
 
 
 
 

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską – ze środków  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)  

PROGRAM SEMINARIUM 
„Delegowanie pracowników za granicę – zmiany w przepisach” 

26.03.2020 r., Szczecin 
 

Miejsce:  SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy  
i Innowacji dla Sektora Usług (sala 314, III piętro) 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług ul. Cukrowa 8, Szczecin  

 
Prowadzenie: Łukasz Żak 

prawnik, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z transgranicznym świadczeniem 
usług i delegowaniem pracowników, procedurach zatrudniania cudzoziemców, prawie 
pracy oraz kooperacji międzynarodowej przedsiębiorstw. Od ponad 15 lat wspiera polskie 
firmy w działaniach na rynkach wielu europejskich krajów oraz współpracuje  
z przedsiębiorcami, jednostkami administracji publicznej oraz organizacjami otoczenia 
biznesu z kraju i zagranicy. 

 

8:30 Rejestracja  

9:00 Powitanie  

9:10 

Część pierwsza 
1. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. 

zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach 
świadczenia usług: 

 nowe zasady określania warunków pracy oraz wynagrodzenia pracowników 
delegowanych – na przykładzie delegowania do Niemiec – projekt niemieckich 
przepisów wdrażających nowe przepisy;  

 delegowanie długookresowe (12 miesięcy) – zasady kumulacji - konsekwencje prawne;   

 wpływ nowych regulacji na koszty realizacji usług polskich przedsiębiorstw.  
2. Proces realizacji usług w krajach UE – jak uniknąć kar i bezpiecznie delegować 

pracowników – prawo pracy, ubezpieczenie społeczne oraz zobowiązania podatkowe:  

 umowa o pracę – prawo polskie czy innego kraju UE;  

 podróż służbowa czy delegowanie – jak rozstrzygnąć ten dylemat, konsekwencje 
podatkowe oraz ubezpieczeniowe na gruncie prawa polskiego – na przykładzie 
orzecznictwa oraz praktyki organów administracji; 

 zleceniobiorca w podróży służbowej czy jako oddelegowany;  

 transport i zakwaterowanie – problematyka podatkowa na przykładzie orzecznictwa 
oraz praktyki organów administracji; 

 pracownik czy zleceniobiorca za granicą – konsekwencje na gruncie prawa polskiego 
oraz krajów UE.  

10:30 Przerwa kawowa 
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10:45 

Część druga 
3. Ubezpieczenie pracowników delegowanych – czyli zaświadczenie A1  

w codziennej praktyce, art. 12 czy 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenia wykonawcze:  

 pojęcie znacznej działalności gospodarczej;  

 zastępowalność pracowników delegowanych;  

 problemy w uzyskaniu zaświadczenia A1  
indywidualna działalność gospodarcza a zaświadczenie A1. 

4. Delegowanie cudzoziemców (m.in. obywateli Ukrainy, Rosji czy Białorusi)  
do krajów UE:  

 legalność pracy i pobytu delegowanych pracowników z krajów trzecich;  

 ubezpieczenie społeczne dla delegowanego cudzoziemca jako reguła specjalna; 

 zasady wydania zaświadczenia A1 – stawisko ZUS oraz MRPiPS; 

 ograniczenia czasowe i prawne delegowania cudzoziemców.  

5. Kary i sankcje – regulacje prawne i praktyczne przykłady w poszczególnych krajach UE 

oraz EOG  

12:30 Przerwa obiadowa 

13:00 

Część trzecia 
6. Opodatkowanie pracowników oddelegowanych oraz zysków przedsiębiorstwa  

w procesie świadczenia usług:  

 nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy;  

 pojęcie 183 dni pobytu a obowiązek podatkowy na rynku zagranicznym w zakresie 
wynagrodzeń pracowników delegowanych – obowiązki pracodawców pojęcie zakładu 
podatkowego – przykłady interpretacji zagranicznych organów skarbowych;  

 metody unikania podwójnego opodatkowania – jak rozliczać dochody uzyskane  
za granicą;  

 pojęcie „pracodawcy ekonomicznego” w praktyce zagranicznych organów podatkowych 
konsekwencje podatkowe;  

 pozostałe zobowiązania podatkowe w procesie świadczenia usług – m.in. podatek VAT, 
podatek budowlany, itp. pojęcie zakładu podatkowego – konsekwencje podatkowe.  

14:30 Zakończenie spotkania 

 
 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie. 


