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Nazwa kursu* 
 

 

USTAWA O ZMIANIE USTAWY O CUDZOZIEMCACH  
ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW 

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 - Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia instytucjach 
rynku pracy w zakresie dopuszczania cudzoziemców do rynku pracy. 
 

Tematyka 
I. Najważniejsze zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy 

1. Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców w oparciu o oświadczenie o powierzeniu 

wykonywania pracy cudzoziemcowi: 

a) wydłużenie z 6 do 24 miesięcy okresu, którego może dotyczyć jedno 

oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;  

b) likwidacja 12-miesięcznego okresu „rozliczeniowego”, co umożliwi 

powierzanie cudzoziemcowi pracy bez przerwy na podstawie kolejnych 

oświadczeń i ograniczy migrację cyrkulacyjną; 

c) uzależnienie wpisu oświadczenia do ewidencji od zapewnienia przez 

pracodawcę porównywalnego wynagrodzenia.  

2. Możliwość wprowadzenia ułatwień w zakresie udzielania zezwoleń na pracę  

i zezwoleń na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemców, którzy będą wykonywać 

pracę u przedsiębiorców prowadzących działalność o znaczeniu strategicznym 

dla gospodarki narodowej. 

 
II. Główne zmiany w ustawie o cudzoziemcach 

Usprawnienie procedur wydawania zezwoleń na pobyt czasowy i pracę oraz wiz, 
m.in.: 

a) wprowadzenie 60 dniowych terminów na wydanie zezwolenia na pobyt 

czasowy i pracę; 

b) skrócenie terminów na rozpatrywanie wniosków o wydanie wizy 

krajowej; 

c) wprowadzenie nowego trybu zmiany zezwolenia na pobyt czasowy  

i pracę; 

d) poszerzenie katalogu okoliczności nie wymagających zmiany zezwolenia 

na pobyt czasowy i pracę. 

e) szczególne regulacje o charakterze czasowym - uproszczony tryb 

udzielania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w odniesieniu do 

postępowań wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r. 
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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 
17 lutego 2022r. godz. 9.00 

Cena** 
380 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. 
 

 


