
 
 

Zapraszamy na szkolenie:  

Zatrudnienie i legalizacja pobytu cudzoziemców w Polsce w 2022r. 

Terminy szkolenia: 

1. 22.04.2022, godz. 10.00 – 15.00 

2. 05.05.2022, godz. 10.00 – 15.00 

 

Program szkolenia: 

 1. Podstawy zatrudnienia cudzoziemców 

• Główne akty prawne regulujące kwestie świadczenia pracy przez cudzoziemców w 

Polsce. 

 2. Trzy warunki legalnej pracy cudzoziemca w Polsce 

• Obywatele Unii Europejskiej 

• Obywatele państw trzecich – Ukrainy, Rosji, Białorusi 

• Pobyt czasowy, a pobyt stały 

 3. Prawa pobytowe uprawniające do wykonywania pracy (wraz z zezwoleniem na 

pracę) 

• Oświadczenie o powierzeniu pracy 

• Zezwolenie na pracę 

• Wizy wydawane w związku z wykonywaniem pracy 

• Praca w ramach ruchu bezwizowego 

 4. Warunki wjazdu cudzoziemców na teren Rzeczpospolitej Polskiej w okresie epidemii 

• Kto może wjechać do Polski? 

• Kto jest kierowany na kwarantannę? 

• Kto jest zwolniony z kwarantanny? 

• Pobyt cudzoziemców w Polsce w okresie epidemii 

• Przedłużenie terminów legalnego pobytu w Polsce 

• Przedłużenie terminów opuszczenia Polski 

• Terminy składania wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i stały 

• Ważność dokumentów pobytowych cudzoziemców(wizy, karty pobytu) 

• Obowiązki informacyjne organów administracji 

 5. Praca cudzoziemców na terenie Polski 



 
 

• Praca w Polsce obywateli Unii Europejskiej 

• Obywatele państw sąsiadujących z Polską, zmiany od 29 stycznia 2022 r. 

• Zawody, w wykonywaniu których cudzoziemcy nie muszą uzyskiwać zezwolenia 

• Zezwolenie na pracę 

• Inne zmiany od 2022 roku – preferencje dla niektórych branż 

• Ułatwienia dla osób wykonujących pracę w zawodach wymagających wysokich 

kwalifikacji 

• Skutki zatrudnienia cudzoziemca bez wymaganych zezwoleń – sankcje wynikające z 

ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym  wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

6. Praca cudzoziemców na terenie Polski w okresie epidemii 

• Przedłużenie okresów ważności zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu pracy 

• Terminy do składania wniosków o przedłużenie zezwoleń 

• Zmiana warunków pracy cudzoziemca w okresie epidemii 

 7. Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców 

 8. Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców zatrudnionych w Polsce 

 9. Zajęcia praktyczne – uzupełnianie wniosków do Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu 

Pracy 

 10. Wjazd, pobyt i zatrudnianie obywateli Ukrainy w czasie wojny – omówienie 

Specustawy z 12 marca 2022 r. oraz zmiany 

 11. Sesja Q&A –  pytań i odpowiedzi 

 

Szkolenie jest prowadzone w trybie online „na żywo” 

 

Masz jakieś pytanie? Napisz do nas. 

szkolenia@dwaplusjeden.com 

tel:+48789409253 

www.dwaplusjeden.com 

szkolenia@dwaplusjeden.com
http://+48789409253/
www.dwaplusjeden.com

