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ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW w POLSCE w 2017r. 

nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
oraz optymalizacja kosztów związanych z zatrudnieniem cudzoziemców 

 

TERMIN: 

8 wrzesień 2017 r.  
godz. 10:00 

MIEJSCE: 
KRAKÓW 
HOTEL WYSPIAŃSKI 
ul. Westerplatte 15 
CENA: 450 PLN 
PROMOCJA!!! 
350 PLN + 23% VAT 
DO 01.09.2017 
 

Cena obejmuje:  
- materiały szkoleniowe 
- certyfikat 
- przerwa kawowa, 
- lunch 
- upominek 
- wyjaśnienie wątpliwości 
 
 

 
 
INFORMACJA: 
Tel. (12) 378-91-80 
Tel. (12) 378-91-81 
biuro@galeriaszkolen.pl 
www.galeriaszkolen.pl 
 
KARTĘ ZGŁOSZENIA  
PROSIMY PRZESŁAĆ:  
Fax.: (12) 378-91-82 
biuro@galeriaszkolen.pl 

PROWADZĄCY  –  radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Pracy i Polityki 
Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada 
doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi prawnej 
przedsiębiorców, spółek prawa handlowego z zakresu prawa 
gospodarczego, cywilnego, prawa pracy.  
 

PROGRAM SZKOLENIA: 
 
I. Kwestie wprowadzające. 
 

1. Dlaczego warto zatrudnić cudzoziemców w Polsce?  

2. Podstawy normatywne zatrudnienia cudzoziemców w Polsce.  

3. Różnice w zatrudnianiu pracowników z UE, EOG i po za nimi: 
 

 Zezwolenie na pracę i zawody niewymagające zezwolenia 
 Procedura uzyskania zezwolenia na pracę 

 

4. Kluczowe pojęcia związane z omawianym zagadnieniem.  
 
 

II. Podstawy pobytu cudzoziemca w Polsce. 

1. Wiza czy zezwolenie na pobyt dla cudzoziemca? 

2. Jednolite zezwolenie na pobyt i pracę.  

3. Karta pobytu. 

III.  Zatrudnienie cudzoziemców w oparciu o nowe przepisy. 
 

1. Planowane zmiany w systemie zatrudnienia cudzoziemców  
w Polsce. 

 Nowa definicja wykonywania pracy przez cudzoziemca. 

 Zezwolenie na pracę.  

 Zezwolenie na pracę sezonową.  

 Katalog wykroczeń dotyczących naruszania przepisów 
dotyczących cudzoziemców 

 Wyższe kary za nielegalne powierzenie wykonywania pracy 
cudzoziemcom 

2. Planowane zmiany w systemie płacowym. 
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IV. Delegacja pracowników cudzoziemców do Polski.  

1. Aktualny stan prawny.  

2. Proponowane zmiany w zakresie delegacji pracowników. 

3. Kwestie ubezpieczeniowe oddelegowanych pracowników do 
współpracującej spółki. 

4. Kwestie podatkowe związane z oddelegowanym pracownikiem. 

V. Podstawy i formy zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. 

1. Umowa o pracę. 

2. Umowy cywilnoprawne. 

3. Samozatrudnienie. 

4. Obowiązki składkowe pracodawców zatrudniających obywateli 
Ukrainy. 

5. Obowiązki podatkowe pracodawców zatrudniających obywateli 
Ukrainy. 

VI. Zajęcia praktyczne.  
 
1. Prezentacja nowych formularzy oraz wniosków.  

2. Pytania uczestników.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powyższy temat możemy również zrealizować w formie szkolenia zamkniętego 


