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Centrum Przedsiębiorczości i transferu technologii 

Delegowanie pracowników w ramach transgranicznego 
świadczenia usług było tematem szkolenia zorganizowane-
go przez Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Techno-
logii Uniwersytetu Zielonogórskiego i Stowarzyszenie Aglo-
meracja Zielonogórska, które odbyło się 8 lutego 2018 r.

Szkolenie skierowane było do lubuskich przedsiębior-
ców, którzy przygotowują się do przyjęcia lub już zatrud-
niają obcokrajowców, bądź delegują swoich pracowników 
za granicę. Uczestnicy mogli dowiedzieć się o zmianach 
przepisów dotyczących ustawy o dostępie cudzoziemców 
z państw spoza UE/EOG do polskiego rynku pracy.

Ekspertem, który przybliżył przedsiębiorcom wszystkie 
te zmiany prawne, był Łukasz Żak z Żak Legal Support Of-

fice. - W przypadku delegowania pracowników uczestnicy 
zwracali uwagę na związane z tym tematem skomplikowa-
ne kwestie podatkowe i ubezpieczenia społecznego oraz 
problematyczne rozróżnienie okoliczności podróży służbo-
wej od sytuacji delegowania pracownika za granicę - rela-
cjonuje Ł. Żak.

Najwięcej uwagi poświęcono zatrudnianiu cudzoziem-
ców, szczególnie w przypadku nowych regulacji prawnych 
związanych z procedurą oświadczeń o powierzeniu pracy 
cudzoziemcowi, zezwoleń oraz nowych zezwoleń na pra-
cę sezonową. Przedsiębiorcom często trudno jest odnaleźć 
właściwe rozwiązanie prawne swojego problemu, co jest 
istotne zwłaszcza w kontekście legalności zatrudnienia cu-
dzoziemców i odpowiedzialności z tym związanej.

W szkoleniu udział wzięło 23 uczestników z wojewódz-
twa lubuskiego. - Uzyskałem odpowiedzi na najbardziej 
palące pytania dotyczące zatrudniania cudzoziemców i de-
legowania pracowników - mówi Ryszard Suchecki, właści-

ciel ZPH Metalkolor.
Przedsiębiorcy, którzy potrzebowali dodatkowych wyja-

śnień lub poszukiwali rozwiązania problemów dotyczących 
bezpośrednio ich firm, mogli skorzystać z pomocy Łukasza 
Żaka podczas konsultacji indywidualnych zorganizowanych 
dnia następnego.

Szkolenie sfinansowane było ze środków Komisji Euro-
pejskiej oraz Ministerstwa Rozwoju w ramach sieci Enter-
prise Europe Network, której Centrum Przedsiębiorczości 
i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego jest 
jedynym przedstawicielem na województwo lubuskie.

Enterprise Europe Network jest 
największą na świecie siecią wsparcia 
współpracy technologicznej i handlo-
wej, dającą możliwość nawiązywania 

kontaktów międzynarodowych lokalnym firmom i instytucjom. Sieć 
obejmuje swoim zasięgiem ponad 60 krajów świata i obsługiwana jest 
przez ponad 600 punktów kontaktowych.

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Tech-
nologii Uniwersytetu Zielonogórskiego (CPtt 
UZ) mieści się w Nowym Kisielinie w Centrum 
Logistycznym Parku Naukowo-technologicznego 
UZ Sp. z o.o. CPtt zostało powołane przez UZ, 
aby łączyć naukę z biznesem. W tym celu CPtt UZ 

realizuje zadania wewnątrzuczelniane oraz świadczy usługi dla wszel-
kich podmiotów zewnętrznych, tj. osób fizycznych, osób prawnych, 
jednostek użyteczności publicznej itp. Celem CPtt UZ jest stymulo-
wanie innowacyjności, promowanie przedsiębiorczości, działanie na 
rzecz transferu nowoczesnych technologii oraz koordynacja wymiany 
informacji i doświadczeń pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim 
a przemysłem, jednostkami samorządowymi i organizacjami około-
biznesowymi.

Łukasz Żak – prawnik, właściciel firmy doradczo–
szkoleniowej Żak Legal Support office. Specjali-
zuje się w zagadnieniach związanych z aspektami 
świadczenia usług transgranicznych, delegowania 
pracowników do krajów UE oraz EoG, zatrudnianiu 
cudzoziemców, prawa pracy oraz międzynarodo-
wych kontraktów handlowych. Istotnym elemen-
tem firmy są również działania na płaszczyźnie 
międzynarodowej kooperacji przedsiębiorstw. 

W tym zakresie firma aktywnie działa na rynku niemieckim oraz skan-
dynawskim. Biuro Żak Legal Support office na co dzień współpracuje 
z firmami z Polski oraz zagranicy.
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