
 
  

 
 

 

ZAPRASZAMY 

  
 
 
 
 

 
ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW  

ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM 
OBYWATELI UKRAINY 

 

TERMIN: 

8 lipiec 2022 r.  
godz. 10:00 

MIEJSCE: 
SZKOLENIE ONLINE    
 
 

CENA ONLINE: 420 ZŁ 
 

PROMOCJA!!! 
ZGŁOSZENIA DO: 5.07.2022 
CENA ONLINE: 320ZŁ NETTO 
 

Cena obejmuje:  
- materiały szkoleniowe 
- certyfikat 
- 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. Specjalizuje się w cywilnych i gospodarczych 
postępowaniach sądowych oraz konstruowaniu i weryfikowaniu 
umów cywilnoprawnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała 
zarówno w kancelariach radców prawnych, jak i w jednostce 
samorządu terytorialnego. Posiada doświadczenie z zakresu 
obsługi przedsiębiorców zarówno krajowych, jak i zagranicznych 
oraz w zakresie prowadzenia Szkoleń. Ukończyła studia 
prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Krakowskiej 
Akademii im. Frycza Modrzewskiego, studia podyplomowe z 
zakresu zamówień publicznych na Wydziale Finansów 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz studia 
doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest autorką 
publikacji z zakresu zamówień publicznych. Jest mediatorem 
przy Sądzie Polubownym Komisji Nadzoru Finansowego. 

 
PROGRAM SZKOLENIA: 
 

1. Najważniejsze zagadnienia dotyczące pracy obywateli 
Ukrainy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022  
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na Ukrainie 

1.1. Legalność pobytu 

1.2. Rejestracja obywateli Ukrainy, uzyskanie numeru PESEL 

1.3. Uproszczony tryb zatrudnienia 

1.4. Przedłużenie ważności dokumentów 

1.5. Prowadzenie działalności gospodarczej przez obywateli 
Ukrainy 

1.6. Inne istotne informacje dotyczące ustawy o pomocy 
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 
Ukrainie 

1.7. Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku  
z konfliktem zbrojnym na Ukrainie a ustawa covidowa 

1.8. Pytania uczestników szkolenia 

 
2. Zatrudnianie cudzoziemców niepodlegających pod 

ustawą z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom 

UPOMINEK DLA  
KAŻDEGO 

UCZESTNIKA 

PROMOCJA  
DLA ZGŁOSZEŃ DO 

5.07.2022 



 

ZAPRASZAMY 
 

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie 

2.1. Najważniejsze zagadnienia związane z ustawą dnia 17 
grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz 
niektórych innych ustaw 

2.2. Legalność pobytu cudzoziemca 

2.3. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy 
cudzoziemcowi dotyczy okresu powierzenia pracy 

2.4. Zezwolenie na pracę sezonową 

2.5. Zasady ubiegania się o przedłużenie zezwolenia na 
pracę sezonową 

2.6. Zezwolenie na pracę 

2.7. Pytania uczestników szkolenia 

 
3. Zatrudnianie cudzoziemców UE, EOG oraz Szwajcarii 

 
4. Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem 

cudzoziemców 

4.1. Omówienie najważniejszych zagadnień związanych  
z rodzajami umów jakie pracodawca może zawrzeć  
z pracownikiem i związane z tym obowiązki 

4.2. Ubezpieczenie zatrudnionych cudzoziemców,  
z uwzględnieniem formularza UA-PL 

4.3. Odpowiedzialność pracodawcy za nielegalne zatrudnienie 
cudzoziemców 

 
5. Podsumowanie zagadnień omówionych na szkoleniu 

oraz pytania uczestników szkolenia. 

 

 

 

 

 

 

 
Powyższy temat możemy również zrealizować w formie szkolenia zamkniętego 


