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PROGRAM

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W PRAKTYCE
- Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN PO NOWELIZACJI PRZEPISÓW W ROKU 2022
7 LUTEGO 2022 R.
SZKOLENIE ON - LINE
GODZ.: 09:00-14:00
PROWADZĄCY:

Pan Łukasz Żak – prawnik, specjalista w obszarze prawa gospodarczego, prawa pracy,
transgranicznego świadczenia usług oraz współpracy zagranicznej przedsiębiorstw. Od ponad 15 lat
wspiera polskie firmy w działaniach na rynkach takich krajów jak Niemcy, Austria, Szwajcaria, Dania,
Holandia, Szwecja, Norwegia, Irlandia, Wielka Brytania, Estonia, Finlandia, Czechy i Słowacja.
Pomaga również firmom zagranicznym odnaleźć się na rynku polskim. W ramach swojej specjalizacji
świadczy usługi doradcze oraz szkoleniowe. Na co dzień współpracuje z przedsiębiorcami,
jednostkami administracji publicznej oraz organizacjami otoczenia biznesu.
GODZ.: 09:00-14:00
09:00 - 09:05

Powitanie uczestników
09:05-14:00

1. Procedury administracyjne dotyczące wjazdu i legalnego pobytu cudzoziemców
na terenie RP z uwzględnieniem regulacji na czas pandemii COVID-19:
 obywatele Unii Europejskiej oraz członkowie ich rodzin spoza UE, obywateli EOG,
 obywatele państw trzecich (m.in. obywatele Ukrainy, Białorusi, Rosji regionu Azji
i Afryki),
 ruch bezwizowy,
 ruch wizowy – rodzaje wiz, (wizy wydane przez inne kraje) – zmiany w procedurach po
nowelizacji przepisów,
 zezwolenie na pobyt /karta pobytu – zmiany w procedurach po nowelizacji przepisów,
 zezwolenie na pobyt stały i zezwolenie na pobyt dla rezydenta długoterminowego –
zmiany w procedurach po nowelizacji przepisów,
 jak analizować dokumenty pobytowe cudzoziemców oraz sprawdzać długość
legalnego pobytu w Polsce,

Szanowni Państwo,
zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy, że: Państwa adres i dane są bezpieczne w naszej bazie danych, nie wykorzystujemy danych osobowych w celach
innych niż przewidziane przepisami prawa, nie sprzedajemy Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom, przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne - w celu prowadzenia korespondencji
email i dbamy o ich bezpieczeństwo, w każdej chwili przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz prawo do ich sprostowania , usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania
zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego -Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów (dalej „WSIiZ”). Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia
lub wątpliwości dotyczące ochrony Państwa danych i ich przetwarzania, prosimy o kontakt pod adresem: rodo@wsiz.rzeszow.pl oraz iod@wsiz.rzeszow.pl
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 warunki legalnego pobytu cudzoziemców w czasie stanu zagrożenia epidemicznego oraz
stanu epidemii – Covid 19.
2. Podstawy legalnej pracy cudzoziemców w Polsce:
 cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwoleń na pracę,
 tryb uproszczony legalizacji pracy cudzoziemców - „procedura oświadczeniowa” po
zmianach oraz przepisy przejściowe,
 zezwolenie na pracę – rodzaje – jaki rodzaj zezwolenia jest konieczny w danej sytuacji,
 zmiana warunków pracy a zezwolenie na pracę w świetle nowych przepisów,
 zezwolenie na pobyt i pracę – tryb wydawania, zmiana pracodawcy i zmiana warunków
pracy – procedury po zmianach ustawy,
 zezwolenia na pobyt szczególne przypadki: naukowcy, pracownicy wykwalifikowani,
łączenie rodzin - tryb wydawania – procedury po zmianach ustawy,
 przepisy przejściowe dla wniosków dotyczących zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
złożonych przed 1 stycznia 2021 r.
 zatrudnienie bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę - analiza przypadków,
 jak analizować dokumenty dotyczące zatrudnienia cudzoziemców,
 zatrudnienie studentów i absolwentów,
 praca sezonowa – procedury z uwzględnieniem zmian w przepisach,
 warunki świadczenia legalnej pracy przez cudzoziemców w czasie stanu zagrożenia
epidemicznego oraz stanu epidemii – COVID 19.
3. Umowa o pracę i umowa zlecenie a zatrudnienie cudzoziemców po nowelizacji
przepisów oraz w warunkach pandemii COVID-19:
 nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy/ umowy cywilnoprawnej,
 warunki pracy i płacy a szczególne okoliczności zmiany warunków zatrudnienia –
warunki zmiany zatrudnienia po nowelizacji przepisów,
 co robić gdy czas pracy się zwiększa lub wzrasta liczba godzin pracy zlecanej – czy
nowelizacja przepisów rozwiązuje ten problem,
 brak pracy dla zatrudnionego cudzoziemca/przestoje w pracy.
4. Skutki nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców:
 odpowiedzialność przedsiębiorców i cudzoziemców,
 powierzenie pracy cudzoziemcom wbrew przepisom obowiązującym na terenie RP,
 kary finansowe oraz utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczego
 odpowiedzialność agencji pracy tymczasowej oraz firm outsourcingowych.
5. Zobowiązania podatkowe cudzoziemców:
 obowiązek meldunkowy cudzoziemców,
 PESEL czy NIP – jako numer identyfikacji podatkowej/ zmiany od 1 czerwca 2021 roku,
 ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy – zmiana rezydencji podatkowej w
trakcie roku podatkowego,

Szanowni Państwo,
zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
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 zasady rozliczenia cudzoziemców pracujących na umowie zlecenia oraz umowy o pracę,
 obowiązki sprawozdawcze w przypadku rozliczenia cudzoziemców,
 koszty zakwaterowania oraz dojazdu dla pracowników i zleceniobiorców – interpretacje
organów skarbowych oraz orzeczenia sądów.
6. Ubezpieczenie społeczne cudzoziemców pracujących w Polsce:
 zasady ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego cudzoziemców,
 umowy dwustronne dotyczące zabezpieczenia społecznego.
7. Panel dyskusyjny.
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