
K
ierowcy spoza UE stanowią w Polsce 

coraz liczniejszą grupę pracowniczą. 

Taka sytuacja spowodowana jest 

przede wszystkim brakiem rodzi-

mych pracowników bądź – rzadziej – chęcią 

zaoszczędzenia przez pracodawcę na kosztach 

pracowniczych. Pomimo że kierowcy spoza UE, 

najczęściej będący obywatelami Ukrainy, mają 

mniejsze doświadczenie w wykonywaniu prze-

wozów międzynarodowych od polskich szoferów, 

nie ma to bezpośredniego przełożenia na różnice 

w ich wynagrodzeniu. Zatem również składki 

odprowadzane do ZUS nie różnią się od tych, 

które pracodawca jest zobowiązany przekazać 

w przypadku kierowcy z Polski. 

Z uwagi na to wielkim zaskoczeniem dla przed-

siębiorców transportowych jest w ostatnim czasie 

często pojawiająca się odmowa Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych dotycząca wydania zaświadczenia A1.

CZYM JEST 
ZAŚWIADCZENIE A1?

Zgodnie z informacją podaną na stronach ZUS 

(http://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/

aktualnosc/1/zaswiadczenie-a1-przeczytaj-/765732) 

zaświadczeniem A1 potwierdzamy, któremu 

ustawodawstwu w zakresie zabezpieczenia 

społecznego podlega dana osoba. 

Z wnioskiem o wydanie zaświadczenia A1 

może wystąpić:

• pracodawca, 

• osoba wykonująca pracę na własny rachunek,

• pracownik.

ZUS informuje również, że we Francji ww. 

zaświadczenie wymagane jest podczas kontroli 

pracownika delegowanego, a jego brak będzie 

skutkował nałożeniem kary. Sankcje nie będą 

stosowane, jeśli w trakcie kontroli zostanie dostar-

czony dowód złożenia wniosku o zaświadczenie 

A1 i zostanie ono wydane w okresie dwóch 

miesięcy od tej kontroli.

Państwowy ubezpieczyciel informuje też, że 

jeśli uprawniony zwróci się o wydanie potwier-

dzenia złożenia wniosku lub wniosków o wydanie 
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A1, to Oddział ZUS wyda takie potwierdzenie, na 

jednolitym wzorze opracowanym przez Zakład.

GDZIE LEŻY PROBLEM?
Skoro sam ZUS na swoich stronach potwierdza 

gotowość do wystawiania stosownych wniosków, 

tym bardziej dziwi stanowisko zaprezentowane 

w ostatnich dniach przez rzecznika prasowego 

ZUS: „Zaświadczenie A1 możemy wydać, jeżeli 

mamy legalny pobyt w Polsce i zamieszkanie w Pol-

sce. Zamieszkanie zaś to nie jest pobyt czasowy. 

Zamieszkanie tym się różni od czasowego pobytu, 

że jest to trwały pobyt w jakimś państwie, mieście, 

miejscowości. W większości przypadków, z którymi 

mamy do czynienia, przedsiębiorcy występują 

o zaświadczenie A1 dla swoich kierowców, wskazując 

wielu kierowcom to samo miejsce zamieszkania. 

Często jest to miejsce zamieszkania wynajmowane 

kierowcom przez przedsiębiorcę. Zgodnie z unij-

nymi dyrektywami rozporządzeniami Parlamentu 

Europejskiego o zamieszkaniu możemy mówić 

w kontekście ośrodka interesów życiowych. Dla 

kierowców z Ukrainy centrum życia wcale nie jest 

w Polsce, ale w ich domach na Ukrainie. Tutaj jedynie 

mieszkają czasowo. W większości przypadków nie 

mają tu rodzin, stałego miejsca zamieszkania, stąd 

też nie możemy wydawać zaświadczenia A1 komuś, 

kto nie ma stałego miejsca zamieszkania w Polsce. 

Robimy to także w interesie przedsiębiorców. Jeżeli-

byśmy wydawali takie zaświadczenia, służby innych 

państw przeprowadziłyby kontrole i okazałoby się, 

że zaświadczenie A1 zostało wydane bezprawnie, to 

taki przedsiębiorca za swojego kierowcę musiałby 

zapłacić wszystkie zaległe składki oraz odsetki. 

To byłoby dla niego o wiele bardziej uciążliwe 

niż sam fakt, że nie wydamy zaświadczenia A1, 

ponieważ ono nie przysługuje” [źródło: newsrm.tv].

Ze stanowiskiem ZUS, przekazanym ustami 

rzecznika prasowego, nie sposób zgodzić się 

w dwóch zasadniczych kwestiach. Pierwsza to 

stwierdzenie „zapłacić wszystkie zaległe składki 

oraz odsetki”. Nie jest jasne, o jakie składki może 

chodzić, gdyż polski pracodawca w większo-

ści przypadków, gdy ZUS odmówił wydania A1 

(z powodu określenia centrum życiowego na tery-

torium Ukrainy), płacił „pełne” składki na ubezpie-

czenie, identycznie jak dla polskich pracowników.  

Z kolei druga wątpliwość dotyczy samego odwo-

łania się ubezpieczyciela do miejsca zamieszkania 

pracownika, a ściślej mówiąc jego ośrodka interesów 

życiowych. W tym miejscu ZUS najprawdopodobniej 

odnosi się do unijnego Rozporządzenia nr 883/2004 

w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego oraz Rozporządzenia wykonawczego 

do tego rozporządzenia, nr 987/2009. W decyzjach 

odmownych ZUS powołuje się przede wszyst-

kim na art. 11 Rozporządzenia nr 987/2009, które 

służy ustaleniu miejsca zamieszkania pracownika 

w przypadku gdy pomiędzy „instytucjami unijnymi 

w dwóch lub więcej państw członkowskich istnieje 

rozbieżność opinii w tym temacie”. 

Wzór zaświadczenia A1
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Osoba spoza UE, legalnie zatrudniona na stanowisku 
kierowcy w polskiej firmie, jeżeli nie wykonuje pracy dłużej 
niż 24 miesiące poza terenem kraju, powinna w większości 
przypadków otrzymać zaświadczenie o ustawodawstwie 
dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym 
zastosowanie do osoby uprawnionej, czyli tzw. 
zaświadczenie A1.



Dlaczego miejsce zamieszkania pracow-

nika w UE jest tak ważne? W przypadku sporu 

pomiędzy dwoma państwami UE to miejsce 

zamieszkania jest jednym z czynników decy-

dujących, w którym państwie powinny zostać 

odprowadzone składki ubezpieczeniowe. 

Powstaje zatem kolejne pytanie: dlaczego dla 

pracowników zatrudnionych w charakterze kierowcy 

powyższy spór nie powinien występować? Odpowie-

dzią jest podstawowe Rozporządzenie nr 883/2004, 

które określa, że jako pracownik delegowany (kierowca 

wykonujący przewóz międzynarodowy) przez praco-

dawcę do innego państwa członkowskiego w celu 

wykonywania pracy w imieniu tego pracodawcy 

„nadal podlega ustawodawstwu pierwszego państwa 

członkowskiego, pod warunkiem że przewidywany czas 

takiej pracy nie przekracza 24 miesięcy i że osoba ta 

nie jest wysłana, by zastąpić inną [delegowaną] osobę”.

Tak więc jeśli nie występuje spór pomiędzy pań-

stwami członkowskimi UE w zakresie miejsca zamiesz-

kania kierowcy w krajach UE, ZUS nie powinien sięgać 

do art. 11 Rozporządzenia nr 987/2009 i próbować 

udowadniać, że centrum życiowe pracownika jest poza 

terenem Unii Europejskiej, gdyż niezależnie od tego 

faktu zagraniczne służby kontrolne nie mogą podwa-

żyć poprawności odprowadzania składek w Polsce. 

Inaczej wyglądałaby sytuacja w przypadku, gdyby 

organy kontrolne zarzuciły pracownikowi/przedsię-

biorcy, że centrum życiowe kierowcy wraz z miejscem 

wykonywania pracy znajduje się w innym państwie 

UE. Wtedy konsekwencją faktycznie mogłoby być 

opłacenie zaległych składek wraz z odsetkami w wyso-

kości określonej w kraju, do którego pracownik został 

oddelegowany. 

Reasumując, osoba spoza UE, legalnie zatrudniona 

na stanowisku kierowcy w polskiej firmie, jeżeli nie 

wykonuje pracy dłużej niż 24 miesiące poza terenem 

kraju, powinna w większości przypadków otrzymać 

zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabez-

pieczenia społecznego mającym zastosowanie do 

osoby uprawnionej, czyli tzw. zaświadczenie A1.  

Łukasz Włoch

Główny Ekspert OCRK

www.ocrk.pl
Wzór zaświadczenia A1
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