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Harmonogram zajęć
prowadzący: adw. Paweł Szewczyk

Grupa 1
 25 kwietnia 2016 r. (s. 5.5 na Wydziale Prawa i Administracji)
godz. 15.00- 17.15
Grupa 2
 27 kwietnia 2016 r. (s. 3.4 na Wydziale Prawa i Administracji)
godz. 15.00- 17.15

Problematyka zajęć:


wyjaśnienie przesłanek warunkujących uzyskanie przez cudzoziemców w
Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenia na pobyt czasowy i stały,



określenie podstaw prawnych warunkujących uzyskanie Karty Polaka,



przedstawienie uprawnień, jakie przysługują cudzoziemcom posiadającym w
Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy i stały,



określenie uprawnień przysługujących osobom, które uzyskały Kartę Polaka,



wyjaśnienie prawnych aspektów dotyczących założenia i prowadzenia przez
cudzoziemców w Rzeczypospolitej Polskiej własnej działalności gospodarczej ,
.
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Akty prawne:
ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U.2013.1650 z dnia 2013.12.30),
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r. w
sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy
(Dz.U.2015.2314 z dnia 2015.12.30), ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka
(Dz.U.2014.1187 z dnia 2014.09.04), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2008
r. w sprawie rejestrów Kart Polaka (Dz.U.2008.53.314 z dnia 2008.03.28), rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie określania wzoru wniosku o przyznanie
Karty Polaka oraz wzoru Karty Polaka(Dz.U.2008.48.282 z dnia 2008.03.21), ustawa z dnia
12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U.2013.1650 z dnia 2013.12.30), Rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wniosku
o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (Dz.U.2015.2314 z
dnia 2015.12.30), ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 z
dnia 2014.01.23 ), ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych (Dz.U.2015.121 z dnia 2015.01.22), ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks
spółek handlowych (Dz.U.2013.1030 z dnia 2013.09.06), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa (Dz.U.2015.613 z dnia 2015.05.06).

