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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VIII KADENCJA

Warszawa, dnia 30 maja 2012 r.
Druk nr 113 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
oraz

KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI
(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisje, na posiedzeniu w dniu 30 maja 2012 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku debaty
w dniu 30 maja 2012 r. nad ustawą

o skutkach
powierzania
wykonywania
pracy
cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej
i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:
- Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty w pkt I.

Przewodniczący Komisji
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
(-) Michał Seweryński

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Rodziny i Polityki Społecznej
(-) Jan Michalski

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW
do ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej

Wniosek
KPCPP
poparty przez
połączone komisje

I.

Wniosek o odrzucenie ustawy.

II.

Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:

1)

w art. 4 w ust. 2 i 4 wyrazy „, o którym mowa w ust. 1” zastępuje się
wyrazami „i związanych z nim świadczeń”;

Poprawka
KRPS

2)

w art. 4 w ust. 2 skreśla się wyrazy „co najmniej”;

Poprawka
KRPS

3)

w art. 6 w ust. 1 w pkt 1 w lit. a skreśla się wyraz „bezpośrednim”;

Poprawka
KRPS

4)

w art. 6 w ust. 1 w pkt 1 w lit. a oraz w art. 7 w ust. 1 w części wspólnej

Poprawka
KRPS

wyliczenia wyrazy „uporczywie uchyla się od wypłaty wynagrodzenia”
zastępuje się wyrazami „egzekucja przeciw niemu okaże się
bezskuteczna”;

5)

Poprawka
KRPS

art. 6 w ust. 1:
a)

w pkt 1:
–

we

wprowadzeniu

do

wyliczenia

skreśla

się

wyrazy

„w przypadku gdy”,
–

w lit. a przed wyrazami „podmiot powierzający” dodaje się
wyraz „jeżeli” oraz skreśla się użyty po raz pierwszy wyraz
„lub”,

–
b)

skreśla się oznaczenie lit. a i b,

treść dotychczasowych lit. a i b w pkt 1 oznacza się jako część
wspólną pkt 1 i 2;
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6)

Poprawka
KRPS

po art. 7 dodaje się art. … w brzmieniu:
„Art. .… Jeżeli

wykonawca,

główny

wykonawca

lub

podwykonawca, który pośredniczy między głównym wykonawcą a
podmiotem

powierzającym

wykonywanie

pracy

cudzoziemcowi

przebywającemu bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełnił świadczenie, o którym
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2, może żądać
jego zwrotu od podmiotu powierzającego wykonywanie pracy
cudzoziemcowi

przebywającemu

bez

ważnego

dokumentu

uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”;

Uwaga:
Poprawki nr 7 i 11 należy głosować łącznie.
7)

w art. 11:
a)

w ust. 1 skreśla się pkt 2,

b)

w ust. 2 skreśla się wyrazy „lub obowiązek zwrotu” oraz wyrazy

Poprawka sen.
G. Wojciechowskiego

„lub obowiązkiem”,
c)

8)

skreśla się ust. 4;

w art. 14 w pkt 4, w pkt 2a wyraz „określonych” zastępuje się wyrazem

Poprawka
KRPS

„określone”;

9)

w art. 17 w pkt 3, w ust. 12 w pkt 4 wyraz „numer” zastępuje się

Poprawka
KRPS

wyrazami „kod rodzaju działalności”;

10)

w art. 18 w pkt 1 skreśla się lit. b;

Poprawka
KRPS

11)

w art. 18:

Poprawka sen.
G. Wojciechowskiego

a)

w pkt 1 skreśla się lit. c,

b)

skreśla się pkt 2;

-312)

w art. 21 w pkt 3, w art. 120a wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje

Poprawka
KRPS

brzmienie:
„Nie podlega karze za wykroczenie określone w art. 120 ust.1,
polegające na powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
nieposiadającemu ważnej wizy lub innego dokumentu uprawniającego
do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kto powierzając
wykonywanie pracy cudzoziemcowi, spełnił łącznie następujące
warunki:”;

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 13 wyklucza głosowanie poprawki nr 14.
13)

po art. 23 dodaje się art. … w brzmieniu:

Poprawka sen.
J. Michalskiego

„Art. … 1. Zbiorcze wyniki kontroli, o których mowa w art. 10d
ust. 23a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej,
oraz w art. 18 ust. 2a ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej
Inspekcji Pracy, za rok 2012, obejmują wskazanie procentowego
udziału podmiotów powierzających wykonywanie pracy cudzoziemcom
przebywającym bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w podziale na sekcje, zgodnie z
Polską Klasyfikacją Działalności (PKD).
2. Zbiorcze wyniki kontroli, za rok 2012, stanowią podstawę do
dokonania pierwszej oceny ryzyka i określenia sektorów działalności, o
których mowa w art. 4 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.”;

14)

po art. 23 dodaje się art. … w brzmieniu:
„Art. … Zbiorcze wyniki kontroli, o których mowa w art. 10d
ust. 23a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej,
oraz w art. 18 ust. 2a ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej
Inspekcji Pracy, za rok 2012, obejmują wskazanie procentowego
udziału podmiotów powierzających wykonywanie pracy cudzoziemcom
przebywającym bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich sektorach – w celu

Poprawka
KRPS

-4dokonania pierwszej oceny ryzyka, o której mowa w art. 4 ust. 7 pkt 1
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy.”.

……………………………………………………………………………………………………………
Tłoczono z polecenia Marszałka Senatu
…………………………………………………………………………………………............................

