
SZKOLENIE Z PRAWA PRACY: 
     ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
     DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW
     RODO A PRAWO PRACY 8 grudnia 2017, godz. 9:00

Hotel Angelo, ul. Sokolska 24, Katowice

W imieniu Zespołu Prawa Pracy KSP serdecznie zapraszamy na szkolenie,  podczas którego przedstawimy 
wybrane zagadnienia związane z zatrudnianiem cudzoziemców oraz zmiany, które wejdą w życie w tym 
zakresie od 1 stycznia 2018 r.  Omówimy też praktyczne kwestie dotyczące delegowania pracowników 
z uwzględnieniem konsekwencji podatkowych oraz ubezpieczeniowych oraz planowane kierunki zmian 
w przepisach.

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać europejskie Rozporządzenie w sprawie Ochrony Danych 
Osobowych (tzw. RODO).  Pracodawcy staną przed wyzwaniem zapewnienia właściwej ochrony danych 
osobowych gromadzonych w procesie rekrutacji, danych pracowników i ich rodzin, byłych pracowników 
i innych osób, których dane są przechowywane i przetwarzane. Nowe wymogi to także informowanie 
o naruszeniach ochrony danych, dostosowanie systemów informatycznych oraz procedur (np. dotyczących 
systemów zabezpieczeń, dokumentacji, czy poziomu wiedzy pracowników). O tym wszystkim 
porozmawiamy w drugiej części spotkania.

Szkolenie poprowadzą  specjaliści z prawa pracy:  adwokat oraz radcowie prawni Adriana Wydziałkiewicz 
Tomasz Srokosz Maciej Pietrzycki Michał Bogacz.,  i  Podczas spotkania będzie też okazja do zasięgnięcia 
opinii  w indywidualnych sprawach. Prosimy o przesyłanie do nas pytań i zagadnień, których omówienie 
szczególnie by Państwa interesowało.

Zaproszenie kierujemy do  pracodawców i ich przedstawicieli, dyrektorów i pracowników działów HR. 

Program:
ź 8:30 – 9:15 Rejestracja i networking 
ź 9:15 - 11:45 Prezentacja i dyskusja
ź 11:45 - 12:00 Podsumowanie

Informacje organizacyjne:
ź Udział w spotkaniu jest nieodpłatny. Szkolenie prowadzone będzie w języku polskim.
ź Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
ź RSVP do 1 grudnia 2017 r. Prosimy o przesłanie formularza rejestracyjnego na adres: malgorzata.popek@ksplegal.pl.
ź Zastrzegamy sobie prawo odmowy uczestnictwa osobom z firm prawniczych, doradczych i audytorskich.
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AGENDA
I.         Zatrudnianie cudzoziemców
            9:15 - 10:00

ź ogólne zasady zatrudniania cudzoziemców (obecny stan prawny)
ź najnowsze zmiany w przepisach (praca sezonowa i krótkoterminowa, praca „na stemplu” 

nowe obowiązki pracodawców)
ź sankcje za naruszenie przepisów

II.        Delegowanie pracowników – wybrane zagadnienia
            10:00 - 10:45

ź pojęcie delegowania pracowników
ź delegowanie pracowników a podróż służbowa
ź delegowanie pracowników z Polski za granicę
ź delegowanie pracowników z zagranicy do Polski
ź planowane kierunki zmian w przepisach
ź konsekwencje PIT i ZUS

ZAPRASZAMY
11:45 - 12:00 Podsumowanie i dyskusja
            

III.       RODO a prawo pracy – zagadnienia wybrane
            11:00 - 11:45

ź przetwarzanie danych w ramach zatrudnienia
ź przetwarzanie danych w ramach rekrutacji
ź monitoring pracowników
ź wykorzystanie wizerunku pracowników

10:45 - 11:00 Przerwa
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Formularz zgłoszeniowy

Bazwa firmy: 

 

 

kod pocztowy: 

 

 

miasto: ulica i numer: 

e-mail: 

 

 

tel. faks. tel. kom. 

 

Uczestnik 1: 

Stanowisko: 

 

Uczestnik 2: 

Stanowisko:  

 

 

Informacje organizacyjne:
ź Seminarium prowadzone będzie w języku polskim.
ź Udział w spotkaniu jest nieodpłatny.
ź Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń
ź RSVP do 1 grudnia 2017 r. Prosimy o przesłanie formularza rejestracyjnego na adres: malgorzata.popek@ksplegal.pl 

lub faksem pod numer: +48 32 731 68 61 (kontakt: Małgorzata Popek).
ź Zastrzegamy sobie prawo odmowy uczestnictwa osobom z firm prawniczych, doradczych i audytorskich.

nazwa firmy:
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