
 

 

WENDLER  TREMML 

RECHTSANWÄLTE  

 

Szkolenie 

Transgraniczne użyczanie 
pracowników do Niemiec po wejściu 
w życie zmian ustawy o użyczaniu 
pracowników (AÜG) – stosowanie 
nowych regulacji w praktyce 
 
 

Termin 

11.10.2018 

godz. 11.00-15.00, obiad o 12.30  

Miejsce 

Sala Konferencyjna AHK Polska 
ul. Miodowa 14 / Warszawa 

 

 
Cel szkolenia i grupa docelowa 

Szkolenie skierowane jest do polskich firm, które posiadają  

zezwolenie na użyczanie pracowników w Niemczech i użyczają 

(albo zamierzają użyczać) swoich pracowników transgranicznie 

użytkownikom z siedzibą w Niemczech. W dniu 01.04.2017 roku 

weszły w życie bardzo istotne zmiany ustawy o użyczaniu 

pracowników (niem. Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, AÜG). 

Dotyczą one przede wszystkim ograniczenia czasu użyczenia 

pracownika danemu użytkownikowi do okresu maksymalnie 18 

miesięcy oraz obowiązku przyznania pracownikowi 

tymczasowemu mimo stosowania układów zbiorowych pracy 

branży pracy tymczasowej najpóźniej po upływie 9 miesięcy 

użyczania takiego samego wynagrodzenia, jakie otrzymują 

porównywalni pracownicy w zakładzie użytkownika (equal pay). 

Zmiany te dotyczą bezpośrednio także zagranicznych firm 

użyczających swoich pracowników transgranicznie użytkownikom 

z siedzibą w Niemczech, gdyż również dla nich w pełni obowiązuje 

niemiecka ustawa o użyczaniu pracowników. Szkolenie ma na celu 

zapoznanie się przez firmy użyczające pracowników z nowymi 

przepisami, które obowiązują w Niemczech od dnia 01.04.2017 

roku, oraz uzyskanie praktycznych wskazówek odnośnie 

stosowania nowych regulacji w ramach prowadzonej przez nie 

transgranicznej działalności. 
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Program 
I. Zasady transgranicznego użyczania pracowników przez polskie 

przedsiębiorstwo użytkownikom  z siedzibą w Niemczech  

 

1. Obowiązek posiadania  zezwolenia 

2. Obligatoryjne obowiązywanie ustawy o użyczaniu pracowników 

(niem. Arbeitnehmerüberlassungsgesetz) 

3. Zasada równego traktowania (equal treatment, equal pay) 

4. Odstępstwa od zasady równego traktowania poprzez 

zastosowanie układów zbiorowych pracy branży pracy 

tymczasowej (niem. Tarifverträge der Zeitarbeit ) 

 

II.  Zmiany ustawy o użyczaniu pracowników (niem. 

Arbeitnehmerüberlassungsgesetz) 

 

1. Główne założenia wprowadzonych  zmian  

2. Uwzględnienie okresów użyczania przed wejściem  

w życie nowych przepisów 

3. Nowe przepisy dotyczące użyczania pracowników  i ich wpływ 

na bieżącą działalność przedsiębiorstw użyczających 

pracowników transgranicznie do Niemiec 

a.    ograniczenie okresu użyczania do 18 miesięcy 

 

 

 

 

b. equal pay po 9 miesiącach użyczania / wyjątki  

w przypadku obowiązywania układu zbiorowego pracy branży 

pracy tymczasowej o taryfowym dodatku branżowym /niem. 

Branchenzuschlagstarifvertrag/ 

c. Zakaz  „ukrytego“ użyczania - brak ochrony nawet  

w przypadku posiadania zezwolenia na użyczanie 

pracowników 

d. sprzeciw pracownika użyczanego (brak możliwości 

narzucenia nowego pracodawcy z mocy ustawy) – zaostrzone 

wymogi 

 

III. Dyskusja / indywidualne pytania uczestników 
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Prelegent 

 

Beata Donay (ur. Kośny) ukończyła prawo 
na Uniwersytecie w Kolonii. Od roku 2004 
jest dopuszczona do zawodu adwokata. 
W tym samym roku podjęła ona też 
działalność w kancelarii WENDLER 
TREMML.   
Pani Mecenas Donay zajmuje się głównie 
obsługą prawną przedsiębiorstw 
realizujących przedsięwzięcia gospodarcze 
za granicą, w szczególności obsługą prawną  

polskich przedsiębiorstw w ramach ich działalności na rynku 
niemieckim. Spektrum doradztwa obejmuje obok wszelkich kwestii 
prawa pracy i delegowania pracowników przede wszystkim doradztwo 
w zakresie prawa budowlanego, a także obsługę prawną  
w związku z tworzeniem oddziałów i spółek-córek w Niemczech, poza 
tym specjalizuje się w międzynarodowym prawie handlowym, prawie 
spółek handlowych oraz w prawie dotyczącym użyczania 
pracowników. 

 

 
 
Kancelaria WENDLER TREMML zajmuje się od ponad 20 lat obsługą 
prawną przedsiębiorstw z Europy Środkowej i Wschodniej. 
Specjalizacją kancelarii jest polsko-niemiecki obrót prawny.  
Głównym obszarem działalności kancelarii jest doradztwo w zakresie 

zakładania i rozbudowy działalności gospodarczej w Niemczech i innych 

krajach Unii Europejskiej. Poprzez współpracę ze spółką rewidentów 

gospodarczych i radców podatkowych jak również poprzez współpracę 

z międzynarodową siecią kancelarii partnerskich – Geneva Group 

International (GGI) – kancelaria zapewnia wszechstronną obsługę 

prawną z uwzględnieniem większości światowych systemów prawnych. 

Do grona klientów kancelarii należy wiele polskich przedsiębiorstw 

prowadzących działalność gospodarczą na skalę międzynarodową. 

Kontakt 
40470 Düsseldorf  
Mörsenbroicher Weg 200  
Tel.: +49 (0) 211 / 66 96 67-0  
Fax.: +49 (0) 211 / 66 96 67 66  
e-mail: BDonay@wendlertremml.de 

www.wendlertremml.de 
www.entsenderecht.de 
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