
 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOLENIA 
uzupełniony należy wysłać do: 

 

Balduin Pfnür & Partner 
Fax: +49 3581 767410 

lub skan 
E-Mail: goerlitz@balduin-pfnuer.de 

(w temacie wiadomości proszę wpisać „szkolenie“) 

 
 

� Tak, wezmę udział w szkoleniu 
 

Płaca minimalna w Niemczech 
 

Warszawa 
Hotel Marriott 

 

19.03.2015 
godz. 10.00-16.30 

 

 

� Tak, wezmę udział w szkoleniu 
 

Płaca minimalna w Niemczech 
 

Katowice 
Hotel Novotel Katowice Centrum 

 

16.04.2015 
godz. 10.00-16.30 

 

� 1 osoba – 325,00 € netto 
� 2 osoby – 600,00 € netto 

� 1 osoba – 325,00 € netto 
� 2 osoby – 600,00 € netto 

Zgłoszenia prosimy przesyłać 
najpóźniej do dnia 12.03.2015. 

Zgłoszenia prosimy przesyłać 
najpóźniej do dnia 12.04.2015. 

Ilość miejsc ograniczona! 
O możliwości uczestnictwa w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń! 

 
1. Nazwisko, Imię:   

2. Nazwisko ,Imię:   

Firma:   

Adres:   

   

NIP UE:   

Tel.:   

Fax:   

E-Mail:   

Data, podpis:   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Płaca minimalna w Niemczech 
Szkolenie dla managerów przedsiębiorstw transportowych 

 
 

 
 

Warszawa 19.03.2015 

Katowice 16.04.2015 

 
 

www.balduin-pfnuer.de/pl 
 
 



 

 

 
  

Płaca minimalna w Niemczech 
Szkolenie dla managerów przedsiębiorstw transportowych 

 

Od dnia 1 stycznia 2015 roku Niemiecki Rząd wprowadził obowiązek wypłacenia każdemu 

pracownikowi pracującemu w Niemczech co najmniej minimalnego wynagrodzenia w wysokości 

8,50 Euro brutto za godzinę. Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników na nową  ustawę 

za pomocą kazusów praktycznych. Poruszane będą m.in. takie tematy jak: 

 

- Czy MiLoG dotyczy również kabotażu w Niemczech? 

- Czy MiLoG dotyczy zlecenia transportowego konwencji CMR, jeżeli ładunek jest 

załadowany lub rozładowany w Niemczech? 

- Czy MiLoG dotyczy tranzytu przez Niemcy? 

- Jak należy rozumieć § 20 MiLoG? 

- Czy pobyt kierowcy do jednego miesiąca w Niemczech należy traktować jako 

delegowanie lub jako delegację? 

- Czy umowa o pracę pomiędzy polskim kierowcą i polskim pracodawcą może częściowo 

podlegać prawu niemieckiemu? 

- Czy polski kierowca z polską umową o pracę może pozwać swojego polskiego 

pracodawcę przed sądem niemieckim o wypłacenie mu minimalnego wynagrodzenia?    

- Czy MiLoG dotyczy również kierowców samozatrudnionych? 

- Jakie ryzyko zawiera samozatrudnienie kierowcy przy pobycie w Niemczech? 

- Dlaczego niemiecki kontrahent żąda deklaracji zobowiązującej do wypłacenia płacy 

minimalnej od swoich zleceniobiorców? 

- Jakie ryzyko niesie ze sobą podpisanie deklaracji zobowiązującej do wypłacenia płacy 

minimalnej dla zleceniodawców? 

- Czy można żądać deklaracji zobowiązującej do wypłacenia płacy minimalnej  od 

zleceniobiorców? 

- Jak wygląda obowiązek dokumentacji? 

- Jak wygląda obowiązek meldunkowy? 

- Czy § 16 MiLoG jest zgodny z prawem unijnym (Art. 56 AEUV)? 

- Jaką część wynagrodzenia można wliczyć do minimalnej płacy 8,50 Euro za godzinę? 

- Jakie kary grożą przy naruszeniu przepisów dot. płacy minimalnej? 

- Jak wygląda droga odwoławcza? 

- Jakie ryzyko zawierają strategie ominięcia MiLoG? 

-  

W ramach szkolenia przedstawiciel naszego partnera kooperacyjnego z Polski, Biura Prawnego 

Arena 561, przedstawi charakterystykę polskich regulacji prawnych w kontekście niemieckiej 

płacy minimalnej, oraz nowe zasady egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej 

delegowania pracowników w ramach świadczenia usług w krajach członkowskich UE. 

 

 

Warszawa 19.03.2015 godz. 10.00-16.30 
Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa 

 

Katowice 16.04.2015 godz. 10.00-16.30 
Novotel Katowice Centrum Al. Roździeńskiego 16, 40-202 Katowice 

 

Harmonogram 

 

10:00  Rejestracja uczestników 

10:15  Zasady MiLoG + wyjątki + samozatrudnienie  RA Martin Pfnür 

11:30   Czy MiLoG jest zgodna z prawem unijnym  Iwona Szwed  
  (Perspektywa polska, perspektywa niemiecka)  RA Martin Pfnür 

12:30  Lunch 

13:30  Obowiązek meldunkowy i obowiązek udokumentowania RA Martin Pfnür 

14:00  Odpowiedzialność cywilna przewoźnika i zleceniodawcy;  RA Martin Pfnür 
 kontrola przez Urząd Celny 

14:30  Grzywny + postępowania odwoławcze  RA Martin Pfnür 

15:00  Przerwa kawowa 

15:15  Kazusy  RA Martin Pfnür 

16:00  Pytania uczestników  Iwona Szwed  
  RA Martin Pfnür 

 

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ze szkolenia i liczne materiały szkoleniowe 
 

 

 
Referenci:  Martin Pfnür   Fachanwalt für Transport- und Speditionsrecht 

Rechtsanwalt, Balduin Pfnür & Partner  

Iwona Szwed Prawnik, Biuro Prawne Arena 561 (partner 

kooperacyjny) 

 

 


