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DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW W RAMACH  

UNII EUROPEJSKIEJ, 
zmiany w zakresie delegowania pracowników do Niemiec 

 

TERMIN: 

29 czerwiec 2017 r.  
godz. 10:00 

MIEJSCE: 
KRAKÓW 
HOTEL WYSPIAŃSKI 
ul. Westerplatte 15 
CENA: 410 PLN 
PROMOCJA!!! 
310 PLN + 23% VAT 
DO 22.06.2017 
 

Cena obejmuje:  
- materiały szkoleniowe 
- certyfikat 
- przerwa kawowa, 
- lunch 
- upominek 
- wyjaśnienie wątpliwości 
 
 

 
 
INFORMACJA: 
Tel. (12) 378-91-80 
Tel. (12) 378-91-81 
biuro@galeriaszkolen.pl 
www.galeriaszkolen.pl 
 
KARTĘ ZGŁOSZENIA  
PROSIMY PRZESŁAĆ:  
Fax.: (12) 378-91-82 
biuro@galeriaszkolen.pl 

PROWADZĄCY  –  radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Pracy i Polityki 
Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada 
doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi prawnej 
przedsiębiorców, spółek prawa handlowego z zakresu prawa 
gospodarczego, cywilnego, prawa pracy.  
 

PROGRAM SZKOLENIA: 
 
I. Delegowanie pracowników w ramach Unii Europejskiej. 

1. Delegowanie pracowników do pracy za granicą na podstawie 

aktualnie obowiązujących  przepisów.  

2. Polska ustawa ustawy o delegowaniu pracowników w ramach 

świadczenia usług - praktyka stosowania. 

a) obowiązki spoczywające na pracodawcach delegujących 

pracowników z Polski do innych państw członkowskich UE. 

b) mechanizmy kontroli stosowane są w państwie wysyłającym  

i goszczącym.  

c) uprawnienia przysługujące Państwowej Inspekcji Pracy na tle 

ustawy o delegowaniu pracowników. 

3. Konstruowanie umowy o pracę z pracownikami wysyłanymi za granicę 

4. Świadczenia przysługujące pracownikowi w czasie pobytu za granicą. 

5. Warunki pracy, jakie należy zapewnić pracownikowi delegowanemu 

za granicą 

6. Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej. 

7. Kontrola dotycząca pracowników delegowanych. 

a) zakres kontroli polskich pracowników przez organy kontrolne na 

terenie państwa, do którego zostali delegowani pracownicy 

b) uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy w stosunku do 

delegowanych pracowników, realizowane przy wykorzystaniu 

systemu IMI 

c) dokumenty, które wymagają organy kontrolujące wykonywanie 

pracy przez delegowanych 
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II. Najnowsze zmiany w zasadach delegowania 
pracowników/zleceniobiorców w 2017 r. 

1. Dyrektywa wdrożeniowa 2014/67/WE – skutki praktyczne dyrektywy. 

2. Nowe wymogi i ograniczenia delegowania pracowników. Zmiany  
w prawie wspólnotowym na podstawie dyrektywy 96/71/WE. 

3. Zmiany prawa w Polsce: zasady ustalania podstawy wymiaru składek 
na nowo, zmiany w czasie pracy a obowiązki firm delegujących za 
granicę, zmiana płacy minimalnej w prawie polskim; 

4. Planowane zmiany w rozporządzeniu 883/2004. 

5. Podstawa wymiaru składek osób delegowanych za granicę w 2017 r. 

6. Najnowsze orzecznictwo, interpretacje podatkowe związane  
z delegowaniem pracowników. 

III. Nowe zasady delegowania polskich pracowników do Niemiec  
w 2017 roku. 

1. Zmiany w prawie niemieckim od 1.01.2017r. w zakresie delegowania 
pracowników. 

2. Definicja pracownika w prawie niemieckim. 

3. Formy delegowania - Umowa o pracę, umowa zlecenie czy samo 
zatrudnienie. 

4. Zmiana płacy minimalnej w Niemczech od 1.01.2017 roku. 

5. Zmiany w dokumentacji pracowników delegowanych do Niemiec: 

a) Umowy zawierane pomiędzy firmami delegującymi pracownikami, 
a firmami przyjmującymi.   

b) Zezwolenia dla firm realizujących kontrakty w Niemczech. 

c) Ewidencjonowanie dokumentów pracowniczych, 

6. Nowe zasady dokonywania zgłoszeń pracowników delegowanych do 
pracy w Niemczech od 1 stycznia 2017r.  

IV. Dyskusja. 

 

 

 

Powyższy temat możemy również zrealizować w formie szkolenia zamkniętego 


