Warszawa, dnia 29 lipca 2018 r.

Pan
Sławomir Szwed
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej

Szanowny Panie Ministrze,
w odpowiedzi na skierowany do konsultacji projekt ustawy o rynku pracy, uprzejmie przedstawiam
uwagi Federacji Przedsiębiorców Polskich („Federacji”).
1. Dofinansowanie kształcenia ustawicznego zatrudnionym na podstawie umów
cywilnoprawnych (art. 118)
Zgodnie z projektowanym art. 118 ust. 1 środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego służą wspieraniu
podmiotów inwestujących w w kształcenie ustawiczne osób świadczących pracę na ich rzecz. Przepis nie
różnicuje formy prawnej świadczenia tej pracy. Uzasadnieniu potwierdza, że projektowana ustawa
rozszerza możliwość dofinansowania kształcenia ustawicznego (oprócz pracowników i pracodawcy) na
osoby wykonującym pracę na podstawie umów cywilno-prawnych.
Takie rozwiązanie jest niewłaściwe, ponieważ oznacza wspieranie zatrudnienia na innych podstawach niż
umowa o pracę. Tym samym stanowi preferencję dla zatrudniania z pominięciem prawa pracy. Z uwagi na
zróżnicowanie obciążeń publicznoprawnych powyższe rozwiązanie jest niezrozumiałe.
W ocenie Federacji powyższe rozwiązanie powinno zostać wykreślone z projektu.
2. Preferencje dla kształcenia ustawicznego osób 50+ (art. 119 ust. 3)
Projektowany przepis art. 119 ust. 3 przewiduje podwyższony poziom finansowania kształcenia
ustawicznego osób, które ukończyły 50. rok życia. Takie rozwiązanie nie jest uzasadnione.
W związku ze zmianami demograficznymi i ewolucją rynku pracy, obecnie takie osoby są poszukiwanymi
pracownikami. W związku z tym nie zachodzi potrzeba szczególnego wspierania tej grupy.
Właściwe byłoby zwiększenie pułapu dofinansowania w przypadku kształcenia w zawodach i
specjalnościach, które są szczególnie poszukiwane na rynku pracy, bez względu na wiek kształconego.
3. Finansowanie pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej przez powracających
z zagranicy (art. 168 ust. 1 pkt 1 lit. c)
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Finansowanie pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej przez powracających z zagranicy ze
środków z Funduszu pracy jest jedynym instrumentem służącym wsparciu osób powracających z
zagranicy. Nie jest to rozwiązanie zasadne.

Definicja „powracającego z zagranicy” a perspektywy prowadzenia działalności
gospodarczej
Pojęcie „powracającego z zagranicy zostało w art. 2 pkt 29 zdefiniowane jako:
„osobę, która jest obywatelem polskim i zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, spełniającą warunki określone w pkt 2
lit. a-o (czyli będąca bezrobotnym), i która w okresie ostatnich 24 miesięcy, za granicą, na
terytorium państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego:
a) zamieszkiwała co najmniej 12 miesięcy, lub
b) była zatrudniona nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy, lub
c) podlegała przez okres co najmniej 6 miesięcy ubezpieczeniu zdrowotnemu;”
Jak wynika z powyższej definicji, do szczególnego wsparcia z Funduszu Pracy kwalifikować się będą
osoby, które za granicą mogą mieć skromny dorobek zawodowy za granicą. Ukierunkowanie pomocy na
założenie działalności gospodarczej może okazać się mało efektywne. Lepszym rozwiązaniem byłoby
ułatwienie do np. kształcenia do potrzeby polskiego rynku pracy.

Wykorzystanie Funduszu Pracy
Wsparcie dla tak zdefiniowanych powracających z zagranicy ma być udzielane z Funduszu Pracy. Środki w
Funduszu Pracy pochodzą ze składek zatrudniających i zatrudnianych w Polsce.
W związku z tym, środki te powinny być wydatkowane na ich potrzeby. Jeżeli osoba powracająca z
zagranicy będąca bezrobotnym, która nie odnalazła się w warunkach za granicą, powinna natomiast moc
korzystać z wsparcia dla poszukujących pracy u polskich pracodawców. W tym kontekście wystarczające
jest skrócenie lub zniesienie terminu pobytu w Polsce przed zarejestrowaniem (zob. art. 2 pkt 2).
4. Warunki prowadzenia agencji zatrudnienia (art. 380)

Brak warunków związanych wiarygodnością finansową
Bardzo poważnym brakiem projektu jest brak weryfikacji wiarygodności finansowej agencji. Projekt
powinien być uzupełniony o zobowiązanie agencji zatrudnienia prowadzącej pośrednictwo w zakresie
pracy tymczasowej do posiadania określonej kwoty na koncie, gwarancji bankowej lub finansowej
zabezpieczającej ewentualne roszczenia personelu tymczasowego. Brak takiego zabezpieczenia powinien
być podstawą zakazu zawierania umów z kolejnymi pracownikami, a w razie nieuzupełnienia tych
środków - prowadzenia działalności.
Kwota powinna być określna np. w stosunku do każdej rozpoczętej grupy np.: 10, 50, 100, 500, 2000
pracowników (zob. art. 384 ust. 1 pkt 1, w myśl którego agencja ma informować WUP o liczbie
pracowników).
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W związku z powyższym, Federacja zwraca się o wprowadzenie ww. rozwiązania do projektu ustawy.

art. 380 pkt 1 (zaległości podatkowe itp.)
W myśl art. 380 pkt 1 podmiot zamierzający wykonywać usługi „rynku pracy” (art. 358 ust. 1) nie może
posiadać zaległości z tytułu m.in. podatków. Projektowana regulacja jest nadmiernie rygorystyczna.
Przepis powinien uwzględniać, że zaległość może być sporna.
Należy także zauważyć, że warunek z art. 380 pkt 1 dotyczy tylko podmiotu ubiegającego się do wpis do
rejestru działalności regulowanej, ale – słusznie – nie dotyczy już podmiotu wykonującego usługi „rynku
pracy” (zob. art. 372 ust. 1 pkt 5 pomija art. 380 pkt 1).
Tak daleko idące różnicowanie sprawia, że warunek wstępny jest w znacznej mierze iluzoryczny
(wystarczy założyć nowy podmiot), a może być szkodliwy dla podmiotów nie sięgających po sztuczną
konstrukcję np. założenia nowego podmiotu w celu rozszerzenia swojej działalności.
Koniecznym rozwiązaniem byłoby być dodanie postanowienia, że zaległość musi być stwierdzona
ostatecznie lub prawomocnie.
5. Zatrudnienie cudzoziemca do czasu uzyskania zezwolenia na pobyt i pracę (art.
244 i n.)
Uwzględnienie możliwości legalnego zatrudnienia cudzoziemca, który złożył wniosek o zezwolenie na
pobyt i pracę, do czasu rozstrzygnięcia wniosku. W obecnym i projektowanym stanie prawnym
cudzoziemiec oczekując na wynik postępowania, trwającego w niektórych urzędach wojewódzkich nawet
blisko rok, musi się z czegoś utrzymywać. Zachodzi więc ryzyko, że podejmuje zatrudnienie nielegalnie.
Rozwiązaniem tego problemu byłoby wprowadzenie możliwości obok legalnego pobytu, także podjęcia
legalnego zatrudnienia.
6. Uwagi szczegółowe
Art. 2 pkt 29 – Definicja „powracającego z zagranicy” jest niejasna. Odesłanie w art. 2 pkt 29 do pkt 2
lit. a-o jest niewystarczająco oczywiste. Jak należy rozumieć, definicja nie obejmuje warunków z
wprowadzenia do wyliczenia w definicji bezrobotnego (pkt 2), ponieważ wymóg wcześniejszego 6miesięcznego okresu zatrudnienia kłóci się z koncepcją „powrotu”. Jaśniejszym rozwiązaniem byłoby
powtórzenie wymogów z lit. a-o.
Także sam art. 2 pkt 29 nie akcentuje tej koncepcji w wystarczająco wyraźnie (nie ma wymogu
niezamieszkiwania w Polsce). Obejmuje bowiem osoby, które mogą mieszkać w Polsce przez ostatni rok.
Art. 13 ust. 3 pkt 2 – organy władzy nie powinny mieć uprawnień do odwolywania członków rad
pracy różnych szczebli reprezentujących organizacje. Takie uprawnienie powinno przysługiwać tylko
podmiotowi delegującemu.
Nie wyklucza to szczególnej podstawy odwołania w razie skazania za przestępstwa, aresztowania, a
nawet aresztowania tymczasowego lub ukarania za wykroczenia związane z rynkiem pracy.
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Art. 22 ust. 5 – wydaje się, że sposób rozpatrywania wniosków publikowany na stronie internetowej
publicznych służb zatrudnienia powinien być określony co najmniej w obwieszczeniu publikowanym w
dzienniku urzędowym ministra, a nie tylko na stronie internetowej. Nie jest to bowiem informacja
techniczna, ale procedura wpływająca na prawa i obowiązki.
Art. 57 ust. 1 pkt 1 – wydaje się, że okres braku kontaktu z urzędem pracy, który skutkuje
pozbawieniem statusu poszukującego pracy powinien być krótszy niż 90 dni, np. 60 dni.
Art. 57 ust. 2 pkt 1 lit. c – przepis nie uwzględnia „uzasadnionej przyczyny niestawiennictwa”.
Należy go uzupełnić poprzez dodanie np. „chyba że niestawiennictwo było skutkiem uzasadnionej
przyczyny, o której mowa w ust. 1 pkt 3”.
Art. 68 – wydaje się, że przepis należy uzupełnić o czas choroby lub opieki nad inną osobą,
uniemożliwiający realizację pomocy.
Art. 71 – wykaz pracodawców, przedsiębiorców i innych podmiotów, z którymi zawarto umowy w
ramach form pomocy określonych w ustawie, powinien być publikowany do czasu „wyczerpania” pomocy,
a nie przez sztywny okres 30 dni.
Art. 97 ust. 5 – poddaje się pod rozwagę, czy nie powinny być należne odsetki ustawowe za
opóźnienie.
Art. 100 ust. 1 in fine – warunkiem skierowania bezrobotnego do odbycia stażu powinno być
późniejsze zatrudnienie bezrobotnego na podstawie umowy o pracę, a nie jakiejkolwiek umowy (tzw.
„innej pracy zarobkowej”). Ustawodawca powinien także w tym względzie wykazać konsekwentne
promowanie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
Art. 101 ust. 1 i art. 106 ust. 4 – należy wyjaśnić powody, dla których projektodawca dopuszcza,
aby stażyści i dorośli odbywający przygotowanie zawodowe aż stanowili połowę załogi pracodawcy.
Tak wysoki poziom rodzi ryzyko, że niektórzy pracodawcy będą zyskiwali przewagę konkurencyjną
względem pracodawców zatrudniających pracowników na zasadach ogólnych (zob. także art. 115 ust. 2, w
którym przewidziana jest premia 500 zł/miesiąc dla pracodawcy).
Art. 121 ust. 1 – należy dodać, że wybór musi być dokonany z uwzględnieniem przepisów o
zamówieniach publicznych, jeżeli mają zastosowanie. W przeciwnym razie przepis może być uznany za
sprzeczny z prawem unijnym.
Art. 122 – całkowite wyłączenie możliwości zakupu usług ze udziałem środków KFS przez
przedsiębiorstwo korzystające ze wsparcia może być niepraktyczne, gdy to samo przedsiębiorstwo ma
potrzeby szkoleniowe oraz prowadzi np. ośrodek szkoleniowy oferujący usługi na rynku tzn. także innym
podmiotom, w żaden sposób z nim nie powiązanym.
Gwarancją gospodarnego wydatkowania funduszy powinna być procedura konkursowa albo – gdy mają
zastosowanie – procedura zgodna z przepisami o zamówieniach publicznych. Można również rozważyć
jednoczesny obowiązek zawiadomienia o powiatowego urzędu pracy o warunkach zakupu, w celu
sprawdzenia, czy odpowiadają one warunkom rynkowym.
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Art. 143 ust. 2, art. 151 ust. 2, 158 ust. 2, art. 173 ust. 1, art. 174 ust. 1, art. 253 ust. 1,
art. 380 – przepisy nie wymieniają skazania za przestępstwa karne skarbowe. Należy wyjaśnić, czy
jest to celowe rozwiązanie.
Art. 266 ust. 1 – przepis powinien wymieniać wszystkie rodzaje podstaw prawnych zgodnie z
terminologią użytą w dalszych przepisach.
Art. 269 ust. 1 – sformułowanie „Zezwolenie na pracę w celu pracy cudzoziemca na rzecz pracodawcy
polskiego” jest niefortunne językowo. Proponuje się jego skrócenie do „Zezwolenie na pracę na rzecz
pracodawcy polskiego”, ewentualnie „Ogólne zezwolenie na pracę”, co lepiej oddawałoby jego istotę i
miejsce w klasyfikacji podstaw prawnych wykonywania pracy przez cudzoziemców w Polsce.
Art. 307 – proponuje się wprowadzenie zasady, że składka na Fundusz Pracy jest ustalana na okres co
najmniej 4 lata. Takie rozwiązanie zapewni minimum przewidywalności tego pozapłacowego kosztu
pracy.
Art. 380 – warto rozważyć, czy nie sformułować w taki sposób, aby obejmował osoby fizyczne pełniące
funkcje zarządcze w podmiocie zbiorowym.
Art. 402 ust. 1 – przepis powinien wyraźniej odnosić się do zatrudnienia „jednego” cudzoziemca, aby
uniknąć wykładni, w której maksymalna grzywna za zatrudnienie jednego cudzoziemca podlega takiej
samej karze, jak nielegalne zatrudnienie np. 50 cudzoziemców.
Art. 403 – przepis nie zawiera kontratypu na wypadek, gdy cudzoziemiec padnie ofiarą oszustwa lub
niewolnictwa (art. 115 KK). Należy wyjaśnić, czy jest to rozwiązanie celowe.
Art. 408 – kara za nieopłacenie składek w terminie składek na Fundusz Pracy nie powinna być
nakładana, jeżeli zostanie spłacona lub stwierdzona ostatecznie lub prawomocnie (por. art. 16 §1, art.
16a i art. 16b Kodeksu karnego skarbowego).
Przedstawiając powyższe uwagi, mam nadzieję, że przysłużą się one do poprawienia przedstawionego
projektu, z korzyścią dla rynku pracy w Polsce.

Z poważaniem,
Marek Kowalski

Przewodniczący FPP
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