
 
 

PROGRAM SEMINARIUM  

KPB UNI-BUD 
 

8 marca 2019 r., Hotel Holiday Inn Warsaw City Centre 
 

 

10.30 – 11.00 - Rejestracja Uczestników, kawa powitalna 
 

11.00  – 13.00 

I. WPROWADZENIE 

1. Oddelegowanie: podróż służbowa, odesłanie – podobieństwa i różnice. 

2. Swobodny przepływ pracowników i swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej: 

➢ Dyrektywa 96/71 – obowiązek stosowania regulacji wewnętrznych państwa, w którym 

wykonuje pracę pracownik; 

➢ Dyrektywa wdrożeniowa 2014/67/EU – przepisy wykonawcze do dyrektywy 96/71  

– obowiązujące od czerwca 2016 r.; 

➢ Dyrektywa 2018/957 – wprowadzająca od 2020 r. do dyrektywy 96/71 zasadę „taka sama 

płaca, za taką samą pracę”. 
 

REF: Mariusz Makowski, Doradca podatkowy, Trener, Wykładowca akademicki, Ekspert  

w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych przez Polaków za granicą oraz przez 

cudzoziemców w Polsce , Warszawa 

 

 

13.00  – 14. 00 - Lunch 

 

14.00  – 16. 00 

II. PRACOWNICY DELEGOWANI – ŚWIADCZENIA DODATKOWE, 

PODATKI: 

1. Problematyczne świadczenia otrzymywane przez pracowników oddelegowanych  

za granicę: 

➢ Podróż służbowa – diety i inne świadczenia, ryczałty dla kierowców; 

➢ Zakwaterowanie – kontrowersje związane z ustaleniem czy stanowi ono przychód dla 

pracownika czy nie; 

➢ Zwrot kosztów przeniesienia służbowego. 

2. Zastosowanie przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania: 

➢ Miejsce zamieszkania; 

➢ Zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych – czyli nie  

tylko 183 dni; 

➢ Zasady dotyczące opodatkowania innych kategorii dochodów otrzymanych przez  

osoby delegowane. 

3. Delegowanie cudzoziemców do innych państw – wybrane problemy.  

 

REF: Mariusz Makowski, Doradca podatkowy; Warszawa 

 



 
 

 

 

 

16.00  – 16.30 – Przerwa kawowa 

 
 

16.30  – 18.00 

III. PRACOWNICY DELEGOWANI - UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 

1. Koordynacja systemów ubezpieczeniowych w Unii Europejskiej – prace UE nad „rewizją” 

rozporządzeń dotyczących ubezpieczeń społecznych pracowników delegowanych; 

2. Ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych – studia przypadków, pytania  

i odpowiedzi /zgodnie ze zgłoszeniami od przedsiębiorców/.  

 

REF: Anna Siwiecka, Ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych pracowników 

delegowanych, Warszawa 
 

               

18.00  – 18.30 – Transfer z hotelu do Teatru Sabat, ul. Foksal 16 

 

18.30  – 19.30 – Drink powitalny, Kolacja 

 

19.30  – 21.30 – Spektakl „ Lata 20, lata 30” – w nowej odsłonie. 

 

 

 


