
PROGRAM 
seminarium KPB „UNI-BUD” w Kołobrzegu, 7-8 czerwca 2013 r. 

 
Wybrane aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe dotyczące działalności 

polskich firm oraz delegowania pracowników do krajów UE ze szczególnym 
uwzględnieniem rynku niemieckiego i norweskiego 

 
 
 
 

7 czerwca (piątek) – godz. 11.00 – 19.30 
 
1000 – 1100 – rejestracja uczestników, kawa powitalna 
 
1100 – 1115 – Otwarcie obrad: powitanie uczestników, wprowadzenie przez Barbarę  
                     Reduch-Widelską, Prezes Zarządu KPB „UNI-BUD” 
 
1115 – 1300 – RYNEK NIEMIECKI – część I 
 
1. Wybór formy prawnej działalności polskiego przedsiębiorstwa w Niemczech 

jako strategiczny element sukcesu przedsiębiorstwa 
 

REF. Prof. dr Heinz Moll, Doradca podatkowy w BM Partner w Düsseldorfie 
 
2. Aktualności na temat podatku od dochodu pracownika w zakresie: 

 prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego i kosztów podróży 
 dodatkowych kosztów utrzymania, itd. 

 

REF. Uwe Komm, Doradca podatkowy w BM Partner w Düsseldorfie 
 
1300 – 1400 – Lunch 
 
1400 – 1500 – RYNEK NIEMIECKI – część II 
 
3. Opodatkowanie wynagrodzenia za pracę w Niemczech 

 efekty oszczędności podatkowej oraz niebezpieczeństwa wynikające z 
przyznawania pracownikom świadczeń rzeczowych 

 praktyczne rady 
 

REF. Peter Neiss, Kierownik Urzędu Finansowego w Oranienburgu 
 
Moderacja i tłumaczenie wystąpień: Włodzimierz Jaśniak, Prezes Metalcoop 
Dusseldorf 
 
 
 
 



1500 – 1615 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW    
                  DELEGOWANYCH DO KRAJÓW UE I EOG 
 
1. Nowa wersja Praktycznego Poradnika „Ustawodawstwo mające zastosowanie 

do pracowników w UE, EOG i Szwajcarii 
 Delegowanie pracowników – wybrane zagadnienia  
 Wykonywanie pracy w dwóch lub kilku państwach członkowskich  

2. Tematy budzące w ostatnim czasie najwięcej kontrowersji, wątpliwości i obaw 
przedsiębiorców 
 problem znaczącej działalności i zastępowanie pracowników 
 aktualne zasady poświadczania formularzy A1 (podstawy prawne, 

orzecznictwo, stosowana praktyka) – przypadki wycofania formularzy A1 
 podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne  
 

REF. Anna Siwiecka, Ekspert z zakresu ubezpieczeń społecznych pracowników 
delegowanych 

 
1615 – 1630 – przerwa kawowa 
 
1630 – 1745 – RYNEK NORWESKI 
 
 

1. Perspektywy rynku norweskiego  
 Branża budowlana  
 Kontrakty podwykonawcze typu: produkcja – montaż 
 Kontrakty podwykonawcze dotyczące usług 
 Wynajem pracowników 

 Branża infrastrukturalna: drogi, koleje, tunele, mosty 
 Branża elektryczna, instalacyjna wod - kan 
 Branża stoczniowa i offshore 
 Wynajem pracowników 

 
2. Formalne zasady funkcjonowania polskich firm w Norwegii 

 podstawy prawne, wymagane warunki, rejestracja firmy 
 

3. Praktyczne aspekty funkcjonowania polskich firm w Norwegii 
 specyfika kulturowa, specyfika rynku, umowy zbiorowe, związku zawodowe 

 

REF. Katarzyna Ramberg, Prezes Novum Consulting w Oslo 
 
1745 – 1800 – Podsumowanie 
 
1800 – 1930 – Konsultacje indywidualne 
 
2000 – 2200 – Kolacja 
 
 



8 czerwca (sobota) – godz. 9.30 – 11.30 
 
930 – 1130 – NOWE TENDENCJE DOTYCZĄCE DELEGOWANIA  
                   PRACOWNIKÓW W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUG DO  
                   KRAJÓW UE, EOG I SZWAJCARII 
 
 

1. Projekt Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
egzekwowania Dyrektywy 96/71 WE dotyczącej delegowania pracowników w 
ramach świadczenia usług 
 stan prac 
 sytuacja polityczna w Parlamencie Europejskim 
 tendencje, terminy 

 

REF: Danuta Jazłowiecka, Posłanka do Parlamentu Europejskiego 
 

2. Dyskusja na temat skutków ewentualnego przyjęcia dyrektywy wdrożeniowej 
dla przedsiębiorców delegujących pracowników do krajów UE i EOG 

 

Z UDZIAŁEM: 
 

Danuty Jazłowieckiej, Posłanki do Parlamentu Europejskiego 
Jarosława Mąki, Dyrektora Departamentu Handlu i Usług w Min.Gospodarki 
Barbary Reduch-Widelskiej, Prezes Zarządu KPB „UNI-BUD, Warszawa 
UCZESTNIKÓW SEMINARIUM 
 
 

 


