ORGANIZATOR SZKOLENIA
Centrum Doradztwa Szkoleniowo Jakościowego
ul. Wyspiańskiego 1 B, 48-385 Otmuchów
tel. 077 550-68-44; fax 077 550-68-45
Temat szkolenia:

"WDROŻENIE DYREKTYWY 2014/36/UE – PROJEKT REGULACJI W
SPRAWIE ZEZWOLEŃ NA PRACĘ KRÓTKOTERMINOWĄ I SEZONOWĄ
WYDAWANYCH PRZEZ STAROSTĘ"
(PROJEKT Z DNIA 29.09.2016 R.)
Termin szkolenia:
OPOLE 14.10.2016 r.
Cena od osoby: 499 zł



RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:
CEL:

- przedstawienie podstawowych rozwiązań legislacyjnych;
- omówienie elementów mogących stwarzać problemy interpretacyjne;
- przedstawienie propozycji nowych regulacji prawnych;
- przedstawienie praktycznych zagadnień związanych ze stosowaniem
przepisów
- omówienie problematyki stosowania przepisów w sytuacji
związanej z członkostwem w UE.

ADRESACI:

- Pracownicy PSZ zajmujący się obsługą cudzoziemców:
▪ pracownicy rejestracji
▪ pośrednicy pracy
▪ pracownicy pełniący funkcję doradcy klienta
- 6-8 godz.

CZAS TRWANIA:
MIEJSCE:
FORMA:

- wykład
- prezentacja
- dyskusja panelowa

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

- rzutnik multimedialny lub grafoskop (overhead projector)
- tablica lub flipchard
- laptop

PROWADZĄCY:

dr Mariusz Śmigiel

L.p.
Temat
1. Dyrektywa
Parlamentu
Europejskiego i Rady
№ 2014/36/UE
2. Zezwolenie na pracę
krótkoterminową

Cel (specyfikacja)
- zakres podmiotowy
- zakres przedmiotowy
- termin wdrożenia
- zakres podmiotowy
- zakres przedmiotowy
- właściwość miejscowa starosty
- wniosek
- zezwolenie

Uwagi
- cudzoziemcy (definicja)
- definicja pracy sezonowej
- definicja zatrudnienia
- definicja pracownika sezonowego
- wdrożenie do 30 września 2016 r.
- cudzoziemiec będący obywatelem
państwa
trzeciego
- podmiot powierzający wykonywanie
pracy
- praca krótkoterminowa (max.6
miesięcy)
- okres rozliczeniowy (rok kalendarzowy)
- siedziba lub miejsce zamieszkania
pracodawcy lub pracodawcy
użytkownika
- treść wniosku
- termin rozpatrzenia
- forma prawna zezwolenia
- treść zezwolenia
- ilość egzemplarzy
- przedłużenie zezwolenia

Organizator szkolenia: Centrum Doradztwa Szkoleniowo Jakościowego
Tel. 077 550 68 44; Fax 077 550-68-45

3. Zezwolenie na pracę
sezonową

- zakres podmiotowy
- zakres przedmiotowy
- właściwość miejscowa starosty
- wniosek
- zezwolenie

- odwołanie od decyzji w sprawie
zezwolenia
na pracę sezonową
- uchylenie zezwolenia

- zmiana zezwolenia
- cudzoziemiec będący obywatelem
państwa
trzeciego
- podmiot powierzający wykonywanie
pracy
- praca sezonowa (max.8 miesięcy)
- okres rozliczeniowy (rok kalendarzowy)
- siedziba lub miejsce zamieszkania
pracodawcy
- treść wniosku
- termin rozpatrzenia
- forma prawna zezwolenia
- treść zezwolenia
- ilość egzemplarzy
- przedłużenie zezwolenia
- zmiana zezwolenia
- uchylenie zezwolenia

4. Wyjątki

Państwa, których obywatele mogą
uzyskać zezwolenie na pracę sezonową
bez względu na warunki określone w
ustawie oraz zezwolenie na prace
krótkoterminową

- procedura dla obywateli:
▪ Republiki Armenii
▪ Republiki Białorusi
▪ Republiki Gruzji
▪ Republiki Mołdawii
▪ Federacji Rosyjskiej
▪ Republiki Ukrainy

5. Rejestry

- rejestr pracy krótkoterminowej
- rejestr pracy sezonowej

- zakres podmiotowy
- zakres przedmiotowy
- podmioty prowadzące rejestry
▪ wojewodowie
▪ powiatowe urzędy pracy
▪ minister właściwy do spraw pracy

- udostępnianie danych z rejestrów
- termin
- podsumowanie i zakończenie szkolenia

6. Podsumowanie

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Miejsce szkolenia: Opole. Gościć Państwa będziemy w hotelu "DeSilva"
ul. Powolnego 10,
45-078 Opole, http://www.desilva.pl/ (4 min pieszo od dworca głównego PKS/PKP w Opolu – 200 metrów)
Rejestracja słuchaczy: Opole; 14 październik (piątek), w godz. 8.30 – 9.20.
Zajęcia będą się odbywały się w dniu 14.10.2016 r.

Harmonogram szkolenia:
14.10.2016 r. - Piątek

08.30 – 09.20 – rejestracja uczestników
9.20 – 11.00 – zajęcia
11.00-11.15 – przerwa
11.15-14.00– zajęcia
14.00-14.40 – przerwa - lunch
14.40-15.40 –zajęcia / podsumowanie i zakończenie szkolenia

Czas trwania szkolenia:
Liczba godzin: 7 godzin edukacyjno-szkoleniowych /wykłady i ćwiczenia z przerwami kawowymi/
Czas realizacji: 1 dzień, (piątek)

Organizator szkolenia: Centrum Doradztwa Szkoleniowo Jakościowego
Tel. 077 550 68 44; Fax 077 550-68-45

Wykładowca/Trener:

Mariusz Śmigiel - doktor nauk prawnych. Ekspert prawa pracy i zabezpieczenia
społecznego. Specjalista z zakresu bezrobocia i polityki społecznej. Uczestnik wielu
projektów polskich i międzynarodowych dotyczących zatrudnienia i przeciwdziałania
bezrobociu (ILO, PHARE, SPO RZL, PO KL). Uczestnik prac nad Konwencją № 181 MOP.
Wieloletni praktyk, trener i wykładowca akademicki. Były pracownik PSZ. Autor wielu
książek, komentarzy i podręczników oraz ponad 100 artykułów dotyczących zagadnień z
zakresu prawa, przeciwdziałania bezrobociu
oraz funkcjonowania służb zatrudnienia. Współpracownik wielu polskich i zagranicznych
instytucji doradczych, konsultingowych i szkoleniowych.
Koszt uczestnictwa: 499,00zł
Opłata rejestracyjna obejmuje: nadzór nad prawidłowym przebiegiem szkolenia przez koordynatora
szkolenia, udział w szkoleniu, serwis kawowy całodniowy, 1xlunch, ubezpieczenie imienne NNW, materiały
dydaktyczne/szkoleniowe, realizację szkolenia w profesjonalnej klimatyzowanej sali konferencyjnej oraz
zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN.
ZGŁOSZENIA:

Aby

zgłosić

swój

akces,

należy

wypełnić

znajdujący

się

poniżej

FORMULARZ

APLIKACYJNY-UMOWĘ

i przesłać go faksem (lud podpisany i opieczętowany SKAN – wysłać drogą elektroniczną - na maila).
W przypadku pytań prosimy dzwonić - tel. (77) 550-68-44.

Formularz aplikacyjny znajduje się w osobnym pliku do pobrania na stronie www.cdsj.pl

Organizator szkolenia: Centrum Doradztwa Szkoleniowo Jakościowego
Tel. 077 550 68 44; Fax 077 550-68-45

