
 
 
 
 

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską – ze środków  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)  

PROGRAM SEMINARIUM 

„Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce – aspekty prawne na gruncie najnowszych zmian“ 

19.04.2018 r., Szczecin 

 
Miejsce spotkania: Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, ul. Jagiellońska 20-21,     

    Szczecin 

Prowadzący seminarium: Pan Łukasz Żak, prawnik, specjalista ds. prawa gospodarczego oraz 

międzynarodowego, właściciel firmy doradczo-szkoleniowej Żak Legal Support Office 

8:30 Rejestracja uczestników 

9:00 Powitanie uczestników  

Prezentacja Pana Jacka Wójcikiewicza, specjalisty ds. transferu technologii w Regionalnym 

Centrum Innowacji i Transferu Technologii, pn: „Usługi EEN i RCIiTT wsparciem  

w rozwoju Twojego biznesu” 

9:15 1. Zatrudnianie cudzoziemców – regulacje prawne 

2. Przyjazd i pobyt cudzoziemców w Polsce  

- obywatele Unii Europejskiej i EOG 

- obywatele państw trzecich - dokumenty legalizujące pobyt  

(ruch bezwizowy, wiza, stampila, zezwolenie na pobyt) 

10:45 Przerwa kawowa 

11:00 1. Podejmowanie pracy przez cudzoziemców 

- Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwoleń na pracę 

- Tryb uproszczony legalizacji pracy cudzoziemców- procedura „oświadczeniowa” 

- Zezwolenie na pracę 

- Zezwolenie na pobyt i pracę  

- Zezwolenie na pracę sezonową 

- Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową  

2. Skutki nielegalnego zatrudniania cudzoziemców 

- Odpowiedzialność przedsiębiorców i cudzoziemców 

- Powierzenie pracy cudzoziemcom wbrew przepisom obowiązującym na terenie RP 

12:45 Przerwa obiadowa 

13:30 1. Aspekty podatkowe przy zatrudnianiu cudzoziemców pracujących w Polsce 

- Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy 

- Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania 

2. Ubezpieczenie społeczne cudzoziemców pracujących w Polsce 

- Regulacje Unii Europejskiej dotyczące koordynacji zasad ubezpieczenia społecznego 

- Umowy dwustronne dotyczące zabezpieczenia społecznego 

2. Realizacja kontraktów międzynarodowych i delegowanie cudzoziemców za granicę 

- Regulacje dotyczące zabezpieczenia społecznego oraz podatku dochodowego od osób 

fizycznych 

- Procedury administracyjne 

15:00 Zakończenie spotkania 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie. 

Urząd Miasta Szczecin 
Biuro Prezydenta Miasta 

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin 

tel. +4891 42 45 020, fax. +4891 42 45 120 

bpm@um.szczecin.pl  -  www.szczecin.eu 
 

http://www.szczecin.eu/

