
 

 

Dziennik Urzędowy Republiki Francuskiej nr 0177 z dnia 31 lipca 2016 r.  
pozycja nr 19  
 
 
 
Dekret nr 2016-1044 z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie transmisji cyfrowej zgłoszeń i 
zaświadczeń o delegowaniu pracowników oraz w sprawie upoważnienia do przetwarzania 
danych osobowych w nich zawartych. 
 
NOR: ETST1612618D  
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/29/ETST1612618D/jo/texte  
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/29/2016-1044/jo/texte  

 

Dotyczy: pracodawców zagranicznych delegujących pracowników na terytorium Francji, 
pracowników delegowanych do Francji, administracji państwowej oraz organów ds. 
zabezpieczenia społecznego odpowiedzialnych za zapobieganie pracy nielegalnej, 
nadużyciom w ramach delegowania oraz kontrolę warunków pracy. 

Przedmiot: transmisja cyfrowa zgłoszeń i zaświadczeń o delegowaniu pracowników na 
terytorium Francji oraz automatyczne przetwarzanie danych osobowych zawartych w tych 
zgłoszeniach i zaświadczeniach. 

Wejście w życie: dekret wchodzi w życie z dniem publikacji, z zastrzeżeniem przepisów w 
sprawie obowiązkowej transmisji cyfrowej, które wchodzą w życie z dniem 1 października 
2016 r. w przypadku zgłoszeń delegowania, oraz 1 stycznia 2017 r. w przypadku zaświadczeń 
o delegowaniu pracowników sektora transportu drogowego lub wodnego przez spółki 
działające w transporcie lądowym. 
  
Uwaga: celem dekretu jest doprecyzowanie trybu zastosowania cyfrowej transmisji zgłoszeń i 
zaświadczeń o delegowaniu pracowników przez spółki z siedzibą poza terenem Francji. 
Zaświadczenie zezwala na przetwarzanie danych osobowych, aby umożliwi ć dopełnienie 
formalności w zakresie zgłaszania [pracowników delegowanych], kontrolę w zakresie 
przestrzegania przez pracodawców obowiązujących przepisów prawnych, regulaminowych i 
umownych w tym zakresie, jak również zapewnienia zapisów statystycznych sytuacji w 
sektorze pracy delegowanej we Francji. 

Odniesienia: dekret stanowi dokument wykonawczy w zakresie art. 283 ustawy nr 2015-990 z 
dnia 6 sierpnia 2015 r. na rzecz rozwoju, działalności i równości szans ekonomicznych. 
Niniejszy dokument, jak również przepisy zawarte we francuskim kodeksie pracy oraz 
kodeksie transportu zmienione niniejszym dekretem, w wersji uwzględniającej wynikające z 
niego zmiany, są dostępne na stronie internetowej Legifrance pod adresem  
http://www.legifrance.gouv.fr.  

 
Premier, 

Na podstawie sprawozdania ministra pracy, zatrudnienia, kształcenia zawodowego i dialogu 
społecznego, 



 

 

Zważywszy na rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania 
zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE; 

Zważywszy na dyrektywę nr 2014/67/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 maja 
2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy 96/71/WE z dnia 16 grudnia 1996 r. dotycząca 
delegowania pracowników w ramach świadczenia usług oraz zmieniająca rozporządzenie 
(UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu 
wymiany informacji na rynku wewnętrznym; 
Zważywszy na kodeks transportu, w szczególności art. L. 1331-1 ; 
Zważywszy na kodeks pracy, w szczególności art. L. 1262-2-1 et L. 1262-2-2 ; 
Zważywszy na zmienioną ustawę nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. dotyczącą informatyki, 
plików i uprawnień, w szczególności pkt. 4° tytułu II art. 27; 
Zważywszy na obrady Komisji narodowej ds. informatyzacji i uprawnień z dnia 19 maja 2016 
r.  

Rada Państwowa (sekcja ds. socjalnych) wydaje następujący 

Dekret: 

Art. 1 

I. - Minister ds. Pracy (dyrekcja generalna ds. Pracy) jest upoważniony do wprowadzenia 
systemu pod nazwą „SIPSI” - systemu informacji w zakresie świadczenia usług 
międzynarodowych - danych osobowych zawartych w zgłoszeniach delegowania, o których 
mowa w art. L. 1262-1 kodeksu pracy oraz zaświadczeniach o delegowaniu, o których mowa 
w art. L. 1331-1 kodeksu transportu. 
Dyrekcja generalna ds. Pracy jest odpowiedzialna za ich przetwarzanie. 
II. - Cele tego przetwarzania są następujące: 
1° umożliwienie spółkom zagranicznym delegującym pracowników do Francji dopełnienia 
formalności związanych ze zgłoszeniem online ; 
2° Ułatwienie kontroli przestrzegania przez pracodawców delegujących pracowników do 
Francji przepisów prawa, regulaminów oraz postanowień umownych mających do nich 
zastosowanie ; 
3° Zapewnienie informacji statystycznych w zakresie sytuacji pracowników delegowanych do 
Francji w celu informacji władz krajowych, europejskich oraz partnerów społecznych. 

Art. 2  

 
Przetwarzanie dozwolone na mocy niniejszego dekretu może dotyczyć danych osobowych 
oraz następujących innych kategorii danych: 
1° W zakresie przedsiębiorstwa oraz jego kadry zarządzającej delegujących pracowników do 
Francji: 
a) nazwa lub firma przedsiębiorstwa, nazwiska, imiona, data i miejsce urodzenia członków 
kadry zarządzającej ; 
b) adres do korespondencji tradycyjnej oraz elektronicznej ; 
c) kontakt telefoniczny do przedsiębiorstwa lub siedziby ; 
d) forma prawna przedsiębiorstwa, dane na temat wpisu do rejestru zawodowego lub wszelkie 



 

 

inne odpowiedniki tych danych; 
e) główna działalność przedsiębiorstwa oraz tożsamość instytucji, do których 
przedsiębiorstwo odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne ; 
f) dla agencji pracy tymczasowej, tożsamość instytucji, udzielającej gwarancji finansowych 
lub ich odpowiednika w kraju pochodzenia ; 
g) dla przedsiębiorstw w sektorze transportu drogowego, informacje o wpisie do krajowego 
rejestru elektronicznego przedsiębiorstw transportu drogowego, o którym mowa w art. 16 
rozporządzenia (WE) Nr 1071/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 
2009 wskazanym powyżej ; 
2° W zakresie przedstawiciela przedsiębiorstwa we Francji podczas okresu świadczenia 
usługi: 
a) imiona, nazwiska, data urodzenia w przypadku osoby fizycznej ; 
b) nazwa firmy w przypadku osoby prawnej; 
c) adres pocztowy i adres e-mail; 
d) kontakt telefoniczny; 
3° W zakresie zleceniodawcy, przedsiębiorstwa przyjmującego lub przedsiębiorstwa 
korzystającego z usług, w zależności od przypadku: 
a) nazwa spółki lub firma; 
b) adres pocztowy i adres e-mail; 
c) kontakt telefoniczny; 
d) główny przedmiot działalności ; 
e) dla przedsiębiorstw z siedzibą we Francji, numer identyfikacyjny SIRET ; 
f) związki pracodawcy z przedsiębiorstwem lub zakładem przyjmującym 
pracownika/pracowników w przypadku delegowania w ramach tego samego przedsiębiorstwa 
lub jednej grupy ; 
4° W zakresie pracowników delegowanych do Francji: 
a) nazwisko imiona, data i miejsce urodzenia, aktualny adres zamieszkania oraz narodowość ; 
b) data podpisania umowy o pracę ; 
c) data rozpoczęcia delegacji i przewidywana data jej zakończenia ; 
d) kwalifikacje zawodowe ; 
e) stanowisko pracy podczas delegacji ; 
f) kwota brutto miesięcznego wynagrodzenia związana z usługą ; 
g) sposób rozliczania przez pracodawcę kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia ; 
h) godzinowa stawka wynagrodzenia brutto (wyłącznie w przypadku zaświadczeń o 
delegowaniu) ; 
i) prawo pracy mające zastosowanie do umowy o pracę (wyłącznie w przypadku zaświadczeń 
o delegowaniu) ; 
5° W zakresie charakteru i warunków świadczenia usług we Francji: 
a) adres lub kolejne miejsca, w których świadczone będą usługi ; 
b) data rozpoczęcia świadczenia usług oraz przewidywana data ich zakończenia ; 
c) główna działalność wykonywana w ramach świadczenia usług lub charakter usług 
osiągniętych podczas delegowania, w przypadku delegowania w ramach tego samego 
przedsiębiorstwa lub grupy ; 
d) charakter wykorzystywanych niebezpiecznych materiałów lub procesów pracy ; 
e) czas trwania pracy i odpoczynku ; 
f) adres lub kolejne miejsca zakwaterowania zbiorowego pracowników ; 
6° W zakresie danych dotyczących operatorów oraz instytucji kontrolnych, niezbędnych do 
zarządzania bazą i jej wykorzystywania przez te osoby: 
a) nazwisko, imię, nazwa służby kontrolnej, przyznane prawa ; 
b) adres poczty elektronicznej; 



 

 

c) login i hasło połączenia ; 
d) rejestracja, data i godzina połączenia, przeprowadzone zmiany i komentarze ; 
e) sygnały, komentarze i kontrole przeprowadzone, jeżeli nastąpią, przez pracowników 
inspekcji pracy w następstwie otrzymania zgłoszeń lub zaświadczeń o delegowaniu. 

Art. 3  

 
I. - Informacje na temat danych wymienionych w art. mogą otrzymać, dla celów realizacji 
zadań statutowych, pracownicy służb następujących kategorii: 
1° Pracownicy inspekcji pracy oraz osoby odpowiedzialne za koordynację ich działań ; 
2° Pracownicy właściwych władz zagranicznych oraz biur współpracy/pośrednictwa 
wymienionych w art. 3 dyrektywy 2014/67/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 
maja 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy 96/71/CE z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej 
delegowania pracowników w ramach świadczenia usług oraz zmieniającej rozporządzenie 
(UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu 
wymiany informacji na rynku wewnętrznym. 
II. - Wgląd w dane w całości lub w części w ramach ich uprawnień w zakresie zwalczania 
nielegalnego zatrudnienia, mają również pracownicy należący do następujących kategorii: 
1° funkcjonariusze lub pracownicy służb państwowych odpowiedzialnych za kontrolę 
transportu lądowego; 
2°funkcjonariusze lub pracownicy policji sądowej; 
3° agenci celni; 
4° pracownicy instytucji zabezpieczenia społecznego oraz kas rolniczego ubezpieczenia 
społecznego wybrani i zaprzysiężeni do tego celu. 
III. - Dla celów sfinalizowania przetwarzania danych wymienionego w pkt. 3 art. 1 oraz 
opracowania w tym zakresie anonimowych statystyk, pracownicy krajowych i regionalnych 
urzędów statystycznych ministerstwa odpowiedzialnego za zatrudnienie upoważnieni przez 
swoich zwierzchników mogą uzyskać dostęp do danych wymienionych w art. 2. 

Art. 4  

Prawa dostępu do danych oraz ich poprawienia, o których mowa w art. 39 i 40 ustawy z dnia 
6 stycznia 1978 wymienionej powyżej, należą do bezpośrednich uprawnień dyrektora 
departamentu dyrekcji regionalnej ds. przedsiębiorstw, konkurencji, konsumpcji, pracy i 
zatrudnienia, której podlega realizacja świadczenia.  

Pracodawca informuje osoby inne, niż zgłaszający o fakcie, że ich dane osobowe będą 
przetwarzane oraz o ich prawach wglądu w dane i ich poprawienia wymienionych w 
poprzednim ustępie.  
 
Prawo do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 38 tej samej ustawy nie stosuje się w 
obecnym przypadku.  

Art. 5  

 
Dane osobowe, o których mowa w art. 2 są archiwizowane w systemie „SIPSI” przez okres 
pięciu lat od daty zakończenia świadczenia usługi we Francji. Po wszczęciu procedury 



 

 

odwoławczej, administracyjnej lub jurysdykcyjnej, dane osób, których procedura dotyczy, 
będą przechowywane przez okres jej trwania oraz do czasu wygaśnięcia środka prawnego.  

Art. 6  

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych podejmie wszelkie środki ochrony fizycznej i 
logicznej zostaną, aby zapewnić bezpieczeństwo procesów oraz zapobiec wszelkim 
nadużyciom lub nieuprawnionemu korzystaniu, w szczególności przez nieupoważnione osoby 
trzecie. 
Zapewnia się każdorazową rejestrację połączeń. Informacje uzyskane w ten sposób są 
przechowywane przez maksymalny okres dwunastu miesięcy. 

Art. 7  

 
Kodeks pracy zostaje zmieniony w następujący sposób:  
1° W art. R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1, dwukrotnie, po sformułowaniu „jest adresowana” 
dodaje się fragment w następującym brzmieniu „z wykorzystaniem systemu cyfrowego 
przetwarzania danych „SIPSI”,”;  
2° W pierwszym ustępie art. R. 1263-5, sformułowanie: „wszelkimi środkami przyznającymi 
mu pewną datę” zostaje zastąpione sformułowaniem „z wykorzystaniem systemu cyfrowego 
przesyłania danych „SIPSI” ministerstwa pracy (sipsi. travail. gouv. fr)”;  
3° W pierwszym ustępie art. R. 1263-7, sformułowanie: „wszelkimi środkami przyznającymi 
mu pewną datę” zostaje zastąpione sformułowaniem „z wykorzystaniem systemu cyfrowego 
przesyłania danych „SIPSI” ministerstwa pracy (sipsi. travail. gouv. fr)”;  
4° Drugi ustęp art. R. 1263-12 zostaje zastąpiony ustępem w następującym brzmieniu: 
„a) kopia zgłoszenia delegowania dokonanego za pośrednictwem systemu cyfrowego 
przesyłania danych “ SIPSI ” ministerstwa pracy, na podstawie art. R. 1263-5 oraz R. 1263-
7;”. 

Art. 8  
Kodeks transportu zostaje zmieniony w następujący sposób: 
1° Tytuł I art. R. 1331-7 otrzymuje następujące brzmienie: 
„I.-Zaświadczenie o delegowaniu wymienione w art. R. 1331-2 zostaje przekazane drogą 
cyfrową z wykorzystaniem systemu transmisji cyfrowej “ SIPSI ” ministerstwa pracy (sipsi. 
travail. gouv. fr).Jest ono również ustanowione w jednym egzemplarzu przekazanym 
delegowanemu pracownikowi i przechowywanym w środku transportu służącym do 
świadczenia usługi.”;  
2° W art. R. 1331-8, sformułowanie: „oraz określa zasady postępowania w praktyce związane 
z uzyskaniem takiego zaświadczenia online na stronie internetowej przeznaczonej do tego 
celu i prowadzonej przez ministerstwo pracy” zostaje usunięte ;  
3° W pkt. 2° art. R. 1331-9, sformułowanie: „zgodnie z wytycznymi art. R. 1331-1 oraz 
rozporządzenia wykonawczego w tym zakresie „ zostaje zastąpione sformułowaniem: 
„zgodnie z wytycznymi art. R. 1331-2 oraz rozporządzenia wykonawczego do art. R 1331-8”.  
 
 
Art. 9  

I. - Przepisy art. 7 niniejszego dekretu wchodzą w życie z dniem 1 października 
2016 r. 



 

 

II.  - Przepisy pkt. 1° art. 8 niniejszego dekretu wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 
2017 r. 
 

Do 31 grudnia 2016 r. włącznie, formularze zaświadczenia o delegowaniu można ściągnąć 
ze strony internetowej dyrekcji ds. informacji prawnej i administracyjnej dostępnej pod 
adresem http://www.service-public.fr, jak również na stronie internetowej ministerstwa 
pracy, zatrudnienia, kształcenia zawodowego oraz dialogu społecznego - 
http://www.travail.gouv.fr. Zwierają one pola, które można wypełnić online przed edycją 
zaświadczenia. 
III. - Zgłoszenia oraz zaświadczenia o delegowaniu pracowników w zakresie świadczeń w 
trakcie realizacji w momencie wejścia w życie niniejszego dekretu, wystawione na 
podstawie przepisów obowiązujących przed tym wejściem w życie, pozostają w mocy. 
Tym niemniej, wszelkie zmiany świadczenia oraz warunków delegacji wymagają 
wystawienia nowego zgłoszenia lub zaświadczenia, za pośrednictwem cyfrowego systemu 
„SIPSI” wymienionego w art. 1 niniejszego dekretu. 

Art. 10  

 
Minister pracy, zatrudnienia, kształcenia zawodowego i dialogu społecznego jest 
odpowiedzialna za wykonanie niniejszego dekretu, który zostanie opublikowany w Dzienniku 
Urzędowym Republiki Francuskiej. 
 

Sporządzono w dniu 29 lipca 2016 r. 

 
Manuel Valls 
 
Premier: 

 
Minister pracy, zatrudnienia, kształcenia zawodowego i dialogu społecznego, 
 
Myriam El Khomri 

 


