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Zmiany w zasadach
zatrudniania cudzoziemców
W kwietniu 2016 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
rozpoczęło przygotowania do zmian w zasadach zatrudniania
cudzoziemców. Opublikowany projekt ustawy, oprócz zmian
w obecnie obowiązujących zasadach wydawania zezwoleń na pracę,
przewiduje wprowadzenie dwóch nowych rodzajów zezwoleń:
na pracę sezonową i na pracę krótkoterminową.
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