
 

 

 
 

Webinarium 
 

Nowe zasady delegowania pracowników za granicę od 30 lipca 2020 r.  
Aspekty administracyjne, prawa pracy oraz podatkowe i ubezpieczenia społecznego. 

 
1 października 10:00-13:00 

 
Program spotkania 

 

1. Nowe warunki delegowania pracowników do krajów UE po 30 lipca 2020 r.  
 

 Postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 
czerwca 2018 r. zmieniającej dyrektywę 96/71/WE, dotyczącą delegowania pracowników 
w ramach świadczenia usług. 

 

 Nowe zasady określania warunków pracy oraz wynagrodzenia pracowników   
delegowanych – przykłady wdrożenia zmian w regulacjach, dotyczących delegowania  
pracowników w krajach UE.  

 

 Delegowanie długookresowe (12 miesięcy). Zasady kumulacji, konsekwencje prawne oraz 
podatkowe.  

 

 Wpływ nowych regulacji na koszty realizacji usług polskich przedsiębiorstw. Wybór 
właściwych modeli delegowania.  

 
 

2. Proces realizacji usług w krajach UE – jak uniknąć kar i bezpiecznie delegować 
pracowników. 
 

 Warunki świadczenia pracy przez pracowników delegowanych (m.in. w czasie trwania 
pandemii wirusa Covid -19) w wybranych krajach członkowskich.  
 

 Umowa o pracę – prawo polskie czy innego kraju UE? 
 

 Podróż służbowa czy delegowanie? Kryteria rozstrzygające, konsekwencje podatkowe 
i ubezpieczeniowe na gruncie prawa polskiego, na przykładzie orzecznictwa, a także 
praktyki organów administracji skarbowej oraz ubezpieczenia społecznego. 
 

 Transport i zakwaterowanie – problematyka podatkowa na przykładzie  orzecznictwa oraz 
praktyki organów administracji skarbowej, a także ubezpieczenia społecznego.  
 

 Pracownik czy zleceniobiorca za granicą?  Konsekwencje na gruncie prawa polskiego oraz 
krajów UE. 
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3. Ubezpieczenie pracowników delegowanych, czyli zaświadczenie A1 w codziennej 
praktyce, art. 12 czy 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 
883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego oraz rozporządzenia wykonawcze. 
 

 Pojęcie znacznej działalności gospodarczej – problemy z uzyskaniem zaświadczenia A1. 
 

 Zastępowalność pracowników delegowanych w kontekście kontraktów długoterminowych. 
 

4. Delegowanie cudzoziemców (m.in. obywateli Ukrainy, Rosji czy Białorusi) do krajów 
UE. 
 

 Legalność pracy i pobytu delegowanych pracowników z krajów trzecich. 
 

 Ubezpieczenie społeczne dla delegowanego cudzoziemca jako reguła specjalna. Warunki 
wydania zaświadczeń A1 – interpretacje organów administracyjnych oraz minerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
 

 Ograniczenia czasowe i prawne. 
 
 

5. Opodatkowanie pracowników oddelegowanych oraz zysków przedsiębiorstwa 
w procesie świadczenia usług. 
 

 Nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy.  
 

 Pojęcie 183 dni pobytu, a obowiązek podatkowy na rynku zagranicznym w zakresie 
wynagrodzeń pracowników delegowanych. Obowiązki pracodawców pojęcie zakładu 
podatkowego – przykłady interpretacji zagranicznych organów skarbowych.  

 

 Problemy w rozliczeniach rocznych pracowników delegowanych, czyli jak uniknąć pułapki 
podwójnego podatku. 

 

 Pojęcie „pracodawcy ekonomicznego” w praktyce zagranicznych organów podatkowych, 
a konsekwencje podatkowe.  
 

 Pozostałe zobowiązania podatkowe w procesie świadczenia usług, m.in. podatek VAT, 
podatek  budowalny i inne.  

 

 Pojęcie zakładu podatkowego i konsekwencje podatkowe. 
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Trener: Łukasz Żak 

Prawnik, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z transgranicznym świadczeniem usług 

i delegowaniem pracowników, zatrudnianiem cudzoziemców, prawem pracy oraz 

międzynarodową współpracą przedsiębiorstw. 

Przez ponad 15 lat zaangażowany w działania wspierające rozwój i innowacyjność polskich 

przedsiębiorstw na rynku europejskim. Świadczy specjalistyczne usługi doradcze oraz 

szkoleniowe w zakresie przygotowania efektywnych strategii rozwoju firmy, a także modeli 

biznesowych zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym, transgranicznego świadczenia 

usług czy procedur legalnego zatrudniania cudzoziemców. W ciągu ostatnich 15 lat 

przeprowadził ponad 300 szkoleń w swojej specjalizacji.  

Współpracownik Kongsberg Maritime Poland na stanowisku - Workers Mobility Legal and Tax 

Advisor, współpracownik w Jakubowski - Niecko Kancelaria Radcy Prawnego i Adwokata Sp. k., 

Ekspert ds. współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw w Związku Pracodawców Pomorza 

Zachodniego, aktywny członek Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego. Ekspert i doradca 

w licznych inicjatywach oraz projektach, wspierających polskie przedsiębiorstwa w rozwoju 

krajowym i zagranicznym w 2017 r. Członek powołanego przez Ministra Infrastruktury 

i Budownictwa zespołu, pracującego przy pilotażowym projekcie, związanym z działaniem 

polskich przedsiębiorstw budowlanych na szwedzkim rynku budownictwa mieszkaniowego.  

 


