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W ciągu minionych sześciu miesięcy zespół badawczy Con3Post przeprowadził siedem grup 

fokusowych, siedem warsztatów typu foresight i zorganizował siedem seminariów,  

aby zgromadzić dane dotyczące delegowania obywateli państw trzecich. W wydarzeniach tych 

wzięli udział interesariusze z państw UE (Słowenii, Austrii, Finlandii, Estonii, Polski, Włoch  

i Belgii) oraz państw trzecich (Bośni i Hercegowiny, Ukrainy, Maroka i Tunezji). Prace badawcze 

podsumowano w ramach trzech seminariów zorganizowanych w grudniu w Lublanie, w trakcie 

których podjęto także temat opracowania regionalnych studiów przypadku, które zostaną 

opublikowane w 2020 roku. 

 

 

 

W dniach 16-17 września 2019 roku Centrum 

Badań Słoweńskiej Akademii Nauki i Sztuki (ZRC 

SAZU) zorganizowało drugie spotkanie  

na poziomie regionalnym w Lublanie,  

które dotyczyło rynku pracy i praktyk 

rekrutacyjnych w Bośni i Hercegowinie. 

Wydarzenie to otworzyła Mojca Vah Jevšnik 

(ZRC SAZU), która zaprezentowała projekt  

oraz trzech prelegentów. Marko Tanasić 

(Stowarzyszenie Wolnych Związków 

Zawodowych, Lublana) mówił o prawach 

pracowników oraz wsparciu dla delegowanych 

pracowników w ramach projektu Godziwe warunki pracy. Omer Korjenić (Federalny Urząd 

Zatrudnienia, Sarajewo) omówił wpływ migracji na rynek pracy w Bośni i Hercegowinie, a Jasmin 

Hasanović (Wydział Nauk Politycznych, Sarajewo) poruszył kwestie migracji pracowników  

oraz sposobu ich organizacji politycznej w Bośni. Kolejną wizytę na poziomie regionalnym 

zorganizowało Europejskie Centrum ds. Polityki Socjalnej i Badań 23 września w Wiedniu.  

W pierwszej części seminarium Sonila Danaj i Johannes Peyrl (Arbeiterkammer Wien) przedstawili 

przypadek austriacki oraz stosowne przepisy austriackiego prawa migracyjnego. W trakcie drugiej 

części seminarium Federico Pancaldi (Komisja Europejska) omówił delegowanie pracowników  

z punktu widzenia instytucji unijnych, a Werner Buelen (Europejska Federacja Pracowników 

Budowlanych i Przemysłu Drzewnego) przedstawił to zagadnienie z perspektywy unijnych 

partnerów społecznych. 

1. WPROWADZENIE 

2. PRZEPŁYW DELEGOWANYCH PRACOWNIKÓW I (ZACHODNIE BAŁKANY – 

SŁOWENIA – EUROPA ŚRODKOWO-ZACHODNIA) 
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Pierwsza wizyta na poziomie regionalnym odbyła się w dniach 13-14 czerwca w Wenecji  

na Uniwersytecie Ca’ Foscari i poświęcona została rynkowi pracy oraz praktykom rekrutacyjnym 

we Włoszech oraz delegowaniu pracowników do Europy Środkowej i Północnej z punktu widzenia 

kraju wysyłającego. Spotkanie otworzył Fabio Perocco (Uniwersytet Ca’ Foscari), który 

zaprezentował cele projektu. Giulia Frosecchi (Uniwersytet w Trento) przedstawiła najnowsze 

zmiany w przepisach unijnych, a Oscar Acciari (RSI, Szwajcaria), Dorthe Sejr Sartor (Uniwersytet 

Aarhus, Dania) i Franca Cossu (Krajowa Inspekcja Pracy) skupili się na konkretnych przypadkach 

nadużyć towarzyszących delegowaniu pracowników z Włoch odpowiednio w Szwajcarii, Danii  

i Belgii. Z kolei Lara Rampin i Stefano Marconi (Północno-wschodnia Międzyregionalna Inspekcja 

Pracy) zaprezentowali gromadzone przez Inspekcję Pracy dane statystyczne dotyczące 

nieprawidłowości związanych z delegowaniem, a Mercedes Landolfi (Fillea-Cgil, włoski związek 

zawodowy) omówiła działania włoskich związków zawodowych w tym kontekście. 

Drugą wizytę na poziomie regionalnym 

zorganizowano w dniach 25-26 września  

w Brukseli w siedzibie Federalnej Służby 

Publicznej ds. Zatrudnienia, Pracy i Dialogu 

Społecznego, w celu omówienia rynku pracy  

i warunków pracy w Belgii. Nancy Segers 

(Federalna Służba Publiczna) przedstawiła 

przykłady oddelegowania obywateli państw 

trzecich z Włoch do Belgii w sektorze budowlanym oraz przysługujących pracownikom środków 

wsparcia przyjętych przez belgijskie inspekcje pracy. Lode Van Steenkiste (Krajowy Urząd 

Ubezpieczeń Społecznych) omówił kwestie ubezpieczeń społecznych związane z delegowaniem 

obywateli państw trzecich, a Tom Deleu (ACV-CSC, belgijski związek zawodowy) skoncentrował się 

na wsparciu związków zawodowych dla oddelegowanych pracowników.  

Trzecia wizyta odbyła się w dniach 18-19 listopada 

w Wenecji na Uniwersytecie Ca’ Foscari,  

a jej tematem przewodnim była imigracja z Afryki 

Północnej do Włoch oraz rynek pracy i praktyki 

rekrutacyjne we Włoszech. Iside Gjergi 

(Uniwersytet Coimbra) omówiła umowy 

dwustronne zawarte pomiędzy Włochami  

a wybranymi krajami Afryki Północnej. Letizia 

Bertazzon (Veneto Lavoro) przedstawiła dane 

statystyczne dotyczące rekrutacji imigrantów z Afryki Północnej w sektorze budowlanym,  

a Rossana Cillo (Uniwersytet Ca’ Foscari) skupiła się na ich warunkach pracy. Mercedes Landolfi 

(Fillea Cgil, włoski związek zawodowy), Bahri Taieb (FGBB, tunezyjski związek zawodowy), Ramzi 

Ben Romdhane (FGBB, tunezyjski związek zawodowy) i Mirat Haddoum (CDT, marokański związek 

zawodowy) przedyskutowali z kolei międzynarodowe strategie związków zawodowych mające  

na celu wsparcie dla pracowników migrujących i delegowanych. 

3. PRZEPŁYW DELEGOWANYCH PRACOWNIKÓW II (AFRYKA PÓŁNOCNA – 

WŁOCHY – EUROPA ŚRODKOWO-ZACHODNIA) 
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Pierwsza wizyta na poziomie regionalnym miała 

miejsce w dniach 19-20 września w Helsinkach  

w siedzibie fińskich związków zawodowych przemysłu 

budowlanego. Spotkanie otworzył Nathan Lillie  

z Uniwersytetu Jyväskylä, który zarysował cele projektu 

Con3Post. Seminarium podzielono na dwie części – 

pierwszą zatytułowano „Regulacja i rejestracja pracy 

delegowanej: kompleksowe ujęcie delegowania 

obywateli państw trzecich”, a drugą „Badanie 

transnarodowych miejsc pracy: wyzwania i dobre praktyki”. Poza interesariuszami z Finlandii  

i Estonii (tj. przedstawicielami estońskiej i fińskiej Inspekcji Pracy, fińskich związków zawodowych, 

Konfederacji Fińskiego Przemysłu Budowlanego, fińskiej administracji skarbowej, fińskiego 

Centrum ds. Emerytur, estońskiej Straży Granicznej) w seminarium uczestniczyli także naukowcy 

badający migracje i delegowanie pracowników z perspektywy ukraińskiej i polskiej oraz Werner 

Buelen z Europejskiej Federacji Pracowników Budowlanych i Przemysłu Drzewnego. Kolejne dwie 

wizyty zorganizował Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwsze 

wydarzenie miało miejsce w dniach 10-11 października i poświęcone było perspektywie Ukrainy 

jako państwu pochodzenia delegowanych pracowników. W związku z tym w seminarium 

uczestniczyli eksperci ds. migracji pracowników, przedstawiciele Polsko-Ukraińskiej Izby 

Handlowej, a także Związku Zawodowego Pracowników Ukraińskich w Polsce. Trzecia wizyta, która 

odbyła się 21 i 22 października 2019 r., poświęcona była Polsce jako państwu delegującemu 

zagranicznych pracowników. Wydarzenie to stworzyło przestrzeń do dyskusji pomiędzy badaczami 

i przedstawicielami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, 

organizacji pozarządowych promujących mobilność usług na wewnętrznym rynku UE,  

i prawnikami specjalizującymi się w zatrudnianiu transgranicznym. 

 
 

 

 

Koordynatorka projektu: Mojca Vah Jevšnik (Centrum Badań Słoweńskiej Akademii Nauki  

i Sztuki), mvah@zrc-sazu.si  

Osoba odpowiedzialna za komunikację i rozpowszechnianie informacji: Anita Brzozowska 

(Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Migracjami), anita.brzozowska@uw.edu.pl  

Lokalni koordynatorzy:  

 Sonila Danaj (Europejskie Centrum ds. Polityki Socjalnej i Badań), danaj@euro.centre.org 

 Fabio Perocco (Uniwersytet Ca’ Foscari w Wenecji), fabio.perocco@unive.it  

 Nathan Lillie (Uniwersytet w Jyväskylä), nathan.a.lillie@jyu.fi  

 Justyna Salamońska (Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Migracjami), 

jj.salamonska@uw.edu.pl 

Publikacja została sfinansowana ze środków Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia  

i innowacji społecznych „EaSI” (2014-2020). Dodatkowe informacje znajdują się na stronie 

https://ec.europa.eu/social/easi. Informacje zawarte w niniejszej publikacji niekoniecznie 

odzwierciedlają oficjalne stanowisko Komisji Europejskiej. 

4. PRZEPŁYW DELEGOWANYCH PRACOWNIKÓW III (KRAJE EUROPY WSCHODNIEJ 

NIENALEŻĄCE DO UE – POLSKA – EUROPA ŚRODKOWA / ZACHODNIA / 

PÓŁNOCNA) 

5. DANE KONTAKTOWE 
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