NOTATKA PRASOWA PO SPOTKANIU EKSPERCKO-KONSULTACYJNYM
W DN. 14.04.2021 R.

W dn. 14 kwietnia 2021 r. odbyło się spotkanie konsultacyjno-eksperckie pt. „O
godnej pracy migrantów i uchodźców w regionie dolnośląskim” kierowanym do
uczestników

dialogu

społecznego,

zwłaszcza

organizacji

pracodawców

i

przedstawicieli związków zawodowych, a także przedstawicieli administracji rządowej
i samorządowej oraz organizacji pozarządowych zajmujących się szeroko rozumianą
problematyką cudzoziemców na rynku pracy w Polsce. Było to kolejne spotkanie
regionalne realizowane w ramach projektu „MIGRIGHT: Wzmocnienie dialogu
społecznego na rzecz godnej pracy migrantów i uchodźców w Polsce”. Liderem tego
projektu jest Federacja Przedsiębiorców Polskich, a partnerami: Ogólnopolskie
Porozumienie Związków Zawodowych, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych
oraz Confederation of Norwegian Enterprise.
Celem spotkania było poszerzenie wiedzy uczestników dialogu społecznego o różnych
zagadnieniach związanych z obecnością obywateli państw trzecich na polskim rynku
pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w województwie dolnośląskim.
Na spotkaniu uczestnicy wspólnie dyskutowali na tematy istotne z punktu widzenia
projektu – to jest zwiększenia zdolności partnerów społecznych w Polsce do
uczestnictwa w trójstronnym i dwustronnym dialogu społecznym poprzez transfer
najlepszych praktyk oraz doświadczeń w zakresie wspierania praw pracowników
cudzoziemskich i uchodźczych oraz zapewnienia tym grupom godnych warunków
pracy.
W szczególności uwagę skupiono na takich zagadnieniach, jak:
- zidentyfikowanie najważniejszych wyzwań związanych z godną pracą
cudzoziemców w województwie dolnośląskim;
- omówienie dotychczas podjętych działań na rzecz polepszania warunków pracy
cudzoziemców w województwie dolnośląskim zarówno ze strony administracji, jak i
organizacji pozarządowych oraz ich efektów;

- wskazanie słabych i mocnych stron współpracy partnerów społecznych na rzecz
godnej

pracy

cudzoziemców,

ze

szczególnym

uwzględnieniem

aktywności

wojewódzkiej rady dialogu społecznego i wypracowanie związanych z nią
rekomendacji.
Dyskusja dotyczyła zdiagnozowania problemów oraz wskazania potencjalnych
rozwiązań służących poprawie sytuacji cudzoziemców zarówno na dolnośląskim, jak i
ogólnokrajowym rynku pracy, zwłaszcza w kontekście nowej sytuacji społecznogospodarczej spowodowanej pandemią.
Grażyna Spytek-Bandurska, ekspert prawa pracy i rynku pracy FPP podsumowując
spotkanie podkreśliła, że ważne jest uproszczenie przepisów i przyspieszenie procedur
związanych z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców, wymiana informacji i
transparentność działania administracji, która powinna posiadać zasoby finansowe i
kadrowe do realizacji swoich zadań. Organy kontrolno-nadzorcze powinny mieć
odpowiednie zaplecze do skutecznego zwalczania nadużyć, które negatywnie
oddziałują na rynek, prowadzą do nieuczciwej konkurencji po stronie pracodawców i
nie zapewniają bezpieczeństwa socjalnego pracującym cudzoziemcom. W celu
właściwego przygotowania osób do świadczenia pracy należy zadbać nie tylko o
warunki bytowe, ale też społeczne mechanizmy integracji. Istotną rolę odgrywa
doradztwo, dostęp do informacji i rozwiązywanie różnych problemów na wczesnym
etapie ich powstania, bez potrzeby wchodzenia na drogę sądową. W kontekście próby
godzenia interesów pracodawców oraz pracowników należy myśleć w kategoriach
bezpieczeństwa i konkurencyjności. Dlatego ważne są regulacje prawne, ale nie mniej
istotne dobre praktyki i narzędzia do prowadzenia efektywnego dialogu między
zainteresowanymi stronami działającymi na rynku pracy.
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