Uchwała nr 106
strony pracowników i strony pracodawców
Rady Dialogu Społecznego
z dnia 16 lutego 2022 r.
w sprawie prac nad polityką migracyjną
§1
Na podstawie art. 30a w związku z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie
Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz.
2232 z późn. zm), uchwala się, co następuje:

§2
Strona społeczna Rady Dialogu Społecznego dostrzega konieczność zmiany, usprawnienia
i uszczelnienia procedur związanych z dostępem cudzoziemców do polskiego rynku pracy,
jednakże problematyka zatrudnienia powinna być przedmiotem usystematyzowanej regulacji
i, podobnie jak inne obszary, wymaga stworzenia odpowiedniej długookresowej strategii,
w szczególności w zakresie migracji i polityki rynku pracy.
Partnerzy społeczni uznają za idące w dobrym kierunku aktualnie procedowane zmiany
zaproponowane w ustawie o zmianie ustawy o cudzoziemcach, choć szczegółowe
rozwiązania wymagają konsultacji, nie mniej jednak wyrażamy poważne zaniepokojenie
przyjętym trybem tworzenia rozwiązań prawnych w tym zakresie. Wprowadzane zmiany nie
zostały

poprzedzone

przygotowaniem

strategii

uwzgledniającej

odpowiednio

długą

perspektywę czasu. Mając na względzie powyższe strona pracowników i strona pracodawców
oczekuje szerokiej debaty na forum Rady Dialogu Społecznego, przy udziale ekspertów. Jest
to kluczowy dla związków zawodowych i organizacji pracodawców element polityki
migracyjnej i polityki rynku pracy, a tym samym oczekujemy poważnego potraktowania
udziału partnerów społecznych w procesie tworzenia i implementowania wypracowanych
wspólnie rozwiązań w tym obszarze.
Partnerzy społeczni zwracają również uwagę, iż - pomimo rozpoczętych prac - nadal nie
została przyjęta uchwała Rady Ministrów w sprawie polityki migracyjnej, która de facto
powinna być fundamentem dla tworzenia prawa dotyczącego zatrudnienia cudzoziemców.

Dlatego też, strona pracowników i strona pracodawców Rady Dialogu Społecznego oczekuje
dyskusji całościowej na temat polityki migracyjnej oraz udzielenia informacji o aktualnym
statusie ww. uchwały.
§3
Mając na uwadze konieczność wznowienia, czy też rozpoczęcia od nowa prac na ww.
polityką, partnerzy społeczni wskazują następujące zagadnienia, które niewątpliwie powinny
zostać nią objęte:
1. przeciwdziałanie nielegalnemu zatrudnieniu;
2. kształtowanie warunków pracy i płacy dla cudzoziemców podejmujących zatrudnienie na
terytorium RP, na zasadzie równego traktowania pracowników niezależnie od ich
pochodzenia, czy obywatelstwa;
3. zmiana modelu imigracji do Polski (z krótkotrwałej i szybko rotującej na osiedleńczą);
4. zabezpieczenie granic oraz utrzymanie kontroli państwa nad dynamiką procesów
imigracyjnych;
5. uproszczenie, przyśpieszenie i usprawnienie procedur dotyczących zatrudniania
cudzoziemców;
6. przygotowanie i finansowanie systemu wspierającego integrację i kształcenie ustawiczne,
przeznaczonego dla cudzoziemców, a skierowanego dla pracodawców zatrudniających
takich pracowników.
§4
Mając na uwadze powyższe strona pracowników i strona pracodawców oczekuje,
jak najszybszego rozpoczęcia konsultacji społecznych i prac nad założeniami do strategii
w zakresie migracji i polityki zatrudnienia.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała przyjęta w głosowaniu korespondencyjnym w dniu 21 lutego 2022 r.
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