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Z przyjemnością oddajemy w Państwa 
ręce pierwsze wydanie „Praktycznego 
poradnika dla Polaka pracującego we 

Francji, w pytaniach i odpowiedziach”.

Jest on zbiorem podstawowych informacji 
niezbędnych obywatelowi polskiemu, który 
ma zamiar podjąć lub podjął pracę we Francji. 

W „Poradniku…” omawiamy problemy, na 
jakie mogą natrafić Polacy migrujący w celach 
zarobkowych. Doradzamy jak uniknąć kłopo-
tów i do jakich instytucji można zwrócić się 
o pomoc. 

Publikacja stworzona została na podstawie doświadczeń w codziennej pracy 
Stowarzyszenia Parabole.

Prosimy pamiętać, że „Poradnik…” nie stanowi źródła prawa. W celu uzyskania 
wyczerpujących informacji polecamy korzystanie ze stron internetowych, których 
adresy zostały zamieszczone w naszym tekście lub zwrócić się do profesjonalnych 
doradców.

Prezes Stowarzyszenia Parabole
  Jadwiga Juchniewicz

PODZIĘKOWA NI A

Z a pomoc w przygotowaniu i wydaniu 
„Poradnika…” dziękujemy Ambasadzie 

Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu, która dofi-
nansowała publikację, a w szczególności Wydziałowi
Konsularnemu, z którym współpracujemy.





Strony internetowe przydatne  
w poszukiwaniu pracy we Francji

www.mediarh.com
www.emploi.com
www.regionsjob
www.emailjob
www.directemploi.com 
www.tiscali.fr
www.marchedutravail.fr
www.directrecrutement.com
www.cv.com
www.1jobforyou.com

www.pole-emploi.fr
www.recrut.fr
www.optioncarriere.com
www.erecrut.com
www.monster.fr
www.keljob.com 
www.regionsjob.com
www.clemajob.fr 
www.abannoces.com
www.enligne-fr.com
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1.1 Źródła francuskiego prawa pracy  
Sources du droit du travail français

We Francji, podobnie jak w Polsce, źródłem prawa pracy są akty prawa międzyna-
rodowego czyli prawo Unii Europejskiej, konwencje Międzynarodowej Organizacji 
Pracy, konwencje Rady Europy oraz ustawodawstwo krajowe.
We Francji prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy są określone przez:

 ά Kodeks pracy (Code du travail);
 ά Kodeks ubezpieczeń społecznych (Code de la sécurité sociale);
 ά Układy i porozumienia zbiorowe (conventions et accords collectifs);
 ά Regulamin wewnętrzny zakładu pracy (règlement intérieur);
 ά Zwyczaje (usages).

Kodeks pracy to podstawowy akt prawny definiujący warunki jakie muszą 
być spełnione przy nawiązaniu, świadczeniu i rozwiązywaniu stosunku pracy. 
Dokument ten jest dostępny na stronie internetowej  www.legifrance.gouv.fr

Kodeks ubezpieczeń społecznych jest zbiorem przepisów regulujących system 
ubezpieczeń  społecznych. Określa m.in. prawa ubezpieczonych w przypadku 
bezrobocia, wypadku przy pracy, inwalidztwa, emerytury, zwolnienia lekarskiego, 
warunki konieczne do uzyskania świadczeń oraz procedury rozstrzygania sporów. 
Dokument ten jest dostępny na stronie internetowej  www.legifrance.gouv.fr

Układy i porozumienia zbiorowe są zawierane dla poszczególnych resortów  
(np. budownictwo i roboty publiczne, metalurgia, transport) lub przedsiębiorstw. 
Są wynikiem negocjacji prowadzonych pomiędzy pracodawcami a pracownikami 
reprezentowanymi przez związki zawodowe. Dokumenty te powinny być udostęp-
nione w miejscu pracy. Układy zbiorowe są do wglądu na stronie internetowej  
 www.legifrance.gouv.fr 

Regulamin wewnętrzny zakładu pracy jest aktem wewnętrznym, będącym swo-
istym źródłem prawa pracy. Ustala wiele praktycznych kwestii, takich jak np. zasady 
podległości służbowej, czy sposób potwierdzania obecności w pracy. Ponadto 
informuje o przepisach dotyczących bezpieczeństwa i dyscypliny pracy, ochrony 
zdrowia, antymobbingowych. Przedsiębiorstwo ma obowiązek opracować regula-
min wewnętrzny, kiedy zatrudnia 20 lub więcej pracowników. Dokument ten musi 
być zgodny z przepisami Kodeksu pracy i układu zbiorowego.

Informacje ogólne 11
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Zwyczaje są to praktyki stosowane w zakładach pracy regularnie i od wielu lat.  
Nie posiadają formy pisemnej, wynikają z kultury społecznej i kultury pracy.

 ⚠ Uwaga

Układy i porozumienia zbiorowe oraz regulamin zakładu pracy nie mogą zawie-
rać postanowień mniej korzystnych dla pracowników niż przepisy Kodeksu pracy.  
Pracodawca objęty układem zbiorowym jest obowiązany do odwoływania się do 
jego treści przy zatrudnianiu pracownika.

12 Praktyczny poradnik dla Polaka pracującego we Francji
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1.2 Dostęp obywatela polskiego 
do francuskiego rynku pracy  

Accès au marché du travail 
 français pour le citoyen polonais

Polacy, którzy chcą pracować we Francji, mają do tego prawo zgodnie z przyjętą 
w UE zasadą o swobodnym przepływie pracowników wewnątrz Wspólnoty.
Nie potrzebują zezwolenia na pracę (permis de travail) ani karty pobytu (carte 
de résident). Mogą posługiwać się ważnym dowodem osobistym lub paszportem. 
Polacy mieszkający we Francji mają prawo do zapisania się do urzędu pracy,  
aby z jego pomocą poszukiwać zatrudnienia.

Podejmując pracę we Francji, mają te same prawa co obywatele francuscy w zakre-
sie dostępu do zatrudnienia, wynagrodzenia, warunków pracy, ubezpieczeń spo-
łecznych i przywilejów socjalnych. 

We Francji nie ma obowiązku meldunkowego. W praktyce jednak, osoba podejmu-
jąca zatrudnienie, potrzebuje dokumentu potwierdzającego adres we Francji, aby 
podpisać umowę o pracę, założyć konto bankowe oraz złożyć zeznanie podatkowe.

Dokumentem potwierdzającym adres (justificatif de domicile) jest umowa najmu 
lokalu, mieszkaniowa polisa ubezpieczeniowa, rachunek za elektryczność lub 
grzecznościowe zaświadczenie o zamieszkaniu (certificat d’hébergement).

Unijny system wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych umożliwia oby-
watelom polskim wykonywanie we Francji zawodu, w którym zdobyli kwalifika-
cje w Polsce. W większości wypadków uznanie polskich kwalifikacji zawodowych 
zależy wyłącznie od pracodawcy.

Administracyjnie potwierdzone uznanie kwalifikacji zawodowych jest konieczne 
wówczas, gdy obywatel polski będzie świadczył swoje usługi w ramach samoza-
trudnienia lub założy firmę i w drugim przypadku, kiedy zamierza wykonywać we 
Francji zawód regulowany (podlegający specjalnym przepisom).

Informacje ogólne 13
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1.3 Uznawalność kwalifikacji  
zawodowych 

 Reconnaissance des qualifications 
 professionnelles

 ■ Gdzie można w Polsce uzyskać informacje o uznawalności 
kwalifikacji zawodowych w Unii Europejskiej?

Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, ENIC – NARIC Polska, udziela informacji o uznawalności dokumentów 
o wykształceniu zarówno do celów akademickich, jak i zawodowych dla osób 
wyjeżdżających za granicę.

  Szczegółowe informacje:  
 www.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia/uznawalnosc-wyksztalcenia/
archiwum/1.html

Na stronie podanej wyżej, znajdują się również dane teleadresowe jednostek wła-
ściwych do poświadczania doświadczenia zawodowego zdobytego w Polsce. 

 ■ Gdzie można we Francji uzyskać informacje o uznawalności 
kwalifikacji zawodowych w Unii Europejskiej?

Ośrodkiem, który udziela informacji o uznawalności dokumentów o wykształceniu 
zarówno do celów akademickich jak i zawodowych, dla osób podejmujących pracę 
we Francji, jest ENIC – NARIC France – departament uznawalności dyplomów przy 
CIEP (Centre International d'Études Pédagogiques).

  Szczegółowe informacje:  
 www.ciep.fr/enic-naric.fr
 www.enic-naric.net.fr

14 Praktyczny poradnik dla Polaka pracującego we Francji
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 ⚠ Uwaga

Francja, tak jak pozostałe kraje, stosuje własne wewnętrzne przepisy o wykonywa-
niu niektórych zawodów. Polacy, którzy zamierzają pracować we Francji w swoim 
wyuczonym zawodzie, powinni sprawdzić, czy podlega on specjalnym przepisom, 
tzn. czy znajduje się na liście zawodów regulowanych (professions réglementées). 

 ■ Gdzie można dowiedzieć się czy dany zawód lub działalność są 
regulowane we Francji? 

Ośrodkiem informacji o zawodach regulowanych we Francji jest ENIC – NARIC 
France. Tam również dostępne są:

 ά podstawy prawne wykonywania zawodów regulowanych;
 ά adresy instytucji udzielających informacji o procedurach uznawania kwalifikacji 

do wykonywania danego zawodu na terenie Francji. 

  Szczegółowe informacje:  
 www.ciep.fr/enic-naric.fr

 ■ Co warto wiedzieć o zawodach regulowanych we Francji?

We Francji zawodami regulowanymi są m.in.: lekarz, pielęgniarka, psycholog, 
weterynarz, technik medyczny, architekt, wszystkie tzw. zawody morskie, adwokat 
oraz inne zawody prawnicze. Zawody te są regulowane odrębnymi przepisami. 
Ich wykonywanie jest ściśle powiązane z przynależnością do branżowych izb lub 
zrzeszeń. Konieczny jest wpis na listę osób uprawnionych do wykonywania zawodu.

W przypadku profesji rzemieślniczych, jak np. fryzjer, hydraulik, elektryk, kosme-
tyczka, wymagane jest wyłącznie uzyskanie uznania kwalifikacji. 

 ■ Jaka jest procedura uznania kwalifikacji zawodowych?

Wniosek składa się we francuskiej instytucji właściwej dla danego zawodu, wraz 
z wymaganymi dokumentami. Instytucja potwierdza otrzymanie wniosku w ter-
minie miesiąca od jego otrzymania oraz zawiadamia wnioskodawcę, jeśli zachodzi 
potrzeba, o konieczności dostarczenia brakujących dokumentów. Decyzja zostanie 
wydana w terminie do trzech miesięcy od daty złożenia kompletu dokumentów. 
Termin może zostać przedłużony o miesiąc w przypadku spraw skomplikowanych. 
Negatywna decyzja instytucji wymaga pisemnego uzasadnienia. W przypadku 
odrzucenia wniosku lub braku postanowienia w terminie przekraczającym 4 mie-
siące, wnioskodawca może odwołać się do sądów krajowych.

Informacje ogólne 15
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 ⚠ Uwaga

Urzędy francuskie wymagają aby polskie dyplomy były poświadczone przez 
polskie izby zawodowe np. Izbę Lekarską i tłumaczone wyłącznie przez francu-
skich tłumaczy przysięgłych. Dokumenty przetłumaczone przez polskich tłumaczy 
przysięgłych nie są we Francji uznawane i powinny być potwierdzone przez polski 
konsulat.

 ■ Jakie instytucje są kompetentne w rozpatrywaniu wniosków  
o uznanie kwalifikacji zawodowych we Francji?

Adresy właściwych instytucji do rozpatrywania wniosków o uznawalności kwali-
fikacji zawodowych są dostępne na stronie  www.ciep.fr/enic-naric.fr 

n przykłady:

Polskie pielęgniarki składają wnioski do instytucji Directions Régionales de la  
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale.

  Szczegółowe informacje:  
 www.ile-de-france.drjscs.gouv.fr/Reconnaissance-des-diplomes-des.html 

Piekarze, fryzjerzy, rzeźnicy, elektrycy, hydraulicy składają wnioski do Izby Rzemieśl-
niczej – Chambre des Métiers. 

  Szczegółowe informacje:  
 www.cma-paris.fr/gerer-developper/gerer-son-entreprise/delivrance-des-
attestations-de-qualification-professionnelle 

Adwokaci składają wnioski do Ministerstwa Sprawiedliwości – Conseil national des 
Barreaux – Ministère de la Justice.

  Szczegółowe informacje:  
 cnb.avocat.fr/Reconnaissance-des-qualifications-professionnelles-et-
conditions-d-exercice-en-France-des-avocats-de-l-UE-et-hors-UE-du_a514.html 

 ⚠ Uwaga

Zawód regulowany w Polsce niekoniecznie jest zawodem regulowanym we Francji.

16 Praktyczny poradnik dla Polaka pracującego we Francji
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 ■ Co warto wiedzieć o prawie wykonywania zawodu nieregulowanego 
we Francji (profession non réglementée)?  

W przypadku zawodów nieregulowanych (m.in. wielu stanowisk biurowych, gastro-
nomii czy hotelarstwa) kwalifikacje zawodowe kandydata ocenia pracodawca.
Pracodawca może wymagać przedstawienia dyplomu czy świadectwa kwalifikacji 
przetłumaczonego na język francuski przez tłumacza przysięgłego. Może także 
wymagać przedstawienia zaświadczenia o odbytym stażu w zawodzie, zwykle nie 
krótszym niż 2 lata.

Informacje ogólne 17
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1.4 Rejestracja w urzędzie pracy 
Inscription à Pôle emploi

 ■ Jakie należy spełniać warunki, by możliwe było zarejestrowanie się 
we francuskim urzędzie pracy?

Należy:
 ά mieszkać we Francji;
 ά posiadać ważny dowód tożsamości;
 ά poszukiwać pracy;
 ά być zdolnym do podjęcia zatrudnienia;
 ά zgłosić się na umówione spotkanie do urzędu pracy.

 ■ W którym urzędzie powinien zarejestrować się poszukujący pracy?

Poszukujący pracy, w celu dokonania rejestracji, zgłasza się do urzędu pracy wła-
ściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania we Francji.

 ■ Jak dokonuje się wstępnej rejestracji do urzędu pracy?

Rejestracji wstępnej można dokonać telefonicznie  39 49 lub przez Internet. 
Podczas wstępnej rejestracji, urząd pracy wyznacza datę i godzinę pierwszego 
spotkania z doradcą zawodowym (conseiller professionnel). 

 ⚠ Uwaga

Przez Internet  www.pole-emploi.fr można się wstępnie zarejestrować tylko 
wtedy, gdy posiada się numer NIRPP (Numéro d’Inscription au Répertoire national 
d’identification des Personnes Physiques), popularnie zwany numerem Sécurité 
sociale, czyli francuski PESEL.

 ■ Czemu służy pierwsze spotkanie z doradcą zawodowym we 
francuskim urzędzie pracy?

Na pierwszym spotkaniu w urzędzie pracy doradca zawodowy uzupełnia rejestrację 
a następnie, wspólnie z poszukującym pracy, opracowuje Indywidualny projekt 

18 Praktyczny poradnik dla Polaka pracującego we Francji
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dostępu do zatrudnienia (Projet personnalisé d’accès à l’emploi PPAE).
Przy opracowywaniu PPAE są brane pod uwagę: wykształcenie poszukującego 
pracy, jego kwalifikacje zawodowe, sytuacja rodzinna i sytuacja lokalnego rynku 
pracy. 

W PPAE doradca zawodowy notuje oczekiwania poszukującego pracy dotyczące 
zatrudnienia, w szczególności wysokość wynagrodzenia i preferowany region.

W czasie spotkania poszukujący pracy otrzymuje:
 ά legitymację osoby zarejestrowanej w Pôle emploi;
 ά numer identyfikacyjny (numéro d’identifiant);
 ά PPAE;
 ά ewentualnie pierwsze propozycje pracy.

 ⚠ Uwaga

Po 10 dniach, poszukujący pracy otrzymuje listownie kod dostępu (mot de passe) 
do swojego osobistego konta (espace personnel) utworzonego przez urząd pracy 
na stronie internetowej  www.pole-emploi.fr 

Do zalogowania się w espace personnel, potrzebne są:
 ά numer identyfikacyjny, nadany podczas spotkania;
 ά kod dostępu otrzymany pocztą;
 ά kod pocztowy miejsca zamieszkania.

 ■ Do czego służy osobiste konto (espace personnel)? 

Miejsce to służy do komunikacji z urzędem pracy w sprawach administracyjnych, 
np. do zgłaszania zmiany swojej sytuacji (podjęcie zatrudnienia, choroba, przejście 
na emeryturę, wyjazd, rozpoczęcie szkolenia). Na koncie znajdują się informa-
cje o prawach przysługujących zapisanemu, pisma wysyłane przez urząd pracy 
(wezwania na obowiązkowe spotkania, ostrzeżenia przed skreśleniem z listy, itp.), 
wszelkie potrzebne zaświadczenia, które można wydrukować oraz kalendarz aktu-
alizacji sytuacji zawodowej.

Osobiste konto służy również do poszukiwania pracy. Możliwe jest tam przeglą-
danie ofert pracy, którymi dysponuje Pôle emploi i zgłaszanie swojej kandyda-
tury. Zarejestrowany powinien umieścić w tym miejscu swój życiorys. Będzie on 
dostępny dla pracodawców, którzy poszukują pracowników.

Informacje ogólne 19
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 ⚠ Uwaga

Jeżeli bezrobotny wyrazi zgodę na otrzymywanie listów od Pôle emploi za pośred-
nictwem Internetu, nie będzie otrzymywał korespondencji pocztą. W takim 
wypadku należy regularnie sprawdzać swoją skrzynkę mailową i espace personnel.

 ■ Jakie są obowiązki osoby zarejestrowanej we francuskim urzędzie 
pracy?

Zapisany do urzędu pracy powinien: 
 ά raz w miesiącu, w określonych przez urząd datach, aktualizować swoją sytuację 

zawodową przez Internet, telefonicznie  nr 39 49 lub za pomocą odpowied-
niego terminalu informatycznego, znajdującego się w każdym urzędzie pracy;

 ά stawiać się na wyznaczone spotkania z doradcą zawodowym;
 ά aktywnie szukać pracy (odpowiadać na wszystkie propozycje pracy oraz groma-

dzić dokumenty potwierdzające starania o zatrudnienie); 
 ά zawiadamiać urząd pracy w ciągu 72 godzin o chorobie skutkującej zwolnieniem 

lekarskim lub o przyznanym urlopie macierzyńskim.

 ■ Jakie są prawa osoby zarejestrowanej w urzędzie pracy?

Każda osoba zarejestrowana w urzędzie pracy ma prawo do: 
 ά korzystania z ofert pracy; 
 ά udziału w szkoleniach organizowanych przez urząd pracy;
 ά pomocy doradcy zawodowego w opracowaniu strategii poszukiwania zatrud-

nienia.

W pewnych przypadkach osoba zarejestrowana w urzędzie pracy ma prawo do:
 ά ubezpieczenia społecznego;
 ά zasiłku dla bezrobotnych. 

 Jak długo można być zarejestrowanym we francuskim urzędzie pracy?

Polak przybywający do Francji w celu znalezienia zatrudnienia, może być zareje-
strowany najdłużej przez 6 miesięcy. Jeżeli w ciągu tego czasu nie zostanie zatrud-
niony, urząd wykreśli go z listy poszukujących pracy, chyba że udokumentuje 
aktywne poszukiwanie pracy bądź realne szanse na szybkie zatrudnienie.

 ⚠ Uwaga

Polacy przyjeżdżające z Polski w celu poszukiwania pracy we Francji, są obowią-
zane posiadać wystarczające środki finansowe do utrzymywania siebie i członków 
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rodziny bez korzystania ze świadczeń pomocy społecznej we Francji. Powinny być 
także objęte powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce lub w kraju, 
z którego przybywają.  

 ■ W jaki sposób osoba zapisana do urzędu pracy może udowodnić,  
że aktywnie poszukuje pracy?

Najlepiej wydrukować dokument, carnet de bord, znajdujący się na stronie inter-
netowej urzędu pracy i notować w nim wszystkie przedsięwzięte kroki w celu zna-
lezienia zatrudnienia.
Wysyłanie życiorysu i listów motywacyjnych drogą elektroniczną, to również 
sprawdzalny dowód na aktywne poszukiwanie pracy.

 ■ Czy osoba pracująca może zarejestrować się w urzędzie pracy? 

Do urzędu pracy może zgłosić się i zarejestrować osoba zatrudniona, zgłaszająca 
zamiar i gotowość podjęcia zatrudnienia w wyższym wymiarze czasu pracy albo 
poszukująca dodatkowego lub innego zatrudnienia.
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1.5 Czas pracy  
Durée du travail

 ■ Czym jest czas pracy?

Czas pracy to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy 
w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

Do czasu pracy nie wlicza się we Francji czasu przeznaczonego na spożywanie 
posiłku, czasu poświęconego na załatwianie spraw osobistych ani czasu przejazdu 
do miejsca pracy. 

Do czasu pracy wlicza się natomiast czas przejazdu z jednego miejsca pracy do dru-
giego oraz czas potrzebny na ubranie roboczego kombinezonu (jeśli wyposażenie 
w takie ubranie jest obowiązkowe).

 ⚠ Uwaga

W pracy pracownik nie ma prawa do prywatnych rozmów telefonicznych ani do 
używania firmowego komputera w celach osobistych.

 ■ Jaki jest ustawowy wymiar czasu pracy we Francji?

Francuski Kodeks pracy określa czas pracy na 35 godzin tygodniowo, 151,67 godzin 
miesięcznie, 1 607 godzin rocznie.

Ograniczenie to nie dotyczy pewnych grup pracowników np. kadry zarządzającej 
(zgodnie z umowami zbiorowymi). 

 ■ Jaki jest maksymalny dozwolony czas pracy?

Czas pracy faktycznie wykonywanej (łącznie z godzinami nadliczbowymi) nie może 
przekraczać:

 ά 10 godzin dziennie; 
 ά 48 godzin tygodniowo (60 godzin maksymalnie, w wyjątkowych sytuacjach); 
 ά 44 godziny tygodniowo, średnio w ciągu 12 kolejnych tygodni (46 godzin pod 

pewnymi warunkami). 
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 ■ Jaki czas odpoczynku przysługuje pracownikowi?

Pracownikowi przysługuje minimalnie:
 ά 24 godziny nieprzerwanego odpoczynku tygodniowo; 
 ά 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego;
 ά 20 minut przerwy po 6 godzinach pracy, a jeśli dzień pracy trwa 6 godzin, pra-

cownik ma również prawo do 20 minutowej przerwy wykorzystanej jednorazowo 
lub podzielonej. 

 ⚠ Uwaga

Brak przerwy 20 minutowej po 6 godzinach pracy stanowi wykroczenie przeciw 
prawom pracownika. Przerwa ta jest płatna i wliczona w czas pracy.

 ■ Czym są godziny nadliczbowe?

Godziny nadliczbowe to godziny pracy wykonane powyżej ustawowego tygodnio-
wego czasu pracy, czyli ponad 35 godzin (albo czasu równoważnego dla niektórych 
zawodów).

 ■ Jaki może być maksymalny limit godzin nadliczbowych w roku 
kalendarzowym?

Liczba przepracowanych godzin nadliczbowych nie może przekroczyć dla poszcze-
gólnego pracownika 220 godzin w roku kalendarzowym (wg Kodeksu pracy). Liczba 
ta może być wyższa, jeżeli taki zapis zawiera układ lub porozumienie zbiorowe.

 ⚠ Uwaga

Pracodawca ma obowiązek prowadzić ewidencję czasu pracy pracowników 
z uwzględnieniem godzin nadliczbowych i udostępnić ją Inspekcji pracy podczas 
kontroli.

 ■ Jaki jest okres rozliczeniowy czasu pracy?

Okres rozliczeniowy czasu pracy to tydzień kalendarzowy.
Tydzień kalendarzowy zaczyna się w poniedziałek o godzinie 0:00 i kończy w nie-
dzielę o godzinie 24:00 .
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 ■ Czy długość okresu rozliczeniowego może być dłuższa niż tydzień 
kalendarzowy?

Jeżeli w układzie zbiorowym pracy lub układzie branżowym nie istnieją regulacje 
w zakresie okresu rozliczeniowego pracy, pracodawca ma prawo do zastosowania 
4-tygodniowego okresu rozliczeniowego (régime réglementaire supplétif). 

Postanowienia układu zbiorowego pracy lub układu branżowego mogą przedłużać 
wymiar okresu rozliczeniowego maksymalnie do 1 roku.

Aby nie być zobowiązanym do systematycznego wynagradzania za godziny nad-
liczbowe, pracodawca ma prawo skrócić dobowy wymiar czasu pracy w niektórych 
dniach lub przyznać inne dni wolne od pracy.

n przykład:

Michał pracuje według 4-tygodniowego okresu rozliczeniowego. W pierwszym 
tygodniu przepracował 40 godzin, w drugim 30 godzin, w trzecim 40 godzin, 
w czwartym 30 godzin. W okresie 4 tygodni przepracował 140 godzin. 140/4=35. 
Średnia norma tygodniowa została zachowana. Michał nie ma prawa do wynagro-
dzenia za godziny nadliczbowe.

 ■ Czy pracownik może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych?

Praca w godzinach nadliczbowych jest poleceniem służbowym i nie można odmówić 
jej bezpodstawnie. Odmowa taka może być uznana za naruszenie obowiązków 
wobec pracodawcy i stanowić podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypo-
wiedzenia z winy pracownika.

 ■ Jak są wynagradzane godziny nadliczbowe?

Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysłu-
guje dodatek w wysokości:

 ά 25 % za pierwsze 8 godzin (po przepracowaniu 35 godzin w tygodniu); 
 ά 50 % za następne godziny.

 ⚠ Uwaga

Pracownik, który wypracował więcej niż 220 godzin nadliczbowych w roku kalenda-
rzowym, ma prawo do dodatkowego wypoczynku (contrepartie en repos). Warunki 
korzystania z tego prawa są ustalone przez porozumienia zbiorowe.
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  Szczegółowe informacje:  
 travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/les-fiches-pratiques-du-
droit-du,91/duree-du-travail,129/la-duree-legale-du-travail,1013.html

Informacje ogólne 25



1

2

4

5

6

7

8

3

9

11

10

12

1.6 Wynagrodzenie za pracę  
Salaire

 ■ Jakie są zasady wynagradzania za pracę we Francji?

We Francji każdy zatrudniony otrzymuje wynagrodzenie, które składa się z części 
zasadniczej (salaire de base) oraz składników dodatkowych (primes, gratifications 
et avantages divers). 

 ■ Czym jest wynagrodzenie zasadnicze (salaire de base)?

Wynagrodzenie zasadnicze precyzuje umowa o pracę. Jego wysokość jest efektem 
porozumienia pomiędzy pracownikiem i pracodawcą. Najczęściej oblicza się je 
według tygodniowego wymiaru pracy. Nie zależy wówczas od ilości godzin wypra-
cowanych w miesiącu.

n przykład:

Miesięczne wynagrodzenie pracownika pracującego w pełnym wymiarze czasu 
pracy w przedsiębiorstwie, które stosuje 35 – godzinny tygodniowy czas pracy,  
oblicza się następująco: 
  151,67  x  stawka wynagrodzenia za godzinę  =  wynagrodzenie zasadnicze  

 ■ Ile wynosi minimalne wynagrodzenie zasadnicze we Francji?

Wynagrodzenie nie może być niższe, niż wysokość minimalnej płacy we Francji – 
SMIC (Salaire minimum interprofessionnel de croissance).

Od 1 stycznia 2014 roku płaca minimalna wynosi 9,53 € brutto za godzinę pracy. 
Wynagrodzenie miesięczne brutto za pracę na pełnym etacie (151,67 godziny mie-
sięcznie, czyli 35 godzin tygodniowo) wynosi 1430,22 €. Od wymienionej kwoty 
odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości około 21%. 
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 ⚠ Uwaga

1 stycznia każdego roku stawka płacy minimalnej ulega rewaloryzacji. Aktualną 
wysokość SMIC można znaleźć na stronie:
 www.urssaf.fr/employeurs/baremes/baremes/valeurs_du_smic_01.html 

 ■ Czym jest wynagrodzenie netto i wynagrodzenie brutto?

Wynagrodzenie netto to wynagrodzenie, które pracownik otrzymuje w dniu 
wypłaty. W umowie o pracę wynagrodzenie zawsze wykazane jest kwotą brutto, 
czyli zawiera wszystkie obowiązkowe składki (part salariale), które są odprowa-
dzane przez pracodawcę z wynagrodzenia pracownika. 

 ■ Jakie dodatkowe wynagrodzenie może przysługiwać pracownikowi?

 ά wynagrodzenie za godziny nadliczbowe (heures supplémentaires);
 ά premie i inne gratyfikacje (primes et gratifications): premia za wysługę lat 

(w Polsce zwana dodatkiem stażowym), 13-sta pensja, dodatki za pracę w wa-
runkach szkodliwych, uciążliwych oraz niebezpiecznych dla zdrowia, za pracę 
w godzinach nocnych i inne.

Wypłata wynagrodzenia dodatkowego jest obowiązkiem pracodawcy, jeżeli zapisy 
takie zawiera układ bądź porozumienie zbiorowe, umowa o pracę lub wynikają ze 
zwyczajów panujących w zakładzie pracy.

 ⚠ Uwaga

Od wynagrodzenia dodatkowego pobiera się również składki na ubezpieczenie 
społeczne. 

 ■ Czy pracodawca jest obowiązany do zwrotu kosztów poniesionych 
przez pracownika w związku z wykonywaną pracą  
(frais professionnels)?

We Francji pracodawca ma obowiązek uczestniczyć w kosztach zawodowych pono-
szonych przez pracownika. Dotyczą one między innymi wydatków na wyżywienie 
(np. prime de panier) i dojazdu do miejsca pracy (prime de transport).
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 ■ Co warto wiedzieć o zwrocie kosztów wyżywienia?

Zwrot kosztów wyżywienia może być całkowity, częściowy lub ryczałtowy. Ryczał-
towy zwrot za posiłek w 2014 roku spożyty w miejscu pracy wynosi 6,10 €, poza 
miejscem pracy 8,70 €, a w restauracji (w czasie wyjazdu służbowego) 17,90 €. 
Należy się pracownikom, którzy nie mogą wrócić na posiłek do miejsca zamiesz-
kania albo do stałego miejsca pracy.

 ■ Komu przysługuje pomoc w opłacaniu kosztów dojazdu do miejsca 
pracy?

Pracodawca ma obowiązek częściowo pokrywać koszty abonamentu na dojazd 
do pracy, pod warunkiem, że jest to abonament na środki komunikacji zbiorowej  
(np. SNCF, RATP) lub na usługi wynajmu rowerów  (np. Vélib w Paryżu).

 ■ Jak oblicza się wysokość udziału pracodawcy w kosztach dojazdu 
do pracy?

Jeżeli pracownik pracuje w pełnym wymiarze godzin, pracodawca ma obowiązek 
opłacać 50% abonamentu 2 klasy.
Reguła ta obowiązuje również wówczas kiedy pracownik zatrudniony jest na pół 
etatu (17, 5 godzin tygodniowo) lub więcej.

Jeżeli pracownik pracuje mniej niż 17, 5 godziny tygodniowo, udział pracodawcy 
w opłacaniu dojazdu do pracy jest obliczany wg poniższego wzoru:
  (Cena abonamentu x 50%)  x  (wymiar godzin pracy / 17,5)  
Pracownik pracuje 15 godzin tygodniowo. Płaci 90 € miesięcznie za kartę Navigo 
w Paryżu.
  (90 € x 50%)  x  (15 h /17,5)  =   38,57 €  
Udział pracodawcy wynosi 38,57 €

Jeżeli pracownik ma kilku pracodawców, każdy z nich ma obowiązek opłacać w czę-
ści abonament dojazdu do pracy.
Pracodawca może również, w ściśle określonych przypadkach, partycypować 
w kosztach paliwa na dojazd do pracy ponoszonych przez pracownika.

 ⚠ Uwaga 

Kwoty wypłacone przez pracodawcę z tytułu uczestnictwa w kosztach wyżywienia 
i dojazdu do pracy muszą być wykazane na odcinku wypłaty. Nie są dochodem, 
tylko zwrotem kosztów, wobec tego nie są brane pod uwagę w odprowadzaniu 
składek na ubezpieczenie społeczne i w opodatkowaniu.
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  Szczegółowe informacje:  
 www.urssaf.fr/profil/employeurs/dossiers_reglementaires/dossiers_
reglementaires/frais_professionnels_03.html 

 ■ Jakie świadczenia w naturze (avantages en nature) mogą 
przysługiwać pracownikowi?

Świadczeniem w naturze może być korzystanie z mieszkania służbowego, ogrze-
wanie, posiłki i itp. 

Świadczenia w naturze są elementem wynagrodzenia, więc wylicza się od nich 
składki na ubezpieczenie społeczne. 

Wartość tych świadczeń jest wyceniana do celów podatkowych.

  Szczegółowe informacje:  
 www.urssaf.fr/employeurs/dossiers_reglementaires/dossiers_reglementaires/
avantages_en_nature_01.html 

 ■ W jakiej formie i z jaką datą powinno być wypłacane wynagrodzenie? 

Wypłata wynagrodzenia powinna odbywać się raz w miesiącu, w stałym terminie. 
W wyjątkowych wypadkach co dwa tygodnie. Precyzyjnie określają to Kodeks 
pracy, układy i porozumienia zbiorowe, regulaminy zakładowe.

Na wniosek pracownika, wynagrodzenie może być wypłacone gotówką, jeżeli jego 
wysokość nie przekracza 1500,00 €.

Wynagrodzenie w kwocie wyższej niż 1500, 00 € wypłacane jest z mocy prawa 
w formie przelewu bankowego na konto pracownika lub czeku.

 ⚠ Uwaga

Wynagrodzenie może być wypłacone jedynie pracownikowi. Nie otrzymają wyna-
grodzenia pracownika jego bliscy, tj. żona, mąż, dzieci, rodzice, konkubenci.

 ■ Czym jest odcinek wypłaty (bulletin de salaire, lub fiche de paye)  
i jakie informacje zawiera?

Odcinek wypłaty jest dokumentem, który potwierdza, że pracownik jest zatrud-
niony legalnie i że składki na ubezpieczenie społeczne zostały opłacone. 
Odcinek wypłaty powinien zawierać dane pracodawcy, dane pracownika, nazwę 
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układu zbiorowego, nazwę instytucji, do której zostały przekazane składki na ubez-
pieczenie społeczne (URSSAF lub MSA) i ich wysokość, daty urlopu płatnego, datę 
wypłaty, wysokość zwrotu kosztów dojazdu.

Na odcinku wypłaty znajdują się ponadto wszystkie elementy wynagrodzenia: 
wynagrodzenie brutto, netto, ilość godzin pracy, ilość godzin nadliczbowych i inne, 
nie wymienione tutaj składniki wynagrodzenia, a mające wpływ na jego wysokość. 

Na odcinku wypłaty pracownik znajdzie także informację o ilości przysługują-
cych dni urlopowych.

 ⚠ Uwaga

Pracodawca może przekazać odcinek wypłaty do rąk własnych pracownika albo,  
po uzgodnieniu, przesłać mu dokument pocztą lub drogą elektroniczną. 

 ■ Jak długo należy przechowywać odcinki wypłaty?

Odcinki wypłaty należy przechowywać przez całe życie. Na odcinku wypłaty powinien 
znaleźć się następujący zapis: "pour vous aider à faire valoir vos droits, conservez 
ce bulletin de paie sans limitation de durée" (aby móc egzekwować przysługujące 
prawa, proszę zachować ten odcinek wypłaty przez czas nieokreślony). Pracodawca 
natomiast ma obowiązek przechowywania odcinków wypłaty przez 5 lat od dnia 
ich wystawienia.

 ⚠ Uwaga

Na odcinku wypłaty pracownik nie znajdzie informacji o potrąceniach składek na 
podatek dochodowy od osób fizycznych, ponieważ we Francji obowiązek odpro-
wadzenia takiego podatku spoczywa wyłącznie na pracowniku.

 ■ Kiedy może nastąpić potrącenie z wynagrodzenia bez zgody 
pracownika? 

Potrącone z wynagrodzenia mogą zostać miedzy innymi następujące należności:
 ά kwoty egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych, na przykład świadczenia 

alimentacyjne (w pierwszej kolejności), nieopłacone koszty leczenia, nieopła-
cone podatki; 

 ά zaliczki pieniężne wypłacone pracownikowi na poczet wynagrodzenia, mandaty, 
potrącenia za nieusprawiedliwioną nieobecność;  

 ά świadczenia w naturze przeliczone na wartość pieniężną.
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 ■ Ile wynosi kwota wolna od potrąceń? 

Kwota wolna od potrąceń jest równa wysokości RSA – miesięcznej zapomogi socjalnej. 
Od 01.09.2014 r. wynosi 509,30 €.

 ■ Czy należy się wynagrodzenie za pracę, jeżeli nie ma możliwości jej 
wykonania?

W sytuacji, kiedy pracownik pozostaje w gotowości przystąpienia do pracy, a pra-
codawca nie może jej zapewnić (brak materiałów, brak energii, awaria maszyn itp.), 
pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, zgodnie z umową o pracę. 

 ■ Czy za okres przestoju w pracy, spowodowany  szczególnymi 
warunkami atmosferycznymi, pracownikowi trzeba wypłacić 
wynagrodzenie?

Pracownikom zatrudnionym przy pracach uzależnionych od warunków atmosfe-
rycznych (np. w budownictwie) może przysługiwać wynagrodzenie za czas przestoju 
w pracy, jeżeli wykonywanie pracy jest niemożliwe lub utrudnione z powodów od 
nikogo niezależnych.

  Szczegółowe informacje:  
Poradnik przeznaczony dla pracowników sektora budowlanego — 
Le chômage intempéries guide salariés 2014  
 www.cibtpidf.fr/uploads/media/Chomage_intemperies_guide_salaries_2014.pdf 
 www.cibtp.fr/intemperies
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2.1 Obowiązki pracodawcy  
związane z zatrudnieniem  

Obligations de l’employeur  
lors de l’embauche 

 ■ Jakie są formalności związane z zatrudnieniem nowego 
pracownika? 

 ά zgłoszenie pracownika do ubezpieczenia społecznego; 
 ά skierowanie pracownika na wstępne badania lekarskie; 
 ά podpisanie umowy o pracę, jeżeli jest to umowa inna niż CDI; 
 ά zapoznanie pracownika z regulaminem pracy; 
 ά zapoznanie z przepisami i zasadami BHP; 
 ά zgłoszenie pracownika do dodatkowej kasy emerytalnej. 

 ■ W jaki sposób pracodawca zgłasza nowego pracownika  
do ubezpieczenia społecznego? 
 
Pracodawca jest obowiązany zgłosić każdego nowego pracownika do ubezpieczenia 
społecznego URSSAF lub MSA, w ciągu 8 dni poprzedzających zatrudnienie. 
 
Do zgłoszenia nowego pracownika służy formularz cerfa N14738*01, wstępna 
deklaracja o zatrudnieniu DPAE (Déclaration préalable à l’embauche). 
 
Wstępna deklaracja o zatrudnieniu DPAE zawiera: 

 ά numer ewidencyjny zakładu pracy SIRET (polski REGON); 
 ά kod APE (polski PKD – kod klasyfikacji gospodarczej); 
 ά imię i nazwisko pracodawcy lub nazwę przedsiębiorstwa, numer telefonu ; 
 ά dane właściwego ośrodka medycyny pracy; 
 ά dane przyszłego pracownika: nazwisko, imiona, adres, datę i miejsce urodzenia 

oraz numer Sécurité sociale (jeżeli pracownik go już posiada); 
 ά dane dotyczące zatrudnienia: datę i godzinę przewidzianego zatrudnienia oraz 

czas okresu próbnego, typ kontraktu. 
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Po 5 dniach od otrzymania dokumentu, URSSAF lub MSA wysyła do pracodawcy 
potwierdzenie zgłoszenia. Pracodawca ma obowiązek wręczyć pracownikowi foto-
kopię tego dokumentu. 

 ■ Co warto wiedzieć o wstępnych badaniach lekarskich? 
 
Wstępna wizyta lekarska powinna mieć miejsce w ośrodku medycyny pracy przed 
upływem okresu próbnego. 
 
W niektórych przypadkach, np. przy zatrudnianiu młodocianego, kobiety ciężarnej 
bądź inwalidy, wstępna wizyta lekarska musi odbyć się przed zatrudnieniem. 
 
Lekarz medycyny pracy orzeka o występowaniu lub braku przeciwwskazań do 
pracy na konkretnym stanowisku. 
 
Pracownik nie ponosi kosztów związanych z medycyną pracy. 

 ⚠ Uwaga 
 
W zakładzie pracy na tablicy ogłoszeń powinny być wywieszone: 

 ά numer i nazwa układu zbiorowego, którym jest objęty zakład pracy; 
 ά bezpłatne numery alarmowe (policja, pogotowie ratunkowe, straż pożarna); 
 ά adres i numer telefonu inspekcji pracy właściwej dla zakładu pracy; 
 ά adres i numer telefonu ośrodka medycyny pracy właściwej dla zakładu pracy. 

 ■ Jak pracownik może sprawdzić czy jego zatrudnienie zostało 
zgłoszone? 
 
Zgodnie z artykułem D 8223 – 1 i 2 Kodeksu pracy, pracownik ma prawo sprawdzić 
w URSSAF/MSA czy formalności związane z jego zatrudnieniem zostały dopełnione. 
W tym celu powinien wysłać do URSSAF/MSA pismo z prośbą o informacje. 

Wniosek powinien zawierać następujące dane: 
 ά nazwisko (kobiety podają nazwisko panieńskie), imiona, obywatelstwo, datę 

i miejsce urodzenia; 
 ά numer ewidencyjny Sécurité sociale – jeżeli pracownik go posiada; 
 ά adres; 
 ά datę zatrudnienia i okres pracy, którego dotyczy prośba o informacje. 

 
URSSAF/MSA ma obowiązek odpowiedzieć na pismo w ciągu 30 dni. 
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Odpowiedź instytucji: 
 ά potwierdza zgłoszenie wstępnej deklaracji o zatrudnieniu lub informuje o braku 

takiego zgłoszenia; 
 ά jeżeli deklaracja została złożona, informuje o dacie i godzinie jej przyjęcia, a także 

o zgłoszonej dacie i godzinie rozpoczęcia pracy; 
 ά zawiera nazwę i adres zakładu pracy, numer SIRET, nazwisko i imię pracodawcy, 

który podpisał deklarację. 

 ■  Co powinien zrobić pracownik, jeżeli okaże się, że nie został 
zadeklarowany? 
 
Pracownik, który uzyska informację, że pracodawca nie zadeklarował go i nie 
odprowadza składek na jego ubezpieczenie, powinien zwrócić się do inspekcji 
pracy właściwej zakładowi pracy. 

 ■ Jak można sprawdzić sytuację zakładu pracy, w którym się 
pracuje? 
 
  Szczegółowe informacje:  
 www.verif.com 
 www.societe.com 
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2.2 Umowa o pracę  
Contrat de travail 

 ■ Jakie są rodzaje umów o pracę? 
 
Umowa o pracę na czas nieokreślony – (Contrat de travail à durée indéterminée 

– CDI) jest podstawową formą zatrudniania pracownika we Francji. Tylko w usta-
wowo określonych przypadkach pracodawca może zatrudnić pracownika na 
umowę inną niż wyżej wymienioną. 
 
Umowa o pracę na czas określony – (Contrat de travail à durée déterminée – CDD) 
jest zawierana w ustawowo określonych przypadkach, np. w razie konieczności 
zastąpienia stałego pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności, 
w sytuacji okresowego wzrostu pracy oraz do pracy sezonowej. 
 
Umowa na czas określony, (CDD) podlega pewnym rygorom. 
Pracodawca ma obowiązek wykazać, że powody, dla których została zawarta 
umowa w tej formie są uzasadnione. 
 
Umowa może być zawarta maksymalnie na 18 miesięcy i tylko w wyjątkowych 
wypadkach na 24 miesiące. 
Długość trwania CDD (wraz z ewentualnym przedłużeniem) nie może przekraczać 
maksymalnego czasu przewidzianego dla tego typu umowy. 
Zawarcie umowy o pracę na czas określony, na następujące po sobie okresy z tą 
samą osobą, jest dozwolone, kiedy wystąpi konieczność, m.in. zastąpienie pra-
cownika. 
Umowę na czas określony można zawrzeć ponownie, na to samo stanowisko, 
dopiero po upływie czasu określonego przepisami. 
 
Zwolnienie lekarskie nie przedłuża czasu umowy na czas określony. 
 
Umowa na czas określony nie może zostać rozwiązana przed upływem terminu, na 
jaki została zawarta (oprócz wyjątkowych sytuacji).
Po wygaśnięciu umowy pracodawca zobowiązany jest do wypłacenia pracowni-
kowi dodatku za niestałą pracę (prime de précarité) w wysokości 10% całkowitego 
wynagrodzenia otrzymanego w czasie trwania umowy. 
Na wniosek pracownika, sąd pracy (Conseil de prud’hommes) może przekwalifikować 
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umowę o pracę na czas określony zawartą niezgodnie z przepisami, na umowę 
o pracę na czas nieokreślony. 

Umowa o pracę tymczasową – (Contrat de travail temporaire) jest zawierana 
przez pracownika i agencję pracy tymczasowej, wyłącznie w celu wykonania okre-
ślonej tymczasowej pracy na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika. 
 
Jest to trójstronny układ: agencja pracy tymczasowej zawiera pisemną umowę 
(contrat de mise à disposition) z pracodawcą użytkownikiem o wysłanie swojego 
pracownika do pracy na jego rzecz. Natomiast z pracownikiem agencja pracy tym-
czasowej zawiera umowę o pracę tymczasową (contrat de mission). 
Pracownik jest wynagradzany przez agencję pracy tymczasowej. 
 
Po zakończeniu pracy agencja pracy tymczasowej wypłaca pracownikowi wynagro-
dzenie i dodatkowo, tak jak w przypadku pracy na czas określony, dodatek za nie-
stałą pracę (indemnité de précarité) w wysokości 10% otrzymanego wynagrodzenia. 

 ■ Czy umowa o pracę musi być zawierana w formie pisemnej? 
 
Wyłącznie umowa o pracę na czas nieokreślony (CDI), w pełnym wymiarze 
godzin, nie musi być zawierana w formie pisemnej. 
 
Każda inna umowa musi być zawarta na piśmie. 
 
Jeżeli między stronami nie ma umowy pisemnej, zachodzi domniemanie, że pra-
cownik został zatrudniony na czas nieokreślony (CDI), w pełnym wymiarze godzin. 
Pisemna umowa o pracę powinna być sporządzona w dwóch egzemplarzach, para-
fowana na każdej stronie i podpisana przez obie umawiające się strony.  

 ■ Jakie informacje powinna zawierać umowa o pracę? 
 
Umowa o pracę powinna zawierać: 

 ά rodzaj umowy; 
 ά dane firmy, imię i nazwisko pracodawcy; 
 ά imię, nazwisko i adres zatrudnianego; 
 ά nazwę stanowiska i opis zakresu obowiązków zatrudnianego pracownika; 
 ά miejsce wykonywania pracy; 
 ά wymiar czasu pracy; 
 ά długość okresu próbnego; 
 ά datę i godzinę rozpoczęcia pracy; 
 ά okres wypowiedzenia; 
 ά wysokość wynagrodzenia, premii i innych dodatków; 
 ά dane dodatkowego funduszu emerytalnego; 
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 ά datę wypłaty; 
 ά nazwę układu zbiorowego, do którego należy przedsiębiorstwo. 

 ■ Czy umowa o pracę zawierana we Francji z polskim pracownikiem 
powinna być spisana w języku polskim? 
 
Wszystkie zawierane na piśmie umowy na terenie Francji muszą być sporzą-
dzone w języku francuskim. Polak ma prawo poprosić o przetłumaczenie umowy 
na swój język ojczysty. W obliczu prawa oba teksty umowy, francuski i polski są 
równoważne. W przypadku konfliktu między stronami co do interpretacji, umowa 
w języku polskim określa dokładne prawa i obowiązki pracownika. 
 
  Szczegółowe informacje:  
 www.dglflf.culture.gouv.fr/droit/Dtfr_MondeW-mars2013_CS6.pdf  

 ■ Czy każda umowa o pracę przewiduje okres próbny? 
 
Okres próbny nie jest obowiązkowy, jednak umowa o pracę zaczyna się najczęściej 
okresem próbnym, którego długość zależy od rodzaju umowy i wykonywanej pracy. 
W granicach przepisów prawa pracy, strony mogą określić w umowie długość 
okresu próbnego.  

 ■ Jaka jest ustawowa długość okresu próbnego? 
 
Maksymalna długość okresu próbnego w przypadku umowy CDI wynosi: 

 ά 2 miesiące dla pracowników biurowych i pracowników fizycznych; 
 ά 3 miesiące dla pracowników nadzoru i techników; 
 ά 4 miesiące dla kadry kierowniczej. 

 
Maksymalna długość okresu próbnego w przypadku umowy CDD wynosi: 

 ά 2 tygodnie przy umowie nieprzekraczającej 6 miesięcy; 
 ά 1 miesiąc przy umowie dłuższej niż 6 miesięcy. 

Maksymalna długość okresu próbnego w przypadku umowy na czas wykonania 
określonej pracy (Contrat de travail temporaire) wynosi: 

 ά 2 dni, jeżeli czas trwania umowy nie przekracza 1 miesiąca; 
 ά 3 dni, jeżeli umowa jest zawarta na okres od 1 do 2 miesięcy; 
 ά 5 dni, jeżeli długość umowy przekracza 2 miesiące. 

40 Praktyczny poradnik dla Polaka pracującego we Francji



1

2

4

5

6

7

8

3

9

11

10

12

 ■ Czy okres próbny może być przedłużany? 
 
Okres próbny może być przedłużony jeden raz, jeżeli przewiduje to układ zbiorowy 
lub umowa o pracę. W tym celu musi zostać sporządzony aneks do umowy.  

 ■ Czy umowa o pracę może być przerwana w okresie próbnym? 
 
W czasie okresu próbnego pracodawca lub pracownik mogą zerwać umowę bez 
podawania powodu. 
Zarówno pracodawca jak i pracownik mają obowiązek uprzedzić o zerwaniu umowy 
w terminie przewidzianym przez prawo (délai de prévenance).  

 ■ Czy pracodawca może zmodyfikować umowę o pracę? 
 
Pracodawca może wprowadzić zmiany do umowy o pracę tylko za zgodą pra-
cownika i jeżeli modyfikacja dotyczy: wynagrodzenia, miejsca pracy, czasu pracy, 
stanowiska. Jeżeli pracownik nie wyrazi zgody na zmiany w umowie, pracodawca 
musi zrezygnować z nich lub zwolnić z pracy pracownika. 
 
Jeżeli zmiany dotyczą warunków pracy, pracodawca ma prawo ich dokonać w umo-
wie o pracę bez zgody pracownika. Odmowa dostosowania się do nowych warun-
ków pracy może pociągnąć za sobą zwolnienie dyscyplinarne. 
 
Pracodawca powinien powiadomić pracownika o zmianach w umowie o pracę 
listownie (listem poleconym za poświadczeniem odbioru). 
 
  Szczegółowe informacje:  
 travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/
contrats,109/les-principales-caracteristiques,976.html 
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2.3 Rozwiązywanie 
 stosunku pracy  

Procédures individuelles  
de licenciement 

 ■ Jakie są formy rozwiązywania umowy o pracę? 
 
Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić poprzez: 

 ά wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę z przyczyn indywidualnych 
(licenciement pour motif personnel); 

 ά wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę z przyczyn ekonomicznych 
(licenciement économique); 

 ά rezygnację z pracy (démission); 
 ά rozwiązanie umowy o pracę zawartą na czas nieokreślony na mocy porozumie-

nia stron (rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée); 
 ά rozwiązanie umowy przez pracownika bez wypowiedzenia z winy pracodawcy 

(prise d’acte de la rupture du contrat de travail). 

 ■ Co warto wiedzieć o zwolnieniu z przyczyn indywidualnych? 
 
Zwolnienie pracownika w tym trybie musi być uzasadnione powodem „realnym 
i poważnym” (cause réelle et sérieuse). 
 
Za powody realne i poważne uznaje się: 

 ά faktycznie istniejące; 
 ά sprawdzalne i wyjaśnione precyzyjnie; 
 ά wystarczająco ważne, aby kwalifikowały się do wypowiedzenia umowy o pracę. 

 
Brak konkretnego i uzasadnionego powodu zwolnienia z pracy może narazić pra-
codawcę na proces sądowy z pracownikiem. 
Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę z przyczyn indywidualnych 
(licenciement pour motif personnel) może być podyktowane przyczyną dyscypli-
narną lub niedyscyplinarną. 
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Niektóre przyczyny zwolnienia dyscyplinarnego: 
 ά samowolne opuszczenie stanowiska pracy; 
 ά nieusprawiedliwione nieobecności; 
 ά nietrzeźwość w miejscu pracy; 
 ά agresywność w miejscu pracy; 
 ά składanie pracodawcy fałszywych oświadczeń; 
 ά wprowadzenie pracodawcy w błąd; 
 ά utrata uprawnień do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku z winy 

pracownika (np. pozbawienie zawodowego kierowcę prawa jazdy). 
 
Przyczyny inne, niż dyscyplinarne: 

 ά ujawnione niewystarczające kompetencje pracownika; 
 ά odmowa zmiany warunków umowy o pracę; 
 ά stwierdzona orzeczeniem lekarskim utrata zdolności do wykonywania dotych-

czasowej pracy (inaptitude médicale au travail).  

 ■ Jakie są konsekwencje zwolnienia dyscyplinarnego dla 
pracownika? 
 
Konsekwencje zwolnienia dyscyplinarnego zależą od kwalifikacji winy (wina 
poważna – faute grave, wina ciężka – faute lourde). 
 
W przypadku ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, 
pracodawca może natychmiast zakazać pracownikowi świadczenia pracy (mise à 
pied conservatoire) i rozpocząć procedurę zwolnienia. 
Pracownik zwolniony dyscyplinarnie z winy poważnej, nie ma prawa do odprawy 
i do wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku zwolnienia z winy cięż-
kiej, nie ma również prawa do ekwiwalentu za płatny urlop. 
W obu wypadkach zachowuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych.  

 ■ Jaka jest procedura zwolnienia dyscyplinarnego? 
 
Pracodawca jest obowiązany rozpocząć procedurę związaną ze zwolnieniem dys-
cyplinarnym, w ciągu dwóch miesięcy od uzyskania wiadomości o okolicznościach 
(faits fautifs) to uzasadniających. Po upływie wyżej wymienionego okresu, okolicz-
ności uzasadniające rozpoczęcie procedury zwolnienia w trybie dyscyplinarnym 
ulegają przedawnieniu. 
Po rozpoczęciu procedury, rozwiązanie umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym 
musi nastąpić w ciągu miesiąca od dnia przeprowadzenia rozmowy wstępnej z pra-
cownikiem na temat okoliczności, które uzasadniają rozwiązanie umowy o pracę. 
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 ■ Do czego może mieć prawo pracownik zwolniony z pracy w trybie 
dyscyplinarnym? 
 
Pracownik może zakwestionować wypowiedzenie dyscyplinarne i zwrócić się do 
sądu pracy. Jeżeli sąd pracy uzna, że przyczyna dyscyplinarnego zwolnienia nie jest 
prawdziwa i konkretna, pracodawca może być zobowiązany zapłacić pracownikowi: 

 ά wynagrodzenie za okres wypowiedzenia; 
 ά odprawę; 
 ά odszkodowanie za wypowiedzenie bez przyczyny realnej i poważnej (sans cause 

réelle ni sérieuse) w wysokości przynajmniej 6 - miesięcznego wynagrodzenia. 

 ⚠ Uwaga 
 
W firmie zatrudniającej nie więcej niż 11 pracowników, odszkodowanie dla pracow-
nika o stażu do 2 lat, a zwolnionego dyscyplinarnie, ustala się z zasady na poziomie 
poniesionej przez niego straty (np. w oczekiwanym wynagrodzeniu za pracę). 

 ■ Jakie prawa przysługują pracownikowi w przypadku zwolnienia 
z przyczyn ekonomicznych (licenciement économique)? 
 
Pracownik ma prawo do odprawy (indemité de licenciement), zapłaty za okres 
wypowiedzenia (préavis) oraz do zasiłku dla bezrobotnych (ARE Allocation d’aide 
au Retour à l’Emploi ). 
 
Pracodawca ma obowiązek zaproponować pracownikowi kontrakt zabezpieczenia 
zawodowego CSP (Contrat de Sécurisation Professionnelle). 
 
Pracownik, który przepracował 1 rok u danego pracodawcy i podpisze taką umowę, 
ma prawo do zasiłku (allocation de sécurisation professionnelle) w wysokości 80% 
średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto obliczonego z ostatnich 12 miesięcy 
oraz do indywidualnej opieki ze strony urzędu pracy, a także do pierwszeństwa 
w korzystaniu z kursów zawodowych. 
 
Pracownik o stażu pracy krótszym niż 1 rok w przedsiębiorstwie może również 
wybrać umowę CSP i jej warunki, ale wysokość otrzymywanego zasiłku będzie 
równa ARE.  

 ⚠ Uwaga 
 
Zwolnienie z przyczyn ekonomicznych jest spowodowane redukcją etatu, dlatego 
pracodawca nie ma prawa zatrudnić na to samo stanowisko innej osoby. 
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 ■ Jakie procedury obowiązują pracodawcę, który zwalnia 
pracownika? 
 
Etap 1. Wezwanie pracownika na wstępną rozmowę (Convocation à l’entretien 
préalable de licenciement) 
 
Pracodawca zamierzający rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem, ma obowią-
zek wysłać do niego list polecony za potwierdzeniem odbioru (lub doręczyć pismo 
do rąk własnych za pokwitowaniem), w którym informuje o: 

 ά zamiarze wypowiedzenia pracy; 
 ά miejscu, dacie i godzinie spotkania; 
 ά możliwości stawienia się na rozmowę z osobą uprawnioną (kolegą z pracy, 

przedstawicielem pracowników lub doradcą pracownika); 
 ά adresie merostwa lub Inspekcji pracy, gdzie można zapoznać się z listą doradców 

pracownika (conseillers du salarié). 
 
Data spotkania musi być wyznaczona nie wcześniej niż po 5 dniach roboczych od 
otrzymania listu lub doręczenia pisma. W przypadku procedury dyscyplinarnej, 
rozmowa powinna odbyć się przed upływem 2 miesięcy od dnia, w którym praco-
dawca dowiedział się o przewinieniu skutkującym zamiarem wypowiedzenia pracy. 
 
Uprzedzając pracodawcę, pracownik może stawić się na rozmowę z osobą upraw-
nioną do udziału w tego typu negocjacjach. W takim przypadku pracodawca ma 
również do tego prawo.  

 ⚠ Uwaga 
 
Jeżeli w ciągu 15 dni pismo AR (list polecony za potwierdzeniem odbioru) nie zostanie 
odebrane, uważa się je za doręczone.  
 
Etap 2. Rozmowa wstępna (entretien préalable de licenciement) 
 
Na spotkaniu każda ze stron przedstawia swoje argumenty, następnie negocjo-
wane są warunki rozwiązania umowy. 
 
Podczas rozmowy wstępnej, pracodawca nie ma prawa przedstawić pracownikowi 
decyzji o rozwiązaniu z nim stosunku pracy. 
Pracownik nie ma obowiązku stawić się na rozmowę wstępną. Jego nieobecność 
nie zatrzymuje jednak procedury i pracodawca może podjąć decyzję o zwolnieniu 
bez wysłuchania pracownika. 

Stosunek pracy 45



1

2

4

5

6

7

8

3

9

11

10

12

Etap 3. Pismo o rozwiązaniu umowy o pracę (Lettre de licenciement) 
 
Nie wcześniej niż 2 dni po rozmowie wstępnej, pracodawca wysyła pismo o zwol-
nieniu z pracy, koniecznie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. 
W przypadku wypowiedzenia dyscyplinarnego, pracodawca ma maksymalnie  
1 miesiąc na przedstawienie swojej decyzji w sprawie zwolnienia pracownika. 
 
Pismo o zwolnieniu z pracy musi wskazywać przyczynę zwolnienia oraz długość 
okresu wypowiedzenia. 
Przyczyna zwolnienia powinna być sformułowana w sposób konkretny i szczegó-
łowy. Brak w ten sposób określonej przyczyny, może stać się okolicznością, która 
spowoduje, że Sąd pracy uzna takie wypowiedzenie za niezgodne z przepisami 
i przywróci pracownika do pracy lub zasądzi odszkodowanie. 
 
W piśmie pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika o przysługujących 
mu prawach do szkolenia (Droit individuel à la formation Dif).  

 ⚠ Uwaga 
 
Okres wypowiedzenia, który biegnie od momentu oficjalnego zawiadomienia 
o zwolnieniu, jest czasem świadczenia pracy, chyba że pracodawca postanowi 
inaczej. 
 
Etap 4. Przekazanie pracownikowi dokumentów w ostatnim dniu pracy:  

 ά świadectwa pracy (certificat de travail); 
 ά dokumentu przeznaczonego dla urzędu pracy (L’attestation d’employeur desti-

née à Pôle emploi); 
 ά odprawy (indemnité de licenciement) i ekwiwalentu za niewykorzystany płatny 

urlop; 
 ά dokumentu z rozliczeniem (Reçu pour solde de tout compte) do podpisania 

przez pracownika (pracownik może odmówić podpisania rozliczenia). 

 ■ Jak długo trwa okres wypowiedzenia (préavis)? 
 
Okres wypowiedzenia zależy od: 

 ά zapisu w kontrakcie pracy; 
 ά okresu zatrudnienia; 
 ά zapisu w układzie zbiorowym; 
 ά zwyczajów przyjętych w danej firmie. 
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Uzależniony jest najczęściej od okresu przepracowanego u danego pracodawcy. 
Wynosi odpowiednio: 

 ά 1 miesiąc dla pracownika, który przepracował co najmniej 6 miesięcy, ale nie 
dłużej niż 2 lata; 

 ά 2 miesiące dla pracownika, który przepracował dłużej niż 2 lata; 
 ά 3 miesiące w przypadku pracowników na szczeblu kierowniczym (cadres).  

 ⚠ Uwaga 
 
W umowie na czas określony lub umowie o wykonanie pracy nie istnieje pojęcie 
wypowiedzenia. Wynika to z ich szczególnego charakteru – termin rozpoczęcia 
i zakończenia pracy określony jest dokładną datą. Wyjątkiem jest zwolnienie dys-
cyplinarne bądź ekonomiczne.  

 ■ Co warto wiedzieć o okresie wypowiedzenia? 
 
W okresie wypowiedzenia pracownik ma prawo pracować mniej o 2 godziny 
dziennie, w sumie mniej o 50 godzin miesięcznie. Czas ten powinien wykorzystać 
na poszukiwanie pracy. 
 
Jeżeli pracodawca zwolni pracownika ze świadczenia pracy w okresie wypowie-
dzenia, obowiązany jest wypłacić mu wynagrodzenie za ten czas. Okres wypo-
wiedzenia w tym wypadku będzie brany pod uwagę do obliczenia ekwiwalentu za 
urlop płatny i odprawę. 
 
Jeżeli na wniosek pracownika, pracodawca wyrazi zgodę na rozwiązanie umowy 
bez wypowiedzenia, pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie za ten okres.  

 ■ Kto ma prawo do odprawy (indemnité de licenciement) i jak się ją 
oblicza? 
 
Prawo do odprawy nabywa się po pierwszym roku pracy u tego samego pracodawcy. 
Wysokość odprawy zależy od stażu pracy i wysokości zarobków brutto. 
Odprawa obliczana jest ze średniej z 12 lub z 3 ostatnich wypłat poprzedzających 
wypowiedzenie (stosuje się zasadę wyliczania korzystniejszą dla pracownika).
Wynosi 1/5 średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto za każdy rok pracy 
(pensja, premie i inne dodatki z wyjątkiem zwrotów kosztów przejazdu i diet za 
wyżywienie). 
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 ⚠ Uwaga 
 
Przepisy układów zbiorowych mogą przewidywać korzystniejsze dla pracownika 
zapisy, niż wynikające z Kodeksu pracy.  

 ■ W jaki sposób pracownik może rozwiązać umowę o pracę 
(démission) i jakie są tego konsekwencje? 
 
Pracownik może zrezygnować z pracy bez podania przyczyny, informując praco-
dawcę o swojej decyzji ustnie bądź pisemnie. 
 
Obowiązuje go okres wypowiedzenia (préavis). 
Pracownik rezygnujący z pracy nie ma prawa do zasiłku dla bezrobotnych ani do 
odprawy. 
 
Pracownik rezygnujący z pracy ma prawo do otrzymania świadectwa pracy i doku-
mentu przeznaczonego dla urzędu pracy.  

 ■ Na czym polega rozwiązanie umowy o pracę na czas nieokreślony 
za porozumieniem stron (rupture conventionnelle du contrat de travail 
à durée indéterminée)? 
 
Do rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron wymagana jest zgoda pra-
cownika, pracodawcy i Dyrekcji Regionalnej do Spraw Przedsiębiorstw, Konkurencji, 
Konsumpcji, Pracy i Zatrudnienia (DIRECCTE Direction régionale des entreprises, de 
la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi). 
Taki sposób rozwiązania umowy dotyczy wyłącznie umów zawartych na czas nie-
określony. 
 
Pracownik i pracodawca nie mają obowiązku podania przyczyn rozwiązania umowy.  

 ■ Jakie są procedury obowiązujące przy rozwiązywaniu umowy na 
czas nieokreślony za porozumieniem stron? 
 
Etap 1. Rozmowy przygotowujące do rozwiązania umowy o pracę, podczas których 
obie strony ustalają warunki rozwiązania stosunku pracy. Na spotkanie pracownik 
może przyjść sam albo z osobą uprawnioną do udziału w tego typu negocjacjach, 
pod warunkiem, że powiadomi o tym wcześniej pracodawcę. W takim przypadku 
pracodawca ma również do tego prawo. 
 
Etap 2. Podpisanie Convention de rupture – umowy określającej warunki rozwiąza-
nia stosunku pracy (data rozwiązania umowy i wysokość odprawy). Od dnia pod-
pisania umowy pracownik i pracodawca mają 15 dni na wycofanie swojej decyzji. 
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W takim przypadku zobowiązani są powiadomić drugą stronę listem poleconym 
za potwierdzeniem odbioru. 
 
Etap 3. Zatwierdzenie umowy określającej warunki rozwiązania stosunku pracy 
(Homologation de la convention) przez administrację. Należy wypełnić formularz 
Cerfa n° 14598*01 (Formulaire de demande d’homologation) dostępny na stronie 
internetowej  www.travail-solidarite.gouv.fr, a następnie złożyć go w DIRECCTE 
lub wysłać pocztą wraz z podpisaną umową (Convention de rupture). Administracja 
ma 15 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentów, aby sprawdzić prawomoc-
ność umowy. Jeżeli strony nie otrzymają odpowiedzi w ciągu 15 dni, oznacza to, że 
rozwiązanie stosunku pracy zostało zarejestrowane. Odpowiedź odmowna musi 
być uzasadniona. 
 
Etap 4. Wydanie pracownikowi świadectwa pracy, dokumentu dla urzędu pracy 
(lndemnité spécifique de rupture conventionnelle) oraz wypłacenie odprawy 
(Indemnité de licenciement) w formie gotówki, przelewu bankowego lub czeku.  

 ■ Jakie korzyści wynikają dla pracownika i dla pracodawcy 
z rozwiązania umowy na czas nieokreślony za porozumieniem stron? 
 
Pracownik otrzyma zasiłek dla bezrobotnych, pod warunkiem, że nabył do niego 
prawo. 
 
Pracodawca może zatrudnić inną osobę na stanowisko zwolnionego pracownika. 
 
  Szczegółowe informacje:  
 travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/les-fiches-pratiques-
du-droit-du,91/rupture-conventionnelle-du-contrat,1208/la-rupture-
conventionnelle-du,8383.html  

 ■ W jakim wypadku pracownik może złożyć oświadczenie  
o zerwaniu umowy o pracę z winy pracodawcy  
(Prise d’acte de la rupture du contrat de travail)? 
 
Każdy pracownik, wobec którego pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia 
podstawowych obowiązków wobec pracownika, może wystąpić z wyżej wymie-
nionym oświadczeniem.  

 ■ Jakie są podstawowe obowiązki pracodawcy wobec pracownika? 
 
Do podstawowych powinności pracodawcy należą między innymi: 

 ά zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy; 
 ά terminowe wypłacanie całego należnego wynagrodzenia; 
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 ά odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne; 
 ά przestrzeganie norm czasu pracy; 
 ά równe traktowanie pracowników i przeciwdziałanie mobbingowi. 

 
Naruszenie tych reguł uprawnia pracownika do niezwłocznego rozwiązania umowy 
o pracę. 
Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę przez pracownika, bez wypowiedzenia, 
powinno być przedstawione pracodawcy na piśmie i zawierać uzasadnienie.  

 ■ Jakie skutki pociąga za sobą oświadczenie pracownika  
o rozwiązaniu umowy? 
 
Wobec oświadczenia pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia: 

 ά umowa zostaje natychmiast rozwiązana; 
 ά pracownika nie obowiązuje okres wypowiedzenia; 
 ά pracodawca ma obowiązek wystawienia świadectwa pracy i dokumentu prze-

znaczonego dla urzędu pracy; 
 ά pracownik nie otrzymuje automatycznie prawa do świadczeń dla bezrobotnych. 

 ■ Kto decyduje, czy oświadczenie o zerwaniu umowy o pracę z winy 
pracodawcy jest zasadne? 
 
O zasadności oświadczenia decyduje sąd pracy. Jeżeli sąd uzna zasadność oświad-
czenia, zostanie ono przekształcone na zwolnienie z pracy bez przyczyny realnej 
i poważnej (sans cause réelle et sérieuse). Pracodawca otrzyma wówczas nakaz 
wypłacenia pracownikowi: 

 ά odszkodowania za wypowiedzenie (indemnité de licenciement légale ou conven-
tionnelle); 

 ά ekwiwalentu za niewykorzystany urlop (indemnités compensatrices de congé 
payés); 

 ά wynagrodzenia za okres wypowiedzenia (indemnités compensatrices de pré-
avis); 

 ά odszkodowania za utratę indywidualnego prawa do kształcenia się (indemnité 
liée à la perte de chance d’utiliser les droits acquis au titre du droit individuel 
à la formation - Dif). 

 
W przypadku, gdy sąd uzna zerwanie umowy o pracę – z winy pracodawcy – za 
nieuzasadnione, staje się ono dymisją, czyli wypowiedzeniem umowy o pracę przez 
pracownika. Pracownik ma wtedy obowiązek wypłacenia (zwrotu) pracodawcy 
ekwiwalentu za okres wypowiedzenia oraz kwoty przewidzianej z tytułu prawa do 
kształcenia, a także nie ma prawa do świadczeń dla bezrobotnych.  
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 ⚠ Uwaga 
 
Przed złożeniem oświadczenia o zerwaniu umowy o pracę z winy pracodawcy, naj-
lepiej jest skonsultować się z adwokatem, aby dokonał oceny sytuacji i poprosić 
go o sporządzenie pisma. 
 
  Szczegółowe informacje:  
 vosdroits.service-public.fr/particuliers/F24409.xhtml 
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3.1 Ubezpieczenie społeczne 
Sécurité sociale 

Obywatel polski pracujący we Francji podlega jednemu z kilku systemów ubezpie-
czenia społecznego. 
 
Między innymi: 

 ά pracownicy najemni oraz osoby pozostające na ich utrzymaniu podlegają ogól-
nemu systemowi ubezpieczenia społecznego Sécurité sociale; 

 ά osoby prowadzące działalność rolniczą i ich pracownicy najemni oraz osoby 
pozostające na utrzymaniu ubezpieczonych podlegają rolniczemu systemowi 
ubezpieczenia społecznego MSA (Mutuelle sociale agricole); 

 ά osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (przedsiębiorcy, rze-
mieślnicy, samozatrudnieni oraz wykonujący wolne zawody, a także osoby 
pozostające na ich utrzymaniu) podlegają oddzielnemu systemowi ubezpieczeń 
społecznych RSI (Régime social des indépendants en France). 

 
W zakresie zwrotu kosztów leczenia wszystkim ubezpieczonym przysługują takie 
same prawa. Różnice w zasadach funkcjonowania ubezpieczeń dotyczą między 
innymi prawa do zasiłku dla bezrobotnych, płatnych urlopów, zasiłku z tytułu 
wypadku przy pracy oraz dostępu do praw emerytalnych.  

 ⚠ Uwaga 
 
Członkowie rodziny Polaka pracującego we Francji, pozostający na jego utrzymaniu 
i mieszkający w Polsce, mogą być objęci francuskim zabezpieczeniem społecznym. 
Należy zwrócić się do swojej kasy chorych z wnioskiem o wydanie dokumentu S1 
(rejestracja w celu objęcia opieką społeczną). Po otrzymaniu dokumentu należy 
go niezwłocznie zarejestrować w NFZ. Po jego rejestracji osoby wskazane w S1 
otrzymują dokument uprawniający je do opieki zdrowotnej na zasadach obowią-
zujących w Polsce. 

 ■ Co obejmuje ubezpieczenie społeczne Sécurité sociale/MSA/RSI ? 
 
Ubezpieczenie społeczne jest niezbędne do otrzymywania: 

 ά zwrotów kosztów leczenia (między innymi za: wizyty u lekarza, u dentysty, zakup 
leków, badania laboratoryjne, pobyt w szpitalu); 
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 ά świadczeń pieniężnych (między innymi: zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, 
renty, emerytury); 

 ά świadczeń rodzinnych z CAF-u.  

 ■ Kiedy Polak otrzymuje francuski numer identyfikacyjny 
ubezpieczenia społecznego? 
 
Numer ten jest nadawany przy pierwszym zatrudnieniu we Francji lub przy zgło-
szeniu działalności gospodarczej.  

 ■ Jakie są procedury uzyskania numeru Sécurité sociale? 
 
Pracodawca zgłasza zatrudnionego do URSSAF-u lub MSA. Składa deklarację 
o zatrudnieniu DPAE – Déclaration préalable à l’embauche (dawne DUE), Cerfa 
n°14738*01 lub Cerfa n°14467*03 dla sektora rolniczego. 
 
Po trzech miesiącach pracownik powinien złożyć w swojej kasie chorych, doku-
menty, na podstawie których otrzyma nr ubezpieczenia społecznego: 

 ά oryginał skróconego odpisu aktu urodzenia wydanego w ciągu ostatnich trzech 
miesięcy (zawierający koniecznie nazwisko panieńskie matki) wraz z tłumacze-
niem na język francuski, wykonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego 
na listę ekspertów prowadzoną przez sądy apelacyjne; 

 ά kopię dowodu tożsamości (dowód osobisty, paszport lub karta pobytu); 
 ά kopię kontraktu pracy; 
 ά trzy ostatnie odcinki wypłaty; 
 ά RIB, czyli dokument z danymi bankowymi; 
 ά wypełniony formularz Cerfa nr 11545*01 (déclaration de changement de  

situation). 
 
Pracownik otrzymuje najpierw zaświadczenie o przynależności do ubezpieczenia 
społecznego z numerem prowizorycznym Sécurité sociale. 
 
Po kilku tygodniach kasa chorych wysyła mu pocztą formularz Carte Vitale, na któ-
rym należy nakleić swoje zdjęcie. Oznacza to, że pracownik otrzymał ostateczny 
numer ewidencyjny. Formularz ten należy odesłać do kasy chorych wraz z kopią 
dokumentu tożsamości. 
 
Po następnych kilku tygodniach pracownik otrzymuje Carte Vitale oraz zaświad-
czenie o przynależności do ubezpieczenia społecznego.  

 ■ Czym jest Carte Vitale? 
 
Carte Vitale to elektroniczna legitymacja ubezpieczeniowa, na której zawarte są 

56 Praktyczny poradnik dla Polaka pracującego we Francji



1

2

4

5

6

7

8

3

9

11

10

12

informacje administracyjne o ubezpieczonym. 
 
Carte Vitale upraszcza i skraca procedury związane z refundacją kosztów leczenia. 
Faktury medyczne (feuilles de soins) są przekazywane drogą elektroniczną bezpo-
średnio do kasy chorych. 
 
Osoby, które pozostają na utrzymaniu ubezpieczonego, tak zwane ayants-droit 
(między innymi: współmałżonek, konkubent/konkubina, dzieci poniżej 20. roku 
życia, rodzice) otrzymują własne Carte Vitale. Każda z tych osób, mająca więcej niż 
16 lat, otrzymuje własny numer Sécurité sociale i własną Carte Vitale.  

 ■ Jakie informacje zawiera numer Sécurité sociale? 
 
Numer Sécurité sociale zakodowany jest w następujący sposób: 

 ά 1 – mężczyzna, 2 – kobieta; 
 ά dwie ostatnie cyfry roku urodzenia; 
 ά miesiąc urodzenia; 
 ά departament urodzenia (99 – dla osób urodzonych poza granicami Francji); 
 ά państwo urodzenia (Polska – 122); 
 ά numery nadane przez urząd statystyczny.  

 ⚠ Uwaga 
 
Otrzymanie numeru Sécurité sociale nie jest równoznaczne z nabyciem praw do 
świadczeń z ubezpieczenia społecznego.  

 ■ Kiedy nabiera się praw do zwrotu kosztów leczenia i usług 
medycznych (prestations en nature)? 
 
W uproszczeniu, prawa te należą się każdej ubezpieczonej osobie, która przepra-
cowała: 

 ά 60 godzin w ciągu miesiąca lub w okresie 30 kolejnych dni; 
 ά 120 godzin w ciągu 3 miesięcy; 
 ά 1200 godzin w ciągu roku.  

 ■ Kiedy nabiera się praw do świadczeń pieniężnych  
(prestations en espèce)? 
 
Uzyskanie np. zasiłku chorobowego, świadczenia z tytułu urlopu macierzyńskiego, 
renty inwalidzkiej, świadczenia RSA, zależy od długości okresu ubezpieczenia 
w Sécurité sociale/MSA/RSI.  
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 ■ Jak ustala się zwrot kosztów usług medycznych? 
 
W Sécurité sociale, instytucji państwowej, został ustalony cennik usług medycznych, 
według którego refunduje się poniesione koszty. 
 
Podstawowe ubezpieczenie społeczne Sécurité sociale/MSA/RSI pokrywa tylko 
część kosztów medycznych (np. 70% za wizytę u lekarza, 80% za pobyt w szpitalu). 
Różnicę opłaca pacjent.  

 ⚠ Uwaga 
 
Jeżeli lekarz stosuje stawki wyższe niż ustalone w cenniku Sécurité sociale, różnicę 
opłaca pacjent.  

 ■ Gdzie można się ubezpieczyć, aby otrzymać zwrot kosztów leczenia 
nierefundowanych przez ubezpieczenie społeczne? 
 
We Francji, firmy ubezpieczeniowe (sociétés d’assurance privées, mutuelles, ins-
titutions de prévoyance, banc assureurs) proponują dodatkowe ubezpieczenia 
zdrowotne. 
 
Zainteresowany może wybrać opcję podstawową i objąć ubezpieczeniem wyłącznie 
tzw. ticket modérateur czyli tę część kosztów leczenia, która nie jest refundowana 
przez ubezpieczenie społeczne (do wysokości cen wyznaczonych przez Sécurité 
sociale). Może również wybrać jedną z opcji rozszerzonych, by otrzymać większy 
lub całkowity zwrot kosztów, przekraczających ceny wyznaczone przez Sécurité 
sociale.  

 ■ Czym jest obowiązkowy kontrakt na dodatkowe ubezpieczenie 
zdrowotne? 
 
Jest to ubezpieczeniowy kontrakt zbiorowy podpisany przez przedsiębiorstwo 
i firmę ubezpieczeniową np. mutuelle. 
 
Koszt ubezpieczenia jest pokrywany przez pracodawcę i pracownika najczęściej 
po 50% . 
 
Aktualnie obowiązkowym kontraktem zbiorowym na ubezpieczenie zdrowotne 
objęci są między innymi pracownicy branży HCR (hotelarstwo, kawiarnie, restau-
racje), fryzjerskiej, transportu drogowego oraz pracownicy sektora rolniczego. 
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 ⚠ Uwaga 
 
Do 1 stycznia 2016 r. wszyscy pracodawcy będą zobowiązani do zawarcia ubezpie-
czeniowego kontraktu zbiorowego na dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne. Koszt 
będzie pokrywany wspólnie przez pracodawcę i pracownika, najczęściej po 50% 
chyba, że przepisy ustali się inaczej.  

 ■ Czy Polak ma prawo do darmowej powszechnej opieki 
zdrowotnej ? 
 
Rodzina o niskich dochodach może mieć prawo do bezpłatnej powszechnej opieki 
zdrowotnej CMU i dodatkowo do bezpłatnego państwowego ubezpieczenia dodat-
kowego CMU-C. 
 
Aby uzyskać CMU należy wypełnić formularz Cerfa 11419*04 
Aby uzyskać CMU C należy wypełnić formularz Cerfa 12504*03 
 
Następnie należy złożyć wniosek w kasie chorych właściwej ze względu na miejsce 
zamieszkania wraz z wymaganymi załącznikami (m.in: fakturę za elektryczność, 
dowód stałego zamieszkania we Francji, rozliczenie podatkowe). 
 
  Szczegółowe informacje:  
 www.ameli.fr  

 ■ Czym jest ubezpieczenie prévoyance? 
 
Jest to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, takich jak stała lub 
czasowa niezdolność do pracy, inwalidztwo, śmierć. 
 
Ubezpieczenie prévoyance wypłaca dodatkowy dzienny zasiłek w przypadku choroby 
bądź inwalidztwa, a w razie śmierci ubezpieczonego, wypłaca rodzinie przewidziane 
w umowie świadczenia. 
 
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków jest obowiązkowe, jeśli jest 
przewidziane w układzie zbiorowym lub branżowym. Może również wynikać bez-
pośrednio z decyzji pracodawcy. Składki są opłacane wspólnie przez pracodawcę 
i pracownika. 
 
  Szczegółowe informacje:  
 36 46 – platforma telefoniczna, Sécurité Sociale 
 www.ameli.fr 
 www.rsi.fr 
 www.msa.fr/lfr 
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Na powyższych stronach znajdują się wszystkie potrzebne informacje o ubez-
pieczeniu społecznym. Można również założyć tam osobiste konto (mon compte 
dla Sécurité Social/RSI, mon espace privé dla MSA). Służy do komunikowania się 
z kasą chorych, sprawdzania zwrotu kosztów leczenia i drukowania potrzebnych 
zaświadczeń. 
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3.2 Płatny urlop wypoczynkowy 
Congés payés 

 ■ Komu przysługuje płatny urlop wypoczynkowy? 
 
Urlop płatny przysługuje każdemu pracownikowi. 
 
Osoba pracująca w niepełnym wymiarze godzin ma takie same prawa, jak ta, która 
pracuje na pełen etat. 

 ■ Jak oblicza się wymiar urlopu wypoczynkowego? 
 
Podstawą do obliczenia liczby przysługujących pracownikowi dni urlopu, jest tak 
zwany rok urlopowy. 
 
Rok urlopowy to okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku. 
 
Dla pracowników branży budowlanej i dla innych zawodów objętych układami 
zbiorowymi, należących do kasy urlopów płatnych, rok urlopowy rozpoczyna się  
1 kwietnia, a kończy 31 marca następnego roku. 
 
Każdemu pracownikowi we Francji przysługuje 2,5 dnia płatnego urlopu za każdy 
przepracowany efektywnie miesiąc. Za 12 miesięcy pracy należy się 30 dni robo-
czych (5 tygodni) urlopu, za 10 miesięcy 25, za 6 miesięcy 15, a za 5 miesięcy pracy 
należy się 13 dni urlopowych (zaokrąglenie w górę). 
 
Płatny urlop przysługuje również pracownikom, którzy w roku urlopowym przeby-
wali na urlopach macierzyńskich lub ojcowskich, na urlopach szkoleniowych albo 
na zwolnieniu lekarskim po wypadku przy pracy lub z powodu choroby zawodowej. 
 
Pracownik, który zachoruje w okresie płatnego urlopu, nie ma prawa do jego prze-
dłużenia. 
 
Liczba uzyskanych dni urlopowych znajduje się na odcinku wypłaty. 
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 ⚠ Uwaga 
 
Pracownik, który przebywa na zwolnieniu lekarskim podczas urlopu wypoczyn-
kowego ma prawo do kumulowania ekwiwalentu pieniężnego za płatny urlop 
i zasiłku chorobowego z ubezpieczenia społecznego. Nie ma natomiast prawa do 
dodatku do zasiłku chorobowego opłacanego przez pracodawcę.   

 ■ Kiedy należy wykorzystać płatny urlop? 
 
Urlop podstawowy (24 dni robocze = 4 tygodnie) musi zostać wykorzystany w okresie 
urlopowym, to znaczy pomiędzy 01 maja a 31 października. 
 
Może być wykorzystany nieprzerwanie. Dzielenie urlopu może nastąpić za poro-
zumieniem stron. 
 
Każdy pracownik musi wykorzystać nieprzerwanie przynajmniej 12 dni urlopowych. 
5. tydzień urlopu, czyli 6 dni roboczych, musi zostać wykorzystany oddzielnie 
w okresie urlopowym lub poza nim. 
 
Wszystkie dni urlopowe muszą być wykorzystane najpóźniej do 30 kwietnia następ-
nego roku.  

 ■ Jaki ekwiwalent pieniężny przysługuje za płatny urlop? 
 
Ekwiwalent pieniężny to 10% od wynagrodzenia brutto (bez rocznej lub semestral-
nej premii za pracę) z okresu pomiędzy 01 czerwca poprzedniego roku i 31 maja 
bieżącego roku (règle du dixième). 
 
Albo to takie samo wynagrodzenie, jakie otrzymywałby pracownik, gdyby w tym 
czasie nie korzystał z urlopu. Dotyczy to zarówno stałych, jak i zmiennych składni-
ków wynagrodzenia (maintien de salaire).  

 ⚠ Uwaga 
 
Jeśli pracownik nie wykorzystał urlopu, a rozwiązano z nim umowę o pracę praco-
dawca jest zobowiązany wypłacić mu ekwiwalent pieniężny. (W sektorze budowla-
nym BTP płatnością ekwiwalentu za niewykorzystany urlop zajmują się kasy urlopów 
płatnych – Caisses de congés payés).  
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 ■ Kto decyduje o datach urlopu wypoczynkowego? 
 
O terminie urlopu decyduje pracodawca przy uwzględnieniu wniosków pracowników 
oraz kierując się dobrem firmy. 
 
Pracodawca powinien poinformować pracownika o datach urlopu przynajmniej 
na miesiąc przed wyznaczoną datą.  

 ■ Jakie są prawa i obowiązki pracownika przebywającego na urlopie 
wypoczynkowym? 
 
W okresie płatnego oraz bezpłatnego urlopu nie można pracownikowi wypowie-
dzieć umowy o pracę. 
 
Podczas urlopu płatnego pracownik nie ma prawa pracować dla innego pracodawcy.

 ⚠ Uwaga 
 
Pracodawca nie ma prawa narzucić pracownikowi urlopu bezpłatnego. W okresie 
urlopu bezpłatnego pracownik pozostaje w dalszym ciągu zatrudniony i zachowuje 
część praw pracowniczych.  
 
  Szczegółowe informacje:  
na temat kas urlopów płatnych pracowników budowlanych 
 travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/conges-et-

-absences-du-salarie,114/les-conges-payes,1035.html 
Union des Caisses de France
 (0033) (0)1 56 56 26 26  
 www.ci-btp.fr na stronie tej można stworzyć swoje konto (espace personnel) 
i sprawdzać nabyte prawa do urlopu płatnego. 
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3.3 Urlopy okolicznościowe 
 i dni świąteczne 

Congés légaux pour événements 
 familiaux et jours fériés 

 ■ Co warto wiedzieć o urlopach okolicznościowych? 
 
Urlop okolicznościowy jest to zwolnienie pracownika od pracy w związku ze szcze-
gólnym wydarzeniem w jego życiu (ślub, pogrzeb, narodziny dziecka itp.). 
Pracownik powinien przedstawić pracodawcy dokument potwierdzający wyda-
rzenie. 
 
Pracownik w trakcie urlopu okolicznościowego zachowuje prawo do wynagro-
dzenia. Urlop ten udzielany jest na pisemny wniosek pracownika. 
 
Pracownikowi przysługują: 

 ά 4 dni z okazji własnego ślubu; 
 ά 3 dni z okazji narodzin dziecka; 
 ά 1 dzień z okazji ślubu dziecka; 
 ά 2 dni z tytułu zgonu i pogrzebu małżonka lub dziecka; 
 ά 1 dzień z tytułu zgonu i pogrzebu matki, ojca, teściowej lub teścia; 
 ά 1 dzień z tytułu zgonu i pogrzebu siostry lub brata.  

 ■ Jakie są dni świąteczne we Francji? 
 
Dni świąteczne wolne od pracy we Francji to: 

 ά Jour de l’an (Nowy Rok); 
 ά Lundi de Pâques (Poniedziałek Wielkanocny); 
 ά Fête du Travail (Święto Pracy); 
 ά Victoire 1945 (Dzień Zwycięstwa); 
 ά Ascension (Wniebowstąpienie Pańskie); 
 ά Lundi de Pentecôte (Poniedziałek po Zielonych Świątkach); 
 ά Fête nationale (Święto Narodowe – zburzenie Bastylii); 
 ά Assomption (Wniebowzięcie NMP); 
 ά Toussaint (Uroczystość Wszystkich Świętych); 
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 ά Armistice 1918 (Zawieszenie broni); 
 ά Noël (Boże Narodzenie), we Francji tylko jeden dzień świąteczny; 
 ά niektóre święta lokalne.  

 ■ Jak są opłacane dni świąteczne wolne od pracy? 
 
Święto 1 Maja jest dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników. Praca 
w tym dniu jest dozwolona wyłącznie przy wykonywaniu prac koniecznych ze 
względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności. Pracują 
w tym dniu tylko instytucje, które nie mogą przerwać pracy (szpitale, transport, 
hotele). Pracownikom przysługuje w tym dniu wynagrodzenie zwiększone o 100%. 
 
W pozostałe dni świąteczne praca jest dozwolona dla osób powyżej 18. roku życia. 
Za pracę w te dni nie przysługuje wyższe wynagrodzenie. 

Uprawnienia zatrudnionych 65



1

2

4

5

6

7

8

3

9

11

10

12

3.4 Zwolnienie lekarskie  
i zasiłek chorobowy 

Arrêt de travail et indemnités 
journalières 

Podczas zwolnienia lekarskiego umowa o pracę jest zawieszona i pracownik nie 
otrzymuje wynagrodzenia. 
 
Ubezpieczonemu, który nabył prawa do świadczeń pieniężnych, przysługuje 
dzienny zasiłek chorobowy za czas niezdolności do pracy, wypłacany od 4. dnia 
zwolnienia lekarskiego co 14 dni. 
Zasiłek ten jest wypłacany przez kasę chorych. 
 
Pracownik może mieć również prawo do dodatkowego świadczenia chorobowego 
(indemnité complémentaire) wypłacanego przez pracodawcę.  

 ■ Jak zgłosić niezdolność do pracy? 
 
Zwolnienie lekarskie (Avis d’arrêt de travail) musi być wystawione na druku Cerfa 
nº 10170*04, który składa się z trzech części. Dwie pierwsze części należy wysłać 
do kasy chorych, a trzecią do pracodawcy lub urzędu pracy w ciągu 48 godzin 
od wystawienia dokumentu. W przypadku przekroczenia tego terminu wysokość 
zasiłku może zostać obniżona. Jeżeli zwolnienie lekarskie zostanie przedłużone, 
należy powtórzyć tę procedurę.  

 ■ Jakie są obowiązki pracodawcy? 
 
Po otrzymaniu zwolnienia lekarskiego pracodawca ma obowiązek wysłania do kasy 
chorych zaświadczenia o wysokości zarobków (druk Cerfa n°11135*02 – Attestation 
de salaire pour le paiement des indemnités journalières). Dokument ten służy do 
obliczenia wysokości zasiłku.  

 ■ Komu przysługuje prawo do zasiłku chorobowego? 
 
Do zasiłku chorobowego wypłacanego do 6 m-cy ma prawo osoba, która spełnia 
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jeden z poniższych warunków: 
 ά przepracowała 200 godz. w ciągu 3 m-cy kalendarzowych przed zwolnieniem; 
 ά przepracowała 90 dni poprzedzających zwolnienie lekarskie; 
 ά opłaciła składki ubezpieczeniowe od wynagrodzenia w wysokości co najmniej 

1015 razy SMIC (minimalna stawka godzinowa to 9,53 € w 2014 roku), czyli  
1015 x 9,53 = 9 672,95 €; 

 ά jest osobą bezrobotną pobierającą zasiłek od 12 miesięcy.  
 
Po 6 miesiącach zwolnienia chorobowego, aby nadal otrzymywać zasiłek, trzeba 
spełnić inne wymagania: 

 ά należy być zarejestrowanym w Sécurité sociale/MSA/RSI od 12 miesięcy przed 
datą wystawienia zwolnienia oraz mieć przepracowane 800 godzin w ciągu 
12 miesięcy kalendarzowych lub 365 dni poprzedzających zwolnienie lekarskie 

lub 
 ά odprowadzić (w tym okresie) składki ubezpieczeniowe od wynagrodzenia rów-

nego 2030 x SMIC .  

 ■ Jak jest obliczany i wypłacany zasiłek chorobowy? 
 
Zasiłek wynosi 50% średniego wynagrodzenia dziennego (maksymalnie 42,77 € 
dziennie w 2014 r.). Jest on obliczany na podstawie średniej zarobków z 3 miesięcy 
poprzedzających zwolnienie lekarskie lub z 12 miesięcy w przypadku pracy sezo-
nowej lub nieregularnej. 
 
Od 31. dnia zwolnienia chorobowego ubezpieczony mający na utrzymaniu co naj-
mniej 3 dzieci ma prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 66,66% dziennego 
wynagrodzenia (maksymalnie 57,02 € dziennie). 
 
Oprócz 50% zasiłku chorobowego, pracownik może mieć prawo, na czas ograni-
czony, do dodatkowego świadczenia chorobowego (indemnité complémentaire) 
wypłacanego przez pracodawcę. Warunkiem otrzymywania tego świadczenia jest 
przynajmniej roczny staż pracy w danym przedsiębiorstwie. Układy zbiorowe mogą 
przewidywać korzystniejsze warunki dopełniających świadczeń chorobowych dla 
pracowników.  

 ⚠ Uwaga 
 
Zasiłki chorobowe podlegają opodatkowaniu. 
Poświadczenia wypłaty zasiłków chorobowych należy przechowywać beztermi-
nowo, ponieważ okresy niezdolności do pracy są brane pod uwagę przy określaniu 
praw emerytalnych.  
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 ■ Jakie są obowiązki chorego przebywającego na zwolnieniu? 
 
Chory na zwolnieniu lekarskim ma obowiązek się leczyć. Nie powinien wychodzić 
z domu, chyba że lekarz zalecił inaczej (zaznaczone na druku zwolnienia), ale nawet 
w tym przypadku, chory musi być obecny w mieszkaniu w godzinach wizyt lekarza 
kasy chorych (9.00–11.00 i 14.00–16.00). 
 
Chory przebywający na zwolnieniu lekarskim nie ma prawa opuszczać Francji bez 
zgody kasy chorych.  

 ⚠ Uwaga 
 
Kasa chorych ma prawo sprawdzić, czy zwolnienie lekarskie jest uzasadnione. Jeśli 
okaże się, że ubezpieczony wykorzystywał zwolnienie lekarskie niezgodnie z prze-
znaczeniem, straci prawo do zasiłku chorobowego. 
 
  Szczegółowe informacje:  
 vosdroits.service-public.fr/particulier/F2022.xhtml  

 ■ Jak długo można pozostawać na zwolnieniu lekarskim? 
 
Ubezpieczony ma prawo do 360 dni zasiłku chorobowego w ciągu kolejnych trzech 
lat. W przypadku chorób przewlekłych może otrzymywać zasiłek maksymalnie 
przez trzy lata. Po tym okresie ubezpieczony powinien wystąpić o rentę inwalidzką.  

 ⚠ Uwaga 
 
W zależności od uregulowań prawnych wprowadzonych układami zbiorowymi 
pracy, wypłata zasiłku chorobowego może być poprzedzona wypłatą wynagrodze-
nia pomimo nieświadczenia pracy.  

 ■ Czy można zostać zwolnionym z pracy w czasie trwania zwolnienia 
lekarskiego? 
 
Pracodawca może zwolnić pracownika w czasie trwania zwolnienia lekarskiego 
tylko w dwóch wypadkach: 

 ά jeśli wystąpią przyczyny ekonomiczne; 
 ά jeśli okresy niezdolności do pracy powtarzają się, a nieobecność pracownika  

dezorganizuje pracę przedsiębiorstwa. 
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3.5 Świadczenia z tytułu 
wypadku przy pracy, 

 w drodze do/z miejsca pracy 
Accident du travail, accident de trajet 

Wypadkiem przy pracy jest zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną, 
powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą, w miejscu pracy 
lub w drodze do/z miejsca pracy. 

 ■ Co powinien zrobić poszkodowany lub jego rodzina? 
 
W ciągu 24 godzin od wypadku należy zawiadomić pracodawcę, poinformować 
go o dacie, godzinie, okolicznościach wypadku oraz podać dane ewentualnych 
świadków zajścia. 
 
W ciągu 48 godzin należy wysłać zaświadczenie lekarskie do kasy chorych.  

 ■ Co należy do obowiązków lekarza? 
 
Obowiązkiem lekarza jest wypełnienie formularza Cerfa n°11138*02 (Certificat 
médical accident du travail maladie professionnelle). 
 
Na początku leczenia: wypełnienie trzech z czterech części formularza. Jest to 
wstępne zaświadczenie lekarskie (certificat médical initial). Pierwszą i drugą część 
formularza lekarz wysyła do kasy chorych, a trzecią daje poszkodowanemu. 
 
W przypadku zwolnienia lekarskiego: wypełnienie czwartej części formularza.  
Jest to zwolnienie lekarskie (certificat d’arrêt de travail), które poszkodowany 
wysyła do swojego pracodawcy. 
 
W przypadku przedłużenia leczenia: wypełnienie zaświadczenia o przedłużeniu 
leczenia (certificat de prolongation), które poszkodowany wysyła do kasy chorych 
i do swojego pracodawcy. 

Po zakończeniu leczenia: wydanie zaświadczenia o powrocie do zdrowia (certificat 
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médical final de guérison), które daje zatrudnionemu prawo do powrotu do pracy. 
Jeżeli nastąpił uszczerbek na zdrowiu, lekarz wystawia specjalne zaświadczenie 
(certificat médical final de consolidation).  

 ■ Co należy do obowiązków pracodawcy? 
 
Pracodawca, poinformowany o wypadku przy pracy, ma obowiązek: 

 ά wypełnić formularz Cerfa n°14437*01, czyli zgłoszenie wypadku przy pracy 
(Déclaration d’accident du travail) i wysłać do kasy chorych poszkodowanego 
w ciągu 48 godzin; 

 ά wypełnić formularz Cerfa n°11137*02, czyli zaświadczenie o zarobkach (Attes-
tation de salaire), w przypadku zwolnienia lekarskiego – dokument niezbędny 
do obliczenia wysokości dziennego zasiłku; 

 ά wypełnić formularz Cerfa n°11383*02, czyli zaświadczenie o wypadku przy pracy 
lub chorobie zawodowej (Feuille d’accident du travail ou de maladie profes-
sionnelle) – dokument niezbędny do uzyskania darmowych usług medycznych 
(bez przedpłaty). 

 
Jeżeli kasa chorych nie zgodzi się z klasyfikacją zdarzenia jako wypadku przy pracy, 
ma obowiązek zawiadomić o tym na piśmie w ciągu miesiąca, a w przypadkach 
skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy.  

 ⚠  Uwaga 
 
Jeżeli pracodawca nie zgłosił wypadku przy pracy, to w ciągu 2 lat pracownik ma 
prawo zrobić to sam. Wystarczy wysłać do kasy chorych list polecony za potwier-
dzeniem odbioru z datą, godziną, okolicznościami wypadku oraz danymi ewentu-
alnych świadków zajścia.  

 ■ W jaki sposób prowadzone jest leczenie po wypadku przy pracy? 
 
Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy, pozostaje pod opieką i kontrolą 
3 instytucji w okresie leczenia i rehabilitacji: 

 ά lekarza prowadzącego – pierwszego kontaktu lub specjalistę (médecin traitant); 
 ά lekarza medycyny pracy (médecin du travail); 
 ά lekarza ubezpieczenia społecznego (médecin conseil).  

 ■ Jaka jest rola lekarza prowadzącego? 
 
Lekarz prowadzący koordynuje leczenie, wysyła na badania laboratoryjne i na 
zabiegi rehabilitacyjne, wystawia zwolnienia lekarskie. Decyduje również o zakoń-
czeniu leczenia. 
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Jaka jest rola lekarza medycyny pracy? 
 
Po zakończeniu leczenia, lekarz medycyny pracy orzeka, czy ubezpieczony może 
powrócić do pracy na stanowisko, które zajmował przed wypadkiem. Pozytywna 
opinia lekarska oznacza, że pracodawca ma obowiązek przywrócić pracownika do 
pracy na dotychczasowe stanowisko. 
 
Jeżeli pracownik zostanie uznany przez lekarza pracy za niezdolnego do pracy 
na dotychczasowym stanowisku, pracodawca ma obowiązek zwolnić pracow-
nika z obowiązku świadczenia pracy i w ciągu 1 miesiąca zaproponować mu inne  
stanowisko. Jeżeli jest to niemożliwe, pracodawca zmuszony jest rozwiązać  
z pracownikiem umowę o pracę. Przez okres 1 miesiąca (nieświadczenia pracy), 
pracownik ma prawo do ITI – tymczasowego świadczenia z tytułu niezdolności 
do pracy (indemnité temporaire d’inaptitude). Wniosek o ITI (Cerfa 14103*01) jest 
wypełniany przez poszkodowanego i lekarza medycyny pracy oraz uzupełniany 
przez pracodawcę. Świadczenie jest wypłacane przez kasę chorych. 

 ■ Jaka jest rola lekarza ubezpieczenia społecznego ? 
 
Jeżeli z powodu wypadku przy pracy, ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku na 
zdrowiu, lekarz ubezpieczenia społecznego ocenia procent niezdolności do pracy 
i ustala wysokość odszkodowania lub decyduje o przyznaniu renty powypadkowej. 
Lekarz ubezpieczenia społecznego ma prawo wezwać poszkodowanego na wizytę 
kontrolną w każdej chwili.  

 ■ Kiedy następuje zakończenie leczenia powypadkowego? 
 
Zakończenie leczenia powypadkowego następuje, gdy poszkodowany jest zale-
czony (consolidé) lub wyleczony (guéri). Osoba zaleczona lub wyleczona traci 
prawo do dziennego zasiłku z tytułu wypadku przy pracy. 
Adnotacja lekarska o zaleczeniu (consolidé), a nie wyleczeniu (guéri), następstw 
wypadku przy pracy oznacza, że poszkodowany doznał trwałego uszczerbku na 
zdrowiu i należy mu się odszkodowanie lub renta.  

 ■ Do jakich świadczeń ma prawo poszkodowany? 
 
Poszkodowany ma prawo do: 

 ά świadczenia pieniężnego z ubezpieczenia społecznego za każdy dzień niezdolności 
do pracy; 

 ά pokrycia 100% kosztów leczenia szpitalnego; 
 ά pokrycia 100% kosztów leczenia i rehabilitacji; 
 ά renty albo odszkodowania pieniężnego w razie całkowitej lub częściowej utraty 

zdolności do pracy; 
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 ά pokrycia kosztów protez.

 ■ Jaka jest wysokość wynagrodzenia w okresie niezdolności 
do pracy? 
 
Dzienny zasiłek chorobowy wypłacany przez kasę chorych obliczany jest na podsta-
wie pensji brutto z miesiąca poprzedzającego wypadek. Wartość tę kasa chorych 
dzieli przez współczynnik 30,42 aby obliczyć średnie dzienne wynagrodzenie. 
 
Przez 28 dni poszkodowany otrzymuje 60% dziennego wynagrodzenia, a od  
29. dnia – 80%. Zasiłek z tytułu wypadku przy pracy wypłacany jest co 14 dni od 
pierwszego dnia po wypadku, aż do powrotu poszkodowanego do pracy lub 
uzyskania przez niego renty z tytułu niezdolności do pracy. 
Jeżeli leczenie trwa powyżej 3 miesięcy, istnieją możliwości rewaloryzowania 
zasiłku.

 ⚠ Uwaga 
 
Pracownikowi, który ma przynajmniej roczny staż pracy w firmie, pracodawca jest 
obowiązany wypłacić zasiłek wyrównawczy, czyli dodatkowe świadczenie z tytułu 
wypadku przy pracy (do 90% wynagrodzenia czasie pierwszych 30 dni po wypadku). 
 
Układy zbiorowe i porozumienia branżowe mogą zawierać postanowienia korzyst-
niejsze dla poszkodowanych.  

 ■ Jakie odszkodowanie należy się ubezpieczonemu za stały 
uszczerbek na zdrowiu? 
 
Poszkodowany otrzyma jednorazowe odszkodowanie, jeśli uszczerbek na zdrowiu 
zostanie orzeczony w wysokości niższej niż 10%. 
 
Poszkodowany ma prawo do dożywotniej renty z tytułu wypadku przy pracy, jeżeli 
zostanie orzeczony uszczerbek na zdrowiu równy lub wyższy niż 10%.  

 ⚠ Uwaga 
 
Aby mieć pewność całkowitego pokrycia kosztów świadczeń medycznych z tytułu 
wypadku przy pracy, należy okazywać pracownikom służby zdrowia zaświadczenie 
o uznaniu wypadku przy pracy (Feuille d’accident du travail ou de maladie profes-
sionnelle), które wystawia lekarz prowadzący. 
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 ■ Jaki jest sposób postępowania w przypadku odnowionych 
problemów zdrowotnych związanych z wypadkiem przy pracy 
(rechute)? 
 
Lekarz prowadzący wystawia pacjentowi zaświadczenie lekarskie o odnowieniu 
urazów spowodowanych wypadkiem przy pracy, (Certificat médical de rechute). 
Zaświadczenie należy wysłać do kasy chorych, która wyda „Feuille d’accident de 
travail ou de maladie professionnelle” – czyli zezwolenie na bezpłatne leczenie. 
Lekarz kasy chorych zadecyduje czy pogorszenie się stanu zdrowia ubezpieczonego 
jest związane z wypadkiem przy pracy.  

 ■ Do jakich świadczeń ma prawo rodzina pracownika, który poniósł 
śmierć wskutek wypadku przy pracy? 
 
Rodzina pracownika, a dokładniej, osoby które pozostawały na utrzymaniu zmar-
łego (małżonek, partner Pacs-u, konkubent, dziecko, które nie osiągnęło 20. roku 
życia i inni), który poniósł śmierć wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawo-
dowej, pod pewnymi warunkami, mają prawo do zwrotu kosztów pogrzebu i renty 
rodzinnej. Wniosek należy złożyć w kasie chorych zmarłego. 
 
  Szczegółowe informacje:  
 vosdroits.service-public.fr/particulier/F14868.xhtml 
 vosdroits.service-public.fr/particulier/F14840.xhtml  
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3.6 Choroba zawodowa 
Maladie professionnelle 

Choroba zawodowa to schorzenie, które zostało wywołane czynnikami szkodli-
wymi występującymi w środowisku pracy lub w związku ze sposobem wykony-
wania pracy. Choroby uznane za zawodowe, wymienione są w oficjalnym wykazie 
chorób zawodowych na stronie  www.inrs.fr/accueil/produits/bdd/mp.html 

 ■ Jaka jest procedura zgłoszenia choroby zawodowej? 
 
Podejrzenie choroby zawodowej zgłasza pracownik za pośrednictwem lekarza 
pierwszego kontaktu lub specjalisty. 
 
Ubezpieczony wypełnia formularz Cerfa 60-3950 (Déclaration de maladie profes-
sionnelle, demande de reconnaissance de maladie professionnelle). Jest to wniosek 
o rozpoznanie choroby zawodowej. 
 
Lekarz prowadzący wypełnia formularz Cerfa 11138*01 (Certificat médical accident 
de travail, maladie professionnelle). Jest to zaświadczenie o stanie zdrowia chorego. 
W przypadku zwolnienia lekarskiego, pracodawca wypełnia formularz Cerfa  
nr 11137*02 (Attestation de salaire accident du travail maladie professionnelle).

 ■ Kiedy rozpoznaje się chorobę zawodową? 
 
Rozpoznanie choroby zawodowej może nastąpić w okresie zatrudnienia, kiedy 
pracownik przebywa bezpośrednio w warunkach szkodliwych, albo po rozwiązaniu 
umowy o pracę. 
 
Obowiązkiem chorego jest udowodnienie, że schorzenie zostało spowodowane 
działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy 
albo w związku ze sposobem wykonywania pracy. 
 
Chorobę zawodową potwierdza lekarz, w terminie przewidzianym odpowiednimi 
przepisami. 
 
Lekarz ubezpieczenia społecznego wydaje orzeczenie o rozpoznaniu choroby zawo-
dowej lub o braku podstaw do jej stwierdzenia, w ciągu 3 miesięcy po otrzyma-
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niu wniosku. W wyjątkowych wypadkach procedura może trwać do 6 miesięcy.  
Brak odpowiedzi od lekarza ubezpieczenia społecznego oznacza, że choroba 
została uznana za zawodową. Odpowiedź odmowna musi być umotywowana 
i wysłana zainteresowanemu pocztą za potwierdzeniem odbioru.  

 ■ Jakie świadczenia przysługują choremu ? 
 
Lekarz ubezpieczenia społecznego ocenia stopień niezdolności do pracy spowo-
dowany chorobą zawodową. 
 
Ubezpieczonemu przysługują wówczas takie same świadczenia jak w wypadku 
przy pracy. 

Uprawnienia zatrudnionych 75



1

2

4

5

6

7

8

3

9

11

10

12

3.7 Uprawnienia i świadczenia  
z tytułu macierzyństwa  

i ojcostwa  
Maternité et Paternité, droits  

et indemnisations 

 ■ Czy kobieta ma obowiązek poinformować pracodawcę o ciąży? 
 
Kobieta nie ma obowiązku zawiadomić pracodawcę o ciąży. Pracodawca zostaje 
zobowiązany do stosowania szczególnych przepisów prawnych wobec przyszłej 
matki, dopiero od momentu otrzymania oficjalnej informacji o jej stanie.  

 ■ Jakie prawa we Francji chronią kobietę ciężarną? 
 
Kobieta ciężarna nie może być zatrudniona przy pracach uciążliwych lub szkodliwych 
dla zdrowia. 
 
Pracodawca jest obowiązany przenieść ją do innych zadań, a jeżeli jest to niemoż-
liwe, zwolnić - na czas niezbędny - z obowiązku świadczenia pracy. Przeciwwskaza-
nia zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy, muszą wynikać z orzeczenia 
lekarskiego. 
 
Pracownica w ciąży, zatrudniona do pracy w porze nocnej, może złożyć wniosek 
o przeniesienie do pracy w ciągu dnia. 
 
Z podobnym wnioskiem może wystąpić lekarz prowadzący ciążę, jeśli uzna, że stan 
pacjentki tego wymaga. 

 ⚠ Uwaga 
 
Niektóre układy zbiorowe przewidują skrócenie czasu pracy dla kobiet ciężarnych,  
z zachowaniem prawa do dotychczasowego wynagrodzenia. Najczęściej dotyczy 
to kobiet, które przepracowały przynajmniej jeden rok w danym zakładzie pracy. 

76 Praktyczny poradnik dla Polaka pracującego we Francji



1

2

4

5

6

7

8

3

9

11

10

12

 ■ Jakie wynagrodzenie przysługuje kobiecie ciężarnej zwolnionej  
z obowiązku świadczenia pracy? 
 
Pracownica w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, zachowuje prawo 
do dotychczasowego wynagrodzenia. Przysługujący jej zasiłek dzienny, (allocation 
journalière) składa się z kwoty obliczonej i wypłacanej przez Sécurité sociale oraz 
wyrównującego dodatku wypłacanego przez pracodawcę.  

 ■ Jakie prawa przysługują pracującej kobiecie ciężarnej? 
 
Pracownica w ciąży ma prawo: 

 ά korzystać z wizyt lekarskich i wszelkich badań związanych z macierzyństwem, 
w godzinach pracy, bez utraty wynagrodzenia; 

 ά złożyć wymówienie bez okresu wypowiedzenia.  

 ⚠ Uwaga 
 
Od 1. do 5. miesiąca ciąży koszty medyczne związane z odmiennym stanem kobiety 
są pokrywane według stawek Sécurité sociale (70%). Jedynie koszty 7. obowiąz-
kowych badań kontrolnych i szkoły rodzenia są pokrywane w 100% przez kasę 
chorych. 
Od 6. miesiąca ciąży i do 12. dnia po porodzie, kasa chorych pokrywa wszystkie 
koszty medyczne związane z ciążą (do 100% w cenniku opracowanym przez Sécu-
rité sociale).  

 ■ Czy pracodawca może zwolnić z pracy kobietę ciężarną 
zatrudnioną na czas nieokreślony (CDI)? 
 
Pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę z kobietą ciężarną. Kobieta w ciąży 
może jednak stracić pracę z powodów dyscyplinarnych, czyli wtedy, gdy poważnie 
naruszyła swoje podstawowe obowiązki pracownicze (licenciement pour faute 
grave). 
 
Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie 
ciąży lub urlopu macierzyńskiego, może nastąpić również w przypadku ogłoszenia 
upadłości zakładu pracy lub likwidacji stanowiska pracy.  

 ■ Jaka jest sytuacja prawna kobiety w ciąży zatrudnionej na umowę  
o pracę na czas określony (CDD)? 
 
We Francji, umowa o pracę na czas określony wygasa z terminem ustalonym 
w kontrakcie. 
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 Po wygaśnięciu umowy o pracę, kobieta w ciąży ma prawo zapisać się do urzędu 
pracy (Pôle Emploi), by uzyskać świadczenia dla bezrobotnych. 
 
Prawa do urlopu macierzyńskiego są takie same, jak w przypadku umowy na czas 
nieokreślony (CDI).  

 ■ Jakie są prawa pracownicy po porodzie? 
 
Po narodzinach dziecka pracownica ma prawo do urlopu macierzyńskiego.  

 ■ Czy wszystkie pracujące kobiety mają prawo do płatnego urlopu 
macierzyńskiego? 
 
We Francji, ciężarna pracownica nie nabywa automatycznie prawa do płatnego 
urlopu macierzyńskiego. Aby móc z niego skorzystać konieczne jest spełnienie 
pewnych warunków: 

 ά ciężarna była ubezpieczona 10 miesięcy przed planowaną datą porodu, oraz 
 ά przepracowała 200 godzin pracy zarobkowej w ciągu 3 miesięcy kalendarzo-

wych lub 90 dni poprzedzających zwolnienie lekarskie albo spełniła takie same 
warunki przed początkiem ciąży lub przed urlopem wychowawczym.  

 ■ Jaka jest długość urlopu macierzyńskiego? 
 
Urlop macierzyński składa się z dwóch części: 

 ά urlopu przed przewidywaną datą urodzenia dziecka (congé prénatal) 
 ά urlopu po urodzeniu dziecka (congé postnatal) 

 
Czas trwania urlopu macierzyńskiego zależy od liczby już posiadanych i oczekiwa-
nych dzieci, co dokładnie przedstawia poniższa tabela. 
 

Liczba  
posiadanych 

dzieci 

Liczba  
oczekiwanych 

dzieci 

Długość  
urlopu macie-

rzyńskiego 
ogółem 

Urlop przed 
urodzeniem 

dziecka/i 

Urlop po 
urodzeniu 
dziecka/i 

0 lub 1 1 16 tygodni  6 tygodni 10 tygodni 

2 lub więcej 1 26 tygodni  8 tygodni 18 tygodni 

 - 2 34 tygodnie 12 tygodni 22 tygodnie 

 - 3 i więcej 46 tygodni 24 tygodnie 22 tygodnie 
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 ⚠ Uwaga! 
 
Czas urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą urodzenia dziecka, może 
być skrócony lub wydłużony o 3 tygodnie za zgodą lekarza lub położnej i przenie-
siony do urlopu przed lub po urodzeniu dziecka.  

 ■ Jaki jest tryb rozpoczęcia płatnego urlopu macierzyńskiego? 
 
Aby oficjalnie rozpocząć płatny urlop macierzyński, przyszła matka powinna wysłać 
zaświadczenie o przerwaniu pracy do kasy chorych. Taki dokument wydaje praco-
dawca (Attestation d’arrêt de travail de l’employeur).  

 ■ Jaki jest tryb zakończenia płatnego urlopu macierzyńskiego? 
 
Przed datą zakończenia urlopu macierzyńskiego, kobieta ma obowiązek wysłać 
do pracodawcy oświadczenie o powrocie do pracy lub o wyborze innej opcji  
(np. urlopu wychowawczego, dymisji, itp.) Powyższe oświadczenie to Attestation 
de reprise ou non-reprise du travail.  

 ■ Jaka jest wysokość świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego? 
 
Wysokość dziennego zasiłku pobieranego w czasie urlopu macierzyńskiego jest 
wyliczana na podstawie średniej pensji brutto z 3 miesięcy poprzedzających urlop 
wykorzystany przed urodzeniem dziecka, pomniejszonej o składki na ubezpieczenie 
społeczne odprowadzane przez pracodawcę i CSG (Contribution sociale généra-
lisée).  

 ■ Czy pracodawca może zwolnić z pracy kobietę przebywającą  
na urlopie macierzyńskim? 
 
W okresie urlopu macierzyńskiego pracodawca nie może rozwiązać z pracownicą 
stosunku pracy, chyba że popełniła wykroczenie zakwalifikowane jako faute grave, 
w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu pracy lub likwidacji stanowiska pracy. 

 ⚠ Uwaga 
 
Po urlopie macierzyńskim pracownica ma prawo do powrotu na stanowisko zajmo-
wane przed urlopem. Jeżeli zatrudnienie na poprzednio zajmowanym stanowisku 
nie jest możliwe, pracodawca ma obowiązek zaproponować jej nowe stanowisko, 
równorzędne z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu i odpowiadające jej kwa-
lifikacjom zawodowym. 
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 ■ Jakie ma prawa pracownik – ojciec? 
 
Pracownik-ojciec ma prawo do: 

 ά płatnego urlopu okolicznościowego (congé de naissance) - 3 dni bezpośrednio 
po narodzinach potomka; 

 ά urlopu ojcowskiego (congé de paternité) - 11 dni w przypadku narodzin 1 dziecka 
i 18 dni urlopu w przypadku narodzin 2 lub więcej dzieci jednocześnie. 

 
Urlop ojcowski musi być wykorzystany w ciągu 4 miesięcy po narodzinach dziecka 
nieprzerwanie, czyli w dniach kolejno następujących po sobie. Ojciec dziecka 
może wykorzystać oba urlopy łącznie, czyli 3 dni po urodzeniu dziecka i następnie 
11 bądź 18 dni.  

 ■ Co warto wiedzieć o urlopie ojcowskim? 
 
Pracownik-ojciec jest obowiązany zawiadomić swojego pracodawcę 1 miesiąc 
wcześniej, że będzie korzystał z urlopu ojcowskiego. Jeżeli spełnia określone 
warunki (takie jak pracownica ubiegająca się o urlop macierzyński), może to być 
płatny urlop, obliczony i wypłacany przez Sécurité sociale/MSA/RSI.  

 ⚠ Uwaga 
 
Zasiłek dzienny z tytułu urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego jest opodatkowany. 
Od 01.01.2012 r. pobierane dzienne zasiłki z tytułu urlopu macierzyńskiego zali-
czane są do podstawy wymiaru emerytury. 
Od 01.01.2014 r. 90 dni urlopu macierzyńskiego zalicza się, jako jeden kwartał 
emerytalny.  

 ■ Jakie są warunki przyznania urlopu wychowawczego  
(congé parentale d’éducation?) 
 
Urlop wychowawczy należy się pracownikowi (matce lub ojcu), który w da nym zakła-
dzie pracy przepracował przynajmniej 1 rok do dnia narodzin dziecka (lub adopcji). 
 
Urlop wychowawczy jest przyznawany maksimum na 1 rok i może być odnawiany 
dwukrotnie, aż do ukończenia przez dziecko 3 roku życia. 
 
Urlop może rozpocząć się bezpośrednio po urlopie macierzyńskim lub w później-
szym okresie, na wniosek pracownika. 
 
Pracodawca nie ma prawa odmówić urlopu wychowawczego. 
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Po urlopie wychowawczym pracownik ma prawo do powrotu na swoje stanowisko 
pracy. 
 
W okresie urlopu wychowawczego pracownik nie jest wynagradzany przez pra-
codawcę. 
 
Pod pewnymi warunkami, pracownik wychowujący dziecko do lat trzech, przeby-
wający na urlopie wychowawczym, może otrzymywać dopłaty z Kasy Świadczeń 
Rodzinnych (Caisse d’Allocations Familiales CAF). 
Formami dopłat są: 

 ά zasiłek z tytułu wychowywania dziecka do 3 lat (Allocation de base); 
 ά dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wycho-

wawczego (complément de libre choix d’activité -CLCA); 
 ά dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wycho-

wawczego (complément optionnel de libre choix d’activité COLCA), dla osób 
posiadających przynajmniej 3 dzieci. 

 

 ⚠ Uwaga 
 
We Francji pracującym rodzicom także gmina przychodzi z pomocą. Dzieci pracu-
jących rodziców mają pierwszeństwo w korzystaniu ze żłobków i przedszkoli. 
 
  Szczegółowe informacje:  
 travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/les-fiches-pratiques-du-droit-

-du,91/maternite-paternite-adoption,1975/les-garanties-liees-a-la-maternite,12741.
html 
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3.8 Świadczenia rodzinne 
Allocations familiales 

 ■ Czy Polak, pracujący we Francji, ma prawo do świadczeń z Kasy 
Świadczeń Rodzinnych (CAF)? 
 
Polak, który pracuje we Francji, ma prawo do świadczeń rodzinnych, jeżeli: 

 ά posiada przynajmniej 2 dzieci na utrzymaniu w wieku do 20 lat; 
 ά korzysta z systemu ubezpieczenia społecznego; 
 ά zgłasza dochody do urzędu skarbowego.  

 ⚠ Uwaga 
 
Zasiłek rodzinny na 2015 r. jest przyznawany na podstawie zeznania podatkowego 
z 2013 roku. Polak, który w 2013 roku rozliczał się w Polsce lub w innym kraju UE, 
ma obowiązek wysłać do CAF-u przetłumaczone rozliczenie podatkowe z tego roku. 

 ■ Czy Polak pracujący we Francji ma prawo do wszystkich 
świadczeń rodzinnych? 
 
Jeżeli jego dzieci mieszkają we Francji, ma on prawo do wszystkich świadczeń 
rodzinnych. 
Jeżeli jego dzieci mieszkają w Polsce, ma prawo jedynie do zasiłku rodzinnego 
(allocations familiales).  

 ⚠ Uwaga 
 
Jeżeli pracownik nie ma prawa do zasiłku rodzinnego w Polsce, ma prawo go otrzy-
mywać w całości we Francji. 
Jeżeli jednak pracownik ma prawo do zasiłku rodzinnego w Polsce, francuska Kasa 
Świadczeń Rodzinnych wypłaca dodatek dyferencyjny (complément différentiel), 
czyli różnicę pomiędzy wysokością polskiego i francuskiego zasiłku. 
 
  Szczegółowe informacje:  
 www.caf.fr/sites/default/files/caf/741/europe_et_pf.pdf 
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(broszurka o prawach do zasiłku rodzinnego) 
 vosdroits.service-public.fr/particuliers/F356.xhtml  

 ■ Jaka jest wysokość zasiłku rodzinnego wypłacanego we Francji? 
 
Wysokość zasiłku rodzinnego jest zmienna i przyznawana bez względu na wysokość 
dochodów. Wynosi miesięcznie (w okresie od 1 kwietnia 2014 do 31 marca 2015): 

 ά na 2 dzieci – 129,35 €; 
 ά na 3 dzieci – 295,05 €; 
 ά na 4 dzieci – 460,77 €; 
 ά na każde następne dziecko – 165,72 €; 
 ά dodatkowo na każde dziecko + 14 lat – 64,67 €.  

 ■ Jakie są procedury przyznawania zasiłku rodzinnego na rodzinę 
mieszkającą w Polsce? 
 
W kwestii przyznawania zasiłku rodzinnego na dzieci mieszkające w Polsce obowią-
zują procedury koordynacji europejskich systemów zabezpieczenia społecznego. 
 
W procedurach używane są formularze wspólnotowe z serii E-400. 
Formularze z serii E-400 (głównie E 401 i E 411) są wydawane przez Kasę Świad-
czeń Rodzinnych CAF, w której został złożony wniosek o przyznanie świadczeń 
rodzinnych. Formularze te powinny zawierać pieczątkę z adresem tej instytucji. 
 
Najczęściej stosowane druki to: 

 ά E 401 – zaświadczenie dotyczące składu rodziny dla potrzeb przyznania świad-
czeń rodzinnych; 

 ά E 411 – prośba o informacje dotyczące uprawnienia do świadczeń rodzinnych 
w państwie członkowskim, w którym mieszkają członkowie rodziny. 

 
Formularze unijne składają się z dwóch części: A i B. 
 
Część A jest wypełniana przez właściwą instytucję odpowiedzialną za wypłatę 
świadczeń rodzinnych we Francji (CAF). 
 
Część B jest wypełniana przez ROPS - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, wła-
ściwy miejscu zamieszkania członków rodziny. 
 
Aby poświadczyć informacje zawarte w części A, Regionalny Ośrodek Polityki Społecz-
nej zwraca się do osoby sprawującej opiekę nad dziećmi w Polsce o dostarczenie 
wielu dokumentów. Lista takich załączników znajduje się na stronie internetowej 
każdego polskiego ROPS. 
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Ważnym dokumentem jest zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej lub 
wydziału świadczeń rodzinnych Urzędu Miasta lub Gminy, o wysokości pobie-
ranych świadczeń rodzinnych, bądź zaświadczenie o nie pobieraniu świadczeń. 
 
W przypadku przedłożenia kserokopii dokumentów, obowiązuje potwierdzenie 

„za zgodność z oryginałem”. 
 
Po zgromadzeniu niezbędnych danych, ROPS poświadcza informacje i odsyła for-
mularze bezpośrednio na adres instytucji francuskiej, która wystawiła dokument. 

 ⚠ Uwaga 
 
W Polsce funkcjonuje 16 Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, upoważ-
nionych do poświadczania formularzy z serii E4xx (jeden ośrodek dla każdego 
województwa). Formularze należy kierować do ośrodka w tym województwie,  
na terytorium którego zamieszkują członkowie rodziny pracownika. 
 
Adresy 16 Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej znajdują się na stronie:
 www.politykaspoleczna.gov.pl/index.php?gid=61 
 
Polskie wersje formularzy z serii E-400 znajdują się na stronie: 
 www.mpips.gov.pl  

n przykład:
 
Tomek mieszka i pracuje we Francji. Jego żona i 2 dzieci mieszkają w Polsce. Żona 
nie pracuje, nie mają prawa do zasiłku rodzinnego w Polsce. Tomek ma prawo do 
zasiłku rodzinnego wypłacanego we Francji. 
 
Marcin pracuje we Francji. Jego żona pracuje w Polsce i wychowuje 3 dzieci. Ma 
prawo do pobierania w Polsce zasiłku rodzinnego. W tym przypadku pierwszeń-
stwo wypłaty zasiłku rodzinnego ma Polska – kraj zamieszkania członków rodziny. 
Ponieważ w Polsce świadczenie to jest niższe, francuska Kasa Świadczeń Rodzin-
nych (CAF) ma obowiązek dopłacać różnicę pomiędzy wysokością zasiłków polskich 
i francuskich.  

 ⚠ Uwaga 
 
Zasiłek rodzinny można kumulować z pozostałymi świadczeniami rodzinnymi. 
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 ■ Czy można starać się o inne świadczenia z CAF? 
 
Gospodarstwo domowe, które ma niskie dochody może wystąpić do Kasy Świad-
czeń Rodzinnych o przyznanie świadczenia solidarnościowego RSA activité. 
Do obliczenia wysokości zasiłku brane są pod uwagę dochody wszystkich osób 
pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym – z 3 miesięcy. 
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3.9 Emerytura  
Retraite 

 ■ Czy obywatel Polski ma prawo do francuskiej emerytury? 
 
Każda osoba, która pracowała we Francji, była ubezpieczona i uzyskała przynaj-
mniej 1 kwartał emerytalny ma prawo do francuskiej emerytury.  

 ■ Jak działa kasa emerytalna we Francji? 
 

 ά francuska kasa emerytalna gromadzi i przechowuje zapłacone składki, do czasu 
osiągnięcia wieku emerytalnego przez ubezpieczonego; 

 ά wpłacone składki nie są przekazywane do Polski; 
 ά wpłacone składki nie są wypłacane ubezpieczonemu, kiedy wyjeżdża z Francji; 
 ά Francja wypłaca emeryturę naliczoną zgodnie z francuskimi przepisami, po osią-

gnięciu przez ubezpieczonego wieku emerytalnego.  

 ■ Kto płaci i odprowadza składki na ubezpieczenie emerytalne? 
 
Składki na ubezpieczenie emerytalne pracownika, pokrywają pracodawca i pra-
cownik wspólnie, ale odprowadzanie tych składek jest obowiązkiem pracodawcy. 
Pracodawca ma obowiązek odprowadzić składki zarówno na emeryturę podsta-
wową (retraite de base) jak i na dodatkową (retraite complémentaire).  

 ■ Co warto wiedzieć o emeryturze podstawowej? 
 
We Francji istnieje wiele systemów emerytalnych. Najważniejsze to: 

 ά régime général des salariés (l’Assurance retraite) – powszechny system emery-
talny pracowników sektora prywatnego; 

 ά régime des commerçants et des artisans (Régime Social des Indépendants, RSI), 
system emerytalny pracowników niezależnych oraz handlu i rzemiosła; 

 ά régime agricole pour les salariés agricoles (Mutualité Sociale Agricole, MSA), 
system emerytalny rolników.  

 ■ Do kogo złożyć wniosek o emeryturę ? 
 
Wyżej wymienione instytucje opracowały jeden wspólny wniosek o emeryturę 
(„demande unique de retraite”). Osoba, która odprowadzała składki do kilku kas 
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emerytalnych, z związku z zatrudnieniem w różnych sektorach, składa tylko jeden 
wniosek – do wybranej kasy .  

 ■ W jaki sposób pracownik gromadzi kapitał emerytalny? 
 
Emerytura podstawowa opiera się na gromadzeniu kwartałów emerytalnych. 
1 kwartał emerytalny jest zaliczony, jeżeli zarobki pracownika osiągną w okresie 
roku kalendarzowego kwotę 150 x minimalna stawka godzinowa SMIC (w 2014 r.  
jest to 1429,50 euro, czyli 150 x 9,53/h) i pracodawca odprowadzi wymagane składki 
od tej kwoty. Aby zaliczyć 4 kwartały emerytalne (rok pracy) roczne wynagrodzenie 
pracownika powinno więc być czterokrotnie wyższe (w 2014 r. co najmniej 5718 €).

 ⚠  Uwaga 
 
W ciągu roku kalendarzowego można uzyskać maksymalnie cztery kwartały.  

 ■ Co warto wiedzieć o emeryturze dodatkowej? 
 
Emerytura dodatkowa jest wypłacana przez kasę, do której zostały odprowadzone 
przez pracodawcę obowiązkowe składki na dodatkowy fundusz emerytalny. Odpro-
wadzone składki są przeliczane na punkty. 
Wysokość emerytury dodatkowej zależy od zgromadzonych punktów emerytal-
nych (points de retraite). Dodatkowe fundusze emerytalne to: 

 ά ARRCO (Association des régimes de retraite complémentaire) dla pracowników 
najemnych sektora prywatnego; 

 ά AGIRC (Régime des cadres) dla pracowników na stanowiskach kierowniczych; 
 ά IRCANTEC (Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de 

l’État et des collectivités publiques) dla pracowników sektora państwowego.  

 ■ Jaki jest minimalny wiek przejścia na emeryturę we Francji? 
 
Wiek minimalny, który uprawnia do przejścia na emeryturę we Francji jest ten sam 
dla obojga płci (âge légal de départ à la retraite). Zależy on od roku urodzenia:  
62 lata dla osób urodzonych w 1955 roku lub później, 60-62 lata dla osób urodzo-
nych przed 1955 rokiem.  

 ⚠ Uwaga 
 
Samo osiągnięcie wieku emerytalnego nie uprawnia do pełnych świadczeń eme-
rytalnych. Prawo do pełnej emerytury osiąga się dopiero po zgromadzeniu odpo-
wiedniej ilości trymestrów emerytalnych: 172 trymestry dla osób urodzonych 
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w 1973 lub później, 160-171 dla osób urodzonych przed 1973 rokiem, osiągnięciu 
wieku 65-67 lat (w zależności od roku urodzenia).  

 ■ Jak pracownik może sprawdzić czy składki emerytalne zostały 
odprowadzone? 
 
Każda osoba, która pracuje lub pracowała we Francji ma prawo do wglądu do 
swojego konta emerytalnego. 
 
Najlepiej założyć osobiste konto na stronie internetowej  www.lassuranceretraite.fr 
Do stworzenia osobistego konta potrzebne są numer Sécurité sociale i adres 
internetowy. Należy kliknąć na «Je crée mon compte», następnie na «Je reconnais 
avoir pris connaissance des conditions d’accès aux services sécurisés de www.
lassuranceretraite.fr (przyjmuję do wiadomości i zgadzam się na warunki dostępu 
do zabezpieczonych usług kasy emerytalnej) i następnie wypełnić formularz. Kasa 
emerytalna wysyła pocztą elektroniczną kod dostępu do osobistego konta. Po 
ponownym zalogowaniu się na stronie kasy emerytalnej wystarczy kliknąć na 

„relevé de carrière” by otworzyć dokument potwierdzający nabyte prawa do 
emerytury. 
 
W dokumencie znajdują się następujące informacje: 

 ά liczba uzyskanych kwartałów do emerytury; 
 ά rodzaj aktywności: praca najemna, urlop macierzyński, zwolnienia chorobowe, 

bezrobocie, wypadek przy pracy; 
 ά wysokość rocznego wynagrodzenia; 
 ά wysokość wynagrodzenia zrewaloryzowanego. 

 
Dokument ten informuje również o okresach przynależności do innych systemów 
ubezpieczeń społecznych, francuskich lub zagranicznych (MSA, RSI…) i nabytych 
z tego tytułu praw.  

 ⚠ Uwaga 
 
Emerytura nie jest przyznawana automatycznie. O świadczenia emerytalne należy 
ubiegać się co najmniej 6 miesięcy przed przejściem na emeryturę, ponieważ pro-
cedura przyznania emerytury z kilku krajów może być długa.  

 ■ Czy osoba, która nie zgromadziła wymaganej liczby kwartałów ma 
prawo do emerytury we Francji? 
 
Osoba, która nie zgromadziła wymaganej liczby kwartałów będzie otrzymywać 
emeryturę proporcjonalną odpowiadająca długości okresu ubezpieczenia we Francji.  
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 ■ Jakie są zasady wyliczania wysokości emerytury Polaka,  
który pracował w Polsce i we Francji? 
 
Jeżeli Polak występujący o emeryturę w Polsce nie posiada wymaganego okresu 
ubezpieczenia w kraju, wówczas ZUS dolicza mu okresy ubezpieczenia z Francji. 
 
Francuska Kasa Emerytalna dolicza okresy ubezpieczenia z Polski do wysługi lat. 
 
Wysokość świadczenia jest obliczana oddzielnie przez Francję i Polskę (ewentu-
alnie inne państwa Unii Europejskiej). Każde państwo oblicza teoretyczną wyso-
kość emerytury, czyli świadczenie, które przysługiwałoby, gdyby wszystkie okresy 
ubezpieczeniowe zostały przebyte w jednym państwie. Następnie każde państwo 
oblicza rzeczywistą procentową wysokość świadczenia zgodnie z długością okresu 
ubezpieczenia i wysokością odprowadzonych składek w tym państwie.  

n przykład: 
 
Michał był ubezpieczony przez 15 lat w Polsce, a następnie przez 20 lat we Francji. 
Przed osiągnięciem wieku emerytalnego był więc ubezpieczony przez 35 lat. Polska 
obliczyła emeryturę, do której miałby prawo gdyby był ubezpieczony przez 35 lat 
i wypłaca mu 15/35 tej kwoty. Francja obliczyła teoretyczną wysokość świadczenia, 
do którego miałby prawo, gdyby przepracował 35 lat w tym kraju, a następnie 
emeryturę rzeczywistą odpowiadającą 20/35 tej kwoty.  

 ■ Od czego zależy wysokość emerytury? 
 
Wysokość emerytury zależy od: 

 ά wysokości zarobków; 
 ά stażu pracy; 
 ά wieku przejścia na emeryturę.  

 ■ W jakim państwie złożyć wniosek o emeryturę? 
 
Osoba, która pracowała w więcej niż jednym państwie członkowskim, powinna 
złożyć wniosek o emeryturę w swoim państwie zamieszkania, chyba że nigdy w nim 
nie pracowała. W takim przypadku powinna złożyć wniosek w kraju, w którym 
pracowała po raz ostatni. 
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 ■ Gdzie jest wypłacana emerytura? 
 
Świadczenia emerytalne są zwykle wpłacane na rachunek bankowy w kraju 
zamieszkania. Na wniosek emeryta może być przekazywana na rachunek bankowy 
w Polsce lub we Francji.  

 ■ Gdzie płaci się podatki, jeżeli pobiera się emeryturę z Polski  
i z Francji? 
 
Podatki płaci się tylko w jednym kraju, w miejscu zamieszkania. 
 
  Szczegółowe informacje:  
Francuska Kasa Emerytalna -  www.lassuranceretraite.fr lub  www.cnav.fr 
ARRCO (Association des régimes de retraite complémentaire) -  www.arrco.fr 
AGIRC (Régime des cadres) -  www.agirc-arrco.fr 
IRCANTEC (Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de 
l’État et des collectivités publiques) -  www.ircantec.fr 
ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) -  www.zus.pl 
 
I Oddział ZUS w Warszawie, Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych – właściwy 
w odniesieniu do osób posiadających okresy ubezpieczenia we Francji lub miesz-
kających w tym kraju: 
 ul. Kasprowicza 151, 01-949 Warszawa, 
 (0048) 22 569 36 04,  (0048) 22 569 36 13, 
 (0048) 22 569 36 50,  (0048) 22 569 36 93.
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4.1 Transfer zasiłku dla  
bezrobotnych z Polski lub 

 innego kraju UE do Francji  
Maintien des allocations  

chômage perçues en Europe 

Osoba, która uzyskała prawo do otrzymywania świadczeń dla bezrobotnych w Polsce 
lub w innym państwie UE, a chce poszukiwać pracy we Francji, może przenieść te 
świadczenia do Francji. 

 ■ Jakich formalności należy dopełnić, aby przenieść zasiłek  
dla bezrobotnych uzyskany w Polsce (lub innym państwie UE)  
do Francji? 
 
Bezrobotny z prawem do zasiłku powinien być zarejestrowany od przynajmniej  
4 tygodni w urzędzie pracy w kraju, który zamierza opuścić i poszukiwać aktywnie 
pracy we Francji. 
 
Przed wyjazdem do Francji powinien uzyskać z urzędu pracy dokument europejski 
U2 (zachowanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych). 
 
W ciągu 7 dni po przyjeździe do Francji bezrobotny ma obowiązek zarejestrować 
się we francuskim urzędzie pracy i zastosować do procedur wymaganych przez 
francuskie służby zatrudnienia. 

 ■ Kto i na jakich zasadach wypłaca zasiłek transferowany? 
 
Zasiłek wypłacany jest przez instytucję właściwą państwa, z którego jest transfe-
rowany na konto bankowe bezrobotnego. 
 
Bezrobotny zachowuje prawo do otrzymywania świadczeń przez trzy miesiące od 
dnia wyjazdu. W wyjątkowych wypadkach właściwy urząd pracy może przedłużyć 
wypłacanie zasiłku, maksymalnie do sześciu miesięcy. 
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Aby przedłużyć okres transferu zasiłku, należy złożyć wniosek przed upływem  
3 miesięcy, w instytucji która przyznała prawo do zasiłku. 

 ⚠ Uwaga 
 
Jeżeli bezrobotny nie znajdzie pracy we Francji w ciągu 3 miesięcy (lub w ciągu  
6. w szczególnych przypadkach), jest obowiązany wrócić do kraju, w którym był 
ostatnio zatrudniony, aby zachować nabyte tam prawo do świadczeń dla bezro-
botnych. 
Składki na ubezpieczenie społeczne oraz podatek od wypłacanego zasiłku są opła-
cane w kraju wypłacającym zasiłek. 

 ■ Jakie są prawa bezrobotnego, którego okresy ubezpieczenia, 
zatrudnienia lub pracy na własny rachunek, miały miejsce w różnych 
krajach Unii Europejskiej ? 
 
Osobie tej przysługuje prawo do sumowania okresów zatrudnienia. Zostaną one 
wzięte pod uwagę przy przyznawaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych. 
Dokumentem potwierdzającym okresy ubezpieczenia, pracy na własny rachunek 
i zatrudnienia jest dokument PD U1 (potwierdzenie okresów zatrudnienia i ubez-
pieczenia), o który bezrobotny może sam wystąpić do urzędu pracy w państwie 
ostatniego zatrudnienia. 

 ■ Które państwo jest właściwe do wypłacania „unijnego” zasiłku? 
 
Państwem właściwym do przyznania i wypłacania zasiłku jest na ogół państwo 
ostatniego zatrudnienia. 

 ⚠ Uwaga 
 
Przed wyjazdem do Francji w celu poszukiwania pracy, najlepiej zwrócić się 
do urzędu odpowiedzialnego za przyznawanie świadczeń, by uzyskać dokładne 
informacje. 

  Szczegółowe informacje:  
 www.mpips.gov.pl/koordynacja-systemow-zabezpieczenia-spolecznego/unia-
europejska/swiadczenia-w-ramach-koordynacji-unijnej-/zasilki-dla-bezrobotnych 
 vosdroits.service-public.fr/particuliers/F12136.xhtml 
Citoyen européen ou suisse: venir chercher du travail en France 
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4.2 Zasiłek dla bezrobotnych  
Allocation d’aide au retour 

a l’emploi – ARE) 

We Francji, zasiłek dla bezrobotnych nazywany ARE jest zasiłkiem z tytułu pomocy 
w powrocie do zatrudnienia . 

 ■ Kto ma prawo do pobierania ARE we Francji? 
 
Prawo do ARE ma każdy, kto przepracował we Francji co najmniej 122 dni  
(4 miesiące) lub 610 godzin w ciągu ostatnich 28 miesięcy, (36 miesięcy, osoba 
w wieku ponad 50 lat) i spełnia następujące warunki: 

 ά pozostaje bez pracy z jednej z poniższych przyczyn: 
 ↳ zwolnienia z pracy (bez względu na przyczynę i motyw); 
 ↳ rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron; 
 ↳ ukończenia pracy na czas ograniczony; 

 ά zarejestrował się w urzędzie pracy (Pôle emploi); 
 ά jest zdolny do podjęcia pracy; 
 ά nie dysponuje prawem do pełnej emerytury; 
 ά aktywnie poszukuje pracy. 

 ⚠ Uwaga 
 
Zasiłek ARE nie przysługuje osobie, która sama wypowiedziała umowę o pracę, 
z wyjątkiem sytuacji określonych przez przepisy (démissions légitimes). 
Lista dymisji, które uprawniają do ARE znajduje się pod adresem:
  www.unedic.org/article/ndeg-14-cas-de-demission-consideres-comme-legitimes 

 ■ Czy dymisja bez podania przyczyn zamyka ostatecznie prawo 
do ARE? 
 
Osoba, która wypowiedziała umowę o pracę i poszukuje innej pracy, może po 
121 dniach bezrobocia złożyć wniosek do Komisji zasiadającej przy urzędzie pracy 
(Instance Paritaire Régionale) o przyznanie zasiłku ARE. Do wniosku należy dołą-
czyć dokumenty, potwierdzające aktywne poszukiwanie pracy. Komisja ta może 
przyznać ARE od 5 miesiąca bezrobocia. 
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 ■ Co trzeba zrobić, aby zarejestrować się w urzędzie pracy 
po utracie zatrudnienia? 
 
Do urzędu pracy należy się zgłosić przed upływem roku od momentu utraty pracy. 
Rejestracji wstępnej można dokonać telefonicznie  39 49 lub przez Internet  
 www.pole-emploi.fr Urząd pracy wyznacza datę i godzinę spotkania z doradcą 
zawodowym (conseiller professionnel). 
 
Na spotkaniu doradca do spraw zawodowych sprawdzi czy bezrobotny posiada 
komplet wymaganych dokumentów do uzyskania allocation d’aide au retour 
a l’emploi – ARE: 

 ά wypełniony na stronie internetowej i wydrukowany wniosek (inscription comme 
demandeur d’emploi); 

 ά fotokopię dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport lub kartę pobytu 
– carte de résident); 

 ά fotokopię legitymacji ubezpieczenia zdrowotnego Carte Vitale, jeżeli się ją po-
siada lub zaświadczenie o przynależności do ubezpieczenia społecznego, jeżeli 
bezrobotny posiada numer prowizoryczny; 

 ά zaświadczenie od pracodawcy przeznaczone dla urzędu pracy; 
 ά RIB lub RIP (dokument z danymi banku). 

 ■ Jaka jest wysokość zasiłku ARE? 
 
Wysokość zasiłku ARE zależy od wysokości zarobków przed utratą pracy i długości 
okresu zatrudnienia. 
 
Obliczane jest najpierw średnie wynagrodzenie dzienne (SJR). 
Jest ono ilorazem sumy wynagrodzeń brutto (łącznie z premiami) z okresu zatrud-
nienia branym pod uwagę do wyliczania ARE i ilością dni przepracowanych w tym 
czasie. 
 
Istnieją dwa sposoby wyliczania zasiłku ARE: 

 ά 40,4% średniego wynagrodzenia dziennego (SJR) do którego jest dodawana 
część stała w wysokości 11,72 € dziennie (od 01/07/2014); 

 ά 57,4% średniego wynagrodzenia dziennego. 
 
Urząd pracy wybierze korzystniejszy dla bezrobotnego sposób wyliczania zasiłku. 
Wysokość ARE nie może być niższa niż 57,4% i wyższa niż 75% SJR 
Wysokość ARE nie może być niższa niż 28,58 € dziennie. 
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 ⚠ Uwaga 
 
Osoba, która pracowała w niepełnym wymiarze czasu pracy otrzyma zasiłek prze-
liczony proporcjonalnie do wypracowanych godzin. 

 ■ Jak długo można pobierać zasiłek ARE? 
 
Długość wypłacania zasiłku zależy od czasu zatrudnienia przed utratą pracy.  
Za każdy przepracowany dzień przysługuje dzień zasiłku. Maksymalny czas pobie-
rania zasiłku wynosi 730 dni (2 lata) dla bezrobotnych poniżej 50 roku życia i 1 095 
dni (3 lata) dla osób po 50. roku życia. Do ustalenia liczy się data zakończenia 
umowy o pracę, koniec okresu wypowiedzenia). 
 
Osoba, która nie nabyła praw do pełnej emerytury, ma prawo do zasiłku dla bezro-
botnych. Zasiłek ten może pobierać aż do osiągnięcia prawa do pełnej emerytury 
(maintien de l’indemnisation) jeżeli jest beneficjentem ARE od 1 roku lub dłużej 
i spełnia następujące warunki: 

 ά posiada 12 lat składkowych na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia; 
 ά wypracowała 100 kwartałów emerytalnych; 
 ά pracowała przez 1 rok nieprzerwanie lub 2 lata z przerwami w ciągu 5 lat przed  

rozwiązaniem umowy o pracę. 

 ■ Jakie są zasady wypłacania zasiłku dla bezrobotnych? 
 
Zasiłek jest wypłacany miesięcznie, z dołu. Jest to zasiłek dzienny, więc jego wyso-
kość zależy od ilości dni kalendarzowych w miesiącu (28, 29, 30, 31). 
Zasiłek nie jest wypłacany następnego dnia po ustaniu stosunku pracy. 
Bezrobotny otrzymuje pierwszą wypłatę po 7 dniach, po tzw. okresie karencji 
(période de carence). Okres karencji, czyli oczekiwania na wypłacanie zasiłku prze-
dłuża się również w przypadku otrzymania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. 
Wysokość ekwiwalentu podzielonego przez wysokość średniego wynagrodzenia 
dziennego (SJR) daje dodatkową liczbę dni oczekiwania. 

 ⚠ Uwaga 

Okres karencji przedłuża się również w przypadku otrzymania odprawki „supra 
légale” (wyższej niż przewidzianej przez prawo), maksymalnie 75 dni w przypadku 
rozwiązania umowy o pracę z przyczyn ekonomicznych i 180 dni z innych przyczyn. 
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 ■ Czy beneficjent ARE zachowuje prawo do świadczenia  
w przypadku zwolnienia lekarskiego lub urlopu macierzyńskiego? 
 
W przypadku zwolnienia lekarskiego beneficjent ARE zachowuje prawo do zasiłku 
przez 14 dni. Jeżeli zwolnienie lekarskie trwa dłużej niż 14 dni, osoba jest uznana 
za niezdolną do pracy i zostaje skreślona z listy bezrobotnych. W takim przypadku 
traci prawo do ARE a kasa chorych wypłaca mu zasiłek chorobowy. Po powrocie 
do zdrowia należy ponownie dokonać rejestracji w urzędzie pracy. 
 
W przypadku macierzyństwa, ARE również zostaje zawieszone. Po urlopie macie-
rzyńskim należy ponownie dokonać rejestracji. 
 
Ponownej rejestracji dokonuje się na stronie urzędu pracy   www.pole-emploi.fr 
Należy zalogować się na «votre espace personnel» następnie na «Ma réinscription”. 
Można również zarejestrować się ponownie telefonicznie pod numerem  39 49 
lub bezpośrednio w urzędzie pracy, używając terminalu UNIDIALOG. 

 ■ Czy bezrobotny – pobierający zasiłek ARE, traci do niego prawo 
w przypadku pojęcia pracy? 
 
Nabyte prawo do zasiłku dla bezrobotnych nie zostaje utracone w przypadku pod-
jęcia nowej pracy. W takim wypadku, wypłacanie zasiłku zostaje przedłużone 
o czas, na jaki podjęto pracę. 

 ■ W jakiej wysokości wypłaca się zasiłek osobie, która podjęła pracę? 
 
Jeżeli wynagrodzenie za pracę jest niższe niż otrzymywane poprzednio, możliwe 
jest otrzymywanie części zasiłku, niezależnie od nowego wynagrodzenia. Nie wypła-
cana część zasiłku jest przeliczana na „dni zasiłkowe”, o które przedłuża się okres 
pobierania świadczenia. 
 
Jeżeli wynagrodzenie za nową pracę jest równe lub wyższe niż otrzymywane 
poprzednio, urząd pracy zawiesza zasiłek na czas świadczenia pracy. Po wygaśnię-
ciu/rozwiązaniu umowy zasiłek zostanie wznowiony, jeżeli utrata pracy nie wynika 
z decyzji pracownika. 
 
Urząd pracy sumuje okresy aktywności zawodowej w czasie przyznanego prawa do 
zasiłku. Jeżeli beneficjent ARE wypracuje więcej niż 150 godzin, prawo do pobiera-
nia zasiłku zostaje przedłużone w proporcji: jeden dzień pracy = jeden dzień zasiłku. 
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n przykład: 
 
Jacek uzyskał prawo do zasiłku dla bezrobotnych na okres 12 miesięcy. 
Przez 4 miesiące pobierał zasiłek dla bezrobotnych (ARE). 
Następnie podjął pracę na czas określony – 2 miesiące, w pełnym wymiarze godzin. 
Otrzymywał takie samo wynagrodzenie jak w poprzedniej firmie. 
Urząd pracy zawiesił wypłacanie zasiłku na dwa miesiące. 
 
Po wygaśnięciu umowy o pracę, urząd pracy wznowił wypłacanie zasiłku. Jacek 
w dalszym ciągu ma prawo do 8 miesięcy pobierania świadczenia dla bezrobotnych. 
 
3 miesiące później, Jacek ponownie znalazł zatrudnienie. Podjął pracę na czas 
określony – 3 miesiące, w pełnym wymiarze godzin. Otrzymywał takie samo wyna-
grodzenie jak u swojego dawnego pracodawcy. Urząd pracy zawiesił wypłacanie 
zasiłku na okres 3 miesięcy. 
 
Po wygaśnięciu umowy CDD urząd pracy wznowił wypłacanie zasiłku na okres  
5 miesięcy. Przez 5 kolejnych miesięcy Jacek nie pracował i pobierał zasiłek dla 
bezrobotnych. Po tym okresie jego prawa do zasiłku zostały wyczerpane. Urząd 
pracy zsumował czas trwania dwóch umów CDD Jacka (2+3 miesiące) i przedłużył 
prawo do pobierania zasiłku na 5 miesięcy. 
 
Wysokość zasiłku będzie wyliczona na podstawie wynagrodzeń z tych okresów. 
 
  Szczegółowe informacje:  
 www.unedic.org/nouvelle-convention/indemnisation-multi-employeur 

 ■ Jakie są zasady kumulacji wynagrodzenia za pracę z zasiłkiem 
 dla bezrobotnych? 
 
1 października 2014 weszły w życie przepisy promujące aktywność w powrocie do 
zatrudnienia. Obecnie możliwe jest sumowanie kwoty zasiłku i wynagrodzenia za 
pracę – do wysokości średniej miesięcznej pensji brutto, która była podstawą do 
wyliczenia zasiłku. 
 
Wyliczenie miesięcznego dochodu pracującego beneficjenta ARE: 
 
  Wysokość zasiłku, do którego ma prawo beneficjent, jeżeli nie pracuje   –   70% 
miesięcznego wynagrodzenia brutto   =   nowa wysokość zasiłku 
 
Niewypłacana część zasiłku (ze względu na podjęcie pracy) zostanie przeliczona na 

„dni zasiłkowe”. Prawo do zasiłku będzie przedłużone o ilość tych dni. 
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n przykład: 
 
Agnieszka pobiera 930 € zasiłku za 31- dniowy miesiąc bez pracy. W październiku 
zarobiła 600 € brutto. Otrzyma 510 € zasiłku dla bezrobotnych: 
 
        930 €    –    420 €    =    510 €        
                          
   zasiłek ARE    70% z 600 € 
 
Dochód Agnieszki za październik wyniesie 600 € + 510 € = 1110 €. 
 
  Szczegółowe informacje:  
 www.unedic.org/node/7209 

 ■ Jakie są prawa do zasiłku ARE dla osób mających kilku 
pracodawców? 
 
Jeżeli pracownik, który ma kilku pracodawców, straci jedną posadę, to jego zasiłek 
wyliczony będzie na podstawie czasu trwania tego zatrudnienia i wysokości wyna-
grodzenia. Zasiłek może być skumulowany z pozostałymi dochodami. 
 
Po utracie np. następnej pracy, urząd Pôle emploi obliczy zasiłek dla bezrobotnych 
z drugiego wynagrodzenia. 
Wysokość świadczenia będzie sumą dwóch wyliczonych zasiłków. 
 
Okres wypłacania świadczeń jest obliczany w następujący sposób: 
 
  Wysokość pierwszego zasiłku   x   pozostające dni pobierania zasiłku   +   wysokość 
drugiego  zasiłku   x    przyznane dni zasiłku  

Otrzymany wynik należy podzielić przez wysokość nowego zasiłku. 
 
Powyższa reguła obowiązuje od 1 października 2014 roku i dotyczy pracowników, 
którzy stracili pracę po tej dacie. 
 
  Szczegółowe informacje:  
 www.unedic.org/nouvelle-convention/indemnisation-multi-employeur  

 ■ Jakie skutki pociąga za sobą niedokonanie aktualizacji 
 lub niestawienie się na wyznaczone spotkanie? 
 
Beneficjent ARE, który nie dokonał aktualizacji zostaje automatycznie skreślony
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z listy osób poszukujących pracy. Skreślenie powoduje obowiązek ponownego 
przejścia procedury rejestracyjnej dla zainteresowanego. 
 
Jeżeli beneficjent ARE nie stawił się na wyznaczonym spotkaniu i nie usprawiedliwił, 
otrzyma list z ostrzeżeniem przed skreśleniem z urzędu pracy. Ma on 10 dni na 
złożenie wyjaśnień osobiście w urzędzie pracy lub listownie. Powody muszą być 
sprawdzalne, konkretne i przekonujące np. choroba potwierdzona zaświadcze-
niem lekarskim. 
 
Nie można usprawiedliwić swej nieobecności drogą elektroniczną. 
Urząd pracy ma prawo wstrzymać wypłacanie zasiłku definitywnie lub tymczasowo. 
Ma prawo również zmniejszyć jego wysokość.  

 ⚠ Uwaga 
 
Osoba, która nie może udać się na wyznaczone spotkanie, powinna uprzedzić 
o tym telefonicznie lub droga elektroniczną podając powód i dostarczyć dokument 
potwierdzający, np. zwolnienie lekarskie.  

 ■ Czy beneficjent ARE ma prawo do płatnego urlopu? 
 
Beneficjent ARE ma prawo do 35 dni nieobecności w miejscu zamieszkania, w cza-
sie roku kalendarzowego. Powinien zgłaszać do urzędu pracy każdą nieobecność  
dłuższą niż 6 dni. Najbezpieczniej zgłosić nieobecność przez Internet na stronie       
 www.pole-emploi.fr Należy zalogować się na «espace personnel», a następnie 
na «mon dossier».  

 ■ Jakie zasiłki są przewidziane w przypadku, gdy bezrobotny 
wyczerpał prawa do ARE i nie znalazł pracy? 
 
Osoba, która wyczerpała prawo do zasiłku dla bezrobotnych i nadal poszukuje 
pracy, ma prawo do zasiłku solidarnościowego zwanego ASS jeżeli pracowała 5 lat 
w okresie 10 lat poprzedzających rozwiązanie kontraktu pracy. 
 
Osoba, która nie ma prawa do ASS, może wystąpić o pomoc jednorazową w wyso-
kości 314,28 €. 
 
Bezrobotni, którzy nie spełniają powyższych warunków mogą mieć prawo do 
świadczenia solidarnościowego zwanego RSA. 
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 ■ Czy bezrobotny może odmówić przyjęcia pracy oferowanej przez 
Pôle emploi? 
 
Podczas rejestracji w Pôle emploi, obowiązkiem poszukującego pracy jest przygo-
towanie Indywidualnego projektu dostępu do zatrudnienia (Projet personnalisé 
d’accès à l’emploi – PPAE). W tym dokumencie określa się optymalne warunki 
przyszłej pracy tj. oczekiwane wynagrodzenie, dopuszczalną odległość od miejsca 
zamieszkania czy czas pracy. Jeżeli oferta urzędu pracy jest zgodna z założeniami 
przedstawionymi w PPAE, poszukujący pracy nie może odmówić jej przyjęcia. 
 
Urząd pracy może zaproponować podjęcie zatrudnienia na warunkach podobnych, 
kierując się dobrem poszukującego pracy i zdrowym rozsądkiem. 
 
Można natomiast bez konsekwencji nie przyjąć oferty znacznie odbiegającej od 
podanych warunków. 
 
  Szczegółowe informacje:  
 www.pole-emploi.fr 
 39 49 
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5.1 Mediacje przedsądowe  
Médiations pour éviter un procès 

 ■ Jak można rozwiązywać sprawy sporne dotyczące zatrudnienia? 
 
Konflikty dotyczące praw i obowiązków związanych z pracą, powinny być możliwe 
do rozwiązania na drodze mediacji, bez konieczności zwracania się do sądu pracy. 
 
Pierwszą instytucją, do której powinien zwrócić się pracownik po pomoc prawną to 
inspekcja pracy – Inspection du travail. Porady udzielane są telefonicznie, mailowo, 
lub można zgłosić się na rozmowę. 

 ■ Czy urzędnik państwowej inspekcji pracy ma możliwości,  
aby rozwiązać spór z pracodawcą? 
 
Rola inspektora pracy polega na informowaniu i wskazaniu procedury rozwiązania 
konfliktu. 
 
Ma on również prawo skierować pismo do pracodawcy z poleceniem uregulowania 
sprawy, jeżeli uzna roszczenia pracownika za uzasadnione. 
 
Inspektor może także udać się do zakładu pracy, by sprawdzić osobiście okolicz-
ności konfliktu. 

 ■ Gdzie pracownik może się dowiedzieć o właściwej dla niego 
placówce inspekcji pracy? 
 
Adres placówki inspekcji pracy właściwej dla danego zakładu, powinien być wywie-
szony na tablicy informacyjnej, w miejscu dostępnym dla pracowników firmy. 
Wykaz wszystkich placówek (répertoire des sections d’inspection du travail) znaj-
duje sie na stronie internetowej  www.direccte.gouv.fr 

 ■ Jakie instytucje we Francji udzielają bezpłatnych porad prawnych? 
 
We Francji udzielają bezpłatnej pomocy w procedurach administracyjnych  
i prawnych: 

 ά państwowe inspekcje pracy (Inspections du travail); 
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 ά jednostki porad prawnych (Maisons de justice et du droit) ; 
 ά regionalne centra dostępu do porad prawnych (Centres départementaux  

d’accès au droit) ; 
 ά punkty informacji i konsultacji prawnych i społecznych (Points accès au droit 

PAD); 
 ά urzędy miasta (mairies), a także niektóre sądy. 

 
W Paryżu, z inicjatywy Izby Adwokackiej i Merostwa miasta Paryża oraz stowarzy-
szenia Droit d’urgence, jest realizowany projekt Bus de la solidarité. 
W autobusie przemieszczającym się po mieście, adwokaci udzielają bezpłatnych 
porad prawnych. Autobus zatrzymuje się w oznaczonych miejscach w Paryżu, 
w konkretnym dniu, o stałych godzinach. 
 
  Szczegółowe informacje:  
 www.paris.fr/pratique/aide-juridique-gratuite/lieux-d-infos-et-d-orientation/
bus-de-la-solidarite-et-autres-lieux-d-aide-aux-plus-demunis/rub_6919_stand_ 
29367_port_15788 

 ⚠ Uwaga 
 
Polisy ubezpieczeniowe mogą uwzględniać również porady prawne. 
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5.2 Sąd pracy 
Conseil de prud’hommes 

We francuskim sądzie pracy (Conseil de prud’hommes) sędziami są przedstawiciele 
pracowników i pracodawców, wybierani na 5 lat. 
Procedura w sądzie pracy jest darmowa. 
 
Do sądu pracy może złożyć pozew zarówno pracownik jak i pracodawca. 
 
Sąd pracy rozstrzyga spory indywidualne między pracownikiem a pracodawcą 
o roszczenia ze stosunku pracy. 
 
Spory zbiorowe, np. zwolnienia grupowe z przyczyn ekonomicznych rozstrzygane 
są przez sądy powszechne. 

 ■ Czy w sądzie pracy należy stawić się osobiście? 
 
Co do zasady, obie strony sporu powinny stawić się osobiście przed sądem pracy. 
Każdy ma prawo stawić się z osobą uprawnioną, doradcą, lub powołać pełnomocnika. 
 
Doradca może pomagać, przedstawić sprawę w imieniu strony, natomiast pełnomoc-
nik jest konieczny, jeżeli obecność strony jest niemożliwa. Przyczyna nieobecności 
musi być poważna i udokumentowana, np. stan zdrowia, przebywanie w znacznej 
odległości w sensie geograficznym, przeszkody zawodowe. Sędziowie sądu pracy 
decydują, czy okoliczności nieobecności są uzasadnione. Zgłoszony pełnomocnik 
musi posiadać pisemne upoważnienie, chyba, że jest nim adwokat. 
 
Doradcą lub pełnomocnikiem może być: 

 ά pracownik lub pracodawca danego zakładu pracy bądź z tej samej branży; 
 ά delegat organizacji związkowych (nawet, jeżeli strony nie należą do związków 

zawodowych); 
 ά współmałżonek lub osoba pozostająca w związku partnerskim; 
 ά ojciec, matka lub reprezentant prawny młodocianego; 
 ά adwokat. 

 
Sąd pracy wymaga, aby osoby uwierzytelniły swój status. 
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 ⚠ Uwaga 
 
Najlepiej powierzyć prowadzenie sprawy profesjonaliście, ponieważ przedsiębior-
stwa są prawie zawsze reprezentowane przez adwokata.  

 ■ Czy obywatel polski ma prawo ubiegać się we Francji o pomoc 
praw ną z urzędu ? 

Do pomocy prawnej z urzędu, we Francji ma prawo każda osoba mieszkająca na 
stałe i legalnie (habituellement et régulièrement) w tym kraju pod warunkiem,  
że jej średnie miesięczne dochody w poprzednim roku kalendarzowym (obliczane 
bez zasiłków rodzinnych i pewnych świadczeń socjalnych) nie przekroczyły okre-
ślanego corocznie progu. 
 
Pod pewnymi warunkami, Polak może zwrócić się do francuskiego sądu z wnio-
skiem, o przydzielenie adwokata z urzędu. Należy złożyć wypełniony druk Cerfa 
n°12467*01 (demande d’aide juridictionnelle), deklarację o wysokości zarobków 
i inne wymagane dokumenty, w biurze pomocy prawnej właściwym dla sądu 
(bureau d’aide juridictionnelle compétent). Adwokat z urzędu może być przydzie-
lony przez sąd. Można również wybrać go samemu. Należy wówczas dołączyć do 
dokumentów jego pisemną zgodę, na reprezentowanie nas w sądzie.  

 ■ Czy osoba, która pracuje nielegalnie, może złożyć pozew w sądzie 
pracy? 
 
Pracownik zatrudniony nielegalnie może złożyć pozew przeciwko pracodawcy 
oraz zażądać odszkodowania. Tylko pracodawca może być ścigany za nielegalne 
zatrudnianie pracowników. Jeżeli sąd potwierdzi nielegalną pracę, pracodawca 
będzie musiał wypłacić pracownikowi zaległą pensję i odszkodowanie w wysokości 
6-miesięcznych poborów. Sam zaś może być skazany na 3 lata więzienia i 45 000 € 
kary grzywny. 
 
Jeżeli pracownik umówił się z pracodawcą, że będzie pracował bez zadeklarowa-
nia czyli potocznie mówiąc „na czarno”, by dzięki temu otrzymywać świadczenia 
socjalne, do których nie miałby prawa, gdyby był zadeklarowany, to będzie musiał 
zwrócić pieniądze właściwym instytucjom i zapłacić grzywnę. 

 ■ Jakie spory rozstrzygane są w sądzie pracy? 
 
Sądowi pracy podlegają spory pomiędzy pracownikiem i pracodawcą dotyczące: 

 ά wynagrodzenia za pracę, wypłacenia premii i innych dodatków, np. godzin nad-
liczbowych; 

 ά pracy niedeklarowanej; 
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 ά wypowiedzenia umowy o pracę, np. wypowiedzenie pracy w trybie dyscypli-
narnym; 

 ά kar dyscyplinarnych; 
 ά dokumentów administracyjnych, np. niewydanie świadectwa pracy i zaświad-

czenia dla urzędu pracy; 
 ά urlopów płatnych i dni wolnych od pracy, np. niewypłacenie wynagrodzenia za 

urlop lub niepoprawne wyliczenie należności; 
 ά czasu pracy; 
 ά przestrzegania przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy.  

 ⚠ Uwaga 
 
Sąd pracy rozpatruje również skargi o dyskryminacje i mobbing np. pomiędzy pra-
cownikami. 

 ■ Kto w sądzie pracy ma obowiązek udowodnienia faktu? 
 
Zasadą w sądzie pracy jest, że strona, która występuje z pozwem, musi udowodnić 
słuszność swoich roszczeń. Pozwany ma prawo przedstawić dowody świadczące, 
że oskarżający nie ma racji. 
 
Do pracownika należy np. przedstawienie dowodów o istniejącym stosunku pracy 
albo o przepracowanych godzinach nadliczbowych. 
 
W przypadku oskarżenia o bezpodstawne zwolnienie dyscyplinarne, obowiązek 
wskazania dowodów spoczywa na pracodawcy. 
 
Tak samo w przypadku roszczenia dotyczącego niewypłaconych wynagrodzeń, 
pracodawca musi udowodnić, że dokonał wypłaty.  

 ■ W jaki sposób pracownik może udowodnić swoje racje 
przed sądem? 
 
W sądzie pracy wszystkie dowody są dopuszczalne: pisemne oświadczenia świad-
ków, dowody (pisemne) z przesłuchań świadków, mail-e, sms-y, video, nagrane 
rozmowy telefoniczne, fotografie, itp. 
 
Pisemne oświadczenia świadków muszą być napisane ręcznie, wg wzoru, który znaj-
duje sie na stronie Ministerstwa sprawiedliwości w formularzu cerfa N° 11527*02. 
Autor oświadczenia musi dołączyć do dokumentu kopię swojego dokumentu toż-
samości. 
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Przedstawienie sądowi fałszywego oświadczenia jest karane rokiem pozbawienia 
wolności i grzywną w wysokości 15 000 €.  

 ⚠ Uwaga 
 
Sąd pracy nie przesłuchuje świadków. Orzeczenia sądowe są wydawane na pod-
stawie pisemnych dowodów i przedstawionych dokumentów.  

 ■ W ciągu jakiego czasu można wystąpić z roszczeniem  
ze stosunku pracy? 
 
Roszczenia ze stosunku pracy przedawniają się z upływem: 

 ά 6 miesięcy w sprawach dotyczących błędnego rozliczenia końcowego w związku 
z ustaniem stosunku pracy (solde de tout compte), jeżeli pracownik podpisał 
rozliczenie, a 3 lat, jeżeli nie podpisał takiego dokumentu; 

 ά 2 lat w sprawach związanych z rozwiązaniem umowy o pracę; 
 ά 2 lat w sporach dotyczących zapisów w umowie o pracę innych niż zapłata 

wynagrodzenia; 
 ά 3 lat w sporach dotyczących wynagrodzenia (niezapłacone wynagrodzenia,  

godziny nadliczbowe, premie); 
 ά 5 lat w sprawach dyskryminacji i mobbingu.  

 ■ W jaki sposób obliczyć bieg przedawnienia? 
 
Termin wymagalności roszczenia to data, od której liczy się bieg przedawnienia. 
Oznacza to, że terminem wymagalnym jest np. dzień płatności określony w umowie. 
Czas bez wypłacenia należności po tej dacie, to bieg przedawnienia.  

 ■ Jak się zachować w sytuacji bezprawnego zwolnienia z pracy  
lub niewypłacenia pensji, należności za godziny nadliczbowe  
czy płatny urlop? 
 
W przypadku takiej sytuacji można udać się do adwokata, który poprowadzi 
sprawę lub samodzielnie wnieść ją do sądu pracy, wypełnić odpowiedni formularz 
(demande de saisine du Conseil de prud’hommes) i złożyć go w sekretariacie sądu 
(greffe du Conseil de prud’hommes) albo wysłać listem poleconym za potwierdze-
niem odbioru. 
Pozew (Demande de saisine du conseil) musi zawierać: 

 ά dokładne dane osoby składającej pozew; 
 ά dane osoby pozwanej; 
 ά uzasadnienie pozwu (na przykład odwołanie pracownika od wypowiedzenia 

umowy o pracę oraz o przywrócenie do pracy i wynagrodzenie); 
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 ά uzasadnienie żądania; 
 ά podanie dokładnej kwoty oczekiwanego odszkodowania. 

 ■ Który sąd pracy jest właściwy do rozpatrywania sporu? 
 
Odwołanie należy złożyć w sądzie pracy właściwym dla miejsca pracy, siedziby 
przedsiębiorstwa lub adresu pracownika, jeżeli pracuje on w domu.  

 ■ Jakie są etapy procedury sądowej w sądzie pracy? 
 
Etap 1. Złożenie pozwu (Dépôt de la demande). 
 
Etap 2. Postępowanie pojednawcze (conciliation), czyli próba podjęcia ugody 
i ustalenia wysokości odszkodowania przed dwuosobowym składem orzekającym  
(1 wybrany pracownik i 1 wybrany pracodawca). 
 
Etap 3. Rozprawa sądowa (jugement) przed czteroosobowym składem orzekającym 
(2 wybranych pracowników i 2 wybranych pracodawców). 
W przypadku równego rozkładu głosów w trakcie głosowania nad orzeczeniem, 
sprawa jest ponownie rozpatrywana, tym razem w obecności i pod przewodnic-
twem sędziego zawodowego (juge départiteur). 

 ■ Czy można odwoływać się od decyzji sądu pracy? 
 
Od decyzji sądu pracy przysługuje odwołanie (appel), jeżeli roszczenia są wyższe 
niż 4000 €. W takim wypadku odwołanie od orzeczeń sądu pracy rozpatrywane 
jest przez sąd apelacyjny (cour d’appel). 
Jeżeli przedmiot sporu ma wartość poniżej 4000 €, istnieje możliwość odwołania 
się do sądu kasacyjnego. Sprawę o kasację musi prowadzić adwokat (avocat a la 
Cour de cassation). 

 ■ Jakie spory mogą być rozstrzygane przez sąd pracy w trybie 
przyspieszonym (procédure de référé) ? 
 
Procedura przyspieszona dotyczy sporów, w których roszczenia są ewidentne  
np. brak wydania zwolnionemu pracownikowi odcinków wypłaty, zaświadczenia 
do urzędu pracy lub świadectwa pracy. W trybie przyspieszonym można rozstrzy-
gać także wnioski o przywrócenie do pracy, niewypłacone wynagrodzenie itp. 
Sąd może nakazać natychmiastowe przywrócenie do pracy, wypłatę zaległego 
wynagrodzenia, wydanie dokumentów pracy itp. 
 
Regulacje dotyczące prawa francuskiego dostępne są na stronie: 
 www.justice.gouv.fr oraz  www.legifrance.gouv.fr 
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5.3 Praca niedeklarowana  
Travail dissimulé 

 ■ Jakie formy pracy zarobkowej nazywane są pracą „na czarno”? 
 
Praca nielegalna, potocznie nazywana pracą „na czarno” to: 

 ά praca zupełnie niezadeklarowana – pracodawca nie zgłasza pracownika do 
ubezpieczenia społecznego URSSAF (odpowiednik polskiego ZUS) lub do MSA 
(odpowiednik polskiego KRUS) i nie odprowadza składek na jego ubezpieczenie; 

 ά praca w części zadeklarowana – pracodawca zgłasza pracownika do ubezpie-
czenia społecznego URSSAF jedynie na część uzgodnionych godzin pracy, tych 
określonych w umowie pisemnej; 

 ά praca niezgłoszona przez bezrobotnego zarejestrowanego w urzędzie pracy. 
 

 ■ Jakie konsekwencje dla pracownika powoduje praca „na czarno”? 
 
Pracownik nie ponosi odpowiedzialności karnej za to, że wykonuje pracę niele-
galną. Zgłoszenie pracownika do URSSAF-u lub MSA należy bowiem do obowiąz-
ków pracodawcy. 
 
Osoba pracująca nielegalnie: 

 ά nie ma prawa do zasiłku dla bezrobotnych; 
 ά nie ma zaliczonego okresu nielegalnego zatrudnienia do stażu pracy branego 

pod uwagę przy obliczaniu emerytury; 
 ά może być ukarana przez urząd skarbowy, jeżeli w czasie kontroli okaże się, że 

wpłacała na swoje konta bankowe gotówkę lub czeki pochodzące z nielegalnej 
pracy i nie deklarowała tych dochodów; 

 ά w przypadku pobierania nienależnych świadczeń socjalnych z CAF-u będzie mu-
siała je zwrócić, a także ponieść konsekwencje składania fałszywej deklaracji 
o wysokości zarobków; 

 ά jeżeli otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych, będzie musiała zwrócić otrzymane 
kwoty i zostanie skreślona z listy poszukujących pracy w Pôle emploi. 
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 ⚠ Uwaga 
 
Za oszukiwanie CAF grozi kara grzywny do 15 000 € oraz rok pozbawienia wolności. 

 ■ Jakich konsekwencji może spodziewać się pracodawca,  
u którego osoby pracują nielegalnie – „na czarno”? 
 
Pracodawcy – osobie fizycznej (personne physique) – grozi kara grzywny w wyso-
kości 45 000 €, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności do 3 lat, a 75 000 € 
i 5 lat pozbawienia wolności, jeżeli pracuje osoba niepełnoletnia, tj. między  
16. a 18. rokiem życia. 
 
Pracodawcy – firmie (personne morale) – grozi kara grzywny w wysokości 225 000 €. 
 
Dodatkowo: konfiskata narzędzi pracy, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej 
przez 5 lat, konsekwencje skarbowe, a także zakaz uczestnictwa w zamówieniach 
publicznych. 

 ■ Czy pracownikowi zatrudnionemu nielegalnie należy się 
odszkodowanie od pracodawcy? 
 
Pracownikowi zatrudnionemu nielegalnie, należy się odszkodowanie w wysokości  
6 miesięcznych wynagrodzeń oraz dodatkowo rekompensata związana z zerwa-
niem stosunku pracy. Jest to możliwe pod warunkiem, kiedy pracownik był prze-
konany o legalności swojej pracy i potrafi to udowodnić (np. posiada umowę 
o pracę, ale nie ma odcinków wypłaty lub odwrotnie) oraz wtedy, kiedy nie wyraził 
zgody na pracę nielegalną i domagał się bezskutecznie zarejestrowania w URSSAF  
(list wysłany do pracodawcy, pisemne oświadczenia świadków). 

 ■ Czy niezadeklarowany pracownik może wystąpić do sądu pracy 
przeciwko pracodawcy o niewypłacenie wynagrodzenia? 
 
Pracownik może pozwać pracodawcę z powodu niewypłaconego wynagrodzenia 
za nielegalną pracę. Musi jednak udowodnić przed sądem, ze istniał stosunek pracy. 
 
Dowodami mogą być e-maile od pracodawcy, pisemne oświadczenia potwierdza-
jące obecność w pracy, karta wstępu na budowę i inne. 

 ■ Jakie prawa ma pracownik zatrudniony nielegalnie, w sytuacji 
kiedy ulegnie wypadkowi przy pracy? 
 
Poszkodowany w wypadku przy pracy, chociaż zatrudniony nielegalnie, korzysta 
z takich samych praw jak pracownik zadeklarowany i ubezpieczony. Koszty leczenia, 
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rekonwalescencji oraz wszelkie świadczenia w związku z wypadkiem w pracy lub 
chorobą zawodową, muszą zostać wypłacone pracownikowi przez ubezpieczenie 
społeczne. Wydatki te pracodawca jest obowiązany zwrócić ubezpieczalni.
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 ■ Kim jest pracownik oddelegowany? 
 
Pracownik oddelegowany jest to osoba zatrudniona w jednym państwie, na przy-
kład w Polsce i wysłana tymczasowo do pracy do innego państwa, na przykład 
do Francji. 
Pracownik oddelegowany nie jest w podroży służbowej i nie ma praw do diet. 

 ■ Jakie są ogólne zasady delegowania pracowników z Polski 
do Francji? 
 
Maksymalny okres delegowania pracownika do pracy w kraju Unii Europejskiej 
to 24 miesiące. 
 
Tylko pracownicy zatrudnieni co najmniej od miesiąca w danym przedsiębiorstwie 
mogą zostać delegowani do pracy za granicę. 
 
Te same przepisy dotyczą Polaków pracujących na własny rachunek w Polsce, 
którzy zamierzają udać się do Francji, by prowadzić tam działalność tymczasowo. 
 
Praca wykonywana we Francji musi być podobna do działalności prowadzonej 
w Polsce. Przed „samodelegowaniem” działalność powinna być prowadzona co 
najmniej od dwóch miesięcy. 
 
Przedsiębiorstwo wysyłające pracownika do wykonywania zawodu regulowanego 
we Francji (m.in. lekarza, architekta, taksówkarza, agenta ubezpieczeniowego) 
powinno dysponować zaświadczeniami, zezwoleniami, innymi dokumentami lub 
dyplomami wymaganymi we Francji do wykonywania tych zawodów. 

 ■ Jakie są zasady delegowania w zakresie opieki zdrowotnej? 
 
Polski pracodawca ma obowiązek ubezpieczyć pracowników delegowanych z Polski 
w polskim Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). 
 
Przed delegowaniem, polski pracodawca ma obowiązek złożenia do ZUS-u wnio-
sku o wydanie formularza A1. Dokument ten potwierdza podleganie polskiemu 
systemowi zabezpieczenia społecznego i pozwala na uzyskanie Europejskiej Karty 
Ubezpieczenia Zdrowotnego. 
 
Usługi medyczne są refundowane przez polski Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). 
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 ■ Jakie są zasady wynagradzania pracownika delegowanego? 
 
Pracodawca jest zobowiązany do wynagradzania pracownika delegowanego do 
Francji według stawek francuskich. Oznacza to, że wynagrodzenie podstawowe 
nie może być niższe niż SMIC, a godziny nadliczbowe muszą być płatne wg stawek 

– 25% więcej za pierwsze 8 godzin pracy, a 50% więcej za następne godziny). 
 
W przypadku okresu delegowania do pracy we Francji dłuższego niż 1 miesiąc 
pracownicy powinni otrzymywać: 

 ά wynagrodzenie w trybie miesięcznym; 
 ά odcinek wypłaty lub inny równoważny dokument, przetłumaczony na język fran-

cuski i zawierający poniższe dane: wysokość pensji brutto i netto w walucie euro, 
liczbę przepracowanych godzin (ustawowych i nadliczbowych), świadczenia 
w naturze, premie, przynależność do kasy urlopów płatnych i przestoju urlopów 
z tytułu czas przestoju spowodowany warunkami atmosferycznymi, odwołanie 
do układu zbiorowego.  

 ⚠ Uwaga 
 
Pracodawca powinien zwrócić pracownikowi dodatkowe wydatki poniesione 
w związku z delegowaniem (koszty podróży, zakwaterowania itp.) 

 ■ Jakie są prawa pracownika delegowanego w zakresie czasu pracy 
i urlopów? 
 
W kwestii czasu pracy i urlopów płatnych, urlopów okolicznościowych, urlopów 
macierzyńskich i ojcowskich obowiązują przepisy francuskie. 
 
Czas pracy pracownika delegowanego to 35 godzin tygodniowo, maksymalnie  
10 godzin dziennie lub 48 godzin tygodniowo. Jeżeli pracownik delegowany pracuje 
więcej godzin, niż przewiduje to francuskie prawo pracy, wówczas jego wynagro-
dzenie będzie wyższe, ponieważ pracodawca ma obowiązek wypłacić mu godziny 
nadliczbowe. 
 
Pracownik delegowany ma prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego według 
francuskich przepisów, czyli 2,5 dnia za każdy przepracowany miesiąc.  

 ■ Jakie są przepisy dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, 
higieny w miejscu pracy oraz opieki medycznej ? 
 
Pracodawca ma obowiązek zadbania o bezpieczeństwo pracowników w miejscach 
pracy biorąc pod uwagę ryzyko zawodowe (praca na wysokościach, hałas itp.) 
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Pracownicy delegowani do Francji mają prawo do natychmiastowego wypowie-
dzenia pracy w przypadku wystąpienia poważnego i bezpośredniego zagrożenia 
dla życia lub zdrowia. 
 
Pracownicy, którzy zostali poddani badaniom lekarskim w Polsce, nie muszą 
ponownie wykonywać badań lekarskich wymaganych przed podjęciem pracy we 
Francji. Natomiast podczas delegowania, pracownicy będą obowiązani stawiać się 
na okresowe badania lekarskie wg przepisów francuskich. 
 
Pracownicy delegowani korzystają w okresie delegowania do pracy we Francji 
z usług służb medycyny pracy przedsiębiorstwa przyjmującego. 

 ■ W którym kraju pracownik delegowany pobiera świadczenia 
rodzinne i zasiłek dla bezrobotnych? 
 
Pracownik delegowany nie ma prawa do francuskich zasiłków z CAF. Ma prawo do 
polskich świadczeń rodzinnych niezależnie od tego, czy członkowie jego rodziny 
mieszkają w Polsce czy we Francji. 
 
W przypadku utraty pracy, pracownik delegowany ma prawo do zasiłku dla bezro-
botnych w Polsce. Jeżeli jednak zmienił państwo zamieszkania z Polski na Francję, 
może być uprawniony do uzyskania tych świadczeń we Francji.  

 ⚠ Uwaga 
 
Do pracowników delegowanych nie mają zastosowania przepisy francuskiego 
prawa pracy dotyczące zawarcia i rozwiązania stosunku pracy, reprezentacji 
personelu, szkolenia zawodowego i zabezpieczeń społecznych. W tych kwestiach 
zastosowanie ma prawo polskie.  

 ■ Jak ustalić, gdzie pracownik oddelegowany ma rozliczyć podatek 
dochodowy od osób fizycznych, w Polsce czy we Francji? 
 
Dla ustalenia miejsca rozliczenia podatkowego zasadnicze znaczenie ma miejsce 
stałego zamieszkania pracownika, czas przepracowany we Francji w roku podat-
kowym oraz to, czy firma zatrudniająca ponosi koszty pracy w Polsce czy we Francji. 
 
Informacje w języku polskim znajdują się na stronie francuskiego Ministerstwa 
Pracy (Ministère du Travail, de l’Emploi et du Dialogue social). 
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  Szczegółowe informacje:  
 travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/les-fiches-pratiques-du- 
droit-du,91/detachement-de-salaries,407/czasowe-oddelegowanie-do-
francji,9172.html 
 travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Annexe_polonais.pdf 
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Większość pracowników zatrudnionych do pracy w prywatnym domu jest objęta 
ogólnokrajowym układem zbiorowym (Convention collective national des salariés 
du particulier employeur ). Z układem tym można się zapoznać na stronie inter-
netowej  www.legifrance.gouv.fr (rubryka convention collective, numer 31 80). 

 ■ Jakie usługi można świadczyć w prywatnym domu? 
 
W zakresie usług mogą się znaleźć: 

 ά opieka nad dziećmi, osobami chorymi, niepełnosprawnymi lub starszymi; 
 ά sprzątanie, gotowanie, prasowanie, zakupy; 
 ά korepetycje; 
 ά lekcje w domu np. muzyki, śpiewu; 
 ά drobne naprawy w domu lub ogródku; 
 ά usługi informatyczne. 

 ■ Jakie formalności są obowiązkiem indywidualnego pracodawcy 
przy zatrudnieniu pracownika w prywatnym domu? 
 
We Francji, indywidualny pracodawca może korzystać z państwowego systemu 
CESU – Chèque Emploi Service Universel – (Uniwersalny Czek do opłacania usług 
w prywatnym domu), instytucji, która pośredniczy w naliczaniu płacy i obowiązko-
wych składek ubezpieczeniowych, od pracodawcy i od pracownika. 
 
Zapisu do CESU można dokonać drogą internetową na stronie  www.cesu.urssaf.fr 
lub poprosić o specjalną książeczkę czekową w swoim banku. CESU dokonuje za 
pracodawcę obowiązkowych wstępnych formalności przy zatrudnianiu nowego 
pracownika. 
 
Indywidualny pracodawca, który nie korzysta z tego systemu, ma obowiązek sam 
zgłosić pracownika do URSSAF-u (odpowiednika polskiego ZUS-u). 

 ■ Czy pisemna umowa o pracę jest obowiązkowa ? 
 
Pisemna umowa o pracę jest obowiązkowa w przypadku zatrudnienia pracownika 
powyżej 8 godzin tygodniowo i przez 4 kolejne tygodnie. W przypadku mniejszej 
tygodniowej ilości godzin pracy, deklaracja CESU (Cesu déclaratif) jest równo-
znaczna z umową o pracę. 

 ■ Co powinna zawierać umowa o pracę w prywatnym domu? 
 
W umowie o pracę w prywatnym domu powinny być zamieszczone: 

 ά informacje identyfikujące pracodawcę i pracownika; 
 ά miejsce wykonywania pracy; 
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 ά data i godzina rozpoczęcia pracy; 
 ά tygodniowy wymiar pracy; 
 ά rodzaj pracy; 
 ά wysokość wynagrodzenia; 
 ά długość okresu próbnego; 
 ά okres trwania umowy; 
 ά dane dodatkowego funduszu emerytalnego; 
 ά nazwa układu zbiorowego. 

 
  Szczegółowe informacje:  
  cesu.comprendrechoisir.com/comprendre/contrat-cesu 

 ■ Kto wystawia odcinek wypłaty pracownikowi zatrudnionemu  
do pracy w prywatnym domu? 
 
10 każdego miesiąca pracownik otrzymuje odcinek wypłaty zatytułowany – Attesta-
tion d’emploi wystawiany przez CNCESU (Państwowe centrum CESU) na podstawie 
deklaracji (volet social) przekazanej do CESU przez pracodawcę. 
 
Jeżeli po 10 dniu miesiąca pracownik nie otrzymał Attestation d’emploi nawet jeżeli 
otrzymał wypłatę, oznacza to, że pracodawca nie zadeklarował jego pracy. Powinien 
wówczas zwrócić się pracodawcy z prośbą/żądaniem o uregulowanie sytuacji. 

 ⚠ Uwaga 
 
CNCESU oblicza wysokość składek, ściąga z konta pracodawcy należne opłaty 
i wysyła je do URSSAF-u. 
Jeżeli pracodawca nie korzysta z usług CESU ma obowiązek wystawiać odcinki płacy 
i odprowadzić należne składki do URSSAF-u. 

 ■ Jakie wynagrodzenie należy się pracownikowi zatrudnionemu  
w prywatnym domu? 
 
Wynagrodzenie pracownika w prywatnym domu nie może być niższe niż SMIC 
(minimalne wynagrodzenie ustalone przez państwo). 
 
Wynagrodzenie powinno być zwiększone o 10 %, tj. o kwotę należną za urlop płatny 
z tytułu każdej przepracowanej godziny. 
 
Od 01.01.2014 r. minimalna godzinna stawka wynosi 8,03 € netto czyli 10,48 € 
brutto (łącznie z 10% urlopu płatnego). 
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 ■ Jaki jest wynagradzany pracownik, któremu pracodawca zapewnia 
wyżywienie i mieszkanie? 
 
Najczęściej pracodawca zapewnienia mieszkanie i wyżywienie poprzez świadczenia 
w naturze. Ogólnokrajowy układ zbiorowy pracowników zatrudnionych do pracy 
w prywatnym domu określa wartość pieniężną tych świadczeń: 

 ά 4,70 € za jeden posiłek; 
 ά 71 € miesięcznie za mieszkanie (kwota ta może być zwiększona, w zależności 

od wielkości mieszkania). 
 
Pracodawca odejmuje od wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi wartość 
pieniężną świadczeń w naturze, ale musi ona być wykazana na odcinku płacy. 
 
Od wartości świadczeń w naturze odprowadza się składki na ubezpieczenie 
społeczne i podatek. 

n przykład: 
 
Pracodawca przesyła do CESU deklaracje o zatrudnieniu wg wzoru: 
  Liczba wypracowanych godzin   x   wynagrodzenie za jedną godzinę netto (łącznie 
z 10% za urlop płatny)  
Pracodawca płaci pracownikowi wynagrodzenie wg wzoru: 
  (Liczba wykonanych godzin   x   stawka godzinna netto)    –   świadczenia w naturze 

Pracodawca zatrudnia pracownika 30 godzin miesięcznie. Płaci mu 12 € netto za 
godzinę pracy. Zapewnia mu 6 posiłków miesięcznie. 
 
Pracownik otrzyma wypłatę w wysokości:
  331,80 €  :  (30 x12) - (6 x 4,70)  
Pracodawca deklaruje w CESU wynagrodzenie w wysokości:
  360,00 € netto  :  (30 x 22)  
 
  Szczegółowe informacje:  
 www.urssaf.fr/profil/particuliers/salaries_a_domicile_-_emplois_familiaux/_
vos_salaries_-_embaucher_vos_salaries/infos_pratiques_01.html  

 ■ Czy zajmuje się instytucja IRCEM? 
 
IRCEM jest to instytucja, która administruje obowiązkowymi grupowymi ubezpie-
czeniami dodatkowymi pracowników zatrudnianych w prywatnych domach, którzy 
są objęci układem zbiorowym. 
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IRCEM Retraite to instytucja, która administruje dodatkową emeryturą ARCO. 
 
IRCEM Prévoyance wypłaca dodatkowy dzienny zasiłek w przypadku choroby lub 
inwalidztwa i organizuje akcje profilaktyki zdrowotnej. 
 
  Szczegółowe informacje:  
 I.R.C.E.M, 261 Avenue des nations Unies, B.P 149, 59672 ROUBAIX CEDEX 
 www.ircem.com 

 ■ Jaki jest czas pracy pracownika zatrudnionego w prywatnym 
domu? 
 
Ustawowy czas pracy pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin to 
40 godzin tygodniowo. 
Pracownik, który pracuje mniej niż 40 godzin tygodniowo (174 godziny miesięcznie) 
jest zatrudniony w niepełnym wymiarze. 
Pracownik ma prawo do jednego dnia odpoczynku w ciągu tygodnia. 

 ■ Jaki jest maksymalny wymiar czasu pracy w prywatnym domu? 
 
Pracodawcy nie objęci ogólnokrajowym układem zbiorowym mają prawo zatrud-
niać 1 osobę na: 

 ά 48 godzin tygodniowo, w tym 8 godzin nadliczbowych; 
 ά 44 godziny tygodniowo średnio w ciągu 12 kolejnych tygodni. 

 
Pracodawcy objęci ogólnokrajowym układem zbiorowym mają prawo zatrudniać 
1 osobę na: 

 ά 50 godzin tygodniowo, w tym 10 godzin nadliczbowych – ( w wyjątkowych przy-
padkach i w krótkim okresie czasu); 

 ά 48 godzin średnio w ciągu 12 kolejnych tygodni, (w tym 8 godzin nadliczbowych). 

 ⚠ Uwaga 
 
Jeżeli pracownik ma kilku pracodawców, jego dzienny czas pracy nie może prze-
kraczać 10 godzin. 

 ■ Jak oblicza się czas pracy? 
 
W niektórych przypadkach (np. opieka nad dzieckiem lub osobą starszą) czas pracy 
pracowników zatrudnionych w prywatnych domach dzieli się na: 

 ά czas faktycznie wykonywanej pracy; 
 ά godziny odpowiedzialnej obecności (heures de présence responsable). 
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 ■ Czym są godziny odpowiedzialnej obecności? 
 
Godziny odpowiedzialnej obecności (heures de présence responsable) to czas, 
który pracownik, obecny w domu u pracodawcy, może poświęcić dla siebie  
(na odpoczynek, oglądanie telewizji, lekturę). Ma jednak obowiązek pozostawa-
nia w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę. 
Godziny odpowiedzialnej obecności powinny być przewidziane w umowie o pracę 
opiekuńczą. 
 
Jedna godzina odpowiedzialnej obecności jest równoważna 2/3 godziny faktycznie 
wykonywanej pracy (40 minut). 

 ■ Czy dni świąteczne są płatne? 
 
Jedynie święto 1 Maja jest wynagradzane przez pracodawcę, jeżeli wypada w dzień 
pracy zatrudnionego. 
 
Pracownik nie ma prawa do innych dni świątecznych. Jeżeli święto wypada w dzień 
jego pracy, a pracodawca zwolni go w tym dniu od świadczenia pracy, to obowią-
zany jest zapłacić pracownikowi za ten dzień. 

 ■ Jakie korzyści odnosi indywidualny pracodawca, który zadeklaruje 
pracownika w CESU? 
 
Pracodawca może mieć prawo do redukcji podatkowej lub kredytu podatkowego. 
 
Pod koniec roku kalendarzowego CNCESU wysyła pracodawcy deklarację podat-
kową (attestation fiscale), którą pracodawca dołączy do rocznego zeznania podat-
kowego. Może uzyskać w ten sposób zniżkę w wysokości 50% sumy, którą wydał 
na pensje pracownika i składki socjalne, w granicach wyznaczonego przez państwo 
limitu rocznego. Limit ten jest wyliczony na podstawie sytuacji osobistej pracodawcy. 
 
Pracodawca, który ma więcej niż 70 lat, może być zwolniony ze składek, których 
jest płatnikiem (part patronale). 

 ■ Do czego jest zobowiązany pracownik, który chce złożyć 
wymówienie? 
 
Pracownik powinien powiadomić pisemnie pracodawcę o rezygnacji z pracy. 
Pracownika obowiązują następujące okresy wypowiedzenia: 

 ά 1 tydzień, jeżeli pracował mniej niż 6 miesięcy; 
 ά 2 tygodnie, jeżeli pracował dłużej niż 6 miesięcy i nie dłużej niż 2 lata; 
 ά 1 miesiąc, jeżeli pracował dłużej niż 2 lata u tego samego pracodawcy. 
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 ⚠ Uwaga 
 
Pracodawcę, który postanowił rozwiązać umowę o pracę obowiązują przepisy 
wynikające z kodeksu pracy (Code de travail). 

 ■ Jakie są prawa pracownika w przypadku zgonu pracodawcy? 
 
Z mocy prawa, w dniu zgonu pracodawcy wygasa umowa o pracę i rozpoczyna się 
okres wypowiedzenia. 
Pracownik powinien otrzymać: 

 ά ostatni odcinek płacy, świadectwo pracy i zaświadczenie do urzędu pracy; 
 ά odprawę pieniężną (indemnité de licenciement) obliczoną zgodnie z nabytymi 

prawami w oparciu o długość okresu pracy i wysokość wynagrodzenia; 
 ά wynagrodzenie za okres wypowiedzenia (indemnité de préavis); 
 ά ekwiwalent za zaległy urlop płatny. 

 ⚠ Uwaga 
 
Pracownik opłacany przez CESU może zalogować się na stronie tej instytucji  
 www.cesu.urssaf.fr Będzie mógł sprawdzać deklaracje złożone przez praco-
dawcę, drukować swoje zaświadczenia o zatrudnieniu, zmodyfikować adres 
zamieszkania w przypadku przeprowadzki. 
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 ■ Które państwo, Francja czy Polska, ubezpiecza polskiego 
pracownika sezonowego we Francji? 
 
Ubezpieczeniu w Polsce podlega osoba, która podejmuje pracę sezonową we  
Francji w czasie płatnego urlopu wypoczynkowego (ma obowiązek otrzymać 
pisemną zgodę pracodawcy), a także wtedy, gdy przerywa pracę na własny rachu-
nek w Polsce (na przykład rolnik ubezpieczony w KRUS) w celu podjęcia pracy 
sezonowej we Francji. 

Osoby te mają obowiązek przedstawić francuskiemu pracodawcy formularz A1, 
który potwierdza, że podlegają one ustawodawstwu polskiemu. W Polsce formula-
rze A1 wydają oddziały ZUS właściwe ze względu na miejsce zamieszkania zaintere-
sowanego, a dla rolników od 01.05.2010 r., formularz A1 potwierdza również KRUS. 
Składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu pracy sezonowej wykonywanej we 
Francji, powinny być odprowadzane przez francuskiego pracodawcę do polskiego 
systemu ubezpieczeniowego, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce.  
Formalności z tym związane załatwiane są w  I Oddziale ZUS w Warszawie,  
ul. Senatorska 6/8. 

Ubezpieczeniu we Francji podlegają wszyscy, którzy nie są aktywni zawodowo i nie 
są objęci w Polsce ubezpieczeniem społecznym: 

 ά osoby, które przebywają na urlopie bezpłatnym; 
 ά osoby, które nie prowadzą działalności na własny rachunek (w tym także 

rolniczej); 
 ά bezrobotni, studenci, emeryci; 
 ά członkowie rodzin pozostający na utrzymaniu ubezpieczonych; 
 ά osoby nigdzie nie pracujące i nie zarejestrowane jako bezrobotne. 

 
Osoby te podlegają przepisom ubezpieczeniowym obowiązującym we Francji.  
Są ubezpieczone w Sécurité sociale lub w MSA (Mutualité sociale agricole). 
Wysokość składek oraz zasady ich opłacania są ustalane na podstawie przepisów 
francuskich. 

 ■ Co warto wiedzieć o umowie o pracę pracownika sezonowego? 
 
Jest to umowa na czas określony (CDD) lub na czas wykonania określonej pracy 
(intermittent), musi być sporządzona na piśmie, podpisana przez pracodawcę i pra-
cownika. (Pracownik otrzymuje jeden egzemplarz umowy). 

 ■ Jakie informacje powinny znaleźć się w umowie o pracę sezonową? 
 

 ά nazwa stanowiska i zakres obowiązków; 
 ά wysokość wynagrodzenia zasadniczego oraz premie, świadczenia w naturze  
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(mieszkanie, posiłki, itp.); 
 ά miejsce pracy; 
 ά godziny pracy i dni odpoczynku; 
 ά data i godzina rozpoczęcia pracy, minimalny okres trwania umowy, jeżeli jej data 

zakończenia nie jest pewna; 
 ά długość okresu próbnego; 
 ά nazwa kasy dodatkowego ubezpieczenia emerytalnego; 
 ά nazwa układu zbiorowego; 
 ά ewentualnie klauzula przewidująca przedłużenie umowy z jednego sezonu  

na drugi. 

 ⚠ Uwaga 
 
Umowa na pracę przy winobraniu może być zawarta tylko na maksimum 1 miesiąc. 

 ■ Czy umowa sezonowa może być zerwana? 
 
Umowa sezonowa, tak jak każda umowa zwarta na czas określony, może zostać 
zerwana tylko na mocy porozumienia stron; w przypadku winy pracownika lub 
pracodawcy, jeżeli pracownik podpisze z innym pracodawcą umowę na czas nie-
określony oraz w przypadku siły wyższej (np. katastrofy naturalnej). 

 ■ Jaki czas pracy jest przewidziany dla pracownika sezonowego? 
 
Tygodniowy czas pracy obowiązujący we Francji to 35 godzin. W przypadku pra-
cownika sezonowego może zostać przedłużony do 44 – 48 godzin tygodniowo. 
Dzień pracy nie może jednak przekroczyć 10 godzin pracy efektywnej (12 godz. dla 
hotelu, kawiarni, restauracji). 
Wynagrodzenie pieniężne za godziny nadliczbowe może być zastąpione dodatko-
wymi godzinami odpoczynku. 

 ⚠ Uwaga 
 
Pracownicy sezonowi są opłacani za czas pracy, a nie za pracę na akord. 

 ■ Jakie są prawa pracownika sezonowego? 
 
Pracownik sezonowy ma prawo do: 

 ά wynagrodzenia składającego się z takich samych składników jak wynagrodze-
nie pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony wykonującego taką samą 
pracę; 
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 ά badania lekarskiego lub sanitarno-epidemiologicznego; 
 ά odzieży roboczej; 
 ά odcinków wypłaty; 
 ά 20 minut przerwy co 6 godzin pracy; 
 ά 1 dnia wolnego od pracy na tydzień; 
 ά minimum 11 godzin odpoczynku między dwoma dniami pracy; 
 ά maksimum 40 godzin nadliczbowych na trymestr (lepiej płatnych: 25% za pierw-

sze 8 godzin pracy, a 50% za następne godziny); 
 ά płatnego urlopu w wysokości 10% otrzymywanego wynagrodzenia brutto; 
 ά zapisania dzieci do szkoły. 

 ⚠ Uwaga 
 
Umowa CDD jest najczęściej stosowanym kontraktem w pracy sezonowej, ale może 
jeszcze być stosowana umowa typu contrat intermittent. 
 
  Szczegółowe informacje:  
 www.cfdt.fr/portail/campagne-saisonniers-2014/l-actu-de-la-campagne/
le-guide-du-saisonnier-2014-srv2_212503 oraz
 www.cgt.fr/Guide-des-saisonniers-2014.html  

 ⚠ Uwaga 
 
W sektorze rolniczym, pracodawca jest zobowiązany po trzech miesiącach ubez-
pieczyć dodatkowo pracownika w Cria Prévoyance. Pracodawca opłaca 15% składki, 
a pozostałą część potrąca z pensji pracownika. Przez pierwsze trzy miesiące pracy, 
pracownik powinien sam opłacać dodatkowe ubezpieczenie (około 30 € mie-
sięcznie). 

 ■ Do czego nie ma prawa pracownik sezonowy? 
 
Pracownik sezonowy nie ma prawa do: 

 ά odprawy po zakończeniu umowy (indemnité fin contrat); 
 ά premii z tytułu pracy tymczasowej w wysokości 10% od otrzymanych wyna-

grodzeń brutto (prime de précarité de 10%). 

 ⚠ Uwaga 
 
Branżowe układy zbiorowe mogą korzystniej określać uprawnienia pracowników 
sezonowych. 
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 ■ Jakie dokumenty powinien otrzymać pracownik sezonowy  
po wygaśnięciu umowy o pracę? 
 
Pracownik sezonowy powinien otrzymać: 

 ά świadectwo pracy; 
 ά zaświadczenie do urzędu pracy (jeżeli jest ubezpieczony we Francji); 
 ά dokument z rozliczeniem (solde de tout compte); 
 ά dokument uprawniający do szkolenia DIF (le droit individuel à la formation). 

 ⚠ Uwaga 
 
Pracownik sezonowy, który zamierza wrócić do Polski, powinien złożyć wniosek 
o wydanie mu dokumentów U1 (potwierdzenie okresów ubezpieczenia i zatrud-
nienia we Francji) i U2 (zachowanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych), które będą 
brane pod uwagę przy przyznawaniu świadczeń dla bezrobotnych. 

 ■ Czy pracownik sezonowy ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych 
we Francji? 
 
Od 01.06.2011 roku pracownik sezonowy ma prawo do świadczenia dla bezrobot-
nych, na takich samych zasadach, jak każdy inny pracownik najemny we Francji. 

 ⚠ Uwaga 
 
Pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia pracownikom sezonowym zakwa-
terowania. Jeżeli je zaproponuje, to w lokalach, które spełniają warunki prawa 
budowlanego i sanitarnego. Lokale muszą być wyposażone w bieżącą wodę (zimną 
i ciepłą), sanitariaty (1 prysznic i 1 toaleta na 6 osób, 1 umywalka na 3 osoby) oraz 
kuchnię. 
 
  Szczegółowe informacje:  
▸ na temat koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczące pracy 
sezonowej w Europie: 
 www.krus.gov.pl/ue/dla-rolnikow-podejmujacych-prace-w-ue 
 www.msa.fr/lfr/emploi-travailleurs-occasionnels 
 www.pole-emploi.fr/actualites/definition-du-travail-saisonnier-@/suarticle.
jspz?id=76764 
 
▸ na temat regulacji dotyczących pracy sezonowej we Francji: 
 www.service-public.fr/actualites/002105.html 
 www.questionsaison.fr 

134 Praktyczny poradnik dla Polaka pracującego we Francji



1

2

4

5

6

7

8

3

9

11

10

12

▸ na temat dodatkowego ubezpieczenia dla pracowników sezonowych w sekto-
rze rolniczym: 
 www.cria.aprionis.fr 
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Działalność gospodarcza, prowadzona w systemie auto-entrepreneur, może mieć 
charakter pełnego zatrudnienia lub zatrudnienia dodatkowego, np. dla pracownika 
sektora prywatnego, urzędnika bądź rencisty. System ten został stworzony również 
z myślą o studentach, którzy chcą otworzyć działalność gospodarczą. 
 
Samozatrudniony może działać samodzielnie, może również zatrudniać inne osoby. 
Przedsiębiorca indywidualny odpowiada swoim majątkiem za działania przedsię-
biorstwa. Ma możliwość sporządzenia, w formie aktu notarialnego, tak zwanej 
Déclaration d’insaisissabilité, na podstawie której nieruchomości nie używane na 
potrzeby przedsiębiorstwa objęte są ochroną przed zajęciem, w razie kłopotów 
finansowych, przedsiębiorstwa. 
 

 ■ Jaki rodzaj działalności zawodowej można prowadzić w formie 
samozatrudnienia?  
 
Auto-entrepreneur może prowadzić działalność gospodarczą w dziedzinie handlu, 
usług i wolnych zawodów: 

 ά kupno/sprzedaż towarów takich jak meble, ubrania, gadżety, itp.;  
 ά fryzjerstwo, roboty budowlane, elektryka, hydraulika, itp.; 
 ά psychologia, informatyka, tłumaczenia, itp. 

 
Lista działalności jakie można prowadzić w formie auto-entrepreneur znajduje się 
na stronie: 
 www.planete-auto-entrepreneur.com/choisir-son-auto-entreprise/liste-
activites-autoentrepreneurs.html  

 ■ Przedstawiciele jakich zawodów są wyłączeni z możliwości 
prowadzenia działalności o statusie auto-entrepreneur ? 
 
Są to m.in., adwokaci, artyści, lekarze, pielęgniarki, księgowi. 

 ■ Z jakich uprawnień korzysta samozatrudniony? 
 
Przedsiębiorca indywidualny o statusie auto-entrepreneur korzysta z następują-
cych uprawnień: 

 ά nie odprowadza składek, jeśli nie ma dochodów; 
 ά nie podlega TVA (VAT); 
 ά podatek od dochodu można zadeklarować i płacić jako przedsiębiorstwo lub 

deklarować go wspólnie z małżonkiem (jeśli jest wspólnota majątkowa); 
 ά może prowadzić uproszczoną księgowość (rejestr dochodów i wydatków); 
 ά nie ma obowiązku posiadania osobnego konta bankowego dla firmy. 
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 ■ Jaki jest roczny limit obrotów dla samozatrudnionych? 
 
W roku kalendarzowym roczna wysokość obrotów nie może przekraczać limitu 
nałożonego przez ustawę. W 2014 r. wynosi ona: 

 ά 82 200 € w sektorze wynajmu lokali, w handlu i w hotelarstwie; 
 ά 32 900 € w sektorze usług, rzemiosła, wolnych zawodów. 

 ⚠ Uwaga 
 
Limit obrotów dla działalności rozpoczętej w ciągu roku podatkowego należy wyli-
czyć proporcjonalnie, np. osoba, która rozpoczęła prowadzenie firmy w sektorze 
usług 01 marca 2014 r. nie może przekroczyć 27 582 € obrotów do końca roku. 
Wyliczenie: 
  32 900 (limit roczny)   x   306 dni (liczba dni od 01.03 do 31.12)   /   365 (liczba dni 
w roku kalendarzowym)   =   27 582 €  

 ■ Jak zadeklarować własną działalność gospodarczą? 
 
Formalności można dokonać przez Internet  www.lautoentrepreneur.fr wypeł-
niając deklarację i wysyłając ją drogą elektroniczną lub wypełnić druk Cerfa 
13821*02 (Déclaration de début d’activité) i wysłać go pocztą albo złożyć osobiście 
w Centrum Formalności Przedsiębiorstw (CFE – Centre de Formalités des Entre-
prises) odpowiadającemu terytorialnie siedzibie zakładanego przedsiębiorstwa.  
 
W zależności od zakładanej działalności należy dostarczyć wymagane dokumenty do: 

 ά Izby rzemiosła i przedsiębiorczości (Chambre de métiers et de l’artisanat) w przy-
padku działalności rzemieślniczej; 

 ά Izby handlowo przemysłowej (Chambre de commerce et de l’industrie) w przy-
padku działalności handlowej; 

 ά URSSAF – w przypadku działalności związanej z wykonywaniem wolnego zawo-
du przynależącego do kasy emerytalnej CIPAV (Caisse Interprofessionnelle de  
Prévoyance et d’Assurance vieillesse des libéraux). 

 ■ Jakie dokumenty są potrzebne, aby zadeklarować działalność 
indywidualną? 
 
Do oficjalnej deklaracji działalności niezbędne są: 

 ά ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu); 
 ά poświadczenie adresu we Francji, e-mail, nr telefonu; 
 ά honorowe oświadczenie o niekaralności (déclaration sur l’honneur de non-

condamnation); 
 ά w przypadku niektórych zawodów (zawody regulowane) należy udokumentować 
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3-letni staż pracy w europejskim przedsiębiorstwie lub posiadać uwierzytelniony 
dyplom zawodowy. 

 ⚠ Uwaga 
 
Honorowe oświadczenie (Déclaration sur l’honneur) jest to dokument z własno-
ręcznym podpisem, który zobowiązuje do odpowiedzialności moralnej i prawnej za 
jego treść. W przypadku złożenia fałszywego oświadczenia, składający je zostanie 
pociągnięty do odpowiedzialności karnej. 

 ■ Kiedy można oficjalnie rozpocząć działalność gospodarczą? 
 
Kilka dni po zadeklarowaniu działalności, francuskie biuro statystyczne INSEE  
nadaje samozatrudnionemu kod – SIRET (Système informatique pour le répertoire 
des établissements) składający się z 14 cyfr. Pierwsze 9 cyfr to SIREN (numer iden-
tyfikacyjny przedsiębiorstwa), a następne to NIC (numer klasyfikacji wewnętrznej). 
SIRET służy do identyfikacji geograficznej firmy. Po uzyskaniu kodu SIRET można 
oficjalnie wystawiać faktury. 

 ■ Czy auto-entrepreneur ma obowiązek ubezpieczyć swoją działalność? 
 
W niektórych zawodach ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest obowiąz-
kowe, na przykład w zawodach budowlanych (ubezpieczenie dziesięcioletnie). 
 
Informację, czy działalność podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu można uzy-
skać między innymi w izbie przemysłowo-handlowej (Chambre de commerce et 
d’industrie). 

 ■ Jak deklarować dochody i odprowadzać składki na ubezpieczenie 
społeczne? 
 
W momencie deklarowania działalności auto-entrepreneur decyduje, czy będzie 
odprowadzał składki na ubezpieczenie społeczne co miesiąc, czy co trzy miesiące.  
 
Wybiera również i wskazuje jedną z dwóch opcji: deklarację z wliczonym podat-
kiem od dochodu (Versement libératoire de l’impôt sur le revenu) lub bez podatku.  
 
Przedsiębiorca indywidualny zobowiązany jest do systematycznego wypełniania 
deklaracji o dochodach. W przypadku, gdy nie uzyskał żadnych dochodów w danym 
okresie rozliczeniowym, powinien wypełnić deklarację z wartością 0 (zero) €. 
 
Kara za niezłożenie deklaracji miesięcznej lub trymestralnej wynosi 47 € (w 2014 r.). 
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Jeżeli przedsiębiorca indywidualny nie ureguluje składek do końca roku, zapłaci 
podatek ryczałtowy. 
We Francji są praktykowane dwa sposoby składania deklaracji: przez Internet  
 www.net-entreprises.fr/lautoentrepreneur/accueilgeneriquemdp.htm lub 
odsyłając pocztą wypełniony formularz przysłany przez RSI (Déclaration trimes-
trielle de chiffre d’affaires). 

 ■ Do jakiego systemu ubezpieczenia społecznego należy 
przedsiębiorca indywidualny? 
 
Osoba, której samozatrudnienie jest działalnością dodatkową, zachowuje swoją 
przynależność do Sécurité sociale/MSA. 
 
Osoba, której samozatrudnienie jest działalnością podstawową jest ubezpieczona 
w : 

 ά RSI (Régime Social des Indépendants), w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego 
i macierzyńskiego;  

 ά RSI w zakresie ubezpieczenia emerytalnego w przypadku handlowców i rzemieśl-
ników; 

 ά CIPAV (Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance vieillesse des 
libéraux) w zakresie ubezpieczenia emerytalnego oraz na wypadek śmierci i ka-
lectwa w przypadku wykonywania wolnego zawodu. 

 ■ Do jakich świadczeń ma prawo przedsiębiorca indywidualny i na 
jakich zasadach? 
 
Samozatrudniony ma prawo do zwrotu kosztów leczenia (lekarstwa, pobyt w szpi-
talu, itp.) na takich samych zasadach jak pracownik najemny. 
RSI zwraca tylko część kosztów leczenia (tak jak Sécurité sociale). Aby uzyskać cał-
kowity zwrot tych kosztów (w ramach cennika Sécurité sociale) samozatrudniony 
powinien wykupić dodatkowe ubezpieczenie. 
 
Samozatrudniony ma prawo do świadczeń z tytułu macierzyństwa i ojcostwa.
Prawo do dziennego zasiłku z tytułu choroby mają tylko rzemieślnicy i handlowcy, 
którzy prowadzą działalność przynajmniej od roku albo należeli poprzednio do 
innego systemu ubezpieczeń społecznych z tytułu działalności zawodowej.  
 
Osoby wykonujące wolne zawody nie mają prawa do zasiłku chorobowego z ubez-
pieczenia społecznego.  
 
  Szczegółowe informacje:  
 www.rsi.fr/sante/indemnites-journalieres.html  
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 ⚠ Uwaga 
 
Zwrot kosztów leczenia i wypłacanie należnych świadczeń realizują firmy i zakłady 
ubezpieczeniowe w imieniu RSI. Przy otwieraniu działalności, przedsiębiorca indy-
widualny wybiera instytucję, która będzie realizować jego ubezpieczenie  

 ■ Jak przedsiębiorca indywidualny nabywa prawo do emerytury? 
 
Przedsiębiorca indywidualny nabiera prawo do świadczeń emerytalnych, podstawo-
wych i dodatkowych, na podstawie wysokości obrotów i odprowadzonych składek. 
 
  Szczegółowe informacje:  
 www.rsi.fr/cotisations/auto-entrepreneurs/protection-sociale.html  

 ■ Czy przedsiębiorca indywidualny jest ubezpieczony od wypadku 
przy pracy? 
 
Przedsiębiorca indywidualny nie odprowadza składek na ubezpieczenie od wypadku 
przy pracy. W razie wypadku przy pracy przysługują mu takie same świadczenia, 
jak w przypadku choroby. 

 ■ Czy przedsiębiorca indywidualny nabywa praw do zasiłku dla 
bezrobotnych? 
 
Przedsiębiorca indywidualny nie odprowadza składek na ubezpieczenie od bezro-
bocia, więc nie nabywa praw do zasiłku dla bezrobotnych.  

 ⚠ Uwaga 
 
Osoba, która ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych i otworzyła działalność gospo-
darczą, może, pod pewnymi warunkami, kumulować ten zasiłek z dochodami 
uzyskanymi z działalności gospodarczej. Miesięczne dochody nie mogą jednak 
przekraczać średniego wynagrodzenia, które było podstawą do wyliczenia zasiłku.  

 ■ Kiedy przedsiębiorca indywidualny traci prawo do statusu 
auto-entrepreneur? 
 
W przypadku przekroczenia ustawowego limitu rocznych obrotów samozatrud-
niony traci prawo do korzystania z uproszczonego systemu księgowości (régime 
fiscale de la micro-entreprise), a jego składki na ubezpieczenie społeczne i podatki 
obliczane będą według ogólnie obowiązującego prawa o przedsiębiorstwach. 
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Samozatrudniony, który nie wykazuje żadnych dochodów przez kolejne 24 miesiące, 
zostaje automatycznie skreślony z rejestru przedsiębiorstw. 

 ■ Jak zamknąć indywidualną działalność gospodarczą? 
 
Na stronie internetowej  www.lautoentrepreneur.fr znajduje się formularz 
Cerfa n° 13905*01. Jest to deklaracja o zmianach lub o zaprzestaniu działalności 
(déclaration de modification ou de cessation d’activité). Należy wypełnić ten druk 
i wysłać go do Centrum Formalności Przedsiębiorstw (CFE – Centre de Formalités 
des Entreprises). 

 ⚠ Uwaga 
 
Auto-entrepreneur jest zwolniony z płacenia podatku od gruntu (Taxe foncière 
des entreprises) przez trzy pierwsze lata działalności. Jest natomiast zobowiązany 
odprowadzać do URSAFF składkę na kształcenie zawodowe CFP (Contribution à la 
formation professionnelle). 
Samozatrudniony zwolniony jest z płacenia podatku od przedsiębiorstw w roku 
założenia firmy oraz w dwóch kolejnych latach jej istnienia. 

 ■ Czym jest ACCRE?  
 
Osoba bezrobotna, zarejestrowana w urzędzie pracy co najmniej przez 6 miesięcy 
w ciągu 18 ostatnich miesięcy i która rejestruje działalność gospodarczą w for-
mie samozatrudnienia może uzyskać pomoc z ACCRE (Agence pour la création 
d’entreprises) w formie obniżonych składek na ubezpieczenie społeczne na okres 
1-go roku. Należy wypełnić formularz Cerfa N° 13584*02 i wysłać go do Centrum  
Formalności Przedsiębiorstw (CFE – Centre de Formalités des Entreprises) najpóź-
niej 45 dni po otwarciu działalności. 
 
  Szczegółowe informacje:  
 (0033) (0) 82 108 60 28 płatna infolinia czynna od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 800 do 1830 
 www.lautoentrepreneur.fr   
 36 48 : platforma telefoniczna RSI Świadczenia i usługi 
 36 98 : platforma telefoniczna RSI Składki 
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Przepisy podatkowe nakładające obowiązek rozliczania się z osiągniętych docho-
dów w roku podatkowym (dla osób fizycznych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 
danego roku) nie są proste i należy dokładnie przeanalizować własną sytuację, aby 
prawidłowo dokonać rozliczenia. Zasadą jest, że podatek od dochodów odprowa-
dza się tylko w jednym państwie. Stanowi o tym Umowa między Polską i Francją  
w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu, z dnia 20 czerwca 1975 roku. 

 ■ Gdzie należy składać deklarację podatkową, w Polsce czy  
we Francji ? 
 
Elementy istotne dla miejsca złożenia zeznania podatkowego to: 

 ά miejsce stałego zamieszkania podatnika, ośrodek interesów życiowych i gospo-
darczych; 

 ά czas pracy we Francji; 
 ά siedziba pracodawcy, a dokładnie – miejsce, gdzie odprowadza on składki za 

pracowników. 

 ■ Kto będzie rozliczał się jedynie w Polsce z dochodów osiągniętych 
w roku podatkowym? 
 
Polak pracujący we Francji nie więcej niż 183 dni w roku podatkowym, w firmie 
mającej siedzibę w Polsce i mieszkający na stałe w Polsce, rozlicza się w polskim 
urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. 

 ■ Kto będzie się rozliczał w Polsce i we Francji z dochodów 
osiągniętych w roku podatkowym? 
 
Polak pracujący we Francji, otrzymujący wynagrodzenie od firmy mającej siedzibę 
we Francji, rozlicza się we francuskim urzędzie skarbowym. Jeżeli jednocześnie 
osiągnął dochód do opodatkowania w Polsce i jego miejscem stałego zamieszka-
nia jest Polska, ma obowiązek również rozliczyć się w Polsce ze wszystkich swoich 
dochodów, ale nie będzie płacił podatku od rozliczonych dochodów we Francji. 
W takim przypadku nie ma znaczenia, jak długo trwała praca na rzecz francuskiego 
pracodawcy w danym roku podatkowym. 

 ■ Kto będzie się rozliczał jedynie we Francji z dochodów 
osiągniętych w roku podatkowym? 
 
Polak pracujący we Francji, otrzymujący wynagrodzenie od firmy mającej siedzibę 
we Francji, rozlicza się we francuskim urzędzie skarbowym. Jeżeli nie osiągnął 
dochodów do opodatkowania w Polsce i jego miejscem zamieszkania jest Francja, 
nie ma obowiązku rozliczać się w Polsce. Osoby pozostające w związku małżeńskim, 
we Francji obowiązkowo rozliczają się wspólnie, a zatem obywatel polski, miesz-
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kający i pracujący we Francji, którego małżonek mieszka i rozlicza się w Polsce, 
obowiązany jest przedstawić dochody męża/żony we francuskiej deklaracji i zazna-
czyć zapłacenie podatku od tych dochodów w Polsce. 

 ■ W jaki sposób rozliczają się osoby pracujące we Francji 
a wybierające wspólne rozliczenie podatkowe z małżonkiem 
mieszkającym w Polsce? 
 
Obywatel polski, mieszkający i pracujący we Francji, którego małżonek mieszka 
w Polsce, rozlicza się we francuskim urzędzie skarbowym wspólnie z mężem/żoną. 
We francuskiej deklaracji przedstawia dochody męża/żony i zaznacza zapłacenie 
podatku od tych dochodów w Polsce. 
 
Małżonkowie wybierający wspólne rozliczenie podatku w Polsce, deklarują – w pol-
skiej deklaracji – dochody uzyskane i rozliczone we Francji. Podatek nie zostanie 
naliczony, jednak wysokość dochodu wpłynie na poziom zastosowanej stawki 
podatkowej dla dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce. 

n przykłady: 
 
1 Michał mieszka na stałe w Polsce, został delegowany do Francji, gdzie wykonuje 
pracę przez okres krótszy niż 183 dni w danym roku. 
 
Michał zobowiązany jest rozliczyć się z uzyskanego we Francji wynagrodzenia 
z urzędem skarbowym w Polsce. Wynagrodzenie to jest zwolnione od opodatko-
wania we Francji. 
 
2 Michał mieszka na stałe w Polsce, pracuje we Francji, wynagrodzenie Michała 
wypłacane jest przez firmę francuską. 
 
Michał rozlicza swoje dochody we Francji we francuskim urzędzie skarbowym, 
w związku z ponoszeniem kosztów wynagrodzenia przez zakład francuski. W Polsce 
Michał korzysta ze zwolnienia od opodatkowania dochodów z pracy we Francji 
i w przypadku: 

- uzyskania innych dochodów w Polsce rozlicza się również w polskim urzędzie 
skarbowym, deklaruje francuskie dochody, ale nie płaci od nich podatku; 

- braku innych dochodów w Polsce, nie ma obowiązku składania deklaracji w polskim 
urzędzie skarbowym;

- rozliczenia łącznie z żoną lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowu-
jących dzieci, deklaruje dochody, ale nie płaci podatku, jednak jego wynagrodzenie 
będzie brane pod uwagę w zastosowaniu odpowiedniej skali podatkowej. 
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3 Michał pracuje we Francji na pełnym etacie, mieszka z kolegami w wynajętym 
mieszkaniu albo w mieszkaniu służbowym. Michał chciałby rozliczyć się z podatku 
łącznie z małżonką. 
 
Michał rozlicza swoje dochody we Francji we francuskim urzędzie skarbowym. 
W Polsce również składa deklarację w urzędzie skarbowym wpisując francuskie 
wynagrodzenie, nie płaci podatku, jednak jego dochód uzyskany we Francji będzie 
brany pod uwagę w zastosowaniu odpowiedniej skali podatkowej. 
 
4 Michał pracuje oraz płaci podatki we Francji. Co jakiś czas przesyła pieniądze 
swoim rodzicom mieszkającym w Polsce. 
 
We francuskiej deklaracji podatkowej Michał wykazuje sumę wysłaną rodzicom 
do Polski, wpisuje również imię i nazwisko osoby obdarowanej. W związku z tym, 
jego dochody zostaną pomniejszone o dokonaną wpłatę. 
W Polsce rodzice mają obowiązek zgłosić do urzędu skarbowego otrzymaną daro-
wiznę w ciągu 6 miesięcy, jeśli chcą skorzystać ze zwolnienia podatkowego 
przysługującego najbliższym członkom rodziny. Potrzebne będzie także udoku-
mentowanie otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy lub przekazem poczto-
wym. Zgłoszenie należy złożyć na formularzu SD-Z2. 

 ■ Jak złożyć deklarację podatkową we Francji? 
 
Składając po raz pierwszy deklarację podatkową we Francji, należy wypełnić for-
mularz Déclaration Des Revenus (Cerfa n°10330*16 Autre numéro: 2042) dostępny 
w każdym urzędzie skarbowym (SIP – Services des impôts des particuliers) lub na 
stronie internetowej  www.impots.gouv.fr 
 
Wypełniony dokument zależy wysłać lub zanieść do urzędu skarbowego właści-
wego ze względu na miejsce zamieszkania, w określonym przez państwo terminie. 
W następnych latach, wypełniona deklaracja (déclaration préremplie) jest przysy-
łana na adres podatnika. Należy zweryfikować kwoty i ewentualnie je skorygować, 
wpisać zmianę adresu, jeśli nastąpił, nanieść zmiany w sytuacji rodzinnej (naro-
dziny dziecka, ślub, separacja, rozwód). Następnie podpisaną deklarację należy 
odesłać/zanieść do urzędu skarbowego. 
 
Od kilku lat istnieje możliwość składania deklaracji podatkowej przez Internet –  
dla osób rozliczających się drugi lub kolejny raz we Francji. 
Adres strony:  www.impots.gouv.fr 
 
Aby zalogować się na koncie osobistym i dokonać rozliczenia podatkowego przez 
Internet potrzebne są trzy identyfikatory: 
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 ά n° de télédéclarant – numer elektroniczny znajdujący się na przysłanym do 
domu formularzu podatkowym; 

 ά n° fiscal – numer identyfikacji podatkowej nadany przez urząd podatkowy wid-
niejący na pierwszym rozliczeniu podatkowym; 

 ά revenu fiscal de référence – dochód, stanowiący podstawę do naliczania po-
datku, znajdujący się na Avis d’imposition – ostatnim rozliczeniu podatkowym. 

 
Po zalogowaniu otworzy się deklaracja podatkowa już gotowa do podpisu. Wystar-
czy ją zweryfikować, ewentualnie poprawić, złożyć elektroniczny podpis i wysłać 
przez Internet. 
 
Termin na złożenie zeznania w formie elektronicznej jest znacznie dłuższy niż na 
rozliczenie się w formie papierowej. 

 ■ Jakie są zasady składania zeznania podatkowego dla osób 
w związkach, rozliczających się tylko we Francji? 
 
Małżonkowie i osoby pozostające w związku partnerskim (PACS – Pacte civil de 
solidarité) rozliczają się razem. 
 
Osoby żyjące w konkubinacie rozliczają się oddzielnie. 
 
Małżeństwa lub osoby pozostające w związku partnerskim (PACS) zawartym 
w ciągu roku podatkowego składają wspólną deklarację za dany rok. 
 
W przypadku separacji, rozwodu lub rozwiązania PACS-u, każda osoba składa dekla-
rację podatkową za dany rok indywidualnie. 
 
Dzieci mogą zostać wpisane tylko do deklaracji jednego z rodziców. 

 ■ Jak obliczany jest podatek od dochodu? 
 
Wysokość dochodu, który należy zadeklarować w zeznaniu podatkowym, znajduje 
się w odpowiedniej rubryce odcinka wypłaty (nazwa rubryki: net fiscal cumul, 
cumul annuel imposable lub revenu net imposable). 
 
Przy obliczaniu podatku dochodowego brany jest pod uwagę roczny dochód gospo-
darstwa domowego (foyer fiscal): zarobki (revenus), emerytury (retraites), zyski 
uzyskane z niektórych oszczędności (revenues des valeurs et capitaux, plus values 
et gains taxables), zyski uzyskane z posiadanych nieruchomości (revenus fonciers), 
ale również wydatki pozwalające na obniżenie podstawy opodatkowania. 
 
Dochód płatnika podlega zmniejszeniu o 10% (déduction forfaitaire – odliczenie 
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ryczałtowe) lub o więcej, jeśli podatnik zadeklaruje i udokumentuje realne koszty 
zawodowe (frais réels). Odliczeniu podlegają także inne kwoty, na przykład osobom 
powyżej 65. roku życia i osobom niepełnosprawnym przysługuje ulga podatkowa. 
Pozostała po odliczeniach kwota to dochód podlegający opodatkowaniu (revenu 
fiscal de référence). Jest dzielona przez sumę części fiskalnych (parts”N”), na które 
składa się gospodarstwo domowe (foyer fiscal): jedna osoba to 1 część, małżon-
kowie/osoby związane PACS-em to 2 części, pierwsze dziecko to 1/2 części, drugie 
to również 1/2 części, a każde następne dziecko to 1 część. Na przykład rodzina 
z dwojgiem dzieci to 3 części fiskalne, z czworgiem dzieci to 4 części fiskalne.  
Uzyskuje się w ten sposób iloraz rodzinny (quotient familial). 
Otrzymana kwota jest opodatkowana progresywnie, czyli narastająco, zgodnie 
z tabelą podatkową obowiązującą na dany rok. 

 ■ Z czym związane są ulgi podatkowe? 
 
Ulgi dotyczą między innymi wydatków związanych z: 

 ά edukacją dzieci; 
 ά zatrudnieniem opiekunki do dzieci, opieki dla osoby starszej lub pomocy do-

mowej; 
 ά kosztami utrzymania członków rodziny (na przykład rodziców lub niepełno-

sprawnego rodzeństwa); 
 ά darowiznami na cele dobroczynne bądź dla stowarzyszeń; 
 ά wydatkami poniesionymi na zakup ekologicznych instalacji grzewczych. 

 ⚠ Uwaga 
 
Urząd podatkowy może nakazać podatnikowi udokumentowanie poniesionych 
wydatków. 

 ■ Kiedy i w jaki sposób pobierany jest podatek? 
 
Za pierwszy przepracowany rok, podatek płaci się jednorazowo, we wrześniu 
następnego roku. W następnych latach pobierany jest 3 razy w roku (accomptes 
provisionnels): w lutym, w maju i we wrześniu. 
 
Istnieje możliwość opłacania podatku miesięcznie. Jest on wówczas pobierany 
bezpośrednio z konta bankowego lub pocztowego, w okresie od stycznia do  
października, w wysokości 1/10 kwoty podatku naliczonego za ubiegły rok. 
 
Jeżeli całkowita kwota podatku okaże się wyższa od sumy 10 zaliczek miesięcznych, 
opłaty pobierane są również w listopadzie i grudniu. Jeżeli kwota podatku jest 
niższa, urząd skarbowy zwraca nadpłatę. 
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 ■ Co to jest PPE (Prime pour l’emploi)? 
 
Gospodarstwom domowym, którego dochody nie przekraczają ustalonego przez 
państwo pułapu finansowego przysługuje premia za pracę PPE (prime pour l’emploi). 
 
Aby ubiegać się o PPE, podatnik i osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie 
domowym, powinni zakreślić na 3. stronie zeznania podatkowego pole – Activité à 
temps plein exercée toute l’année (praca na pełen etat w pełnym wymiarze godzin, 
przez cały rok podatkowy) lub wpisać liczbę godzin, za które wypłacono wynagro-
dzenie – (Sinon, nombre d’heures payées dans l’année). 
 
Premia PPE jest odliczana od podatku, a osobom zwolnionym od podatku przeka-
zywana w formie przelewu na konto bankowe lub czeku. 
 
  Szczegółowe informacje:  
na temat podatków 
 Impôts-Service (0033) (0)8 10 46 76 87 
 www.impôts.gouv.fr 
 
  Szczegółowe informacje:  
na temat podatków dla nierezydentów 
 10 rue du Centre, TSA 10010, 93465 Noisy-le-Grand cedex 
 (0033) (0)1 57 33 83 00 
 sip.nonresidents@dgfip.finances.gouv.fr 
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11.1 Ogólne wskazówki do  
korespondencji oficjalnej 

1 Nazwisko swoje zapisuje się drukowanymi literami, imię wystarczy rozpocząć 
wielką literą. Podyktowane jest to względami praktycznymi, ponieważ we Francji 
mieszkają ludzie z całego świata i dla urzędników nie zawsze jest oczywiste, który 
wyraz jest nazwiskiem klienta. 

  Przykładowy poprawny zapis:  

Stanisław KOWALSKI 
Maria NOWAK 

2 Adres podaje się rozpoczynając od numeru ulicy, następnie wpisywana jest jej 
nazwa i dalej kod pocztowy i miejscowość. 

  Przykładowe poprawne zapisy:  

231, rue de Verneuil 
75012 Paris 

4, av de Gobelins 
93500 Aulnay-sous-Bois 

3 Numer telefonu zapisuje się w formie dwucyfrowych modułów 

  Przykładowy poprawny zapis: 

Tel. 08 12 34 56 78 

4 Można podać ewentualnie adres poczty internetowej, urzędy i instytucje często 
korzystają z tej formy komunikowania się z klientami. 

  Przykładowy poprawny zapis:  

adres@adres.xy 
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5 Jeśli znane jest nazwisko urzędnika, który zajmuje się załatwieniem sprawy, 
należy wymienić je pod adresem urzędu/instytucji. 

  Stosowany zwrot:  
 à l’attention de Madame / Monsieur ……………………  

6 Korespondencję taką jak odwołania, wezwania pracodawcy do zapłaty zaległych 
wypłat itp, należy wysyłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Zaznacza 
się tę formę wysyłki znakiem AR (Lettre recommandée accusée de réception). 

Do pracodawcy najlepiej wysłać dwa listy (polecony i zwykły) ponieważ zdarza 
się często, że pracodawca nie odbiera przesyłek poleconych. List zwykły dojdzie 
szybciej i na pewno zostanie przeczytany. 

7 Przed opisaniem swojej sprawy należy zwięźle określić jej temat: 

  Przykładowy poprawny zapis:  

Objet: réclamation d’un salaire impayé 
(nie wypłacone wynagrodzenie) 

8 Poniżej tematu sprawy jest miejsce na treść główną: opisanie zaistniałych 
okoliczności i użycie argumentów przemawiających za rozwiązaniem na naszą 
korzyść. 

9 Pismo zawsze powinno się kończyć formułką grzecznościową. 

  Przykładowy poprawny zapis:  

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression de mes salutations distinguées. 

q List powinien zawierać miejsce i datę napisania. 

  Przykładowy poprawny zapis:  

Fait à Paris, le 10 janvier 2015 
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w Jeżeli pismo wysyła się z załącznikami, należy je wymienić wpisując w kolejności. 

  Przykładowy poprawny zapis:  

Ci – joint: 1/…. 
          2/…. 

e Pismo napisane na komputerze należy podpisać własnoręcznie, najlepiej 
czytelnie. 
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Adam NOWICKI 
4 rue de la Gare 
77480 Marne 
Tel : 86 87 90 76 15            URSSAF I’IIe de France 

93518 Montreuil 
CEDEX 

Lettre recommandée avec accusé de réception 

Objet : non remise de justificatif de déclaration d’embauche 

Madame, Monsieur, 

Je m’adresse à vous pour vous demander de confirmer que mon employeur 
a accompli la déclaration à l’embauche me concernant. 

En effet, malgré ma demande, mon employeur ne m’a toujours pas remis 
la copie de cette déclaration. 

Je travaille depuis le 04 octobre 2014 dans la Société POLTRANS, 48 rue de 
Paris, 77480 Marne, numéro de SIRET: 012 345 678 91234

Voilà mes références : 
Nom et prénom: NOWICKI Andrzej 
Adresse : 4 rue de la Gare 77480 Marne 
Date et lieu de naissance : 14 juillet 1987 à Varsovie 
Numéro de Sécurité sociale : (jeżeli się go posiada) 
Date d’embauche : 04 octobre 2014 

Vous remerciant par avance de votre réponse, je vous prie d’agréer, 
Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

Adam Nowicki 
Fait à Marne, le 04 novembre 2014. 
Article D 8223-1 et 2 du code de travail 

 List do URSSAF z prośbą o informację, czy pracodawca zgłosił 
mnie do ubezpieczenia społecznego. Wysłać listem poleconym. 
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 Zgłoszenie swojej kandydatury do zbioru winogron. 
Wysłane pocztą internetową do Vitjob - www.vitijob.com 

Adam NOWICKI
4 rue de la Gare
77480 Marne
Tel : 86 87 90 76 15
E-mail: a.nowicki66@gmail.com    

Objet: candidature au poste de vendangeur

Madame, Monsieur,

Je me permets de vous solliciter afin d'envisager un recrutement pour  
la période des vendanges 2015.

En effet, je possède déjà une expérience de vendangeur, et j’en garde  
un excellent souvenir.

Je souhaite, cette année encore, m'impliquer pleinement dans ce travail  
et je m’engage à travailler avec enthousiasme et motivation.
Je me tiens à votre disposition pour tout complément d'information  
me concernant.

Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression de mes salutations distinguées. 

Adam Nowicki 

Fait à Marne, le 15 août 2015
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LATOWSKI Pawel
20 rue du Docteur Grand
75019 Paris
Chauffeur semi   TRANSPOL

7 rue de la Marne
77000  Meaux
à l’attention de M. Jean Dupoy, gérant.

Lettre recommandée avec accusé de réception

Objet : heures supplémentaires impayées

Monsieur,

Je vous demande par la présente de procéder à la régularisation de mes 
heures supplémentaires.

J’ai pu constater, à la lecture de mes bulletins de salaire et de ma carte de 
conducteur que les heures supplémentaires que j’ai effectuées aux mois de 
septembre et de novembre 2014 n’ont donné lieu à aucune rémunération.

D’après mes calculs, vous me devez 120 heures supplémentaires, majorées 
à 50%.

Je vous informe que j’ai pris soin d’établir un récapitulatif de ces heures 
supplémentaires. Il me semble que votre service comptable dispose de 
tous les documents pour vérifier mes revendications.

Au vu de ces éléments, je vous remercie de bien vouloir procéder à la 
régularisation de mes heures supplémentaires sous 10 jours. A défaut, je 
me verrai contraint de saisir la juridiction prud’homale.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Paweł Latowski
Fait à Paris, le 15 décembre 2014

 Wezwanie pracodawcy do zapłaty za wypracowane godziny 
nadliczbowe dla kierowcy pojazdów ciężarowych. List polecony. 
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LATOWSKI Pawel
20 rue du Docteur Grand
75019 Paris
Plombier    SERVICEPOL

7 rue de la Marne
77000 Meaux
à l’attention de Monsieur Jean Dupont, gérant.

Lettre recommandée avec accusé de réception

Objet: Demande de remise de documents de fin de contrat

Monsieur,
Le contrat de travail me liant à votre établissement depuis le 01 mai 2014, 
est arrivé à son terme le 15 décembre 2014. Or, vous ne m'avez pas délivré 
les documents de fin de contrat :
 - Mon dernier bulletin de paye
 - L’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi
 - Le certificat de travail
 - Le reçu pour solde de tout compte

Je vous rappelle que :
 « L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rup-
ture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent 
d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et 
transmet sans délai ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à 
l'article L. 5312-1. »

Je vous demande donc par la présente me les faire parvenir d’ici 8 jours.
A défaut de mise à disposition effective de ces documents, je me verrai 
dans l'obligation de vous assigner au Conseil des Prud'hommes. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Paweł Latowski
Fait à Paris, le 27 décembre 2014

 Wezwanie pracodawcy do wydania dokumentów po ustaniu 
stosunku pracy. Wysłać listem poleconym.
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LATOWSKI Pawel
20 rue du Docteur Grand
75019 Paris
Plombier

TRANSPOL
7 rue de la Marne
77000  Meaux
à l’attention de M. Jean Dupoy, gérant.

Madame, Monsieur,

J’ai le plaisir de vous informer que mon enfant doit naître le 10 octobre 2015.

Pour cette occasion, je souhaite bénéficier du congé de paternité et 
d’accueil de l’enfant à partir du 14 octobre 2015 jusqu’au 24 octobre 2015  
(11 jours).

Vous trouverez ci-joint la copie du certificat médical attestant la date pré-
vue de la naissance.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération 
distinguée.

Paweł Latowski

Fait à Paris, le 05 septembre 2015

Article  L. 1225-35 du code du travail

 Wniosek o urlop ojcowski. Wysłać listem poleconym nie później     
niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem urlopu.
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LATOWSKI Pawel
20 rue du Docteur Grand
75019 Paris
Plombier

TRANSPOL
7 rue de la Marne
77000  Meaux
à l’attention de M. Jean Dupoy, gérant.

Lettre recommandée avec accusé de réception

Objet : demande de congé sans solde

Madame, Monsieur,

J’ai l’honneur de vous demander un congé sans solde.
En effet, j’aimerais pouvoir m’absenter de l’entreprise pour une durée de 
14 jours.
Ce congé débuterait donc, si vous en êtes d’accord, le 02 mai 2015  et se 
terminerait le 16 mai 2015.

A cette date, et comme le permet le code du travail, je réintégrerai le poste 
que j’occupe actuellement.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations.

Paweł Latowski

Fait à Lyon, le 15 mai 2015

 Prośba o urlop bezpłatny. Wysłać listem poleconym. 
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Accident de travail et de trajet – wypadek przy pracy, w drodze do/z pracy 

ACCRE (Aide aux chômeurs créant ou reprenant une entreprise) – pomoc 
osobom bezrobotnym zakładającym lub przejmującym przedsiębiorstwo 

Aide juridictionnelle – pomoc prawna z urzędu 

Allocation journalière – zasiłek dzienny 

APE (Activité principale exercée) – kod klasyfikacji działalności gospodarczej, 
odpowiednik polskiego PKD 

ARE (Allocation d’aide au retour à l'emploi) – zasiłek dla bezrobotnych 
z tytułu pomocy w powrocie do zatrudnienia 

Arrêt de travail pour maladie – zwolnienie lekarskie 

Assurance maladie – ubezpieczenie zdrowotne 

Attestation d’employeur destinée au Pôle emploi – zaświadczenie 
pracodawcy przeznaczone dla urzędu pracy 

Auto-entrepreneur – przedsiębiorca indywidualny 

Ayants-droit – osoby pozostające na utrzymaniu ubezpieczonego, objęte 
z tego tytułu jego ubezpieczeniem 

Bulletin de salaire, fiche de paye – odcinek wypłaty  

BTP (Bâtiment et travaux publics) – sektor budownictwa i robót publicznych 
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CAF (Caisse nationale d ‘allocations familiales) – Kasa Świadczeń Rodzinnych 

Carte Vitale – elektroniczna legitymacja ubezpieczeniowa  
CDAD (Centres départementaux d’accès au droit) –  regionalne centra 
dostępu do porad prawnych 

CDD (Contrat de travail à durée déterminée) – umowa o pracę na czas 
określony. 

CDI (Contrat de travail à durée indéterminée) – umowa o pracę na czas 
nieokreślony 

CESU (Chèque emploi-service universel) – państwowa instytucja powołana 
do administrowania wypłatami pracowników zatrudnionych w prywatnym domu 

Certificat de travail – świadectwo pracy 

CIPAV (Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance vieillesse 
des libéraux) – kasa emerytalna osób wykonujących wolne zawody 

CNAV (Caisse nationale d'assurance vieillesse des salariés) – kasa 
emerytalna pracowników najemnych 

Congés payés – płatny urlop wypoczynkowy 

Conseil de prud’hommes – sąd pracy 

Conseiller professionnel – doradca zawodowy urzędu pracy 

Contribution à la formation professionnelle – składka na dofinansowanie 
doskonalenia zawodowego  

CPAM (Caisse primaire d’assurance maladie) – Kasa chorych 

CSG (Contribution sociale généralisée) – składka na finansowanie  
ubezpieczenia społecznego 

CSP (Contrat de Sécurisation Professionnelle) – kontrakt zabezpieczenia zawodowego 
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Demande unique de retraite – wniosek o emeryturę 

DIF (Le droit individuel à la formation) – prawo do szkolenia i doskonalenia 
zawodowego 

DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi) – Dyrekcja Regionalna do Spraw 
Przedsiębiorstw, Konkurencji, Konsumpcji, Pracy i Zatrudnienia 

DPAE (Déclaration préalable à l’embauche) – oświadczenie pracodawcy 
o zatrudnieniu pracownika 

Heures supplémentaires – godziny nadliczbowe  

Indemnité de licenciement – odprawa z tytułu rozwiązania umowy o pracę 

Indemnité de préavis – wynagrodzenie za okres wypowiedzenia 

Intérim – agencja pracy tymczasowej 

Licenciement économique – wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn 
ekonomicznych 

Licenciement pour faute grave – zwolnienie dyscyplinarne z pracy  

Licenciement pour motif personnel – wypowiedzenie umowy o pracę 
z przyczyn osobistych  
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Médecin conseil de la CNAM – lekarz orzecznik ubezpieczenia społecznego 

Médecin du travail – lekarz medycyny pracy 

MSA (Mutualité sociale agricole) – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

PACS (Pacte civil de solidarité) – dokument o zarejestrowanym związku  
partnerskim 

P.A.D. (Point d’accès au droit) – punkt informacji i konsultacji prawnych 
i społecznych. 

Part patronal – składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane przez 
pracodawcę  

Part salariale – składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane przez 
pracodawcę z wynagrodzenia pracownika 

Pôle emploi – urząd pracy 

PPAE (Projet personnalisé d'accès à l'emploi) – indywidualny projekt 
dostępu do zatrudnienia, opracowywany przez doradcę zawodowego 
urzędu pracy wspólnie z osobą poszukującą pracy 

Prime de précarité – odszkodowanie za niestałą pracę, wypłacane przez 
pracodawcę po wygaśnięciu umowy na czas określony 

Prime de panier – dodatek na wyżywienie  

Prime de transport – zwrot kosztów dojazdu do pracy 

Reçu pour solde de tout Compte – dokument z rozliczeniem po rozwiązaniu 
stosunku pracy 

170 Praktyczny poradnik dla Polaka pracującego we Francji



1

2

4

5

6

7

8

3

9

11

10

12

Régime fiscal de la micro-entreprise – system księgowości dla mikro-firm 

Retraite complémentaire – emerytura dodatkowa  

Retraite de base –  emerytura podstawowa 

RSI (Régime social des indépendants en France) – system ubezpieczeń  
pracowników prowadzących własną działalność gospodarczą  

Rupture conventionnelle – rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron 

Sécurité sociale – ogólne ubezpieczenie społeczne 

Siren – 8 cyfrowy numer ewidencyjny nadawany firmom i instytucjom  

Siret – 14 cyfrowy kod ewidencyjny zakładu pracy z kodem miejsca 
prowadzonej działalności, odpowiednik polskiego Regonu 

SJR (Salaire journalier de référence) – średnie wynagrodzenie dzienne  
obliczane przez urząd pracy 

SMIC (Salaire minimum interprofessionnel de croissance) – wysokość  
minimalnej płacy ustalana przez państwo 

Travail dissimulé –  praca niedeklarowana 

TVA (Taxe sur la valeur ajoutée) – podatek od towarów i usług – VAT 

URSSAF (Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité sociale et  
d’Allocations Familiales) – urząd pobierający składki na ubezpieczenie  
społeczne i świadczenia rodzinne 
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Volet sociale – miesięczna deklaracja pracodawcy o ilości godzin  
przepracowanych przez pracownika zatrudnionego w prywatnym domu
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STOWARZYSZENIE POMOCY  
W TRWAŁEJ INTEGRACJI OSOBOM  
Z EUROPY CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ

Dyżury porad socjalnych
16, rue d’Alsace Lorraine;  
75019 Paris;  
Metro Danube (linia 7 bis)

+33 (0)9 67 08 13 28
+33 (0)6 84 87 36 59
+33 (0)6 43 75 42 15

info@parabole-asso.org 
www.parabole-asso.org

POMOC socjalna:
 💿 interwencje w urzędach
 💿 pomoc w rozwiązywaniu konfliktów  
z pracodawcą, najemcą

 💿 redagowanie pism urzędowych
 💿 wypełnianie dokumentów administracyjnych
 💿 pomoc w szukaniu legalnej pracy
 💿 towarzyszenie podczas wizyt u lekarza,  
w szpitalach, w bankach...

KURSY języka francuskiego dla dorosłych
wg europejskich poziomów biegłości językowej
Dwa poziomy nauczania:

 💿 poziom podstawowy Al/A2
 💿 poziom samodzielności B1

WARSZTATY integracyjne:
 💿 francuski świat pracy
 💿 życie społeczne we Francji
 💿 ubezpieczenie społeczne
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