
Oświadczenie złożone 

przez senator Małgorzatę Kopiczko 

na 15. posiedzeniu Senatu 

w dniu 20 kwietnia 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego, do 

ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka oraz do ministra zdrowia 

Konstantego Radziwiłła 

Do mojego biura senatorskiego zgłosili się przedsiębiorcy i pracownicy pochodzenia ukraińskiego. 

Prowadzą oni działalność lub pracują w Ełku. Przedstawili mi kilka spraw nurtujących ich jako osoby 

przebywające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Poniżej przedstawiam pytania, jakie skierowali. 

1. Pierwszym niezwykle problematycznym tematem dla nas jest fakt wydania przez wojewodę 

warmińsko-mazurskiego decyzji, na podstawie art. 88k ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. DzU z 2015 r., poz. 149) o uchyleniu zezwoleń 

na pracę cudzoziemcom, którzy przerwali na okres przekraczający 3 miesiące wykonywanie pracy w 

firmie. Decyzja uchylająca, a także podawanie przypuszczalnego terminu przyjazdu są dla nas 

kłopotliwe ze względu na brak możliwości określenia przewidzianego terminu wydania wizy, a także 

zaplanowania naszej produkcji z większym wyprzedzeniem. Co za tym idzie… Większa liczba 

zamówień wpłynie korzystnie na rozwój polskiej gospodarki, a przy tym wspomoże rozwój rynku 

lokalnego, co będzie z pewnością wielce korzystne dla wszystkich mieszkańców naszego 

województwa. Wszystkie koszty sprowadzania, zamieszkania, a nawet nauki języka polskiego są po 

stronie naszej firmy, co oznacza, że państwo polskie nie ponosi żadnych kosztów związanych z 

przebywaniem naszych pracowników na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Kolejną kwestią jest okres oczekiwania na kartę pobytu, kartę rezydenta czy obywatelstwo. 

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt, że trudności, z jakimi muszą zmagać się, zwłaszcza właściciele 

firmy czy członkowie zarządu, którym niezwykle trudno jest rozwijać interes z tytułu choćby kupna 

ziemi czy utrudnionego otrzymywania zezwoleń, nie sprzyjają wsparciu biznesu. Kwestią nurtującą od 

dawna jest sprawa zniesienia wiz dla Ukraińców zamieszkałych w Polsce do takich państw jak Chile, 

Dubaj, Emiraty Arabskie, Filipiny, Wielka Brytania, Kanada czy Irlandia. Sprawia to olbrzymie 

problemy podczas nawiązywania współpracy i pozyskiwania nowych kontrahentów poza granicami 

Polski. 

3. Kolejną przeszkodą, która od pewnego czasu znacznie utrudniła wszystkim obcokrajowcom 

życie w Polsce, jest brak możliwości nadawania numeru PESEL. Od tego czasu pojawiły się znaczne 

problemy, m.in. w Narodowym Funduszu Zdrowia, gdzie obcokrajowcom nie udzielano pełnej 

obsługi medycznej lub wręcz jej odmawiano, gdyż nie były przelewane pieniądze za pacjenta 

lekarzom udzielającym świadczeń lekarskich obcokrajowcom, których nie można było zidentyfikować 

po numerze PESEL. 

Małgorzata Kopiczko 

 

 


