
Cudzych chwalicie, bo… swoich nie macie 

 

Branża transportowa już od jakiegoś czasu boryka się z problemem braku kierowców 

zawodowych. W związku z tym, zmuszona jest zatrudniać cudzoziemców. Temu 

zagadnieniu, ale też innym problemom branży poświęcona była grudniowa konferencja 

organizacji pracodawców Transport i Logistyka Polska. 

Skoro jest tak duże zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników – kierowców 

zawodowych (a tych u nas w kraju, niestety, brakuje), zatrudnianie cudzoziemców spoza Unii 

Europejskiej stało się alternatywą dla branży. W związku z tym jednak pojawiają się 

zawiłości prawne dotyczące formalności, jakich trzeba dopełnić, aby zatrudnić takiego 

pracownika w pełni legalnie, bez ryzyka poniesienia ewentualnych konsekwencji za 

nieprawidłowości wykazane podczas kontroli, czy brak odpowiednich dokumentów. I to 

właśnie zagadnienie było motywem przewodnim czwartkowej konferencji Związku 

Pracodawców Transport i Logistyka Polska. 10.grudnia w Warszawie w hotelu Warsaw Plaza 

Hotel spotkało się niemal 100 przedstawicieli branży i zaproszonych gości, aby dowiedzieć 

się i dyskutować o tym, jakie są procedury zatrudnienia pracowników spoza UE oraz 

wymagane przy tym dokumenty i formalności. 

To urzędy rozdają karty 

O uwarunkowaniach pobytu cudzoziemców w Polsce oraz możliwościach zatrudnienia ich i 

niezbędnych do tego wymogach opowiedział Dawid Cegiełka z IOM (Międzynarodowa 

Organizacja ds. Migracji). – Są trzy ustawy, które regulują prawa i obowiązki cudzoziemców, 

z czego dwie dotyczą branży transportowej. Jedna odnosi się do osoby w procedurze 

uchodźczej - ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony, a druga dotyczy wszystkich innych 

cudzoziemców, tak zwanych obywateli państw trzecich – to jest ustawa o cudzoziemcach. I w 

zależności od tego, pod którą ustawę cudzoziemcy podchodzą, mają różne prawa i obowiązki 

także w zakresie zatrudnienia w Polsce – mówił.  

Jak tłumaczył przedstawiciel IOM, w każdym przypadku jednak trzeba zwracać uwagę na 

przedstawiane dokumenty, a w nich na wszelkie oznaczenia i dane, które one zawierają – 

czasem drobna różnica może decydować o tym, czy daną osobę można zatrudnić, czy nie.  

Mając zezwolenie na pobyt stały, nie ma konieczności starania się o zezwolenie na pracę. 

Alternatywą jest też uzyskanie Karty Polaka – Jest to dokument, który zaświadcza o 

przynależności do narodu polskiego, co oznacza, że ta osoba niekoniecznie ma polskich 

przodków, nie uprawnia też ona do pobytu w Polsce. Za to posiadacze tej karty otrzymują 

bezpłatnie wizę 018, która jest wizą krajową. Na podstawie tych obydwu dokumentów można 

już cudzoziemca zatrudnić na takich samych zasadach, jak obywatela Polski – wyjaśnił 

Dawid Cegiełka. 

Dzięki powyższym staraniom, cudzoziemiec może otrzymać Kartę Pobytu. Istotne jest, aby 

jednocześnie miał on również ważny paszport. 

Co dalej? 

Małgorzata Parać z ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej podkreśliła, że 

zezwolenie na pracę uprawnia do wykonywania pracy tylko i wyłącznie na terytorium Polski: 



– O ile na podstawie wizy można poruszać się po strefie Schengen, to na podstawie 

zezwolenia na pracę wydanego w Polsce, oczywiście nie można wykonywać pracy poza 

terytorium Polski – wyjaśniała. 

Zezwolenie na pracę wydaje wojewoda, a wnioskodawcą musi być pracodawca. Aby 

kierowca spoza UE uzyskał pozwolenie na pracę w Polsce, powinny zostać spełnione trzy 

przesłanki: przede wszystkim, jego wynagrodzenie nie może być niższe niż innych 

pracowników na podobnym stanowisku (mowa tu o wynagrodzeniu podstawowym, 

wyłączając z tego, np. diety), poza tym, należy przedłożyć staroście właściwemu ze względu 

na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy informacje o braku możliwości 

zatrudnienia polskiego pracownika na to stanowisko. Trzecim warunkiem jest otrzymanie 

przez nowego pracownika świadectwa kierowcy.  

Co nas boli…? Między teorią, a praktyką 

Grudzień to czas refleksji. Również dla TLP – trzeba było więc podsumować niecałe półtora 

roku działalności związku. – Jeżeli działamy na rzecz transportu, to działamy na rzecz całej 

naszej gospodarki i chcielibyśmy, aby zawsze w ten sposób to pokazywać. Bo cala branża jest 

ważnym ogniwem gospodarczym – mówił Maciej Wroński, opisując główny cel działalności 

związku. 

- Nasza rola to dostarczanie wiedzy branżowej. Jest wiele niuansów, które pokazują 

absurdalność niektórych regulacji prawnych, np. MiLoG. Zamiast upraszczać ten rynek, 

likwidować bariery, to raczej są one piętrzone. (…) Natomiast musimy być świadomi, że to 

jest ten czas, kiedy ważą się losy transportu, polskiego, ale też europejskiego. Bo jesteśmy 

częścią Europy – dodał Paweł Trębicki, przewodniczący Rady TLP. 

Trzy najważniejsze problemy branży? Kwestia rozliczania noclegów ryczałtowo i skutki 

uchwały Sądu Najwyższego w tej sprawie, jednostronne działania państw członkowskich Unii 

Europejskiej ws. narzucenia minimalnej płacy dla zagranicznych kierowców wykonujących 

międzynarodowy transport drogowy oraz brak kierowców na rynku pracy. A nawet, jeśli oni 

są, to w większości w wieku 40-50 lat, co oznacza, że już wkrótce mogą odejść z branży. A 

młodych nie przybywa… 

Liczba wydanych świadectw kierowcy w ciągu ostatnich trzech lat wzrosła niemal 

czterokrotnie. W 2013 roku było to ponad 5,5 tysiąca, a dane przedstawiające stan faktyczny 

na dzień 30.11.2015 mówią o 19 tys. wydanych świadectw.  

W praktyce niekoniecznie oznacza to, że tak bardzo zwiększyła się liczba zatrudnionych 

cudzoziemców w Polsce. Dane te obrazują jedynie liczbę wydanych świadectw. Nie oznacza 

to jednak, że kierowcy ci pozostali w Polsce, u rodzimych pracodawców. Możliwe, jak 

zauważył Paweł Trębicki, że spora część z nich wyjechała dalej na zachód Europy. - Coś 

wpływa, coś wypływa… – podsumował. 

Również kod 95 jest kwestią sporną. W innych krajach Unii wpisywany on jest w prawo 

jazdy. U nas nie ma takiego obowiązku. Co więcej, nie można go wpisywać. A jego brak z 

kolei podczas kontroli drogowej za granicą jest powodem mandatów. Jak się okazuje, kodu 95 

nie można wpisywać, ponieważ nie jest to zgodne ze wzorem – a druki są, jakie są i ad hoc 

nie można ich zmienić. – Dlatego korzystając z naszych kontaktów, wystąpimy do DG Move w 

Komisji Europejskiej z prośbą o ich opinię, czy tego typu kody są niezgodne z prawem. I 



rozumiem, że jeśli prześlemy do ministerstwa czy też do Głównego Inspektoratu Transportu 

Drogowego odpowiedź, jakby nie było, ze źródła, gdzie to prawo europejskie jest tworzone, że 

jest to jak najbardziej zgodne i dopuszczalne z prawem europejskim, to… - zaczął Maciej 

Wroński, prezes TLP. 

- …bez problemu, nadrukujemy nowe wzory druków – dokończyła przedstawicielka 

Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. 

 „Jedna praca, jedna płaca” już po raz kolejny 

Już wkrótce we Francji ma zacząć obowiązywać nowe prawo dotyczące płacy minimalnej. – 

Nie jest to jednostkowa zmiana przepisów prawnych, a raczej element dużej reformy w prawie 

francuskim – tłumaczyła mecenas Joanna Jasiewicz. – Ustawa o rozwoju, działalności i 

równych szansach gospodarczych została opublikowana na początku sierpnia br., ale 

rozporządzenie wykonawcze ma się ukazać w styczniu 2016 roku. (…) To, co jest dla nas 

najważniejsze, to uznanie kierowców w transporcie międzynarodowym za pracowników 

delegowanych – wyjaśniła.  

Oznacza to zarówno konieczność zgłaszania kierowcy jako pracownika delegowanego, 

zdobycie odpowiednich dokumentów oraz obowiązek wypłaty minimalnego wynagrodzenia, 

obowiązującego we Francji. Oczywiście, wszystkie niezbędne dokumenty będą musiały być 

sporządzone w języku francuskim, za co koszt poniosą przedsiębiorcy. Dodatkowo, trzeba 

będzie mieć swojego przedstawiciela we Francji. 

– Nasz sektor transportu osiągnął niesamowitą pozycję na rynku wewnętrznym Unii, 

pokrywamy 25% usług transportowych. Nie muszę tłumaczyć, że konkurencja nie jest z tego 

zadowolona… Oczywiście, że będzie robiła wszystko, co się da, żeby wyrównać nasze 

możliwości – skomentował nowe francuskie regulacje prawne profesor Jan Barcz. 

Wynagrodzenie podstawowe to jedna rzecz. Drugą, która będzie wchodzić w skład płacy 

minimalnej, jest określona premia za wysługę lat i płacę wynikającą z układu zbiorowego 

płac dla sektora transportu. Jeśli warunki nie będą spełnione, zwłaszcza w kontekście 

socjalnym, na pracodawców będą nakładane kary grzywny w wysokości 2 tysięcy euro. 

Szykuje się więc kolejne wyzwanie na miarę MiLoG. 

– Wszyscy pracownicy zagraniczni powinni mieć takie same prawa, jak osoby na co dzień 

pracujące we Francji. Jednak potrzebujemy jeszcze czasu, między innymi, żeby przetłumaczyć 

przepisy na inne języki, w tym na język polski. A to oznacza, że musimy poczekać jeszcze 

minimum sześć miesięcy. Tak więc ustawa ta wejdzie w życie nie wcześniej niż w połowie 

przyszłego roku – komentował Jean–Marc Fenet, minister w ambasadzie Francji w Polsce. 

– Gdybyśmy przyjęli zasadę: taka sama płaca za taką samą pracę w tym samym miejscu, to ja 

proszę o przyjęcie w Europie zasady: w tym samym miejscu takie same odsetki od kredytu, 

taki sam koszt kapitału – odpowiedział Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu Konfederacji 

Lewiatan. - Oczywiście, to jest absurd. Jeśli stara Europa nie zrozumie, że ma duże zasoby 

kapitału, a skromne zasoby pracy, a my na odwrót, to nie będzie wspólnego rynku – 

podsumował. 

Konferencję zakończyła uroczysta wigilijna kolacja, podczas której przeprowadzono 

charytatywną zbiórkę. Zapoczątkowano w ten sposób nową tradycję – co roku będzie 



przeprowadzana taka kwesta na dzieci i młodzież poszkodowane w wypadkach 

komunikacyjnych. 
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