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Szanowni Państwo,

aktualna sytuacja na rynku pracy stoi na przeszkodzie w bieżącej działalno-
ści i dalszym rozwoju firm. Niedobór pracowników, stał się istotnym ograni-
czeniem w działalności gospodarczej, której znaczenie wzrosło w najwięk-
szym stopniu w ostatnich latach. W budownictwie czy transporcie ponad 
40 proc. firm zgłasza ten czynnik jako barierę w prowadzeniu bieżącej 
działalności.
Niedobory na rynku pracy łagodzone są w pewien sposób przez imigrację 
napływającą do Polski. Spośród obcokrajowców najwięcej pracowników 
jest z Ukrainy oraz Białorusi. Jednak popyt na pracowników z zagranicy 
będzie rósł, a kurczące się zasoby kadrowe wśród pracowników z Ukrainy 
oraz ich rosnące żądania płacowe będą w coraz większym stopniu skła-
niać polskie przedsiębiorstwa do przyjmowania siły roboczej także z dal-
szych krajów. Już dziś ważnym kierunkiem napływu siły roboczej są Indie, 
Mołdawia i Bangladesz.
Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego celem jest praktyczne przepro-
wadzenie przez cały proces zatrudnienia cudzoziemca. Udział w szkoleniu 
zapewni wiedzę i praktyczne porady, dzięki którym zatrudnią Państwo cu-
dzoziemca zgodnie z przepisami w możliwie najkrótszym czasie. Zapoznają 
się Państwo z planowanymi zmianami w zakresie nowej ustawy o rynku 
pracy.

Zapraszam serdecznie,



Program

9.00 – 9.30  Rejestracja uczestników, powitalna kawa

 9.30  Rozpoczęcie  

I PANEL   Legalizacja pracy cudzoziemców

1. Definicja pracy – praca wymagająca zezwolenia na pracę i praca niewymagająca  
 zezwolenia, w szczególności:
 - jakie aktywności zawodowe wymagają zezwolenia na pracę?
 - którzy cudzoziemcy są zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę?
 - kiedy praca cudzoziemca jest nielegalna?

2. Rodzaje zezwoleń na pracę
 - zezwolenie typu A,B,C, D i E
 - zezwolenie na pracę sezonową

3. Procedura uzyskiwania zezwolenia na pracę typu A – najczęściej spotykane  
 wyzwania, w szczególności:
 - gdzie złożyć wniosek i ile trwa procedura?
 - jakie dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia?
 - kiedy wojewoda może odmówić wydania zezwolenia?

4. Test rynku pracy, w szczególności:
 - kiedy jest konieczny i jak go uzyskać? 
 - jak długo zachowuje on swoją ważność?
 - kiedy cudzoziemiec jest zwolniony z testu rynku pracy?
 - czy skierowanie kandydatów przed urząd pracy oznacza brak możliwości   
 uzyskania testu rynku pracy?

5  Przedłużenie zezwolenia na pracę, w szczególności:
 - jaki jest termin na złożenie wniosku?
 - jakie dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem o przedłużenie zezwolenia?
 - czy w okresie oczekiwania na nowe zezwolenie cudzoziemiec może pracować?

11.30 – 11.40 Przerwa kawowa

Legalizacja pracy cudzoziemców cd.

6.  Zatrudnianie cudzoziemców zza wschodniej granicy – oświadczenia   
 o powierzeniu wykonywania pracy, w szczególności:
 -  gdzie złożyć wniosek i ile trwa procedura?
 - jakie dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem o wpis oświadczenia do   
 ewidencji?
 - kiedy urząd pracy może odmówić wpisu oświadczenia?
 - jakie obowiązki notyfikacje ma pracodawca?
 - jaki liczyć okres ważności oświadczenia?
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7.  Zezwolenie na pracę sezonową, w szczególności:
 - dla jakich branż można uzyskać zezwolenie na pracę sezonową?
 - gdzie należy złożyć wniosek i jaka jest procedura?
 - jak długo cudzoziemiec może pracować na podstawie tego zezwolenia?

8.  Obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemców, w szczególności:
 - obowiązek informowania pracownika o toczącym się postępowaniu
 - obowiązek niedopuszczenia do pracy w razie utraty uprawnienia do wykonywania  
 pracy
 - obowiązek tłumaczenia dokumentów na język zrozumiały dla cudzoziemca

9.  Sankcje za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców
 - sankcje dla pracodawców
 - konsekwencje dla pracowników

10.  Trendy i kierunki zmian, w szczególności projekt nowej ustawy o rynku pracy
 
13.30 – 14.00   Lunch

14.00  II PANEL  Legalizacja pobytu

1.  Warunki wjazdu i pobytu w Polsce, w szczególności:
 - jakie dokumenty powinien posiadać cudzoziemiec przy wjeździe do Polski?
 - jakie tytuły pobytowe uprawniają cudzoziemca do pracy w Polsce?

2.  Wiza 
 - procedura wizowa, w tym w którym konsulacie należy złożyć wniosek i jaki jest  
 czas oczekiwania
 - jakie dokumenty trzeba złożyć wraz z wnioskiem wizowym

3. Jednolite zezwolenie na pobyt i pracę
 - jaka jest procedura uzyskania zezwolenia?
 - jakie dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem?
 - kto jest stroną postępowania?
 - czy w okresie oczekiwania na zezwolenie cudzoziemiec może przebywać i   
 pracować w Polsce?

4.  Niebieska karta UE
 - jaka jest procedura uzyskania Niebieskiej Karty?
 - jakie dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem?
 - kto jest stroną postępowania?
 - czy w okresie oczekiwania na zezwolenie cudzoziemiec może przebywać i   
 pracować w Polsce?

5.  Obywatele UE – obowiązek rejestracji pobytu
  
16.30     Zakończenie



PRELEGENT

KAROLINA SCHIFFTER
adwokat, partner w kancelarii  
Raczkowski Paruch

Kieruje w firmie działem imigracyjnym i Global Mobility. Jako 
jeden z nielicznych prawników w Polsce koncentruje swoją 
praktykę na biznesowym prawie imigracyjnym i doradza 
klientom w zakresie relokacji pracowników do Polski, a także 
delegowania polskich pracowników za granicę. Prowadzi 
także sprawy w pozostałym zakresie prawa pracy. Cyklicznie 
publikuje artykuły, zarówno w gazetach codziennych, jak 
również w czasopismach naukowych. Jest współtwórcą 
publikacji międzynarodowych, m.in. książki pt. International 
Immigration and Nationality Law. Aktywnie uczestniczy 
w organizacjach międzynarodowych, m.in. jest przewodniczącą 
komitetu członkowskiego AILA GMS (American Immigration 
Lawyer Association Global Mobility Section). Jest regularnie 
zapraszana jako prelegent na międzynarodowe konferencje. 
Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
i Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad 
Odrą. Posiada tytuł Master of German and Polish law i zdobyła 
pierwsze miejsce w 5 edycji konkursu Rising Stars Prawnicy 
– liderzy jutra 2016. Uczestniczka wykładów i warsztatów 
z zakresu prawa europejskiego i francuskiego w Université de 
Nice – Sophia Antipolis w Nicei. Odbywała również praktyki 
w kancelariach prawnych w Niemczech.
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