Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie
zaprasza do udziału w 2-dniowym szkoleniu pt.:

„Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
w 2019 r.”
Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców – właścicieli i menedżerów firm, pracowników działów
kadrowo- księgowych oraz wszystkich pracodawców zainteresowanych tematem.
Celem szkolenia jest zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu prawidłowego zatrudniania, ubezpieczania,
i opodatkowania cudzoziemców zatrudnionych w Polsce.

Szkolenie odbędzie się w dniach: 28 lutego oraz 6 marca 2019 r. o godz. 9.00
w siedzibie IPH w Krakowie przy ul. Floriańskiej 3, II p.
Program szkolenia: 1 dzień - 28 lutego 2019 r. (czwartek)
850 – 900

Rejestracja. Przywitalna kawa.

900 – 910
910 – 1040

Powitanie uczestników szkolenia – Pan Rafał Kulczycki, Dyrektor IPH w Krakowie
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce (I część) – Pani Lucyna Gajda, I Zastępca Dyrektora,
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
•
•
•
•
•

Akty prawne regulujące zatrudnianie cudzoziemców na terytorium RP
Zasady ogólne zatrudniania cudzoziemców w Polsce
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
Zasady rejestracji oświadczeń o powierzeniu cudzoziemcowi wykonywania pracy
Zasady wydawania zezwoleń na pracę sezonową

1040 – 1055 Przerwa kawowa
1055 – 1225 Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce (II część) – Pani Lucyna Gajda, I Zastępca Dyrektora,
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
•
•
•
•

Zasady wydawania zezwoleń na pracę przez wojewodę
Informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy zasady wydawania informacji, zwolnienia z konieczności jej przedłożenia, najczęstsze
problemy i nieprawidłowości.
Obowiązki pracodawcy względem cudzoziemca, starosty, PUP, wojewody
Pytania, problemy, nieprawidłowości

1225 – 12 40 Przerwa kawowa
1240 – 1410 Zalecenia PIP dla przedsiębiorców zatrudniających cudzoziemców - Pani Magdalena Miska,
Starszy Inspektor Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie
•
•
•
•

Prawidłowe zatrudnienie - powierzanie pracy cudzoziemcom z uwzględnieniem wszystkich
wymogów z tym związanych
Kontrola legalności zatrudniania cudzoziemców przez PIP
Działania inspektora PIP po kontroli
Sesja pytań

1410 – 1440 Przerwa obiadowa. Zakończenie szkolenia.
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„Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
w 2019 r.”
Program szkolenia: 2 dzień - 6 marca 2019 r. (środa)
850 – 900

Rejestracja uczestników. Przywitalna kawa.

900 – 910

Powitanie uczestników szkolenia – Pan Rafał Kulczycki, Dyrektor IPH w Krakowie

910 – 1040

Ubezpieczenie społeczne cudzoziemca pracującego w Polsce oraz delegowanego do pracy
na obszar Unii Europejskiej
Pani Renata Matusiak, Naczelnik Wydziału Ubezpieczeń i Składek, Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
Oddział w Krakowie

1040 – 1100 Przerwa kawowa
1100 – 1200 Opodatkowanie dochodów cudzoziemców ze stosunku pracy i umów cywilno-prawnych
uzyskanych na terenie RP oraz z tytułu oddelegowania do innych krajów UE
Pani Małgorzata Świątek, Kierownik Trzeciego Działu Podatków Dochodowych, Podatków
Majątkowych i Sektorowych, Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
1200 – 1215 Przerwa kawowa
1215 – 1315 Koszty przedsiębiorców z tytułu zatrudniania cudzoziemców pracujących w Polsce
Pani Jolanta Trela, Kierownik Pierwszego Działu Podatków Dochodowych, Podatków
Majątkowych i Sektorowych, Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
1315 – 1345 Sesja pytań
1345 – 1415 Przerwa obiadowa. Zakończenie szkolenia.
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE
Temat: „Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2019 r.”
miejsce: Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie, ul. Floriańska 3, sala II p.
termin: 28 lutego oraz 6 marca 2019 r., godz. 9.00
Proszę wypełnić czytelnie i przesłać na adres IPH w Krakowie: 31-019 Kraków, ul. Floriańska 3,
tel.: 12 428-92-50; e-mail: mrak@iph.krakow.pl
Informacje o uczestniku szkolenia:
imię..................................................................... nazwisko.........................................................................................
stanowisko.............................................................................................. telefon.........................................................
e-mail............................................................................................ www......................................................................
Firma:
pełna nazwa firmy........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ulica...............................................................................................................................................................................
kod pocztowy, miejscowość.......................................................................................................................................
telefon....................................................................................., fax...............................................................................

UWAGA!
Jeżeli adres na jaki należy wysłać fakturę jest inny niż adres na jaki należy wystawić fakturę, bardzo proszę o
zaznaczenie tego w formularzu i podanie szczegółowych danych.

wielkość firmy (proszę zaznaczyć właściwą używając symbolu „x”)
mikro 

mała 

średnia 

duża 

inne niż przedsiębiorstwo 

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:
•
•
•
•
•

•

Termin przyjmowania zgłoszeń – do wyczerpania miejsc
Uwaga: ilość miejsc ograniczona !!!
Za datę zgłoszenia uważa się datę wpływu należności z tytułu udziału w szkoleniu
Opłata za udział w szkoleniu wynosi: 300 zł + 23% VAT (369 zł.)
Firmy członkowskie IPH otrzymują 50% zniżki – koszt udziału wynosi: 150 zł + 23% VAT (184,50 zł.)
Opłata za udział w szkoleniu jest w całości przeznaczona na porycie kosztów organizacyjnych IPH w Krakowie, w tym
m.in. 2 x obiad dla uczestników, 2 x serwis kawowy, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
Prelegenci z tyt. przeprowadzenia szkolenia nie pobierają żadnego wynagrodzenia.
Należność za udział w szkoleniu prosimy przelać na nasze konto:

Santander Bank Polska S.A. 74150014871214800698670000,
Izba Przemysłowo-Handlowa, 31- 019 Kraków, ul. Floriańska 3.
Niniejszym oświadczamy, że akceptujemy warunki udziału w szkoleniu.
OŚWIADCZENIE:
Oświadczamy, że w/w firma:
1. Jest czynnym podatnikiem VAT w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017
r. poz.1221, z późn. zm.)
2. Posiada numer identyfikacji podatkowej NIP ..............................................................................................................
3. Niniejszym wyrażamy zgodę na dostarczanie faktur VAT za wykonane usługi przez Izbę Przemysłowo-Handlową, 31-019
Kraków, ul. Floriańska 3, bez składania na nich podpisu osoby uprawnionej ze strony zamawiającego.
Oświadczenie niniejsze zastępuje podpis zamawiającego na fakturach VAT.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu subskrypcji newslettera szkoleniowego
od Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.

...................................
Pieczęć firmowa

.......................
data
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Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Izba Przemysłowo – Handlowa w Krakowie.
Tel: 12 428 92 50, mail: biuro@iph.krakow.pl
2. Dane osobowe Pana/i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO w celu organizacji szkolenia
„Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2019 r.” i subskrypcji newslettera szkoleniowego, jeśli wyraża na to Pan/i zgodę.
3. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w celu udziału w szkoleniu oraz w celach sprawozdawczych/związanych
z jego rozliczeniem, tj. przez okres 5 lat, a w przypadku usługi newslettera, w celu jego wysyłki, do chwili wycofania zgody
na jego subskrypcję.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu. W przypadku niepodania danych nie
będzie to możliwe.
5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych
i prawo do cofnięcia zgody.
6. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
7. Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie ma obowiązek dokumentacji fotograficznej z organizowanych wydarzeń. Zdjęcia
wykonywane będą w sposób nieujawniający twarzy uczestników.
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