
 

 

 

Szkolenie dla prawników i managerów przedsiębiorstw transportowych 

„Zmiany prawne w Niemczech 2016 i aktualne 
orzecznictwo w prawie transportowym“ 

 

 

Szkolenie informuje o nowych ustawach i projektach ustaw oraz o nowym orzecznictwie 
w Niemczech, które będzie miało znaczenie dla polskich przewoźników. 

 
 

Harmonogram 
 

14:00 Zmiany prawne oraz nowe ustawy w branży transportowej w Niemczech   
m.in.: nowa ustawa o regulacji i kontroli umów o dzieło i jej wpływ na formy zatrudnienia 
jak np. samozatrudnienie albo umowa zlecenie. 
 

14:45 Nowe tendencje zmian systemu delegowania pracowników w UE 
Jakie konsekwencje wynikają dla polskich przewoźników z pakietu mobilności i z nowego 
orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. 
 

15:15 Nowe orzecznictwo dot. szkód transportowych  
W ostatnim roku niemieckie sądy wydały kilka nowych wyroków na temat ograniczenia 
odpowiedzialności (art. 23 III CMR, § 431 I HGB) przy szkodach transportowych. 
 

16:00 Przerwa kawowa 
 
16:30 Pierwsze orzecznictwo i aktualne informacje dot. MiLoG 

Niemiecka ustawa o płacy minimalnej (MiLoG) zawiera kilka luk, które wymagają 
wyjaśnienia przez sądy niemieckie. Pierwsze wyroki i aktualna interpretacja ustawy. 
  

17:30 Pytania uczestników 

 

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w szkoleniu i liczne materiały szkoleniowe. 

 

 
Referent:  Rechtsanwalt  Martin Pfnür, Balduin Pfnür & Partner 

Fachanwalt für Transport- und Speditionsrecht 

Fachanwalt für Internationales Wirtschaftsrecht 

 

    

           

Szkolenie odbędzie się w dniu 24.11.2015 r., od godz.14.00 do 18.00 

we Wrocławiu w hotelu Novotel, ul. Wyścigowa 35 



 

 

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 wpisać „szkolenie“) 
   

���� Tak, wezmę  udział w szkoleniu  
 „Zmiany prawne w Niemczech 2016 i aktualne  

orzecznictwo w prawie transportowym“ 
 

24. listopada 2015, godz. 14:00 – 18:00 
Novotel Wrocław  

     ul. Wyścigowa 35 
 
295,00 € netto za osobę 

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 10.11.2015.  
Ilość miejsc ograniczona! 

O możliwości uczestnictwa w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń! 
 
Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego osoba zgłaszająca może zrezygnować z uczestnictwa 

w wybranych zajęciach bez ponoszenia żadnych kosztów, o  ile zgłosi rezygnację nie później niż na 12 dni 
roboczych przed zaplanowaną datą rozpoczęcia zajęć. Rezygnacja zgłoszona później niż na 12 dni 
roboczych przed rozpoczęciem kursu spowoduje naliczenie opłaty manipulacyjnej w wysokości 50% ceny 
szkolenia. 

    

Nazwisko, Imię:   ______________________________ 

Firma:    ______________________________ 

Ulica:    ______________________________ 

Kod pocztowy:   ______________________________ 

Miejscowość:                          ______________________________ 

NIP:    ______________________________                                      

Tel.:    ______________________________ 

Fax:    _________________________   ____ 

E-Mail:    ______________________________ 

Data, podpis:             ______________________________ 


