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Bardzo dziqkujq za zaproszenie Stowarzyszenia Interwencji Prawnej do zgloszenia uwag do projektu
rozporzqdzenia w sprawie przypadk6w, w kt6rych powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez koniecznoSci uzyskania zezwolenia na pracq.

Poni2ej przedstawiam stanowisko Stowarzyszenia odnoSnie przedstawionego do konsultacji projektu.

Z aprobatq przyjmujemy planowanq zmianq w stosunku do obecnego stanu prawnego polegajqcq na

rozszerzeniu mo2liwo$ci wykonywania pracy bez zezwolenia na prace przez student6w studi6w
stacjonarnych, w tym doktoranckich, na caly rok kalendarzowy (pkt 1)

Pragniemy jednak2e zwr6cii uwage, i2 poza dziataniem przepis6w rozporzqdzenia pozostaje w dalszym

ciqgu duza grupa student6w studi6w niestacjonarnych oraz absolwent6w uczelni wy2szych - studi6w
niestacjonarnych, kI6rzy nie mogq w Polsce podjqi pracy bez zezwolenia /oSwiadczenia, Zgodnie z

rekomendacjq 1.2.7 Planu wdraiania dla dokumentu,,Polityka migracyjna Potski * stan obecny i
postulowone dziotonia", przyjqtego przez Radq Ministr6w w dn. 2 grudnia 2OI4 r., rzqd zobowiqzal siq
przyjqi najbardziej korzystne warunki pobytu i pracy dla student6w zagranicznych i absolwent6w polskich

uczelni. Rekomendacja ta nie czyni rozr62nienia miqdzy studiami stacjonarnymi i niestacjonarnymi, a tym
bardziej nie wskazuje na konieczno6i r6znicowania sytuacji student6w studiujqcych na tych kierunkach.
W naszej ocenie z punl<tu widzenia polityki migracyjnej i demograficznej Polski obydwie grupy student6w
sq jednakowo cenne. Za szczeg6lnie krzywdzEcq uznajemy konieczno6i wyrabiania ka2dorazowo
zezwolenia na pracq przez absolwent6w studi6w niestacjonarnych, kt6rzy po uiszczeniu wszelkich
wymaganych optat za studia i podjqciu ogromnego wysitku w celu ukodczenia studi6w w obcym jqzyku,
pragnE osiedlii siq w Polsce, Dodai nale2y, i2 pracowad bez zezwolenia mogq w tym samym czasie nawet
absolwenci niepublicznych szk6t ponadgimnazjalnych.

3. Proponujemy, aby pkt 20) rozporzqdzenia otrzymal treSi:

20) bqdqcych obywatelami Republiki Armenii, Republiki Bialoru6, Repubtiki Gruzji, Repubtiki
Moldowy, Federacii Rosyiskiej lub lJkrainy, wykonujqcymi pracq przez okres nieprzekraczajqcy 6
miesiqcy w ciqgu koleinych 1"2 miesiqcy, niezaleinie od ticzby podmiot6w powierzajqcych im
wykonywanie procy, ieieli przed podjqciem przez cudzoziemca pracy powiatowy urzqd pracy,
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wtaiciwy ze wzglqdu no mieisce pobytu stalego lub siedzibq podmiotu powierzajqcego
wykonywonie pracy, zarejestrowal pisemne oiwiodczenie tego podmiotu o zamiarze powierzenia
wykonywanio pracy temu cudzoziemcow| okreilajqce nazwe zowodu, miejsce wykonywania
pracy, date rozpoczqcia i okres wykonywania pracy, rodzaj umawy stanowiqcej podstawq
wykonywania pracy oraz minimolng wysokoS( wynogrodzenia brutto za prace, informujqce o
braku moiliwoici zaspokoienia potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy ordz o
zapoznaniu siq z przepisami zwiqzanymi z pobytem i pracq cudzoziemcow, a praca ta
wykonywana iest na podstawie umowy zgodnej z treiciq oiwiadczenia, zawartej w formie
pisemnej.

Przepis w obecnym ksztalcie uniemo2liwia zmianq umowy przez podniesienie wynagrodzenia pracownika w
ol<resie 6 miesiqcy, bez koniecznoici zarejestrowania kolejnego oSwiadczenia o powierzeniu pracy
cudzoziemcowi co jest, w naszej ocenie, zbyt daleko idqcym obostrzeniem.

4. Nadto, aby uniknqi sytuacji, w kt6rych cudzoziemiec pracujqcy na o6wiadczeniu po zlo2eniu wniosku o
zezwolenie na pobyt czasowy musi zakodczyi pracq z powodu uplywu przewidzianych pkt 20) 6 miesiqcy,
proponujemy przyjqc rozwiqzanie analogiczne do art. B8g ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia iinstytucjach rynku pracy idoda6 S 2 o treSci (zmieniajqc tym samym numeracjq dalszych
paragraf6w):

9 2 Prac7 cudzoziemca, kt6ry zloiyl wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy, o kt6rym mowa w
art. LL4 ust. 1, art. 726 ust. 1., art. 127 lub art. 1"42 ust, j ustawy z dnia 1-2 grudnia 207j r. o
cudzoziemcach, w celu kontynuowania pracy wykonywanej nd rzecz tego sdmego podmiotu
powierzajqcego wykonywanie pracy i na tym somym stanowisku, co w oiwiodczeniu
zarejestrowanym zgodnie z 5 1 pkt 20, uwaia siq za legalnq od dnia zloienia wniosku do dnia, w
ktorym decyzja o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy stanie siq ostateczno.

Bqdq wdziqczna za odniesienie siq do zgloszonych przez Stowarzyszenie uwag.
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