
Enterprise Europe Network 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie 

tel. (17) 860 57 45/52/61 

e-mail:een@wsiz.edu.pl 

http://www.een.wsiz.pl/ 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 
Szanowni Państwo, 

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy, że: Państwa adres i dane są bezpieczne w naszej bazie danych, nie wykorzystujemy danych osobowych w celach 

innych niż przewidziane przepisami prawa, nie sprzedajemy Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom, przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne - w celu prowadzenia korespondencji 
email i dbamy o ich bezpieczeństwo, w każdej chwili przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania 

zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego -Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów (dalej „WSIiZ”). Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia 
lub wątpliwości dotyczące ochrony Państwa danych i ich przetwarzania, prosimy o kontakt pod adresem: rodo@wsiz.rzeszow.pl oraz iod@wsiz.rzeszow.pl 

 

PROGRAM SZKOLENIA 

„DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW W ROKU 2021 -  

 Z UWZGLĘDNIENIEM  ZMIAN DYREKTYWY (96/71/WE) ORAZ SKUTKAMI BREXITU” 

 

23 MARCA 2021 r. 

SZKOLENIE ON - LINE 

GODZ.: 10:00-13:00 

CEL SZKOLENIA 

 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi delegowania 

pracowników oraz świadczenia usług przez polskie firmy na rynkach zagranicznych. Omówione zostaną 

wymogi i procedury związane z delegowaniem pracowników do wybranych krajów. Podczas szkolenia zostaną 

również przedstawione spowodowane Brexitem zmiany w zakresie delegowania pracowników i opodatkowania, 

do których muszą się dostosować eksporterzy i inni przedsiębiorcy działający na rynku brytyjskim.  

 

PROWADZĄCY 

 

Szkolenie poprowadzi Pan Łukasz Żak z firmy „ŻAK LEGAL SUPPORT OFFICE” – prawnik, specjalista ds. 

prawa gospodarczego, od wielu lat specjalizujący się w tematyce prawa pracy, transgranicznego świadczenia 

usług, współpracy zagranicznej przedsiębiorstw oraz w zakresie prawa gospodarczego. 

 

10:00 - 10:05 

 

Powitanie uczestników szkolenia 

 

10:05-13:00 

 

1. Regulacje dotyczące delegowania pracowników po 30 lipca 2020 r. – zakres i znaczenie dla 

przedsiębiorców świadczących usługi na rynkach krajów Unii Europejskiej. 

 

2. Wdrożenie zmian dotyczących delegowania pracowników na przykładzie prawa niemieckiego – 

warunki pracy i wynagrodzenia, delegowanie długoterminowe.   

 

3. Wymagania administracyjno – prawne w procesie delegowania pracowników w wybranych krajach UE 

(Niemcy, Szwecja, Holandia). 

 

4. Kluczowe dokumenty w procesie transgranicznego świadczenia usług i delegowania pracowników 

w kontekście kontroli przedsiębiorcy.  

 

5. Kwalifikacja zagranicznych wyjazdów pracowniczych – delegowanie/ podróż służbowa.  

 

6. Opodatkowanie pracowników delegowanych w kontekście likwidacji ulgi abolicyjnej.  

 

7. BREXIT – zmiany w procesie delegowania pracowników / ubezpieczenie społeczne/ podatki/ warunki 

wjazdu i pobytu. 

 

8. Pytania i odpowiedzi. 

 

W trakcie szkolenia on – line przewidziana jest krótka przerwa 
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