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Szanowni Państwo, 
 

Związek Lustracyjny Spółdzielni 
zaprasza na szkolenie 

 

„ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W SPÓŁDZIELNIACH  
I INNYCH PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZNEJ” 

 

Termin: 
31 marca 2021 roku (piątek), w godzinach 9:00 – 14:00 
 
Miejsce zajęć: 
Szkolenie odbędzie się online na platformie ZOOM. Osoby zarejestrowane otrzymają link do 
zalogowania. 
 
Szkolenie skierowane jest do osób na co dzień stosujących przepisy prawa pracy w spółdzielniach 
oraz innych podmiotach ekonomii społecznej jak fundacje i stowarzyszenia – w szczególności 
członków zarządów, pracowników działów kadr, kierowników wyodrębnionych komórek 
organizacyjnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką prawa pracy.  
 
Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji kadrowych spółdzielni i innych podmiotów ekonomii 
społecznej w zakresie zatrudniania cudzoziemców nie będących obywatelami państw członkowskich 
Unii Europejskiej, państw EOG czy Szwajcarii (dalej: cudzoziemców) ze szczególnym 
uwzględnieniem rozwiązań unijnych i krajowych przyjętych w związku z masowym 
napływem wysiedleńców wojennych z Ukrainy. W trakcie szkolenia omówione zostaną 
rozwiązania prawne, wpływające na zasady zatrudniania cudzoziemców, w tym w szczególności 
specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy.  
 
Zarys programu: 
 
I. Formalności związane z legalizacją pobytu i przyznaniem ochrony tymczasowej  

 Ochrona czasowa obywateli Ukrainy  

 wniosek o nadanie numeru PESEL   

II. Formalności związane z zatrudnieniem  
1. Oferty pracy. 

2. Weryfikacja kompetencji (językowych, zawodowych) 

3. Obowiązki administracyjne  

a. Jak sprawdzić, czy przyznano ochronę tymczasową? 

b. A co w sytuacji obywateli nie objętych ochroną tymczasową – obywatele Białorusi, 

Mołdawii, Gruzji, Armenii, Rosji?   

c. Zezwolenia na pracę dla obywateli innych państw trzecich.  

4. Wybór formy zatrudnienia   

5. Ułatwienia w zatrudnieniu cudzoziemców.  

http://www.zlsp.org.pl/
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6. Przypomnienie o zwykłych obowiązkach pracodawcy, np. zgłoszenie do ubezpieczenia 

społecznego, szkolenie bhp, obowiązek informacyjny, pisemna forma umowy itd. Uwaga na 

bardzo prawdopodobne braki niemożliwe do uzupełnienia: świadectwo pracy, ew. 

zaświadczenie o niekaralności, dyplomy i zaświadczenia potwierdzające wykształcenie, 

kwalifikacje, uprawnienia.    

7. Rozwiązywanie problemów w przypadkach nietypowych – gdzie szukać informacji?  

Zaświadczenia: 
Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie odbycia szkolenia. Zostanie one przesłane pocztą na 
adres podany w formularzu zgłoszeniowym.  
 
Wykładowca: 
Dr Marek Benio – prawnik, ekonomista. Specjalista w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń 
społecznych. Współzałożyciel i wiceprezes Europejskiego Instytutu Mobilności Pracy, współorganizator 
Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy, Fundator Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej, 
nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, współautor programu 
studiów podyplomowych „Ekonomia Społeczna”.   
 
Cena:  
280,00 zł +VAT (344,40 zł. brutto).  
Cena obejmuje wynagrodzenie trenera, koszt materiałów szkoleniowych w formie online oraz 
przesłanie zaświadczenia. 
 
Warunki uczestnictwa: 

1. Przesłanie formularza zgłoszeniowego załączonego do niniejszej oferty. 
2. Dokonanie płatności za szkolenie na konto najpóźniej do dnia 29 marca 2021 r. (prosimy o 

przesłanie skanu na adres joanna@spoldzielnie.org.pl). UWAGA! Płatności prosimy dokonać po 
otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania się na szkolenie. 
Dane do przelewu: 
Właściciel rachunku: Związek Lustracyjny Spółdzielni 
Numer rachunku: 52 1240 6175 1111 0000 4573 9798 
Tytuł przelewu: Szkolenie nt. zatrudniania cudzoziemców 

 
 

Zgłoszenia przyjmowane są do 25 marca 2021 r. 
 
 
Szczegółowych informacji udziela: 
Joanna Brzozowska-Wabik 
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości 
Związku Lustracyjnego Spółdzielni 
Tel. 12/ 655-09-91  
e-mail: joanna@spoldzielnie.org.pl  

http://www.zlsp.org.pl/
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