Stanowisko Koła Wolni i Solidarni w sprawie sprawozdania Komisji
Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie
ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (tekst niewygłoszony).

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W imieniu koła Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko w sprawie
rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych
innych ustaw.
Procedowany projekt ustawy ma na celu transpozycję do polskiego porządku
prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/66/UE w sprawie
warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia
wewnątrz przedsiębiorstwa. Wprowadzane przepisy mają pomóc w świadomym
zarządzaniu migracjami w naszym kraju oraz stworzyć lepsze ramy prawne w
zakresie przyjmowania cudzoziemców. Koniecznością jest wprowadzenie
szczegółowych regulacji prawnych m.in. dla cudzoziemców, którzy w Polsce
podejmują studia, dla cudzoziemców, którzy w Polsce podejmują pracę lub są
absolwentami polskich uczelni.
Wśród proponowanych rozwiązań jest szereg takich, które usprawniają proces
ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy, m.in. odejście od wymogu
posiadania stałego i regularnego źródła dochodu przez absolwentów polskich
uczelni na rzecz posiadania zapewnionego utrzymania w Polsce. Została także
doprecyzowana procedura wydawania zezwoleń dla absolwentów polskich
uczelni. Uważam, że wprowadzenie ułatwień w udzielaniu zezwoleń na pobyt
czasowy i pracę oraz na pobyt stały pracowników w zawodach pożądanych na
polskim rynku będzie miało pozytywny wpływ na rynek pracy i zmniejszy
niedobory sił roboczych w tych gałęziach polskiej gospodarki. Wprowadzenie
fakultatywnych limitów z podziałem m.in. na województwa, zawody i rodzaje

umów pozwoli w przyszłości kontrolować sytuację i reagować na zmieniające się
potrzeby. Co najważniejsze, będzie to zapobiegać powstawaniu negatywnych
zjawisk w obszarze rynku pracy.
Zmiana w art. 195 ustawy dotyczy sytuacji, kiedy to dziecko, podobnie jak
rodzic, może uzyskać zezwolenie na pobyt stały nie tylko wtedy, kiedy poprzedza
to zezwolenie na pobyt czasowy, jak jest w obecnych przepisach. Zapisy
procedowanej ustawy rozszerzają to na sytuację, kiedy to zezwolenie na pobyt
stały poprzedza status uchodźcy, ochrona uzupełniająca oraz zgoda na pobyt ze
względów humanitarnych. Wprowadzona w tym artykule zmiana odpowiada
zasadzie równego traktowania wobec prawa.
Podczas posiedzenia Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych została
powołana podkomisja nadzwyczajna do prac nad projektem ustawy o
cudzoziemcach. Należy jednak podkreślić, że podczas posiedzenia podkomisji nie
zostały przyjęte żadne merytoryczne poprawki. Dopiero w czasie prac komisji
zostało zgłoszonych wiele poprawek. W ich omawianiu aktywnie uczestniczyła
strona społeczna, co należy podkreślić. Część z nich została przyjęta przez
komisję. Pozostałe zostały złożone w formie wniosków mniejszości.
Koło Wolni i Solidarni będzie głosować zgodnie z wnioskiem komisji.

