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Informacja dotycząca delegowania pracowników w 
branży transportowej / przewozowej 

z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii 
Regulacje związane z prawem pracy 

Już od 1 maja 2011 w Austrii obowiązują regulacje dotyczące dumpingu 
płacowego i społecznego dla wszystkich branż, również dla branży 
transportowej.  

Z dniem 1 stycznia 2017 dotychczasowe ustawowe postanowienia zostały 
merytorycznie w niewielkim stopniu zmienione. Znajdują się one w ustawie o 
zwalczaniu dumpingu płacowego i społecznego (Lohn- und Sozialdumping-
Bekämpfungsgesetz (LSD-BG), Bundesgesetzblatt BGBl. I Nr. 44/2016).  

Niniejsza informacja odnosi się do delegowania pracowników do Austrii w celu 
świadczenia usług transportowych. Przekazania (udostępnienie pracowników 
osobom trzecim) nie są przedmiotem tej informacji.  

Status pracownika określa się według prawa austriackiego.  

Ta informacja odnosi się zarówno do przewozu towarów, jak i do przewozu osób. 
Uzupełnia ogólne informacje strony internetowej www.entsendeplattform.at  

Pojęcie delegowania	

Delegowanie do Austrii zakłada, że zwykłe miejsce pracy pracownika nie 
znajduje się w Austrii. Nie ma znaczenia, czy w Austrii jest zleceniodawca; 
delegowanie może mieć miejsce również bez zleceniodawcy w Austrii.  

Delegowania w sensie powyższej ustawy (LSD-BG) są to w szczególności 
następujące konstelacje:  

• Kabotaż (załadunek i rozładunek następują w Austrii) 
• Transport docelowy do Austrii (załadunek następuje poza Austrią, 

rozładunek następuje w Austrii), również dla zleceniodawcy poza Austrią  
• Transport wychodzący z Austrii, realizowany przez nieaustriackie 

przedsiębiorstwa (załadunek następuje w Austrii, rozładunek następuje 
poza Austrią), również dla zleceniodawcy poza Austrią  

http://www.entsendeplattform.at


• Powyższy wykaz należy stosować także do przewozu osób (okazjonalne 
usługi transportowe, transport liniowy, zasadniczo także turystyczne 
przemieszczanie się z celami / destynacjami wewnątrz Austrii) 

Również transport nieregularny czy jednorazowy podlega pod pojęcie 
delegowania.  

Przykłady delegowania:  

• Przewóz narciarzy do Austrii  
• Podróż turystyczna rozpoczyna się w kraju A, następnie prowadzi przez 

Austrię i kończy ponownie w kraju A (wycieczka objazdowa po Austrii) 

Nie są delegowaniami w sensie powyższej ustawy (LSD-BG) w szczególności: 

• Tranzyt w przewozie towarów i w przewozie osób (w Austrii nie następuje 
ani załadunek ani rozładunek towarów, jak również nie następuje ani 
początek ani koniec podróży osób; celem transportu nie jest przewóz 
towarów czy osób do Austrii, przejazd po terenie Austrii jest raczej 
koniecznością w osiągnięciu właściwego celu)   
  

• Sprzedawca/wynajmujący/producent/obrabiający/sam właściciel 
dostarcza przez swoich pracowników własnymi (wynajętymi, 
leasingowanymi) pojazdami sprzedane/wynajęte/wyprodukowane/
wymagające obróbki towary do Austrii, przy czym transport towarów 
stanowi pomocniczą działalność w ramach całego przedsięwzięcia. 
Maksymalna dopuszczalna masa pojazdów nie jest istotna.  

• Kupujący/najemca/obrabiający/sam właściciel odbiera przez swoich 
pracowników własnymi (wynajętymi/leasingowanymi) pojazdami 
zakupione/najęte/wymagające obróbki/obrobione towary z Austrii, przy 
czym przewóz towarów stanowi działalność pomocniczą w ramach jego 
całego przedsięwzięcia. Maksymalna dopuszczalna masa całkowita pojazdu 
nie jest istotna.  

• W trakcie transportu pomiędzy zakładami tego samego 
przedsiębiorstwa własne towary (własna siła robocza) są dostarczane 
(przewożone) przez własnych pracowników do Austrii lub odbierane z 
Austrii, przy czym przewóz towarów (przewóz osób) stanowi działalności 
pomocniczą w ramach całego przedsięwzięcia. Maksymalna dopuszczalna 
masa całkowita pojazdu nie jest istotna.  

• Turystyczne przemieszczanie się (transport osób) z celami/ destynacjami 
wewnątrz Austrii, o ile 
° cele / destynacje podróży turystycznych są poza Austrią, i poza krajem, 
w którym podróż zaczyna się, a także 



° żadne osoby nie są zabierane w Austrii ani też nie kończą swojej podróży 
w Austrii 

Przykład niedelegowania:  

Podróż turystyczna rozpoczyna się w kraju A, prowadzi przez Austrię i kończy się 
w kraju B.  

  

Obowiązki 

• Przestrzeganie austriackiej płacy minimalnej zgodnie z postanowieniami 
układu zbiorowego  

• Zgłoszenie delegowania (formularz ZKO	3) 

• Posiadanie	następujących	dokumentów	w	celu	okazania	–	zasadniczo	w	pojeździe:	 
° Zgłoszenie 
° Dokumenty dotyczące zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego 
° Dokumenty płacowe 
° W przypadku obywatelstwa państwa trzeciego pracownika pozwolenie na 
pracę 

Przestrzeganie austriackiej płacy minimalnej zgodnie z 
postanowieniami układu zbiorowego 

• W branży przewozu towarów (tzn. w przypadku przewozu towarów 
pojazdami samochodowymi) pracowników obowiązuje układ zbiorowy dla 
działalności gospodarczej w zakresie przewozu towarów (Kollektivvertrag 
für das Güterbeförderungsgewerbe). Pracownicy z przedsiębiorstw, które 
przewóz towarów wykonują wyłącznie pojazdami samochodowymi, których 
dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3.500 kg, muszą przestrzegać 
postanowień układu zbiorowego dla działalności gospodarczej w zakresie 
małego transportu (Kollektivvertrag für das Kleintransportgewerbe). 

• W branży przewozu osób należy przestrzegać postanowień układu 
zbiorowego dla prywatnych przedsiębiorstw autobusowych 
(Kollektivvertrag für private Autobusbetriebe) z jednej strony, natomiast w 
przypadku przedsiębiorstw taksówkowych miarodajne dla pracowników 
byłyby postanowienia układu zbiorowego dla działalności gospodarczej w 
zakresie przewozu osób samochodami osobowymi (Kollektivvertrag für das 
Personenbeförderungsgewerbe mit PKW).  

Dla przedsiębiorstwa, które nie należy do branży przewozu osób lub towarów, 
lecz jako część swojej działalności w innej branży prowadzi również 
transport, miarodajny jest z reguły obowiązujący dla danej branży układ 

https://www4.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=fe66cedb506e495c94b3e826701443e5&pn=B461f73088ab946fe9bd1d1cce573d81a
http://www.kollektivvertrag.at/kv/gueterbefoerderungsgewerbe-arb/gueterbefoerderungsgewerbe-rahmen/4207253
http://www.kollektivvertrag.at/kv/kleintransportgewerbe-arb/kleintransportgewerbe-rahmen/4206722?term=kleintransportgewerbe
http://www.kollektivvertrag.at/kv/private-autobusbetriebe-arb-ang/private-autobusbetriebe-rahmen/4003216?language=de
http://www.kollektivvertrag.at/kv/personenbefoerderungsgewerbe-mit-pkw-taxi-wien-arb/personenbefoerderungsgewerbe-mit-pkw-taxi-rahmen/4022846?language=de&term=taxi


zbiorowy. Należy zauważyć, że pewne transporty w ramach działalności 
przedsiębiorstwa nie są delegowaniami (patrz akapit „Begriff der Entsendung” 
Pojęcie delegowania). Wszystkie układy zbiorowe znajdują się na stronie: 
www.kollektivvertrag.at.  

Zgodna z postanowieniami układu zbiorowego płaca minimalna obowiązuje cały 
czas pracy. Czas pracy w przewozie towarów i przewozie osób oznacza dla 
kierowców czas prowadzenia pojazdów, czas pozostałych świadczeń pracy (jak 
choćby czynności załadunkowe / czynności rozładunkowe) i czas gotowości do 
pracy bez przerw na odpoczynek (jak choćby czekanie przy załadunku / 
rozładunku przez inne osoby).  

Także puste przejazdy wewnątrz Austrii są czasem pracy, podlegającym 
zasadniczo obowiązkowi zgłaszania w ramach delegowania (jak choćby przy 
transporcie docelowym po rozładunku powrót do granicy lub przy transporcie 
wychodzącym dojazd do miejsca załadunku lub dojazd przy kabotażu), za które 
należy zapłacić płacę minimalną zgodnie z postanowieniami austriackiego 
układu zbiorowego.   

Puste przejazdy przez Austrię w ramach tranzytu zgodnie z austriackim układem 
zbiorowym nie są czasem pracy, wymagającym zgłoszenia i podlegającym 
wynagrodzeniu. Jeśli tranzyt z powodu kabotażu czy transportu z Austrii za 
granicę jest przerwany lub zakończony, to świadczenie transportowe jest 
jednakże czasem pracy podlegającym zgłoszeniu w ramach delegowania, za 
które należy zapłacić płacę minimalną zgodnie z postanowieniami austriackiego 
układu zbiorowego. Kontynuacja tranzytu po dokonanym kabotażu do 
opuszczenia austriackiego terytorium nie jest delegowaniem, wymagającym 
zgłoszenia.  

Obowiązki meldunkowe 

Zasadniczo każde poszczególne delegowanie w celu wykonania świadczenia 
transportowego w Austrii podlega zgłoszeniu (normalne zgłoszenie). W 
niektórych przypadkach istnieje jednakże możliwość zgłoszenia ramowego 
lub zgłoszenia zbiorowego (patrz poniżej).  

Zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem pracy (niezależnie od tego, 
czy składane jest normalne zgłoszenie, ramowe zgłoszenie czy zbiorowe 
zgłoszenie).  

Rozpoczęcie pracy przy transporcie docelowym i przy transporcie wychodzącym 
następuje przy wjeździe na austriackie terytorium. W przypadku kabotażu 
wystarczy zgłoszenie przed konkretnym rozpoczęciem pracy (przed dojazdem do 
miejsca załadunku).  

Rozpoczęcie pracy przy przewozie osób następuje z momentem wjazdu na 
austriackie terytorium.  

http://www.kollektivvertrag.at


Tak długo, jak długo dla branży transportowej nie będzie oddzielnego formularza, 
obowiązuje ogólny - dla wszystkich branż – formularz ZKO	3.		

Zapisane dane na już dokonanych zgłoszeniach mogą być importowane do 
nowych zgłoszeń, dzięki temu nakład pracy przy wypełnianiu formularza 
zgłoszeniowego będzie znacznie mniejszy.   

Zgłoszenie normalne:   

Jeśli nie byłoby możliwe ramowe zgłoszenie ani zbiorowe zgłoszenie (czy też 
mimo dopuszczalności nie są złożone), należy złożyć normalne zgłoszenie dla 
każdego delegowania, czyli pojedynczy wniosek, przy pomocy formularza ZKO	
3.		

Podczas wypełniania należy zwrócić uwagę na:  

• W punkcie „3. Ansprechperson” (osoba do kontaktu) należy wpisać 
pracownika (kierowcę). Może być również wpisany, posiadający siedzibę w 
Austrii, księgowy, adwokat czy notariusz, jeśli został powołany przez 
pracodawcę. 

• W punkcie „4. (inländischer) Auftraggeber“ (krajowy zleceniodawca) 
należy podać zleceniodawcę, niezależnie od tego, czy znajduje się on w 
Austrii czy poza Austrią. 
Przykład: w przypadku wycieczki objazdowej, którą organizuje biuro 
podróży lub szkoła, należy podać biuro podróży lub szkołę, jako 
zleceniodawcę.  

• Jeśli w okazjonalnym transporcie, przewożącym osoby, zawarcie umowy 
miałoby nastąpić przez wykonującego pracownika (kierowcę), 
przedsiębiorstwo musi się samo zdefiniować, jako zleceniodawca. To samo 
obowiązuje, jeśli transportu nie poprzedzają żadne szczególne 
organizacyjne działania ze strony przedsiębiorstwa, i określenie 
zleceniodawcy nie byłoby możliwe, lub możliwe tylko przy 
niewspółmiernym nakładzie sil i środków.   

• Jeśli jest wielu zleceniodawców, którzy pracują dla przedsiębiorstwa 
transportowego, każdy zleceniodawca musi złożyć oddzielne zgłoszenie 
(odnośnie szczególnego przypadku zgłoszenia zbiorowego patrz poniżej). 

• W punkcie „6.Ort (genaue Anschrift) der Beschäftigung in 
Österreich“ (miejsce (dokładny adres) pracy w Austrii), w polu 
„Anschrift” (adres), należy wpisać słowo  
„Farhrzeug“ (pojazd). W polu „Ort” (miejsce) należy wpisać 
„Österreich“ (Austria).  

https://www4.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=fe66cedb506e495c94b3e826701443e5&pn=B461f73088ab946fe9bd1d1cce573d81a
https://www4.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=fe66cedb506e495c94b3e826701443e5&pn=B461f73088ab946fe9bd1d1cce573d81a


• Wymagane dokumenty muszą być przechowywane w celu okazania w 
pojeździe. W punkcie „7. Angabe zur verpflichtenden Bereithaltung der 
Meldeunterlagen und Lohnunterlagen” (informacja dotycząca 
obowiązkowego posiadania dokumentów zgłoszeniowych i płacowych) 
należy kliknąć pole „am Beschäftigungsort“ (w miejscu pracy).  

• Tylko dokumenty płacowe wraz z ewidencją czasu pracy mogą znajdować 
się także w oddziale pracodawcy/przedsiębiorstwa w Austrii lub w 
austriackiej spółce matce czy córce tego samego koncernu (patrz akapit: 
Bereithaltung von Unterlagen - posiadanie dokumentów w celu okazania). 
W takich przypadkach w punkcie 7 należy kliknąć odpowiednie pole.  

• W świadczeniach transportowych czas podany w punkcie 8.11 i 8.12 musi 
być identyczny z czasem podanym w punkcie 5. 

• W punkcie 8.13 „Dauer und Lage der vereinbarten 
Normalarbeitszeit” (długość okresu i miejsce uzgodnionego normalnego 
czasu pracy) należy podać normalny czas pracy, który pracownik 
zazwyczaj (i także poza Austrią) świadczy. Dobrze byłoby wyróżnić czas 
pracy w Austrii.  

  
Ramowe zgłoszenie (na czas nieprzekraczający trzech miesięcy): 

Jeśli oczywiste jest, że przedsiębiorstwo transportowe wielokrotnie pracuje dla 
określonego zleceniodawcy, zgłoszenie może być składane na czas 
nieprzekraczający trzech miesięcy. Jeśli jest więcej zleceniodawców, dla 
których pracuje przedsiębiorstwo transportowe, każdy ze zleceniodawców 
musi złożyć oddzielne zgłoszenie ramowe. Poszczególne delegowania nie 
muszą być pojedynczo zgłaszane. W tym tkwi zaleta ramowego zgłoszenia. 
Wielokrotne ramowe zgłoszenia są dopuszczalne. Także dla transportu 
liniowego w związku z przewozem osób jest możliwe zgłoszenie ramowe.  

Dopóki nie ma oddzielnego formularza do zgłoszenia ramowego, obowiązuje 
ogólny formularz ZKO	3.	Przy	wypełnianiu	należy	zwrócić	uwagę	na:		

• W punkcie „3.Ansprechperson” (osoba do kontaktu) może być wpisany 
jeden  z pracowników (kierowca). Może być również wpisany, mający 
siedzibę w Austrii, księgowy, adwokat czy notariusz, jeśli został powołany 
przez pracodawcę.  

• W punkcie „4. (inländischer) Auftraggeber“ (krajowy zleceniodawca) 
należy wpisać zleceniodawcę, niezależnie od tego, czy znajduje się on w 
Austrii czy poza Austrią.  

https://www4.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=fe66cedb506e495c94b3e826701443e5&pn=B461f73088ab946fe9bd1d1cce573d81a


• Jeśli jest więcej zleceniodawców, którzy wielokrotnie pracują dla 
przedsiębiorstwa transportowego, dla każdego ze zleceniodawców musi 
być złożone oddzielne zgłoszenie ramowe.  

• W przypadku transportu liniowego, jako zleceniodawcę należy podać 
władze, które udzieliły koncesji przedsiębiorstwu przewozowemu. Jeśli 
przedsiębiorstwo przewozowe pracuje na zlecenie innego przedsiębiorstwa, 
należy je podać, jako zleceniodawcę.  

• W punkcie „5. Zeitraum der Entsendung insgesamt nach 
Österreich“ (okres delegowania łącznie do Austrii) należy podać czas 
nieprzekraczający trzech miesięcy. 

• W punkcie „6. Ort (genaue Anschrift) der Beschäftigung in 
Österreich“ (miejsce (dokładny adres) pracy w Austrii) w polu 
„Anschrift“ (adres) wpisać „das Fahrzeug“ (pojazd), w polu „Ort“ należy 
wpisać „Österreich“ (Austria).  

W przypadku transportu liniowego należy podać wszystkie miejsca 
przystanki (rozkład jazdy) oraz trasę. Wystarczy przy tym, jeśli te dane 
będą ujęte w dokumencie w formacie PDF, dołączonym do zgłoszenia (w 
punkcie 6 podaje się tylko jedno miejsce wsiadania czy opuszczania 
pojazdu, tak, aby obowiązkowe pole było wypełnione).  

• Wymagane dokumenty należy przechowywać w celu okazania w pojeździe. 
Przy tym w punkcie „7. Angabe zur verpflichtenden Bereithaltung der 
Meldeunterlagen und Lohnunterlagen“ (informacje dotyczące 
obowiązkowego posiadania dokumentów zgłoszeniowych i płacowych) 
należy kliknąć pole „am Beschäftigungsort“ (w miejscu pracy). 

• Tylko dokumenty płacowe wraz z ewidencją czasu pracy mogą znajdować 
się także w oddziale pracodawcy/przedsiębiorstwa w Austrii lub w 
austriackiej matce czy córce tego samego koncernu (patrz akapit: 
posiadanie dokumentów). W takich przypadkach należy w punkcie 7 
kliknąć odpowiednie pole.  

• W punkcie 8. „Nach Österreich entsandter Arbeitnehmer“ (pracownik 
delegowany do Austrii) należy podać wszystkich pracowników, których 
pracodawca przewiduje delegować (nawet, jeśli mieliby oni być 
delegowanie później niż na początku czasu nieprzekraczającego trzech 
miesięcy). Jeśli pracodawca chciałby delegować w późniejszym czasie 
dodatkowych pracowników, jeszcze w ramach podanego w punkcie 5 
czasu, należy złożyć dodatkowy, w tym celu przeznaczony formularz. 
Formularz znajduje się na stronie internetowej Zentralen	KoordinaGonsstelle	
(centralna	jednostka	koordynacyjna	federalnego	ministerstwa	finansów).		

https://www.bmf.gv.at/betrugsbekaempfung/entsendung-zentrale-koordination/entsendemeldungen-zentrale-koordinationsstelle.html


• W punkcie 8.11 i 8.12 należy podać taki sam czas jak w punkcie 5. Przy 
dodatkowym zgłoszeniu, dotyczącym dodatkowych pracowników, w 
punkcie 8.11 należy podać dzień dodatkowego zgłoszenia. 	

• W punkcie 8.13 „Dauer und Lage der vereinbarten 
Normalarbeitszeit” (długość okresu okres i miejsce uzgodnionego 
normalnego czasu pracy) należy podać normalny czas pracy, który 
pracownik zazwyczaj (i także poza Austrią) świadczy. Dobrze byłoby 
wyróżnić czas pracy w Austrii.  

• W polu „Anmerkungen zur gesamten Meldung” (uwagi do całego 
zgłoszenia) na końcu formularza powinno być wpisane niemieckojęzyczne 
słowo „Rahmenmeldung” (zgłoszenie ramowe).  

                          

Zgłoszenie zbiorowe (dla różnych zleceniodawców): 

Zgłoszenie zbiorowe możliwe jest,  

• jeśli w Austrii będą wykonywane zlecenia, będące w bliskim związku pod 
względem miejsca i czasu, dla co najmniej dwóch zleceniodawców, 
i  

• te zlecenia są już znane w momencie zgłoszenia.  

Bliski związek pod względem miejsca obejmuje całe austriackie terytorium, 
o ile nie będzie w międzyczasie opuszczone. Krótkie opuszczenie Austrii, 
spowodowane ruchem drogowym, jest jednakże dopuszczalne, tak, aby mógł 
pozostać zapewniony bliski związek pod względem miejsca (np. jazda przez 
połączenie drogowe o nazwie Kleines Deutsches Eck).  Jeśli jednak po wykonaniu 
zlecenia i przed wykonaniem następnego zlecenia, następuje powrót do państwa 
macierzystego, nie istnieje w takim przypadku bliski związek pod względem 
miejsca.  

Bliski związek pod względem czasu istnieje wtedy, gdy praca w Austrii od 
początku do jej zakończenia trwa nie dłużej niż tydzień. Przy przewozie osób 
bliski związek pod względem czasu trwa tak długo, także ponad tydzień, jeśli 
przewożone osoby zasadniczo się nie zmieniają.  

Ponieważ zgłoszenie zbiorowe zakłada więcej niż jednego zleceniodawcę, 
ważny jest stosunek umowy z przedsiębiorstwem transportowym. Jeśli 
przedsiębiorstwo transportowe miałoby do czynienia z więcej niż jednym 



partnerem umowy, dopuszczalne jest zgłoszenie zbiorowe (choćby dlatego, że 
przedsiębiorstwo transportowe zawarło osobne umowy z osobami, chcącymi 
skorzystać z przewozu). Jeśli natomiast przedsiębiorstwo transportowe 
miałoby do czynienia tylko z jednym partnerem umowy, nie należy składać 
zgłoszenia zbiorowego, tylko normalne zgłoszenie lub w każdym razie ramowe 
zgłoszenie (przykładowo umowa z organizatorem wycieczek lub szkołą).  

W przypadku zgłoszenia zbiorowego należy mieć na uwadze w szczególności 
następujące przypadki:  

• W pojeździe znajduje się w danym momencie, niekoniecznie przez cały 
okres w Austrii, większa ilość towarów (lub osób), i jest więcej niż jeden 
zleceniodawca 

• Po zakończeniu transportu, rozpoczyna się następny transport dla innego 
zleceniodawcy. Warunkiem jest, że oba świadczenia transportowe w Austrii 
są rozpoczęte i zakończone w ciągu tygodnia i że między tym 
świadczeniami nie zostanie opuszczone terytorium Austrii.   

Dopóki nie ma oddzielnego formularza dla zgłoszenia zbiorowego, obwiązuje 
ogólny formularz ZKO	3.	Podczas	wypełniania	należy	zwrócić	uwagę	na:		

• W punkcie „3. Ansprechperson“ (osoba do kontaktu) może być wpisany 
kierowca. Może być wpisany również, mający siedzibę w Austrii, księgowy, 
adwokat czy notariusz, jeśli został powołany przez pracodawcę. 

• W punkcie „4. (inländischer) Auftraggeber“ ( krajowy zleceniodawca) 
wystarczy, jeśli podany zostanie jeden zleceniodawca, niezależnie od tego, 
czy znajduje się on w Austrii czy poza Austrią. 

  

• Inni zleceniodawcy mogą być podani w odrębnym dokumencie w formacie 
PDF, dołączonym do zgłoszenia.  

• Jeśli nie jest możliwe ustalenie zleceniodawcy (choćby w przypadku 
okazjonalnych usług transportowych czy niezorganizowanych podróży 
autobusowych), przedsiębiorstwo transportowe musi siebie zdefiniować, 
jako zleceniodawcę. 

Jeśli w transporcie okazjonalnym, dotyczącym osób, umowę miałby 
kończyć wykonujący usługę pracownik (kierowca), przedsiębiorstwo 

https://www4.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=fe66cedb506e495c94b3e826701443e5&pn=B461f73088ab946fe9bd1d1cce573d81a


transportowe musi siebie zdefiniować, jako zleceniodawcę. To samo 
obowiązuje, jeśli transportu nie poprzedzają żadne szczególne 
organizacyjne działania ze strony przedsiębiorstwa, i określenie 
zleceniodawcy nie byłoby możliwe, lub możliwe tylko przy 
niewspółmiernym nakładzie sił i środków.  

• W punkcie  „5. Zeitraum der Entsendung insgesamt nach 
Österreich“ (okres delegowania łącznie do Austrii) należy podać okres, w 
trakcie którego miałyby być dokonane świadczenia transportowe (nawet 
jeśli w niektórych dniach w tym okresie nie są dokonywane żadne 
świadczenia transportowe). 

• W punkcie „6. Ort (genaue Anschrift) der Beschäftigung in 
Österreich” (miejsce (dokładny adres) pracy w Austrii) w polu 
„Anschrift“ (adres) należy wpisać „Fahrzeug“ (pojazd), w polu 
„Ort“ (miejsce) należy wpisać „Österreich“ (Austria).  

• Wymagane dokumenty należy przechowywać w celu okazania w pojeździe. 
W punkcie „7. Angabe zur verpflichtenden Bereithaltung der 
Meldeunterlagen und Lohnunterlagen“ (informacje dotyczące 
obowiązkowego posiadania dokumentów zgłoszeniowych i płacowych) 
należy kliknąć w punkcie 7a pole „am Beschäftigungsort“ (w miejscu 
pracy). 

• Tylko dokumenty płacowe wraz z ewidencją czasu pracy mogą znajdować 
się także w oddziale pracodawcy/przedsiębiorstwa w Austrii lub w 
austriackiej matce czy córce tego samego koncernu (patrz akapit: 
Bereithaltung von Unterlagen - posiadanie dokumentów). W takich 
przypadkach należy w punkcie 7 kliknąć odpowiednie pole.  

• W świadczeniach transportowych czas podany w punkcie 8.11 i 8.12 musi 
być identyczny z czasem podanym w punkcie 5. 

• W punkcie 8.13 „Dauer und Lage der vereinbarten 
Normalarbeitszeit” (długość okresu i miejsce uzgodnionego normalnego 
czasu pracy) należy podać normalny czas pracy, który pracownik 
zazwyczaj (i także poza Austrią) świadczy. Dobrze byłoby wyróżnić czas 
pracy w Austrii.  

• W polu „Anmerkungen zur gesamten Meldung” (uwagi do całego 
zgłoszenia) na końcu formularza powinno być wpisane niemieckojęzyczne 
słowo „Sammelmeldung” (zgłoszenie zbiorowe).  

Posiadanie	dokumentów	w	celu	okazania		

Należy posiadać następujące dokumenty:  



1. Dokument o ubezpieczeniu społecznym A1 (w języku ojczystym)  

Jeśli uzyskanie zaświadczenia A1 przed delegowaniem czy przekazaniem 
nie było możliwe: wniosek na wydanie zaświadczenia A1 i inne dokumenty, 
z których można ustalić, że pracownik w momencie swojej pracy w Austrii 
jest zgłoszony do ubezpieczenia społecznego - w języku niemieckim lub z 
dołączonym tłumaczeniem. Tłumaczenie nie musi być uwierzytelnione.  

2. Kopia zgłoszenia delegowania  

Jeśli ze względów czasowych i technicznych – choćby przy wykonywaniu 
kabotażu – kopia zgłoszenia nie znajduje się z pojeździe, należy posiadać 
otrzymany w trakcie zgłoszenia numer transakcyjny / numer 
referencyjny.  

3. Dokumenty płacowe, z których wynika, jakie wynagrodzenie 
przysługuje pracownikom w czasie ich pracy w Austrii, i jakie będzie 
rzeczywiście wypłacone.  

Do dokumentów płacowych zaliczają się:  

a. Umowa o pracę albo pisemne oświadczenie dotyczące treści umowy o 
pracę w sensie Nachweis-Richtlinie 91/533/EWG (Dyrektywa Rady z dnia 
14 października 1991 r. w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącego 
informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub 
stosunku pracy). 

b. Pasek wypłaty, dowód wypłaty wynagrodzenia pracownika lub 
potwierdzenie przelewu bankowego 

c. Dokumenty dotyczące wyliczenia wynagrodzenia  

d. Dokumenty dotyczące zaszeregowania płacowego (przykładowo 
wykształcenie i wcześniejsze okresy zatrudnienia, jeśli ma to znaczenie dla 
układu zbiorowego) oraz 

e. Ewidencja czasu pracy każdego delegowanego pracownika  

Paski wypłaty i dowody wypłaty wynagrodzenia względnie potwierdzenia 
przelewów bankowych należy posiadać w okresie, który podany jest w zgłoszeniu 
w punkcie 5, jako „Zeitraum der Entsendung” (okres delegowania), o ile te 
dokumenty już są.  



Jeśli przykładowo okres zgłoszenia wynosi dwa dni w ciągu jednego miesiąca i 
wynagrodzenie za to świadczenie pracy może być wypłacone dopiero na początku 
kolejnego miesiąca, paski wypłaty i potwierdzenia wypłaty wynagrodzenia 
względnie potwierdzenia przelewów bankowych w tych dwóch dniach nie mogą 
być przechowywane w celu okazania.  

Jeśli jednak zostanie złożone ramowe zgłoszenie czy zbiorowe zgłoszenie, paski 
wypłaty i dowody wypłaty wynagrodzenia względnie potwierdzenia przelewów 
bankowych, mogą zawierać należne wynagrodzenia z poprzednich okresów 
wypłaty wynagrodzenia, mieszczące się w okresie czasu, podanym w zgłoszeniu.  

Dokumenty dotyczące wyliczenia wynagrodzenia powinny zrozumiale 
wyjaśniać, jak i na jakiej podstawie zostały wyliczone wynagrodzenia względnie, 
co składa się na wynagrodzenie.  

Dokumenty dotyczące wynagrodzenia to arkusz płacowy, listy płac, karty podatku 
od wynagrodzeń, zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz 
wyrejestrowania, listy rozliczeniowe dodatków do wynagrodzenia, wyliczenia 
dotyczące nadgodzin, prowizji, pracy na akord oraz inne podstawy 
wynagrodzenia zależnego od wydajności.  

Dokumenty płacowe muszą być przedłożone w języku niemieckim / 
tłumaczenie. Umowa o pracę (jak również pisemne oświadczenie dotyczące 
treści umowy o pracę w sensie Nachweis-Richtlinie 91/533/EWG (Dyrektywa 
Rady z dnia 14 października 1991 r. w sprawie obowiązku pracodawcy 
dotyczącego informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub 
stosunku pracy) może być również w języku angielskim / tłumaczenie. 
Tłumaczenie nie musi być uwierzytelnione.  

Dowody wypłaty wynagrodzenia czy potwierdzenia przelewów bankowych mogą 
być w języku ojczystym, jeśli okres płatności wynagrodzenia, wynagrodzenie i 
odbiorca są zrozumiałe dla organów kontroli.    

Ewidencja czasu pracy może być kontrolowana zwyczajowo używanymi w 
branży transportowej urządzeniami kontrolnymi (zarówno analogowymi, jak i 
cyfrowymi), o ile zgodnie z austriackim układem zbiorowym widoczny jest czas 
pracy, podlegający wynagrodzeniu.  Należy zwrócić uwagę przy tym, że również 
inny czas niż czas prowadzenia pojazdu może podlegać wynagrodzeniu.  

Ewidencję czasu pracy należy posiadać w celu okazania w okresie, który jest 
podany w punkcie 5, jako „Zeitraum der Entsendung” (okres delegowania). 



4. W przypadku, jeśli pracownik miałby być delegowany z kraju 
członkowskiego UE, ale sam nie posada obywatelstwa kraju 
członkowskiego UE, w przypadku kabotażu konieczne jest posiadanie w 
celu okazania pozwolenia na pracę ze strony kraju wysyłającego, o ile 
takie pozwolenie na pracę w kraju wysyłającym jest wymagane.  

W przypadku, jeśli pracownik miałby być delegowany z kraju 
członkowskiego UE i posiada obywatelstwo chorwackie, w przypadku 
kabotażu konieczne jest posiadanie w celu okazania pozwolenia na pracę 
ze strony kraju wysyłającego, o ile takie pozwolenie na pracę w kraju 
wysyłającym jest wymagane.  

Jacy pracownicy, gdzie i w jakiej formie muszą posiadać dokumenty w 
celu okazania? 

• Dokumenty w celu okazania musi posiadać każdy pracownik, który 
aktualnie wykonuje prace transportowe w Austrii 

• Dokumenty w celu okazania pracownik musi posiadać w pojeździe, w 
którym się znajduje, i okazywać je organom kontroli.  

• Tylko dokumenty płacowe wraz z ewidencją czasu pracy, zamiast w 
pojeździe, mogą znajdować się także w oddziale pracodawcy/
przedsiębiorstwa w Austrii lub w austriackiej matce czy córce tego samego 
koncernu, jeśli zostało to podane w zgłoszeniu.  

• Posiadanie w celu okazania może mieć formę papierową lub czytelną 
formę elektroniczną (na display), przy czym dane i urządzenia 
techniczne muszą znajdować się w pojeździe od momentu wjazdu na 
terytorium Austrii. Żądanie lub przekazane danych z zagranicy nie jest 
wystarczające, podobnie jak nieczytelne dane elektroniczne, jak choćby na 
USB/Stick.  

   

  


