Temat szkolenia: Zatrudnianie cudzoziemców w firmach na terenie Polski – prawo i praktyka.
Cel szkolenia: zapoznanie uczestników szkolenia z prawnymi oraz praktycznymi aspektami
zatrudniania cudzoziemców spoza Unii Europejskiej na terytorium Polski.
Data szkolenia: 26 lutego 2019
Godziny szkolenia: 10:00 - 15:00
Miejsce szkolenia: Lubski Klub Kultury, ul. Jana Pawła II 1, 68-300 Lubsko
Cena uczestnictwa jednej osoby: 580,00 zł brutto (w tym materiały szkoleniowe, serwis kawowy
oraz obiad).

Zagadnienia omawiane podczas szkolenia:
1.

Sytuacja cudzoziemca w Polsce – prawne sposoby legalizacji pobytu oraz pracy cudzoziemca
w Polsce.

2.

Omówienie procedur związanych z zatrudnieniem cudzoziemca.

3.

Obowiązki pracodawcy w związku z zatrudnianiem cudzoziemca.

4.

Umowy oraz inne akty prawa pracy związane ze świadczeniem pracy przez cudzoziemca.

5.

Nielegalne zatrudnianie cudzoziemca i jego skutki. Kontrola legalności pobytu i pracy
cudzoziemca.

Prowadząca szkolenie: Aleksandra Godek - asystent prawny i konsultant podatkowy w Kancelarii
Prawnej Lex Lider we Wrocławiu, specjalizującej się w obsłudze cudzoziemców. Absolwentka
Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, aplikantka radcowska przy
Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Projektuje i prowadzi szkolenia, w obszarze prawa
pracy. Specjalizuje się w tematyce zakresu zatrudniania cudzoziemców.
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Szczegółowy program szkolenia
1. Pojęcie cudzoziemca, inne podstawowe terminy:


źródła prawa regulujące pobyt i zatrudnienie cudzoziemców oraz kategorie cudzoziemców,



definicja prawa cudzoziemca,



podstawowe pojęcia i terminy związane z postępowaniem,

2. Legalny przyjazd i pobyt cudzoziemca na terytorium Polski:


sposoby legalizacji pobytu,



pojęcie wizy, rodzaje wizy,



zależność pomiędzy legalizacją pobytu cudzoziemca a podjęciem przez niego pracy,



zależność pomiędzy legalnym pobytem cudzoziemca a legalnym wykonywaniem przez niego
pracy,



cudzoziemiec jako podatnik,

3. Procedura zatrudnienia cudzoziemca:


rodzaje procedur zatrudniania cudzoziemców: bez koniczności uzyskania zezwolenia na
pracę, zatrudnianie na podstawie oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy, praca w
związku z uzyskanym zezwoleniem na pracę, praca sezonowa.



typy zezwoleń na pracę,



warunki jakie trzeba spełnić, aby uzyskać zezwolenie na pracę;



obowiązki pracodawcy,



zezwolenie w zawodzie wymagającym szczególnych kwalifikacji tzw. Niebieska karta (zasady

wydawania takich zezwoleń),


zasady wykonywania pracy w okresie oczekiwania na wydanie decyzji pobytowej,



cudzoziemcy – studenci i specyfika ich zatrudnienia,



omówienie przepisów nowelizujących.

4. Nielegalne zatrudnienie cudzoziemców:


definicja i klasyfikacja zachowań jako nielegalne zatrudnienie,



katalog przestępstw i wykroczeń przeciwko zatrudnianiu cudzoziemców,



organy dokonujące kontroli legalności pobytu zatrudnienia cudzoziemców,
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