
Dokumentacja 2019  
Delegowanie-Cudzoziemcy-Optymalizacje

Kancelaria Brighton&Wood przygotowała dla wszystkich firm zajmujących się transgranicznym  
i nowoczesnym zatrudnieniem niezwykłą publikację. Cały zespół Kancelarii zebrał w jednym tomie 
modelową dokumentację. Na ponad 830 stronach umieszczone zostało ponad 250 umów, regu-
laminów, oświadczeń i innych dokumentów nieodzownych w codziennej działalności w 2019 roku.

Całe dzieło podzielone zostało na 8  
działów: 

1000   Zatrudnianie cudzoziemców w  
            Polsce
2000   Delegowanie pracowników za  
            granicę
3000   Delegowanie zleceniobiorców za 
            granicę
4000   Delegowanie opiekunek do Niemiec
5000   Praca tymczasowa i pośrednictwo 
            pracy
6000   Umowy o Outsourcing i inne  
            umowy 
            o świadczenie usług (inne, niż praca 
            tymczasowa)
7000   Umowy cywilnoprawne, zbiegi  
            tytułów do ubezpieczeń, 
            optymalizacja kosztów związanych  
            z zatrudnieniem
8000   RODO w działalności firm  
            zatrudniających cudzoziemców,  
            delegujących oraz agencji pracy

Poszczególne działy zostały podzielone na wiele podrozdziałów:

Wstęp
Przegląd treści
Spis rozdziałów
Spis treści

1000 Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
         100 Umowy o pracę zawierane z cudzoziemcami
         200 Umowy cywilnoprawne zawierane z cudzoziemcami
         300 Umowy o świadczenie usług outsourcingowych w oparciu o personel z zagranicy
         400 Umowy o świadczenie usług pracy tymczasowej w oparciu o personel z zagranicy
         500 Oświadczenia o miejscu zamieszkania i inne dokumenty dot. przebywania i zamieszkania w Polsce - dla celów 
podatkowych i ZUS
         600 Dokumenty pomocne w optymalizowaniu kosztów związanych z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce
         700 Dokumenty dla cudzoziemców delegowanych przez polskie firmy do innych krajów członkowskich UE
         A100 Model dokumentacji dla Ukraińców (umowy i dokumenty dwujęzyczne)

2000  Delegowanie pracowników za granicę
         100 Umowy i aneksy eksportowe (porozumienia o oddelegowaniu)
         200 Dokumenty towarzyszące nawiązaniu stosunku pracy
         300 Urlopy
         400 Rozwiązanie stosunku pracy
         500 Kary
         600 Odpowiedzialność materialna pracowników
         700 Regulaminy
         800 Aneksy eksportowe – porozumienia o oddelegowaniu
         900 Cyrografy

3000  Delegowanie zleceniobiorców za granicę
         100 Umowy i aneksy eksportowe (porozumienia o oddelegowaniu)
         200 Oświadczenia
         300 Regulaminy i ogólne warunki
         400 dokumenty „alternatywne”
         800 Umowy o szkolenie i działania marketingowo-rekrutacyjne
         900 Opieka domowa w Niemczech

4000  Delegowanie opiekunek do Niemiec
         100 Umowy zlecenia zawierane z opiekunkami kierowanymi do Niemiec
         200 Regulaminy i Ogólne Warunki
         300 Oświadczenia, ewidencje wykonywanych usług, dokumenty dla ZUS i innych urzędów oraz pozostała  
         dokumentacja dla opiekunek delegowanych do Niemiec
         400 Umowy o szkolenie i działania marketingowo-rekrutacyjne wykonywane na terenie Polski
         500 Opiekunki delegowane do Niemiec jako pracownicy
         600 Niemiecki model „Minijob”
         700 Niemiecki model zatrudnienia klasycznego w niemieckiej rodzinie, w niemieckiej firmie lub w niemieckim oddziale 
         polskiej spółki
         800 Umowa z rodziną
         900 Umowy z niemieckimi pośrednikami
         A00 Delegowanie, kierowanie i bezpośrednie zatrudnianie opiekunek z krajów trzecich

5000  Praca tymczasowa i pośrednictwo pracy
         100 Umowy o pracę tymczasową i umowy o świadczenie usług pracy tymczasowej
         200 Uzgodnienia
         300 Informacje Pracodawcy Użytkownika dla Agencji Pracy Tymczasowej
         400 Zawiadomienia w związku z rezygnacją z pracownika tymczasowego i w związku z zaprzestaniem wykonywania 
         pracy przez pracownika tymczasowego
         500 Zawiadomienia i dokumenty dla Pracownika Tymczasowego
         600 Informacje dla związków zawodowych
         700 Inne dokumenty
         800 Dodatkowe dokumenty w sytuacjach transgranicznych (kierowanie lub delegowanie za granicę)
         900 Dodatkowe dokumenty w sytuacji kierowania cudzoziemców do zatrudnienia w Polsce
         A100 Umowy o rekrutację

6000  Umowy o Outsourcing i inne umowy o świadczenie usług (inne, niż praca tymczasowa) 
7000  Umowy cywilnoprawne, zbiegi tytułów do ubezpieczeń, optymalizacja kosztów związanych z zatrudnieniem 
8000  RODO w działalności firm zatrudniających cudzoziemców, delegujących oraz agencji pracy 
Dodatkowy spis zawiera też tytuły wszystkich dokumentów. - Posługiwanie się dokumentacją jest przyjazne dla czytelnika.


