
Warszawa, dnia 2 października 2009 r.

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej

a Rządem Nowej Zelandii w sprawie Programu Zwiedzaj i Pracuj (Working Holiday

Scheme), podpisanej w Warszawie dnia 9 maja 2008 r.

(druk senacki nr 664)

I. Cel i przedmiot ustawy

Przedmiotowa ustawa ma na celu wyrażenie przez Parlament zgody na dokonanie

przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Umowy między Rządem

Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii w sprawie Programu Zwiedzaj i Pracuj

(Working Holiday Scheme), określanej w dalszej części opinii, jako "Umowa".

Umowa stanowi podstawę współpracy w zakresie wspomagania przepływu osób

między Rzecząpospolitą Polską a Nową Zelandią. Pozwala na łączenie pobytu

wypoczynkowego z możliwością podejmowania pracy zarobkowej, która ma charakter

dodatkowy w stosunku do głównego – turystycznego, kulturoznawczego celu pobytu.

Postanowienia Umowy dotyczą uproszczenia procedury dopuszczenia obywateli

Nowej Zelandii przybywających do Polski w ramach Programu Zwiedzaj i Pracuj (Working

Holiday Scheme), zwanego dalej "Programem", do polskiego rynku pracy i umożliwienia

podejmowania krótkoterminowego zatrudnienia. Analogiczne rozwiązania dotyczą obywateli

naszego kraju wyjeżdżających w ramach wymienionego Programu do Nowej Zelandii.

Aby być uprawnionym do udziału w Programie należy spełniać określone warunki,

którymi są m.in.:

1) turystyczny cel pobytu; podjęcie zatrudnienia ma charakter dodatkowy i nie

stanowi głównego celu wizyty,

2) wiek od 18 do 30 lat w dniu złożenia wniosku,
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3) posiadanie biletu powrotnego lub środków finansowych wystarczających na

jego zakup,

4) posiadanie środków finansowych wystarczających na pokrycie kosztów

utrzymania,

5) ubezpieczenie na wypadek choroby i leczenia szpitalnego na okres pobytu,

a także spełnienie wymogów zdrowotnych dotyczących wjazdu na terytorium

Nowej Zelandii.

Ponadto liczba osób, które będą mogły wziąć udział w Programie w danym roku

kalendarzowym, będzie ustalana przez strony umowy w formie odrębnego porozumienia.

W zależności od stopnia zainteresowania udziałem w wymienionym Programie strona polska

i nowozelandzka mają dążyć do ustalenia limitu liczby osób na poziomie odpowiadającym

zapotrzebowaniu.

Umowa przyczyni się do pogłębiania wiedzy o polskiej kulturze i społeczeństwie

przez młodych obywateli Nowej Zelandii, a także przybliżenia kultury i stylu życia w Nowej

Zelandii uczestnikom Programu z Polski. Ponadto może się przyczynić do promocji obu

krajów i wpłynąć na rozszerzenie współpracy kulturalnej i gospodarczej.

Postanowienia Umowy odnoszą się do wolności, praw i obowiązków obywatelskich

określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz spraw uregulowanych w ustawie.

Ze względu na zakres uregulowań Umowy w myśl art. 89 ust. 1 Konstytucji podlega ona

ratyfikacji za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Sejm uchwalił ustawę na 50 posiedzeniu w dniu 24 września 2009 r. w oparciu

o projekt rządowy (druk nr 2241). Projekt ustawy był przedmiotem prac sejmowych komisji:

Polityki Społecznej i Rodziny oraz Spraw Zagranicznych. Komisje wniosły o przyjęcie

projektu ustawy bez poprawek.

III. Uwagi szczegółowe

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym.

Danuta Drypa

Główny legislator


