Stanowisko koła Wolni i Solidarni do sprawozdania Komisji Polityki Społecznej i Rodziny
o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (tekst niewygłoszony)

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko w sprawie rządowego
projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz
niektórych innych ustaw.
Jak już mówiłam podczas pierwszego czytania, wprowadzane zmiany w ustawie związane
są z potrzebą implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE.
Nie zmieniłam zdania i powtórzę: nie mam wątpliwości, że obecnie funkcjonujące w Polsce
rozwiązania nie zapewniają pracownikom i pracodawcom należytej ochrony przed
nadużyciami.
Wdrożenie dyrektywy do polskiego prawodawstwa spowoduje znaczne rozszerzenie
przepisów ustawy mówiących o możliwości dopuszczania cudzoziemców do pracy na polskim
rynku pracy. Bardzo dobrze, że proponowana nowelizacja przewiduje zmianę systemu
rejestracji oświadczeń o powierzeniu pracy. To tu najczęściej dochodzi do licznych nadużyć.
Dodatkowo dyrektywa wprowadza zezwolenia na pracę sezonową. Co ważne, o
zezwolenie na ten rodzaj pracy będą mogli ubiegać się wszyscy obywatele państw trzecich.
Jest to znaczne rozszerzenie obecnie istniejących na naszym rynku możliwości zatrudnienia
obcokrajowców. Wiele zapisów ma na celu przede wszystkim uporządkowanie
funkcjonowania pracowników z krajów trzecich w naszym systemie prawnym.
Wśród proponowanych przepisów jest szereg takich, które przysłużą się zapewnieniu
przybywającym do nas cudzoziemcom bezpieczeństwa i godnych warunków pracy. Są to
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zagwarantowania odpowiedniego dla danej formy zatrudnienia, analogicznego do przyjętego
w przypadku pracowników krajowych, ubezpieczenia społecznego. W mojej ocenie takie
zapisy ustawy pozytywnie wpłyną na obniżenie dyskryminacji pracowników przybywających
do nas z innych krajów.
Co jednak niezwykle istotne, w noweli jest też szereg zapisów ukrócających takie
procedery, jak składanie oświadczeń pozornych bądź fałszowanie czy kupowanie

oświadczeń. Dotychczas z powodu takich sytuacji wydłużała się procedura w powiatowych
urzędach pracy, jak również w konsulatach. W praktyce skutkowało to tym, że pracodawcy
faktycznie potrzebujący pracownika nie mogli go w szybki sposób pozyskać.
Bardziej szczegółowe niż dotychczas uregulowanie zasad zatrudniania obcokrajowców w
Polsce jest konieczne. Ważny jest także legalny napływ imigrantów na terytorium Polski,
ponieważ zasoby pracowników w naszym kraju z roku na rok się zmniejszają. Legalny napływ
imigrantów jest istotny dla sprawnego funkcjonowania gospodarki, a także rozwoju
społecznego państwa. Powinniśmy starać się budować takie warunki pracy dla
cudzoziemców, aby chcieli oni pozostawać w naszym kraju i nie być tylko pracownikami
sezonowymi. Bardzo dużą grupą pracowników sezonowych są Ukraińcy, ale przyjeżdżają do
naszego kraju tylko na kilka miesięcy, po czym wyjeżdżają. Mam świadomość, że nie
jesteśmy w stanie konkurować np. z Niemcami pod względem płacy, ale powinniśmy tworzyć
konkurencyjne warunki.
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 niewielka cena
poniesiona w zamian za korzyści, jakie przyniesie uchwalenie przedłożonego projektu
ustawy.
Koło Poselskie Wolni i Solidarni popiera projekt ustawy.

