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Warszawa, dn. 15 grudnia 2017 r. 
  

 
STANOWISKO MIĘDZYNARODOWYCH IZB HANDLOWYCH W POLSCE W SPRAWIE 

PRACY CUDZOZIEMCÓW W POLSCE 
 
 

Międzynarodowa Grupa Izb Handlowych w Polsce (dalej: „IGCC”) tworzy zjednoczoną 

platformę komunikacji dla międzynarodowej społeczności biznesowej z polskim rządem. 

IGCC grupuje 14 izb handlowych reprezentujących 19 krajów i ponad 2000 firm 

zatrudniających setki tysięcy ludzi, co oznacza blisko 90% zagranicznych inwestycji w kraju. 

Według danych NBP na koniec 2015 r., zagraniczne firmy zainwestowały w Polsce 712 

058,3 mln zł. Obecnie zatrudniają około jednej trzeciej wszystkich pracowników w Polsce, 

wytwarzają dwie piąte przychodów i odpowiadają za ok. dwie trzecie polskiego eksportu. Te 

liczby od 27 lat nieustannie rosną i zależy nam, aby poprawiać klimat inwestycyjny w Polsce i 

stwarzać jak najlepsze warunki do inwestowania w naszym kraju. W tym celu tworzymy 

platformę do debaty o otoczeniu prawnym i biznesowym w Polsce, współpracujemy z 

sektorem publicznym i organizacjami biznesowymi, monitorujemy i analizujemy polskie oraz 

europejskie przepisy prawne, a także uczestniczymy w procesie legislacyjnym.  

Będąc przedstawicielami zagranicznych inwestorów, dostrzegamy nieustające 

zainteresowanie Polską jako atrakcyjnym rynkiem inwestycyjnym. Jednocześnie sukces ten 

skutkuje trudną sytuacją rynku pracy, gdzie zarówno obecni jak i nowi inwestorzy mają 

więcej wakatów niż kandydatów do pracy. Potrzebne są zatem kompleksowe rozwiązania na 

najwyższym szczeblu uwzględniające kwestie edukacji, szkolnictwa zawodowego i 

wyższego, rozwoju innowacyjnej gospodarki, a także regulujące sytuację zagranicznych 

pracowników na rodzimym rynku pracy. Taka strategia jest niezbędna, aby zapewnić 

odpowiedni rozwój gospodarczy, biorąc pod uwagę zmiany demograficzne i starzenie się 

społeczeństwa. Wierzymy, że podchodząc holistycznie do problematyki rynku pracy, 

możemy wypracować wspólnie realne rozwiązania, które pozwolą utrzymać tempo rozwoju 

gospodarczego Polski. 

Mając na uwadze duże zainteresowanie polskim rynkiem pracy wśród pracowników zza 

wschodniej granicy, Polska może w kontrolowany sposób zachęcać obcokrajowców do pracy 

i osiedlania się. Zgodnie z deklaracjami polskiego rządu należy też zachęcać rodaków do 

powrotu z emigracji. Polska to atrakcyjna destynacja dla pracowników z innych krajów Unii 

Europejskiej, co pokazuje przyjazd ok. 2–2,5 tys. wykwalifikowanych pracowników z 
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Niemiec. Jednak zarówno w przypadku rodaków, jak i innych obywateli UE, rynek pracy 

powinien być otwarty i wyposażony w pośrednie zachęty do zatrudnienia. Inaczej sprawa się 

ma w przypadku obcokrajowców spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Dobrze przemyślana polityka rynku pracy jest konieczna dla zniwelowania malejącej i 

starzejącej się populacji Polski. Przedsiębiorcy niedysponujący odpowiednim zasobem siły 

roboczej nie są w stanie odpowiadać adekwatnie podażą do popytu. Rezultatem będzie 

spowolnienie wzrostu gospodarczego. Patrząc na sytuację jeszcze szerzej, trzeba też 

uwzględnić konsekwencje dla systemu emerytalnego. Deficyt Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych będzie coraz wyższy, co doprowadzi także do konieczności wzrostu 

opodatkowania. W celu zapobieżenia tym negatywnym rezultatom warto działać w obszarze 

polityki prorodzinnej, skłaniania do powrotu z emigracji, ale również prowadzić mądrą 

politykę rynku pracy. 

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy wprowadza dodatkowe regulacje przewidujące rozbudowę obecnego systemu 

dopuszczania cudzoziemców do polskiego rynku pracy. Nie widzimy na horyzoncie jednak 

zmian dotyczących problematycznej kwestii braku możliwości zmiany pracodawcy w ciągu 

pobytu w Polsce – zarejestrowane oświadczenie dotyczy jedynie zatrudnienia u konkretnego 

pracodawcy i na określonym stanowisku.  

Postulujemy, aby zarejestrowane oświadczenie wiązało się z możliwością podjęcia pracy w 

dowolnym innym miejscu. Pomocą będzie tu służył dalszy rozwój systemu 

teleinformatycznego celem przyspieszenia procedur i ułatwienia sytuacji obcokrajowców w 

Polsce, ale także lepszej dostępności do danych danego pracownika dla urzędników. Pewna 

dynamika sprzyjająca optymalizacji rynku pracy jest konieczna dla zapewnienia dobrych 

warunków pracy dla cudzoziemców, jak również elastyczności pracodawców. Naszym 

zdaniem także i lepsza organizacja pracy Urzędów Wojewódzkich w zakresie obsługi 

cudzoziemców pomoże w legalizacji pobytu w Polsce wielu cudzoziemcom. Celem przykładu 

warto wskazać amerykański Urząd ds. Obywatelstwa i Imigracji (USCIS), który jako 

wyspecjalizowana jednostka zapewnia kompleksową obsługę pracowników spoza USA. 

IGCC pragnie zaprosić również do dyskusji na temat umożliwienia obcokrajowcom 

rozpoczęcia w Polsce działalności gospodarczej w formie wszystkich spółek osobowych. 

Obecnie obcokrajowcy mogą działać jedynie w formie spółek kapitałowych oraz spółki 



 
 

 

3 

 

komandytowej i komandytowo-akcyjnej. Co więcej, wykonywanie działalności gospodarczej 

jednoosobowo jest także niemożliwe dla obcokrajowców w obecnym stanie prawnym.  

IGCC zachęca do szerokiej dyskusji na powyższe tematy, a także do udziału w otwartym 

dialogu pomiędzy przedsiębiorcami a rządem. Warto, aby praca cudzoziemców w Polsce 

była uregulowana w sposób sprzyjający ich zatrudnianiu, tak aby odwrócić negatywne trendy 

na polskim rynku pracy, o których sygnały otrzymujemy od naszych firm członkowskich. 

Podsumowując, naszym zdaniem zezwolenia na pracę nie powinny być przypisane do 

zatrudnienia w konkretnej firmie, możliwość prowadzenia działalności gospodarczej dla 

wszystkich cudzoziemców powinna być rozszerzona na wszystkie spółki osobowe, jak 

również procedury wydawania zezwoleń powinny być przyspieszone. Deklarujemy naszą 

gotowość do współpracy w zakresie wspólnego przygotowania efektywnych i przejrzystych 

rozwiązań dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Nasze doświadczenie i głos 

naszych członków z pewnością będzie pomocny w procesie tworzenia nowych regulacji. 

 

********* 

W imieniu: Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, Austriackiej Izby Gospodarczej w 

Polsce, Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej, Polsko-Kanadyjskiej Izby Gospodarczej, 

Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Niderlandzko-Polskiej Izby Handlowej, 

Szwajcarskiej Izby Handlowej. 

 

 

 

 

 

 
                
 

 


