
     
   

 

Konferencja online 

Delegowanie do Niemiec 

nowe regulacje prawne, delegowanie 
pracowników z UE i z krajów spoza UE, 
rozliczanie wynagrodzeń – case study 
 

 
Termin 
 

07.09.2020, online 
godz. 10:00 – 15:30 
(przerwa & sesje pytań i odpowiedzi) 
 

Opis 
 
W czasie konferencji online postaramy się zapewnić Państwu możliwość 

zadawania pytań w sesji Q&A. 

Prelekcje będą prowadzone po polsku. 

 

Program 
 

godz. 10:00 – 11:15 
 
I. Nowe regulacje prawne dotyczące delegowania pracowników do 

Niemiec, mec. Adriana Grau 

Niemiecki Bundestag uchwalił nowe przepisy dotyczące delegowania 

pracowników do Niemiec, które wejdą w życie 30.07.2020. Ustawa 

wdrażająca nową Dyrektywę będzie zawierać następujące nowe ważne 

przepisy: 

• Regulacje dotyczące wynagrodzenia pracowników delegowanych 

• Regulacje dot. kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia 

• Ochrona pracowników delegowanych na 12/18 miesięcy do Niemiec 

Podczas naszej konferencji będziemy już mieli pierwsze doświadczenia 

dotyczące egzekwowania tych przepisów. Chcielibyśmy poinformować 

Państwa o istotnych zmianach prawnych, abyście mogli Państwo 

dostosować się do zmienionych warunków dotyczących 

długoterminowego delegowania pracowników. 

 



     
   

 

godz. 11.30 – 12.00 

II. Delegowanie pracowników spoza UE – ubieganie się o stosowne 

zezwolenia, Roland Fedorczyk, LL.M., Dyrektor Działu Prawo i Podatki, 

AHK Polska 

godz. 13.00 – 15.30 

III. Rozliczanie wynagrodzeń w przypadku długoterminowego 

delegowania transgranicznego – case study, Marcin Grześkowiak 

W trakcie wykładu na przykładzie zaczerpniętym z praktyki zawodowej 

zostaną omówione zagadnienia podatkowe i ubezpieczeniowe związane 

z oddelegowaniem pracownika – kiedy i jak dzielić wynagrodzenie na 

część opodatkowaną zagranicą i część opodatkowaną wyłącznie w kraju, 

jak traktować świadczenia uboczne (zapewnienie noclegów, pokrycie 

kosztów podróży), jak  postępować w sytuacji urlopu bądź choroby 

oddelegowanego pracownika, jaki wpływ na rozliczenia podatkowe 

wywiera Konwencja Wielostronna MLI nakładająca się na umowy o 

unikaniu podwójnego opodatkowania? Dodatkowo poruszone zostaną 

także takie aspekty związane z działalnością pracodawcy jak np. ryzyko 

powstania zagranicznego zakładu wskutek oddelegowania pracownika. 

IV. Q&A – Pytania i Odpowiedzi 

Organizator zastrzega sobie ewentualne zmiany w programie lub zmiany osoby 
prowadzącej/prelegenta.  

 

Prelegenci 
 

mec. Adriana Grau 

GRAU Rechtsanwälte LLP jest niemiecką kancelarią oferującą 

wyspecjalizowaną obsługę prawną przedsiębiorstw w prawie: 

handlowym, w szczególności prawie spółek, prawie pracy oraz w prawie 

własności przemysłowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb 

zagranicznych przedsiębiorstw, które eksportują do Niemiec lub prowadzą 

w Niemczech działalność gospodarczą. 

Roland Fedorczyk  

LL.M., studiował prawo niemieckie i polskie w Hanowerze i Krakowie ze 

szczególnym uwzględnieniem międzynarodowego prawa gospodarczego i 

publicznego prawa gospodarczego. 

Przez całe życie zawodowe pracował wyłącznie w obszarze 

transgranicznych transakcji biznesowych i prawnych między Niemcami 

a Polską. Najpierw jako prawnik w Berlinie z naciskiem na niemieckie 

i polskie prawo pracy, następnie jako kierownik w Agencji Rozwoju 

Gospodarczego Republiki Federalnej Niemiec w Bonn (GTAI), a od ponad 

czterech lat jako Dyrektor Działu Prawo i Podatki w AHK Polska. Wykłada 



     
   

 

prawo gospodarcze w Szkole Prawa Niemieckiego Uniwersytetu 

Warszawskiego. 

Doradza przede wszystkim średnim firmom z Niemiec przy ich 

przedsięwzięciach biznesowych w Polsce, w zakresie obsługi prawnej 

pracowników delegowanych (globalna mobilność), rozwoju sprzedaży i 

zakładania firm w Polsce. 

Marcin Grześkowiak | DATEV 

 
Marcin Grześkowiak jest polskim doradcą podatkowym (nr wpisu 11419), 

absolwentem ekonomii Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we 

Frankfurcie nad Odrą, gdzie następnie pracował jako asystent na katedrze 

Rachunkowości i Opodatkowania Przedsiębiorstw. Praktyczne 

doświadczenie zawodowe w doradztwie podatkowym zdobywał, pracując 

dla niemieckiej spółdzielni doradców podatkowych DATEV z Norymbergi 

oraz w międzynarodowej spółce doradztwa podatkowego TPA Horwath 

Sztuba Kaczmarek w Warszawie. Obecnie prowadzi własną kancelarię, 

specjalizując się w problematyce międzynarodowego prawa 

podatkowego. Jest współautorem polskich i niemieckich książek oraz 

artykułów o tematyce związanej z prawem podatkowym oraz 

zarządzaniem kancelarią doradcy podatkowego. 

 

DATEV 

DATEV.pl jest wiodącym dostawcą rozwiązań informatycznych głównie dla 

firm międzynarodowych (m.in. programy finansowo-kadrowe dla spółek 

polsko-niemieckich), biegłych rewidentów, biur rachunkowych oraz 

doradców podatkowych. Ponad 50 lat na rynkach europejskich oraz 

kilkunastoletnie doświadczenie w sprzedaży i wdrożeniach systemów IT na 

rynku polskim i pozwoliło nam na wypracowanie oferty dostosowanej do 

indywidualnych potrzeb biznesowych. 

Dla naszych Klientów staramy się być nie tylko dostawcą oprogramowania, 

ale przede wszystkim partnerem.  

W naszej współpracy ze spółkami międzynarodowymi działającymi na 

rynkach polskim i niemieckim podstawą jest nasze szerokie doświadczenie 

w doborze i wdrażaniu oprogramowania do zarządzania 

przedsiębiorstwem na obu tych rynkach. 

 

 
 
 


