MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
UWZGLĘDNIAJĄC

dekret ustawodawczy nr 82 z dnia 7 marca 2005, z późniejszymi zmianami,
ustanawiający cyfrowy kod administracji;

UWZGLĘDNIAJĄC

dekret ustawodawczy nr 136 z dnia 17 lipca 2016, wykonujący dyrektywę
2014/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie
wykonania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach
świadczenia usług oraz zmieniający rozporządzenie UE nr 1024/2012 w sprawie
współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na
rynku wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI”);
że Artykuł 10, ustęp 2, dekretu ustawodawczego nr 136 z 2016 roku stwierdza, że
przez dekret Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, który ma być wydany w ciągu
trzydziestu dni od daty jego wejścia w życie, będą określone tryby działania zgłoszeń
w odniesieniu do pracowników delegowanych
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Artykuł 1
(Definicje)
celów niniejszego dekretu stosuje się następujące określenia:
„podmiot świadczący usługi”: przedsiębiorstwo mające siedzibę w innym państwie członkowskim
lub w państwie trzecim lub agencja pośrednictwa pracy mająca siedzibę w innym państwie
członkowskim, które delegują pracowników do Włoch;
„podmiot przyjmujący”: przedsiębiorstwo mające siedzibę we Włoszech lub inny odbiorca
działający tamże, który zatrudnia pracowników delegowanych;
„UNI_Distacco_UE”: formularz, którym podmiot świadczący usługi wypełnia obowiązki
powiadamiania, zgodne z artykułem 10 dekretu ustawodawczego nr 136 z 2016 roku, o którym
mowa w załączniku A;
„informatyczny system delegowania – SID”: procedury aplikacyjne udostępnione podmiotom
świadczącym usługi przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, aby umożliwić elektroniczną
transmisję formularza UNI_Distacco_UE;
„kod identyfikacyjny formularza”: unikalny kod alfanumeryczny wydany przez system
informatyczny SID potwierdzający, że formularz UNI_Distacco_UE został przesłany przez podmiot
świadczący usługi w sposób, o którym mowa w artykule 3;
„pewna data przesyłu”: data wynikająca z procedury znakowania czasem potwierdzającej dzień i
godzinę, w której formularz został przesłany przez podmiot świadczący usługi;
„istotne dane”: dane komunikacyjne, o których mowa w artykule 2, ustęp 3, zgodnie z ich definicją
w załącznikach do niniejszego dekretu;
„anulowanie”: usunięcie istotnych danych zgłoszenia i ponowne przesłanie tychże, które ma być
wykonana na mocy artykułu 2, ustęp 3;
„zmiana”: modyfikacja innych danych niż dane istotne zgłoszenia, o którym mowa w artykule 2,
ustęp 4, zgodnie z ich definicją w załącznikach do niniejszego dekretu.
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1.

Artykuł 2
(Cel i zakres stosowania)
Niniejszy dekret określa normy i zasady dotyczące elektronicznego przesyłania zgłoszeń do Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej, wymaganego od podmiotów świadczących usługi, którzy delegują pracowników
do Włoch.

2.

Postanowienia niniejszego dekretu stosuje się do wcześniejszego zgłoszenia o delegowaniu, o którym mowa
w artykule 10, ustęp 1, dekretu nr 136 z 2016 roku oraz wszelkich późniejszych zmianach.

3.

Podmiot świadczący usługi w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem okresu oddelegowania musi wysłać
zgłoszenie w trybie o którym mowa w art 3. Takie zgłoszenie może zostać anulowane w ciągu 24 godzin
przed rozpoczęciem pierwszego okresu oddelegowania.

4.

Każda zmiana następująca po zgłoszeniu, o którym mowa w punkcie 2, powinna być zgłoszona w terminie
pięciu dni od zdarzenia zmieniającego, w trybie wskazanym w załączniku C.

1.

2.

3.

1.

Artykuł 3
(Tryb zgłaszania)
Do przesyłania zgłoszeń określonych w artykule 10, ustęp 1, dekretu ustawodawczego nr 136 z 2016 roku
zostaje przyjęty formularz „UNI Distacco_UE”, o którym mowa w załączniku A, zgodnie z systemami
klasyfikacji wymienionymi w załączniku B i zasadami technicznymi określonymi w załączniku C. Załączniki
stanowią integralną część niniejszego dekretu.
Formularz „UN I_Distacco_UE”, o którym mowa w ustępie 1, został udostępniony podmiotom świadczącym
usługi na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.lavoro.gov.it oraz
zaktualizowany dekretem wykonawczym.
Dane zawarte w formularzu „UN I_Distacco_UE” zostały udostępnione w Ispettorato nazionale del lavoro
(Państwowa Inspekcja Pracy), Istituto nazionale di previdenza sociale (Narodowy Zakład Ubezpieczeń
Społecznych), Istituto nazionale per le assicurazioni e infortuni sul lavoro (Narodowy Instytut ubezpieczeń
wypadków przy pracy) w sposób przewidziany przez Kodeks administracji cyfrowej.

Artykuł 4
(Wejście w życie)
Niniejszy dekret wchodzi w życie sześćdziesiątego dnia po jego opublikowaniu w Gazzetta Ufficiale (Dziennik
Urzędowy) Republiki Włoskiej.

Niniejszy dekret został wysłany do właściwych organów monitorujących i opublikowany w Gazzetta Ufficiale
(Dziennik Urzędowy) Republiki Włoskiej.
Rzym, 10 sierpnia 2016

Minister Pracy i Polityki Społecznej
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