
Minimalne płace: niemiecka MiLoG i francuska Loi Macron
 – przedstawienie nowych wymogów w zakresie delegowania kierowców

 i wyliczania płac minimalnych.

Minimalna Włoska, Austriacka i Holenderska
– nowe obowiązki przedsiębiorców transportowych.

Kadrowo-księgowe spojrzenie na zagadnienie wypłaty minimalnego
wynagrodzenia kierowców w krajach delegowania.

Uzasadnienie Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2016 

 i jego konsekwencje dla branży transportowej.

KANCELARIA PRAWNA VIGGEN
 ZAPRASZA NA SZKOLENIE Z  ZAKRESU:

2 3  L U T E G O  G O D Z . : 9 : 4 5



9:45 -10:45

 - Podsumowanie dotychczasowego okresu obowiązywania
 dekretu LOI MACRON

oraz przedstawienie zmian obowiązujących od 2017r.
Delegowanie pracowników do Republiki Niemiec

oraz wypłata płacy minimalnej MILOG po 1 stycznia 2017r.

 -Daniel Wielgus, Prawnik Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

- Wymogi dla przedsiębiorców i kierowców.

- Niezbędne wymogi w dokumentacji.

- Zmiany w delegowaniu po 1 stycznia 2017r.

- Jak prawidłowo wypełnić dokumentacje w systemie SIPSI?

HARMONOGRAM SZKOLENIA:



10:45-11:15

- MINIMALNA HOLENDERSKA - Maciej Ostrowski
- Prawnik Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

- Przepisy wymuszające swoje zastosowanie

   a) minimalna stawka wynagrodzenia za pracę
 na terenie Królestwa Niderlandów

   b) inne obowiązki (wymiar czasu pracy, dodatki do wynagrodzenia,
ewidencja czasu pracy)

- Przedstawicielstwo

   a) kto może być przedstawicielem?

   b) obowiązki przedstawiciela

- Dokumentacja kontrolowana przez organy holenderskie

- Zasady rozliczania dopłat do minimalnej stawki holenderskiej
 w Polsce

11:15-11:30 - PRZERWA KAWOWA



11:30 – 12:30

 MINIMALNA AUSTRIACKA – Anna Nowak
– stażysta w Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

- Wprowadzenie LSD- BG a zmiany dotyczące transportu -
wprowadzenie.

- Formularz delegowania :

   a) podstawa prawna wprowadzenia obowiązku

   b) analiza poszczególnych informacji koniecznych
do uzupełnienia każdego z formularzy

   c) osoba uprawniona do reprezentacji
a osoba uprawniona do kontaktu - analiza pojęcia

- Warunki pracy i wynagrodzenia na terenie Austrii
w związku z wprowadzeniem

 ,,Austriackiego układu zbiorowego dla branży transportowej"



12:30 - 13:00

MINIMALNA WŁOSKA - obowiązki przedsiębiorcy na podstawie
dekretu, który wszedł w życie 27.12.2016r. - Małgorzata Pelc -

Prawnik Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

- Jakie wymogi obowiązują przedsiębiorców
wykonujących kabotaż na terenie Włoch?

- W jaki sposób dokonywać zgłoszenia pracownika delegowanego,
jak wypełnić formularz zgłoszeniowy?

- Kim jest przedstawiciel i jakie są jego obowiązki?



13:00 – 14:00

 PROGRAM VTS - Program kadrowo - księgowy stworzony przez
prawników do obsługi wyliczenia wynagrodzeń należnych kierowcom

w firmach transportowych – Maria Krawczyk - Prawnik Kancelarii
Prawnej Viggen sp.j.

- Jak wyliczyć płacę minimalną: niemiecką, francuską , włoską,
austriacką i holenderską na podstawie danych, które już masz.

14:00 - 15:00 PRZERWA OBIADOWA

15:00 - 16:30

Co oznacza Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada
2016r. i jakie mogą być jego konsekwencje dla branży transportowej?

 Mariusz Miąsko,
Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

16:30 PYTANIA UCZESTNIKÓW





ZAPRASZAMY

Renata Domagalska: 502 189 280, rd@viggen.pl

Jolanta Kur: 519 140 984, jak@viggen.pl

Jakub Figuła:  606 589 800, jf@viggen.pl

 lub: (12) 637 24 57

ZADZWOŃ, ZAPISZ SIĘ
I WEŹ UDZIAŁ W TYM WYDARZENIU


