
„Twoje życie zależy od ludzi jakich spotkasz i od seminariów  
w jakich weźmiesz udział” 

 
 

Z  A  P  R  O  S  Z  E  N  I  E  

na seminarium szkoleniowe 22-23 listopada 2019 r.  
Warszawa, Hotel InterContinental 

 

 
Szanowni Państwo, 
 

w imieniu Rady Nadzorczej i Zarządu oraz znakomitych Prelegentów serdecznie zapraszam 
Członków, Partnerów i Wszystkich zainteresowanych na ostatnie w tym roku seminarium szkoleniowe 
organizowane w ramach cyklu „Praktyczne aspekty transgranicznego świadczenia usług w świetle 
wprowadzonych i planowanych zmian prawa w UE ze szczególnym uwzględnieniem rynku 
niemieckiego”. Istotne zmiany wprowadzone do europejskiego systemu prawnego i wdrożone  
w ostatnim czasie w poszczególnych krajach, w tym na rynku niemieckim, skłoniły  
nas do podsumowania w/w cyklu szkoleń na listopadowym spotkaniu w Warszawie.  
 
I tak 22 listopada br. przedstawimy Państwu m.in. następujące tematy:  

1. Syntetyczne podsumowanie zmian wprowadzonych przez Parlament Europejski  minionej 
Kadencji i perspektywy na rok 2020 i lata dalsze: 

▪ nowe zasady delegowania pracowników od 30 lipca 2020 r. (dyrektywa 2018/957/UE); 
▪ powołanie Europejskiego Urzędu ds. Pracy ELA; 
▪ koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego – rewizja rozporządzeń PE i Rady: 

883/2004 i 987/2009 – co może się zmienić w nowej Kadencji PE? 
▪ wnioski i rekomendacje dla eksporterów usług. 

 
2. Rynek niemiecki w praktyce i wybrane aspekty prawne i podatkowe, w tym m.in.: 

▪ stosowanie polskiego i niemieckiego prawa pracy dla pracowników delegowanych  
- opodatkowanie wynagrodzeń;  

▪ praca tymczasowa, outsourcing, opodatkowanie samozatrudnionych; 
▪ alternatywne formy zatrudnienia i delegowania po wejściu nowych regulacji; 
▪ prawo pracy, podatki – studia przypadków, orzecznictwo, najczęściej popełniane błędy 

i problemy firm; 
▪ kontrakty w branży budowlanej. 

 
3. Ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych – stan aktualny, perspektywy.  

 
W charakterze Prelegentów wystąpią znakomici Eksperci z Polski i z Niemiec: mecenas  

Katarzyna STYRNA-BARTMAN – specjalista z zakresu europejskiego prawa pracy i delegowania 
pracowników ze szczególnym uwzględnieniem rynku niemieckiego – i znani już Państwu – mecenas 
Georg EGKIERT i Pani Anna SIWIECKA. 

 
Szczegółowy program prześlemy Państwu w najbliższym czasie, gdyż pracujemy  

nad nim z Prelegentami do ostatniej chwili tak, aby zapewnić Państwu jak „najświeższe” informacje. 
Dlatego też  zwracam się do Państwa o przesyłanie pytań, tematów, problemów, które chcielibyście 
jeszcze włączyć do programu seminarium a my postaramy się uwzględnić Wasze postulaty. 

 
Z pozdrowieniami 

 
Barbara Reduch-Widelska 

Prezes Zarządu KPB „UNI-BUD” 


