zaprasza na warsztaty

ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW – praktyczne aspekty
Wtorek, 20 listopada 2018 r., godz. 09:00 – 15:30
Wardyński i Wspólnicy, Al. Ujazdowskie 10, Warszawa
(wejście od ul. Matejki 4)
Podczas warsztatów omówimy korzyści i ryzyka związane z zatrudnianiem cudzoziemców, szczególnie
istotne dla planowania strategii biznesu i działań kadrowych na zbliżający się rok. Podzielimy się
naszymi doświadczeniami i najlepszymi praktykami dotyczącymi uzyskiwania różnego rodzaju zezwoleń,
które wypracowaliśmy w codziennych kontaktach z organami. Zaprezentujemy najbardziej aktualne
problemy, z jakimi na co dzień spotykają się pracodawcy zatrudniający lub zamierzający zatrudniać
cudzoziemców w Polsce i ich rozwiązania. Wszystko to w oparciu o liczne przykłady z praktyki.

PROGRAM
09:00 – 09:30

Rejestracja uczestników

09:30 – 10:15

Zatrudnianie cudzoziemców – szansa czy konieczność?




Kto jest a kto nie jest „cudzoziemcem” w Polsce?
Statystyki i prognozy – jak długo jeszcze da się w Polsce prowadzić biznes bez
korzystania z pracy cudzoziemców?
Najnowsze trendy rynkowe w zatrudnianiu cudzoziemców

10:15 – 10:30

Przerwa kawowa

10:30 – 11:45

Zatrudnianie cudzoziemców – podstawy i wymogi




Zatrudnienie na umowę przez pracodawcę z siedzibą w Polsce
Korzystanie z pracy pracowników oddelegowanych do Polski
Kluczowe obowiązki pracodawców związane z zatrudnianiem cudzoziemców

11:45 – 12:00

Przerwa kawowa

12:00 – 13:30

Najczęstsze problemy praktyczne przy zatrudnianiu cudzoziemców



Kiedy potrzebny jest „test rynku pracy” (informacja starosty)?
Czy warto zatrudnić studenta?





Czy można swobodnie zmienić warunki pracy i płacy cudzoziemca?
Ile czasu potrzeba na legalizację pracy i pobytu cudzoziemca w Polsce?
Ten sam przepis - różne urzędy, różne praktyki – jak sobie z tym radzić?

13:30 – 14:00

Lunch

14:00 – 14:45

Zatrudnianie obywateli Ukrainy na podstawie oświadczeń



14:45 – 15:30

Wymogi i procedura
Korzyści, ułatwienia, najczęstsze problemy

Najnowsze i planowane zmiany w przepisach dotyczących legalizacji pracy i pobytu
cudzoziemców

WARUNKI UCZESTNICTWA
Udział w spotkaniu jest płatny. Koszt uczestnictwa za osobę: 1290,00 zł brutto.
Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Cena obejmuje: uczestnictwo w warsztatach, przerwy kawowe, lunch w formie bufetu, materiały
szkoleniowe oraz certyfikat potwierdzający udział.
Sposób Płatności: Przelew bankowy
ING Bank Śląski S.A.; 08 1050 1012 1000 0090 3127 8774
Wardyński i Wspólnicy sp. k., Al. Ujazdowskie 10, 00-478 Warszawa, NIP: 526-01-07-832

REJESTRACJA ONLINE >>>>

PROWADZĄCY
Magdalena Świtajska jest adwokatem w praktyce prawa pracy i globalnej mobilności
kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
Od ponad 9 lat doradza klientom w zakresie legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców
w Polsce oraz delegowania pracowników. Zajmuje się również indywidualnym
i zbiorowym prawem pracy, w szczególności „trudnymi zwolnieniami” pracowników
wysokiego szczebla i pracowników chronionych, restrukturyzacjami zatrudnienia, transferami,
transgranicznymi aspektami prawa pracy, a także cywilnoprawnymi i karnoprawnymi obszarami
związanymi ze stosunkiem pracy (m.in. odpowiedzialność karna i wykroczeniowa pracowników
i pracodawców, odpowiedzialność za szkodę, ochrona dóbr osobistych, ochrona informacji poufnych,
działalność konkurencyjna). Prowadzi postępowania sądowe z zakresu prawa pracy i prawa
imigracyjnego.

Kamil Jabłoński jest radcą prawnym w praktyce prawa pracy i globalnej mobilności
kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
Zajmuje się prawem imigracyjnym i doradza klientom w sprawach związanych
z legalizacją pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce. Zajmuje się także indywidualnym
i zbiorowym prawem pracy. Doradza w zakresie zawierania i rozwiązywania umów
o pracę, restrukturyzacji zatrudnienia i zwolnień grupowych oraz aspektów transakcyjnych związanych
z przejściem zakładu pracy. Reprezentuje klientów w sprawach procesowych dotyczących w szczególności
rozwiązania stosunków pracy, wynagrodzenia oraz zakazu konkurencji, a także w postępowaniach
w sprawach imigracyjnych.

O KANCELARII WARDYŃSKI I WSPÓLNICY
Kancelaria Wardyński i Wspólnicy, założona w 1988 roku, jest jedną z największych niezależnych
kancelarii prawnych w Polsce.
Dbamy o zachowanie najwyższych standardów prawniczych i biznesowych. Angażujemy się w budowę
obywatelskiego państwa prawa. Bierzemy udział w projektach non profit i działaniach pro bono.
Nasi prawnicy są aktywnymi członkami polskich i międzynarodowych organizacji prawniczych, dzięki
czemu mają dostęp do światowego know-how i rozwijają sieć kontaktów z najlepszymi prawnikami
i kancelariami na świecie, z czego korzystają później nasi klienci.
Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem za pośrednictwem portalu dla prawników i przedsiębiorców
(codozasady.pl), firmowego Rocznika, bloga prawa nowych technologii (newtech.law) oraz licznych
publikacji i opracowań.
Obecnie w firmie jest ponad 100 prawników prowadzących obsługę klientów w języku polskim,
angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, rosyjskim, czeskim, włoskim i koreańskim.
Mamy biura w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie.

wardynski.com.pl
codozasady.pl
newtech.law

