
 

 

Program 
Rynek niemiecki dla polskich 
przedsiębiorców. Bezpieczeństwo prawne 
delegowania pracowników do pracy w 
Niemczech. Polskie i niemieckie prawo 
pracy. 
 
13.04.2018,  9:00 – 15:00 

 

Przerwy kawowe: 10:30 – 10:45 
Lunch: 12:30 – 13:30 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Podstawowe pojęcia w procesie oddelegowania pracowników do 
pracy w Niemczech według prawa polskiego i niemieckiego 
a. pracownik a własna działalność gospodarcza  

 definicje zatrudnienia 

 „pozorna samodzielna działalność gospodarcza”. 
Konsekwencje prawne i finansowe.  

 Kontrola Niemieckiego Federalnego Zakładu Ubezpieczeń 
Emerytalno-Rentowych 

 ustalenie statusu zgodnie z § 7a SGB IV (Clearingstelle) 
b. zagraniczna podróż służbowa a oddelegowanie pracowników w 

prawie polskim 

 definicje oraz istotne kryteria różnicujące podróżą 
służbową i oddelegowanie pracowników 

 zwolnienia podatkowe w podróży służbowej 
2. Specyfika delegowania pracowników do pracy w Niemczech 

 obowiązki pracodawcy związane z oddelegowaniem 
pracowników 

 niezbędna dokumentacja pracownika w miejscu pracy (AEntG, 
AÜG, MiLoG) 

 wybór prawa właściwego do zastosowania 

 kwalifikacje zawodowe 
3. Niemiecka ustawa o wynagrodzeniu minimalnym (MiLoG) 

 zakres stosowania oraz istotne wytyczne  

 znaczenie umów zbiorowych 

 obowiązek zgłoszenia dla określonych branż 

 proces zgłaszania online od 1 stycznia 2017 ((AEntG, AÜG, MiLoG, 
MiLoGMeldV)) 

4. Oddelegowanie pracownika za granicę a ubezpieczenia społeczne 

 Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego - 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
883/2004 (VO (EG) 883/2004): 



 

 

 ubezpieczenie społeczne tylko w jednym państwie 

 kryterium wyboru miejsca opłacania składek  

 szczególne zasady delegowania – wyjątek art. 12 
Rozporządzenia 

 warunki zastosowania prawa polskiego w dziedzinie 
ubezpieczeń społecznych w odniesieniu do pracownika 
delegowanego – zaświadczenie A1 

5. Kontrola pracodawcy oddelegowującego pracowników do pracy w 
Niemczech 

 podstawy i zakres kontroli  pracodawcy przez polskie urzędy 
(ZUS,  PIP, Urząd Skarbowy) 

 uprawnienia  oraz procedury kontrolne  urzędu celnego na 
terenie Niemiec 

 sankcje i kary; odpowiedzialność polskiego pracodawcy za 
nieprzestrzeganie przepisów dotyczących delegowania 
pracowników według prawa polskiego i niemieckiego 

6. Dyskusja. Pytania i odpowiedzi 
 
  



 

 

Trenerzy 

Krzysztof Bramorski, radca prawny 
 

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, studia 
prawnicze w Rheinische Friedrich-Wilhelms 
Universität w Bonn. Od 2001 r. radca prawny i 
członek wrocławskiej izby radców prawnych. 
Specjalista, autor wielu publikacji i wykładowca, w 
zakresie prawa gospodarczego, prawa 
podatkowego i prawa pracy. Doradca polskich i 
zagranicznych, w szczególności niemieckich, 
przedsiębiorców przy planowaniu i 

przeprowadzaniu projektów inwestycyjnych. Posiada duże doświadczenie w 
prowadzeniu projektów M&A oraz procesów prywatyzacyjnych i 
restrukturyzacyjnych. Biegle włada językiem niemieckim. 

Kai Hußmann, Rechtsanwalt 
 

Prawnik niemiecki, wpisany na listę prawników 
zagranicznych ORA we Wrocławiu. Ukończył studia 
prawnicze na Uniwersytecie w Mainz oraz w 
Gdańsku. Posiada bogate i wieloletnie 
doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów na 
rynku niemieckim, w szczególności w zakresie prawa 
pracy, prawa inwestycyjnego, prawa spółek, prawa 
gospodarczego. Jest uznanym specjalistą w zakresie 

prawa bankowego i rynku kapitałowego. Doradza w obszarze polsko-
niemieckiego obrotu gospodarczego: opracowuje strategie inwestycyjne i 
prowadzi pełną obsługę prawną polskich inwestorów w Niemczech. Partner w 
Kancelarii KPA Rechtsanwälte – kancelarii partnerskiej BSO Prawo & Podatki. 
Włada językiem niemieckim, angielskim oraz polskim. 

 

 

 

BSO Prawo & Podatki jest kancelarią prawną o międzynarodowym zasięgu, 
specjalizującą się w kompleksowym doradztwie prawnym i podatkowym dla 
przedsiębiorców krajowych i zagranicznych. Wprowadzamy inwestorów na 
rynek polski, obsługujemy bieżącą działalność przedsiębiorstw, 
opracowujemy koncepcje i towarzyszymy w realizacji projektów krajowych i 
transgranicznych. Szczególną grupę naszych Mandantów stanowią firmy 
wywodzące się, powiązane, bądź współpracujące z krajami 
niemieckojęzycznymi, głównie z Niemcami i Austrią. 
 

BSO Outsourcing świadczy szeroki zakres usług rachunkowości finansowej i 
płacowej połączonej z bieżącym doradztwem podatkowo-księgowym. 
Oferujemy prowadzenie ksiąg rachunkowych firm oraz obsługę kadrowo-
płacową zgodnie z polskimi przepisami, w sposób umożliwiający 
raportowanie również według wymagań grup kapitałowych, zarówno 
polskich jak i zagranicznych. Opracowujemy niezbędną i wymaganą 
przepisami dokumentację księgową i podatkową. W ramach usług 
proponujemy jednorazowe lub okresowe audyty zewnętrzne, obejmujące 
sprawdzenie prawidłowości rozliczeń podatkowo-księgowych. 

 

Kontakt: 

BSO Prawo & Podatki | ul. Rzeźnicza 32-33, II p. | 50-130 Wrocław 
tel. +48 71 346 70 70 | e-mail: wroclaw@bramorski.com 
www.bramorski.com 

http://www.bramorski.com/


 

 

 

Karta zgłoszenia i warunki 
udziału 
Rynek niemiecki dla polskich 
przedsiębiorców. Bezpieczeństwo prawne 
delegowania pracowników do pracy w 
Niemczech. Polskie i niemieckie prawo pracy. 

01.03.2018 / Sala Konferencyjna AHK Polska / 
Pl. Solny 20 / Wrocław 

 

imię i nazwisko_____________________________________________ 

stanowisko________________________________________________ 

firma_____________________________________________________ 

dokładny adres_____________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

tel_______________________e-mail___________________________ 

fax ______________________NIP_____________________________ 

 

 Firma członkowska AHK Polska (630 PLN) + 23% VAT 

 Firma nie-członkowska AHK Polska (900 PLN) + 23% VAT 

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, lunch oraz przerwy kawowe. 

Zgłoszenie prosimy przesyłać na nasz adres 
e-mail: bausbiter@ahk.pl do dnia: 26.02.2018 

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja wyłącznie pisemnie do dnia 
26.02.2018.Po tym terminie obciążymy Państwa pełnymi kosztami 
uczestnictwa. Do dn. 27.02.2018 uczestnicy otrzymają pisemne 
potwierdzenie udziału w szkoleniu. AHK Polska zastrzega sobie prawo 
do zmian w programie szkolenia lub zmiany terminu. Informacja 
telefoniczna pod numerem: +48 71 79 48 335/337 

 

data_______________________podpis_______________________ 
bso 


