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Nazwa szkolenia 
 

OBSŁUGA CUDZOZIEMCÓW W POLSKIM URZĘDZIE PRACY  
– przepisy, usługi, instrumenty, programy 

Adresaci  
szkolenia 

Kadra kierownicza i pracownicy Urzędów Pracy  

Cele szkolenia Zapoznanie uczestników z obecnym stanem prawnym dotyczącym dopuszczania 
obcokrajowców do polskiego rynku pracy i obsługi w polskim urzędzie pracy. 
Przedstawienie i omówienie założeń zmian w polityce migracyjnej dotyczącej 
zatrudniania cudzoziemców, przegląd najnowszych regulacji prawnych. 

Tematyka  

szkolenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Zagadnienia ogólne – wprowadzenie. Omówienie aktualnej sytuacji na polskim 

rynku pracy w kontekście imigracji zarobkowej.  

 

II. Zatrudnianie cudzoziemców z krajów trzecich w Polsce – procedura zezwoleń na 

pracę, zezwoleń na pracę sezonową i procedura powierzenia pracy na postawie 

oświadczenia.  

 

III. Przegląd najnowszych regulacji prawnych – zmiany w zakresie zatrudniania 
cudzoziemców w związku z wybuchem konfliktu na Ukrainie. Ostatnie nowelizacje 
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie m.in. szkoleń 
językowych dla cudzoziemców. 

 Resortowy Program Aktywizacji Cudzoziemców - nowy instrument. 

 Otwarcie ryku pracy dla obywateli Ukrainy – zasady podejmowania pracy. 

 Finansowanie z Funduszu Pracy szkoleń z języka polskiego dla obywateli Ukrainy 
wykonujących zawody medyczne.  

 Uproszczenie trybu organizacji przez powiatowe urzędy pracy szkoleń 
grupowych z języka polskiego dla bezrobotnych i poszukujących pracy 
cudzoziemców w celu ułatwienia podejmowania pracy przez cudzoziemców.  

 Umożliwienie finansowania z Funduszu Pracy opłaty pobieranej za 
postępowanie nostryfikacyjne albo postępowanie w sprawie potwierdzenia 
ukończenia studiów na określonym poziomie, o którym mowa w art. 327 ust. 3 
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

 Ułatwienie obywatelom z państw trzecich podejmowania pracy w domach 
pomocy społecznej borykających się problemami kadrowymi.  

 Zwiększenie ochrony obywateli z państw trzecich na rynku pracy. Zmiany 
gwarantują cudzoziemcowi pracę na warunkach nie gorszych, niż wskazane w 
powiadomieniu w zakresie wymiaru czasu pracy oraz wynagrodzenia za 
wykonaną pracę. 

 
IV. Ustawa o zatrudnianiu cudzoziemców – omówienie założeń projektu ustawy po 

konsultacjach społecznych. 
Rozdział 1  Przepisy ogólne 
Rozdział 2  Zezwolenie na pracę cudzoziemca na rzecz polskiego podmiotu 
zatrudniającego 
Rozdział 3  Zezwolenie na pracę w związku z pełnieniem określonej funkcji 
Rozdział 4  Zezwolenie na pracę w celu delegowania cudzoziemca przez zagraniczny 
podmiot zatrudniający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
Rozdział 5  Zezwolenie na pracę sezonową 
Rozdział 6  Oświadczenie o zatrudnieniu cudzoziemca 
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Rozdział 7  Indywidualne konta oraz przetwarzanie danych w systemie 
teleinformatycznym 
Rozdział 8  Przepisy karne 
Rozdział 9  Zmiany w przepisach 
Rozdział 10 Przepisy przejściowe i końcowe 
 
V. Obsługa klientów urzędów pracy: bezrobotnych i pracodawców.  Zadania 

poszczególnych pracowników wobec wyodrębnionych grup klientów. 
a) Rejestracja w urzędzie pracy cudzoziemca. 
b) Realizacja usług i instrumentów rynku pracy wobec obywatela kraju spoza UE.  
 
VI. Działania poza legislacyjne wobec cudzoziemców: platformy internetowe, call 

center, programy UE itp. 

 

Prowadzący 
Lech Antkowiak - doświadczony ekspert i wykładowca (UW) 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 i Polityki 
Społecznej, Dyrektor  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, Dyrektor Projektu 
Banku Światowego w ówczesnym Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz 
Zastępca Dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy. 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 
 

28 lutego 2023r.  godz. 8.30 

Cena** 
 

390 zł/osoba   

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. 

 


