ZAPYTAJ O SZKOLENIE !
- SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI,
791 750 178, 791750140,

kontakt@consulting.edu.pl

„ ZMIANY W ZATRUDNIANIU
OBCOKRAJOWCÓW W 2019 ”
-LEGALNOŚĆ ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW
- na podstawie przepisów obowiązujących od 2019r.
- interpretacje, stanowiska i wyjaśnienia.

Zajęcia prowadzi: inspektor pracy zatrudniony w Państwowej Inspekcji Pracy. Od
wielu
lat
specjalizuje
się
w
praktycznych
zagadnieniach
zatrudniania
cudzoziemców. Przeprowadza kontrole zatrudniania obcokrajowców w zakładach pracy
na terenie województwa wielkopolskiego. Doświadczony wykładowca z zakresu prawa
pracy.
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników działów kadr i płac,
księgowości, właścicieli firm czy biur rachunkowych - zatrudniających bądź zamierzających
zatrudnić cudzoziemców.
Podczas szkolenia omówione zostaną m.in.: przepisy regulujące kwestie przyjazdu i pobytu
cudzoziemców w Polsce oraz podejmowania przez nich pracy (uzyskiwanie zezwolenia na
pracę i przypadki gdy nie jest ono wymagane). Udział w szkoleniu pozwoli na wyczerpujące
poznanie i zgłębienie tematyki praktycznego zastosowania wiedzy z tego zakresu.
Po ukończeniu szkolenia uczestnik zdobędzie niezbędną wiedzę między innymi z zakresu
zatrudniania cudzoziemców, różnić w zatrudnianiu pracowników z UE, EOG, obowiązki
pracodawcy wobec innych instytucji prawnych, konsekwencji prawnych zatrudniania
cudzoziemców bez zezwolenia oraz cele i korzyści z zatrudniania cudzoziemców.
Zapraszamy

na

szkolenie

praktyczne

(warsztatowe)

dla

osób

zainteresowanych

zastosowaniem zmian w prawie pracy. Na spotkaniu odpowiemy na wiele pytań.

Plan szkolenia

1. Zatrudnienie cudzoziemców z krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
2. Zatrudnianie cudzoziemców spoza Unii Europejskiej.
2.1. Warunki legalnego podjęcia pracy przez cudzoziemców.
2.2. Nowe zasady zatrudniania na podstawie oświadczeń składanych do PUP.
2.3. Praca na podstawie oświadczeń zarejestrowanych do 31.12.2017r.
2.4. Na podstawie zezwoleń na pracę sezonową.
2.5. Praca na postawie zezwoleń typu A, B, C, D.
2.6. Praca na podstawie zezwoleń na pobyt i pracę (tzw. jednolite).
2.7. Przypadki, kiedy cudzoziemcy mogą pracować bez zezwolenia na
pracę.
3. Obowiązki podmiotów zatrudniających cudzoziemców w zakresie prawa pracy.
3.1 Formy zawierania umów o pracę i umów cywilnoprawnych,
3.2 Zmiany formy zatrudniania,
3.3 Rozliczanie czasu pracy cudzoziemców zatrudnionych na podstawie umów
o pracę oraz umów cywilnoprawnych,
3.4 Obwiązki w zakresie wypłaty wynagrodzenia za pracę oraz z tytułu umów
cywilnoprawnych,
3.5 Urlopy wypoczynkowe,
3.6 Rozwiązywanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych z
cudzoziemcami.
4. Obowiązku podmiotów zatrudniających cudzoziemców w zakresie bezpieczeństwa i
higieny pracy:
4.1 Badania lekarskie,
4.2 Szkolenia z dziedziny bhp,
4.3 Uprawnienia kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania niektórych
zawodów (uprawnienia na obsługę maszyn i urządzeń podlegających
Urzędowi Dozoru Technicznego, obsługa maszyn budowlanych itp.)
4.4 Przygotowanie do wykonywania pracy,
4.5 Bezpieczeństwo wykonywania pracy,
4.6 Wypadki przy pracy.
5. Uprawnienia pracownicze zatrudnianych cudzoziemców.
6. Postępowanie kontrolne wobec podmiotów zatrudniających cudzoziemców.
7. Skutki i sankcje z tytułu nielegalnego zatrudniania cudzoziemców:

7.1 Przypadki w których PUP oraz Wojewodowa odmawia
zarejestrowania oświadczenia lub wydania zezwolenia na pracę,
7.2 Odpowiedzialność karna i wykroczeniowa.
8. Panel dyskusyjny – indywidualne konsultacje.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zgłoszenie udziału Uczestnika poprzez:
- przesłanie na adres mailowy kontakt@consulting.edu.pl wypełnionego formularza
załączonego do oferty (lub wykorzystanie formularza dostępnego na stronie Organizatora –
www.consulting.edu.pl i rejestracji zgłoszenia online),
- kontakt telefoniczny z organizatorem pod numerem

791 750 178.

Uczestnicy, których dot. zwolnienie z VAT proszeni są o dostarczenie formularza:
OŚWIADCZENIE O ZWOLNIENIU Z VAT.

OSOBY ZAINTERESOWANE SZKOLENIEM PROSIMY
O KONTAKT.
POINFORMUJEMY O MIEJSU I TERMINIE
SZKOLENIA.

