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Szanowni Państwo, 
 
Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) – jako instytucja wspierająca rozwój mikro, małych 

i średnich przedsiębiorstw (MSP) ma przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie 

pt. „Podstawy prawne zatrudniania cudzoziemców dla początkujących. 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi regulacjami prawnymi dotyczącymi 

zatrudniania cudzoziemców oraz przedstawienie możliwych wariantów podjęcia zatrudnienia 

przez obywateli państw obcych. Podczas szkolenia omówione zostaną między innymi n/w zagadnienia: 

 czy wszyscy cudzoziemcy muszą posiadać zezwolenie na pracę w Polsce; 

 jakie zmiany czekają nas w zatrudnianiu cudzoziemców w 2017r.; 

 jakie warunki oraz wymogi formalne muszą być spełnione aby cudzoziemiec legalnie wykonywał 

pracę w Polsce. 

Szkolenie kierowane jest do przedsiębiorców, pracowników działów kadr, pracowników biur 

rachunkowych oraz wszystkich osób, które w swojej codziennej pracy stykają się ze stosowaniem prawa 

pracy. 

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę niezbędną dla prawidłowego stosowania 

obowiązujących przepisów. 

Szkolenie poprowadzi pani Maja Grzegorczyk – radca prawny; prawnik – praktyk z wieloletnim 

doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje się w prawie pracy, ochronie danych osobowych oraz 

ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa, prawie gospodarczym, prawie cywilnym, prawie spółek 

handlowych. Trener i wykładowca z wieloletnim doświadczeniem, które przekłada się na umiejętność 

przystępnego przekazywania i wyjaśniania skomplikowanych zagadnień prawnych. 

 

Szkolenie odbędzie się dnia 7 listopada 2017 r. w godzinach 9.00 – 16.00  

miejsce szkolenia: Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie 64, 77-310 Debrzno. 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

Szczegółowy harmonogram szkolenia w załączeniu. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają materiały 

szkoleniowe, a po szkoleniu – zaświadczenie o uczestniczeniu w szkoleniu. 

 

W celu rezerwacji miejsca dla Państwa Firmy, uprzejmie prosimy o imienne potwierdzenie przyjęcia 

naszego zaproszenia pod numerem telefonu 784 318 037 lub 664 981 645 

bądź na email: p.sazon@pfp.com.pl 

W razie pytań, prosimy o kontakt z panią Eweliną Kolak – Maciejewską tel: 664 981 645 

lub panem Piotrem Sazonem, tel.: 784 318 037. 

 
Serdecznie zapraszamy! 
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Program szkolenia 

„Podstawy prawne zatrudniania cudzoziemców dla początkujących” 

 

Godzina Temat zajęć 

9.00  Powitanie uczestników i wprowadzenie 

9.00–10.30  

1. Przegląd najważniejszych aktów prawnych stosowanych w związku 
z zatrudnianiem cudzoziemców. 

2. Analiza pojęcia „cudzoziemiec” – obywatelstwo, rezydenci, nierezydenci. 
3. Zasady zatrudniania obywateli UE oraz EOG – realizacja zasady 

swobodnego przepływu pracowników, wymogi formalne, wymogi związane z 
warunkami zatrudnienia. 

 

10.30–10.45 Przerwa 

10.45-12.15  
4. Sytuacja prawna obywateli Państw trzecich podejmujących pracę w Polsce 

(ze szczególnym uwzględnieniem pracowników z Ukrainy). 
5. Wymogi formalne związane z zatrudnieniem cudzoziemca. 
6. Uzyskanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca. 
7. Zezwolenie na pracę a oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia 

pracy obcokrajowcowi. 
8. Rodzaje zezwoleń na pracę. 
9. W jakim trybie uzyskać zezwolenie na pracę cudzoziemca, do kogo należy 

się udać, jakie warunki trzeba spełnić. 
10. Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę. 

 

12.15–12.30 Przerwa 

12.30–14.15  
11. Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę. 
12. W jakich przypadkach zezwolenie nie jest wymagane. 
13. Omówienie nowelizacji przepisów  – praca sezonowa, praca 

krótkoterminowa/tymczasowa, nowe zasady, wymogi formalne, warunki, 
które należy spełnić. 

 

14.15–14.30 Przerwa 

14.30– 15.45  
14. Delegowanie pracowników. 
15. Wymogi, które należy spełnić oraz warunki pracy, jakimi objęty jest 

pracownik. 
16. Odpowiedzialność za zapłatę należnego pracownikowi wynagrodzenia. 
17. Wybrane najnowsze orzeczenia w sprawach pracowniczych. 
18. Dyskusja i podsumowanie szkolenia. 

 

15.45 Zakończenie szkolenia 


