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                               Szczecin 23.11.2016r. 

 

 

 

       Szanowni Państwo 
 

W imieniu FUNDACJI 54 z siedzibą w Szczecinie mam przyjemność przedłożyć Państwu 

ofertę szkoleniową w formie praktycznych warsztatów-doradztwa, dotyczącą trudnych i 

złożonych zagadnień z obszaru pobytu, podjęcia pracy i zatrudnienia cudzoziemców na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Szkolenie dotyka aspektów obowiązujących przepisów 

prawno-administracyjnych w kontekście faktycznych zdarzeń, przykładów, ale również zmian 

w przepisach obowiązujących już od nowego 2017 roku. 

 

„Praktyczne warsztaty – doradztwo z zakresu zatrudniania cudzoziemców - pobyt i praca 
cudzoziemców w Polsce . Zmiany ustawy, w tym o promocji zatrudnienia                                 

i instytucjach rynku pracy (nowelizacje na 1 stycznia 2017 r.)                                          
Studium problematycznych przypadków w kontekście obowiązujących procedur. 

 

1. ADRESACI USŁUGI:  
 
Szkolenie dedykowane jest dla pracodawców zarejestrowanych i prowadzących działalność 
gospodarczą w Polsce, zatrudniających lub zainteresowanych zatrudnieniem cudzoziemców, 
ich pracowników działów kadrowych i płacowych, właścicieli, pracowników biur 
rachunkowych, agencji zatrudnienia i zainteresowanych innych instytucji rynku pracy. 
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2. CEL USŁUGI: 

 Szanowny Pracodawco, jeśli i Ciebie dotyka problem z rekrutacją nowych pracowników, 
znalezieniem fachowców, wykwalifikowanej kadry, specjalistów to szkolenie jest 
dedykowane właśnie TOBIE. 

Polska od kilku lat stała się atrakcyjnym rynkiem pracy, szczególnie dla obywateli Państw 
Wschodnich a zarazem ustawodawstwo w Polsce pozwala na legalne zatrudnianie tych 
pracowników. Z braku chętnych do pracy polskich zasobów kadrowych, pracodawcy sięgają 
po pracowników napływających do Polski z Białorusi, Mołdawii, Rosji, Armenii, Gruzji lub 
UKRAINY, z państw spoza UE. Obecnie nie jest to sprawa jednostkowa i trudna, ale wymaga 
prowadzenia dokumentacji i znajomości przepisów innych niż przy zatrudnianiu polskich 
pracowników. Dodatkowo, rząd wprowadza dużą nowelizację ustaw od 1 stycznia 2017 
roku.  
Bądź świadomy swoich możliwości i otwórz się na milionowy rynek pracowników ze 
Wschodu, poznaj nowe przepisy zanim zaczną obowiązywać.  
 
Szkolenie pozwoli zdobyć, poszerzyć i usystematyzować wiedzę w zakresie procedur 
obowiązujących przy zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce, zgodnie z regulacjami unijnymi, 
prawodawstwem polskim oraz stanowiskiem Państwowej Inspekcji Pracy (uzyskiwanie 
zezwolenia na pracę i przypadki, gdy nie jest ono wymagane). Zagadnienia poruszane 
podczas szkolenia wzbogacone zostaną przykładami zaczerpniętymi z bogatej praktyki 
zawodowej wykładowcy, regulacji prawnych i wyjaśnień, oraz studium przypadków 
zgłaszanych przez samych uczestników. Ponadto wspólne przeanalizowanie propozycji 
nowych zmian przyczyni się do zmniejszenia stresu, zrozumienia i opanowania nowych 
procedur, które obowiązywać będą już od 2017 r., szczególnie obejmujące nowe zadania 
nałożone na Powiatowe Urzędy Pracy. 
Uczestnicy zapoznają się z aktami prawnymi z zakresu zatrudniania cudzoziemców i o 
skutkach nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca. 
Udział w szkoleniu pozwoli na wyczerpujące poznanie i zgłębienie tematyki praktycznego 
zastosowania wiedzy z tego zakresu. 
 

3. TRENER: 
 
 Arkadiusz Chłód – doradca, konsultant, praktyk, Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Wydziału Humanistycznego oraz Wyższej Szkoły Administracji Publicznej. Ukończony Kurs 
specjalistyczny z Integracji Europejskiej. Wieloletni pracownik Zachodniopomorskiego 
Urzędu Wojewódzkiego, w tym dziewięć lat na stanowisku kierownika Oddziału do Spraw 
Cudzoziemców. Podczas swojej pracy bazował głównie na wszelkim ustawodawstwie 
dotyczącym pobytu i legalności powierzania pracy cudzoziemcom, przygotowania, 
wydawania decyzji i pozwoleń, planowania i nadzorowania kontroli z monitoringiem 
zakończenia spraw. W trakcie zatrudnienia w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim 
odbył kilkadziesiąt szkoleń tematycznych w ramach Europejskich Programów Operacyjnych 
Zintegrowanej Polityki Uchodźczej i Azylowej oraz konferencji - spotkań grup 
roboczo/branżowych w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców i Ministerstwie Pracy i Polityki 
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Społecznej. Jako trener prowadził i prowadzi szkolenia i doradztwo dla pracodawców, 
instytucji samorządowych gminnych i powiatowych, w tym dla Powiatowych Urzędów Pracy. 
Współpracował w przygotowaniu konferencji i szkoleń dla Straży Granicznej, prywatnych 
szkół wyższych w Szczecinie, Izby Notarialnej oraz wielu firm konsultingowych i 
szkoleniowych, współpracuje z Państwową Inspekcją Pracy. Dodatkowo posiada 
doświadczenie zawodowe w Krajowej Izbie Rozliczeniowej i Urzędzie Skarbowym. Obecnie 
właściciel, prywatnej firmy konsultingowej w/w obszarach. 
 

4. PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA:  
 
1.   Podstawa prawna legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce. 
2.   Aspekty prawne wykonywania pracy przez cudzoziemców.  
3.   Rodzaje zezwoleń. 
4. Wyjaśnienie postępowania umożliwiającego pracę cudzoziemców na terenie Polski.  
5. Praca w Polsce obywateli Unii Europejskiej, obywateli Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (Norwegii, Luksemburga i Islandii) oraz obywateli Szwajcarii, 
6.  Procedura zezwoleń na pracę umożliwiająca pracę obywateli państw trzecich – wniosek          
o wydanie zezwolenia na pracę, wymagania dla cudzoziemca, opłaty z tytułu uzyskania  
pozytywnej opinii. 
7. Uproszczone postępowanie umożliwiające pracę w Polsce - zarejestrowanie  
w urzędzie pracy oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy obywatelowi: Ukrainy, 
Białorusi, Rosji, Armenii, Mołdawii i Gruzji.  
8.   Najczęściej popełniane błędy podmiotów starających się o zatrudnienie cudzoziemca. 
9.   Dokumenty wydawane dla cudzoziemców. 
10.  Organy Administracji Publicznej właściwe w sprawach cudzoziemców. 
11. Procedura oświadczeń oraz zezwolenia na pracę (zmiany od 1 stycznia 2017 roku.)         
12. Przegląd terminów wprowadzonych przez nową ustawę, tj.: praca sezonowa i praca 
krótkoterminowa. 
13. Analiza zmian wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, nowe procedury dla 
Powiatowych Urzędów Pracy.  
14. Rozporządzenia MRPiPS w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania 
pracy cudzoziemcowi na terytorium RP jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania 
zezwolenia na pracę. 
12.  Wyjaśnienie skutków nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca. 
13.   Podsumowanie. Praca na przykładach. 
 

5. METODOLOGIA:  
 
Szkolenie 8 godzin lekcyjnych prowadzone metodą warsztatową, doradztwo – studium 
przypadków rzeczywistych, przekazanych przez uczestników szkolenia lub z pracy trenera. 
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6. PLAN USŁUGI:  
 
Szkolenie zaplanowano w terminie 08.12.2016 r., w godzinach: 9.05 – 16.00  
( 8 godz. lekcyjnych) 
 
09.05 - 10.35 szkolenie 

10.35 – 10.50 przerwa kawowa 

10.50 – 12.20 szkolenie 

12.20 – 12.45 lunch 

12.45 – 14.15 szkolenie 

14.15 – 14.30 przerwa kawowa 

14.30 – 16.00 szkolenie 

 
3. ORGANIZACJA USŁUGI; 

Tytuł usługi:  Szkolenie/warsztaty „Praktyczne warsztaty – doradztwo z zakresu 
zatrudniania cudzoziemców-pobyt i praca cudzoziemców 
w Polsce. Zmiany ustawy, w tym o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy (nowelizacje na 1 stycznia 
2017r. Studium problematycznych przypadków                     
w kontekście obowiązujących procedur. 

Termin realizacji usługi: 08.12.2016 r.  

Liczba godzin usługi:      8 godzin lekcyjnych, w godzinach od 09.05- 16.00, w tym 

przerwy kawowe i lancz. 

Miejsce usługi: 
 

Zajęcia odbywać się będą w sali konferencyjnej hotelu 
Hampton by Hilton Świnoujście 
ul. Wojska Polskiego 14, 72-600 Świnoujście, Polska 
woj. zachodniopomorskie  
tel. +48-91-322-9100 
 

Termin związania ofertą: 
 
 

do dnia 05.12.2016 r. 
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7. INWESTYCJE: 
 
 

Koszt szkolenia na jednego uczestnika: 440 zł netto (do ceny należy doliczyć 23% VAT) 
1. Catering kawowy na przerwach + lunch, 
2. Sala wykładowa z klimatyzacją, wyposażeniem i dostępem do węzłów sanitarnych,  
3. Materiały szkoleniowe dla uczestników, 
4. Trener, 
5. Koszty administracyjno- organizacyjne, 
6. Opieka na szkoleniu, 
7. OC dla każdego uczestnika, 
8. Zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodne ze wzorem MEN. 

 
UWAGA. 
Zgłoszenie więcej niż jednego uczestnika tego samego Pracodawcy daje możliwość 
indywidualnego negocjowania ceny dla kolejnej osoby. 
 

8. MIEJSCE SZKOLENIA:  
 
Hotel Hampton by Hilton Świnoujście 
ul. Wojska Polskiego 14, 72-600 Świnoujście, Polska 
woj. zachodniopomorskie  
tel. +48-91-322-9100 Miejsce dostosowane dla osób poruszających się na wózkach. 

 
 

Hotel Hampton by Hilton Świnoujście to doskonałe miejsce na organizację konferencji i 
szkoleń.  Hotel znajduje się w centrum miasta z łatwym znalezieniem miejsc parkingowych. 
Bliska lokalizacja od miejskiej przeprawy promowej, dojazd komunikacją miejską Linii 2 
(Kapitanat portu – Wydrzany. Od przystanku Prom - Trzeci przystanek: Matejki/Konstytucji        
3-go Maja . Dysponuje świetnie wyposażoną, w tym w sprzęt multimedialny, klimatyzowaną 
salę konferencyjną. Posiada własne Centrum Biznesowe, udostępnia sieć internetową i 
ogólnie dostępne miejsca komputerowe. Hotel zapewnia profesjonalną obsługę cateringową 
w czasie przerwy kawowej i lunchowej. Bazując na wieloletnim doświadczeniu kadry 
zapewnia rzetelne wsparcie i obsługę. 
 

Osoba do kontaktu w sprawach złożonej oferty i organizacji szkolenia (opiekun na 
szkoleniu) z ramienia wykonawcy: Grażyna Och tel. 695 479 612            
e-mail: kontakt@fundacja54.pl 

mailto:kontakt@fundacja54.pl
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ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY. 
 
W załączeniu formularz zgłoszeniowy, będący podstawą do uczestniczenia w szkoleniu i 
wystawienia faktury VAT. 
 Formularz proszę przesłać najlepiej drogą mailową na adres: kontakt@fundacja 54.pl, 
Najpóźniej do dnia 05.12.2016 r.  


