SZKOLENIE
dla przedsiębiorców:
PRAKTYCZNE ASPEKTY ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW
10 maja 2019 r. Urząd Gminy Koźminek, sala sesyjna (I pietro)
Start 10.00 - 2 sesje po 1,5 h - przerwa kawowa 20 min - koniec 13.20

Cel szkolenia:

Kompleksowe uzyskanie praktycznej wiedzy jak legalnie zatrudnić

cudzoziemca, jak prowadzić dokumentację związaną z podjęciem, przebiegiem i zakończeniem
zatrudnienia, jak unikać negatywnych konsekwencji prawnych w przypadkach nielegalnego
zatrudnienia, jak właściwie zarządzać pracownikami z zagranicy, by wypełnić braki kadrowe i
wykorzystać do maksimum efektywność cudzoziemców przyjeżdżających do pracy do Polski w
celach zarobkowych.

Program szkolenia
1. Cudzoziemiec w Polsce:
● Zatrudnienie pracowników z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Gruzji, Armenii i Rosji;
● Zatrudnianie pozostałych cudzoziemców.
2. Formy prawne zatrudnienia cudzoziemców w Polsce:
● Procedura uproszczona - oświadczenia o zamiarze pow. wyk. pracy cudzoziemcowi;
● Praca sezonowa - zezwolenia na pracę sezonową;
● Zezwolenie na pracę i procedura jego uzyskania;
● Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę;
● Konsekwencje prawne zatrudniania cudzoziemców bez zezwoleń i zaświadczeń.
3. Rodzaje umów z cudzoziemcami:
● Umowa o pracę;
● Praca tymczasowa;
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● Umowa zlecenie;
● Umowa o dzieło;
● Współpraca B2B.
4. Bezpośrednie

zatrudnienie

cudzoziemców

a

współpraca

z

agencjami

pracy

(pośrednikami):
● Formy współpracy z profesjonalnymi firmami zatrudniającymi cudzoziemców;
● Ważne elementy umów o współpracy z agencjami pracy tymczasowej;
● Zalety i wady współpracy z pośrednikami zatrudniającymi cudzoziemców.
5. Obowiązki pracodawców wobec pracowników będących cudzoziemcami:
● Akta osobowe cudzoziemców;
● Dokumentacja potwierdzająca wykonywanie pracy, zlecenia lub dzieła;
● Ewidencja czasu pracy.
6. Obowiązki pracodawców wobec instytucji zatrudnienia oraz innych organów
publicznych:
● Państwowa inspekcja pracy - kontrole warunków pracy cudzoziemców;
● Straż graniczna - kontrole legalności przebywania cudzoziemca na terytorium RP i
wykonywania pracy na terytorium RP;
● Kontrola skarbowa - Podatkowe aspekty zatrudnienia cudzoziemców.
7. Zarządzanie pracownikami będącymi cudzoziemcami:
● Właściwa organizacja procesu rekrutacji;
● Planowanie długofalowego systemu wyjazdów, przyjazdów urlopów i wymian
pracowników będących cudzoziemcami;
● Organizacja zakwaterowania;
● Planowanie systemu rozliczeń;
● Systemy motywacji cudzoziemców.
8. Konsultacje z Wykładowcą.
Zgłoszenia przyjmujemy na email: gmina@kozminek.pl do dnia 6 maja 2019 r.
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