IV Seminarium Prawne dla Biznesu
„Zatrudnianie cudzoziemców w Polscewybrane aspekty prawne i praktyczne”
26 października 2021 r.
godz. 10.00- 13.00.
Wydział Prawa UwB
ul. Mickiewicza 1
sala 314 lub uczestnictwo online
Szanowni Państwo, Drodzy Przedsiębiorcy,
Nowy rok akademicki 2021/2022 rozpoczynamy organizacją kolejnego, czwartego
Seminarium Prawnego dla Biznesu. Tym razem na prośbę przedsiębiorców nasza uwaga zostanie
poświęcona zagadnieniom Zatrudniania cudzoziemców rozpatrywanych przez pryzmat najczęściej
spotykanych w tym zakresie problemów prawnych i praktycznych.
Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na pracę i zatrudnianie cudzoziemców rośnie niestety
liczba nieprawidłowości występujących na rynku pracy. Przez to zagadnienie zatrudniania
cudzoziemców w Polsce stanowi bardzo ważny i niejednokrotnie skomplikowany problem
funkcjonowania wielu przedsiębiorców. Lokalizacja naszego województwa sprawa, że wielu
pracodawców korzysta z możliwości zatrudniania osób zza wschodniej granicy. Częste zmiany w
przepisach prawnych w tym zakresie, trwająca pandemia i przyjęte na ten czas przepisy szczególne
sprawiają, że przedsiębiorcy borykają się w wieloma problemami.
Większość obowiązków z tytułu zatrudnienia cudzoziemców spoczywa na pracodawcy.
Przede wszystkim musi on dopełnić wielu formalności związanych z wyborem ścieżki zatrudnienia,
np. uzyskanie zezwolenie wojewody lub złożenia oświadczenia lub możliwości podjęcia pracy bez
wymienionych tych procedur. Innym problemem jest delegowanie pracowników do Polski przez
przedsiębiorców zza granicy w ramach świadczenia usług. Pracodawca, który zatrudnia
cudzoziemców musi się liczyć z ewentualnymi kontrolami. Legalność pracy cudzoziemców w Polsce
może być weryfikowana przez Państwowego Inspektora Pracy oraz Straż Graniczną.
Wśród najczęstszych błędów popełnianych przez pracodawców jest lekceważenie terminów
ważności dokumentów pobytowych, czy zatrudnianie pracowników bez wymaganych zezwoleń lub
oświadczeń. Istotnym problemem jest również niezwracanie uwagi na rodzaj naklejki wizowej. A to
od podanego na niej kodu zależy, czy wykonywanie pracy na terenie Polski będzie w ogóle prawnie
dopuszczalne.
Do tego wszystkiego dołożyć trzeba wyzwania, które stoją przed przedsiębiorcami w związku
z trwającą pandemią.
Podczas najbliższego Seminarium Prawnego dla Biznesu eksperci skupią się przede
wszystkim na możliwościach zatrudniania cudzoziemców w Polsce oraz na działaniach, które należy
podjąć tak by zatrudnienie cudzoziemców było legalne. Przedstawione zostaną zasady legalizacji
pracy i pobytu w Polsce, zasady dostępu do polskiego rynku pracy i pobytu w Polsce, system kontroli
prawa pracy w związku z zatrudnianiem cudzoziemców.
Podczas spotkania omówione zostaną następujące zagadnienia:
 zmiany na rynku pracy, nowe wyzwania i możliwości w zakresie zatrudniania cudzoziemców,
 legalizacja pobytu, legalizacja pracy, obowiązki pracodawców zatrudniających cudzoziemców
(zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, rozliczanie zaliczek na
podatek dochodowy),
Patronat honorowy:

1



zatrudnianie cudzoziemców w ramach swobody przepływu pracowników – wymagane
zezwolenia na pracę, oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, praca bez zezwolenia,
zawieranie umów o pracę, a wykonywanie pracy zarobkowej, mobilność pracowników celem
wykonywania
pracy
w
ramach
przeniesienia
wewnątrz
przedsiębiorstwa,
- delegowanie pracowników w ramach swobody świadczenia usług – delegowanie a migracje
pracowników, regulacje pracownicze w państwach przyjmujących, koordynacja systemów
zabezpieczenia społecznego,
 szczególne rozwiązania w związku z COVID-19 – zagadnienia związane z legalnością pobytu
cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po ogłoszeniu stanu zagrożenia
epidemicznego oraz w zakresie ważności zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu
wykonywania pracy,
 warunki pracy i płacy jakie trzeba zapewnić pracownikowi i pracownikowi delegowanemu,
dokumenty jakie należy przechowywać w okresie zatrudnienia lub delegowania, obowiązki
zgłoszeniowe i rejestracyjne na terenie Polski- gdzie zgłosić cudzoziemca i w jakim terminie,
dokumenty, jakie należy wydać cudzoziemcowi,
 zasady przekraczania granicy RP, będącej granicą zewnętrzną UE, zasady przekraczania
granicy RP, będącej granicą wewnętrzną UE (w Strefie Schengen), zasady przekraczania
granicy przez osoby, które uzyskały w Polsce kartę pobytu,
 pozwolenia na pracę typ A, legalizacja pobytu- zezwolenia na pobyt i pracę, elementy
wspólne postępowania (strony postępowania, wymagane dokumenty, najczęstsze problemy
związane z postępowaniem.
Tradycją jest, że w naszych spotkaniach biorą udział przedstawiciele nauki i praktyki.
Wśród zaproszonych gości będą m. in. Ewa Wojewódko, Dyrektor Wydziału Spraw
Obywatelskich Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Tomasz Chrupek, radca prawny, Dyrektor
Wydziału Interwencyjno- Procesowego Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Jolanta
Adamska, radca prawny i partner z Kancelarii Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy w Białymstoku,
Agnieszka Owsieniuk, radca prawny z Kancelarii Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy w
Białymstoku oraz Ewa Leszczyńska, Kierowniczka ds. Kadr i Płac z Rosti Poland sp. z o.o. Wydział
Prawa Uniwersytetu w Białymstoku reprezentować będą: dr hab. Mieczysława Zdanowicz, prof.
UwB, Kierownik Zakładu Prawa Europejskiego, dr hab. Anna Doliwa Klepacka, prof. UwB,
profesor w Zakładzie Prawa Europejskiego oraz dr Tomasz Kałużny, sędzia Sądu Rejonowego w
Białymstoku w VI Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy i
Ubezpieczeń Społecznych.
Seminarium zostało zaplanowane na 26 października 2021 r. w godz. 10.00- 13.00, w Sali 314
Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Tych z Państwa, którzy preferują formę zdalną
zapraszamy do uczestnictwa on line. Link do spotkania udostępnimy w terminie późniejszym.
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdziecie Państwo bieżące
informacje dotyczące organizacji Seminarium: https://prawo.uwb.edu.pl/seminaria-prawne-dlabiznesu.
Zapraszam serdecznie do rejestracji i wysyłania zgłoszeń: https://prawo.uwb.edu.pl/ivseminarium-prawne-dla-biznesu-26-10-2021-r.
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