
NOTATKA ze wspólnego posiedzenia
Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Spraw Unii Europejskiej

Nr posiedzenia: 266 Nr posiedzenia: 119

Data posiedzenia:  20 października 2010 r.

Posiedzeniu przewodniczył: senator Edmund Wittbrodt – przewodniczący Komisji Spraw Unii
Europejskiej

Porządek posiedzenia: 1. Pierwsze czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości
projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków
wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy sezonowej
KOM(1010)379 (druk senacki nr 995; przedstawiciel wnioskodawców –
senator Piotr Głowski).

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie Komisji Gospodarki Narodowej: Grzegorz Banaś,
Stanisław Bisztyga, Jan Dobrzyński, Tadeusz Gruszka, Witold Idczak,
Stanisław Iwan, Stanisław Jurcewicz, Kazimierz Kleina, Stanisław Kogut,
Krzysztof Majkowski, Antoni Motyczka, Władysław Ortyl, Andrzej
Owczarek, Eryk Smulewicz, Jacek Swakoń, Marek Trzciński, Jan
Wyrowiński,

− senatorowie członkowie Komisji Spraw Unii Europejskiej: Edmund
Wittbrodt, Jerzy Chróścikowski, Lucjan Cichosz, Grzegorz Czelej,
Stanisław Gorczyca, Tadeusz Gruszka, Witold Idczak, Stanisław Iwan,
Maciej Klima, Sławomir Kowalski, Norbert Krajczy, Roman Ludwiczuk,
Janusz Rachoń, Andrzej Szewiński, Mariusz Witczak, Grzegorz
Wojciechowski, Jan Wyrowiński,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej:

− zastępca dyrektora Departamentu Rynku Pracy Mateusz Gaczyński,

− przedstawiciel Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu: Adam
Niemczewski.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Przewodniczący obradom, senator Edmund Wittbrodt poinformował, że projekt opinii został

przygotowany przez Komisję Spraw Unii Europejskiej. Nadmienił także, że opinie w sprawie
niezgodności projektu dyrektywy z zasadą pomocniczości przyjęły także inne kraje (np. Czechy,
Austria, Holandia, Francja i inne).
Przedstawiciel wnioskodawców, senator Piotr Głowski omówił projekt opinii Senatu,
stwierdzającej, że projektowane zapisy dyrektywy nie są zgodne z zasadą pomocniczości, o której
mowa w art. 5 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, m.in. dlatego, że nie mają ponadnarodowego
charakteru. Dotyczą wyłącznie wydawania zezwoleń na pobyt w konkretnym państwie
członkowskim, a zezwolenia nie będą dotyczyć uprawnień do pobytu w innych krajach
członkowskich. Powyższe zapisy, w żaden sposób też, nie będą dotyczyć współpracy pomiędzy
państwami członkowskimi w zakresie wydawania zezwoleń dla pracowników sezonowych.



- 2 -

Ponadto, w projekcie ujęto nie tylko przepisy dotyczące wydawania zezwoleń, ale także
warunków pobytu pracowników sezonowych w państwie przyjmującym. Wymóg zapewnienia
zakwaterowania o odpowiednim standardzie jest uprawnieniem dalej idącym niż w przypadku
pracowników krajowych czy z innych państw członkowskich. Wg projektu opinii Senatu
nałożenie zbytnich obciążeń na pracodawców i niewielka elastyczność przyjmowanych zapisów
może przyczynić się do wzrostu nielegalnej imigracji zarobkowej do państw członkowskich i w
efekcie odnieść skutek przeciwny do zamierzonego.
Żaden z senatorów nie wnosił zastrzeżeń do procedowanego projektu opinii, przewodniczący
obradom, senator Edmund Wittbrodt zatem poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie go bez
poprawek. Komisje przyjęły przedstawiony wniosek 13 głosami za, przy braku głosów
przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się,
Do przedstawienia sprawozdania komisji na posiedzeniu Senatu został wybrany senator Piotr
Głowski.

Konkluzja: Komisje rozpatrzyły w pierwszym czytaniu przedstawiony przez wnioskodawców projekt opinii
i wnoszą o jego przyjęcie bez poprawek (druk 995 S).

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.
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