
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Zatrudnianie cudzoziemców 

w 2021 

w dobie koronawirusa 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
Dlaczego ten kurs jest dla Ciebie 

 

Grupa docelowa: 

Zajęcia skierowane są do pracodawców, szefów firm, osób zarządzających, pracowników działów kadr i płac oraz innych 

zainteresowanych tematyką zatrudniania cudzoziemców. 

Cel szkolenia: 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami dotyczącymi zatrudniania cudzoziemców zarówno 

na podstawie oświadczeń jak i zezwoleń na pracę. Szkolenie zostało przygotowane jako praktyczny poradnik dla osób początkujących 

jak i specjalistów w tym zakresie. Na szkoleniu będą przedstawiane praktyczne rozwiązania w zakresie stosowania nowych 

uregulowań i najlepszych praktyk wskazywanych przez byłego Inspektora Pracy.  

 

 
 
 
 



 
 
 

 
 

Program kursu 

 
1. Najnowsze zmiany wprowadzone w konsekwencji koronowirusa 

• Przedłożenia prawa pobytu 

• Legalne wykonywanie pracy – przedłużenie terminów oświadczeń i zezwoleń na pracę 

• Problemy ze zmianą treści oświadczeń i zezwoleń na pracę 

• Praktyczne sposoby legalnego zatrudniania w przypadku zmiany wymiarów etatu i wynagradzania   

2. Status osób przybywających do RP celem wykonywania pracy 

• Wymogi prawne wynikające z implementacji dyrektyw UE w zakresie delegowania 

• Pracownicy z terenu UE i z poza terenu UE 

• Pracownicy tymczasowi delegowani do RP 

• Inne formy wykonywania pracy lub zarządzania/nadzorowania w ramach spółek i działalności gospodarczych 

• Wyłączenia z zakresu stosowania unormowań dot. delegowania pracowników do RP 

3. Legalność pobytu i możliwość wykonywania pracy na terenie RP 

• Osoby/pracownicy zwolnieni z obowiązku posiadania jakiegokolwiek tytułu prawnego zezwalającego na wykonywanie pracy 

• Kategorie pracowników od których jest wymagane zezwolenie na pracę 

• Pracownicy wykonujące pracę na oświadczeniu o zamiarze powierzenia wykonywania pracy na terenie RP 

 



 
 
 

 

4. Regulacje prawne związane z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce 

• Regulacje prawne zatrudniania obcokrajowców na terytorium RP na przestrzeni ostatniej dekady  

• Swoboda przepływu pracowników 

• Procedura zatrudniania cudzoziemców objętych i nieobjętych swobodą przepływu 

• Zezwolenia na zatrudnienie 

• Dokumentacja 

5. Agencje Pracy delegujące pracowników tymczasowych na teren RP – na co zwracać uwagę przy współpracy? 

6. Zasady zawierania umów z cudzoziemcami na podstawie różnych tytułów pobytowych - Nowe przepisy w zakresie zatrudniania 

cudzoziemców 

• Definicji wykonywania pracy przez cudzoziemca 

• Wynagrodzenia cudzoziemców 

• Umowy cywilnoprawne/umowy o pracę cudzoziemców 

• Zezwolenie na pobyt i pracę cudzoziemca 

• Wykroczenia dotyczące naruszania przepisów dotyczących cudzoziemców 

• WYŻSZE kary za nielegalne powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom 

7. Zezwolenie na pracę krótkoterminową i sezonową cudzoziemca 

• Normy i wymiar czasu pracy 

• Okresy odpoczynku dobowego i tygodniowego 

• Wymiar urlopu wypoczynkowego 



 
 
 

 

• Ustalenie i wypłacenie wynagrodzenia za pracę na poziomie co najmniej minimalnym 

• Ustalenie i wypłata należności za pracę w godzinach nadliczbowych (wynagrodzenia i dodatku) 

• Bezpieczeństwo i higiena pracy 

• Ochrona pracownic w okresie ciąży i w okresie urlopu macierzyńskiego 

• Wymagania dotyczące zatrudniania pracowników młodocianych i wykonywania pracy przez dziecko 

• Przestrzegania zasad równego traktowania i niedyskryminacji w zatrudnieniu o których mowa w art. 11 kodeksu pracy 

• Wykonywanie pracy zgodnie z przepisami o zatrudnieniu pracowników tymczasowych 

8. Sankcje za nieprawidłowości w zakresie delegowania pracowników 

• Kara grzywny dla pracodawcy lub jego pełnomocnika, którzy nie dopełnili obowiązków zgłoszeniowych oraz nie wykonywali 

nałożonych na nich obowiązków. 

• Kara grzywny za brak tłumaczeń lub nieprzechowywanie dokumentacji pracowniczej 

 

 

 



 
 
 

 

Szczegóły kursu 

Szkolenie prowadzić będą specjaliści w swoich dziedzinach. Nasi szkoleniowcy to osoby z wieloletnim doświadczeniem 

zawodowym w zakresie księgowości i prawa podatkowego. Dzięki temu możesz mieć pewność, że zdobyta na szkoleniu wiedza 

będzie praktyczna i poparta ciekawymi przykładami. 

Autorskie materiały, certyfikat, nagrania szkoleń oraz  konsultacje z prowadzącym.  Zapewniamy bezpłatne konsultacje mailowe 

z prowadzącym do 7 dni po szkoleniu.  

Zachęcamy do wysyłania własnych problematycznych zagadnień, które chcieliby Państwo poruszyć podczas szkolenia 

na adres e-mail: szkolenia@wektorwiedzy.pl  

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji programu i materiałów szkoleniowych, jeśli w czasie trwania kursu pojawią się zmiany 

w przepisach dotyczących omawianych zagadnień 

https://wektorwiedzy.pl 


