
Nowe zasady 
zatrudnienia 

cudzoziemców w 2022 r.?

Co w prawie piszczy? – cykl bezpłatnych
webinarów

W E B I N  A R  16 grudnia 2021 r. godz. 10.00



ZMIANY W ZATRUDNIENIU CUDZOZIEMCÓW W 
2022 R.?

• Nowe zasady pozyskiwania oświadczeń o zamiarze 
powierzenia pracy.

• Wynagrodzenie, czas pracy i inne warunki po nowemu -
czyli jak zatrudniać na zezwolenie.

• Zmienione procedury legalizacji pracy krok po kroku.

• Zmiany w pozyskiwaniu zezwoleń na pracę od 2022 r.

• Nowe dokumenty dla pracodawców.
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PROGRAM



OPRÓCZ WIEDZY 
KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMA:

Materiały szkoleniowe
w formie elektronicznej.

Możliwość zadania pytania przed
szkoleniem, na które odpowiedź

zostanie udzielona

w trakcie szkolenia.
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Możliwość zadania pytania na
szkoleniu, na które odpowiedź

zostanie udzielona

po szkoleniu.
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Prelegentki
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Joanna  
Torbé
adwokat

Dominika
Latawiec
adwokat

Prowadzi Kancelarię Adwokacką Joanna Torbé & Partnerzy, jest adwokatem
oraz członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Jest specjalistą z
zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym w szczególności
transgranicznego zatrudnienia. Jest ekspertem Business Centre Club
ds. prawa pracy, zatrudniania cudzoziemców i ubezpieczeń
społecznych, przewodniczącą Zespołu Roboczego ds. Legal- izacji
Pobytu i Zatrudniania Cudzoziemców działającego przy Rzeczniku
Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz członkiem Krajowej Rady
Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych. W swojej praktyce
zawodowej na co dzień zajmuje się zagadnieniami związanymi z
delegowaniem pracowników za granicę i zatrudnieniem cudzoziemców,
pracą tymczasową oraz ochroną danych osobowych. Z licznymi suk-
cesami reprezentuje pracodawców przed sądami, organami kontrolnymi,
organami ścigania i administracji publicznej. Prowadzi również szkolenia i
warsztaty z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Jest
współautorem pozycji książkowych m.in.
„Zwolnienia pracowników – wskazówki i bezpieczne rozwiązania”, oraz
„Nowe zasady podnoszenia kwalifikacji przez pracowników, (Wydawnictwo
C.H.Beck). Jest także au- torką licznych artykułów z zakresu prawa pracy w
najbardziej poczytnych dziennikach.

Posiada bogate doświadczenie w procesowej oraz poza procesowej obsłudze
przedsiębiorców.

Zajmuje się kompleksową obsługą z zakresu prawa pracy, obejmującą
doradztwo w procesach związanych z przejściem części zakładu pracy,
tworzeniem struktur w przedsiębiorstwach o złożonym przedmiocie
działalności, prowadzeniem działalności agencji pracy i przedsiębiorców
świadczących usługi outsourcingu. Pracuje również nad zagadnieniami
związanymi z zatrudnieniem pracowników, którzy świadczą usługi
transgranicznie, m.in. w Niemczech.
Wraz z Joanną Torbé stale prowadzi szkolenia warsztatowe z zakresu
prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.



Chęć uczestnictwa w
spotkaniu prosimy zgłosić
mailem lub telefonicznie: 

szkolenia@torbepartnerzy.eu

+48 506 759 239

Kliknij

Z g ł o s z e n i a

mailto:szkolenia@torbepartnerzy.eu
https://www.facebook.com/Kancelaria-Adwokacka-Joanna-Torbe-Partnerzy-282638985240199
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