
Stanowisko koła Wolni i Solidarni do rządowego projektu 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 omawianego projektu ustawy jest implementacja dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/36/UE, tzw. dyrektywy o pracownikach sezonowych, oraz 

uszczelnienie procedury dotyczącej wykonywania pracy krótkoterminowej. Nie mam 

wątpliwości, że obecnie funkcjonujące w Polsce rozwiązania w tym obszarze nie są 

wystarczające do zapewnienia należytej ochrony pracownikom i pracodawcom oraz sprzyjają 

popełnianiu nadużyć. 

    Zgodnie z zapisami dyrektywy zawarte w nowelizacji regulacje rozbudowują obecny 

system dopuszczania cudzoziemców do polskiego rynku pracy. Modyfikują dotychczas 

działającą procedurę oświadczeniową dotyczącą pracy krótkookresowej, a także jako nowy 

rodzaj zezwolenia na pracę wprowadzają zezwolenie na pracę sezonową. Nie trzeba chyba 

nikogo przekonywać, że są to uregulowania niezbędne. 

    Wśród proponowanych przepisów jest szereg takich, które przysłużą się zapewnieniu 

przybywającym do nas cudzoziemcom bezpieczeństwa i godnych warunków pracy. Są to 

zapisy dotyczące m.in. wysokości minimalnego wynagrodzenia czy konieczności 

zagwarantowania odpowiedniego dla danej formy zatrudnienia, analogicznego do przyjętego 

w przypadku pracowników krajowych, ubezpieczenia społecznego. 

    Co jednak niezwykle istotne, w noweli jest też szereg zapisów ukrócających takie 

procedery jak składanie oświadczeń pozornych bądź fałszowanie czy kupowanie oświadczeń. 

Wśród nich jest umożliwienie konsulom szybkiej weryfikacji zaświadczenia o wpisaniu 

wniosku do ewidencji oraz wprowadzenie specjalnych procedur i możliwości wydania przez 

urząd decyzji odmownej i odwołania się od niej. 

    Bardziej szczegółowe niż dotychczas uregulowanie zasad zatrudniania obcokrajowców w 

Polsce jest konieczne. Zgadzam się, że przepisy wprowadzane omawianą nowelizacją będą 



dodatkowym obciążeniem dla pracodawców chcących skorzystać z takiej możliwości oraz że 

rozwiązania te ze względu na rozbudowę systemu i procedur administracyjnych będą wiązały 

się ze zwiększeniem kosztów również dla budżetu państwa. Jest to jednak moim zdaniem 

niewielka cena w zamian za korzyści, jakie przyniesie uchwalenie przedłożonej w projekcie 

ustawy. 

    Koło Wolni i Solidarni będzie głosować za dalszym procedowaniem nad tym projektem 

ustawy. 

 


