MINISTER INFRASTRUKTURY

Warszawa, dnia 23 czerwca 2022 r.

Znak sprawy: DTD-6.4311.123.2022

Szanowny Pan
Maciej Wroński
Prezes
Związku Pracodawców
Transport i Logistyka Polska

Szanowny Panie Prezesie,
odpowiadając na pismo z dnia 9 czerwca 2022 r. skierowane do Pana Zbigniewa Rau – Ministra Spraw
Zagranicznych oraz przekazane do wiadomości Ministra Infrastruktury Pana Andrzeja Adamczyka,
zawierające prośbę o podjęcie pilnych działań w sprawie wydawania krajowej wizy pracowniczej dla
obywateli Ukrainy kierowców w transporcie międzynarodowym zatrudnionych u polskich pracodawców,
przedstawiam poniżej następujące stanowisko.
Wojna w Ukrainie bezpośrednio wpłynęła na sytuację ukraińskich kierowców zawodowych zatrudnionych
w Polsce, a pośrednio także na obywateli Białorusi. Obywatele wskazanych państw, aby podjąć pracę
w naszym kraju obowiązani są uzyskać odpowiednie dokumenty uprawniające ich do legalnego pobytu na
terytorium Unii Europejskiej, w tym wizy, co w warunkach wojennych dla ukraińskich kierowców jest istotnie
utrudnione lub wręcz niemożliwe.
Pomimo dokonanych już zmian prawnych, problem związany z brakiem możliwości przedłużenia w Polsce
legalnego pobytu kierowców obcokrajowców, a co za tym idzie ograniczona możliwość wykonywania przez
nich pracy na stanowisku kierowcy, nadal pozostaje aktualny.
Zgodnie z art. 79a ust. 6 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354,
z późn. zm.), minister właściwy do spraw zagranicznych może określić, w drodze rozporządzenia:
1) okres lub okresy, w których cudzoziemcy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą
składać wnioski do ministra właściwego do spraw zagranicznych o wydanie wiz krajowych;
2) państwa, których obywatele przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą składać wnioski
do ministra właściwego do spraw zagranicznych o wydanie wiz krajowych.
Z uwagi na trudną sytuację kierowców będących obywatelami Ukrainy i Białorusi, przedmiotowy przepis
stanowiący o możliwości wydawania przez ministra spraw zagranicznych wiz na terytorium Polski jest bardzo
istotną regulacją z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania polskich przewoźników drogowych.
Polscy przewoźnicy drogowi również wiążą dużą nadzieję z delegacją ustawową zawartą w art. 77 ust. 11
ustawy o cudzoziemcach, na podstawie której, minister właściwy do spraw zagranicznych może określić,
w drodze rozporządzenia, państwa, w których wnioski o wydanie wizy krajowej w celu, o którym mowa
w art. 60 ust. 1 pkt 5-6, będą przyjmowane od obywateli tych państw poza kolejnością. Określając te
państwa, minister właściwy do spraw zagranicznych może również wskazać zawody, rodzaje umów, na
podstawie których cudzoziemcowi może zostać powierzone wykonywanie pracy, lub rodzaje działalności
podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi według klasyfikacji określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej
(Dz. U. z 2021 r. poz. 955 i 1641), w przypadku których obowiązuje przyjmowanie wniosków o wydanie wizy
krajowej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 5-6, poza kolejnością.
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W związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie, w ocenie Ministra Infrastruktury, systemowe rozwiązanie
w zakresie wprowadzenia możliwości składania wniosku o wizę i otrzymania jej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej ma priorytetowy charakter. Takie rozwiązanie jest niezwykle potrzebne ze względu
na fakt, że wielu ukraińskim i białoruskim kierowcom kończy się wkrótce okres ważności wydanej wizy.
Mając powyższe na uwadze informuję, że odpowiadając na apele kierowane przez przedstawicieli
organizacji zrzeszających przewoźników drogowych o podjęcie działań mających na celu uproszczenie
procedur związanych z przedłużaniem ważności wiz i innych dokumentów kierowcom zatrudnionym
w polskich przedsiębiorstwach transportowych, wystąpiłem do Pana Piotra Wawrzyka – Sekretarza Stanu
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych o rozważenie możliwości pilnego podjęcia działań zmierzających do
wydania wskazanych aktów prawnych, w szczególności rozporządzenia na podstawie delegacji ustawowej
zawartej w art. 79a ust. 6 ustawy o cudzoziemcach oraz uwzględnienia w tych aktach prawnych sytuacji
kierowców zawodowych będących obywatelami Ukrainy i Białorusi.
Jednocześnie informuję, że w dniu 15 czerwca 2022 r. do konsultacji międzyresortowych został skierowany
projekt rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie wydawania wiz krajowych cudzoziemcom
przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiący wykonanie delegacji ustawowej zawartej
w art. 79a ust. 6 ustawy o cudzoziemcach. Projektowane rozporządzenie zawiera postanowienia
umożliwiające wydawanie wiz krajowych przez ministra właściwego do spraw zagranicznych dla obywateli
dwóch państw, Republiki Białorusi i Ukrainy, którzy przebywają w Polsce i ubiegają się o wydanie wiz w celu
wykonywania pracy w charakterze kierowcy w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy lub osób.
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