
PROGRAM SEMINARIUM 

16 – 17 marca 2018 r., Warszawa 

 
 

AKTUALNY STAN PRAWNY REGULUJĄCY TRANSGRANICZNE 

ŚWIADCZENIE USŁUG I DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW DO 

KRAJÓW UE I EOG - RYNEK NIEMIECKI. 
 

 

16 marca 2018 r. (piątek) 

 
10.30 – 11.30 - Rejestracja Uczestników, kawa powitalna 

 

11.30 – 14.00 
 

Aktualny stan prac nad projektami rozporządzeń PE i Rady 883/2004 i 987/2009 

oraz dyrektywą 96/71/WE 

 

1. Zmiany proponowane w koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych w UE i 

EOG 
 

 wzmocnienie współpracy i wymiany informacji między krajowymi 

administracjami, nowe systemy współpracy i wymiany informacji EESSI 

 wzmocnienie wiarygodności formularzy A1, krótkie terminy na odpowiedź 

instytucji państwa wysyłającego 

 uściślenie pojęcia „siedziby lub miejsca wykonywania działalności” 

 dostosowanie proponowanych zmian do w/w rozporządzeń w zakresie 

ubezpieczenia społecznego do zmian proponowanych w dyrektywie 96/71/WE 

(o delegowaniu) i w dyrektywie 2014/67/UE (wdrożeniowej) 

 inne istotne zmiany w regulacjach prawnych dotyczących koordynacji 

systemów zabezpieczenia społecznego 
 

2. Zmiany w dyrektywie PE i Rady 96/71/WE dotyczącej delegowania 

pracowników w ramach świadczenia usług 
 

3. Najnowsze orzecznictwo dotyczące osób delegowanych za granicę, stanowiska 

urzędów (ZUS, urzędy skarbowe) 

 

REF: Danuta Jazłowiecka, Europoseł, Bruksela (do potwierdzenia) 

          Margareta Przybyła, Doradca Europoseł Danuty Jazłowieckiej, Bruksela 

          Joanna Torbé, Adwokat w Kancelarii Joanna  Torbé&Partnerzy, Warszawa 

 

14.00 – 15.00 – Lunch 

 

 



15.00 – 16.15 

 

Nowe uwarunkowania prawne dotyczące delegowania i transgranicznego 

świadczenia usług w Niemczech 
 

 Krótka prezentacja najważniejszych zmian prawa w zakresie delegowania do 

Niemiec wprowadzonych w 2017 i 2018 roku. 

 Nowe obowiązki polskich firm delegujących pracowników do Niemiec 

(przechowywanie dokumentów, Przedstawiciel firmy, itd.) 

 Kontrole polskich firm w Niemczech: ich zakres, procedury, skutki 

 Alternatywne modele działalności polskich firm w Niemczech - analiza 

kosztów (płace, podatki i pozostałe koszty w przypadku innych form 

świadczenia usług - delegowanie, oddział, zatrudnienie w niemieckiej firmie)  

REF: Witold Ulatowski, Adwokat w Kancelarii Erkiert&Ulatowski, Monachium 

 

16.15 – 16.45 – Przerwa kawowa 

 

16.45 – 18.00 

 

Aktualności w zakresie podatków w Niemczech.  

Leasing personalny w Niemczech a zmiany przepisów w tym zakresie. 

 

REF: Georg Erkiert, Adwokat w Kancelarii Erkiert&Ulatowski, Augsburg 
 

 

18.00 – 18.30 

 

Podsumowanie – planowane zmiany prawa w zakresie delegowania  

do krajów EU i EOG a swoboda świadczenia usług.  

Szanse i perspektywy dla polskich firm. 
 

 

 

17 marca 2018 r. (sobota) – 9.30 – 11.30 

 
Konsultacje indywidualne z Prelegentami 

 

 
 


