
 
 

 

Program 

Delegowanie pracowników z Polski  

i krajów spoza Unii do Niemiec -   

przepisy niemieckie  
(zasady, przygotowania, formalności  

i obowiązki pracodawcy) 

Termin 

13.06.2019 

godz. 09.00-15.00, (obiad o 14.00 na zakończenie szkolenia,  

drugie śniadanie w trakcie szkolenia)  

Miejsce 

Sala Konferencyjna AHK Polska 
ul. Miodowa 14 / Warszawa 

 

 

Cel szkolenia 
 

Silna współpraca transgraniczna powoduje, że tematyka  

delegowania pracowników do Niemiec dotyczy zarówno firm  

polskich jak również firm międzynarodowych działających w  

naszym kraju. Pragniemy pomóc Państwu w tych działaniach i 

przedstawić najważniejsze założenie dotyczące delegowania pra-

cowników z Polski i Państw spoza Unii (w polskich realiach pracow-

ników ze wschodniej Europy) do Niemiec. Jest to tym istotniejsze, 

że nieprzestrzeganie niemieckich przepisów grozi sankcją nałożenia 

przez niemieckie służby celne (Zollverwaltung, Finanzkontrolle 

Schwarzarbeit) nawet 500.000 EUR grzywny. 

Podczas szkolenia postaramy się odpowiedzieć na wszystkie  

Państwa pytania i wątpliwości związane z danym tematem.  

 

Grupa docelowa 
 

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych niemieckimi 

regulacjami prawnymi dot. delegowania. Na szkolenie zapraszamy 

zarówno przedsiębiorców działających już na rynku niemieckim jak 

i rozważających taką działalność.  



 
 

 

Program szkolenia: 

 

I. Zasady delegowania pracowników do Niemiec 
 - podstawy prawne 
 - delegowanie / podróż służbowa / leasing personelu 

II. Przygotowanie, formalności i obowiązki 
  - zaświadczenia A1 i inne kwestie 
 - obowiązki zgłoszeniowe na terytorium Niemiec 
 - dokumentacja i kontrole  

III. Najważniejsze kwestie niemieckiego prawa pracy dla  
polskiego pracodawcy 
 - warunki pracy i płacy pracowników 
 - wynagrodzenie minimalne 
 - rozliczanie czasu pracy 
 - układy taryfowe i zbiorowe 
 - Soka-Bau i inne kwestie 

IV. Delegowanie obywateli Ukrainy na terytorium Niemiec 
 - możliwości prawne i wymagania formalne 

V. Podsumowanie i zakończenie 
 - albo: zatrudnianie bezpośrednio w Niemczech? 

 

 

Prelegent 

 

Dr. Dominik Wagner, LL.M. 
TIGGES Rechtsanwälte  

Zollhof 8  

40221 Düsseldorf  

Tel.: +49 211 8687-125  

wagner@tigges.legal  

www.tigges.legal 

Rechtsanwalt Dr. Dominik Wagner, LL.M. – niemiecki adwokat i partner 

w kancelarii TIGGES. Certyfikowany specjalista z zakresu prawa handlo-

wego i prawa spółek handlowych, jaki i międzynarodowego prawa go-

spodarczego z ponad 10 letnim doświadczeniem zawodowym. Istotny 

aspekt działalności Dr. Wagnera stanowi specjalizacja w zakresie polsko-

niemieckiego obrotu gospodarczego, w tym kompleksowa obsługa 

prawna i biznesowa polskich przedsiębiorstw działających na terenie 

Niemiec. Sędzią Sądu Koleżeńskiego działającego przy Polsko-Niemiec-

kiej Izbie Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska) oraz Prezydent między-

narodowego stowarzyszenia kancelarii gospodarczych International 

Commercial Law Alliance (ICLA). Absolwent Wydziału Prawa na Uniwer-

sytecie Zagłębia Ruhry w Bochum, a także Szkoły Prawa Polskiego jak i 

studiów podyplomowych Międzynarodowego Prawa Gospodarczego na 

Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (LL.M.). 

mailto:wagner@tigges.legal
http://www.tigges.legal/

