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Adnotacje urzędu 

 

Oświadczenie pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP 

Oświadczenie pracodawcy mającego siedzibę w państwie 
członkowskim 

 
Oświadczenie pracodawcy mającego siedzibę w 
państwie niebędącym państwem członkowskim 

 

 Państwo członkowskie to państwo należące do Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia, Lichtenstein i Szwajcaria. 

dotyczy pracodawcy mającego siedzibę oraz prowadzącego znaczną działalność gospodarczą  

w innym państwie: 

a) z którego terytorium kieruje tymczasowo pracownika do pracy na terytorium RP: 

 w związku z realizacją umowy zawartej przez tego pracodawcę z podmiotem prowadzącym działalność na 
terytorium RP 

 w oddziale lub przedsiębiorstwie należącym do grupy przedsiębiorstw, do której należy ten pracodawca, 
prowadzącym działalność na terytorium RP,  

 jako podmiot, będący agencją pracy tymczasowej albo agencją wynajmującą personel, który skierował do 
pracodawcy użytkownika osobę pozostającą pracownikiem tego podmiotu przez cały okres skierowania 

 
b) będącego podmiotem, który jako agencja pracy tymczasowej albo agencja wynajmująca personel skierował 

do pracodawcy użytkownika osobę pozostającą pracownikiem tego podmiotu przez cały okres skierowania, 
w przypadku gdy pracodawca użytkownik na terytorium tego samego lub innego państwa członkowskiego 
następnie kieruje tymczasowo tego pracownika do pracy na terytorium RP  

1. Instrukcja wypełnienia dokumentu 

1. Wypełnij WIELKIMI literami. 

2. Pola wyboru oznaczaj  lub . 

3. Wypełniaj kolorem czarnym lub niebieskim. 

4. 
Oświadczenie złóż w języku polskim lub w języku angielskim w formie 
pisemnej w postaci papierowej albo elektronicznej, w tym za 
pośrednictwem Punktu Kontaktowego (www.biznes.gov.pl). 

2. Dane pracodawcy 

   Nazwa  

  
Numer identyfikacji Podatkowej (NIP)   

  Jeśli posiadasz. 

Inny numer identyfikacyjny uzyskany 
dla celów podatkowych albo 

ubezpieczeniowych 

 

  Jeśli nie posiadasz numeru NIP. 

 1. Adres siedziby przedsiębiorstwa delegującego lub miejsca 
zamieszkania pracodawcy będącego osobą fizyczną 

  Państwo  

  
Miejscowość  
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Ulica  

   
Nr domu   Nr lokalu  

   
Kod pocztowy  

   
Poczta  

 2. Dane kontaktowe pracodawcy 

   Numer telefonu służbowego  

   
Adres służbowej poczty elektronicznej  

 3. Adres korespondencyjny pracodawcy (należy wypełnić jeśli jest inny 
niż wskazany powyżej) 

  Państwo  

  
Miejscowość  

   
Ulica  

   
Nr domu   Nr lokalu  

   
Kod pocztowy  

   
Poczta  

3. Treść oświadczenia 

      Przewidywana liczba pracowników 
delegowanych na terytorium RP  

  Dane pracowników delegowanych na terytorium RP należy wpisać w 
tabeli stanowiącej załącznik do oświadczenia (oddzielnie dla każdego 
miejsca pracy pracowników delegowanych). 

Przewidywana data rozpoczęcia 
delegowania pracowników na terytorium 

RP 

 

 

Przewidywana data zakończenia 
delegowania pracowników na terytorium 

RP 

 

 

Charakter usług uzasadniający 
delegowanie (sektor działalności 

usługowej przedsiębiorstwa) 

 

 1a. Dane osoby przebywającej na terytorium RP upoważnionej do 
pośredniczenia w kontaktach pracodawcy mającego siedzibę 
w państwie członkowskim z Państwową Inspekcją Pracy (adres na 
terytorium RP)  

lub  

1b. Dane osoby przebywającej na terytorium RP, działającej w 
imieniu pracodawcy mającego siedzibę w państwie niebędącym 
państwem członkowskim i upoważnionej do jego reprezentowania 
wobec Państwowej Inspekcji Pracy (adres na terytorium RP)  
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   Imię 
 

   
Nazwisko  

   
Miejscowość  

   
Ulica  

   
Nr domu   Nr lokalu  

   
Kod pocztowy  

   
Poczta  

  
Numer telefonu służbowego  

  
Adres służbowej poczty elektronicznej  

 2. Miejsce przechowywania dokumentów delegowanych 
pracowników (na terytorium RP) 

   Nazwa miejsca przechowywania  

  
Województwo  

   
Miejscowość  

   
Ulica  

   
Nr domu   Nr lokalu  

   
Kod pocztowy  

   
Poczta  

 3. Dane pracodawcy użytkownika, tj. pracodawcy, do którego 
agencja pracy tymczasowej lub agencja wynajmująca personel 
kieruje pracownika do wykonywania pracy tymczasowej i który 
wyznacza temu pracownikowi zadania oraz kontroluje ich 
wykonanie (należy wypełnić jeżeli pracownik delegowany na terytorium RP 

ma wykonywać pracę na rzecz polskiego pracodawcy użytkownika) 

   Nazwa  

  
Numer identyfikacji Podatkowej (NIP)  

 
 Jeśli posiadasz. 

Inny numer identyfikacyjny uzyskany 
dla celów podatkowych albo 

ubezpieczeniowych 

 

  Jeśli nie posiadasz numeru NIP. 

   
Województwo  

  

  Miejscowość  

   
Ulica  
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Nr domu   Nr lokalu  

   
Kod pocztowy  

   
Poczta  

  
Numer telefonu służbowego  

  
Adres służbowej poczty elektronicznej  

   
 

3a. Dane pracodawcy użytkownika, tj. pracodawcy, do którego 
agencja pracy tymczasowej lub agencja wynajmująca personel 
kieruje osobę pozostającą pracownikiem tego podmiotu przez cały 
okres skierowania, w przypadku gdy pracodawca użytkownik na 
terytorium tego samego lub innego państwa członkowskiego 
następnie kieruje tymczasowo tego pracownika do pracy na 
terytorium RP (należy wypełnić jeżeli pracownik delegowany na 
terytorium RP ma wykonywać pracę na rzecz polskiego podmiotu 

korzystającego z usług zagranicznego pracodawcy użytkownika ) 

   Nazwa   

  
Numer identyfikacji Podatkowej (NIP)  

  Jeśli posiadasz. 

Inny numer identyfikacyjny uzyskany 
dla celów podatkowych albo 

ubezpieczeniowych 

 

  Jeśli nie posiadasz numeru NIP. 

   
Państwo  

    
Miejscowość  

   
Ulica  

   
Nr domu   Nr lokalu  

   
Kod pocztowy  

   
Poczta  

  
4. Dane pełnomocnika (jeśli został ustanowiony) 

   Imię  

   
Nazwisko  

   
Miejscowość  

   

   
Ulica  

   
Nr domu   Nr lokalu  

   
Kod pocztowy  

   
Poczta  
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5. Podstawa prawna 

Art. 24 ust. 3 i 4 w związku z ust. 6 oraz art. 26 ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. 

6. Załączniki 
 

brbr   1.  Dane pracowników delegowanych na terytorium RP 

  Wpisz ile dołączasz załączników. 

2. Dokument pełnomocnictwa, o ile został ustanowiony pełnomocnik 

    
3. Opłata z tytułu udzielenia pełnomocnictwa, o ile został ustanowiony 

pełnomocnik 

7. Dane osoby składającej oświadczenie 

   Imię  

   
Nazwisko  

   
Miejscowość  

   
Data   -   -     

  Data w formacie DD-MM-RRRR 

Podpis 
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ZAŁĄCZNIK NR …. - Dane pracowników delegowanych na terytorium RP (należy wypełnić dla każdego adresu miejsca pracy pracowników delegowanych) 

Adres miejsca pracy pracowników delegowanych na terytorium RP 

Województwo Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu 

     

 

Dane pracowników delegowanych na terytorium RP 

L.p. Imię Nazwisko Data urodzenia Obywatelstwo 

1. 
 
 

   

2. 
 
 

   

3. 
 
 

   

4. 
 
 

   

5. 
 
 

   

6. 
 
 

   

7. 
 
 

   

8. 
 
 

   

9. 
 
 

   

10. 
 
 

   

11. 
 
 

   

12. 
 
 

   

13. 
 
 

   

14. 
 
 

   

15. 
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