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Działając w imieniu związku pracodawców,,Transport i Logistyka Polska", zwraaam się do Pana

Ministra z uprzejmą prośbą o pilne podjęcie dzlałań w sprawie wydawania krajowej wizy
pracowniczej dla obywateli Ukrainy kierowców w transporcie międzynarodowym
zatrudnionych u polskich pracodawców,

Przedę wszystkim na\eży podkreślić, ze kierowcy wykonujący transport międzynarodowy są
jedyną grupą zawodową wykonują pracę w dwóch państwach członkowskich I_iE lub więcej, a
zatemmuszą w ramach swoich obowiązków słuzbowych przekraczać granice państw. Muszą mieć
wtedy WAZNE dokumenty uprawniające do pobytu nie tylko w Polsce, ale takżę innych
państwach, a więc wizę lub kartę pobytu, W przypadku obywateli Ukrainy, w związku z
konfliktem zbrojnym w Ukrainie nie są oni w stanie obecnie złożyó kolejnego wniosku wizowego
w polskim konsulacie położonym na terytorium tego państwa. Dlatego też obecnie jedynym
sposobem, który zabezpieczy w pełni mozliwość podrózowania po strefię Schengen przez
kierowców wykonujących międzynarodowy transpott drogowy jest uzyskanie przez ww. osoby
zezwoIęnia na pobyt czasowy i pracę orazkatty pobytu, która jako dokument pobytowy uprawnia
do podróżowania po terytorium Schengen.

Mając na uwadze fakt, że polskie firmy transpottowe zatrudniaĘ przed wojną na Ukrainie ] 05

tysięcy kierowców z Ukrainy, a także że około 20-30% z nich wróciło już na Ukrainę, brak
możliwości posiadania dokumentów potwierdzających legalny pobyt w Unii Europejskiej tych
kierowców, którzy pozostali w naszych firmach, moze w sposób krytyczny zaszkodzió branży
transpotlu drogowego.

War1o równiez podkreślić, żebrak kierowców zawodowych to jeden z największych problemów
polskiego sęktora transportu. Wojna w Ukrainie tylko potęguje tę niezwykle istotną kwestię. Brak
możliwości uzyskania dokumentów pobytowych skutęcznie uniemozliwia realizację kontraktów i

wykonywanie przewo zów przez polskie fi rmy.

Zgodnie z komunikatem Urzędu ds. Cudzoziemców urzędy wojewódzkie miały podjąć starania
celem priorytetowego przyjmowania i rozpatrywania wniosków o udzielęnie zęzwolenia na pobyt
czasowy i pracę pochodzących od obywateli Ukrainy będących kierowcami w transporcie
międzynarodowym
kierowcow-transportu-m iedz}znarodowęgo).

Jednakze nasze firmy członkowskie - firmy transportowe z różnych części kraju wskazląą, że
dotrzymanie zapowiedzianych terminów wydania decyzji przez urzędy wojewódzkię w sprawie
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wniosków o udzielenie zęzwolęnia na pobyt czasowy i pracę d. 3 miesięcy nie są dotrzymywane.
Związane to jest m.in, ztym,że słuzby Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Straż Gruntczna
czekają do 30 dni na zaopiniowanie ww. wniosków (tylko Policja potwierdza w ciągu 10 dni).

Dodatkowo, Straz Graniczna zapowiedziała wydłużenie terminu opiniowania z 30 do 60 dni.

Ponadto, zasoby kadrowe urzędów wojewódzkich są niewystarczające do realizacii zwiększonej
Iiczby wniosków o udzielenię zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Natomiast, w dniu 14 kwietnia 202ż r. zostałaopublikowanaw Dz, U. pod poz. 830 ustawa z dnią
8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obyvatelom Ukrainy w zwiqzku z konfliktem

zbrojnym na terytorium. tego państwa orąz niektórych innych ustaw. Ustawa węszła w życie z
dniem 15 kwietnia 202ż r. z mocą od dnia 24 lutego 2022 r. (z wyjątkiem pewnych przepisów,
które weszły lub wejdą w życie w innych terminach),

Ww. ustawa zmięnia m.in. ustawę z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach w następującym
zakresie (istotnym z punktu widzenia konsulów) m.in. wprowadzając mozliwość przyjmowania
wniosków wizowych i wydawania wiz przez Ministra Spraw Zagranicznych od cudzoziemców
przebywających na terytorium RP. Zgodnie z ustawą Minister Spraw Zagtanicznych będzie mógł
przyjmować wnioski wizowę od cudzoziemców przebywających w Polsce i wydawać wizy. Aby
to uprawnienie mogło być realizowane Minister Spraw Zagranicznych powinien wydać
rozporządzenie, w którym określi okres lub okresy, w których cudzozięmcy przebywający na

terytorium Polski będą mogli składać wnioski o wydanie wiz krajowych oraz państwa, których
obywatele takie wnioski będą mogli składać. Wydając rozporuądzenie Minister będzie mógł
określić w nim także: dodatkowe warunki, których spełnienie przez cudzoziemców pozwoli na

złożenlę wniosków oraz zakręs czynności, jakie przedsiębiorca, z którego pomocy będzie mógł
korzystaó Minister Spraw Zagranicznych moze dokonywać.

Dlatego też pożądanym byloby, jeżeli chcemy utrzymac pracę przewozową i ciągłość dostaw,
podjęcie natychmiastowych prac legislacyjnych nad ww. rozporządzeniem, tak aby kierowcy -

obywatele Ukrainy wykonujący transpot,t międzynarodowy mogli uzyskać kolejne rvizy.

Będę ogromnie zobowiązany zapotraktowanie sprawy jako bardzo pilnej, od której zależy los
polskich firm transportowych. Firm, których praca makrytyczne znaczęnie dlawytworueniaponad
50 proc. polskiego PKB. Firm, które odprowadzają rocznie ponad 16 m|d złotych podatków.
A takżę firm, które generują nadwyzkę w bilansię płatniczym Polski niemal tak dużą jak cała
nadwyżka generowana przez handel towarami, w wysokości 8,7 mld euro.
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