Enterprise Europe Network
przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie
oraz
Kancelaria KBZ Żuradzka & Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni sp. j.

zapraszają do udziału w webinarze pt.:

„Jak uniknąć problemów podczas zatrudniania
cudzoziemców?”
Webinar skierowany jest w szczególności do przedsiębiorców, którzy chcą zatrudnić bądź już zatrudniają cudzoziemców;
przede wszystkim do działów kadr, menadżerów i osób zarządzających przedsiębiorstwem oraz wszystkich pracodawców
zainteresowanych tematem.
Celem webinaru jest zdobycie wiedzy dotyczącej procesu zatrudniania cudzoziemców w praktyce, w tym pozyskania informacji
na temat niezbędnych dokumentów oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych.

Webinar odbędzie się w dniu 9 listopada 2021 roku, w godz. 10.00 do 11.30
Program webinaru:
1.

Przed zatrudnieniem - o czym należy pamiętać przed zatrudnieniem cudzoziemca
• Podstawa pobytu
• Przedłużenie legalnego pobytu
• Przypadki legalnego wykonywania pracy bez zezwolenia
• Uzyskanie dokumentu legalizującego pracę

2.

Postępowanie w trakcie zatrudnienia
• Obowiązki pracodawcy w ramach zatrudnienia cudzoziemca
• Obowiązki informacyjne
• Zmiana warunków zatrudnienia a zmiana dokumentów legalizujących pracę cudzoziemca

3.

Zakończenie pracy przez cudzoziemca

4.

PIT i ZUS cudzoziemca - aspekty praktyczne

5.

COVID-19 a praca cudzoziemców

6.

Sesja pytań i odpowiedzi

Prowadzący:
Krzysztof Żuradzki – adwokat, partner zarządzający Kancelarii KBZ. Posiada doświadczenie
w doradztwie dla inwestorów koreańskich, czeskich, austriackich, słowackich, włoskich, kanadyjskich
i niemieckich. Prelegent i uczestnik panelów na wielu konferencjach i seminariach na temat prawnych
aspektów inwestycji w Polsce oraz na temat aspektów prawnych działalności firm rodzinnych w Polsce.
Jako Partner Zarządzający zespołem Korean Desk uczestniczy w wielu misjach gospodarczych do Azji w tym
do Korei Południowej.
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Anna Janosz – aplikant adwokacki w Kancelarii KBZ. Ukończyła studia magisterskie na kierunku prawo
oraz studia licencjackie na kierunku administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach. W Kancelarii KBZ na co dzień zajmuje się obsługą prawną związaną z legalizacją pobytu
i pracy cudzoziemców w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce 2021
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