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II Transgraniczne Forum Rynku Pracy 

Jak zatrudniać obcokrajowców?  
Przepisy, procedury i obowiązki pracodawcy  

 

 
Zapraszamy Państwa na bezpłatne szkolenie pn. ,,Jak zatrudniać obcokrajowców? Przepisy, 

procedury i obowiązki pracodawcy” organizowane w ramach II Transgranicznego Forum Rynku Pracy.  

Spotkanie adresowane do pracodawców oraz przedstawicieli publicznych i niepublicznych służb 

zatrudnienia będzie miało na celu poszerzenie wiedzy o możliwościach zatrudnienia obcokrajowców. 

Omówione zostaną m.in. procedury legalizacji pracy cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Polsce,  

a także instrumenty finansowe na kształcenie pracowników,  ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb 

szkoleniowych cudzoziemców.  

W trakcie forum będzie możliwość skorzystania z porad indywidualnych pracowników: sieci EURES, Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, 

Powiatowego Urzędu Pracy, agencji zatrudnienia. 

3 października 2017r. 

godz. 9.00 

Łużyckie Centrum Rozwoju,  

Sukiennice 38 – Rynek, Lubań 
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  8.30 – 9.00 

 

 

Rejestracja 

 

 

 

9.00 – 9.15 

 

 

Powitanie uczestników 
Artur Sawrycz -  wiceprezes Zarządu Dolnośląskich Pracodawców 

Mariusz Tomiczek – zastępca burmistrza Miasta Lubań 

 

9.15 – 9.45 

 

Procedura składania oświadczenia o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca oraz informacja starosty  

o braku możliwości zaspokojenia potrzeb pracodawcy 
Powiatowy Urząd  Pracy w Lubaniu 

 

9.45 –  10.15 Legalizacja pracy cudzoziemców spoza UE w Polsce 

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu 

10.15 –  10.45 Cudzoziemcy – nowe wyzwania dla administracji pracy 
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy 

 

10.45 – 11.00 Przerwa kawowa 

11.00 –  11.30 Instrumenty finansowe  na kształcenie pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb 

szkoleniowych cudzoziemców 

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze 

 

Plan szkolenia: 
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11.30 –  12.00 Działalność agencji zatrudnienia - ogólne zasady  
Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu 

12.00 –  12.30 

 

 

Ustawa o delegowaniu pracowników - podstawy prawne, obowiązki pracodawców, warunki 

delegowania i zakres zadań Państwowej Inspekcji Pracy 

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu 

12.30 – 13.00 Ustalanie właściwego ustawodawstwa w zakresie ubezpieczeń społecznych dla  obcokrajowców  

zatrudnionych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem obywateli państw sąsiadujących z Polską 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

13.00 –  13.30 Współpraca pracodawców z agencjami pośrednictwa pracy przy zatrudnianiu cudzoziemców – 

panel dyskusyjny 
Randstad Polska Sp. z o.o. 

Work Service SA 

Dolnośląscy Pracodawcy 

 

13.30 – 13.45 Podsumowanie konferencji 

13.45 – 14.30 Lunch 
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9.00 -   14.30  Indywidualne konsultacje z ekspertami: 
 

 sieci EURES – wsparcie mobilności pracowników transgranicznych i ich pracodawców 

 Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

 Państwowej Inspekcji Pracy 

 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

 Powiatowego Urzędu Pracy 

 Agencji zatrudnienia 

 Bazy Usług Rozwojowych -  możliwość utworzenia bezpłatnego konta w BUR 
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Partnerstwo EURES-TriRegio składa się z przedstawicieli służb  zatrudnienia, związków zawodowych  

i organizacji pracodawców z Dolnego Śląska, Czech i Saksonii. Celem funkcjonowania partnerstwa jest 

kształtowanie regionu przygranicznego poprzez wspieranie rozwoju wspólnego rynku pracy.  

W ramach partnerstwa podejmowane są działania na rzecz integracji rynków pracy i edukacji  

w Trójkącie Państw. Usługi świadczone przez doradców EURES i innych pracowników organizacji członkowskich 

Partnerstwa to przede wszystkim:  udostępnianie i wymiana informacji,  doradztwo  

w celu zatrudniania pracowników transgranicznych bądź siły roboczej z sąsiadujących państw członkowskich.  

EURES - TriRegio: 

Transgraniczne Forum Rynku Pracy 

W ramach forum zorganizowane będą bloki wykładowe i dyskusyjne w temacie zatrudniania obcokrajowców 

ze szczególnym uwzględnieniem mobilności zatrudnienia w obszarze działania partnerstwa EURES-TriRegio. 

Wydarzenia będą okazją do zdobycia, wymiany informacji o możliwościach mobilnego zatrudnienia 

i promowania działania EURES w zakresie pośrednictwa pracy na Dolnym Śląsku i w Polsce.  

Do współpracy zaproszone zostały Powiatowe Urzędy Pracy, niepubliczne instytucje rynku pracy  

oraz partnerzy EURES-TriRegio.  
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Zgłoszenia: 

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego dostępnego pod 

adresem: WYPEŁNIJ FORMULARZ   

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia: 26 września 2017r. 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny! Liczba miejsc ograniczona! Więcej informacji pod numerem: 

74 64 80 534;  kom.: 530 828 511 lub pod adresem mailowym: biuro@dp.org.pl 

Zapraszamy serdecznie 

Organizatorem wydarzenia są Dolnośląscy Pracodawcy – regionalny związek pracodawców Konfederacji Lewiatan, 

będący jednym z partnerów EURES-TriRegio. Partnerami wydarzenia są: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

wraz ośrodkiem Enterprise Europe Network. 

3 października 2017r. godz. 9.00, Łużyckie Centrum Rozwoju, Sukiennice 38 – Rynek, Lubań 

Spotkanie jest współfinansowane z Programu Unii Europejskiej na Rzecz Zatrudnienia oraz Innowacji Społecznych  

(EaSI) 2014-2020. W celu uzyskania szczegółowej informacji na temat Programu prosimy o zapoznanie  

się z informacją na stronie: http://ec.europa.eu/social/easi 

https://goo.gl/forms/frsPtcuBQJXVixFA2
http://ec.europa.eu/social/easi

