Stanowisko Koła Poselskiego Wolni i Solidarni w sprawie sprawozdania Komisji
Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 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 promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw.
Głównym celem niniejszych zmian jest wdrożenie dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2014/36/UE. Dyrektywa dotyczy warunków wjazdu i
pobytu obcokrajowców w celu zatrudnienia w charakterze pracownika
sezonowego

oraz

uszczelnienia

procedury

wydawania

zezwoleń

na

wykonywanie prac krótkoterminowych.
Implementacja dyrektywy do polskiego prawodawstwa wprowadza istotne
zmiany w ustawie, które rozbudowują obecny system dopuszczania
cudzoziemców na polski rynek pracy. Procedowana nowelizacja przewiduje
modyfikację obecnego systemu rejestracji oświadczeń o powierzeniu pracy, w
którym obecnie dochodziło do wielu nadużyć.
Ponadto dyrektywa wprowadza zezwolenia na pracę sezonową oraz wskazuje
rolnictwo, ogrodnictwo i turystykę jako trzy sektory gospodarki, w których praca
może mieć taki charakter. Co ważne, o zezwolenie na ten rodzaj pracy będą mogli
ubiegać się wszyscy obywatele państw trzecich. Jest to niewątpliwie znaczne
rozszerzenie obecnie istniejących na naszym rynku możliwości zatrudnienia
obcokrajowców.
Wśród proponowanych przepisów jest również szereg takich, które
gwarantują cudzoziemcom bezpieczeństwo i godne warunki zatrudnienia.

Dyrektywa wymaga bowiem zapewnienia im takiego samego poziomu ochrony,
m.in. objęcia ich odpowiednim systemem ubezpieczeń, jaki zagwarantowany jest
obywatelom polskim. W mojej ocenie takie zapisy ustawy pozytywnie wpłyną na
obniżenie dyskryminacji pracowników przybywających do nas z innych krajów.
Za dobre rozwiązanie uważam również fakultatywne wprowadzenie limitów
wydawanych w danym roku kalendarzowym zezwoleń na pracę. Podczas
wyznaczania limitów będą brane pod uwagę potrzeby rynku pracy oraz zasada
komplementarności zatrudnienia cudzoziemców w stosunku do polskich
obywateli. Jestem przekonana, że takie rozwiązanie wpłynie pozytywnie na
ograniczenie szeregu patologicznych sytuacji, jak m.in. wydawanie pozornych
oświadczeń o powierzeniu pracy. Dotychczas z powodu rejestracji takich
pozornych oświadczeń wydłużała się procedura w powiatowych urzędach pracy
i konsulatach. W praktyce skutkowało to tym, że pracodawcy faktycznie
potrzebujący pracownika nie mogli go w szybki sposób pozyskać. Zmniejszeniu
wymiarów tych nadużyć z pewnością przysłuży się również wprowadzenie
jednorazowej opłaty za powierzenie wykonywania pracy przez pracodawcę.
Wśród proponowanych regulacji jest również możliwość stworzenia rejestru
pracy cudzoziemców. W mojej ocenie jest to godne uwagi rozwiązanie, które
wpłynie na bezpieczeństwo, a zarazem usprawni system monitorowania sytuacji
na rynku pracy.
Szczegółowe uregulowania dotychczasowych przepisów o zezwoleniach na
pracę obcokrajowców w Polsce są konieczne. Konieczny jest także legalny
napływ imigrantów na terytorium Polski, ponieważ zasoby pracy w Polsce z roku
na rok się zmniejszają. Legalny napływ imigrantów jest istotny dla sprawnego
funkcjonowania gospodarki, a także rozwoju społecznego państwa.
Nie ulega jednak wątpliwości, że omawiane dziś przepisy będą obciążeniem
dla pracodawców. Rozwiązania te rozszerzą system i procedury administracyjne

oraz spowodują zwiększenie wydatków z budżetu państwa. Z wprowadzonymi
zmianami związane jest stworzenie 200 nowych etatów. Jest to jednak niewielka
cena poniesiona w zamian za korzyści, jakie przyniesie uchwalenie
przedłożonego projektu ustawy.
Koło Wolni i Solidarni będzie głosować za dalszym procedowaniem projektu
ustawy.

