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Nazwa kursu* 
 

 

CUDZOZIEMCY NA RYNKU PRACY  

– OBECNA SYTUACJA W KRAJU I PLANOWANE ZMIANY 

Adresaci  
szkolenia 

Kadra Kierownicza i Pracownicy Urzędów Pracy  

Cel szkolenia 
Aktualizacja wiedzy uczestników szkolenia z zakresu zatrudniania cudzoziemców, 
zmian w przepisach w związku z COVID-19. Omówienie głównych problemów z 
którymi stykają się pracownicy zajmujący się tematyką cudzoziemców, propozycje 
rozwiązań. Omówienie planowanych zmian w ustawie o cudzoziemcach i innych 
ustawach powiązanych. 
 

Tematyka 
1) Zakres udzielania pomocy 

 zmiany w przepisach, interpretacji nowelizacji ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w aspekcie powierzania pracy 

cudzoziemcom. 

2) Zatrudnianie cudzoziemców  

 zmiany w przepisach w związku z epidemią COVID-19. 

3) Główne problemy migrantów związane z legalizacją pobytu i otrzymaniem 

prawa do pracy. 

4) Główne problemy, z którymi stykają się pracownicy urzędów oraz sugerowane 

rozwiązania. 

5) Prawa pracowników cudzoziemskich. 

6) Liczba cudzoziemców na rynku pracy w Polsce/w województwie. 

7) Główne problemy cudzoziemskich pracowników. 

8) Zasady rejestracji w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotnej lub poszukującej 

pracy 

 wymagane ułatwienia dot. legalnego pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce 

w kontekście epidemii COVID-19.  

9) Przedłużenie z mocy prawa legalnego pobytu cudzoziemców do 30 dnia po 

odwołaniu stanu zagrożenia lub stanu epidemii. 

10) Planowane zmiany w zakresie reform na rynku pracy.  

11) Główne elementy zmian: 

 Ustawa o wspieraniu zatrudnienia  

 Ustawa o zatrudniania cudzoziemców  

 Ustawa o zawieraniu i rozliczaniu umów w sposób elektroniczny przez 

niektórych pracodawców  
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Prowadzący 
Lech Antkowiak - doświadczony ekspert i wykładowca z zakresu problematyki rynku 

pracy i w dziedzinie rozwoju zasobów ludzkich; wieloletni pracownik publicznych 

służb zatrudnienia, zatrudniony w latach 1994-2019 w administracji rządowej  

i samorządowej na stanowiskach kierowniczych, związanych z kreowaniem polityki 

rynku pracy w wymiarze krajowym, regionalnym i lokalnym, m.in. jako Dyrektor 

Departamentu Rynku Pracy w obecnym Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej, Dyrektor  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, Dyrektor Projektu 

Banku Światowego w ówczesnym Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.  

W prowadzonych szkoleniach wykorzystuje własne doświadczenia zawodowe  

i kilkunastoletnią praktykę szkoleniową.  

Czas trwania 
szkolenia 

4 godziny dydaktyczne szkolenia w formie video konferencji, materiały szkoleniowe 

w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, indywidualne 

konsultacje mailowe do 14 dni po szkoleniu 

Termin szkolenia 
29 października 2021r. godz. 9.00 

Cena** 
350 zł/osoba  Przy zgłoszeniu większej liczby Pracowników rabat! 
Prosimy o kontakt: Telefon 41 275 19 05 lub 797 181 816; E-mail biuro@ap.org.pl 

Materiały 
szkoleniowe  
i organizacja 
szkolenia 

Uczestnicy otrzymają przed szkoleniem elektroniczną wersję materiałów 

szkoleniowych, a w trakcie szkolenia link aktywacyjny. Trener połączy się z grupą za 

pomocą łącza internetowego (video konferencja). W celu sprawnej realizacji 

szkolenia wymagany jest dostęp uczestników do komputerów wyposażonych w 

głośnik i mikrofon oraz stabilne łącze internetowe. 
 

 


