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Warszawa, 13 lutego 2023 r. 
KL/71/26/NK/2023 

 
 
 
Pani 

Marlena Maląg 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej 

 

 

Szanowna Pani Minister,  

 

W nawiązaniu do prowadzonych prac nad projektem Ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców (nr druku 

400), uprzejmie przesyłam uwagi Konfederacji Lewiatan.  

Popieramy przeniesienie regulacji dotyczących zatrudnienia cudzoziemców do  odrębnej ustawy. 

Projekt ustawy to bardzo obszerna nowelizacja przepisów dotyczących legalizacji zatrudnienia 

obywateli państw trzecich. Kluczową kwestią jest zagwarantowanie przejrzystych zasad legalnego 

powierzenia pracy cudzozeimcowi oraz wyeliminowanie wszelkich wątpliwości interpretacyjnych. 

Wymagają omówienia, doprecyzowania w szczególności następujące kwestie: 

⎯ Projekt ustawy pomija kwestię instytucji powiadomienia o podjęciu pracy regulowanej w  

art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z 

konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Utrzymujemy propozycję przeniesienie do 

nowej ustawy możliwości zatrudnienia obywateli Ukrainy na podstawie powiadomienia. 

Systemowe uregulowanie i zachowanie uproszczonej instytucji powiadomienia powiatowego 

urzędu pracy w ciągu 14 dni od dnia podjęcia jest konieczne z uwagi na szczególną sytuację 

obywateli Ukrainy w związku z inwazją Rosji oraz ich integrację z naszym rynkiem pracy. 

Biorąc pod uwagę zwydłużenie terminu wejścia w życie ustawy (1 stycznia 2024 r.) możliwe 

będzie przeprowadzenie dodatkowych uzgodnień i konsultacji. 

⎯ Obowiązek informacyjny pracodawcy w związku z niepodjęciem pracy przez cudzoziemca w 

terminie określonym w oświadczeniu o zatrudnieniu jest sprzeczne z założeniem projektu 

ustawy t.j. ograniczenie liczby procedur dostępu cudzoziemców do rynku pracy i formalności 

w ich obrębie. Wymóg każdorazowego zawiadomienia urzędu skutkujące jednocześnie 

unieważnieniem oświadczenia stanowi utrudnienie w organizacji procesów rekrutacyjnych 
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po stronie pracodawców, szczególnie w przypadku dużych przedsiębiorstw. Nakładając taki 

obowiązek na pracodawcę należy uwzględniać praktykę stosowaną przez urzędy konsularne 

oraz realny czas oczekiwania na dokumenty pobytowe w celu przyjazdu do Polski. 

⎯ W projekcie ustawy zostało prowadzone szczególne rozwiązanie, które pozwoli na odmowę 

udzielenia zezwolenia na pracę w określonych zawodach i rodzajach pracy, jeżeli zostanie 

wydana lista takich zawodów. W przypadku znacznego pogorszenia się sytuacji na lokalnych 

rynkach pracy dotyczących możliwości podjęcia pracy w poszczególnych zawodach i 

rodzajach pracy minister właściwy do spraw pracy będzie mógł w drodze rozporządzenia 

wprowadzić obowiązek wydania przez starostów listy zawodów i rodzajów prac, w których 

nie będą udzielane zezwolenia na pracę. Przepis natomiast nie definiuje czym jest „trudna 

sytuacja na lokalnym rynku pracy”, wpłynie to na organizację procesów rekrutacyjnych oraz 

ich przewidywalność po stronie przedsiębiorstw. Ponadto, niejasne jest czy w przypadku 

kontynuacji pracy u tego samego przedsiębiorcy uzyskania kolejnego zezwolenia na pracę 

będzie możliwe, jeśli praca była wykonywana w zawodzie znajdującym się na liście wydanej 

przez starostę. Mimo to, że jest to rozwiązanie fakultatywne, wskazane jest określenie 

konkretnych kryteriów, którymi będzie się kierował minister właściwy do spraw pracy 

wydając rozporządzenie. 

⎯ Aktualna wersja projketu ustawy powołuje się procedurę zmiany zezwolenia na pracy, która 

de facto została usunięta z projektu ustawy (wcześniej możliwość ta była przewidziana w art. 

30). Jest to niekorzystna dla przedsiębiorców zmiana. Każdorazowe wnioskowanie o nowe 

zezwolenie jest czasochłonnym procesem przewidującym uiszczenie opłaty, która 

jednoczesnie na podstawie omawianej nowelizacji będzie wyższa niż aktualnie. Należy zatem 

rozważyć rozszerzenie katalogu sytuacji, w których przy zmianie warunków pracy na bardziej 

korzystne dla pracownika, wydanie nowego zezwolenia na pracę nie będzie konieczne. 

Ponadto w celu ograniczenia biurokracji oraz barier administracyjnych związanych z 

dostępem cudzoziemców do rynku pracy proponuje się również wprowadzić analogiczne 

zmiany w Ustawie z dnia 12 grudnia 2013 o Cudzoziemcach  w przypadku uzyskania 

zezwolenie na pobyt i pracę w trybie art. 114 lub 127. 

⎯ Proponuje się również umożlwieinie kontynuacji pracy cudzoziemca w przypadku złożenia 

przez niego wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie 
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wymagającym wysokich kwalifikacji w ramach art. 127 Ustawy o cudzoziemcach. Pod 

warunkiem, że wczesniej wykonywał prace na podstawie oświadczenia i był zatrudniony w 

tym podmiocie na podstawie umowy o pracę przez okres nie krótszy niż 3 miesiące. Obecnie 

możliwość kontynuacji zatrudnienia dotyczy tylko okresu oczekiwania na zezwolenie na 

pobyt i prace przewidziane w art. 114 Ustawy o cudzoziemcach. Uwzględnienie w 

projektowanej ustawie cudzoziemców zatrudnionych w zawodach wymagających wysokich 

kwalifikacji jest ważne zarówno z perspektywy gospodarki, jak również przedsiębiorców, dla 

których pozyskanie wysokokwalifikowanych pracowników nadal stanowi wyzwanie. 

⎯ Ustawa znacznie rozszerza katalog przesłanek w której starosta lub wojewoda odmawia 

wydania dokumentów legalizujących pracę cudzoziemców. Wśród obligatoryjnych 

przesłanek odmowy jest m.in. niedopełnienie obowiązku zgłoszenia pracownika do 

ubezpieczenia społecznego lub opłacania składek, niedopełnienie innych obowiąkzów 

pracodawców zatrudniających cudzoziemców na podstawie zezwolenia na pracę. Nie zostały 

natomiast przewidziane żadne usprawnienia dla pracodawców, którzy wyswiązują się ze 

wszytskich obowiązków. Należy zatem rozwarzyć wprowadzenie szybkiej ścieżki obsługi tych 

pracodawców, w przypadku których nie ma wątpliwości, że przestrzegają prawa pracy i 

przepisów związanych z zatrudnieniem cudzoziemców, jak również tych, którzy wspólpracują 

z organami wydającymi decyzje w trakcie postepowania (tzw. „fast track”).  

⎯ Wzorem aktualnie obowiązującej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Art. 4 ust. 1 pkt 4) proponuje się przyznanie ministrowi właściwemu do spraw pracy 

kompetencji w zakresie zapewniania jednolitości stosowania przepisów o zatrudnianiu 

cudzoziemców, w szczególności poprzez udzielanie wyjaśnień dotyczących stosowania 

przepisów ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców i przepisów wykonawczych do tej ustawy. 

Wprowadzenie tej regulacji będzie sprzyjało upowszechnianiu jednolitych praktyk 

stosowania ww. przepisów przez organy administracji publicznej oraz pewności prawa wśród 

podmiotów zatrudniających. Proponuje się również opracowanie w tym zakresie reguł 

uzyskiwania interpretacji indywidualnych przez podmioty zatrudniające, w tym wymogów 

formalnych wniosków, pozostawiania takich wniosków bez rozpoznania oraz terminów 

wydawania takich interpretacji. Takie regulacje są niezbędne, gdyż obecnie brak 

sformalizowanego trybu uzyskiwania wyjaśnień skutkuje w praktyce tym, że niektóre prośby 
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o udzielenie wyjaśnień dotyczących stosowania ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pozostają bez odpowiedzi, co godzi w interesy wnioskujących – pracodawców i samych 

cudzoziemców. 

 

 

Z poważaniem 

 

Maciej Witucki 

Prezydent Konfederacji Lewiatan 

 

 

 

 Zał. 1 Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców (UD 400) 
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