
 

 

Druk nr 589-A      
 

SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  

 

IX kadencja 

 

 

D O D A T K O W E  S P R A W O Z D A N I E   

KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie 

ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych 

innych ustaw (druk nr 484). 

 

Sejm na 17. posiedzeniu w dniu 16 września 2020 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu 

Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku 589 do Komisji Administracji i 

Spraw Wewnętrznych  w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu 

w dniu 16 września 2020 r.   

wnosi: 

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

 

1) art. 3 nadać brzmienie: 

„Art. 3. 

W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1409) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 87 w ust. 1 w pkt 12 lit. a otrzymuje brzmienie:  

„a) na podstawie wizy, z wyjątkiem wizy wydanej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 

1 pkt 1 lub 22 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub”; 

2) art. 88 otrzymuje brzmienie:  

„Art. 88. 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) 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.”; 

3) w art. 88c: 

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:  

„W przypadku, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1, starosta wydaje zezwolenie, 

jeżeli:”, 

b) 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.”, 

c) w ust. 4 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:”, 

d) ust. 5–9 otrzymują brzmienie: 

„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. 

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 art. 18 uzyskał wpis do 

rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.”; 

4) 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.”; 

– Klub Parlamentarny Koalicja Polska – Polskie Stronnictwo Ludowe – Kukiz15 

 

– odrzucić 

2) po art. 5 dodać art. 5a w brzmieniu: 

 „Art. 5a. W ustawie z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej (Dz.U. z 

2019 r. poz. 291 i 284 oraz z 2020 r. poz. 284) wprowadza się następujące 

zmiany : 



1) w art. 1 w ust. 1 po wyrazie „podejmowanej” dodaje się wyrazy „w 

szczególności”; 

2) w art. 2 w ust. 1 w pkt 2 po wyrazie „humanitarnej” dodaje się wyrazy 

„udzielanej państwom rozwijającym się lub w wyjątkowych 

wypadkach innym państwom,”; 

3) w art. 10 w ust. 3 skreśla się zdanie trzecie.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

Uwaga: poprawki nr 2 i 3 należy głosować łącznie. 

 

3) art. 11 nadać brzmienie: 

„Art. 11. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem 

art. 5a, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 16 września 2020 r. 

 

 

 

  

Sprawozdawca 

 

Przewodniczący Komisji  

 

/-/ Paweł Hreniak 

 

 /-/ Wiesław Szczepański 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tłoczono z polecenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
 


