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MIEJSCE PRACY MOŻE BYĆ ODMIEJSCOWIONE
Po 18 miesiącach prac nad zmianami w europejskich przepisach dotyczących koordynacji systemów
ubezpieczeń społecznych nie zmieniono zasady, zgodnie z którą pracownik mobilny-delegowany pozostaje w systemie ubezpieczeń społecznych kraju siedziby pracodawcy. Z dr. Markiem Benio, wice-

TRANSPORT MANAGER MEETING W POZNANIU – 10 WRZEŚNIA

prezesem Inicjatywy Mobilności Pracy, na temat skutków zmiany unijnych zasad koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego nie tylko dla transportu rozmawia Marek Loos.
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Trzecia tegoroczna konferencja Transport Manager Meeting odbędzie się w PoFot. Paweł Ulatowski

znaniu 10 września, jak zawsze w hotelu Novotel Poznań. Niezmiennie aktualne motto naszych spotkań brzmi: Praktyczne Aspekty Zarządzania Transportem.

RAPORT

Konferencje TMM są skierowane do kadry zarządzającej z sektora transportu, spedycji i logistyki (TSL). Wielkopolska jest ważnym obszarem dla polskiej i europej-

NOWY EUROPEJSKI UKŁAD SIŁ

skiej logistyki. Dynamika przyrostu powierzchni magazynowych jest tu największa

Po majowych wyborach do Europarlamentu dla sektora transportu szczególnie ważne będzie to,

w Polsce, wg ﬁrmy doradczej JLL. Tu od początku przemian ustrojowych wyrastają

jacy europosłowie zasiądą w Komisji Transportu i Turystyki oraz w Komisji Zatrudnienia i Spraw

jak grzyby po deszczu centra logistyczno-dystrybucyjne, które muszą być obsłu-

Społecznych. Skład komisji poznamy w pierwszym tygodniu lipca, po głosowaniu plenarnym

giwane przez ﬁrmy transportowe. Nasze konferencje organizujemy w różnych re-

w tej sprawie. Wówczas warto uważnie przeanalizować jej skład i zidentyﬁkować „Ambasado-

gionach Polski. Ich tematyka składa się z zupełnie innych zestawów prelekcji, ze

rów”, czyli europosłów, którzy będą skłonni reprezentować interesy branży.

względu na to, że branża TSL zmienia się dynamicznie.
Zapraszamy tuż po wakacjach do Poznania.
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