V Europejski Kongres Mobilności Pracy w
listopadzie w Krakowie
V Europejski Kongres Mobilności Pracy
odbędzie się 20-21 listopada w Krakowie.
To
największa
europejska
konferencja
poświęcona delegowaniu pracowników w
ramach świadczenia usług na europejskim
rynku.
Współorganizatorem
wydarzenia
będzie
Ministerstwo
Rozwoju,
a
gospodarzem Miasto Kraków.
Wydarzenie corocznie gromadzi właścicieli i
prezesów czołowych firm usługowych, prawników i
praktyków, przedstawicieli polityki i administracji
oraz europejskich decydentów mających wpływ na
tworzenie i interpretację polskiego i europejskiego
prawa
regulującego
zasady
delegowania
pracowników za granicę.
Tematem przewodnim tegorocznej edycji będzie
hasło: „Delegowanie pracowników: szansa dla
słabszych czy zagrożenie dla silniejszych?”.
Tradycyjnie pierwszy dzień Kongresu będzie miał
charakter plenarny, drugi natomiast będzie
praktyczny i dedykowany przede wszystkim
biznesowi.
Uczestnicy V EKMP będą mieć możliwość
spotkania i skonsultowania swoich wątpliwości z
ekspertami z Komisji Europejskiej oraz Parlamentu
Europejskiego. Otrzymają konkretną wiedzę na
temat obowiązujących przepisów, ich prawidłowej
interpretacji i aktualnych wytycznych, którymi
kierują się instytucje właściwe w zakresie
egzekucji
prawa
regulującego
delegowanie
pracowników. Jest to wiedza, którą można
wykorzystywać
w
codziennej
działalności
firmy.
Szczególnie
w
drugim,
bardziej
warsztatowym
dniu
Kongresu,
uczestnicy
otrzymają odpowiedzi na pytania irozwiązania
konkretnych problemów, których nie mają szans
uzyskać nigdzie indziej.
Wśród prelegentów znajdzie się m.in. wicepremier
Mateusz Morawiecki, minister rozwoju i finansów.
Tradycyjnie pierwszy dzień Kongresu będzie miał
charakter polityczny, drugi natomiast będzie
dedykowany biznesowi.
Pierwszy dzień Kongresu jest okazją do
pogłębienia wiedzy na temat kierunku prac nad
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nowelizacją prawa regulującego zasady wysyłania
pracowników za granicę, prowadzanych w
poszczególnych krajach dyskusjach o ochronie
lokalnych rynków pracy, „dumpingu socjalnym” i
rzekomo nieuczciwej konkurencji ze strony
wschodnioeuropejskich pracowników. Wystąpią
czołowi politycy i urzędnicy. W programie będzie
miejsce dla przedstawicieli pracodawców i
pracowników oraz prawników specjalizujących się
w tematyce świadczenia usług w Unii Europejskiej.
Jak co roku, organizatorzy Kongresu zaprosili
m.in. Marianne Thyssen, europejską komisarz
odpowiedzialną za projekt zmian w dyrektywie o
pracownikach delegowanych oraz rozporządzeń, w
oparciu o które ZUS poświadcza druki A1.
Drugi dzień dedykowany jest przede wszystkim
pracodawcom wysyłającym swoich pracowników
za granicę. Program obejmuje cykl praktycznych
warsztatów, które prowadzą prawnicy z praktyką
w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
w Polsce oraz państwach, do których polscy
pracodawcy najczęściej delegują pracowników
(Niemcy,
Francja,
Belgia).
Co
roku
zainteresowaniem cieszy się warsztat, który
prowadzi Anna Siwiecka, naczelnik w Centrali ZUS.
W jej kompetencjach leżą wszystkie procedury i
zasady wydawania formularzy A1 przez oddziały
ZUS w całej Polsce.
Kongres odbędzie się w Centrum Kongresowym
ICE w Krakowie.
Rejestracji należy dokonać pod adresem: (zobacz
link)
Adwokaci, którzy są zainteresowani udziałem w
Kongresie, proszeni są o poinformowaniu biura
prasowego NRA
(biuro.prasowe@nra.pl) o tym, że zarejestrowali
się na to wydarzenie.
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