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Główny cel szkolenia:
Głównym
celem
szkolenia
jest
zdobycie
i
poszerzenie
wiedzy
związanej
z zatrudnianiem i powierzaniem pracy zarobkowej cudzoziemcom (zarówno z UE, jak i spoza
UE) zgodnie z przepisami unijnymi i znowelizowanym prawem polskim. Podczas szkolenia
przedstawione zostaną ogólne zasady pobytu i warunki wjazdu obcokrajowców na terytorium
RP. Omówiona zostanie problematyka zatrudniania cudzoziemców z Ukrainy.
Zakres merytoryczny:
1. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
 regulacje prawne zatrudniania obcokrajowców na terytorium RP na przestrzeni
ostatniej dekady
 swoboda przepływu pracowników
 procedura zatrudniania cudzoziemców objętych i nieobjętych swobodą
przepływu
2. ZMIANY w zatrudnianiu cudzoziemców
 definicji wykonywania pracy przez cudzoziemca - ZMIANY
 wynagrodzenia cudzoziemców - ZMIANY
 umowy cywilnoprawne/umowy o pracę cudzoziemców – ZMIANY
3. Zezwolenia na pracę - co się zmieni?
4. Oświadczenia i zezwolenia na pracę sezonową w 2018 roku – ZMIANY





tryb wydania
rodzaje działalności gospodarczej
nowe dokumenty
procedura zmiany i przedłużenia zezwolenia

5. Oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy po nowemu
 nowe zasady rejestracji i przedrejestracji
 nowe dokument
6. Zmiany w wykroczeniach
 NOWE wykroczenia dotyczące naruszania przepisów dotyczących
cudzoziemców
 WYŻSZE kary za nielegalne powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom
7. Zatrudnianie Polaków za granicą
 delegacja a oddelegowanie
 stałe zatrudnienie za granicą
8. Obowiązki pracodawcy wobec instytucji prawnych
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9. Integracja i zapobieganie dyskryminacji obcokrajowców w organizacji
Trener prowadzący:

Daniel Pałyga – trener OTREK-u, pracownik Państwowej Inspekcji Pracy w Opolu, absolwent
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, oraz Uniwersytetu Opolskiego. Zajmuje się m.in.
zagadnieniami związanymi z prawną ochroną pracy, bezpieczeństwem i higieną pracy,
czasem pracy i odpoczynku kierowców, problematyką związków zawodowych. Posiada
wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń otwartych i zamkniętych dla firm.
Organizacja szkolenia:
Miejsce szkolenia:
Sala szkoleniowa Centrum Konferencyjne WPP we Wrocławiu, ul. Fabryczna 10, III piętro.

Czas trwania i termin szkolenia:
Szkolenie obejmuje 6 godzin dydaktycznych i będzie zrealizowane w ciągu 1 dnia
Opłata
Za udział w warsztatach wynosi –650,00 PLN + 23% VAT
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty na konto:
BZ WBK I/O Wrocław, nr: 85 1090 2398 0000 0001 1426 1336

Cena obejmuje:





udział w szkoleniu,
materiały dydaktyczne i piśmiennicze,
zaświadczenia,
Przerwy kawowe oraz lunch,

Koordynator i opiekun szkolenia:

Katarzyna Aleksandrowicz
Kierownik projektów szkoleniowych
Tel. 71/356 50 89; 607-907-957;
szkolenia2@otrek.com.pl
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