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Potockich,

Delegowanie pracowników w kontekście zmian
prawnych i demograficznych we współczesnej Europie.
Rozpoczęcie konferencji

9.00 – 9.30

Rejestracja uczestników

9.30 – 9.45

Otwarcie konferencji
Konferencja

9.45 – 10.15

Wprowadzenie: Współczesność i przyszłość demograficzna Europy a migracje
pracownicze: przypadek Polski.
dr Paweł Kaczmarczyk (OBMF)
Przełom XX i XXI wieku zdominowała debata na temat dynamiki zmian demograficznych
i ich skutków dla przyszłości społeczeństw i gospodarek Europy i świata. Podczas gdy
jeszcze 40 lat temu zastanawiano się, jak radzić sobie z wizją globalnego przeludnienia,
dziś dominują rozważania na temat starzenia się demograficznego i jego trudnych do
przeszacowania skutków społeczno-ekonomicznych. Migracje zagraniczne są jedną ze
sfer, w których w oczywisty sposób uwidaczniać się będą przemiany demograficzne. Po
pierwsze, starzejące się populacje europejskie z dużym prawdopodobieństwem cechować
będzie rosnący popyt na pracę imigrantów. Po drugie, coraz większe znaczenie będą mieć
sektory usług opiekuńczych, już dziś przecież zdominowane przez cudzoziemców. Po
trzecie, pogłębiająca się różnica potencjałów demograficznych między krajami wysoko
i słabo rozwiniętymi stanowić będzie bodziec dla przepływów ludności. Polska to kraj
stosunkowo młody w sensie demograficznym, ale jednocześnie jeden z tych, które
w bliskiej perspektywie doświadczać będą dramatycznych efektów starzenia się
i niekorzystnych zmian demograficznych. Celem wprowadzenia jest wskazanie, jakie
będą relacje między tymi – w dużej mierze nieuniknionymi – zmianami a procesami
migracyjnymi.

10.15 – 11.30 I panel: Mobilność pracowników z i do Polski w świetle prawa i praktyki
UE: oczekiwania, wyzwania i kwestie praktyczne.
dr Agnieszka Chłoń – Domińczak (SGH), dr hab. Maciej Duszczyk (OBMF, WDiNP UW),
Moderacja: dr Paweł Kaczmarczyk (OBMF)
Polska od dziesięcioleci jest ważnym krajem na migracyjnej mapie Europy. Potwierdziły
to dobitnie masowe migracje okresu poakcesyjnego. Stopniowo rośnie też znaczenie
procesów imigracyjnych: pomimo tego, że skala imigracji jest wciąż daleko mniejsza niż
w krajach Zachodniej Europy, to jej znaczenie rośnie. Potwierdza to dynamika napływu

w ramach uproszczonej procedury zatrudniania cudzoziemców a także rosnące znaczenie
imigrantów w wybranych sektorach gospodarki. Celem panelu będzie diagnoza obecnej
sytuacji emigracyjnej i imigracyjnej Polski oraz próba sformułowania oczekiwań odnośnie
przyszłości. Zaproszeni goście przedstawią różne punkty widzenia – ekonomiczny,
demograficzny, politologiczny a także podejmą próbę krytycznego spojrzenia na teorię
i praktykę współczesnej polityki migracyjnej UE.
11.30 – 12.00 Przerwa kawowa
12.00 – 13.00 II panel: Debata w UE - zagadnienie dyrektywy wdrożeniowej do dyrektywy 96/71/WE,
stan prac.
Danuta Jazłowiecka (Parlament Europejski), zaproszenie skierowano również do
pracowników MPiPS
Delegowanie pracowników w ramach swobody świadczenia usług to jeden z filarów
rynku wewnętrznego, który sprzyja mobilności europejskich przedsiębiorstw. Szacuje się,
że rocznie około miliona pracowników jest delegowanych do pracy za granicą. Ponad 200
tys. z nich pochodzi z Polski.
Opracowywany aktualnie projekt dyrektywy wdrożeniowej w sprawie egzekwowania
dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług
w proponowanym obecnie kształcie uniemożliwi wielu firmom świadczenie swoich usług
na obszarze UE.
Dyrektywa nakłada na przedsiębiorców szereg nowych obowiązków, m.in. wymóg
tłumaczenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji dotyczącej delegowania
w miejscu świadczenia usług, konieczność wyznaczania osoby uprawnionej do negocjacji
w imieniu pracodawcy w państwie, do którego delegowani są pracownicy. Uchwalone
w Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) poprawki wprowadzają dodatkowo
obowiązek notyfikacji (zgłaszania) pracowników na pięć dni przed rozpoczęciem
delegowania. Wszystkie te zapisy negatywnie wpływają na elastyczność
i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw świadczących usługi za granicą.
Uczestnikom konferencji zostaną przekazane bieżące informacje na temat przebiegu prac
nad projektem Komisji Europejskiej w Parlamencie Europejskim i w Radzie Unii
Europejskiej.
13. 00 – 14.00 Lunch
14.00 – 16.00 III panel: Praktyczne aspekty delegowania pracowników
Mec. Richard Pietrzyk (Polska Izba Gospodarcza w Niemczech), zaproszenie
skierowano również do pracowników ZUS i MPiPS
Tematem kluczowym w dyskusji będą zmiany wprowadzone przez zaktualizowany
Praktyczny Poradnik: Ustawodawstwo mające zastosowanie do pracowników w Unii
Europejskiej (UE), Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) i Szwajcarii. Dokument
sporządzony przez Komisję Administracyjną przedstawia m.in. rozszerzającą
interpretację pojęcia „zastępowalności”, wskazanego w art. 12 ust. 1 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego jako element wykluczający delegowanie. Dotąd
zastępowalność uznawana była za zaistniałą w sytuacji, kiedy pracownik A z firmy X
jechał na miejsce pracownika B zatrudnionego w tej samej firmie. Nowa wersja
Praktycznego Poradnika wprowadza trzy kolejne reguły, kiedy zastępowalność ma
miejsce:

1. Pracownik A z firmy X, która ma siedzibę w kraju α jedzie na miejsce pracownika
B, który jest zatrudniony przez oddział firmy X w kraju β (zastępowalność
pracowników, którzy pracują dla jednej firmy, ale dla jej różnych oddziałów w
różnych krajach).
2. Pracownik A z firmy X, która ma siedzibę w kraju α jedzie na miejsce pracownika
B z firmy Y, która ma siedzibę w kraju α (zastępowalność pracowników, którzy
pracują dla różnych firm z tego samego kraju).
3. Pracownik A z firmy X, która ma siedzibę w kraju α jedzie na miejsce pracownika
B z firmy Y, która ma siedzibę w kraju β (zastępowalność pracowników
zatrudnionych w dwóch różnych firmach z dwóch różnych krajów).
Wprawdzie Praktyczny Poradnik Komisji Administracyjnej nie stanowi źródła prawa, ale
jest wiążący dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a rozpoczęcie jego stosowania będzie
miało bezpośrednie przełożenie na działalność polskich firm świadczących swoje usługi za
granicą. Odmówienie przez ZUS poświadczania formularzy A1 wiąże się z całkowitym
zablokowaniem delegowania pracowników.
Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość zadawania pytań. Celem tego panelu jest
wspólne poszukiwanie rozwiązania dla zaistniałej sytuacji.
Zakończenie konferencji
16.00 – 16.30 Podsumowanie konferencji
Po oficjalnej części zapraszamy uczestników konferencji na rozmowy z prelegentami w kuluarach

