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PROGRAM SEMINARIUM 
 

„Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce – aktualne zasady legalizacji pobytu i pracy“ 

27 marca 2019 r. w Szczecinie 

 

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

 

Prowadzący: Borys Badowski, specjalista w zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców, absolwent studiów 

podyplomowych ukończonych na Uniwersytecie Warszawskim w 2012 r. na temat „Współczesne migracje 

zarobkowe”, wieloletni pracownik instytucji kontrolnych, aktywnie prowadzący kontrole ukierunkowane  

na ograniczenia skutków nielegalnego zatrudnienia, w tym nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców.  

 

8:30 Rejestracja uczestników 

9:00 Powitanie uczestników  

Prezentacja Pawła Żebrowskiego, kierownika Centrum Transferu Technologii RCIiTT ZUT, pn. „Usługi RCIiTT  

i EEN wsparciem dla Twojego biznesu”. 

Prezentacja Agnieszki Greś, specjalisty ds. oświaty zawodowej w Izbie Rzemieślniczej Małej i Średniej 

Przedsiębiorczości w Szczecinie, pn. „ Bezpłatne egzaminy zawodowe dofinansowane z projektów unijnych”  

9:30  CZĘŚĆ PIERWSZA SEMINARIUM 

Aktualne zasady legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców: obywateli Unii Europejskiej i EOG oraz obywateli 

państw trzecich w Polsce: 

- omówienie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1265 ze zmianami oraz 2018 r. poz. 2245), rozporządzeń wykonawczych, ustawy z dnia 

12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2017 r. poz. 2206 ze zmianami oraz z 2018 r. poz. 1669) 

- omówienie pozostałych aktów prawnych, regulujących możliwość zatrudniania i wykonywania pracy przez 

cudzoziemców w Polsce;  

- czynności techniczne i kazusy praktyczne niezbędne dla legalizacji pracy cudzoziemców z krajów trzecich. 
 

10:45 Przerwa kawowa 
 

Urząd Miasta Szczecin 
Biuro Prezydenta Miasta 

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin 
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11:00 CZĘŚĆ DRUGA SEMINARIUM  
 

1. Przedłużenie pobytu cudzoziemców w Polsce - regulacje ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.  

o cudzoziemcach  (Dz.U. z 2017 r. poz. 2206 ze zmianami oraz z 2018 r. poz. 1669).  

2. Regulacje prawne dotyczące podejmowania i zmiany pracy przez cudzoziemców - zmiany  
w obowiązujących przepisach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1265 ze zmianami oraz 2018 r. poz. 2245) i ustawy z dnia 12 grudnia 
2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2017 r. poz. 2206 ze zmianami oraz z 2018 r. poz. 1669) oraz 
nowowprowadzone instytucje prawne.  

 
12:45 Przerwa obiadowa 
 
13:30 CZĘŚĆ TRZECIA SEMINARIUM 
 

1. Skutki nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców w Polsce - odpowiedzialność wykroczeniowa za nielegalne 

powierzenie pracy cudzoziemcowi, podstawy karalności, konsekwencje prawne nielegalnego powierzenia 

pracy cudzoziemcowi.  

2. Kwestia świadczeń socjalnych oraz świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących cudzoziemcom 
przebywającym w Polsce - dostosowanie systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce do opłacania składek 
przez cudzoziemców; wymogi niezbędne do spełnienia przez cudzoziemców przy podleganiu 
ubezpieczeniom.  
 

15.00 Zakończenie spotkania  

 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie. 
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