
 

 

 

zaprasza na webinarium 

 

Zatrudnianie cudzoziemców  

– praktyczne spojrzenie na najnowsze zmiany  

czwartek, 31 marca 2022 r., 10:30 – 12:30 

 

Podczas webinarium w praktyczny sposób omówimy najważniejsze spośród ostatnich zmian 

przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce, w tym w szczególności obywateli 

Ukrainy i odpowiemy, między innymi, na następujące pytania: 

 Wjazd, pobyt i praca obywateli Ukrainy w Polsce – jak legalnie zatrudniać i prawidłowo 

korzystać z najnowszych rozwiązań prawnych? 

 Oświadczenia na dwa lata – czy urzędy pracy odciążą wojewodów?  

 Nowe terminy załatwiania spraw pobytowych – skrócą czy wydłużą czas oczekiwania na 

zezwolenie? 

 Tryb specjalny – zakończenie „zapomnianych” spraw?   

 Zmiana warunków zatrudnienia lub pracodawcy – więcej elastyczności przy zatrudnianiu 

cudzoziemców? 

 Działalność o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, jako przepustka do 

priorytetowego trybu uzyskiwania zezwoleń na pracę i pobyt – kto i w jaki sposób na niej 

skorzysta?  

 

KTO POWINIEN WZIĄĆ UDZIAŁ? 

Do uczestnictwa zapraszamy szefów firm, menadżerów, dyrektorów HR, prawników przedsiębiorstw. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Aby zarejestrować się na wydarzenie, należy wypełnić formularz 

online. Webinarium odbędzie się w aplikacji Zoom. 

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 30 marca 2022 r. 

 

REJESTRACJA ONLINE >>> 

https://wardynski-pl.zoom.us/webinar/register/WN_Zxaca6B0SumUlkhfMDOVTQ


 

 

PRELEGENTKI 

Magdalena Świtajska 

adwokat, partner 
prawo pracy, globalna mobilność 

 

Katarzyna Sawicka 

adwokat 
prawo pracy, globalna mobilność 

Aleksandra Wójcik 

aplikantka adwokacka 
prawo pracy, globalna mobilność 

 

 

 

 

O KANCELARII  

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy od 1988 roku jest trwale zakorzeniona w życiu prawniczym  

w Polsce. 

Dbamy o zachowanie najwyższych standardów prawniczych i biznesowych. Angażujemy się  

w budowę obywatelskiego państwa prawa. Bierzemy udział w projektach non profit i działaniach pro 

bono. Nasi prawnicy są aktywnymi członkami polskich i międzynarodowych organizacji prawniczych, 

dzięki czemu mają dostęp do światowego know-how i rozwijają sieć kontaktów  

z najlepszymi prawnikami i kancelariami na świecie, z czego korzystają później nasi klienci. 

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem za pośrednictwem portalu dla prawników  

i przedsiębiorców (codozasady.pl), firmowego Rocznika, bloga prawa pracy (HRlaw.pl) i nowych 

technologii (newtech.law), żywego komentarza online do nowego prawa zamówień publicznych 

(komentarzpzp.pl) oraz licznych publikacji i opracowań. 

Obecnie w firmie jest ponad 100 prawników prowadzących obsługę klientów w języku polskim, 

angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, rosyjskim, czeskim, włoskim i koreańskim.  

Mamy biura w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie. 

www.wardynski.com.pl 
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