
                                                                                                                                             

 

 

  

 

  

 

 
  

                                                                                                                    Warszawa, 21  stycznia 2022 r. 
 

KL/20/AM/2022 
 
Pan 
Piotr Nowak 

Minister Rozwoju i Technologii 

 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

 

W nawiązaniu do publikacji najnowszych zmian w przepisach dotyczących m.in. zatrudniania 

cudzoziemców, tj. w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych 

innych ustaw, w szczególności mając na uwadze art. 88 cb omawianej ustawy  

 

 „[m]inister właściwy do spraw gospodarki może określić, w drodze rozporządzenia, wykaz 

przedsiębiorców prowadzących działalność o znaczeniu strategicznym dla gospodarki narodowej, 

biorąc pod uwagę potrzeby gospodarki narodowej oraz przedmiot działalności przedsiębiorcy.”, 

 

Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan pragnie zgłosić przedsiębiorców ICT jako 

kluczową grupę podmiotów, które powinny znaleźć się w wykazie tzw. przedsiębiorców strategicznych. 

Przyśpieszony proces wydawania zezwoleń dla strategicznych przedsiębiorców z branży ICT jest kluczowy 

dla dalszego rozwoju sektora w Polsce ze względu na dotkliwy brak wykwalifikowanych pracowników .  

Wykaz byłby w pewnym sensie rozszerzeniem bardzo potrzebnego rządowego programu Poland Business 

Harbour stosowanego przez branżę IT przy imigracji wykwalifikowanej kadry. Poland Business Harbour 

jest dobrym kierunkiem w stosowaniu uproszczeń przy zatrudnianiu cudzoziemców, ale warto go 

rozszerzyć poza  wąską grupę 6  krajów i  przy przedłużaniu pozwoleń.  

 

Zapis w ustawie o przyśpieszonym procesie dla przedsiębiorców strategicznych dla gospodarki stwarza 

długo oczekiwane nowe i szersze możliwości rozwoju dla branży ICT w Polsce.  W przypadku tworzenia 

kryteriów definiujących podmioty strategiczne dla gospodarki, rekomendujemy wykorzystanie 

istniejących rozwiązań stosowanych np. przez urzędy skarbowe obsługujące tzw. podmioty kluczowe. 

Jesteśmy gotowi do współpracy przy wypracowaniu jak najlepszych rozwiązań dla naszej gospodarki.  

 

Konfederacja Lewiatan od wielu lat brała aktywny udział w pracach nad kształtem zmian w omawianym 

zakresie, w tym m.in. określenia kryteriów dla podmiotów  kluczowych. Z zadowoleniem przyjmujemy  

podejście rządu do kwestii wprowadzenia ułatwień w procedurach zatrudniania zagranicznych 

pracowników, w tym procedury ułatwień w tym zakresie przewidzianej dla określonej grupy 

przedsiębiorców.  



                                                                                                                                             

 

 

  

 

  

 

 
  

Uważamy, że przedsiębiorcy z branży ICT pełnią istotną rolę w budowie gospodarki narodowej. 
Gospodarka cyfrowa w Polsce rośnie dynamicznie (w okresie od stycznia do maja 2020 roku wzrosła o 

18,4 %)1, a według szacunków rządowych działalność przedsiębiorstw ICT przekładać się będzie na około 

13% polskiego PKB do 2025 r. 2 Specjaliści IT stanowią 3% siły roboczej w Polsce i ta liczba będzie rosła3.  
 
Odsetek osób spoza UE, pracujący w sektorze ICT, jest znaczny (szacunkowo ok 10%). Szacuje się, że braki 

pracowników w tej branży w Polsce sięgają blisko 60 tysięcy programistów, i muszą one być 

rekompensowane poprzez zatrudnianie wyspecjalizowanych pracowników spoza UE.  

Podsumowując, uważamy, że dynamicznie rozwijajaca się innowacyjna gospodarka nie może pozwolić 

sobie na brak nowoczesnych, wysokokwalifikowanych i międzynarodowych kadr, w związku z powyższym 

wnioskujemy o uwzględnienie branży ICT w wykazie strategicznych przedsiębiorców.  

Deklarujemy gotowość współpracy z Panem Ministrem i Ministerstwem w dalszych działaniach w tym 

temacie i jesteśmy otwarci na spotkanie. 

  

Z poważaniem,  

 

 
Jolanta Jaworska 

Prezes Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan 

 

 
 
 

 

 
 

 
1 Raport McKinsey & Company 2020 "Digital Challengers in the next normal. Central and Eastern Europe” 

2 Wypowiedź pani Jadwigi Emilewicz, Minister Gospodarki, z 27 marca 2019 r. (źródło: Polska Agencja Prasowa) 

3 Ranking „DESI Poland 2021”, Komisja Europejska. 


