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Konferencja
Cel
Europejskie Stowarzyszenie Prawników (AEA-EAL) było wielokrotnie informowane przez swoich 
członków o problemach związanych z delegowaniem pracowników w Unii Europejskiej. Z jednej 
strony, kraje wysyłające były zdania, że stosownie do zapisów dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świa-
dczenia usług każde kolejne ograniczenie pracy tymczasowej w innym państwie członkowskim 
stanowiłoby naruszenie swobody świadczenia usług i mogłoby zmniejszyć korzyści ekonomiczne 
osiągane przez całą UE w tym obszarze. Z drugiej strony, kraje przyjmujące zwracały uwagę na 
potrzebę ochrony rynków wewnętrznych i dobrobytu pracowników. W tym roku dzięki przyjęciu 
dyrektywy (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą 
delegowania pracowników w ramach świadczenia usług w systemie delegowania pracowników 
zaszły istotne zmiany. Mając na uwadze różne opinie i poglądy, a także trwający proces ustawo-
dawczy, AEA-EAL zorganizowało konferencję w Lyonie (we Francji) w siedzibie lyońskiej adwoka-
tury, tak by móc zgromadzić w jednym miejscu zainteresowane strony i omówić to zagadnienie. 

Program i prelegenci
Głównym celem organizatorów było zebranie z jednym miejscu interesariuszy: przedstawicieli 
państw członkowskich, instytucji UE, przedsiębiorstw wysyłających i przyjmujących pracowników, 
organizacji pracodawców i pracowników oraz adwokatów i radców prawnych zajmujących się tym 
zagadnieniem. Program konferencji został przygotowany w taki sposób, aby ukazać jej uczestni-
kom politykę i ramy prawne istniejącego systemu, zmiany wprowadzone w tym roku przez EU oraz 
trwające dyskusje i specyfikę określonych sektorów np. sektora transportu. Seminarium zakoń- 
czyła prezentacja orzecznictwa UE oraz podsumowanie debat konferencyjnych. 

Efekty
Zgromadziliśmy kluczowych prelegentów i ekspertów z siedmiu krajów UE, w tym przedstawicie-
li rządu francuskiego, sędziego Trybunału Sprawiedliwości UE, wybitnych adwokatów i radców 
prawnych, przedsiębiorców, przedstawicieli związków zawodowych i związków branżowych oraz 
sektorów usługowych. Pochodzący z ośmiu państw członkowskich UE uczestnicy konferencji 
prowadzili bardzo żywiołowe dyskusje i brali aktywny udział w sesji pytań i odpowiedzi. Zaob-
serwowane podczas konferencji duże zainteresowanie omawianą tematyką powinno przełożyć 
się na organizację podobnych spotkań w przyszłości. Uczestnicy konferencji otrzymali punkty do 
wykazania uczestnictwa w szkoleniu w ramach programu ustawicznego kształcenia prawników.

Rozmowy uczestników konferencji 
podczas przerwy kawowej.

Sabine Perquy-Forke 
Skarbnik AEA-EAL



Komitet Organizacyjny

-Monique Stengel (Przewodnicząca), adwokat z Paryża, Poprzednia Prezydent AEA-EAL, członek Zarządu 
i Komitetu Wykonawczego AEA-EAL, Skarbnik FBE;
-Christian Colombier, adwokat z Lyonu, kancelaria BCF & ASSOCIÉS, Doradca Handlu Zagranicznego, 
członek AEA-EAL
-Jean-Pierre van Cutsem, adwokat z Brukseli,  kancelaria van Cutsem Wittamer Marnef & Partners, były  
Prezydent AEA-EAL, członek Zarządu AEA-EAL;
-Sabine Perquy - Forke, adwokat z Brukseli, Paryża i Berlina, odpowiedzialna za Dział Niemiecki w kancelarii 
Van Lan-duyt & Partners, Skarbnik AEA-EAL, członek Zarzadu i Komitetu Wykonawczego AEA-EAL
-Louis Labbez, Des Enterprises et des Hommes (DEDH), doradca ds. stosunków społecznych

Prelegenci

-Maria Ślązak, Prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Prawników (AEA-EAL), była Prezydent Rady Ad-
wokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE);
-Laurence Junod-Fanget, były Dziekan Rady Adwokackiej w Lyonie;
-Dominique Attias, Wiceprezydent Federacji Adwokatur Europejskich (FBE);
-Elisa Fiona Freund, adwokat z Norymbergi, specjalistka prawa Europejskiego, Francuskiego i Niemiec-
kiego w kancelarii Schultze& Braun GmbH; 
-Iwona Kasprzyk - Sowa, doradca posłanki do Parlamentu Europejskiego Danuty Jazłowieckiej;
-Jean-Henri Pyronnet, Dyrektor Generalny w Ministerstwie Pracy (Francja);
-Gabriel Gimenez-Roche, doktor nauk ekonomicznych, NEOMA Business School (Francja)
-Jean Grosset, kwestor Rady Ekonomicznej, Społecznej i Środowiska (CESE), sprawozdawca zagadnienia 
pracowników delegowanych (Francja);
-Mažvydas  Michalauskas, doktor nauk prawnych, adwokat z Paryża, arbiter; 
-Katarzyna Gospodarowicz, radca prawny, Szef Departamentu Mobilności Globalnej, partner w kancela-
rii Sdzlegal Schindhlem (Polska)
-Delphine Rudelli, Unia Przemysłu Metalurgicznego i Technicznego (UIMM) (Francja);
-Eric Laudien, firma  Aplied Materials (Francja);
-Catherine Baldassare, firma Artelia Group (Francja);
-Barbara Confolant-Suzanne firma Gatefosse (Francja);
-Jean Charlois (CEO) Mobilitae (Francja);
-Joanna Wszołek, adwokat z Krakowa (Polska)
-François Biltgen, sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
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