
Oświadczenie złożone 

przez senatora Adama Szejnfelda 

w dniu 5 lipca 2022 r. 

Oświadczenie skierowane do minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg 

Szanowna Pani Minister! 

W celu ułatwienia procesu zatrudniania w Polsce uchodźców z Ukrainy niewątpliwie potrzebna 

jest szersza nowelizacja ustawy o cudzoziemcach w takim zakresie, aby napływające do nas osoby 

zza wschodniej granicy mogły dążyć do jak najszybszego utrzymywania się z własnej pracy, a nie 

liczyć wyłącznie na pomoc społeczną państwa lub polskich obywateli. W tym wystąpieniu 

chciałbym skupić się nie na całej wspomnianej ustawie, ale jedynie na jednym przepisie 

rozdziału 2, określającym zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, a mianowicie na art. 114 ust. 1 

pkt 5. 

Art. 114. ustawy o cudzoziemcach określa przesłanki udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy 

i pracę cudzoziemca. Stanowi, że zezwolenia na pobyt czasowy i pracę udziela się, gdy celem pobytu 

cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy – co przecież teraz nie 

może być warunkiem stosowanym do uchodźców – oraz wymaga spełnienia łącznie bardzo wielu 

warunków, w tym takiego, że cudzoziemiec ma posiadać ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co też jest nie do spełnienia przez uchodźców. Takie wymogi, 

choćby na początku pobytu, stwarzają bardzo poważną barierę w zatrudnianiu i trzeba je pilnie 

zmienić.  

Co gorsze jednak, we wspomnianym artykule mówi się, że podmiot powierzający wykonywanie 

pracy nie może mieć innej możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy 

niż zatrudnienie obcokrajowca. Taki warunek również koniecznie trzeba znieść. Ale i to nie 

wyeliminuje kolejnych problemów. W ustawie bowiem rozstrzyga się też, że wynagrodzenie 

wskazane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy nie może być niższe niż wynagrodzenie 

pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracy pracę porównywalnego rodzaju 

lub na porównywalnym stanowisku. No, z tym można oczywiście się zgodzić. Ale niestety, artykuł 

ten w ust. 5. nakłada jeszcze jeden obowiązek i tenże jest całkowicie niezrozumiały, jego 

utrzymanie może zaś w obecnej sytuacji napływu bardzo wielu obywateli zaatakowanej przez 

Federację Rosyjską Ukrainy nie tylko utrudnić, ale wręcz uniemożliwić zatrudnienie  ogromnej 

liczby uchodźców. Dlaczego? Ponieważ przepis ten wymaga, aby wysokość miesięcznego 

wynagrodzenia obcokrajowca była nie niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę – 

uwaga – niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę 

wykonywania pracy przez cudzoziemca! Czyli niezależnie od tego, czy pracownik będzie 

zatrudniony na umowę o pracę, czy też na umowę cywilnoprawną, i czy będzie zatrudniony tylko na 

cześć etatu, czy też na cały etat, ma uzyskać taką samą – co do minimalnego wynagrodzenia – 

pensję. 

Pani Minister, taki zapis sam w sobie zawiera poważną barierę utrudniającą zatrudnianie osób. 

Kiedy się jednak wie, że większość przybywających do Polski uchodźców to kobiety i że wiele z nich 

ma na utrzymaniu oraz pod opieką dzieci, z łatwością można założyć, że wiele z nich nie będzie 

chciało lub mogło podjąć pracy na pełny etat. Jeśli jednak pracodawca ma płacić za każdą osobę 

zatrudnioną nawet tylko na małą część etatu tak samo jak za osobę zatrudnioną na cały etat, to raczej 

jasne jest, że wielu nie będzie wcale zatrudniało cudzoziemców. Zamiast zatem rozładować kolejkę do 

pracy, zwiększymy ją. 

Niezależnie od tej sytuacji są pracodawcy, którzy chcieliby pomóc jak największej liczbie osób, np. 

poprzez zatrudnienie większej liczby osób, ale na część etatu, zamiast mniejszej liczby osób na pełny 

etat. Zachowanie zatem obowiązywania wspomnianego przepisu w znakomity sposób utrudni 

zatrudnienie cudzoziemców, a poprzez to sfinansowanie ich utrzymania przez prywatne firmy, a nie 

przez budżet państwa.  



W związku z tym chciałabym zapytać, czy rząd zamierza pilnie znowelizować ustawę 

o cudzoziemcach w celu wyeliminowania wspomnianych barier w szybkim zatrudnianiu osób 

napływających z Ukrainy do Polski, szczególnie w zakresie tutaj opisanym, i kiedy może to nastąpić. 

Z poważaniem 

Adam Szejnfeld 


