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frururl lu,;nr,M,
w odpowiedzi na pismo z dnia 27 czerwca b.r,, sygn, DP-l-0231-21,/13/JG, uprzejmie informujq,2e
stowarzyszenie Interwencji Prawnej nie ma zastrzezeh co do treici samego projektu rozporzqdzenia

ws' wysokosci minimalnego wynagrodzenia dla cudzozienrca wymaganego do udzielenia zezwolenia
na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagajqcym wysokich
kwalifikacji' Jego przepisy sq bowiem realizacjq wytycznych zawartych w art. 63o ustawy z dnia L3

czerwca 2003 roku o cudzoziemcach, kt6ry to z kolei przepis jest transp ozycj4 art. 5 ust. 3

dyrektywy Rady 2009 /50/wE z dnia 25 maja 2009 r, w sprawie warunkdw wjazdu i pobytu
obywateli paristw trzecich w celu podjqcia pracy w zawodzie wymagajqcym wysokich kwalifikacji

Nasze zastrzezenia budzi jednak2e sam wspomniany przepis dyrektywy, naktadajqcy na paristwa

czlonkowskie obowiqzek wprowadzenia sztywnego limitu dolnej wysokodci wynagrodzenia dla os6b
ubiegajqcych siq o tzw. ,,niebieskq kartq", w postaci min. L50% Sredniego rocznego wynagrodzenia
brutto w danym paristwie cztonkowskim, bez ustanowienia poza drobnymi wyjqtkami
moz liwosci wp rowadzen ia korzystniejszych przepisdw w tym wzgrqdzie.

Tymczasem wydaje siq oczywiste, ze takie rozwiqzanie w przypadku gospodarki polskiej jest
nietrafione' Jak wynika z praktyki naszego stowarzyszenia, wym69 uzyskiwania miesiqcznego
wynagrodzenia brutto powy2ej 5282,50 ztotych powoduje, ie bardzo mato cudzoziemc6w-
specjalist6w pracujqcych w Polsce mo2e uzyskai stosowne zezworenie. Tytutem porownania mozna

Misjq stowarzyszenia Interwencii Prawnej jest dzialanie na rzecz os6b dyskryminowanych lub zagroionycn
wykruczeniem sporecznym poprzez udzieranie im pomocy prawnej i wsparcra rntegracyjnego
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przytoczyc, 2e wysoko6i zasadniczego wynagrodzenia miesiecznego lekarza i lekarza dentysty
odbywajqcego specjalizacjq w ramach rezydentury wynosi od 3170 do 3890 ztotych bruttol, a

minimalna miesiqczna stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela akademickiego
posiadajqcego stopieri naukowy doktora w roku 2013 nie przekracza 3205 zlotych brutto2. wydaje
siq, 2e w obu podanych przez nas przyktadach niewqtpliwie mozna m6wii o pracownikach z

wysokim i kwalifikacja m i.

Biorqc powyzsze pod uwagq, ustanowiony Dyrektywq 2009/50/wE limit, wzglqdnie brak mo2liwojci
wprowadzenia przez padstwo cztonkowskie przepis6w korzystniejszych, zdaniem stowarzyszenia
jest niekorzystny zar6wno dla cudzoziemc6w-specjalist6w, jak i dla polskiej gospodarki i powinien
byi zmieniony' Powy2sze uwagi bqdq mogty byi zweryfikowane, gdy tylko zostanq udostqpnione
dane statystyczne dotyczqce liczby obywateli pa6stw trzecich, kt6rym przyznano w polsce niebieskq
kartq UE, przekazane Komisji Europejskiej na podstawie art. 20 ust. 2 Dyrektywy.
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1 Por' Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 201,2 r.w sprawie wysoko(ci zasadniczego wynagrodzenia
l]e-sie-czleco.lekarzy 

i lekarzy dentyst6w odbywaj4cych specjalizacje w ramach rezydentury (D2.u.2012.1498).- Por'Talqcznik nr 1 do Rozporzqdzenia Ministra Nauki iszkolnictwa Wy2szego z dnia 5 paldziernika zorr r.w sprawiewarunk6w wynagradzania za pracq iprzyznawania innych Swiadczeri zwiqzanych z praca dla pracownik6w
4.

2Misjq stowarzyszenia lnterwencji Prawnej jest dzialanie na rzecz os6b dyskryminowanych lub zagrozonychwykluczeniem spolecznym poprzez udzielanie im pomocy prawnej i wsparcia integracyjnego


