NOWELIZACJA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW
NA TERYTORIUM RP.
Program szkolenia:
1. Przybliżenie podstawowych pojęć:
•
•
•
•

podmiot zatrudniający cudzoziemca,
cudzoziemiec,
nielegalny pobyt,
nielegalne zatrudnienie i wykonywanie innej pracy zarobkowej cudzoziemców,

2. Omówienie warunków dotyczących legalnego pobytu cudzoziemców
na terenie Polski:
•
•
•
•
•

dokumenty umożliwiające przyjazd i zameldowanie obywateli Unii Europejskiej
i Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
poruszanie się cudzoziemców w Polsce w ramach ruchu bezwizowego,
dokumenty legalizujące pobyt obywateli państw trzecich w Polsce,
nowelizacja przepisów dotyczących cudzoziemców - uzyskanie jednego
zezwolenia na pobyt i pracę,
informacje o wizach „pozytywne: oraz „negatywne” (bez możliwości pracy).

3. Wyjaśnienie postępowania umożliwiającego pracę cudzoziemców
na terenie Polski
• praca w Polsce obywateli Unii Europejskiej, obywateli Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (Norwegii, Luksemburga i Islandii) oraz obywateli Szwajcarii,
• procedura zezwoleń na pracę umożliwiająca pracę obywateli państw trzecich
– wniosek o wydanie zezwolenia na pracę, wymagania dla cudzoziemca,
opłaty z tytułu uzyskania pozytywnej decyzji).
4. Uproszczone postępowanie umożliwiające pracę w Polsce - zarejestrowanie
w urzędzie pracy oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy obywatelowi: Ukrainy,
Białorusi, Rosji, Armenii, Mołdawii i Gruzji:
•
•
•
•

weryfikacja dokumentów składanych przez podmioty chcące zatrudnić
cudzoziemców.
odmowa wydania zezwolenia lub zarejestrowania w PUP „oświadczenia”.
działania zmierzające do ograniczenia działalności podmiotów, które „fikcyjnie”
uzyskały zezwolenia lub zarejestrowały „oświadczenia”.
legalne zatrudnienia na podstawie „oświadczenia”.

5. Wskazanie przypadków, w których cudzoziemcy zostali zwolnieni z obowiązku
uzyskania zezwolenia na pracę w Polsce:
•
•

krótkie okresy pracy nie wymagające uzyskania zezwoleń na pracę w Polsce,
analiza konkretnych prac, których wykonywanie nie wymaga otrzymania
zezwolenia na pracę w Polsce,

•

praca w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji, zwalniających
z potrzeby posiadania zezwolenia na pracę.

6. Wyjaśnienie obowiązków podmiotów zatrudniających cudzoziemców
po zalegalizowaniu pobytu i zatrudnienia cudzoziemca.
•
•

•
•

podpisanie umowy pozwalające cudzoziemcom na pracę w Polsce,
faktyczny sposób wykonywania pracy przez cudzoziemca (podstawa
zatrudnienia, stanowisko pracy, wynagrodzenie za pracę), wyłączający
podejrzenie pracy w sposób niezgodny z uzyskanym zezwoleniem,
obowiązki informacyjne kierowane do urzędu wydającego zezwolenie,
zasady zatrudnienia cudzoziemca przez agencję zatrudnienia i jego
„przekazanie” do pracodawcy użytkownika.

7. Wyjaśnienie obowiązków odnoszących się do cudzoziemców delegowanych
do pracy w Polsce przez podmioty nie mające siedziby na terenie RP.
•
•

•

•

wymagania dla cudzoziemców delegowanych do pracy w Polsce przez podmiot
zagranicznych mający siedzibę w krajach należących do UE oraz EOG
spełnienie obowiązków wobec cudzoziemców delegowanych do pracy w Polsce
podmiot zagranicznych nie mający siedziby w krajach należących do UE
oraz EOG,
zapewnienie cudzoziemcom delegowanym minimalnych warunków
wynikających z polskich przepisów – czas pracy, wynagrodzenie za pracę,
urlopy wypoczynkowe, wymagania bhp, ochrona związana z rodzicielstwem,
równouprawnienie pracowników polskich i cudzoziemców,
dokumenty, które wymagają organy kontrolujące wykonywanie pracy przez
cudzoziemców, w jakim kraju delegowany cudzoziemiec będzie podlegał
ubezpieczeniom społecznym.

8. Wyjaśnienie skutków nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca:
•

•

•

odpowiedzialność przedsiębiorców i cudzoziemców na podstawie ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – mandaty karne,
postępowanie przed sądem,
sankcje wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej – wykroczenia, przestępstwa,
inne konsekwencje związane z nielegalnym zatrudnieniem cudzoziemca
– wydalenie cudzoziemca z Polski, uchylenie zezwolenia na pobyt i pracę.

