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stowarzyszenie Interwenqjf, Prawnej jest organizacjq pozarzqdowq, kt6rej statutowym celein jest
podejmowanie dzialad na rzecz przestrzegania praw czlowieka iprzeciwdzialanie nier6wnemu traktdwanru.
DqLqc do wprowadzania zmian systemowych w prawie i polityce spolecznej, bierzemy udziai
w konferencjach, konsultaajach akt6w prawnych, komentujemy przepisy prawa, sporzqdzamy ck:;pBrtyzy r

opinie, prowadzimy badania imonitoringi, Zajmujemysiq tak2e <jziatalno6ciq edukacyjnq iinformacyjnq,

w odpowiedzi na pismo z dnia 29 kwietnia 2016 r. uprzejmie dziqkujq za zaproszenie do wziqcia udziatu w
konsultacjach spotecznych'projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudrtienia iinstytucjacfi rynku
procy iniekt6rych innych ustow. Poni2ej przedstawiam stanowisko Stowarzyszenia Interwencji prawnel
odno(nie planowanych zrnian,

1/ Katalog podklas dziirtalnoSci, w kt6rych udzielane sq zezwolenia na prace sezonowq (projel<t
rozporzqdzenia Ministra Fiodziny, Pracy i Polityki spoiecznej w sprawie poclklas dzialalno(ci tvedlus
klasyfikacji PKD, w kt6ry(th wydawane sq zezwolenia na prace sezonowg cr"rdzoziemca), z qraktykl
stowarzyszenia wynika, 2e wskazane bytoby poszerzyi projektowanq listq o przetw6rstwo przernVstowc
rybactwo i budownictwo, jilko dziedziny, w kt6rych sezonowo nastqpujq braki w sile robocze; t;;;"] ;rl;
na uwadze brzmienie art.2 ust,2 dyrektywy o pracownil<ach sezonowych (dalej: clvrektywa) l rekomenduje
siq ka2dorazowe konsultowanie ewentualnych zmian rozporzEdzenia z partnerami spolecznymi.

l^ Dyrektywa Parlamentu tir.rropejskiego i Rady 2ot4/36/uEzdnia26lutego 2ot4r,w sprawie warunk6w
wjazdu i pobytu obywateli pafistw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowes,:
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poprzez dzialanie na rzecz r6wnoici wszvstkich ludzi wobec prawa
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2/ zmiana pracodawcy w okresie waino6ci zezwolenia na prace sezonowq (Firojer(towany art. Bgu ust,5
ustawy o promocji zatrudnienia iinstytucjach rynku pracy, dalej: u.p.z,),projektowane zrliany wnieuzasadnionym stopniu usztywniajq procedurq zmiany pracodawcy, kt6ra w przypadku prac s€rzqnowychpowinna byi szczegdlnie elastyczna, Rekomenduje siq, aby praca cudzoziemca lcyla legalna w okfesie oo
zto2enia wniosku przez podmiot, kt6ry nie powierzal wczedniej pracy cudzozierncowi do zarejeslowanra
wniosl<tt/wydania zezwoleflia przez starostq, obecne sformulowanie proponowanych zmian zacfiqca donaginania prawa - np' w sytuacji gdy wniosek zostanie rozpatrzony w 16. dnicr od ziozenia wnio$ku. Niespos6b rdwnie2 znalei(' uzasadnienia dla ograniczenia mozliwosci zastosowania ww. prze$isu (tj,
przedtu2enia legalno6ci pracy) w przypadku gdy wniosek zostanie zlo1ony z brakami formarlnymi ale
uzupeiniony w terminie' Rekomenduje siq zastosowanie w tym przypadku brznrienia analogicznego do arr,88 ust' 4 u'p'z' (wniosek nie zawiero brqkow formalnych tub braki zostaly uzupelnione1. tstotrie fst, iz
dyrel<tywa nie wprowadza obligatoryjnych obostrzed w tym zakresie. Mo2liwodi tatwej zmiany pracldawcy
bez utraty prawa pobytu wzmacnia pozycjq pracownika iczyni go mniej poclatnym na wykor?vstanie
pracownicze.

3/ Informacja udzielana cudzoziemcom ipracodawcom. Dyrektywa dosi kategorycznie w art, lL nalltada napadstwa czionlcowskie obowiqzel< zapewnienia latwego dostqpu do inforrntzcji na temot wszelkich
dokumentow niezbqdnych do zlo2enia wniosku oraz informocii no temqt wjazc)u i pobytu, w tym nd tematpraw i obowiqzk'w pracownika sezonowego ordz gwdrqncii proceduralnych oraz pisemnego poltczenia
cudzoziemc'w no piimie o przysluguiqcych im no mocy ninieiszei dyrektywy prowoch i obowiqzkocLt, w tym o
proceduroch wnoszenio skarg. wymog6w tych nie wypetnia art, 9 kpa naktadaJqcy na organy adrnirlristracji
publicznej obowiqzek inforrnowania stron postqpowania, Projektodawca w Tabeli Zgodnodci dyrelttywy z
prawem polskim zaklada, ze przygotowane zostanq specjalne pouczenia dla pracodawc6w icudzoziGmc6w.
wydaje siq,2e obowiqzek wydania takich poucze6, w kilku wersjach jqzykowych (dla cudzoziemcdw)
powinien zostai zawarty w ustawie bqdi akcie podustawowym.

4/ obowiqzek przeprowadzenia tzw. testu rynku pracy przed wydaniem zezwolenia na pracq sezonowq
(projektowany art. 88o u.p.z.). Jak deklaruje projel<to
realizujqc warunki dyrektywy, mojq w najwiqkszy
sezonowej, zwlaszcze w sektorze rolniczym, przyjqcie

wydaniem zezwolenia na prace sezonowq przeczy ty
fakultatywnie mo2liwoii wprowadzenia takiego instrurnentu (,,paristwa mogq,,), wydaje sig,2e r/vtadnie
specyfika pracy sezonowej, a wiqc takiej , w kt6rej okresowo brakuje sity roboczej wskazywataby na
bezprzedmiotowosi takiego, uciq2liwego przecie2 dla pracodawc6w, obowiqzku. W tym celu wszak wiasnie
w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrem Sportu i Turystyki wskazuje siq
rozporzEdzeniem podl<lasy dziatalnoSci, w kt6rych mozliwe jest podjqcie pracy sezonowej, aby ulylonii
sel<tory, w ktdrych mozna spodziewai siq sezonowo brak6w w sile roboczej, Doclatkowe udowadnianie tego
faktu przed starosta naklada niepotrzebne obowiqzki zar6wno na pracodawcq jak i na srarosrq,

5/ skuteczny mechanizm skargowy - Dyrektywa w art, 25 naKazuje
pracownikom mo2liwoii korzystania ze skutecznego mechanizmu

paristworn czlonkowskim zaoewnii
pozwalajqcego pracownikdm na

wnoszenie skarg przeciwko pracodawcom, Zgodnie ze stanowiskiem projel<todawcy funkcje tBkiego
mechanizmu ma pelnii mo2liwoSi wni.s_.lgnjr _!siv/g do sEdu pracy bEdl szldu cywilnego, w pcenie
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stowarzyszenia nie jest to instrument, kt6ry mo2na by nazwai skutecznym mechanizrnem sk:arpowyrn,
Nale2y miei przede w:;zystkim na uwadze diugoii pobytu pracownik6w sezonowych w pplsce -projektodawca przewidujel pobyt do B miesiqcy, Tymczasem Srednia dlugosi postqpowania w sqdach pracy w2ot5 r' wyniosla 8,4 nriesiqca, leszcze dtu2ej dochodziiby swoich praw cudzoziemiec zatrurjniony na
podstawie um6w cywilnoprawnych - w 2015 r, postqpowania w sqdach cywilnych trwaiy przeciq.trf ie 10,3
miesiqca'2 Tym samym niel.iest prawdopodobne, aby pracownicy sezonowi korzystali z ww, mechernilmu, co
moie sklaniai nieuczciwyclr pracodawc6w do wykorzystania pracowniczego.w obliczu niemoili1yego w
najbli2szym czasie usprawnienia dziatania sqd6w powszechnych, sl<uteczniejsze bytoby wpr.wpdzenie
mozliwoSci zlo2enia skargi do Padstwowej Inspekcji Pracy (ju2 teraz inspelctorzy majq uprawnidnie rjo
zobowiqzania pracodawr:y do okre$lonych zachowa6, w tym wyptaty zalegiego wynagrodz*hia), w
postqpowaniu przed kt6rq pracownik mialby prawa strony im6gt szybl<o dochodzii swoich roszczpfi. Abyjednak taki mechanizm Lryl rzeczywiScie skuteczny, nale2atoby pozbawii ten organ uprawnieri do kontroli
legalnoSci zatrudnienia cudzoziemc6w (jal<o,2e to uprawnienie posiada r6wniez stra2 Graniczng), aby
zapewnii cudzoziemcom bez_pieczedstwo po zlo2eniu sl<argi,

6/ obligatoryjnoSi cofniq;cia zezwolenia na pracq (projcrktowany art, ggz u.p.z.) w projel<towanyrn {rt. 8gz
ust' 1' pkt 1 u,p,z. projektodawca przewiduje ka2dorazowe, obligatoryjne cofniecie zezwolenia na pracQ w
przypadku gdy ulegly zrnianie okolicznolci lub dowctdy, odnoszqce siq do wydanej decyzji. irrzecle
wszystkim wydaje sig, 2el takie sformutowanie punktu 1 nie spelnia wymog6w precyzji legir;lacyjnerj.
Nadto, nie pozostawienie organowi wydajqcemu decyzjg (starosta) 2adnego uznania w;iakresre
tego, jakiej wagi okolicznosci lub dowody zmienily siq, w jakim stopniu i z jakiej prz}iczyny,
sprawia, i2 Srodek ten staje siq mocno rygorystyczny. Dyret<tywa w art, 9 ust, 3a zal<lada moiliwo:li
cofniqcia zezwolenia jeili kryteria lub wymogi okre1lone w drt,5lub 6 (odpowiedniej treSci umowa
o pracQ lub oferta, zakwaterowanie iubezpieczenie) nie zostoly spelnione lub przestaly byc
spelniane' W takim wypadku, w obliczu braku obligatoryjnoSci w dyrektywie, warto pozostawi6
organowi mozliwosi uznania w tym zakresie (poprzez brzmienie przepisu i ,,moina cofnqi,,),
zwlaszcza majqc na uwadze art.9 ust 5 dyrektywy nakazujqcej w sprawach o cofnic2cie zezwolenra
brai pod uwagq konkretne okolicznolci donei sprawyl w tym interesy pracowniko ,uronulruuoo i
p rzestrzego i za sady p ro St o rcj on a I noici,

2 
Dane Informatora statystycznego wymiaru sprawiedliwoici https://isws,ms,gov,pl/pl/baza-statystyczna/oprar:owania-
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