeń społecznych w danym kraju, np.
w Polsce – nasuwają się same. A to za
sprawą niedawnego wyroku Trybunału
Sprawiedliwości UE w sprawie Rosjanina D. Balandina i Ukraińca I. Łukaszenki. Unijne przepisy stanowią bowiem,
że A1 może dostać tylko cudzoziemiec,
który legalnie zamieszkuje w państwie
członkowskim UE. Owo legalne zamieszkanie TSUE zinterpretował jednak ostatnio zupełnie inaczej, niż czyni to ZUS.
W ocenie unijnego trybunału nie liczy
się to, jak długo dana osoba przebywa
w Polsce ani czy tu znajduje się jej centrum (ośrodek) interesów życiowych.
Z kolei według wytycznych, ustalonych
w ubiegłym roku przez ZUS po konsultacjach z Ministerstwem Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej, niezależnie od zalegalizowania pobytu (przez uzyskanie zezwolenia administracyjnego lub
wizy) do celów wydania zaświadczenia
A1 wymaga się także, aby obcokrajowiec
legitymował się certyﬁkatem rezydencji. A ten jest wydawany przez urzędy
skarbowe na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób ﬁzycznych,
które to z kolei wymagają – a jakże – aby
cudzoziemiec miał w Polsce ośrodek interesów życiowych albo zamieszkiwał
u nas ponad 183 dni w roku podatkowym. Zdaniem ekspertów nasze dotychczasowe podejście jest nie do pogodzenia
z najnowszą wykładnią unijnego trybunału. Ale czy ZUS podzieli ten pogląd? To
wciąż niewiadoma – nadal czekamy na
stanowisko zakładu w tym zakresie.
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Po wyroku TSUE
czas na zmianę
wytycznych

Mogłoby się wydawać, że ZUS w sprawie
zaświadczeń A1 dla cudzoziemców spoza
UE powiedział już ostatnie słowo, ustalając w maju 2018 r. nowe zasady wydawania tych dokumentów. Zgodnie z tymi
regułami urzędnicy przestali prowadzić
drobiazgowe, krytykowane często przez
przedsiębiorców postępowania w sprawie
ustalenia legalnego miejsca zamieszkania obcokrajowców i zaczęli opierać się na
certyﬁkacie rezydencji podatkowej (pisaliśmy o tym w Tygodniku Gazeta Prawna
z 6-8 czerwca 2018 r.). Jednak już wtedy
ZUS sygnalizował, że dopiero co przedstawione zasady mogą niedługo ulec zmianie, bo na rozstrzygnięcie w Trybunale
Sprawiedliwości Unii Europejskiej czeka

Pisaliśmy o tym...

Dziennik Gazeta Prawna, 8–10 czerwca 2018 TGP nr 20 (125) / DGP nr 110 (4760)

Raad van bestuur van de Sociale Verzekeringsbank
przeciwko
D. Balandinowi,
I. Łukaszence,
Holiday on Ice Services BV
Pytanie: Czy art. 1 rozporządzenia nr 1231/2010 należy interpretować w ten sposób,
że obywatele państw trzecich zamieszkujący poza terytorium Unii Europejskiej,
jednakże tymczasowo wykonujący na terytorium różnych państw członkowskich
pracę na rzecz pracodawcy mającego siedzibę w Niderlandach, mogą powoływać się
na rozporządzenie nr 883/2004 (tytuł II) i rozporządzenie nr 987/2009?
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areszcie! Takie reakcje pojawiły się, gdy Zakład
Ubezpieczeń Społecznych
opublikował w środku majówki ujednolicone zasady
wydawania zaświadczeń A1. Ale czy to
wydawania
dobr
na pewno krok w dobrym
kierunku?
Zdaniem ekspertów – niekoniecznie.
tra
Dotychczas ﬁrmy transportowe
skarżyły się, że ZUS utrudnia ich wydawanie dla Ukraińców, bo rzekomo nie
mieszkają na stałe w P
Polsce. Sam ZUS
zasłaniał się niejasnymi przepisami
europejskimi. Resort pracy podjął
D2 się
interpr
więc stworzenia interpretacji
na tyle
przejrzystej, aby nikt już nie miał żadnych wątpliwości, jak można takie zaświadczenie otrzymać. Tymczasem
pojawił i to poważwątpliwości się pojawiły
ne. Najczęściej kwestionowane jest to,
że na potwierdzenie za
zamieszkania cudzoziemca w Polsce nowe zasady wymagają przedstawienia jego certyﬁkatu
rezydencji podatkowej wydanego przez
skarbowy Pytany przez
polski urząd skarbowy.
nas ZUS problemu nie widzi. Jak zapewnia, takie rozwiązanie było szeroko
konsultowane, a sama branża nie zgłaszała zastrzeżeń.
Zastrzeżenia mają jednak prawnicy. Ich zdaniem to nic innego, jak
przerzucenie decyzji tak naprawdę na
Sko do potwierurzędy skarbowe. Skoro
dzenia miejsca zamiesz
zamieszkania potrzebcertyf
ny będzie tylko certyfikat
rezydencji,
to w efekcie od fiskusa będzie zalewy
żało, czy A1 zostanie wydana
czy nie.
– A tak być nie powinno, bo przepisy
podatkowe nie mają przecież zastosowania do zabezpieczenia społecznego – mówią eksperci. Jednak na ten
argument organ zdaje się być głuchy.
Rozważania prawników w tym zakresie ZUS wydaje się postrzegać
jako akademickie dyskusje. Kto ma
powiedz
rację, trudno powiedzieć.
Zresztą odznaczeni drugorzędpowiedź ma znaczenie
ne. Najważniejsze pytanie bowiem
brzmi – czy pracodawcy szybciej i łatwiej uzyskają A1 dla swoich pracowskarb
ników? Czy urzędy skarbowe
będą
mniej skrupulatne w sprawdzaniu,
rzeczywiśc mieszka obgdzie i jak rzeczywiście
cokrajowiec? To trudno przewidzieć,
na razie nowe zasady obowiązują dopiero miesiąc.
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By było prościej,
czyli nowe stare
kłopoty
Utyskiwania ﬁrm transportowych na
procedurę wydawania zaświadczeń A1
dla ich cudzoziemskich kierowców spowodowały, że ZUS wydał nowe wytyczne
w tej sprawie. Teraz aby udowodnić, że
cudzoziemiec mieszka w Polsce, trzeba
przedstawić certyﬁkat rezydencji
Problemy z zaświadczeniami A1 to hasło,
które wraca jak bumerang. Przedsiębiorcy ciągle skarżą się, że mają kłopoty z ich
uzyskaniem. Ten wydawany przez ZUS dokument udowadnia, że pracownik podlega ubezpieczeniom społecznym w Polsce
i tu są opłacane za niego składki. W przypadku pracowników wykonujących pracę
na terenie kilku krajów Unii Europejskiej
ma to ogromne znaczenie, bo unijne przepisy koordynujące systemy zabezpieczenia społecznego w państwach członkowskich pozwalają wówczas nie opłacać tam
składek. Jeśli pracownicy nie posiadają zaświadczenia A1, to instytucja ubezpieczeniowa z innego kraju może nie tylko zażądać składek zgodnie z obowiązującymi
tam przepisami, ale nawet nałożyć karę za
brak takiego dokumentu (jak to się dzieje
np. we Francji).
Dla ﬁrm transportowych, bo to przede
wszystkim one uskarżają się na trudną współpracę z ZUS, uzyskanie takiego
dokumentu dla swoich kierowców jest
więc kluczowe dla funkcjonowania. O ile
w przypadku obywateli polskich kryteria uzyskania A1 są jasne i zaświadczenia – są wydawane bez większych problemów, o tyle w przypadku coraz częściej
zatrudnianych kierowców z krajów spoza
UE (przede wszystkim z Ukrainy) sytuacja
nie jest już tak prosta. Przedsiębiorcy sygnalizują, że nieprecyzyjne przepisy europejskie są różnie interpretowane przez
poszczególne oddziały ZUS. Zasady te zostały ostatnio ujednolicone i opublikowanie na stronie internetowej ZUS pod hasłem: „Ustalanie miejsca zamieszkania
w przypadku obywateli państw trzecich
– zmiana zasad od 2 maja 2018 r.”. Jak się
dowiedzieliśmy, są one efektem pracy kilku resortów pod kierownictwem Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej.
Teraz o wydaniu A1 tak naprawdę zdecyduje nie ZUS, a… urzędy skarbowe. Bo to
one wydają certyﬁkaty rezydencji, których
dostarczenie będzie konieczne, by zdobyć
dla cudzoziemców A1.
Eksperci zauważają, że owszem zasady będą już jednolite dla wszystkich, ale
nie oznacza to, że zaświadczenie będzie
łatwiej uzyskać. Zdaniem Łukasza Kucz-

kowskiego, radcy prawnego, partnera
w kancelarii Raczkowski Paruch, nowe
zasady nie tylko nie gwarantują rozwiązania problemu wydawania „A-jedynek”
dla cudzoziemców, a wręcz mogą cały proces utrudnić.

Jak było dotychczas
Zacznijmy jednak od początku. Otóż pracownicy pochodzący z UE podlegają wspólnym przepisom europejskim dotyczącym
ubezpieczeń społecznych. Chodzi tu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia
2004 r. w sprawie koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego (Dz.Urz. UE
L 166, s. 1 z 30 kwietnia 2004 r.) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 987/2009 z 16 września
2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie
koordynacji systemów zabezpieczenia
(Dz.Urz. UE L 284, s. 1 z 30 października
2009 r.). Jednak regulacje te są stosowane
także
do obywateli
państw
trzecich,
Dziennik
Gazeta Prawna,
wna, 27
października
paździ a więc
2014 nr 208 (3849)
spoza UE. Pozawala na to rozrządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1231/2010 z 24 listopada 2010 r. rozszerzające rozporządzenie (WE) nr 883/2004
i rozporządzenie (WE) nr 987/2009 na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi rozporządzeniami jedynie ze względu na swoje obywatelstwo
(Dz.Urz. UE L 344, s. 1 z 29 grudnia 2010 r.).
Dzięki temu ostatniemu aktowi cudzoziemcy spoza Unii mogą skorzystać z ogólnej zasady, zgodnie z którą jeśli pracownik
podlega ubezpieczeniu w jednym kraju
UE, to nie podlega im już w innych krajach – chociażby nawet spełniał do tego
warunki określone w tamtejszych przepisach. Aby to jednak było możliwe, pracownicy muszą mieć legalne miejsce zamieszkania na terenie kraju UE.
Na przykładzie Polski wygląda to tak:
jeśli pracownik – cudzoziemiec wykonuje pracę faktycznie na terenie kilku krajów, to jego polski pracodawca może zwrócić się do ZUS o wydanie zaświadczenia
A1 potwierdzającego obowiązek płacenia
składek ubezpieczeniowych i podleganie
ubezpieczeniu w Polsce. I właśnie określenie miejsca zamieszkania stanowiło
dotychczas ogromny problem. ZUS nie
mógł bowiem wydać A1, polegając tylko
na oświadczeniu pracodawcy lub pracownika, że cudzoziemiec rzeczywiście mieszka w Polsce. Sam bowiem musiał zbadać
legalność pobytu obcokrajowca na terytorium naszego kraju.
Przy czym trzeba pamiętać, że legalność
nie oznacza tylko możliwości przebywania
w Polsce, ale także dopuszczalność wykonywania tu pracy lub innej działalności.
W większości przypadków ten drugi warunek był spełniany, zaś podstawą odmowy wydania A1 była nie kwestia legalności
samego pobytu, ale właśnie brak miejsca

Akcjonariusze PKO BP
zagubieni w czasie
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O ZUS w branży
transportowej
zapytamy ﬁskusa

Najem

krótkoterminowy
Hotelarze

Dokument najwyższej wagi
Dlaczego deﬁnicja legalnego miejsca zamieszkania cudzoziemca jest tak ważna,
aby musiał zajmować się nią TSUE? Chodzi tu o osoby spoza UE, które pierwotnie
nie były objęte wspólnymi przepisami unijnymi dotyczącymi ubezpieczeń społecznych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 883/2004 z 29 kwietnia
2004 r. w sprawie koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
nr 987/2009 z 16 września 2009 dotyczące
wykonywania rozporządzenia nr 883/2004
w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia). Oznaczało to chociażby, że nie miała wobec nich zastosowania reguła, zgodnie z którą jeśli podlegali ubezpieczeniom
w jednym kraju UE, to nie podlegali im już
w innych krajach. Przywilej ten zyskali dopiero na mocy rozporządzenia Parlamentu

Wyrok TSUE z 24 stycznia 2019 r. w sprawie C 477/17

„O składki branża
transportowa
zapyta ﬁskusa. ZUS
scedował swoje
obowiązki” – Tygodnik Gazeta Prawna
z 6–8 czerwca 2018 r.
(DGP nr 110).
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sprawa D. Balandin i in. (C-447/17). W wyniku jej rozpatrzenia TSUE miał udzielić odpowiedzi na pytanie prejudycjalne
sądu holenderskiego dotyczące wykładni przepisów europejskich o podleganiu
ubezpieczeniom społecznych przez cudzoziemców spoza UE. 24 stycznia 2019 r.
wyrok wreszcie zapadł. Trybunał podszedł
do kwestii ustalania miejsca zamieszkania bardziej liberalnie niż ZUS i wszystko
wskazuje na to, że zasady wydawania A1
ulegną zmianie po raz kolejny.

i mieszkańcy:
Mamy go dość
Resort sportu:
Zmiany będą,
ale nie tak szybko
Biznes i gminy:
Jesteśmy za,
ale nie wylejmy
dziecka z kąpielą

Artykuł 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1231/2010 z 24 listopada 2010 r. rozszerzającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 i rozporządzenie (WE)
nr 987/2009 na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi rozporządzeniami jedynie ze względu na swoje obywatelstwo, należy interpretować w ten
sposób, że obywatele państw trzecich, tacy jak ci, których dotyczy sprawa w postępowaniu głównym, przebywający i wykonujący tymczasowo pracę w różnych państwach
członkowskich na rzecz pracodawcy mającego siedzibę w danym państwie członkowskim, mogą powoływać się na przewidziane w rozporządzeniu (WE) nr 883/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego i rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 987/2009 z 16 września 2009 r. dotyczącym wykonywania rozporządzenia
nr 883/2004 zasady koordynacji w celu określenia ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego, któremu podlegają, ze względu na to, że przebywają oni i pracują
legalnie na terytorium państw członkowskich.
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D2

Inni prezentu
nie dostaną

Uzyskanie dla obcokrajowca zaświadczenia A1 wymaga najpierw wizyty w urzędzie skarbowym, a potem w organie ubezpieczeń społecznych. Ale po orzeczeniu
unijnego trybunału nie powinno już tak
być. Jeśli ZUS nie zmieni stanowiska,
z niekorzystną decyzją warto iść do sądu,
powołując się przy tym na TSUE
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areszcie! Takie reakcje pojawiły się, gdy Zakład
Ubezpieczeń Społecznych
opublikował w środku majówki ujednolicone zasady
wydawania zaświadczeń A1. Ale czy to
na pewno krok w dobrym kierunku?
Zdaniem ekspertów – niekoniecznie.
Dotychczas ﬁrmy transportowe skarżyły się, że ZUS utrudnia ich wydawanie dla Ukraińców, bo rzekomo nie
mieszkają na stałe w Polsce. Sam ZUS
zasłaniał się niejasnymi przepisami
europejskimi. Resort pracy podjął się
więc stworzenia interpretacji na tyle
przejrzystej, aby nikt już nie miał żadnych wątpliwości, jak można takie zaświadczenie otrzymać. Tymczasem
wątpliwości się pojawiły i to poważne. Najczęściej kwestionowane jest to,
że na potwierdzenie zamieszkania cudzoziemca w Polsce nowe zasady wymagają przedstawienia jego certyﬁkatu
rezydencji podatkowej wydanego przez
polski urząd skarbowy. Pytany przez
nas ZUS problemu nie widzi. Jak zapewnia, takie rozwiązanie było szeroko
konsultowane, a sama branża nie zgłaszała zastrzeżeń.
Zastrzeżenia mają jednak prawnicy. Ich zdaniem to nic innego, jak
przerzucenie decyzji tak naprawdę na
urzędy skarbowe. Skoro do potwierdzenia miejsca zamieszkania potrzebny będzie tylko certyfikat rezydencji,
to w efekcie od fiskusa będzie zależało, czy A1 zostanie wydana czy nie.
– A tak być nie powinno, bo przepisy
podatkowe nie mają przecież zastosowania do zabezpieczenia społecznego – mówią eksperci. Jednak na ten
argument organ zdaje się być głuchy.
Rozważania prawników w tym zakresie ZUS wydaje się postrzegać
jako akademickie dyskusje. Kto ma
rację, trudno powiedzieć. Zresztą odpowiedź ma znaczenie drugorzędne. Najważniejsze pytanie bowiem
brzmi – czy pracodawcy szybciej i łatwiej uzyskają A1 dla swoich pracowników? Czy urzędy skarbowe będą
mniej skrupulatne w sprawdzaniu,
gdzie i jak rzeczywiście mieszka obcokrajowiec? To trudno przewidzieć,
na razie nowe zasady obowiązują dopiero miesiąc.
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By było prościej,
czyli nowe stare
kłopoty

Najem

Utyskiwania ﬁrm transportowych na
procedurę wydawania zaświadczeń A1
dla ich cudzoziemskich kierowców spowodowały, że ZUS wydał nowe wytyczne
w tej sprawie. Teraz aby udowodnić, że
cudzoziemiec mieszka w Polsce, trzeba
przedstawić certyﬁkat rezydencji

Problemy z zaświadczeniami A1 to hasło,
które wraca jak bumerang. Przedsiębiorcy ciągle skarżą się, że mają kłopoty z ich
uzyskaniem. Ten wydawany przez ZUS dokument udowadnia, że pracownik podlega ubezpieczeniom społecznym w Polsce
i tu są opłacane za niego składki. W przypadku pracowników wykonujących pracę
na terenie kilku krajów Unii Europejskiej
ma to ogromne znaczenie, bo unijne przepisy koordynujące systemy zabezpieczenia społecznego w państwach członkowskich pozwalają wówczas nie opłacać tam
składek. Jeśli pracownicy nie posiadają zaświadczenia A1, to instytucja ubezpieczeniowa z innego kraju może nie tylko zażądać składek zgodnie z obowiązującymi
tam przepisami, ale nawet nałożyć karę za
brak takiego dokumentu (jak to się dzieje
np. we Francji).
Dla ﬁrm transportowych, bo to przede
wszystkim one uskarżają się na trudną współpracę z ZUS, uzyskanie takiego
dokumentu dla swoich kierowców jest
więc kluczowe dla funkcjonowania. O ile
w przypadku obywateli polskich kryteria uzyskania A1 są jasne i zaświadczenia – są wydawane bez większych problemów, o tyle w przypadku coraz częściej
zatrudnianych kierowców z krajów spoza
UE (przede wszystkim z Ukrainy) sytuacja
nie jest już tak prosta. Przedsiębiorcy sygnalizują, że nieprecyzyjne przepisy europejskie są różnie interpretowane przez
poszczególne oddziały ZUS. Zasady te zostały ostatnio ujednolicone i opublikowanie na stronie internetowej ZUS pod hasłem: „Ustalanie miejsca zamieszkania
w przypadku obywateli państw trzecich
– zmiana zasad od 2 maja 2018 r.”. Jak się
dowiedzieliśmy, są one efektem pracy kilku resortów pod kierownictwem Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej.
Teraz o wydaniu A1 tak naprawdę zdecyduje nie ZUS, a… urzędy skarbowe. Bo to
one wydają certyﬁkaty rezydencji, których
dostarczenie będzie konieczne, by zdobyć
dla cudzoziemców A1.
Eksperci zauważają, że owszem zasady będą już jednolite dla wszystkich, ale
nie oznacza to, że zaświadczenie będzie
łatwiej uzyskać. Zdaniem Łukasza Kucz-
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O ZUS w branży
transportowej
zapytamy ﬁskusa

kowskiego, radcy prawnego, partnera
w kancelarii Raczkowski Paruch, nowe
zasady nie tylko nie gwarantują rozwiązania problemu wydawania „A-jedynek”
dla cudzoziemców, a wręcz mogą cały proces utrudnić.

Jak było dotychczas
Zacznijmy jednak od początku. Otóż pracownicy pochodzący z UE podlegają wspólnym przepisom europejskim dotyczącym
ubezpieczeń społecznych. Chodzi tu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia
2004 r. w sprawie koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego (Dz.Urz. UE
L 166, s. 1 z 30 kwietnia 2004 r.) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 987/2009 z 16 września
2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie
koordynacji systemów zabezpieczenia
(Dz.Urz. UE L 284, s. 1 z 30 października
2009 r.). Jednak regulacje te są stosowane
także do obywateli państw trzecich, a więc
spoza UE. Pozawala na to rozrządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1231/2010 z 24 listopada 2010 r. rozszerzające rozporządzenie (WE) nr 883/2004
i rozporządzenie (WE) nr 987/2009 na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi rozporządzeniami jedynie ze względu na swoje obywatelstwo
(Dz.Urz. UE L 344, s. 1 z 29 grudnia 2010 r.).
Dzięki temu ostatniemu aktowi cudzoziemcy spoza Unii mogą skorzystać z ogólnej zasady, zgodnie z którą jeśli pracownik
podlega ubezpieczeniu w jednym kraju
UE, to nie podlega im już w innych krajach – chociażby nawet spełniał do tego
warunki określone w tamtejszych przepisach. Aby to jednak było możliwe, pracownicy muszą mieć legalne miejsce zamieszkania na terenie kraju UE.
Na przykładzie Polski wygląda to tak:
jeśli pracownik – cudzoziemiec wykonuje pracę faktycznie na terenie kilku krajów, to jego polski pracodawca może zwrócić się do ZUS o wydanie zaświadczenia
A1 potwierdzającego obowiązek płacenia
składek ubezpieczeniowych i podleganie
ubezpieczeniu w Polsce. I właśnie określenie miejsca zamieszkania stanowiło
dotychczas ogromny problem. ZUS nie
mógł bowiem wydać A1, polegając tylko
na oświadczeniu pracodawcy lub pracownika, że cudzoziemiec rzeczywiście mieszka w Polsce. Sam bowiem musiał zbadać
legalność pobytu obcokrajowca na terytorium naszego kraju.
Przy czym trzeba pamiętać, że legalność
nie oznacza tylko możliwości przebywania
w Polsce, ale także dopuszczalność wykonywania tu pracy lub innej działalności.
W większości przypadków ten drugi warunek był spełniany, zaś podstawą odmowy wydania A1 była nie kwestia legalności
samego pobytu, ale właśnie brak miejsca
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Ważny kraj
odprowadzania składek
Określenie pracownik delegowany oznacza pracownika, który przez ograniczony
okres wykonuje swoją pracę
na terytorium innego państwa
członkowskiego UE niż tego,
w którym zwyczajowo pracuje.
Pracodawca może wysłać pracownika tymczasowo do pracy w innym kraju UE. W okresie oddelegowania taka osoba
będzie co do zasady mogła korzystać z tych samych praw
pracowniczych i warunków
pracy co pracownicy w kraju przyjmującym. Oddelegowanie może trwać tak długo,
jak długo będzie to konieczne
do zrealizowania konkretnego
zadania. Po zakończeniu oddelegowania pracownik musi
wrócić do kraju, z którego go
oddelegowano. Bez względu
na to, jakie prawo stosuje się
w odniesieniu do stosunku
pracy, pracownikom delegowanym gwarantuje się określone uprawnienia, np. minimalne stawki płacy. Ta zasada
nie ma jednak zastosowania
do uzupełniających zakładowych systemów emerytalnych,
a w ten sposób należy traktować PPK.
Jeśli pracownika oddelegowano do innego kraju UE, to
nie musi on posiadać zezwolenia na pracę. Nie jest on również zobowiązany do składania
wniosku o uznanie kwalifikacji
zawodowych. Po przejściu na
emeryturę taka osoba nie będzie musiała mieć do czynienia
z zakładami ubezpieczeń spo-

Zgodnie z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych
utworzenie PPK będzie co do zasady obowiązkowe dla
wszystkich podmiotów zatrudniających (głównie pracodawców). Termin utworzenia PPK został uzależniony przez
ustawodawcę od wielkości danego podmiotu zatrudniającego mierzonej liczbą osób zatrudnionych. I tak największe
z nich, zatrudniające co najmniej 250 osób, są zobowiązane utworzyć PPK w II połowie 2019 r., zaś podmioty mniejsze, zatrudniające między 50 a 249 osób, w I połowie 2020 r.,
a w kolejnych półroczach podmioty odpowiednio mniejsze.
Osoby zatrudnione nie muszą jednak w PPK uczestniczyć
– mogą zrezygnować z dokonywania wpłat do planu, składając odpowiednią deklarację na piśmie swojemu pracodawcy.
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Jak Polak
Przepisy ustawy o PPK nakładają na pracodawców tworzących, a następnie prowadzących PPK obowiązek zapisania
do planu wszystkich osób zatrudnionych spełniających
kryteria przewidziane przez
ustawodawcę. W praktyce są
to dwa warunki: wiek osoby
zatrudnionej oraz podstawa
prawna stosunku łączącego
tę osobę prawną z podmiotem zatrudniającym. Obywatelstwo lub narodowość osoby zatrudnionej nie mają tutaj
żadnego znaczenia. Jeśli więc
cudzoziemiec spełnia wymogi wskazane w ustawie o PPK,
to obowiązkiem podmiotu zatrudniającego jest zapisanie
takiej osoby do planu. Oczywiście obcokrajowiec, tak jak
każda inna osoba zatrudniona, jest uprawniony na zasadach ogólnych do złożenia deklaracji rezygnacji z wpłat do
PPK. W takim przypadku pracodawca nie będzie zobowiązany do naliczenia i odprowadzania do PPK wpłat zarówno tych
finansowanych przez samego
zatrudnionego, jak i przez pracodawcę. W przypadku obcokrajowców obowiązują te same
zasady i terminy co w stosunku do Polaków.
Uczestnictwo danej osoby
w PPK wiąże się z obowiązkiem
dokonywania wpłat podstawowych, które są finansowane tak
przez nią samą (2 proc. wynagrodzenia danej osoby zatrudnionej), jak też przez podmiot
zatrudniający (równowartość
1,5 proc. wynagrodzenia). Podstawą naliczenia tych wpłat
jest wynagrodzenie zdefiniowane jako podstawa naliczenia
składek na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Jeśli dana osoba zatrudniona jest uczestnikiem PPK oraz
osiąga w danym miesiącu kalendarzowym w podmiocie zatrudniającym wynagrodzenie
w rozumieniu przepisów ustawy o PPK, to w jej przypadku
muszą zostać naliczone i prze-

...w przeciwieństwie
do formularza
Kolejny praktyczny problem,
jaki może pojawić się w przypadku zatrudniania cudzoziemców, może dotyczyć rezygnacji z wpłat do PPK.
Ustawodawca wskazał bowiem
jednoznacznie w treści art. 23
ustawy o PPK, że rezygnacja
z dokonywania wpłat przez
osobę zatrudnioną i uczestnika jest możliwa w każdym
czasie, zastrzegając przy tym,
że rezygnacja powinna zostać
dokonana na urzędowym wzorze. Wzór formularza zostanie określony przez ministra
finansów w drodze stosownego
rozporządzenia, które powinno zostać wydane nie później
niż w II kw. 2019 r. Z dostępnego obecnie publicznie projektu tego rozporządzenia wynika, że prawodawca posłuży
się w tym wzorze dokumentu
wyłącznie językiem polskim.
W ten sposób w pewnym stopniu zmusi on osoby zatrudnione, a będące obcokrajowcami
do posługiwania się w zakresie PPK dokumentem w polskiej wersji językowej, mimo
że z przepisów powszechnie
obowiązujących taki obowiązek nie wynika. Jednocześnie
obecne przepisynie zakazują, aby podmiot zatrudniający
w ramach PPK posługiwał się
dokumentami w dwóch wersjach językowych, np. polskiej
i ukraińskiej.

Termin utworzenia zależy od wielkości firmy
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Wprowadzane od 2019 r. pracownicze plany kapitałowe (dalej: PPK) są, jak twierdzi strona rządowa, adresowane do
ponad 11 mln osób świadczących pracę na podstawie różnych tytułów prawnych. Są to
m.in. pracownicy zatrudnieni na podstawie umów o pracę, niektórzy zleceniobiorcy,
członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, a także członkowie rad nadzorczych.
Biorąc pod uwagę globalizację
gospodarki, a co za tym idzie
– otwartość granic, pracodawcy mogą mieć wątpliwości dotyczące chociażby języka, w jakim powinna być sporządzona
umowa o przystąpieniu do PPK
z obcokrajowcem, który świadczy pracę na ich rzecz w Polsce.
Pytania związane z PPK mogą
pojawić się także w przypadku firm delegujących do pracy za granicą.

Umowa nie musi być
po polsku…
Przedsiębiorcy zatrudniający obcokrajowców mogą mieć
przede wszystkim wątpliwość, w jakim języku powinna się odbywać komunikacja
z obcokrajowcami w dokumentach formalnych i informacyjnych w ramach PPK.
Należy podkreślić, że zgodnie
z polskimi przepisami, w tym
w szczególności ustawą o języku polskim, w sprawach z zakresu prawa pracy pracodawca i pracownik powinni się co
do zasady posługiwać językiem
polskim. Zasada ta wynika jednoznacznie z art. 7 ustawy o języku polskim, który stanowi, że
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy wykonywaniu przepisów z zakresu prawa
pracy używa się języka polskiego, jeżeli osoba świadcząca pracę ma miejsce zamieszkania
w Polsce w chwili zawarcia
umowy oraz umowa ma być
wykonana lub wykonywana na
terytorium naszego kraju. Nie
może więc ulegać wątpliwości,
że w przypadku obcokrajowca
zamieszkałego w naszym kraju, z którym pracodawca zawarł umowę określającą jako
miejsce wykonywania pracy
Polskę, taka umowa o pracę
wręcz powinna zostać zawarta w języku polski. Wyjątek od
tej zasady zawiera art. 8 ust. 1b
ustawy o języku polskim, który wskazuje, że umowa o pracę, jak i dokument wynikający
z zakresu prawa pracy mogą
być sporządzone w języku obcym na wniosek osób świadczącej pracę władających tym
językiem, a niebędących obywatelami polskimi, pouczonych uprzednio o prawie do
sporządzenia umowy w języku polskim. W tej sytuacji należy się więc zastanowić, czy
umowy zawierane w ramach
PPK (umowa o zarządzanie
PPK oraz umowa o prowadzenie PPK) są umowami z zakresu prawa pracy i czy w konsekwencji postanowienia ustawy
o języku polskim znajdują do
nich zastosowanie. Podchodząc do przepisów literalnie,
w świetle przepisów ustawy
o PPK, odpowiedź na tak postanowione pytanie będzie
przecząca, bo ustawodawca co
do zasady nie zalicza PPK do
prawa pracy. Przykładem potwierdzającym takie stanowisko jest to, że spory wynikające z umów składających się na
PPK rozstrzygane będą przez
sądy powszechne, a nie sądy
pracy. Należy więc stwierdzić,
że w przypadku PPK nie ma
bezwzględnego wynikającego
z powszechnie obowiązujących
przepisów obowiązku stosowania języka polskiego. Tak więc
teoretycznie możliwe jest stosowanie w każdym zakresie,
np. w treści umów składających się na PPK lub materiałów informacyjnych dla uczestników PPK, języków innych niż
polski, np. angielskiego, ukraińskiego lub niemieckiego.
Ustawa o PPK nie zakazuje bo-

wiem stosowania w relacjach
z uczestnikami PPK innego języka niż język polski.
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kazane obligatoryjne wpłaty do
planu. To, że dana osoba jest
obcokrajowcem, nie ma żadnego znaczenia.

dr Marcin
Wojewódka
radca prawny
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Zapadł ważny wyrok TSUE. ZUS powinien
zmienić praktykę w sprawie zaświadczeń A1
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