
 

 

KONFERENCJA 

Jak skutecznie delegować pracowników z Polski i krajów spoza 
Unii Europejskiej do Niemiec – wybrane procedury, nowe 
regulacje prawne, praktyczne wskazówki 
 

Termin 
28 listopada 2019 
godz. 10.00-16.00 (recepcja od 9.30)  

Miejsce 
Brain Embassy  
Al. Jerozolimskie 181 b, V piętro 
Warszawa 
 

 
Grupa docelowa 
Na konferencję zapraszamy osoby zainteresowane polskimi i niemieckimi regulacjami 
prawnymi dotyczącymi delegowania – zarówno przedsiębiorców działających już na rynku 
niemieckim, jak i rozważających taką działalność. 
 
O czym będzie mowa? 
Przedstawiciele polskich i niemieckich urzędów oraz praktycy z obu krajów odpowiedzą 
na pytania:  

• jakich procedur należy przestrzegać, by przejść pomyślnie kontrolę Zoll 
Finanzkontrolle Schwarzarbeit? 

• jak zgłaszać pracowników do SOKA-BAU? 

• jaki system zabezpieczenia społecznego ma zastosowanie do pracowników 
tymczasowo delegowanych do innego Państwa członkowskiego? 

• jak poprawnie rozliczyć składki i podatki? 

• jakie wymogi stawia niemiecki urząd skarbowy (Finanzamt)? 

• jakie formalności są wymagane wobec pracowników spoza UE? 
i wiele innych.  
 
Nasi prelegenci uwzględnią w swoich wystąpieniach nowe regulacje prawne wchodzące 
w życie w najbliższym czasie. W czasie konferencji postaramy się zapewnić Państwu 
możliwość indywidualnych konsultacji z wybranymi prelegentami (udział w podstolikach).  
Dodatkowo, po części prezentacyjnej odbędą się równolegle dwa warsztaty. 

 
Prelekcje będą prowadzone po polsku i po niemiecku z zapewnieniem tłumaczenia na język 
polski. Warsztaty odbędą się w języku polskim.  
 
Po zakończeniu części oficjalnej, od godziny 16:00, zapraszamy Państwa na get-together 
z innymi  uczestnikami konferencji. Pomieszczenia Brain Embassy są do Państwa dyspozycji 
do godziny 19:00. 

 



   

 

Program konferencji 

 
09.30  
10.00 
 

  
Recepcja, rejestracja uczestników 

10.00 
10.20 
 

 Delegowanie transgraniczne – wybrane procedury i odpowiedzialne instytucje 
-- Roland Fedorczyk | Dyrektor Prawo i Podatki | AHK Polska 

10.20 
10.50 

 Który system zabezpieczenia społecznego ma zastosowanie do pracowników 
tymczasowo delegowanych do innego państwa członkowskiego? 
-- Barbara Szczęsna i Aleksandra Chmielewska | Wydział Ubezpieczeń i Składek | 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
 

10.50 
11.20 
 

 Przebieg procesu kontroli prowadzony przez Finanzkontrolle Schwarzarbeit 
(FKS) 
-- Dirk Wesenberg | Generalzolldirektion (Generalna Dyrekcja Celna) 
 

11.20 
11.50 
 

 Delegowanie pracowników spoza UE – ubieganie się o stosowne zezwolenia 
-- Roland Fedorczyk | Dyrektor Prawo i Podatki | AHK Polska 

11.50 
12.20 

 Procedury zgłaszania dot. branży budowlanej i pracowników pracujących dla 
tej branży – tzw. postępowanie urlopowe w przypadku delegowania 
-- Stefanie Righi i Sara Beck | SOKA-BAU 
 

12.20 
12.50    

 Obowiązek podatkowy na terenie Niemiec, wymagania niemieckiego Urzędu 
Skarbowego (Finanzamt) 
-- Marcin Latarski | Prezes zarządu i doradca podatkowy Ecotaxes GmbH, Berlin 

 
12.50 
14.00  
   

  
Lunch 

14.00 
16.00    

 Warsztat I  
Praktyczne aspekty prawne delegowania pracowników – co zostanie po 
staremu, co się zmieni?  
Roland Fedorczyk i Eliza Oknińska | AHK Polska 

lub 
 
Warsztat II 
Rozliczanie podatków i składek na świadczenia społeczne w  przypadku 
delegowania do Niemiec 
Marcin Grześkowiak | DATEV 

   
Organizator zastrzega sobie ewentualne zmiany w programie lub zmiany osoby prowadzącej/prelegenta  
oraz miejsca konferencji przy większej niż zakładana ilości uczestników. 


