Druk nr 1595-A
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VIII kadencja

DODATKOWE SPRAWOZDANIE
KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 1494)
Sejm na 44. posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2017 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 Regulaminu
Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1595 do Komisji Polityki
Społecznej i Rodziny w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu.
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu
21 czerwca 2017 r.
wnosi:

W y s o k i S e j m raczy następujące poprawki:

1) w art. 1:
a) w pkt 5 lit. a nadać brzmienie:
„a) w ust. 2 uchyla się pkt 3;”,
b) pkt 10 nadać brzmienie:
„10) w art. 88b:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Zezwolenie na pracę jest wydawane przez starostę:
1) w przypadku, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1 i 2, właściwego
ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu
powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi;

–2–

2) w przypadku, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 3, właściwego ze
względu na siedzibę podmiotu, do którego cudzoziemiec jest
delegowany;
3) w przypadku, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 4, właściwego ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu, na rzecz
którego jest świadczona usługa, a jeżeli podmiot ten ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania za granicą – ze względu na główne
miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
4) w przypadku, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 5, właściwego ze
względu na główne miejsce wykonywania pracy przez
cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W przypadku zmiany właściwości starosty ze względu na zmianę
siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu powierzającego
wykonywanie pracy, siedziby podmiotu, do którego cudzoziemiec jest
delegowany albo głównego miejsca wykonywania pracy, właściwość
starosty do prowadzenia postępowania o przedłużenie zezwolenia
określa się na dzień złożenia wniosku.”,
b) uchyla się ust. 3;”;
c) w pkt 11:
– w lit. a tiret pierwszemu nadać brzmienie:
„– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„W przypadku, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1, starosta wydaje
zezwolenie, jeżeli:”,”,
– lit. c nadać brzmienie:
„c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Starosta wydaje zezwolenie bez konieczności uzyskania informacji, o
której mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli:
1) zawód, w którym cudzoziemiec ma wykonywać pracę, lub rodzaj
pracy, która ma być mu powierzona, znajduje się w wykazie, o
którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 1, określonym przez wojewodę
właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy,
siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego
wykonywanie
pracy
cudzoziemcowi
albo
pracodawcy
użytkownika, odpowiednio do właściwości miejscowej starosty,
określonej w ust. 1 pkt 2, ust. 1a lub 1b;
2) wydaje przedłużenie zezwolenia na pracę dla tego samego
cudzoziemca i na tym samym stanowisku;
3) brak takiej konieczności wynika z odrębnych przepisów.”,”,
– w lit. d tiret pierwszemu nadać brzmienie:
„– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„W przypadku, o którym mowa w art. 88 pkt 2, starosta wydaje zezwolenie,
jeżeli podmiot, którego członkiem zarządu ma być cudzoziemiec:”,”,
– po lit d dodać lit. da w brzmieniu:
„da) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
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„5. Starosta może, w przypadkach uzasadnionych sytuacją na rynku pracy,
ograniczyć w zezwoleniu na pracę zakres wykonywanych przez
cudzoziemca zadań do czynności zarządzających i reprezentacji
podmiotu.”,”,
– dodać lit. f w brzmieniu:
„f) ust. 6–9 otrzymują brzmienie:
„6. W przypadkach, o których mowa w art. 88 pkt 3-5, starosta wydaje
zezwolenie, jeżeli:
1) wykonywanie pracy przez cudzoziemca będzie odbywało się na
warunkach zgodnych z art. 4 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 2 i 4–8 oraz art. 5
ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w
ramach świadczenia usług (Dz. U. poz. 868);
2) wysokość
wynagrodzenia,
która
będzie
przysługiwała
cudzoziemcowi za wykonywanie pracy, nie będzie niższa o więcej
niż 30% od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w województwie, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego na podstawie art. 90 ust. 7;
3) pracodawca zagraniczny wskazał osobę przebywającą na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającą dokumenty potwierdzające
wypełnienie obowiązków określonych w pkt 1 oraz 2, działającą w
imieniu pracodawcy i upoważnioną do jego reprezentowania
wobec starosty oraz organów, o których mowa w art. 88f ust. 3.
7. W przypadku złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na pracę
cudzoziemca w niepełnym wymiarze czasu pracy lub na podstawie
umowy
cywilnoprawnej,
starosta
uwzględnia
wysokość
wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem
proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy lub przewidywanego okresu
wykonywania zobowiązań wynikających z umowy.
8. Starosta wydaje zezwolenie na pracę bez uwzględnienia warunków, o
których mowa w ust. 1–5 i 7, w przypadku cudzoziemca, który:
1) w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wydanie
zezwolenia na pracę ukończył uczelnię z siedzibą na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa Europejskiego
Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej albo jest
uczestnikiem
studiów
doktoranckich
odbywanych
w
Rzeczypospolitej Polskiej lub
2) przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku o wydanie zezwolenia
na pracę przebywał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej a pobyt był nieprzerwany w rozumieniu art. 195 ust. 4
ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
9. Jeżeli cudzoziemiec ma wykonywać pracę w związku z realizacją
umowy, której przedmiotem jest udostępnienie lub wynajem
pracowników przez podmiot z siedzibą w państwie innym niż państwa
członkowskie Unii Europejskiej, państwa Europejskiego Obszaru
Gospodarczego lub Konfederacja Szwajcarska, starosta wydaje
zezwolenie na pracę w sytuacji, gdy podmiot powierzający
wykonywanie pracy cudzoziemcowi prowadzi działalność gospodarczą
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez oddział, który zgodnie z
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d)

e)

f)

g)

art. 18 uzyskał wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje
zatrudnienia.”;”,
po pkt 11 dodać pkt 11a w brzmieniu:
„11a) w art. 88e ust. 2–4 otrzymują brzmienie:
„2. W przypadku gdy cudzoziemiec pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej,
która na dzień złożenia wniosku zatrudnia powyżej 25 osób, starosta może
wydać zezwolenie na pracę na okres nie dłuższy niż 5 lat.
3. W przypadku delegowania cudzoziemca przez pracodawcę zagranicznego
w celu realizacji usługi eksportowej, starosta wydaje zezwolenie na pracę
na okres delegowania.
4. W przypadkach określonych w kryteriach, o których mowa w art. 10 ust. 3,
starosta może ograniczyć okres, na który wydaje zezwolenie na pracę.”;”,
w pkt 12 po lit. b dodać lit. ba w brzmieniu:
„ba) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Na wniosek innego starosty, terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych, konsula, organu Państwowej Inspekcji Pracy,
organu Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej lub Policji
starosta przekazuje kopie wydanych decyzji w sprawie zezwoleń na pracę
oraz informacji, o których mowa w art. 88i.”,”,
po pkt 14 dodać pkt 14a w brzmieniu:
„14a) w art. 88i wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzemiennie:
„Podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie pracy w terminie 7
dni pisemnie powiadamia starostę, który wydał zezwolenie na pracę, o
następujących okolicznościach:”;”,
w pkt 15:
– lit. a nadać brzmienie:
„a) w ust. 1:
– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Starosta wydaje decyzję o odmowie wydania zezwolenia na pracę
cudzoziemca, gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy
cudzoziemcowi:”,”,
– pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) nie spełnił wymogów określonych w art. 88c;”,
– w pkt 9 po lit. a dodaje się lit. aa w brzmieniu:
„aa) nie spełnia wymagań podmiotu powierzającego wykonywanie
pracy cudzoziemcowi określonych w informacji starosty o braku
możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy,”,”,
– po lit. b dodać lit. ba w brzmieniu:
„ba) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Starosta wydaje decyzję o odmowie wydania zezwolenia na pracę
również w przypadku gdy dane osoby, której dotyczy wniosek, zostały
umieszczone w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany.”,”,
– lit. c nadać brzmienie:
„c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:
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„2a. Starosta wydaje decyzję o odmowie wydania zezwolenia na pracę,
jeżeli w danym roku nastąpiło przekroczenie obowiązującego go limitu
zezwoleń na pracę, o którym mowa w art. 90b ust. 1.
2b. Starosta może wydać decyzję o odmowie wydania zezwolenia na
pracę, jeżeli z okoliczności wynika, że wniosek o wydanie zezwolenia
na pracę został złożony dla pozoru, zezwolenie będzie wykorzystane
przez cudzoziemca w celu innym niż wykonywanie pracy dla danego
podmiotu lub podmiot powierzający wykonywanie pracy
cudzoziemcowi nie dopełnia obowiązków związanych z prowadzeniem
działalności lub powierzaniem pracy innym osobom, w szczególności:
1) nie posiada środków finansowych ani źródeł dochodu niezbędnych
do pokrycia zobowiązań wynikających z powierzenia pracy
cudzoziemcowi lub
2) nie prowadzi działalności gospodarczej, rolniczej lub statutowej
uzasadniającej powierzenie pracy danemu cudzoziemcowi w
danym okresie, w tym zawiesił działalność, został wykreślony z
właściwego rejestru lub jego działalność jest w okresie likwidacji,
lub
3) nie dopełnia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia
społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy i
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz na
Fundusz Emerytur Pomostowych, lub
4) nie zgłasza do ubezpieczenia społecznego pracowników lub innych
osób objętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym, lub
5) zalega z uiszczeniem podatków, z wyjątkiem przypadków, gdy
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu.”,”,
– lit e nadać brzmienie:
„e) dodaje się ust. 4–8 w brzmieniu:
„4. Organy Straży Granicznej i Państwowej Inspekcji Pracy są obowiązane
nieodpłatnie udostępniać starostom posiadane informacje o
okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt 3‒7, dotyczących
podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.
5. Starosta może pozyskać od organów Krajowej Administracji Skarbowej
informacje o:
1) przychodzie lub dochodzie podmiotu powierzającego wykonywanie
pracy cudzoziemcowi, podlegającym opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych albo podatkiem dochodowym od
osób prawnych,
2) zaległościach podmiotu powierzającego wykonywanie pracy
cudzoziemcowi z tytułu podatków lub innych należności
publicznoprawnych
‒ w celu ustalenia okoliczności, o których mowa w ust. 2b pkt 1, 2 i 5.
6. Przekazanie informacji, o których mowa w ust. 5, następuje za pomocą
systemów teleinformatycznych prowadzonych przez ministra
właściwego do spraw pracy.
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7. Starosta może pozyskać z systemu teleinformatycznego Zakładu
Ubezpieczeń
Społecznych,
przy
wykorzystaniu
systemów
teleinformatycznych prowadzonych przez ministra właściwego do
spraw pracy, informacje w celu ustalenia okoliczności, o których mowa
w ust. 2b pkt 3 i 4.
8. Uprawnienia określone w ust. 5 i 7 przysługują organowi wyższego
stopnia w postępowaniu odwoławczym.”;”,
h) pkt 16 nadać brzmienie:
„16) w art. 88k:
a) w ust. 1:
– wprowadzenie do wyliczenie otrzymuje brzmienie:
„Starosta uchyla wydane zezwolenie, jeżeli:”,
– w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 i 8 w
brzmieniu:
„7) podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie
prowadzi działalności gospodarczej, rolniczej lub statutowej, w
szczególności zawiesił działalność, został wykreślony z
właściwego rejestru lub jest w likwidacji;
8) zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3–7.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się, gdy starosta otrzymał
powiadomienie, o którym mowa w art. 88i pkt 4.”,
c) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Przepisu ust. 1 pkt 5 nie stosuje się, gdy starosta otrzymał
powiadomienie, o którym mowa w art. 88i pkt 5 lub 6, określające
okoliczności wskazujące, że zezwolenie będzie wykorzystane zgodnie
z jego przeznaczeniem oraz:”;”,
i) w pkt 21:
– w art. 90b ust. 1 nadać brzmienie:
„1. Minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z ministrem właściwym
do spraw gospodarki oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych
może określić, w drodze rozporządzenia, maksymalną liczbę zezwoleń na
pracę, która w danym roku kalendarzowym może zostać wydana przez
starostów, uwzględniając potrzeby rynku pracy, względy bezpieczeństwa
państwa i porządku publicznego oraz zasadę komplementarności
zatrudnienia cudzoziemców w stosunku do obywateli polskich. Limity
mogą dotyczyć poszczególnych województw, zawodów, rodzajów umów,
na podstawie których cudzoziemcowi może zostać powierzone
wykonywanie pracy, lub rodzajów działalności podmiotu powierzającego
wykonywanie pracy cudzoziemcowi według klasyfikacji PKD.”,
– w art. 90c:
– – ust. 3 nadać brzmienie:
„3. Rejestry w sprawach z zakresu wykonywania pracy przez
cudzoziemców prowadzą w zakresie swojej właściwości starosta oraz
minister właściwy do spraw pracy.”,
– – w ust. 11 pkt 1 nadać brzmienie:
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„1) starostom w celu prowadzenia postępowań w sprawie zezwoleń na
pracę cudzoziemców, zezwoleń na pobyt czasowy, zezwoleń na pobyt
rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz przedłużenia
wizy;”;
– KP PO
– odrzucić

2) w art. 1:
a) w pkt 8 lit. a nadać brzmienie:
„a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) w związku z pełnieniem funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do
rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji albo
w związku z prowadzeniem spraw spółki komandytowej lub komandytowoakcyjnej jako komplementariusz, przebywa na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych
12 miesięcy;”,”,
b) w pkt 11:
– lit. a nadać brzmienie:
„a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„W przypadku, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1, wojewoda wydaje
zezwolenie, jeżeli:”,
– lit. d nadać brzmienie:
„d) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„W przypadku, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 2, wojewoda wydaje
zezwolenie, jeżeli podmiot, którego członkiem zarządu lub
komplementariuszem ma być cudzoziemiec:”,”,
c) w pkt 12 lit. a nadać brzmienie:
„a) ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie:
„1. Zezwolenie na pracę jest wydawane dla określonego cudzoziemca.
Zezwolenie na pracę określa podmiot powierzający wykonywanie pracy
cudzoziemcowi, stanowisko lub rodzaj pracy wykonywanej przez
cudzoziemca, najniższe miesięczne wynagrodzenie cudzoziemca na danym
stanowisku, wymiar czasu pracy albo przewidywaną liczbę godzin pracy w
tygodniu lub miesiącu, rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania
pracy oraz okres ważności zezwolenia. Przepis art. 88a ust. 1ab stosuje się
odpowiednio. W przypadkach, o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt 3 i 4, w
zezwoleniu na pracę jest określany podmiot, do którego cudzoziemiec jest
delegowany. Jeżeli zezwolenie dotyczy pracy cudzoziemca w charakterze
pracownika tymczasowego, w zezwoleniu na pracę jest określany
pracodawca użytkownik.
1a. Zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej
podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, przejęcie
zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę, przejście zakładu
pracy lub jego części na innego pracodawcę lub zmiana rodzaju umowy,
rozszerzenie zakresu obowiązków na danym stanowisku lub zmiana
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stanowiska w przypadku awansu nie wymagają wydania nowego
zezwolenia na pracę.”,”;
– KP Nowoczesna
– odrzucić

3) w art. 1 w pkt 11 w lit. b, w art. 88c ust. 1b nadać brzmienie:
„1b. W przypadku gdy specyfika pracy tymczasowej wykonywanej przez cudzoziemca
nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania, informację, o której
mowa w ust. 1 pkt 2, wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu
na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy użytkownika.”;
– KP PSL
– odrzucić
4) w art. 1 w pkt 11 w lit. c, w art. 88c w ust. 3 pkt 1 nadać brzmienie:
„1) zawód, w którym cudzoziemiec ma wykonywać pracę, lub rodzaj pracy, która
ma być mu powierzona, znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 10 ust. 4
pkt 1, określonym przez wojewodę właściwego ze względu na główne miejsce
wykonywania pracy, siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu
powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi albo pracodawcy
użytkownika, odpowiednio do właściwości miejscowej wójta (burmistrza,
prezydenta miasta), określonej w ust. 1 pkt 2, ust. 1a lub 1b;”;
– KP PSL
– odrzucić
5) w art. 1 w pkt 13, w art. 88g w ust. 1a wyrazy „decyzja o udzieleniu przedłużenia
zezwolenia na pracę” zastąpić wyrazami „decyzja w sprawie przedłużenia zezwolenia na
pracę”;
– KP PiS
– przyjąć
6) w art. 1 w pkt 13, w art. 88g ust. 1b nadać brzmienie:
„1b. Do cudzoziemca:
1) który złożył wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114
ust. 1, art. 126 ust. 1, art. 127 lub art. 142 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach, lub wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego Unii Europejskiej,
2) który złożył wniosek o zezwolenie na pobyt stały, o którym mowa w art. 159
ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
3) ubiegającego się o zezwolenie na pobyt czasowy w związku z zawarciem związku
małżeńskiego z obywatelem polskim
– w celu kontynuowania pracy wykonywanej zgodnie z posiadanym przez siebie
zezwoleniem na pracę lub zezwoleniem na pobyt czasowy, stosuje się przepis ust. 1a.”;
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– KP PO
– odrzucić

7) w art. 1 w pkt 18, w art. 88n–88za użyty w różnych przypadkach wyraz „starosta”
zastąpić użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „wójt (burmistrz, prezydent
miasta)”;
– KP PSL
– odrzucić
8) w art. 1 w pkt 18, w art. 88o po ust. 1 dodać ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się w przypadku powierzenia wykonywania pracy
cudzoziemcowi w zakresie działalności rolniczej.”;
– KP Kukiz’15
– odrzucić
9) w art. 1 w pkt 18, w art. 88p ust. 3 i 4 nadać brzmienie:
„3. W sprawach niewymagających postępowania wyjaśniającego wójt (burmistrz,
prezydent miasta) dokonuje czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, albo wydaje
decyzję o odmowie wydania zezwolenia na pracę sezonową, w terminie 3 dni
roboczych od dnia złożenia kompletnego wniosku.
4. W sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego wójt (burmistrz, prezydent
miasta) dokonuje czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, albo wydaje decyzję o
odmowie wydania zezwolenia na pracę sezonową, w terminie 7 dni od dnia złożenia
kompletnego wniosku.”;
– KP PSL
– odrzucić
10) w art. 1 w pkt 18, w art. 88p w ust. 7 w pkt 2 wyraz „zamieszkania” zastąpić wyrazem
„zakwaterowania”;
– KP PiS
– przyjąć

11) wart. 1 w pkt 18, w art. 88p ust. 8 nadać brzmienie:
„8. Pracę na warunkach określonych w zaświadczeniu o wpisie wniosku o wydanie
zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej
uważa się za legalną od dnia, w którym przedstawiono dokumenty, o których mowa w
ust. 7 pkt 1 i 2, do dnia doręczenia decyzji starosty w sprawie zezwolenia na pracę
sezonową. Do okresów legalnej pracy nie wlicza się okresów zawieszenia
postępowania na wniosek strony.”;
– KP Kukiz’15
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– odrzucić

12) w art. 1 w pkt 18, w art. 88p w ust. 8 wyrazy „następującego po przedstawieniu
dokumentów” zastąpić wyrazami „, w którym podmiot powierzający wykonywanie pracy
cudzoziemcowi przedstawił dokumenty”;
– KP PiS
– przyjąć
13) w art. 1 w pkt 18, w art. 88p po ust. 8 dodać ust. 8a w brzmieniu:
„8a. Jeżeli dzień rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca przypada na dzień wolny od pracy
urzędu, pracę na warunkach określonych w zaświadczeniu o wpisie wniosku o
wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków w sprawie pracy
sezonowej uważa się za legalną również wówczas, gdy w pierwszym dniu pracy
urzędu podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi przedstawił
właściwemu staroście dokumenty, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 2.”
– KP PiS
– przyjąć

14) w art. 1:
a) w pkt 18, w art. 88t ust. 2 nadać brzmienie:
„2. W przypadku cudzoziemca, który wjechał na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w
ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na
pracę sezonową wpisanym do ewidencji wniosków, o której mowa w art. 88p ust.
1 pkt 1, okres, o którym mowa w ust. 1, jest liczony od dnia rozpoczęcia pracy.”,
b) w pkt 21, w art. 90b:
– ust. 1 nadać brzmienie:
„1. Minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z ministrem właściwym
do spraw gospodarki oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych,
po zasięgnięciu opinii właściwego starosty, może określić, w drodze
rozporządzenia, maksymalną liczbę zezwoleń na pracę, która w danym roku
kalendarzowym może zostać wydana przez wojewodów, uwzględniając
potrzeby rynku pracy, względy bezpieczeństwa państwa i porządku
publicznego oraz zasadę komplementarności zatrudnienia cudzoziemców w
stosunku do obywateli polskich. Limity mogą dotyczyć poszczególnych
województw, zawodów, rodzajów umów, na podstawie których
cudzoziemcowi może zostać powierzone wykonywanie pracy, lub rodzajów
działalności podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi
według klasyfikacji PKD.”,
– ust. 4 nadać brzmienie:
„4. Minister właściwy do spraw pracy ogłasza wyczerpanie limitów, o których
mowa w ust. 1, 2 lub 3, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia oraz umieszcza informację o
limitach oraz stanie ich wykorzystania w zakresie poszczególnych branż i
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województw na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra
właściwego do spraw pracy.”,”;
– KP Nowoczesna
– odrzucić

15) w art. 1 w pkt 18, w art. 88t ust. 2 nadać brzmienie:
„2. W przypadku cudzoziemca, który wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na
podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu
bezwizowego w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową
wpisanym do ewidencji wniosków, o której mowa w art. 88p ust. 1 pkt 1, okres, o
którym mowa w ust. 1, jest liczony od dnia rozpoczęcia pracy sezonowej.”;
– KP PO
– odrzucić

16) w art. 1 w pkt 18, art. 88w nadać brzmienie:
„Art. 88w. Jeżeli cudzoziemiec wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na
podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w
ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia
na pracę sezonową wpisanym do ewidencji, o której mowa w art. 88p ust. 1
pkt 1, a podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na
podstawie zezwolenia na pracę sezonową zapewnia mu zakwaterowanie.”;
– KP PSL
– odrzucić
17) w art. 1 w pkt 18, w art. 88x w ust. 2 pkt 2 nadać brzmienie:
„2) informację, czy cudzoziemiec, którego dotyczy wniosek, wykonywał pracę na rzecz
wnioskodawcy w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku na podstawie
zezwolenia na pracę sezonową;”;
– KP PiS
– przyjąć
18) w art. 1 w pkt 18, w art. 88x dodać ust. 3 w brzmieniu:
„3. Przepisu ust. 2 pkt 2 nie stosuje się do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę
sezonową w zakresie działalności rolniczej.”;
– KP Kukiz’15
– odrzucić
19) w art. 1 w pkt 18, w art. 88x dodać ust. 4 w brzmieniu:
„4. Przepisu ust. 2 pkt 4 nie stosuje się do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę
sezonową w zakresie działalności rolniczej.”;
– KP Kukiz’15
– odrzucić
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20) w art. 1 w pkt 18, w art. 88y w ust. 1 skreślić pkt 6;
– KP PiS
– przyjąć

21) w art. 1 w pkt 18, w art. 88y po ust. 2 dodać nowy ust. … w brzmieniu:
„…. Przepisu ust. 1 pkt 5 nie stosuje się do podmiotu powierzającego wykonywanie pracy
cudzoziemcowi w zakresie działalności rolniczej.”;
– KP Kukiz’15
– odrzucić

22) w art. 1 w pkt 18, w art. 88y po ust. 2 dodać nowy ust. … w brzmieniu:
„…. Przepisu ust. 1 pkt 6 nie stosuje się do podmiotu powierzającego wykonywanie pracy
cudzoziemcowi w zakresie działalności rolniczej.”;
– KP Kukiz’15
– odrzucić

23) w art. 1 w pkt 19 w lit. c, w art. 90 w ust. 9 wyrazy „w których jest wykonywana praca
sezonowa” zastąpić wyrazami „w których wydaje się zezwolenia na pracę sezonową”;
– KP PiS
– przyjąć
24) w art. 1 w pkt 20 w lit. a, w art. 90a ust. 1a nadać brzmienie:
„1a. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi składa:
1) wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub jego przedłużenie;
2) oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu
dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń.”;
– KP PSL
– odrzucić
25) w art. 1 w pkt 20 skreślić lit. b i c;
– KP PSL
– odrzucić

26) w art. 1 w pkt 20 skreślić lit. d;
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– KP PSL
– odrzucić

27) w art. 1 w pkt 21, w art. 90b ust. 2 nadać brzmienie:
„2. Minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
rolnictwa, ministrem właściwym do spraw gospodarki oraz ministrem właściwym do
spraw wewnętrznych może określić, w drodze rozporządzenia, maksymalną liczbę
zezwoleń na pracę sezonową, która w danym roku kalendarzowym może zostać
wydana, uwzględniając potrzeby rynku pracy, względy bezpieczeństwa państwa i
porządku publicznego oraz zasadę komplementarności zatrudnienia cudzoziemców w
stosunku do obywateli polskich. Limity mogą dotyczyć poszczególnych województw,
zawodów, rodzajów umów, na podstawie których cudzoziemcowi może zostać
powierzone wykonywanie pracy, lub rodzajów działalności podmiotu powierzającego
wykonywanie pracy cudzoziemcowi według klasyfikacji PKD.”;
– KP PiS
– KP Kukiz’15
–– przyjąć
28) w art. 1 w pkt 21, w art. 90b ust. 4 nadać brzmienie:
„4. Minister właściwy do spraw pracy umieszcza informacje o stanie wykorzystania
limitów, o których mowa w ust. 1, 2 lub 3, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
ogłasza ich wyczerpanie w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia.”;
– KP PiS
–– przyjąć

29) w art. 1 w pkt 21, w art. 90c w ust. 3 pkt 2 nadać brzmienie:
„2) wójt (burmistrz, prezydent miasta) – w przypadku rejestrów, o których mowa w ust.
1 pkt 2 i 3;”;
– KP PSL
– odrzucić

30) w art. 1 w pkt 21, w art. 90c w ust. 11 pkt 2 nadać brzmienie:
„2) wójtom (burmistrzom, prezydentom miasta) w celu prowadzenia postępowań w
sprawie zezwoleń na pracę sezonową i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy
cudzoziemcowi;”;
– KP PSL
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31) w art. 1 w pkt 21 art. 90e nadać brzmienie:
„Art. 90e. Minister właściwy do spraw pracy, wojewoda oraz wójt (burmistrz,
prezydent miasta) w celu realizacji zadań określonych w niniejszym
rozdziale mogą pozyskiwać z systemu teleinformatycznego Straży
Granicznej, przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych
prowadzonych przez ministra właściwego do spraw pracy, informacje o
przekroczeniach granicy Rzeczypospolitej Polskiej przez cudzoziemca.”;
– KP PSL
– odrzucić
32) w art. 1 w pkt 22 lit. a nadać brzmienie:
„a) w ust. 1 wyrazy „nie niższej niż 3000 zł” zastępuje się wyrazami „od 1000 zł do
30 000 zł”,”;
– KP PiS
– przyjąć
33) w art. 1 w pkt 22 w lit. b i lit. d wyrazy „5000 zł” zastąpić wyrazami „3000 zł”;
– KP PiS
– przyjąć
34) art. 6 nadać brzmienie:
„Art. 6. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1827 oraz z 2017 r. poz. 624) w załączniku do ustawy w części III po
ust. 2b dodaje się ust. 2c w brzmieniu:
„2c. Zezwolenie, o którym 10 zł”
mowa w art. 185a ustawy
z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach
– KP PSL
– odrzucić

35) w art. 7 pkt 11 nadać brzmienie:
„11) art. 119 otrzymuje brzmienie:
„Art. 119. Zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej
podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub
przejęcie pracodawcy lub jego części przez innego pracodawcę, lub
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przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, lub zmiana
rodzaju umowy, rozszerzenie zakresu obowiązków na danym stanowisku
lub zmiana stanowiska w przypadku awansu nie wymagają zmiany lub
wydania nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.”;”;
– KP Nowoczesna
– odrzucić
36) w art. 7 w pkt 20, w art. 302 w ust. 1 w pkt 4 po wyrazach „zezwolenia na pracę” dodać
wyrazy „lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego
do ewidencji oświadczeń”.
– KP PiS
– przyjąć
Uwaga: Łącznie należy głosować poprawki zawarte w:
– pkt 3, 4, 7, 29, 30 i 31,
– pkt 8, 18, 19, 21 i 22,
– pkt 12 i 13,
– pkt 24, 25 i 26.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2017 r.

Sprawozdawca

Przewodnicząca Komisji

(-) Bożena Borys-Szopa

(-) Beata Mazurek

