Odczyt merytoryczny
SYTUACJA OBYWATELI PAŃSTW TRZECICH ORAZ UKRAINY
ZATRUDNIONYCH W POLSCE
W KONTEKŚCIE USTAWODAWSTWA WŁAŚCIWEGO
Termin odczytu:
29.04.2022 roku (PIĄTEK), godz. 10.00 (ok. 1,5 – 2 godz. dydaktycznych)
Miejsce odczytu:
ONLINE
Adresaci odczytu:
Odczyt merytoryczny (prelekcja, wykład, spotkanie szkoleniowo-dyskusyjne), skierowany jest do
członków Oddziału, członków klubów działających w strukturze Oddziału, jednostek współpracujących
oraz sympatyków Oddziału.
Koszt uczestnictwa w odczycie:
UCZESTNICTWO JEST BEZPŁATNE
Prowadzący odczyt:
Barbara Golec – doświadczony ekspert z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
wykładowca/trener Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Chorzowie (Wydział Ubezpieczeń
i Składek).
Program odczytu:
1. Obowiązujące podstawy prawne
2. Tytuły pobytowe uprawniające do ubiegania się o wystawienie formularzy A1
3. Ruch bezwizowy
4. Wystawianie zaświadczeń A1 obywatelom Ukrainy:
a) którzy przybyli na terytorium Polski przed 24.02.2022
b) którzy przybyli na terytorium Polski od 24.02.2022
c) przedłużenie ważności dokumentów pobytowych na mocy przepisów „covidowych” albo
ustawy o pomocy.
Pozostałe informacje:
Zgłoszenie (potwierdzenie) chęci uczestnictwa w odczytach możliwe jest drogą e-mail:
biuro@katowice.skwp.pl lub telefonicznie 32 2538914, 32 2538736.
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Szczegółowych informacji dot. odczytów udzielamy pod numerem telefonu 32 2538914, 32 2538736.
Odczyt odbędzie się w formie online (webinaru) na platformie ClickMeeting.
ClickMeeting jest oparty o przeglądarkę internetową i działa bez względu na system operacyjny oraz
rodzaj urządzenia, nie trzeba niczego instalować ani konfigurować.
Przed rozpoczęciem odczytu każdy uczestnik otrzyma (na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu) link do
logowania na platformie webinarowej.
Odczyt jest prowadzony w czasie rzeczywistym – uczestnicy oprócz prelegenta widzą wyświetlaną
przez niego prezentację i inne materiały dydaktyczne, mogą zadawać pytania, w tym szczególnie
poprzez dostępny na platformie czat.
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09.45-10:00 – rozpoczęcie logowania przez uczestników (po zalogowaniu dostępna jest „poczekalnia”,
która w momencie rozpoczęcia odczytu zostanie przełączona na „pokój webinarowy”)
10:00 – rozpoczęcie odczytu
Wymagania sprzętowe:
− Komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy
− System operacyjny Windows od wersji 7, Mac OS od wersji 10
− Połączenie internetowe i aktualna wersja jednej z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox,
Safari, Edge, Opera
− Głośniki lub słuchawki
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania odczytu z przyczyn od siebie niezależnych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA!
KSZTAŁCIMY Z PASJĄ!
Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
Oddziału Okręgowego w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
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