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W nawigzaniu do przekazanej tabeli, w ktorej zidentyfikowano problemy srodowiska
budowlanego, zgtoszone podczas spotkania w dniu 19 lipca 2018 r. zorganizowanego z szerokim
gronem jego interesariuszy, ktore wptywajg negatywnie na branze. budowlana, wraz z propozycjami ich
rozwi$zania przez poszczegolne, wtasciwe resorty oraz inne podmioty, obecne na tym spotkaniu
Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki pragnie podkreslic potrzebe. wzmocnienia dziatah naprawczych,
jak rowniez ich odpowiednia, korekt^:
1) dotyczy pkt 10 w tabeli:
Proponujemy wzmocnienie zapisu dotyczgcego rezygnacji ze stosowania mechanizmu odwroconej
ptatnosci VAT tj. zastqpienie, rozwazenia rezygnacji z odwroconej ptatnosci VAT,

ustaleniem

harmonogramu rezygnacji.
Uzasadnienie:
SNB podtrzymuje stanowisko, iz skutkiem stosowania istniejgcego mechanizmu jest drastyczna utrata
ptynnosci finansowej przedsie_biorcow miesia.cami czekaja.cych na zwrot VAT-u,
2) dotyczy pkt 11 w tabeli:
Proponujemy skupic siej na zaproponowaniu bardziej generalnych rozwia.zari, stuza_cych uelastycznieniu
rynku pracy i dopuszczeniu do niego w wie;kszym stopniu cudzoziemcow. W tym celu proponujemy
wpisac, jako rekomendacje:
•

wprowadzenie generalnych zezwoleh na prace. w Polsce na okreslony okres (nie krotszy niz 3
lat) w miejsce obecnych zezwoleh na prace. u konkretnego pracodawcy na konkretnym
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stanowisku. Da to mozliwosc cudzoziemcom swobodnego poruszania sie. po polskim rynku
pracy, pozwoli pracodawcom na rekrutacje. osob znajdujgcych sie. juz w Polsce, na ich
awansowanie i zmiane. zakresu obowia.zkow - jesli wynika to z koniecznosci zmiany profilu
dziatah firmy lub z umiej^tnosci pracownikow.
•

znaczne uproszczenie procedur legalizujgcych pobyt oraz pracQ cudzoziemcow. Obecnie trwaja.
one zbyt dtugo i sa. zbyt skomplikowane oraz biurokratyczne. Procedury te powinny w
wie_kszym stopniu opierac sie^ na automatyzacji i informatyzacji administracji (powinny bye w
wie_kszosci prowadzone w trybie on-line, w systemie, ktory umozliwi zarowno ztozenie
wniosku, jak i potem wydrukowanie zezwolenia bez koniecznosci wizyt w urz^dzie). Powinny
takze bye oparte na zasadzie legalnosci zatrudnienia od chwili prawidtowego ztozenia
kompletu dokumentow - gdy zezwolenie, czy oswiadczenie jedynie potwierdzatoby legalnosc
pracy.

Uzasadnienie:
Wskazywanie w dokumencie konkretnych narodowosci/obywatelstw paristw, ktore powinny miec
utatwienia przyjazdowe jest nie najlepsza. praktyka.. Przepisy powinny bye raczej natury generalnej,
dajgcej pracodawcom mozliwosc wyboru najlepszego kandydata na okreslone stanowisko, niezaleznie
od jego narodowosci.
Najwie;kszym problemem nie sa. obecnie urz^dy pracy (choc i one pracuja. niewystarczaja.co szybko),
ale wydziaty ds. cudzoziemcow w urze.dach wojewodzkich. To w nich tworzq s\q najdtuzsze kolejki.
Konieczne jest zatem dopisanie do niniejszego dokumentu na pierwszym miejscu usprawnienia pracy
urz^dow wojewodzkich, w szczegolnosci przez zwie_kszenie kadry osob w nich pracujqeych. To one sa.
obecnie najwi^kszym „hamulcowym" procedur legalizacyjnych. I to na ich prace. powinien bye
potozony najwi^kszy nacisk w tym dokumencie.
Waznym elementem jest takze szybkosc wydawania wiz, szczegolnie obywatelom Ukrainy. W ich
przypadku nie ma potrzeby wprowadzania specjalnych utatwieri do obecnie istniejqeych przepisow,
majqeych na celu odnowienie wizy. Skupic sie. nalezatoby raczej na usprawnieniu dziatah konsulatow,
by wizy te byty wydawane sprawniej i szybciej.
z powazaniem
Rafat Finst'
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