KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W ZASADACH ZATRUDNIENIA
CUDZOZIEMCÓW W DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY
W KONTEKŚCIE PRZEPISÓW KPA

21-22 października 2019

Godziny:
10.00 – 16.00

Miejsce:
LUBLIN, Hotel VICTORIA,
ul. Narutowicza 58/60

995,00 zł netto –
z noclegami
850 zł – bez noclegów

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:


Przedstawienie podstawowych rozwiązań legislacyjnych.



Omówienie elementów mogących stwarzać problemy interpretacyjne.



Przedstawienie propozycji nowych regulacji prawnych.



Przedstawienie praktycznych zagadnień związanych ze stosowaniem przepisów.



Omówienie problematyki stosowania przepisów w sytuacji związanej z członkostwem w UE.



Uczestnicy otrzymują zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

ODBIORCY SZKOLENIA:
Pracownicy Urzędów Pracy.

CEL SZKOLENIA:
Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu zmian w ustawie o cudzoziemcach, w szczególności w związku z wydawaniem
zezwoleń na pracę sezonową oraz nowymi zasadami rejestracji oświadczeń o zamiarze powiedzenia cudzoziemcowi pracy.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

10:00

16:00

PROGRAM:
DZIEŃ I:
1. Zatrudnienie cudzoziemca – podstawowe pojęcia niezbędne do wykonywania pracy w PUP.
2. Wizy wydawane cudzoziemcom w tym upoważniające do podjęcia pracy w Polsce – analiza, wzory, SPOSOBY
LICZENIA WIZ – ĆWICZENIA.
3. Ruch bezwizowy w tym dla obywateli Gruzji i Ukrainy (liczenie legalnego pobytu).
4. Obywatele Unii Europejskiej podejmujący pracę w Polsce - prawo do pracy na zasadzie swobody przepływu osób
w ramach UE i EOG oraz Szwajcarii.
5. Obywatele spoza Unii Europejskiej podejmujący pracę w Polsce.
6. Dokumenty pobytowe wydawane cudzoziemcom w świetle wydawanych zezwoleń i oświadczeń:

wizy jednolite i wizy krajowe,

ruch bezwizowy,

dokumenty wydawane przez inne kraje Unii Europejskiej,

odnowienie dokumentów pobytowych,

dokument podróży i inne dokumenty potwierdzające tożsamość.
7. Praca osób pochodzących ze wschodnich krajów sąsiednich, szczególnie z Ukrainy - prawo do pracy na podstawie
systemu zezwoleń na pracę oraz w trybie składania oświadczeń pracodawcy o powierzeniu pracy obcokrajowcowi.
8. Praca sezonowa cudzoziemców w Polsce.
9. Analiza warunków i trybu uzyskiwania zezwoleń na pracę sezonową - kto występuje o zezwolenie, do kogo,
na jakich warunkach, zasady odpłatności, terminy rozpatrzenia spraw, przedmiot badania organów, przyczyny
odmowy wydania lub uchylenia zezwolenia, przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową, zmiana pracodawcy
WZORY PISM ZGODNYCH Z KPA – WZÓRY ODMÓW, UCHYLEŃ.
10. Nowe umowy dla pomocników rolników – UMOWA O POMOCY PRZY ZBIORACH.
11. Uproszczona procedura wydawania zezwoleń w przypadku niektórych rodzajów prac oraz przy kontynuacji
zatrudnienia - rozporządzenie w sprawie „zawodów pożądanych”.
12. Procedura ubiegania się o oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, podmioty występujące
o oświadczenie, terminy rozpatrzenia spraw, uchylenie, powody odmowy.
13. Uzyskanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca (opłaty, rodzaje zezwoleń).
14. Praca cudzoziemca bez zezwolenia.
DZIEŃ II:
1. Informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy.
2. Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (kto występuje o zezwolenie, do kogo, na jakich warunkach, zasady
odpłatności, terminy rozpatrzenia spraw, przedmiot badania organów, przyczyny odmowy wydania lub uchylenia
zezwolenia, zmiana warunków pracy, zmiana pracodawcy.
3. Zezwolenie na pobyt z uwagi na pracę sezonową.
4. Miejsce zamieszkania cudzoziemca w Polsce, pobytu na terenie Polski, wykonywania pracy – właściwość organów,
wskazanie różnic.
5. Podstawowe elementy kpa w zakresie zatrudniania cudzoziemców:

wniosek a braki formalne,

wszczęcie postępowania/odmowa wszczęcia postępowania,

gromadzenie materiału dowodowego,

wezwania strony,

decyzje – umorzenie postępowania, decyzję zgodne z żądaniem strony, decyzje odmowne.
6.

Warsztaty:

wypełnienie oświadczenia o wykonywaniu pracy przez cudzoziemca,

wypełnianie wniosku o zezwolenie na pracę sezonową,

wypełnienie dokumentów związanych z pracą sezonową,

ćwiczenia związane z wnioskami agencji zatrudnienia,

ćwiczenia - ścieżka krajowa a ścieżka zagraniczna pracowników sezonowych.

7.

Ćwiczenia:

obliczanie okresu ważności pracy sezonowej,

test rynku pracy – oferta pracy, informacja starosty,

ustalenie zwolnień z testu rynku pracy, zezwoleń na pracę,






ćwiczenia wezwań, decyzji, decyzji odmownych – KPA,
ustalanie właściwych dokumentów pobytowych,
legalny pobyt i praca – ćwiczenia,
studium przypadków - omówienie przesłanych pytań.
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CENA: 995 zł netto/os.
Cena bez noclegów: 850,00 zł brutto/os.
(Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia przynajmniej w 70% ze środków
publicznych).
Dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji przyznawany będzie Rabat -50 zł.
Dopłata do pokoju 1-os: 50 zł brutto. Istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

ZGŁOSZENIA:
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem lub faksem do 15 października 2019 r.

Cena zawiera



Udział w 2-dniowych warsztatach



Materiały szkoleniowe wraz z zaświadczeniem wydanym na podstawie § 18 ust. 2
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie
kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622)



Nocleg w pokoju 2-os



Pełne wyżywienie



Możliwość konsultacji E-Mail z wykładowcą



Opieka organizatora

Zapraszamy
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