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1. Wprowadzenie
Raport, który trzymają Państwo w rękach, stanowi zbiorczy opis wyników badań poświęconych funkcjonowaniu procedury uproszczonej dostępu do polskiego rynku pracy. Tym mianem określa się przede wszystkim
instrument, którym do końca 2017 roku były oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi
umożliwiające im pracę w Polsce przez sześć miesięcy w ciągu 12 miesięcy bez dodatkowych zezwoleń.
Instrument ten został wprowadzony w roku 2006 w rolnictwie, a w 2007 roku – we wszystkich sektorach
polskiego rynku pracy w odniesieniu do wybranych grup cudzoziemców, których katalog rozszerzał się
stopniowo. W roku 2017 obejmował sześć krajów: Armenię, Białoruś, Gruzję, Mołdawię, Rosję i Ukrainę.
Od 1 stycznia 2018 roku na uproszczony system zatrudniania cudzoziemców składają się: oświadczenia
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (dostępne tylko dla cudzoziemców z powyższych sześciu
krajów) umożliwiające pracę w Polsce przez sześć miesięcy w ciągu roku oraz zezwolenia na pracę sezonową dostępne dla wszystkich grup obcokrajowców i umożliwiające pracę przez dziewięć miesięcy w roku
kalendarzowym, lecz tylko w wybranych sektorach – rolnictwie oraz usługach sezonowego wyżywienia
i zakwaterowania.
Procedura uproszczona, wprowadzona do polskiego porządku prawnego ponad dziesięć lat temu, stała się
kluczowym mechanizmem umożliwiającym podejmowanie pracy przez cudzoziemców w Polsce. Motywacją
do podjęcia badań, których wyniki prezentuje ten raport, było przekonanie, że niezwykle dynamicznie rozwijający się w ostatnich latach obszar migracji sezonowej do Polski jest wciąż bardzo słabo rozpoznany.
Dostępna literatura naukowa czy nawet rejestry będące w posiadaniu władz publicznych dostarczają bardzo
fragmentarycznego obrazu. W niniejszym raporcie próbujemy zaś kompleksowo odpowiedzieć na pytanie,
kto, dlaczego i w jaki sposób pracuje w Polsce na podstawie oświadczeń i zezwoleń na pracę sezonową.
Ponadto sama procedura uproszczonego dostępu do polskiego rynku pracy poddana jest w raporcie analizie
i ocenie w świetle zebranego materiału pochodzącego od głównych zainteresowanych stron: pracowników
cudzoziemskich, pracodawców i pracowników instytucji państwowych, w tym publicznych służb zatrudnienia. Wnioski z badań i analiz mogą posłużyć do sformułowania rekomendacji zmierzających do poprawy
funkcjonowania tej pożytecznej, lecz wciąż bardzo niedoskonałej formy suplementacji polskiego rynku pracy.
W kolejnym rozdziale przedstawiamy kontekst przeprowadzonych analiz. Zaznaczono w nim kluczowe
z punktu widzenia migracji ekonomicznej charakterystyki polskiej gospodarki – sytuację makroekonomiczną oraz kondycję rynku pracy. Ponadto przybliżone zostały historia i geneza procedury uproszczonej
oraz dotychczasowe szacunki odnośnie do liczebności obcokrajowców na polskim rynku pracy. Rozdział
trzeci przedstawia metodologię najważniejszych prac analitycznych. Znajduje się w nim informacja na temat
przeprowadzonych badań ankietowych skierowanych do przedstawicieli powiatowych urzędów pracy i do
przedsiębiorców oraz badań jakościowych – wywiadów z migrantami, przedsiębiorcami, pracownikami publicznych służb zatrudnienia i służb kontrolnych.
Rozdziały czwarty i piąty prezentują wybrane wyniki opisowe przeprowadzonych badań. Pierwszy z nich
przedstawia analizy dotyczące liczebności i cech strukturalnych cudzoziemców aktywnych na polskim rynku
pracy w ramach procedury uproszczonej. Znajdziemy w nim informacje ilościowe o migrantach oraz zatrudniających ich przedsiębiorstwach. Analiza wzbogacona jest dodatkowo o aspekt regionalny i porównawczy.
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Drugi z nich zawiera diagnozę i ocenę funkcjonowania procedury uproszczonej z perspektywy wszystkich
uczestników: publicznych służb zatrudnienia, pracodawców, pracowników cudzoziemskich oraz organów
kontrolnych. Prezentując najważniejsze wyniki zarówno ilościowych, jak i jakościowych badań, część ta stanowi istotne uzupełnienie analiz z poprzedniego rozdziału.
Rozdział szósty zawiera natomiast pogłębione analizy danych ilościowych odnoszące się do pozycji i znaczenia
pracowników cudzoziemskich na polskim rynku pracy. Omawia on sytuację osób zatrudnionych w ramach
procedury uproszczonej w porównaniu do pracowników cudzoziemskich pracujących na podstawie zezwoleń
na pracę oraz polskich pracowników pod względem wybranych charakterystyk zatrudnienia – formy zatrudnienia, czasu pracy i wynagrodzenia. W rozdziale tym jest także podjęta próba określenia tego, w jakim stopniu
napływ cudzoziemskiej siły roboczej oddziałuje na wybrane wskaźniki rynku pracy w Polsce.
W rozdziale siódmym znajduje się podsumowanie uzyskanych wyników. Zawiera on także dyskusję na temat
zakresu substytucyjności i komplementarności pracowników cudzoziemskich, zwłaszcza osób zatrudnionych
w ramach procedury uproszczonej, wobec pracowników polskich. Jednym bowiem z efektów współwystępowania i konkurowania na rynku pracy obcokrajowców i pracowników rodzimych, budzącym szczególne
zainteresowanie badaczy rynku pracy i polityków, jest zjawisko substytucji. W literaturze ekonomicznej za
podstawowy przejaw zjawiska substytucji na rynku pracy doświadczającym silnego napływu osób z zagranicy uważa się negatywny efekt płacowy (np. Borjas 2003). Odmiennym zjawiskiem jest w takiej sytuacji
zjawisko komplementarności imigracji wobec rodzimych zasobów pracy, które polega na „dopełnianiu”
zasobów krajowych (zwłaszcza pod względem kompetencji), a prowadzić może do kreacji dodatkowego
popytu na pracę i tym samym wręcz zwiększać zapotrzebowanie na pracę pracowników rodzimych
(Moszyński 2010). Substytucja w takim rozumieniu byłaby zatem niekorzystnym skutkiem ekonomicznym
imigracji, natomiast komplementarność – dobroczynnym. Niektórzy polscy ekonomiści (np. Piotrowski
i Organiściak‑Krzykowska 2016) postulują politykę migracyjną, która prowadziłaby wyłącznie do komplementarności i eliminowałaby substytucję krajowych pracowników przez cudzoziemców. Kwestia ta jest
jednak niesłychanie złożona i dyskusyjna, a zdaniem wielu autorów współwystępowanie obu tych efektów
w warunkach silnego napływu pracowników z zagranicy wydaje się nieuchronne. Typową sytuację w takich
warunkach określa się (por. Borjas, Grogger, Hanson 2008; Ottaviano, Peri 2012) mianem niedoskonałej
substytucji (imperfect substitution). Choć dane zgromadzone w ramach projektu pozwalają jedynie na zarysowanie pewnych tendencji w tym zakresie, temat jest na tyle istotny z perspektywy polityk publicznych,
że warto podjąć taką próbę.
Niniejszy raport jest jednym z produktów końcowych projektu „Stworzenie koncepcji narzędzia służącego
ocenie jakości usług publicznych służb zatrudnienia szczebla lokalnego, regionalnego oraz centralnego
w zakresie uproszczonego systemu dopuszczenia do pracy cudzoziemców oraz jego wdrożenie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uzyskanie bogatego materiału do analiz przedstawionych w niniejszym raporcie nie byłoby możliwe bez dobrej
woli respondentów – pracowników urzędów pracy, inspekcji pracy, pracodawców i pracowników cudzoziemskich. Dziękujemy, że zechcieli poświęcić czas na udział w badaniu i podzielili się swoją wiedzą, doświadczeniami
i opiniami. Wyrazy wdzięczności należą się też członkom zespołów badawczych, którzy mimo różnych wyzwań
z zaangażowaniem zbierali informacje na potrzeby prezentowanych w niniejszym raporcie analiz.
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2. Kontekst badań

1

Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie kontekstu funkcjonowania procedury uproszczonej. Jako
że przedefiniowała ona nie tylko sferę napływu do Polski, ale i – jak spróbujemy pokazać – dużą część rzeczywistości społeczno-gospodarczej naszego kraju, analiza kontekstualna została potraktowana relatywnie
szeroko, obejmując zarówno kwestie związane z dotychczasowymi doświadczeniami imigracji do Polski, jak
i te odnoszące się do generalnej sytuacji ekonomicznej. Rozpoczynamy od naszkicowania rozwoju sytuacji
ekonomicznej w kraju, by skupić się na kluczowym dla niniejszego raportu rynku pracy oraz stanie wiedzy
na temat napływu cudzoziemców do Polski.

2.1 Sytuacja makroekonomiczna
Po zakończeniu burzliwego okresu pierwszych lat transformacji, polska gospodarka weszła w okres stabilnego i dość wysokiego wzrostu gospodarczego, który trwa do dzisiaj (Wykres 2.1). Porównując poszczególne
kwartały z ostatnich 20 lat, możemy stwierdzić, że wzrost PKB utrzymywał się na poziomie około 1% kwartalnie, co przełożyło się na (wysoką) dynamikę średnioroczną na poziomie 3,8%. Co prawda, począwszy od
1995 roku, 13 razy zdarzało się, że porównywany kwartalnie wzrost PKB był ujemny, jednak Wykres 2.1
potwierdza jednoznacznie, że były to przypadki odizolowane – nie doszło do dłuższego załamania aktywności gospodarczej, a polska gospodarka w całym tym okresie nigdy nie doświadczyła tzw. technicznej recesji
(spadku PKB przez minimum dwa kwartały z rzędu). Co istotne, dotyczy to także okresu 2008–2010, kiedy
to większość gospodarek europejskich (i wiele pozaeuropejskich) znalazło się w sytuacji głębokiego kryzysu.
WYKRES 2.1. Zmiana realnego wyrównanego sezonowo PKB kwartał do kwartału w okresie:

drugi kwartał 1995 – drugi kwartał 2018

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu [namq_10_gdp].

Z kolei dane pokazujące wzrost w relacji rok do roku (Wykres 2.2) wskazują na dwa bardzo krótkie epizody ujemnego przyrostu PKB. W zależności od wykorzystanego wskaźnika można się zastanawiać, czy na
przełomie 2012 i 2013 roku nie doszło do pierwszej od 1991 roku recesji, jednak ten krótki i płytki epizod
nie zmienia faktu, że koniunktura gospodarcza ostatnich dwudziestu lat jawi się jako bardzo sprzyjająca.
1

6

Podrozdziały 2.1 i 2.2 zostały opracowane przez Macieja Bitnera, a podrozdział 2.3 przez Pawła Kaczmarczyka.
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W szczególności dotyczy to okresu bezpośrednio po akcesji Polski do Unii Europejskiej (lata 2005–2008),
gdy polska gospodarka rozwijała się wyjątkowo dynamicznie.
WYKRES 2.2. Zmiana realnego PKB rok do roku: pierwszy kwartał 1996 – drugi kwartał 2018

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu [namq_10_gdp].

Wzrostowi gospodarczemu towarzyszył systematyczny wzrost obrotów handlowych, szybszy niż PKB
wzrost eksportu (Wykres 2.3) potwierdzający coraz większe związki polskiej gospodarki z globalną i, szczególnie w ostatnich 10 latach, poprawa salda bilansu na rachunku obrotów bieżących (Wykres 2.4).
WYKRES 2.3. Eksport jako procent PKB:

WYKRES 2.4. Saldo rachunku obrotów bieżących

piewszy kwartał 1995 – drugi kwartał 2018

2004-2017

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu
[namq_10_gdp].

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NBP i Eurostatu
[namq_10_gdp].

Istotnym osiągnięciem pierwszej fazy polskiej transformacji jest odzyskanie kontroli nad procesami inflacyjnymi. Jeszcze pod koniec lat 90. XX w. inflacja spadła do jednocyfrowego poziomu, a od 2004 roku średni
jej poziom nie przekracza ustanowionego celu 2,5% (Wykres 2.5).
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WYKRES 2.5. Inflacja i cel inflacyjny 1997-2017

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu [prc_hicp_aind].

Korzystnie zmieniała się także struktura sektorowa polskiej gospodarki (Wykres 2.6). Zatrudnienie w sektorze rolnym istotnie się zmniejszyło przy bardzo dużym wzroście znaczenia usług i przy utrzymaniu wysokiego
udziału przemysłu, który mimo załamania w początkowym okresie cechował się najszybszym wzrostem
wydajności spośród trzech głównych sektorów (Bukowski, Gąska, i Koryś 2015).
WYKRES 2.6. Struktura zatrudnienia według sektorów 1995-2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu [lfsi_grt_a].

Wzrost gospodarczy w Polsce był więc nie tylko stabilny, ale również w sensie makroekonomicznym zrównoważony. Nie nastąpił nadmierny wzrost zadłużenia prywatnego, a poziom długu publicznego w relacji do
PKB znajduje się na poziomie około 51%. Choć wciąż nie jest to poziom przekraczający granicę 60% PKB,
która jest określona jako dopuszczalny próg długu publicznego w krajach UE, to w ostatnich dziesięciu
latach widać wyraźną tendencję wzrostową, zahamowaną częściowo w 2014 roku przejęciem aktywów
prywatnie zarządzanych funduszy emerytalnych (Wykres 2.7). Niepokój o stan finansów publicznych łagodzą w pewnym stopniu dwie kwestie. Po pierwsze, od 2010 roku znacząco obniżony został deficyt finansów
publicznych, a po drugie, koszty obsługi długu systematycznie spadają (Wykres 2.8).
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WYKRES 2.7. Dług publiczny brutto jako procent PKB

WYKRES 2.8. Deficyt finansów publicznych i koszty

1995-2017

obsługi długu publicznego 1995-2017

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu
[gov_10dd_edpt1].

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu
[gov_10dd_edpt1].

Przedstawione powyżej fakty wskazują, że Polska gospodarka znajduje się obecnie w relatywnie dobrym
stanie, choć występują elementy zagrażające perspektywom wysokiego tempa wzrostu. Jednym z nich jest
komentowany już powyżej wysoki (i utrzymujący się) poziom długu publicznego, drugim – wyraźnie spadający od 2009 roku udział inwestycji w PKB (z 21% do 18% w 2016 roku). Kluczowe w kontekście niniejszego
tekstu jest jednak to, że z dostępnych analiz wynika, że: 1) główne zagrożenia dla kontynuowania pomyślnych
trendów rozwojowych widoczne są bardziej w przyszłości niż w chwili obecnej, a dodatkowo 2) że wynikać
będą one w dużej mierze z niekorzystnych trendów demograficznych. Według raportu Komisji Europejskiej
Ageing Report 2018 (EU 2017) liczba osób zatrudnionych w Polsce do 2030 roku będzie spadać w tempie 0,5% rocznie. Wobec spodziewanego spadku tempa wzrostu wynikającego z postępu technicznego,
w miarę przybliżania się Polski do poziomu rozwoju krajów granicy technologicznej, należy spodziewać się
dodatkowo spadku tempa wzrostu w przeliczeniu na zatrudnionego. W konsekwencji, w bliskiej przyszłości
czeka polską gospodarkę o co najmniej jeden punkt procentowy niższe tempo wzrostu od tego notowanego
w ciągu ostatnich dwóch dekad (Bitner, Miśtak i Bukowski 2015).

2.2 Sytuacja na rynku pracy
ZASOBY PRACY
Na koniec pierwszego kwartału 2018 roku siła robocza w Polsce liczyła 16,7 mln osób. Liczba ta na przestrzeni lat ulegała niewielkim wahaniom, zwłaszcza jeśli porównać ją z liczbą zatrudnionych (Wykres 2.9).
Wynikało to zarówno ze stabilnej populacji w wieku produkcyjnym, jak i z relatywnie niskiej zmienności
stopy aktywności zawodowej (Wykres 2.10).
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WYKRES 2.9. Populacja aktywna zawodowo

WYKRES 2.10. Stopa aktywności zawodowej kobiet

i zatrudniona 1998-2017

i mężczyzn w latach 1997-2017 (dane w %)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu
[lfsi_emp_a].

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu
[lfsa_argan].

W ostatnich latach liczba osób aktywnych zawodowo utrzymywała się na poziomie około 17 mln, jednak
od co najmniej pięciu lat rysuje się delikatna tendencja spadkowa. Choć współczynnik aktywności wykazuje
tendencję rosnącą, nie jest ona na tyle silna, by skompensować spadek liczy ludności w wieku produkcyjnym,
który rozpoczął się w Polsce od 2010 roku (Wykres 2.11). Wszystkie dostępne prognozy demograficzne
wskazują, że – nawet jeśli nastąpiłaby istotna zmiana w sferze dzietności – tempo spadku liczby ludności
w wieku produkcyjnym nieprędko się zmniejszy (Wykres 2.12).
WYKRES 2.11. Liczba ludności w wieku 15-64 lat:
kwartał pierwszy 2000 – kwartał pierwszy 2018

WYKRES 2.12. Prognoza liczby ludności w wieku 15-64

Źródło: Eurostat [lfsq_pganws].

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu
[proj_15npms].

w latach 2016-2081

Oczywiście (niekorzystne) zmiany demograficzne stwarzają kontekst dla omawianych w tym raporcie procesów migracyjnych i zmian w sferze polityki migracyjnej, ale warto podkreślić, że w zgodnej opinii ekspertów
napływ imigrantów może stanowić tylko jeden z wymiarów działań zapobiegających drastycznej obniżce
wielkości zasobów pracy. Drugim – i jak się wydaje wciąż kluczowym – jest kwestia aktywizacji zawodowej.
Warto zauważyć, że nawet jeśli bardzo często modyfikowane od strony metodologicznej wskaźniki aktywności zawodowej rzeczywiście pokazują poprawę sytuacji w Polsce (Wykres 2.10), to nie wynika ona ze
zmniejszania się luki między aktywnością kobiet i mężczyzn, która wynosi około 15 punktów procentowych
i praktycznie nie zmienia się od ponad dwudziestu lat.
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Na tle krajów europejskich w Polsce odsetek osób w wieku produkcyjnym nieaktywnych zawodowo nadal
jest stosunkowo wysoki. Różnica wynika przede wszystkim z szybkiej dezaktywizacji zawodowej kobiet
i mężczyzn po 50 roku życia – dysparytet aktywności zawodowej osób w wieku 25–49 praktycznie nie występuje (Wykres 2.13). Ten ostatni wniosek jest jednak pewnym uproszczeniem, ponieważ średnia aktywności
zawodowej w tym przedziale wieku w Polsce na poziomie krajów „starej” UE wynika z większego zaangażowania w pracę mężczyzn i mniejszego kobiet. Szczegółowo pokazuje to Wykres 2.14. Dezaktywizacja
zawodowa kobiet przed 30. rokiem życia w Polsce jest wyraźnie większa, a między 30. i 40. rokiem życia
nieznacznie większa. Kobiety czterdziestoparoletnie cechuje zaś nawet niższa dezaktywizacja niż średnio
w krajach UE-15. Luka pojawia się ponownie dopiero po 50. roku życia, a największa jest po 60. roku życia
ze względu na wyższy w zachodniej Europie wiek emerytalny. Większy odsetek nieaktywnych zawodowo
najmłodszych kobiet wynika w znacznej mierze z wysokiego na tle UE zaangażowania w studia, jednak różnica w wieku 25–39 wskazuje już raczej na trudności w znalezieniu odpowiedniej opieki nad dziećmi, która
pozwala łączyć pracę z macierzyństwem, oraz na trudności w podejmowaniu przez matki z małymi dziećmi
pracy na niepełny etat (Wykres 2.15).
WYKRES 2.13. Odsetek osób nieaktywnych zawodowo
WYKRES 2.14. Odsetek kobiet nieaktywnych zawodowo
według wieku w Polsce i EU-15: pierwszy kwartał 2018 według wieku w Polsce i EU-15: pierwszy kwartał 2018

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu [lfsq_ipga].

Biorąc pod uwagę powyższe dane nie zaskakuje fakt, że działania zmierzające do zwiększenia poziomu
aktywności zawodowej są przedstawiane jako podstawowe remedium na niekorzystne zmiany demograficzne. Z dostępnych analiz wynika, że przez wprowadzenie na rynek pracy niewykorzystywanych
obecnie zasobów możliwe byłoby zwiększenie podaży pracy o około 9% – czyli o około 2 mln osób.
W skład tej grupy wchodziłyby przede wszystkim: osoby uczące się i pracujące, osoby opiekujące
się innymi członkami rodziny (w tym dziećmi), osoby wskazujące zły stan zdrowia jako główną przyczynę nieaktywności oraz wreszcie osoby zdolne do pracy, ale pobierające świadczenia emerytalne
(Tyrowicz 2017).
Jednym ze sposobów zwiększenia aktywności zawodowej jest oferta pracy w niepełnym wymiarze godzin.
Taka propozycja może być szczególnie atrakcyjna nie tylko dla młodych matek, lecz także dla osób starszych czy studentów. W Polsce zatrudnienie na niepełny etat jest zjawiskiem stosunkowo rzadkim (Wykres
2.15), choć nie jest to wyłącznie nasza specyfika – niewielki odsetek zatrudnionych na część etatu jest
charakterystyczny dla całego regionu. Wskazuje to na różnice kulturowe, a kolejność krajów na wykresie odpowiada mniej więcej temu, jak długo na danym terenie miała szansę rozwijać się gospodarka
rynkowa (choć jest także pochodną specyfiki rozwoju instytucji rynku pracy – por. przykład Holandii).
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W Holandii czy Szwajcarii pracownicy częściej skłonni są zrezygnować z części dochodu na rzecz czasu
wolnego lub innej pracy, a pracodawcy są bardziej wyrozumiali dla tych potrzeb i chętniej podejmują trud
zorganizowania obsługi stanowiska pełnoetatowego za pomocą dwóch lub więcej zmienników.
WYKRES 2.15. Odsetek pracowników w wieku 20-64 lat zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin: czwarty

kwartał 2017

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu [lfsi_pt_q].

Istotnym pozytywnym trendem w odniesieniu do jakości zasobów pracy w Polsce jest zmiana struktury
wykształcenia. Na początku obecnego stulecia więcej było na rynku pracy Polaków z wykształceniem podstawowym niż wyższym. Dominowali zaś pracownicy z wykształceniem średnim. Ta sytuacja zmieniała się
z każdym kolejnym rokiem na korzyść wykształcenia wyższego, a na wyraźną niekorzyść podstawowego.
W 2017 roku udział pracowników z wykształceniem podstawowym spadł poniżej 5% (Wykres 2.16). Trend
ten z pewnością będzie kontynuowany, ponieważ w pokoleniu trzydziestolatków odsetek osób z wyższym
wykształceniem przekracza 40%, a w przypadku kobiet sięga nawet 50%. Niewykluczone, że liczba pracujących z wyższym i średnim wykształceniem w ciągu najbliższych kilkunastu lat zrówna się, ponieważ
wyższe wykształcenie skłania do wydłużania okresu aktywności zawodowej i lepiej wykształceni będą przeważać w starszych, liczniejszych rocznikach. Niepokojącym faktem, jeśli chodzi o strukturę wykształcenia
Polaków obecnych na rynku pracy, jest narastająca różnica pod względem odsetka osób, które zdobyły
wyższe wykształcenie pomiędzy kobietami i mężczyznami (Wykres 2.17). Na początku wieku udział kobiet
z wyższym wykształceniem był 1,4 razy większy (różnica 4,4 punktów procentowych), a najnowsze dane za
1Q2018 wskazują na różnicę 1,7-krotną (18 punktów procentowych).
WYKRES 2.16. Siła robocza według wykształcenia

WYKRES 2.17. Udział osób z wykształceniem wyższym

pierwszy kwartał 2000 –pierwszy kwartał 2018

w sile roboczej: pierwszy kwartał 2000 – pierwszy
kwartał 2018

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu [lfsi_educ_q, une_educ_q].
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Aktywność zawodowa wykazuje relatywnie silne zróżnicowanie regionalne (Mapa 2.1), przy czym najwyższy poziom aktywności zawodowej notowany jest w województwach mazowieckim, łódzkim, wielkopolskim
oraz pomorskim. Rozkład ten nie jest przypadkowy i w dużej mierze odpowiada strukturze osiedleńczej
Polski: wyższe współczynniki aktywności zawodowej występują w tych województwach, gdzie zlokalizowane są duże aglomeracje z relatywnie sprawnie działającymi rynkami pracy, tereny słabiej zurbanizowane
nie sprzyjają aktywizacji zawodowej.
MAPA 2.1. Współczynnik aktywności zawodowej w grupie 15-64 w 2017 roku (dane w %)
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Legenda
65.60 - 66.41
66.41 - 67.22
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat [lfst_r_lfp2actrt].

PRACUJĄCY
Przez większą część ostatniego dwudziestolecia, wobec niewielkiej zmiany liczby osób w wieku produkcyjnym i aktywności zawodowej, liczba zatrudnionych (Wykres 2.9 i Wykres 2.10) ewoluowała przede
wszystkim w wyniku zmian liczby bezrobotnych (por. niżej). W ostatnich latach, dzięki bezprecedensowemu
spadkowi stopy bezrobocia oraz wzrostowi aktywności zawodowej, która osiągnęła rekordową wartość,
stopa zatrudnienia wzrosła do najwyższych notowanych poziomów (Wykres 2.18). Stopa zatrudnienia
kobiet jest o około 12–13 punktów procentowych mniejsza i różnica ta, tak jak w przypadku aktywności
zawodowej, jest dość stabilna w czasie.
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WYKRES 2.18. Stopa zatrudnienia kobiet i mężczyzn

WYKRES 2.19. Struktura kwartalnych zmian populacji

1999-2017 (dane w %)

zatrudnionych ze względu na powody odejścia lub
powrotu do pracy: pierwszy kwartał 2015 –
czwarty kwartał 2017

Źródło: Eurostat [lfst_r_lfe2emprc].

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu
[lfsi_long_q].

Zatrudnienie w Polsce charakteryzuje się wysoką sezonowością (Wykres 2.19). Dobrze obrazują to dane
odnoszące się do ostatnich kilku lat: pierwszy kwartał zawsze cechuje się spadkiem zatrudnienia (i zwiększeniem napływu do zasobu bezrobotnych), a drugi (i zwykle trzeci) silnym wzrostem. W czwartym kwartale
z reguły następuje niewielki spadek zatrudnienia. W konsekwencji zatrudnienie w miesiącach zimowych jest
o około 300–400 tys. osób niższe niż w letnich. Kwartalne zmiany zatrudnienia mogą wynikać z czterech źródeł. Po pierwsze ze znalezienia pracy przez osoby bezrobotne. W skali kwartału było to około 100–200 tys.
osób rocznie, więcej w kwartałach letnich niż zimowych. Liczba ta wykazuje tendencję spadkową w miarę
wyczerpywania się zasobu osób bezrobotnych w ostatnich latach. Po drugie, może nastąpić aktywizacja
osób, które wcześniej wycofały się z życia zawodowego i mogą wrócić do pracy. Taka sytuacja spotyka
około 150–200 tys. osób co kwartał. Po trzecie, pewna grupa osób może utracić pracę. Dotyczy to w skali
kwartału około 80–150 tys. osób. Liczba ta wykazuje bardzo silne zróżnicowanie sezonowe i charakteryzuje
się tendencją spadkową, jeszcze pięć lat temu liczba osób tracących pracę z tego powodu w zimowych
kwartałach sięgała około 300 tys. Po czwarte osoby wcześniej zatrudnione mogą zrezygnować całkowicie
z działalności zawodowej. Dotyczy to około 200–250 tys. osób rocznie i podobnie jak w przypadku zjawiska
aktywizacji zawodowej nie obserwujemy tu ani dużych wahań sezonowych, ani wyraźnego trendu. Można
się spodziewać, że te prawidłowości – będące w dużej mierze pochodną struktury polskiej gospodarki –
będą uwidaczniały się również w odniesieniu do zatrudnienia cudzoziemców w Polsce.
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MAPA 2.2. Wskaźnik zatrudnienia w grupie 15-64 w 2017 roku (dane w %)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat [lfst_r_lfe2emprc].

Podobnie jak to miało miejsce w przypadku aktywności zawodowej, zatrudnienie w Polsce jest relatywnie silnie zróżnicowane regionalnie (Mapa 2.2), z wyraźnie wyższym poziomem wskaźników zatrudnienia
w województwach mazowieckim, łódzkim, wielkopolskim i pomorskim. I podobnie jak poprzednio różnice
te można wyjaśniać w odniesieniu do zarówno zróżnicowania sieci osiedleńczej, jak i struktury gospodarki,
czyli czynników odpowiedzialnych za efektywność lokalnych i regionalnych rynków pracy.

BEZROBOTNI
Stopa bezrobocia według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) (Wykres 2.20) wynosiła pod
koniec 2017 roku 4,6%, podczas gdy pięć lat temu było to 10%, a piętnaście lat temu – 20%. Jest to pochodną
tego, że liczba bezrobotnych spadła z rekordowych 3289 tys. w trzecim kwartale 2002 roku do 639 tys.
w pierwszym kwartale 2018 roku, czyli o 2,6 mln osób. Tak znacząca poprawa wynikała z szeregu czynników, m.in. dobrej koniunktury gospodarczej, poprawy infrastruktury transportowej, migracji wewnętrznej
i zewnętrznej2, ale także ze zmiany pokoleniowej, jaka się dokonała na polskim rynku pracy.

2

Jako że wykracza to poza ramy tematyczne niniejszego raportu, nie poddajemy tutaj pod dyskusję pytania, na ile korzystne zmiany
na polskim rynku pracy mogą i powinny być przypisywane migracjom zarobkowym obywateli Polski. Dostępne analizy wskazują,
że wpływ ten nie był ani oczywisty, ani bardzo silny, a wyraźne zmniejszenie poziomu bezrobocia należałoby raczej przypisywać
czynnikom o charakterze wewnętrznym (Holland i inni 2011; Kaczmarczyk 2018).
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WYKRES 2.20. Bezrobocie w Polsce, 2000-2017 (dane kwartalne)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu [lfsi_educ_q].

Spadek stopy bezrobocia nastąpił we wszystkich regionach Polski, co nie zmienia faktu, że stopa bezrobocia
pozostaje najsilniej zróżnicowanym regionalnie parametrem rynku pracy. Jak pokazuje Mapa 2.3, najwyższy
poziom bezrobocia utrzymuje się w południowo-wschodniej części kraju (z wciąż dość wysokim poziomem
w województwie podkarpackim) oraz w województwie warmińsko-mazurskim.
MAPA 2.3. Stopa bezrobocia według BAEL w grupie 20-64 w 2017 roku (dane w %)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat [lfst_r_lfu3rt].

Procesy, które doprowadziły do spadku poziomu bezrobocia przebiegały jednak różnie w zależności
od regionu. Największy względny spadek (Wykres 2.21) odnotowały województwa zachodnie, które w ciągu
15 lat z najbardziej dotkniętych bezrobociem zamieniły się w średnio lub najmniej dotknięte tym zjawiskiem.
Szczególnie uderzający jest przypadek województwa lubuskiego, gdzie bezrobocie z drugiego najwyższego
w Polsce stało się drugim najniższym. Odmiennie rzecz miała się w województwach Polski południowo-wschodniej. Tam poziom bezrobocia, choć wysoki jak na dzisiejsze standardy, plasował się poniżej krajowej
średniej, ale nie poprawił się w takim stopniu, jak w innych częściach kraju. Tu najbardziej jaskrawym przypadkiem jest województwo podkarpackie, które w 2004 roku było drugie pod względem najniższej stopy
bezrobocia, a w 2017 roku otwierało listę województw z najwyższym poziomem bezrobocia.
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WYKRES 2.21. Względna zmiana stopy bezrobocia, 2004-2017

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat [lfst_r_lfu3rt].

Wreszcie, według danych BAEL w ciągu ostatnich 15 lat doszło w Polsce do znaczącego spadku udziału osób
długotrwale bezrobotnych w całkowitym bezrobociu (Wykres 2.22), a typowy bezrobotny to osoba, która
właśnie straciła pracę i niedługo znajdzie nową. Potencjał do dalszego zmniejszenia poziomu bezrobocia
strukturalnego na pewno jeszcze istnieje, jednak już w tej chwili niewiele brakuje Polsce pod tym względem
do osiągnięcia poziomu charakterystycznego dla krajów o dynamicznie funkcjonujących rynkach pracy jak
Dania czy Wielka Brytania.
WYKRES 2.22. Odsetek długotrwale bezrobotnych w wybranych krajach europejskich (w % ogółu bezrobotnych)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu [lfsq_upgal].

PŁACE I KOSZTY PRACY
W 2004 roku przeciętny całkowity koszt zatrudnienia pracownika w Polsce wynosił 4,7 euro za godzinę.
Od tego czasu suma ta uległa podwojeniu (Wykres 2.23). Przeciętne wynagrodzenie wzrosło od wejścia
Polski do UE w podobnej proporcji – 1,86 razy.

Imigranci w Polsce w kontekście uproszczonej procedury zatrudniania cudzoziemców

17

WYKRES 2.23. Godzinowe średnie koszty pracy w 2017 roku (w EUR)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu [lc_lci_lev].

O skali zmian na polskim rynku pracy przekonuje właśnie proces wzrostu poziomu wynagrodzeń (a także
pozapłacowych kosztów pracy), jako że wzrost zanotowany w Polsce był jednym z najwyższych zanotowanych w krajach UE (Wykres 2.24).
WYKRES 2.24. Zmiana godzinowych średnich kosztów pracy w euro w latach 2004-2017

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu [lc_lci_lev].

Wzrost kosztów pracy dla pracowników oznaczał podniesienie zarobków i standardu życia, ale dla pracodawców stanowił wyzwanie. Jego skala była różna w poszczególnych branżach (Wykres 2.25). Największy
wzrost odnotowano w opiece zdrowotnej oraz w budownictwie, najmniejszy – w branży edukacyjnej, natomiast skala tych wzrostów była istotna niezależnie od analizowanego sektora (od 62 do niemal 110%).
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WYKRES 2.25. Zmiana jednostkowych kosztów pracy w Polsce w poszczególnych branżach w latach 2004-2017

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu [lc_lci_lev].

Podobnie jak to miało miejsce w przypadku innych parametrów rynku pracy, także przeciętna płaca wykazuje duże zróżnicowanie regionalne w Polsce (Mapa 2.4). Wyraźnie najwyższa jest obecnie średnia płaca
w województwie mazowieckim, najniższe wartości wykazują regiony na wschodzie Polski oraz województwo kujawsko-pomorskie.
MAPA 2.4. Przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2018

4948
4188
4591
4372

4277

5973

4469

4514

4416
4347

4986
4335

4562
4811
4796

4244

Legenda
4188 - 4367
4367 - 4545
4545 - 4724
4724 - 4902
4902 - 5081
5081 - 5259
5259 - 5438
5438 - 5616
5616 - 5795
5795 - 5973

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL.

Dysproporcje regionalne widoczne już na poziomie województw ulegają silnemu wzmocnieniu po przeniesieniu analizy na poziom powiatów. Można wskazać wiele powiatów, gdzie przeciętne wynagrodzenie za 2017
rok nie przekraczało 3300 zł (w szczególności w Polsce południowo-wschodniej), podczas gdy w Warszawie
oraz w trzech powiatach goszczących na swoim terenie duże zakłady przemysłowe sięgało 6000 zł.
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WOLNE MIEJSCA PRACY
Jak wskazywano w poprzednich częściach, ostatnie lata to faza powolnego, ale względnie stałego wzrostu liczby
osób pracujących, co – przynajmniej do pewnego stopnia – pozwalało kompensować wpływ negatywnych
zmian demograficznych, które już zaznaczyły się w przypadku populacji osób w wieku 15–64. W powiązaniu
z utrzymującą się dobrą koniunkturą gospodarczą i wysokim poziomem pracochłonności polskiej gospodarki
oznaczać to jednak musiało pojawienie się problemów z zapewnieniem odpowiedniej podaży pracy. Dzieje
się tak pomimo wzrostu skali zatrudnienia (por. powyżej) a także tego, że rośnie stopniowo znaczenie stałych
umów o pracę przy spadku znaczenia kontraktów terminowych (Jabłonowski i inni 2017).
Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) liczba dostępnych miejsc pracy
rośnie niezmiennie od 2011 roku, tj. od momentu, gdy gospodarka globalna zaczęła wychodzić z fazy kryzysu,
co przełożyło się także na sytuację polskich przedsiębiorstw. O ile w styczniu 2011 roku liczba ofert zarejestrowanych w urzędach pracy wynosiła około 60 tys., o tyle w pierwszym kwartale 2017 roku wartość ta zbliżyła się
do 160 tys. Pewna część tych ofert odnosiła się do subsydiowanych miejsc pracy, ale nawet z uwzględnieniem
tego faktu liczba miejsc niesubsydiowanych przekroczyła 120 tys. (Jabłonowski i inni 2017). Jeśli weźmiemy pod
uwagę, że jedynie część ofert pracy dociera do rejestrów służb zatrudnienia, jest to wyraźny sygnał wskazujący
na rosnącą presję niewystarczającej podaży pracy, a wszystkie dostępne badania planów zatrudnieniowych pracodawców wskazują, że w najbliższym czasie tendencja ta będzie się jedynie nasilać.
Niezaspokojony popyt na pracę jest silnie zróżnicowany sektorowo. Wykres 2.26 wyraźnie wskazuje,
że sytuacja ta dotyczy w mniejszym stopniu pracowników administracji publicznej i szeroko rozumianych
usług publicznych, w drastycznie większym zaś – sfery rynkowej. Co ciekawe, potrzeby zatrudnieniowe
odnoszą się do pracowników zarówno o wysokich (usługi biznesowe, IT), jak i niskich kwalifikacjach (budownictwo, handel, transport, gastronomia).
WYKRES 2.26. Udział wolnych miejsc pracy wśród całkowitej liczby miejsc pracy w poszczególnych branżach,

pierwszy kwartał 2018

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu [jvs_q_nace2].

***
Analiza sytuacji na polskim rynku pracy wskazuje, że zmiany na nim zachodzące wyraźnie nie nadążały za
bardzo dynamicznymi procesami całej gospodarki. W większości obszarów następowała powolna poprawa
sytuacji, jednak zdarzały się epizody regresu i to trwającego nieraz kilka lat. Dopiero ostatnich pięć lat przyniosło istotną poprawę szeregu kluczowych wskaźników, co w szczególności dotyczy poziomu bezrobocia i stopy
aktywności zawodowej. Ten ostatni okres to także faza, w której ujawniły się – po raz pierwszy na taką skalę
– niedobory podaży pracy. Biorąc pod uwagę trendy demograficzne może być to tendencja trwała.
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2.3 Cudzoziemcy na polskim rynku pracy – stan wiedzy
i znaczenie procedury uproszczonej
Polska bywa określana jako tradycyjny kraj emigracji i jest to z pewnością uzasadnione, jeśli weźmiemy pod
uwagę fakt, że od wielu dekad (a może i stuleci) Polacy należą do najbardziej mobilnych nacji. W tym ostatnim
względzie istotną cezurę stanowiło bez wątpienia przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, które dało nowy
impuls do mobilności zarobkowej Polaków, którzy na masową skalę włączyli się w europejski rynek pracy.
Na tym tle napływ imigrantów do do naszego kraju trudno byłoby uznać za masowy proces ludnościowy.
Przede wszystkim, Polska przez wiele lat okresu powojennego była w zasadzie zamknięta dla przybyszów
z zewnątrz (z wyjątkiem grup imigranckich z krajów byłego bloku wschodniego). Po drugie, uwarunkowania
ekonomiczne wynikające z poziomu rozwoju gospodarczego sprawiały – i zapewne wciąż sprawiają – że nie
była postrzegana jako kraj atrakcyjny dla potencjalnych imigrantów. Tym niemniej, zmiana systemowa przyniosła pewną transformację i w tym względzie. Po 1990 roku w Polsce pojawiły się w zasadzie wszystkie
typy imigrantów: od uchodźców i poszukiwaczy azylu, poprzez przygranicznych handlarzy i migrantów
cyrkulacyjnych poszukujących krótkookresowego zatrudnienia, pracowników sezonowych, migrantów
osiedleńczych aż po wysoko wykwalifikowanych pracowników korporacji transnarodowych. Niezależnie
od tego, że uczestnictwo w strukturach UE stworzyło dobry grunt dla procesów rozwojowych w Polsce
i pozwoliło stopniowo zmniejszać różnice płacowe/dochodowe w relacji do krajów zachodnioeuropejskich,
to do niedawna trudno byłoby uznawać, że procesy imigracyjne przybrały masowe – tj. porównywalne do
tych obserwowanych w krajach zachodniej Europy – rozmiary. W tym kontekście celem niniejszego podrozdziału jest zebranie podstawowych informacji na temat przeszłości i teraźniejszości imigracji do Polski, co
stanie się tłem do rozważań prezentowanych w kolejnych rozdziałach tego raportu.
W debacie publicznej na temat polityki imigracyjnej Polski pojawia się postulat, by korzystać w tej mierze
z doświadczeń państw zachodnioeuropejskich, a nawet pozaeuropejskich. Postulat ten jest zasadny, gdyż
zawsze, planując implementację polityki publicznej, warto odwołać się do innych podobnych przypadków, by
nie popełniać tych samych błędów. Wydaje się jednak, że każda tego typu próba powinna być poprzedzona
wnikliwą analizą sytuacji Polski i ustaleniem, na ile nasze doświadczenie imigracyjne jest jedynie potwierdzeniem pewnego ogólnego wzorca, a na ile ma charakter szczególny/specyficzny.
Zgodnie z koncepcją przejścia migracyjnego (Okólski 2012) możliwe jest wyróżnienie pewnego ogólnego
wzorca zmiany statusu migracyjnego danego kraju: od kraju emigracji netto (co zwykle wynikało ze zmian
demograficznych) do kraju imigracji netto (co z kolei wynika ze zróżnicowania społeczno-ekonomicznego
w skali globalnej, ale także rosnącej segmentacji rynków pracy w krajach wysoko rozwiniętych). W kontekście
europejskim można wskazać kraje lokujące się w różnych miejscach tego przejścia/cyklu: kraje zachodniej
Europy, które stały się krajami napływu netto na początku lub w połowie XX wieku, kraje Południa Europy,
które gwałtownie zmieniły swój status migracyjny w latach 90. zeszłego wieku i na początku obecnego
stulecia oraz kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w przypadku których to przejście wciąż się nie dokonało.
Polskę – do niedawna w sposób jednoznaczny – można by umieścić w tej ostatniej kategorii. Wiąże się
z tym istotna obserwacja, że dzieli ona wyzwania z innymi krajami naszej części świata, w szczególności zaś
największym wyzwaniem pozostaje ujemny bilans migracyjny, który w powiązaniu z dramatycznie pogarszającymi się perspektywami demograficznymi sprawia, że w długim okresie zagrożony staje się dobrostan
i spójność społeczeństw. Ze względu na skalę zjawisk migracyjnych współczesną historię imigracyjną Polski
warto podzielić na dwie części – tę odnoszącą się do sytuacji przed i po roku 2014.
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IMIGRACJA DO POLSKI PRZED 2014 ROKIEM
Imigrację do Polski w pierwszej fazie transformacji systemowej, i w rzeczy samej aż do 2014 roku, można
scharakteryzować, odwołując się do kilku cech wyróżniających ją na tle napływu do innych krajów (w tym:
krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej) (Górny 2017b). Po pierwsze, skala napływu do Polski
– i w związku z tym również wielkość zasobu imigracyjnego – była przed rokiem 2014 (bardzo) niska. O zasobie imigrantów przebywających w omawianym okresie w Polsce mówi Narodowy Spis Powszechny (NSP)
z 2011 roku oraz, w mniej wiarygodny sposób, Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności. Według danych
NSP 2011 w momencie spisu w Polsce przebywało około 55 tys. osób, które były stałymi mieszkańcami
(ludność de facto), lecz nie posiadały polskiego (ani podwójnego, to znaczy polskiego i obcego) obywatelstwa. Stanowiło to zaledwie 0,1% stałych mieszkańców, co pod względem skali imigracji sytuowało Polskę
na jednym z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej. Spośród tych ponad 55 tys. około 24% stanowili obywatele Ukrainy będący jednocześnie najważniejszą grupą imigrancką3. W momencie NSP 2011 przebywało
w Polsce także 56,3 tys. imigrantów czasowych, z czego ponad 29 tys. mieszkało co najmniej przez rok
(a 40,1 tys. co najmniej trzy miesiące). Szacunki BAEL ze zbliżonego okresu wskazywały na obecność około
40–45 tys. osób w wieku 15 lat i więcej, ale jasne jest, że ze względu na metodę doboru próby wyniki te były
istotnie niedoszacowane. Wreszcie, dane na temat napływu do Polski (strumienia) bazujące na centralnym
rejestrze PESEL wskazywały, że w latach 2001–2010 na pobyt stały zarejestrowało się nieco ponad 110 tys.
osób (większość z nich pochodziła z krajów UE). Dobrym podsumowaniem tego stanu rzeczy są dane Urzędu
do Spraw Cudzoziemców, według których na koniec 2013 roku zaledwie nieco ponad 120 tys. cudzoziemców posiadało ważne karty pobytu (w większości dotyczące możliwości zamieszkania na czas oznaczony).
Po drugie, Polska była atrakcyjna dla przedstawicieli jedynie kilku grup narodowościowych, z wyraźnym
wskazaniem na obywateli krajów byłego ZSRR (Ukraińcy, Białorusini) oraz wybranych krajów azjatyckich
(Wietnamczycy, Chińczycy). Pomijając obywateli krajów UE, którzy od akcesji Polski do struktur unijnych
korzystają ze swobód dostępnych dla obywateli Polski, kluczową rolę tradycyjnie odgrywali Ukraińcy mający
duże udziały w przypadku zarówno kategorii pobytowych, jak i tych odnoszących się do rynku pracy.
Po trzecie, cechą wyróżniającą Polskę na tle innych krajów europejskich był jednoznacznie czasowy czy
wręcz cyrkulacyjny charakter mobilności przybywających do naszego kraju cudzoziemców, zwłaszcza tych
pochodzących z krajów byłego ZSRR. Sytuacja ta to nie tylko pochodna regulacji prawnych (relatywnie liberalnych, jeśli chodzi o wjazd i podejmowanie pracy, o wiele bardziej restrykcyjnych w odniesieniu do kwestii
osiedlenia), lecz także faktu, że dominująca grupa cudzoziemców w Polsce to imigranci zarobkowi (por. Górny
i inni 2010). Górny (2017a) pokazała też wyraźnie, że cechą imigracji do Polski przez długie lata była nie tylko
ograniczona skala osiedlania się cudzoziemców, ale również zróżnicowanie wewnątrz kategorii migrantów
czasowych, m.in. pod względem liczby lat od pierwszego przyjazdu do Polski, częstotliwości przyjazdów
i średniego czasu pobytu.
Po czwarte, cechą imigracji do Polski był (i nadal jest) jej w pewnej mierze nieudokumentowany charakter, który jednak różni się od zjawisk obserwowanych w wielu innych krajach. Regulacje prawne sprawiają,
że relatywnie łatwy jest wjazd do kraju, a przede wszystkim uzyskanie dokumentu uprawniającego do podjęcia pracy (zwłaszcza w systemie uproszczonym – por. poniżej), co z kolei ułatwia uzyskanie dokumentu
umożliwiającego legalny wjazd. Inną kwestią jest jednak sfera legalności zatrudnienia, o czym świadczy
choćby utrzymująca się przez lata na bardzo niskim poziomie liczba cudzoziemców zarejestrowanych w ZUS.

3
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Pomijając obywateli krajów UE, kolejne ważne kraje to Rosja (8%), Białoruś (7%) i Wietnam (5%).
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Jeszcze w roku 2014 było to tylko około 106–124 tys. Nawet jeżeli uznamy, że za tak niską liczbą stoi dominacja umów o dzieło jako formalnej podstawy zatrudniania cudzoziemców w Polsce (zwłaszcza w ramach
procedury uproszczonej), to liczbę tę należy uznać za niską.
Po piąte, do niedawna imigranci w Polsce skupiali się w kilku zaledwie wybranych regionach, a nawet lokalizacjach, z Warszawą i województwem mazowieckim jako kluczowymi celami migracyjnymi. Według danych
spisowych Mazowsze skupiało 31% wszystkich cudzoziemców zarejestrowanych w Spisie, w tym prawe trzy
czwarte obywateli Wietnamu obecnych w Polsce i około jednej trzeciej obywateli Ukrainy i Rosji. W oczywisty sposób jest to warunkowane cechami lokalnych i regionalnych rynków pracy oraz strukturą gospodarki
(np. znaczenie sfery usług, w tym handlu) (Górny i inni 2010).
Możliwe jest wskazanie kilku czynników, które powodowały, że Polska przez bardzo długi czas nie doświadczała imigracji. W pierwszej kolejności decydowała o tym niska atrakcyjność naszego kraju jako miejsca
docelowego dla migrantów, co wynikało z relatywnie niskich płac, poziomu życia, dostępu do usług publicznych (także tych związanych wprost z polityką imigracyjną, np. możliwości nauki języka polskiego, wsparcia
procesu integracji), niskiego poziomu świadczeń społecznych i braku (w praktyce) polityki integracyjnej,
słabości gospodarki etnicznej (albo jej silnie ograniczonego charakteru), co przenosiło się na niski poziom
popytu endogenicznego. Po drugie, duże znaczenie miała niska (relatywna) atrakcyjność rynku edukacyjnego, co wynika z względnie niskiej jakości polskiej nauki i polskich uczelni (co najwyraźniej uwidacznia się
na poziomie rankingów międzynarodowych), ograniczonej oferty anglojęzycznej i małego zasięgu języka
polskiego jako sposobu komunikacji. Wreszcie, jest to pochodna charakteru procesów demograficznych
w naszej części świata. Co prawda proces starzenia się demograficznego przebiega tutaj nad wyraz dynamicznie, ale za sprawą pokolenia „baby boomu” jego skutki są przesunięte w czasie. W związku z tym
do niedawna rynki pracy nie generowały silnego popytu na pracę cudzoziemców.

POLSKA JAKO KRAJ IMIGRACJI? NAPŁYW CUDZOZIEMCÓW PO 2014 ROKU
Sytuacja opisana w poprzedniej sekcji zmieniła się radykalnie po 2014 roku, czyli od momentu wybuchu
konfliktu zbrojnego we wschodniej części Ukrainy. Nie bez znaczenia dla zwiększenia migracji do Polski było
też zapewne wejście w życie nowych regulacji w 2014 roku – nowej ustawy o cudzoziemcach4 zawierającej pewne ułatwienia w zakresie legalizacji pobytu w Polsce, zwłaszcza dla osób polskiego pochodzenia.
Wzrost skali napływu potwierdzają w zasadzie wszystkie dane opisujące obecność cudzoziemców w Polsce,
w szczególności zaś te odnoszące się do dokumentów pobytowych oraz umożliwiających pracę w Polsce:
•• Liczba osób posiadających ważne dokumenty umożliwiające pobyt na terytorium RP (według danych
Urzędu do spraw Cudzoziemców) zwiększyła się z około 175 tys. w 2015 roku do 212 tys. w 2016,
266 tys. w 2017 i ponad 325 tys. na początku 2018 roku5. Olbrzymią część tej dynamiki zawdzięczamy
cudzoziemcom dysponującym prawem do pobytu czasowego, których udział wśród wszystkich posiadaczy kart pobytu w Polsce wzrósł z 27% w 2015 roku do 51% na początku 2018 roku.
•• Liczba zezwoleń na pracę wzrosła z 44 tys. w 2014 roku do 66 tys. w roku kolejnym (51% wzrost), 127 tys.
w roku 2016 (94%) i blisko 236 tys. w 2017 roku (85%). Trend ten był kontynuowany w 2018 roku,
gdy w ciągu zaledwie pierwszego półrocza wydano ponad 152 tys. zezwoleń na pracę (40% wzrost)
(MRPiPS 2018).

4

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach, Dz. U. z 2013 roku, poz. 1650.

5

Dane na dzień 1 stycznia 2018 roku.
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W obu opisywanych przypadkach za wyjątkową dynamikę zjawiska odpowiadali przede wszystkim obywatele Ukrainy – w przypadku kart pobytu ich udział wzrósł z 31% w 2013 roku do 45% w roku 2017;
w przypadku zezwoleń na pracę analogiczne udziały wyniosły odpowiednio 52% i 82%6.
Elementem opisywanych zmian jest także ewolucja znaczenia imigracji na poziomie regionalnym. O ile do
niedawna – jak zaznaczano powyżej – olbrzymia część imigracji skupiała się w województwie mazowieckim,
szczególnie zaś w Warszawie, po 2014 roku proces ten zaczyna się „rozlewać” po terytorium całego kraju.
Najlepiej można zobrazować to, posługując się danymi dotyczącymi zezwoleń na pracę (Mapa 2.5).
MAPA 2.5. Struktura regionalna wydanych zezwoleń na pracę, 2010 i 2017 (dane w %)
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Źródło: MRPiPS (2018: 2).

Z zaprezentowanych powyżej danych wynika, że województwo mazowieckie wciąż przyciąga dominującą
część cudzoziemskiej siły roboczej (32% zezwoleń na pracę w roku 2017), ale jego relatywne znaczenie
maleje na rzecz innych regionów (szczególnie: śląskie, małopolskie i wielkopolskie).
Powyżej przytoczono kilka argumentów, które mogą tłumaczyć, dlaczego skala napływu imigrantów przez
całe dziesięciolecia była bardzo niska. W tym momencie warto przywołać te elementy, które okazały się
decydujące w ostatnim okresie. To bez wątpienia położenie geograficzne i bliskość kulturowa z ważnymi
krajami emigracyjnymi (zwłaszcza Ukrainą), dobrze rozwinięte sieci powiązań migracyjnych (Ukraina,
Wietnam), czy wreszcie określone rozwiązania w sferze polityki migracyjnej. Na szczególną uwagę
– i komentarz – zasługuje ta ostatnia kwestia, a zwłaszcza tzw. procedura uproszczona, bowiem to ten
właśnie aspekt sprawił, że imigracja do Polski znalazła się w centrum zainteresowania badaczy migracyjnych
(por. m.in. OECD 2018).

6
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Warto podkreślić, że opisywane procesy nie stanowiły zmiany, a jedynie wzmocnienie trendu obserwowanego wcześniej, bowiem
już w latach 2002-2011 nastąpił 3,5-krotny wzrost liczby imigrantów z Ukrainy zarejestrowanych na pobyt stały w Polsce (Górny
i Kaczmarczyk 2018). Niezależnie od danych opisywanych powyżej zanotowano zmiany w odniesieniu do innych kategorii imigracyjnych, m.in. osób ubiegających się o ochronę międzynarodową (z 50 osób w 2013 roku do ponad 2,3 tys. osób) czy studentów
z Ukrainy (ponad 500% wzrost w latach 2010–2015).
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Choć już w 2006 roku wprowadzono przepisy upraszczające zatrudnianie cudzoziemców z krajów spoza UE
sąsiadujących z Polską, ale wyłącznie w rolnictwie, swoistym przełomem w sferze dopuszczania cudzoziemców do polskiego rynku pracy był rok 2007. Wtedy wprowadzono możliwość powierzania krótkoterminowej
pracy (przez trzy miesiące w ciągu sześciu miesięcy) we wszystkich sektorach gospodarki na podstawie
oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, bez obowiązku uzyskiwania
zezwolenia na pracę7. W 2007 roku nastąpiło też obniżenie kosztu procedury uzyskiwania zezwoleń na
pracę dla cudzoziemców, a w kolejnych latach wprowadzane były następne ułatwienia, m.in. rezygnacja
z wydawania przyrzeczeń poprzedzających wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca, rozszerzanie listy
przypadków, w których cudzoziemcy mogli podjąć pracę bez obowiązku ubiegania się o zezwolenie na pracę.
Najbardziej doniosłym w skutkach dla rynku pracy takim przypadkiem są właśnie oświadczenia, do końca
2017 roku rejestrowane bezpłatnie w powiatowych urzędach pracy, umożliwiające ubieganie się o wydanie
wizy w celu wykonywania pracy w Polsce. Wizy te wydawano na podstawie pisemnej (lecz nie wiążącej)
deklaracji polskiego pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy konkretnemu obcokrajowcowi. Lista państw,
których obywatele mogli być na tej podstawie zatrudniani, początkowo obejmowała Ukrainę, Rosję, Białoruś,
a w następnych latach rozszerzyła się o trzy kolejne kraje, tj. Gruzję, Mołdawię oraz Armenię. W 2008 roku
wydłużono dopuszczalny okres pracy na podstawie oświadczeń do sześciu miesięcy w ciągu 12 miesięcy.
Wprowadzona procedura, określana procedurą uproszczoną lub systemem oświadczeń, wynikała wprost
z niedostatków podaży pracy i problemów ze znalezieniem chętnych do podjęcia zatrudnienia pracowników
polskich, które ujawniły się w sektorze rolnym (konkretnie: w sadownictwie) i w tym kontekście może być stawiana obok wielu innych podobnych inicjatyw, poczynając od programu Bracero w Stanach Zjednoczonych,
a na licznych programach rekrutacyjnych wdrażanych przez kraje zachodnioeuropejskie w latach 50. i 60.
XX wieku kończąc. Podobnie jak i w innych przypadkach, tak i w Polsce pojawiły się wątpliwości odnośnie
do praktyki wykorzystywania programu, które skłoniły do modyfikacji pierwotnych reguł, m.in. w zakresie
opłat za rejestrację oświadczeń czy weryfikacji zamiaru zatrudniania cudzoziemców (zob. rozdz. 5).
W ciągu pierwszych pięciu lat obowiązywania procedury uproszczonej, tj. w okresie od sierpnia 2007 roku
do końca 2012 roku, złożono w powiatowych urzędach pracy ponad milion oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy obcokrajowcowi, a ich liczba systematycznie wzrastała, by tylko w 2013 roku osiągnąć poziom
236 tys. Prawdziwy przełom nastąpił jednak po roku 2014 (Wykres 2.27).

7

Procedura rejestracji oświadczeń została wprowadzona na mocy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
27 czerwca 2007 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, Dz.U. z 2007 roku, nr 120, poz 824.
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WYKRES 2.27. Liczba rejestrowanych oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi i dynamika zmian,

2007-2017

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MRPiPS.

Jak wynika z zaprezentowanych powyżej danych, w roku 2014 liczba zarejestrowanych oświadczeń wzrosła
o 64% w porównaniu do roku poprzedniego, a w kolejnym roku – o prawie 102%. W latach 2016 i 2017
dynamika wzrostu nieco spadła (odpowiednio 68% i 39%), ale liczby rejestrowanych oświadczeń przybrały
rekordowe wartości: w 2016 roku było to 1,3 mln, a w 2018 roku – ponad 1,8 mln dokumentów. Wartości
te – co warto podkreślić, rekordowe w skali całego globu, jeśli chodzi o napływ pracowników sezonowych
(por. OECD 2018) – wymagają jednak pewnego komentarza.
Po pierwsze, oświadczenie jako deklaracja woli nie niosło ze sobą żadnych negatywnych konsekwencji
w przypadku braku podjęcia pracy przez cudzoziemca czy niepowierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi przez deklarującego taki zamiar pracodawcę. W związku z tym powszechną praktyką było
rejestrowanie oświadczeń dla większej niż potrzebna liczby osób czy multiplikowanie oświadczeń dla jednej
osoby z uwagi na błędy popełnione przez jednego pracodawcę lub ze względu na rejestrację oświadczeń
dla jednego cudzoziemca przez różnych pracodawców, z których część ostatecznie nie powierzyła pracy
cudzoziemcowi. Niepożądaną, z perspektywy państwa, praktyką stało się też rejestrowanie oświadczeń
bez zamiaru zatrudnienia cudzoziemca, jedynie w celu ułatwienia mu uzyskania wiz lub dokumentów pobytowych, zwykle odpłatnie (por. Szulecka 2016a). Oznacza to, że liczba oświadczeń nie jest równoznaczna
z liczbą pracujących w Polsce pracowników sezonowych (zob. rozdz. 4 i 5). Po drugie, zastanawiając się nad
efektami napływu cudzoziemców dla polskiego rynku pracy, warto pamiętać, że olbrzymia część analizowanej kategorii to pracownicy tymczasowi, czyli zatrudnienie średnioroczne byłoby przeciętnie około połowę
niższe. Po trzecie wreszcie, zarejestrowane oświadczenie potwierdza jedynie prawo do wykonywania pracy
na rzecz pracodawcy, który takie oświadczenie zarejestrował, a nie oznacza legalności zatrudnienia.
Pierwszy z poruszonych powyżej problemów skłania do podjęcia prób oszacowania realnej skali napływu.
Podstawową, relatywnie prostą metodą, jest ocena, ilu było identyfikowalnych odbiorców oświadczeń. Tabela
2.1 wskazuje, że liczba ta była istotne niższa niż zbiór wszystkich zarejestrowanych dokumentów, pokazuje
ona dodatkowo, jak niewielka była liczba podmiotów rejestrujących oświadczenia. Druga metoda – bazująca
na wynikach badania sondażowego zrealizowanego wśród osób/podmiotów, które rejestrowały oświadczenia
o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, została opisana w dalszej części raportu (por. rozdz. 4).
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TABELA 2.1. Liczba rejestrowanych oświadczeń a liczba podmiotów i unikalnych oświadczeniobiorców
FIRMY/PODMIOTY APLIKUJĄCE

OŚWIADCZENIOBIORCY
(UNIKALNI)

LICZBA OŚWIADCZEŃ

2012

21 050

185 413

211 632

2013

19 040

156 619

194 658

ROK

2014

24 994

246 973

326 675

2015

43 010

497 024

718 802

2016

64 000

831 719

1 301 909

2017

80 432

1 100 015

1 817 945

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MRPiPS.

Obie metody prowadzą do zbliżonych wyników, istotnie korygując w dół wielkości pojawiające się w oficjalnych rejestrach, co jednak w żaden sposób nie podważa sformułowanego powyżej wniosku. W ciągu
minionych czterech lat Polska stała się – dość niespodziewanie – jednym z liderów w UE, jeśli chodzi
o napływ cudzoziemskiej siły roboczej, a system uproszczony powinien być postrzegany jako podstawowy
kanał dostępu do polskiego rynku pracy.
System ten jest jednoznacznie zdominowany przez pracowników z Ukrainy stanowiących w zależności od
roku od 91 do 94% wszystkich osób, dla których wystawiono oświadczenia. Podobnie jak ma to miejsce
w przypadku zezwoleń na pracę (Mapa 2.5), proces rejestrowania oświadczeń dokumentuje zjawisko rozlewania się imigracji po całym terytorium Polski: w 2013 roku na województwo mazowieckie przypadało
około połowy wszystkich oświadczeń, w 2017 roku udział ten spadł do około 23% (Mapa 2.6).
MAPA 2.6. Struktura regionalna rejestrowanych oświadczeń o zamiarze powierzenia zatrudnienia cudzoziemcowi,

2013 i 2017 (dane w %)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MRPiPS.
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Zmienia się także struktura sektorowa. Początkowo głównym sektorem zatrudnienia oświadczeniobiorców
było rolnictwo (co jest zrozumiałe, biorąc pod uwagę genezę procedury), ale znaczenie tego sektora zmieniło
się istotnie w ciągu minionych 10 lat. Co prawda skala oświadczeń rejestrowanych na potrzeby rolnictwa
wciąż jest bardzo duża (337 tys. w 2016, 306 tys. w 2017 roku), ale jednocześnie znaczenie innych obszarów
rynku pracy jest coraz większe (Wykres 2.28).
WYKRES 2.28. Struktura sektorowa rejestrowanych oświadczeń o zamiarze powierzenia zatrudnienia

cudzoziemcowi

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MRPiPS.

W 2017 roku udział rolnictwa spadł do zaledwie 17% (w 2015 roku wynosił jeszcze 35%), a największe
znaczenie miała kategoria objęta mianem „inne usługi”, w szczególności zaś tzw. działalność w zakresie
usług administrowania i działalność wspierająca (16% w 2015 roku, 39% w roku 2017). Pod tym zbiorczym
określeniem kryją się przede wszystkim agencje rekrutujące pracowników oraz agencje pracy tymczasowej.
Jest to zjawisko o niebagatelnym znaczeniu, bowiem to właśnie różnego typu podmioty zajmujące się pozyskiwaniem pracowników z zagranicy zdobyły w ostatnim czasie coraz większy wpływ na skalę i strukturę
imigracji do Polski. Świadomość tego, że stworzony ponad dekadę temu system uproszczony działa w sposób daleki od doskonałości (niemożność oceny realnej skali procesu, powszechne zjawisko multiplikowania
oświadczeń, brak kontroli nad procesem zatrudniania cudzoziemców) skłoniła resort pracy do podjęcia prac
nad jego reformą, która weszła w życie na początku 2018 roku8.
Od 1 stycznia 2018 roku uproszczony system dopuszczenia cudzoziemców do polskiego rynku pracy składa się
z dwóch elementów. Pierwszym z nich są tzw. nowe oświadczenia, które mogą być wydawane obywatelom tych
samych państw co w poprzednim systemie i umożliwiają pracę do 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy. Co istotne,
wprowadzono obowiązek informowania urzędów o fakcie podjęcia lub niepodjęcia pracy przez cudzoziemca oraz
zmodernizowano rejestr cudzoziemców pracujących w Polsce. Drugim elementem są zezwolenia na pracę sezonową, które dotyczą obywateli wszystkich państw trzecich i umożliwiają im pracę do dziewięciu miesięcy w roku
kalendarzowym, ale wyłącznie w sektorach uznanych na mocy rozporządzenia9 za sezonowe (przede wszystkim
rolnictwo, jak również wybrane sekcje związane z krótkoterminowym zakwaterowaniem i wyżywieniem).
8

System dopuszczania cudzoziemców do rynku pracy w Polsce został zmodyfikowany na podstawie nowelizacji Ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 2004 roku – zob. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1543).

9

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie podklas działalności według
Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz.U. z 2017 roku, poz.
2348 ze zm.)
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Za sprawą zmodernizowanego rejestru – analizę danych pochodzących z tego rejestru zawierają dalsze części raportu – dysponujemy już pierwszymi informacjami na temat funkcjonowania zreformowanego systemu
uproszczonego. Z danych MRPiPS (2018) wynika, że w pierwszej połowie 2018 roku z ponad 820 tys. wniosków o wpis oświadczenia do ewidencji około 756 tys. oświadczeń zostało wpisanych (dotyczyły 687 tys.
cudzoziemców i 49 tys. podmiotów/osób wydających oświadczenie). W wymiarze strukturalnym dominowali obywatele Ukrainy (92%) oraz zatrudnienie w województwie mazowieckim (15%). Zmieniła się nieco
struktura sektorowa, w przypadku której dominuje obecnie przetwórstwo przemysłowe (35%) oraz budownictwo (22%), a sektor obejmujący agencje pracy tymczasowej zarejestrował znacznie mniej oświadczeń
niż w roku poprzednim (16%). Niezależnie od starego-nowego systemu oświadczeń, w pierwszej połowie
2018 roku wydano również 58 tys. pozytywnych decyzji o udzieleniu zezwolenia na pracę sezonową (na
prawie 157 tys. złożonych wniosków dotyczących 147 tys. cudzoziemców i 17 tys. podmiotów, w przypadku
części decyzja może być odroczona w związku z późniejszym terminem podjęcia pracy). Większość z tych
pracowników posiadała już tytuł pobytowy w Polsce, a 98% z nich stanowili Ukraińcy. Zgodnie z oczekiwaniami, około połowa zezwoleń (wydanych) dotyczyła pracy w województwie mazowieckim, a dwie trzecie
z nich odnosiło się do pracy przy uprawie drzew i krzewów owocowych. Te sygnalne dane wskazują, że być
może skala zjawiska pracy sezonowej będzie miała w roku 2018 mniejszą skalę niż w 2017 roku, ale wciąż
będzie to zjawisko o potężnym jak na polskie doświadczenia rozmiarze.
Zjawisko zatrudnienia sezonowego nie wyczerpuje oczywiście tematu imigracji do Polski. Jest jednak wyraźnym symptomem wskazującym na stopniowe przekształcanie się statusu imigracyjnego naszego kraju. Ocena
stopnia zaawansowania tego procesu jest niezwykle trudna, biorąc pod uwagę tak charakter procesów
migracyjnych (zwłaszcza ich czasową formę), jak i słabość oficjalnych źródeł danych. Próbą wyjścia z tego
impasu jest zaprezentowana niedawno praca zrealizowana przez zespół Głównego Urzędu Statystycznego,
której celem było oszacowanie zasobu cudzoziemców przebywających w Polsce (GUS 2018)10. Wskazuje
ona, że w istocie doszło do przedefiniowania roli Polski na imigracyjnej mapie Europy. Z przedstawionych
szacunków wynika, że w 2015 roku liczba cudzoziemców w wieku 18 i więcej lat przebywających na terytorium Polski wynosiła około 508 tys. (od 369 do 724 tys. w 95% przedziale ufności), z czego zaledwie 39 tys.
znajdowało się w rejestrze osób zameldowanych na pobyt stały. W 2016 roku liczba ta była jeszcze większa
i wynosić miała 744 tys. (601 do 943 tys. w 95% przedziale ufności). Niezależnie od tego, czy szacunek
odnosi się do 2015 czy do 2016 roku, w grupie cudzoziemców jednoznacznie dominowali mężczyźni (67%
i 66%) oraz osoby w wieku produkcyjnym (96–97%). Badanie jednoznacznie potwierdziło kluczową rolę
województwa mazowieckiego (33–34%), a zwłaszcza Warszawy (22% wszystkich cudzoziemców w 2016
roku) jako centrum koncentracji cudzoziemców w Polsce (Mapa 2.7).

10

Pierwotnym celem analizy było oszacowanie zasobu cudzoziemców przebywających w Polsce czasowo, ale w praktyce okazało się to
bardzo trudne, więc szacunek dotyczy po prostu populacji cudzoziemców w naszym kraju. Dodatkowo, analiza ogranicza się do osób
w wieku 18 lat i więcej, czyli odpowiada przede wszystkim potrzebom badań rynku pracy.
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MAPA 2.7. Cudzoziemcy w wieku 18 i więcej lat przebywający w Polsce, według województw, 2016 (dane w %)
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Źródło: GUS (2018: 20-21).

Zgodnie z wcześniejszymi obserwacjami, również według badania GUS, wśród przebywających w Polsce
imigrantów dominują obywatele Ukrainy – według szacunków stanowili oni odpowiednio 56% i 61% wszystkich cudzoziemców przebywających w Polsce w 2015 i 2016 roku (kolejne ważne grupy w 2016 roku to
Białorusini (3,5%), Rosjanie (3,4%) i Wietnamczycy (1,6%)). Szczególny przypadek stanowi województwo
mazowieckie, gdyż w tym regionie relatywnie duże znaczenie mają imigranci z innych krajów, w tym coraz
bardziej widoczni w statystykach imigranci z Indii czy Nepalu. Co istotne, imigranci przebywający w Polsce
wyróżniają się bardzo pozytywnymi cechami z perspektywy ekonomicznych skutków migracji. Po pierwsze,
olbrzymia część z nich to osoby przebywające w Polsce czasowo – ponad 70% z nich spędziła w Polsce do
12 miesięcy. Po drugie, są dobrze lub bardzo dobrze wykształceni, z około 43% udziałem osób z wykształceniem średnim i 36% – z wykształceniem wyższym. Wreszcie, około 67% z przebywających w Polsce
cudzoziemców pracowało, a odsetek bezrobotnych wynosił zaledwie 4%11.
Przytaczane wyniki są z pewnością obarczone ryzykiem błędu, jako że i one bazują przede wszystkim
na wielce niedoskonałych danych rejestrowych, ale stanowią dobry kontekst do analiz prezentowanych
w kolejnych częściach tego raportu.

11

30

Badanie nie odnosi się do tej kwestii, ale biorąc pod uwagę strukturę wiekową analizowanej populacji, można przypuszczać, że relatywnie wysoki odsetek osób nieaktywnych zawodowo wynika z tego, że grupa ta obejmuje coraz liczniej w Polsce obecnych
studentów.
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3. Metodologia prac badawczych
i analitycznych
12

W opisywanym projekcie zastosowano triangulację ilościowych i jakościowych metod badawczych.
Wykorzystano w nim zarówno dane zastane (por. rozdz. 3.5), jak i wytworzono nowe dane w ramach prac
terenowych (rozdz. 3.1–3.4). Niniejszy rozdział stanowi przegląd metodologii zastosowanej we wszystkich
modułach badania obejmujących: ogólnopolskie badanie sondażowe przedsiębiorstw, badanie sondażowe
oświadczeniodawców, pogłębione badanie jakościowe pracodawców, pracowników i różnych grup aktorów
instytucjonalnych, badanie sondażowe Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ) oraz metodologię analizy
i weryfikacji danych rejestrowych.

3.1 Badanie przedsiębiorstw
Celem badania ogółu polskich przedsiębiorstw było określenie znaczenia cudzoziemskiej siły roboczej na
rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem procedury uproszczonej, a także porównanie wybranych cech
firm zatrudniających i niezatrudniających cudzoziemców. W związku z tym, że omawiane badanie miało
dostarczyć kontekstu dla korekty danych rejestrowych, dotyczyło ono zatrudnienia w dwóch momentach
czasu. Były to: rok 2016 – w celu uzyskania informacji o całorocznym zatrudnieniu, oraz moment badania
– w celu uzyskania informacji najbardziej bieżącej oraz odnoszącej się do konkretnego momentu w czasie.

METODA I PRZEBIEG BADANIA
Badanie zostało zrealizowane metodą sondażową z wykorzystaniem techniki wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI) na ogólnopolskiej losowej próbie 1614 przedsiębiorców w Polsce w okresie
od 1 września 2017 roku do 2 października 2017 roku. Wywiady trwały średnio około trzy minuty.
Kwestionariusz do badania służył zebraniu podstawowych informacji na temat wielkości zatrudnienia w firmie oraz liczby zatrudnionych cudzoziemców z uwzględnieniem obcokrajowców zatrudnionych w ramach
procedury uproszczonej, w momencie badania i w roku 2016. W wywiadach zadano także pytania o to,
czy firma współpracowała w momencie badania lub w przeszłości z usług agencji pracy tymczasowej.
Ostatnie pytania kwestionariusza dotyczyły tego, czy firma korzystała z usług powiatowych urzędów
pracy przy okazji poszukiwania pracowników w roku 2016. Zakres zebranych danych nie jest zatem szeroki,
ale pozwala na określenie skali zatrudnienia cudzoziemskiej siły roboczej w polskich przedsiębiorstwach.
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Podrozdziały 3.1 i 3.2 zostały opracowane przez Agatę Górny, podrozdział 3.3 przez Monikę Szulecką, podrozdział 3.4 przez Anetę
Stefańczyk, a podrozdział 3.5 przez Urszulę Siedlecką.
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PROCEDURA LOSOWANIA I PRÓBA
Operat do badania stanowiła baza adresowa firm będąca w posiadaniu wykonawcy, wykorzystywana w ogólnopolskich badaniach przedsiębiorstw. Jego przewaga nad REGONEM polegała na tym, że został on we
wcześniejszych badaniach zweryfikowany pod kątem nieaktywnych firm i błędnych adresów. Próba miała
charakter warstwowy. Poziomy warstwowania dotyczyły: wielkości przedsiębiorstwa (0–9, 10–50, 51–250,
powyżej 250 pracowników), regionu (centralny, wschodni, południowy, północny, północno-zachodni
i południowo-zachodni) oraz sektora. Wyróżniono sześć sektorów, które uwzględniono przy doborze próby:
•• rolnictwo (A)
•• przemysł (B, C, D)
•• budownictwo (F)
•• handel (G)
•• usługi rynkowe (E, H, I, J, K, L, M, N, R, S)
•• usługi nierynkowe (O, P, Q).
Rozkłady próby według warstw były równomierne. Jednak jeżeli chodzi o wielkości próby w poszczególnych
województwach, to były one stosunkowo zróżnicowane (Mapa 3.1).
MAPA 3.1. Rozkład próby według województw (dane w %)

6.0
2.6
4.1
2.8

4.8

15.9

10.8

2.1

5.2
3.7

11.8
2.2

5.2
5.2
7.7

3.8

Legenda
2.10 - 3.48
3.48 - 4.86
4.86 - 6.24
6.24 - 7.62
7.62 - 9.00
9.00 - 10.38
10.38 - 11.76
11.76 - 13.14
13.14 - 14.52
14.52 - 15.90

Źródło: Opracowanie własne.

W analizach prezentowanych w tym raporcie (por. rozdz. 4.2) wyniki badania przeważono za pomocą wag
uwzględniających powyższe warstwy losowania.
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3.2 Badanie oświadczeniodawców
Badanie oświadczeniodawców stanowiło główny moduł badania służący określeniu sposobów wykorzystywania procedury uproszczonej przez polskich pracodawców, co z kolei miało posłużyć do korekty
danych rejestru oświadczeń MRPiPS. Korekta ta miała w założeniu przyczynić się do określenia rzeczywistego poziomu zatrudnienia cudzoziemców w ramach procedury uproszczonej w Polsce (por. rozdz. 3.5).
W związku z tym badanie koncentrowało się na wskaźnikach i charakterystykach zatrudnienia w roku 2016,
w celu uzyskania informacji w ujęciu rocznym. Wybrane elementy badania (np. poziom zatrudnienia w firmie) dotyczyły także momentu realizacji badania.

METODA I PRZEBIEG BADANIA
Badanie zostało zrealizowane w okresie od 1 września 2017 roku do 7 lutego 2018 roku metodą sondażową
z wykorzystaniem techniki wywiadu osobistego wspomaganego komputerowo (CAPI) na ogólnopolskiej
losowej próbie oświadczeniodawców, którzy zarejestrowali oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy
cudzoziemcowi w roku 2016. W ramach badania zrealizowano łącznie 3598 wywiadów z oświadczeniodawcami oraz 1349 dodatkowych wywiadów z migrantami zatrudnionymi w danym podmiocie w momencie
badania. Wywiady trwały średnio około 30 minut.
W badaniu wykorzystano trzy wersje kwestionariusza dla trzech rodzajów pracodawców:
1. firm i gospodarstw rolnych;
2. gospodarstw domowych;
3. agencji zatrudnienia.
Rozbudowany kwestionariusz dla firm i gospodarstw rolnych służył uzyskaniu informacji na temat wykorzystania oświadczeń w roku 2016. Chodziło m.in. o takie dane: liczba oświadczeń zarejestrowanych w roku 2016,
liczba cudzoziemców, dla których zostały zarejestrowane oświadczenia, liczba cudzoziemców, którzy podjęli
pracę u danego pracodawcy w roku 2016 lub 2017 na podstawie oświadczeń zarejestrowanych w roku 2016.
Te informacje posłużyły później do korekty danych rejestrowych (por. rozdz. 3.5). Kwestionariusz dotyczył
także liczb oraz warunków pracy cudzoziemców zatrudnionych na podstawie procedury uproszczonej, zezwoleń na pracę, na innej podstawie oraz Polaków w badanych przedsiębiorstwach w roku 2016. Zawierał on
także pytania o opinie respondentów na temat procedury oraz ich doświadczeń ze współpracą z PSZ.
Pozostałe dwa kwestionariusze służyły zgromadzeniu analogicznych informacji, jednak sposób ich zbierania
był nieco odmienny w każdym przypadku. W gospodarstwach domowych pytano o każdą osobę zatrudnioną
w gospodarstwie w roku 2016. W agencjach zatrudnienia ograniczono się tylko do ogólnych informacji na
temat liczby Polaków i cudzoziemców (korzystających z procedury uproszczonej) zatrudnionych w roku 2016
i w momencie badania ze szczególnym naciskiem na zróżnicowanie sektorowe i przestrzenne wykonywanej
przez nich pracy.
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PROCEDURA LOSOWANIA I PRÓBA
Bazą wyjściową do operatu losowania był rejestr oświadczeń MRPiPS z roku 2016. Na jego podstawie utworzono operat zawierający bazę oświadczeniodawców w liczbie ponad 63558 podmiotów (w tym 1018 agencji
zatrudnienia). W związku z tym, że analiza danych rejestrowych, zgodnie z intuicją, wykazała, że agencje zatrudnienia to specyficzni oświadczeniodawcy – charakteryzujący się szczególnie dużymi liczbami rejestrowanych
oświadczeń – w badaniu zrealizowano dwie podpróby. Były to: próba podstawowa i próba agencji (kody PKD
7810 – działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, 7820 – działalność
agencji pracy tymczasowej, 7830 – pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników). Próba
podstawowa była warstwowana ze względu na województwo siedziby podmiotu rejestrującego oświadczenia
oraz liczby oświadczeń przez niego wystawionych (1, 2–10, 11–50 i powyżej 50 oświadczeń). Próba agencji była
warstwowana tylko ze względu na liczbę wystawianych oświadczeń (1–50, 51–100, powyżej 100 oświadczeń).
W efekcie wśród 3598 przebadanych podmiotów, które zarejestrowały (według rejestru MRPiPS) w 2016
roku oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, znalazło się:
•• 3008 firm i gospodarstw rolnych
•• 409 gospodarstw domowych
•• 181 agencji zatrudnienia.
W pierwszej podgrupie najliczniej reprezentowane były podmioty z sektora rolnego (1264 przypadki) i szeroko rozumianego sektora usług z wyłączeniem agencji zatrudnienia (1096). Stanowiły one łącznie ponad
dwie trzecie próby firm i gospodarstw rolnych (Tabela 3.1).
TABELA 3.1. Badani pracodawcy według sektora gospodarki
SEKTOR
Rolnictwo (A)

LICZBA PODMIOTÓW

UDZIAŁ PROCENTOWY
W PRÓBIE

1264

35,2%

Przemysł (B, C, D)

219

6,1%

Budownictwo (F)

417

11,6%

Usługi (E, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S)

1096

30,6%

Gospodarstwa domowe

409

11,4%

Agencje zatrudnienia
Ogółem1

181

5,0%

3586

100,0%

Uwagi. 1) W przypadku 12 firm wystąpiły braki danych w informacji na temat PKD
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CAPI / OBM / WISE-EUROPA.

Jeżeli chodzi o geograficzne rozmieszczenie podmiotów, to z uwagi na sposób losowania próby odbiega ono
od rozproszenia geograficznego oświadczeniodawców w Polsce. Różnice te nie są jednak znaczące i nie przekraczają trzech punktów procentowych (tylko dla województwa mazowieckiego jest to 3,6 p.p.) (Mapa 3.2).
Ogólnie rzecz ujmując, w próbie nieco liczniej reprezentowane są województwa ze stosunkowo niewielką
liczbą firm rejestrujących oświadczenia dla cudzoziemskich pracowników w celu uzyskania odpowiedniej
reprezentacji podmiotów w każdym województwie. W każdym województwie przebadano co najmniej 100
podmiotów, najmniej w województwie lubuskim (104 podmioty). Największa podpróba została uzyskana
w województwie mazowieckim – 1005 podmiotów – gdzie siedzibę ma prawie jedna trzecia oświadczeniodawców, którzy zarejestrowali oświadczenia w roku 2016.
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Mapa 3.2. Oświadczeniodawcy według województwa – dane rejestrowe i sondażowych (dane w %)
Rejestr MRPiPS 2016 rok

Wyniki badania CAPI oświadczeniodawców

5.1

3.8
1.3

3.0

4.8

3.3
0.9

1.9

31.5

9.9

3.2

6.6
8.6
3.2

2.1
4.8
6.2

1.8

Legenda
0.90 - 3.96
3.96 - 7.02
7.02 - 10.08
10.08 - 13.14
13.14 - 16.20
16.20 - 19.26
19.26 - 22.32
22.32 - 25.38
25.38 - 28.44
28.44 - 31.50

27.9

7.4

2.9

8.0

3.1

4.1

4.7
9.4

7.1
5.3

3.1
4.7
7.3

3.0

Legenda
2.90 - 5.40
5.40 - 7.90
7.90 - 10.40
10.40 - 12.90
12.90 - 15.40
15.40 - 17.90
17.90 - 20.40
20.40 - 22.90
22.90 - 25.40
25.40 - 27.90

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CAPI / OBM / WISE-EUROPA.

W związku z tym, że próba oświadczeniodawców była warstwowana, wyniki sondażu (por. rozdz. 4.3) zostały
przeważone w odniesieniu do struktury oświadczeniodawców w populacji w rejestrze z roku 2016 według
województw i liczby zarejestrowanych oświadczeń.

3.3 Pogłębione badanie jakościowe z udziałem
pracodawców, pracowników cudzoziemskich i aktorów
instytucjonalnych
Celem badania jakościowego było zebranie wszystkich tych informacji, które wydawały się pomocne
w wyjaśnianiu obserwowanej dynamiki wykorzystywania procedury uproszczonej, a które nie były oczywiste a priori lub które trudno było przybliżyć za pomocą danych liczbowych. Chodziło m.in. o uzyskanie
pogłębionych informacji, co stoi za liczbami rejestrowanych oświadczeń, w jaki sposób można wytłumaczyć dynamikę wzrostu tych liczb (szczególnie w wybranych lokalizacjach), jak pracodawcy, w tym agencje
zatrudnienia (z naciskiem na agencje pracy tymczasowej), pozyskują pracowników z zagranicy, sprawdzają
ich kompetencje, formalizują zatrudnienie czy wreszcie stabilizują ich zatrudnienie w Polsce. Prowadzone
wywiady miały na celu również uzyskanie lub pogłębienie wiedzy w zakresie:
•• motywów zatrudniania cudzoziemców z odniesieniem do możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych
na lokalnym rynku pracy oraz oceny dotychczasowych doświadczeń z zatrudnianiem pracowników
cudzoziemskich;
•• motywów i sposobów korzystania z uproszczonej procedury (po stronie pracodawców oraz pracowników cudzoziemskich) z odniesieniem do innych rozwiązań dopuszczania cudzoziemców do rynku pracy
w Polsce;
•• roli i charakterystyki pośrednictwa w zatrudnianiu cudzoziemców (zarówno formalnego, jak
i nieformalnego);
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•• wyzwań w zakresie obsługi procedur zatrudniania cudzoziemców i działań kontrolnych w odniesieniu
do stosowania tych procedur;
•• dostrzeganych problemów wynikających z funkcjonowania uproszczonej procedury i możliwych rozwiązań tych problemów, z uwzględnieniem już zastosowanych bądź rekomendowanych rozwiązań.
By zrealizować powyższe cele, wskazane było uwzględnienie różnych perspektyw, tj. perspektywy pracowników cudzoziemskich i pracodawców korzystających m.in. z procedury uproszczonej w zatrudnianiu
cudzoziemców, jak również pracowników urzędów pracy obsługujących tę procedurę oraz przedstawicieli służb
kontrolnych. Warto podkreślić, że cele badania były formułowane w pierwszej połowie 2017 roku, czyli zanim
znana był ostateczna treść zmienianych regulacji odnoszących się do funkcjonowania procedury uproszczonej
i wprowadzenia zezwoleń na pracę sezonową. W miarę możliwości nowe warunki prawne były uwzględnione
w trakcie realizacji badania (m.in. zaktualizowane zostały scenariusze wywiadów), ale z uwagi na czas zbierania
informacji opinie i doświadczenia, którymi dzielili się rozmówcy, dotyczyły przede wszystkim funkcjonowania
procedury uproszczonej w formule wynikającej z przepisów obowiązujących do końca 2017 roku. Uwaga ta
ma znaczenie zwłaszcza w kontekście ostatniego z wymienionych wyżej celów – identyfikowane problemy
zwykle dotyczyły dotychczasowych doświadczeń. Te, których pracodawcy, pracownicy czy urzędnicy spodziewali się w przyszłości, odzwierciedlały bardziej przypuszczenia, gdyż ocena funkcjonowania procedury
uproszczonej, obejmującej również zezwolenia na pracę sezonową, w nowych warunkach prawnych wymaga
dłuższej perspektywy. Pierwsze miesiące po wprowadzeniu zmian dawały podstawę jedynie do oceny działań
polegających na dostosowywaniu się do nowych lub zmodyfikowanych regulacji.

PRZEBIEG BADANIA
Wywiady indywidualne z różnymi kategoriami respondentów były prowadzone w okresie od sierpnia 2017 roku
do maja 2018 roku. W pierwszej kolejności zrealizowane były te z przedstawicielami powiatowych urzędów
pracy. Od listopada 2017 roku były prowadzone wywiady z pracodawcami bezpośrednimi oraz pracownikami cudzoziemskimi. Przez cały okres realizacji wywiadów prowadzone były wywiady z przedstawicielami
Państwowej Inspekcji Pracy oraz z przedstawicielami agencji zatrudnienia (przede wszystkim agencji pracy
tymczasowej). We wrześniu 2018 roku zrealizowane zostały trzy zogniskowane wywiady grupowe z różnymi
grupami pracowników cudzoziemskich z Ukrainy, a w okresie od sierpnia do września 2018 roku prowadzone
były uzupełniające wywiady swobodne z przedstawicielami różnych kategorii respondentów, których celem
było zebranie informacji pozwalających na ewaluację zmian w prawie dotyczącym dopuszczania cudzoziemców do rynku pracy w Polsce, wprowadzonych 1 stycznia 2018 roku. Badanie zostało zrealizowane przez
zespół liczący łącznie 14 osób (więcej o realizacji badania - zob. Szulecka 2018).

TECHNIKI ZASTOSOWANE W BADANIU
Podstawową techniką realizacji badania jakościowego były bezpośrednie indywidualne wywiady pogłębione
oparte na scenariuszu częściowo strukturyzującym przebieg rozmów. Łącznie zostało przeprowadzonych
250 wywiadów. Wywiadom nierzadko towarzyszyły obserwacje w urzędach lub zakładach pracy, które
zostały utrwalone w formie notatek z badań. Dodatkową techniką zastosowaną w badaniu był zogniskowany
wywiad grupowy. W ramach działań ukierunkowanych na ewaluację prowadzone były wywiady swobodne
– bezpośrednie lub telefoniczne. Dobór próby, niezależnie od stosowanych technik, miał charakter celowy.
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Dla każdej kategorii respondentów, tj. pracowników cudzoziemskich, pracodawców (w tym agencji zatrudnienia), przedstawicieli służb kontrolnych i pracowników urzędów pracy, opracowana była inna wersja
narzędzia badawczego, czyli scenariusza wywiadu. Choć łączna liczba wywiadów indywidualnych – 250
– jest bardzo duża w kontekście wielkości prób w badaniach jakościowych, należy zaznaczyć dwie kwestie,
które mają znaczenie w ocenie zrealizowanej próby. Pierwsza dotyczy zróżnicowania wewnętrznego próby,
czyli uwzględnienia czterech zupełnie różnych kategorii podmiotów mających związek ze stosowaniem procedur ukierunkowanych na dopuszczanie cudzoziemców do rynku pracy w Polsce. Druga kwestia to fakt,
że badanie było realizowane w całej Polsce: chodziło o dotarcie do informacji o lokalnych rynkach w różnych województwach. Odrębność czterech kategorii respondentów oraz sposobów ich rekrutacji, a także
perspektyw przyjmowanych podczas prowadzenia wywiadów powoduje, że zgromadzony materiał można
potraktować jako zbiorczy efekt czterech różnych powiązanych ze sobą badań.

WYBÓR KLUCZOWYCH WOJEWÓDZTW
Zgodnie z pierwotnymi założeniami, na podstawie analizy danych statystycznych za lata 2011–2016, pięć
województw zostało wskazanych jako wartych szczególnej uwagi. Trzy z nich – tj. Mazowieckie, Dolnośląskie,
Wielkopolskie – zostały wybrane z uwagi na największą skalę rejestracji oświadczeń, co potwierdziło się też
w danych za 2017 roku, przy czym największą dynamikę wzrostu można było zaobserwować w województwie
dolnośląskim. Podobnie w województwie zachodniopomorskim można było zaobserwować wyraźny wzrost
skali rejestracji oświadczeń, a także większy udział liczby oświadczeń rejestrowanych w tym województwie
na tle wszystkich województw w Polsce w porównaniu do wcześniejszych lat. Dodatkowo, województwo to
leży przy granicy z Niemcami, co stanowiło istotny argument przemawiający za jego wyborem w kontekście
wprowadzonego w czerwcu 2017 roku tzw. ruchu bezwizowego dla obywateli Ukrainy. Jeśli chodzi o województwo lubelskie, to zostało ono wybrane z uwagi na duży udział rolnictwa, jak również zmniejszający się
udział oświadczeń tam rejestrowanych w liczbie oświadczeń dla całej Polski.
W praktyce jednak celowe okazało się uwzględnienie w badaniu również pozostałych województw.
Ogromna dynamika wzrostu rejestracji oświadczeń w 2017 roku oraz nadal duże zainteresowanie
zatrudnianiem cudzoziemców w 2018 roku w zasadzie pokazały, że na mapie Polski nie ma już takiego,
które nie miałoby doświadczeń z rosnącą skalą zatrudniania cudzoziemców. W toku badania istotnymi
województwami, poza pięcioma pierwotnie wybranymi, okazały się województwa pomorskie, łódzkie
oraz podkarpackie, gdzie zrealizowano więcej wywiadów niż początkowo planowano. Na strukturę próby
według województw w proporcjach innych niż pierwotnie zakładano wpłynęły również takie kwestie
jak mobilność oświadczeniobiorców czy różne praktyki administracyjne, z którymi wiązało się zjawisko
tzw. migracji oświadczeniodawców, i rosnące zapotrzebowanie na pracę cudzoziemców w nowych, dotychczas niekojarzonych z migrantami ekonomicznymi, lokalizacjach w Polsce.

DOBÓR I REKRUTACJA PRZEDSTAWICIELI PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA
Kryteria doboru zależne były od kategorii respondentów. Podobnie było ze sposobami rekrutacji –
zależały od kategorii respondentów i postępów (lub ujawnionych problemów) w badaniu. Jeśli chodzi
o powiatowe urzędy pracy, to dobór placówek, których przedstawiciele zostali zaproszeni do udziału w badaniu, opierał się na statystyce rejestracji oświadczeń w latach 2011–2016. Do badania zostali zaproszeni
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przedstawiciele nie tylko urzędów, które w 2016 roku odnotowały największe liczby zgłaszanych oświadczeń,
lecz także urzędów, które w poszczególnych województwach miały relatywnie najwięcej doświadczeń związanych z rejestracją oświadczeń po 2011 roku.
Łącznie zostało skierowanych 86 imiennych próśb do dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy (PUP)
z zaproszeniem do udziału w badaniu. Odmowy wystąpiły w relatywnie nielicznych przypadkach (łącznie
11) i były motywowane albo zbyt dużym obciążeniem pracą, albo zbyt dużą rotacją pracowników (co oznaczało brak osób, które mogłyby się odnieść do przeszłości funkcjonowania procedury). Wszystkie wywiady
zrealizowane były w 2017 roku i we wszystkich przypadkach została zapowiedziana możliwość ponownego
kontaktu w 2018 roku w celu uzyskania informacji, jak w danym urzędzie przebiega obsługa procedur po
zmianach prawa w styczniu 2018 roku.

DOBÓR I REKRUTACJA PRZEDSTAWICIELI SŁUŻB KONTROLNYCH
Zgodnie z założeniami w kategorii instytucji kontrolnych uwzględnieni mieli być przedstawiciele Państwowej
Inspekcji Pracy (PIP) oraz Straży Granicznej (SG). Obydwie instytucje mają w swoich kompetencjach kontrolę
legalności zatrudnienia cudzoziemców. Straż Graniczna dodatkowo odpowiada za kontrolę graniczną i kontrolę legalności pobytu. Państwowa Inspekcja Pracy poza legalnością zatrudnienia kontroluje również formy
zatrudnienia i warunki pracy, w tym kwestie bezpieczeństwa pracy. Z uwagi na odmowę motywowaną brakiem czasu i zajętością osób odpowiedzialnych za kontrolę legalności zatrudnienia nie było możliwe zebranie
opinii przedstawicieli Straży Granicznej. W wypadku Państwowej Inspekcji Pracy możliwe było zebranie
opinii z niemal wszystkich inspektoratów okręgowych, zlokalizowanych w województwach, które zostały
wytypowane w badaniu jako warte szczególnej uwagi. Z uwagi na ścisłą współpracę PIP i SG możliwe było
pośrednio zebranie informacji również o działaniach Straży Granicznej w toku wywiadów z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy.

DOBÓR I REKRUTACJA AGENCJI ZATRUDNIENIA
Dobór agencji zatrudnienia z założenia ukierunkowany był na agencje pracy tymczasowej, gdyż to one
zgodnie z prawem mogą być pracodawcą, a tym samym mogą rejestrować oświadczenia. Wyszukiwanie
potencjalnych respondentów prowadzone było w kilku źródłach. Pierwszym był Krajowy Rejestr Agencji
Zatrudnienia (KRAZ), pozwalający na wyszukanie agencji pracy tymczasowej oraz innego rodzaju agencji,
w tym pośredników pracy. Kolejnym źródłem informacji o agencjach lub pośrednikach wartych uwzględnienia w próbie badawczej były wywiady z innymi kategoriami respondentów. Część agencji uznanych za warte
uwagi została zidentyfikowana na podstawie przeszukiwania zasobów internetowych, zwłaszcza stron
dla osób poszukujących pracy czy stron oferujących pomoc w zatrudnieniu cudzoziemców ze Wschodu.
Z uwagi na fakt, że agencje zatrudnienia, zwłaszcza mniejsze, zmieniają często nazwy, łączą się z innymi
podmiotami lub zmieniają formę działalności czy siedzibę, znalezienie tych podmiotów za pośrednictwem
KRAZ nie byłoby możliwe. Zasoby internetowe były przeszukiwane z wykorzystaniem m.in. następujących
haseł: leasing pracowniczy, pracownicy z Ukrainy, pracownicy z zagranicy, praca tymczasowa, pracownicy
tymczasowi, outsourcing pracowniczy, pośrednictwo pracy.
Łącznie zostało zrealizowanych 39 wywiadów z przedstawicielami agencji zatrudnienia z siedzibami w różnych
województwach. Jeśli chodzi o wywiady z przedstawicielami agencji zatrudnienia, stosunkowo najczęściej

38

Imigranci w Polsce w kontekście uproszczonej procedury zatrudniania cudzoziemców

badacze spotykali się z odmowami lub przekładaniem wywiadów, które ostatecznie nie zostały zrealizowane.
Odmowy pojawiały się albo w sytuacji braku zainteresowania udziałem w badaniu lub braku przekonania
o znaczeniu jednostkowych doświadczeń w procesie oceny procedur na poziomie kraju. Odmowy zdarzały
się również z uwagi na brak czasu i mobilność osób, które mogłyby udzielić kompleksowych informacji
o doświadczeniach danej agencji. Z uwagi na znaczenie tych podmiotów w trakcie realizacji badania została
podjęta decyzja o uwzględnieniu większej liczby agencji niż pierwotnie planowano, co z kolei wpłynęło na
większy udział pracodawców (agencji pracy tymczasowej i pracodawców-użytkowników oraz pracodawców
bezpośrednich) w ogólnej strukturze respondentów. Wywiady z tą kategorią respondentów okazały się
bardzo wartościowe z perspektywy celów badania, gdyż zwykle zawierały informacje na temat różnych
aspektów funkcjonowania procedur oraz zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

DOBÓR I REKRUTACJA PRACODAWCÓW BEZPOŚREDNICH
Najczęściej pracodawcami bezpośrednimi, czyli niekorzystającymi z usług agencji pracy tymczasowej (lub
korzystającymi z tych usług przy jednoczesnym zatrudnianiu pracowników bezpośrednio), którzy zgodzili
się na udział w badaniu, były małe lub średnie firmy. Z założenia respondentami w tej kategorii mieli być
pracodawcy, którzy po 2014 roku mieli więcej niż jednokrotne doświadczenie z rejestrowaniem oświadczeń,
z branż tradycyjnie kojarzonych z pracą cudzoziemców (rolnictwo i budownictwo), ale i ze stosunkowo nowych
branż (IT, transport, usługi). Celem rekrutacji tej kategorii respondentów było również dotarcie do potencjalnych wnioskodawców o zezwolenia na pracę sezonową, a więc przede wszystkim rolników, sadowników
i przedstawicieli branży turystycznej. Łącznie zostało przeprowadzonych 58 wywiadów z pracodawcami.
Rekrutacja respondentów z tej kategorii przebiegała dwutorowo. Z jednej strony pracodawcy byli wyszukiwani przez badaczy za pośrednictwem ich sieci społecznych. Z drugiej strony potencjalni respondenci byli
identyfikowani na podstawie przeszukiwania zasobów internetowych oraz bazy pracodawców opartej na
rejestrze oświadczeń z 2016 roku, wykorzystywanej do badania sondażowego w ramach projektu.
Wśród potencjalnych respondentów w tej kategorii badacze często spotykali się z odmową udzielenia
wywiadu. Zwykle wynikało to z niewielkich – zdaniem respondentów – kompetencji, by udzielać odpowiedzi na pytania o doświadczenia związane z obsługą procedur czy strategiami zatrudniania cudzoziemców.
Najczęściej wiązało się to z pojedynczymi doświadczeniami w zatrudnianiu pracowników cudzoziemskich.
Część potencjalnych rozmówców już w trakcie rekrutacji podkreślała niechęć do udziału w badaniu z uwagi
na brak zainteresowania tematem zatrudniania cudzoziemców obecnie lub w najbliższej przyszłości, mimo
doświadczania braków kadrowych. Działo się tak zwykle w sytuacji „zmęczenia procedurami” czy porzucania
miejsc pracy przez cudzoziemców lub braku dbałości ze strony cudzoziemskich pracowników o powierzony
im sprzęt czy mienie. Informacje te stanowią przedmiot notatek z badania, a przyczyny niechęci do zatrudniania cudzoziemców były omawiane w toku innych wywiadów.

DOBÓR I REKRUTACJA INNYCH KATEGORII RESPONDENTÓW
INSTYTUCJONALNYCH
W badaniu zostały uwzględnione również głosy przedstawicieli kilku instytucji lub organizacji, które mają
dużą wiedzę na temat zatrudniania cudzoziemców. Podmioty te wykraczały poza ogólnie scharakteryzowane kategorie respondentów, czyli nie były związane ani z instytucjami kontrolnymi, ani urzędami pracy.
Były to raczej głosy zbliżone do perspektywy pracodawców (pośrednicy pracy) czy organizacji pracodawców
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bądź głosy organizacji pracowników (działacze społeczni). Wywiady takie stanowiły niewielki ułamek całości próby w badaniu jakościowym. Łącznie zostały przeprowadzone cztery takie wywiady, a decyzja o ich
uwzględnieniu w próbie wynika z faktu, że rozmówcy mieli dużą wiedzę na temat zatrudniania cudzoziemców
w Polsce, w tym funkcjonowania procedury uproszczonej, oraz wykazywali gotowość do dzielenia się nie tylko
doświadczeniami, ale też rekomendacjami czy oceną bieżących zmian w prawie i praktyce administracyjnej.

DOBÓR I REKRUTACJA PRACOWNIKÓW CUDZOZIEMSKICH
Kryterium doboru pracowników cudzoziemskich było doświadczenie w korzystaniu z procedury uproszczonej, co oznacza, że posiadali oni oświadczenie pracodawcy o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
(lub oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy) zarejestrowane na siebie w momencie badania bądź
wcześniej, lub chcieli skorzystać z oświadczeń, ale z różnych powodów oświadczenia te nie były ostatecznie zarejestrowane czy zgłoszone do wpisania. Trudnością w rekrutacji respondentów w tej kategorii był
zwykle status prawny cudzoziemców. W wielu przypadkach po początkowej kwalifikacji jako uczestników
badania okazywało się, że potencjalni respondenci są absolwentami polskich uczelni, nadal studiują na polskich uczelniach bądź mają Kartę Polaka, co oznaczało, że w ich przypadku nie było konieczne uzyskiwanie
zezwoleń na pracę, a tym samym nie byli objęci procedurą uproszczoną.
Rekrutacja badanych następowała przy wykorzystaniu różnych metod, w tym ogłoszeń w mediach społecznościowych, bezpośredniej rekrutacji w miejscach pracy (również za pośrednictwem agencji pracy
tymczasowej – tak zrekrutowano 14 respondentów) i kontaktów z organizacjami pozarządowymi pomagającymi migrantom oraz poprzez sieci społeczne badaczy. Dzięki realizacji badania jakościowego przez kilku
badaczy z różnych regionów Polski grono badanych nie było zawężone do jednego kręgu towarzyskiego
czy też klientów wybranych organizacji pozarządowych. Z kolei bezpośrednia rekrutacja w miejscach pracy
umożliwiała poszerzenie próby o osoby, które nie mają w Polsce relatywnie rozbudowanych sieci społecznych i nie są związane z organizacjami skupiającymi migrantów.
Łącznie w próbie znalazło się 59 wywiadów z cudzoziemskimi pracownikami (w tym 24 kobietami, 35 mężczyznami, w wieku od 20 do 60 lat), wśród których 50 respondentów posiadało obywatelstwo ukraińskie,
pięciu – białoruskie, trzech – rosyjskie, a jeden respondent posiadał obywatelstwo armeńskie. Wśród
respondentów byli pracownicy takich branż jak produkcja przemysłowa, produkcja spożywcza, gastronomia, hotelarstwo, budownictwo, specjalistyczne zawody techniczne (m.in. spawanie) oraz usługi pomocnicze
w szpitalach. W okresie realizacji badania terenowego problematyczne było dotarcie do pracowników sezonowych. Nie wynikało to z braku pracowników sezonowych w Polsce przez cały okres badania (brak dotyczył
jedynie okresu zimowego). Istotnym problemem było dotarcie do pracowników z uwagi albo na fizyczną
odległość lub niedostępność ich miejsc pracy, albo ze względu na brak możliwości wygospodarowania lub
przewidzenia wolnego czasu. Część pracodawców skłonna była pośredniczyć w nawiązaniu kontaktu z pracownikami sezonowymi, ale w okresie realizacji badania większość tych prób przeprowadzenia wywiadu nie
zakończyła się sukcesem.
W większości wypadków badani pracownicy mieli różne doświadczenia zawodowe, zmieniali pracę i/lub miejsca jej wykonywania. Z perspektywy metodologicznej stanowiło to trudność w realizacji założeń odnośnie do
próby z jednej strony, i różnicowania respondentów pod kątem ich doświadczeń zawodowych z drugiej strony.
Zwłaszcza w odniesieniu do pracowników zakładane liczby wywiadów w danym województwie okazały się
problematyczne, gdyż nawet w trakcie samej rekrutacji pracownicy zmieniali miejsce wykonywania pracy.
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3.4 Badanie Publicznych Służb Zatrudnienia
Badanie PSZ miało charakter badania ankietowego typu CAWI (Computer Assisted Web Interview). Zostało
zrealizowane we wrześniu i październiku 2017 roku i dotyczyło funkcjonowania procedury w roku wcześniejszym, czyli 2016. Badanie poprzedził pilotaż przeprowadzony na przełomie lipca i sierpnia. Ostatecznie
ankieta zawierała 28 pytań i była podzielona na dwie części:
•• Moduł I – 22 pytania dotyczące ściśle procedury uproszczonego dopuszczania cudzoziemców do polskiego rynku pracy.
•• Moduł II – sześć pytań dotyczących badań przeprowadzonych w urzędzie na potrzeby Monitoringu
Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych oraz ofert pracy zgłaszanych do urzędu w ramach testu
rynku pracy.
Spośród 340 urzędów pracy pierwszy moduł ukończyło 327 urzędów, a drugi – 323 urzędy. Oba moduły
łącznie ukończyły 322 urzędy. Ostateczny status uzupełnienia formularza prezentuje Wykres 3.1.
WYKRES 3.1. Status uzupełnienia badania w podziale na moduły

Źródło: Opracowanie własne.

Powiatowe urzędy pracy, które wypełniły pierwszy moduł ankiety, przyjęły sumarycznie 1128801
oświadczeń złożonych w 2016 roku, co przekłada się na 86,6% wszystkich oświadczeń złożonych w tym
okresie. Osiągnięty poziom odpowiedzi ze strony respondentów można zatem ocenić jako bardzo wysoki,
co mogło być spowodowane zarówno niewielkim stopniem trudności badania, jak i instytucjonalnym
charakterem podmiotów badania (powiatowych urzędów pracy). Aby dodatkowo poprawić właściwości pozyskanego zbioru informacji, po ukończeniu realizacji badania zidentyfikowano luki oraz błędy
w odpowiedziach respondentów. W celu uzupełnienia bazy danych o brakujące rekordy, 23 października
2017 roku do 51 powiatowych urzędów pracy zostały wysłane maile ze spersonalizowanymi formularzami
niezgodności danych, z prośbą o odesłanie wypełnionych dokumentów do 31 października 2017 roku.
W tym czasie część respondentów skontaktowała się również z autorami ankiety z prośbą o dodatkowe
wyjaśnienia, które były udzielane w formie mailowej oraz telefonicznej. W wyniku przeprowadzenia
powyższego działania udało się uzupełnić wszystkie braki w danych, z wyjątkiem kilkunastu odpowiedzi
na pytanie A21 (szacunek średniorocznej liczby cudzoziemców zatrudnionych na podstawie procedury
uproszczonej i wykonujących pracę na terenie danego powiatu). Część respondentów nie podjęła się
próby dokonania takiej estymacji ze względu na brak danych.
Wysoka stopa zwrotu ankiet oraz podjęcie działań nakierowanych na dalszą poprawę jakości zebranych
danych pozwala przypuszczać, że wnioski na temat sposobu wdrażania procedury uproszczonej, wynikające
z przeprowadzonego badania, poprawnie oddają rzeczywiste charakterystyki tego procesu.
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3.5 Metodologia analizy dostępnych danych rejestrowych
Analiza danych rejestrowych w ramach projektu miała charakter ilościowy i składała się z następujących
etapów:
1. zapoznanie się z dostarczonymi danymi rejestrowymi oraz formalno-prawnymi ramami procedury
uproszczonej;
2. opracowanie koncepcji 45 wskaźników monitorujących różne aspekty zatrudniania cudzoziemców
w ramach procedury uproszczonej, liczonych w oparciu o dane rejestrowe oraz źródła zewnętrzne;
3. przygotowanie danych do analizy;
4. obliczenie wartości 45 wskaźników w różnych agregacjach czasowych i terytorialnych oraz zaimplementowanie ich do dynamicznego narzędzia internetowego.
Poprzez dane rejestrowe rozumie się dane zawarte w:
•• rejestrze oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi funkcjonującym do
31 grudnia 2017 roku, zwanym dalej „starym rejestrem”;
•• rejestrze oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi i wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową obowiązującym od 1 stycznia 2018 roku, zwanym dalej „nowym rejestrem”.
Oprócz danych pochodzących z wyżej wspomnianych rejestrów wykorzystano również dane zawarte
w następujących źródłach zewnętrznych:
•• Bank Danych Lokalnych (Główny Urząd Statystyczny):
◦◦ bezrobotni zarejestrowani według płci (dane miesięczne);
◦◦ stopa bezrobocia rejestrowanego i stopa napływu bezrobotnych zarejestrowanych (dane miesięczne);
◦◦ przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej według PKD 2007;
◦◦ ludność według grup wieku i płci;
◦◦ migracje na pobyt stały międzypowiatowe według typu, kierunku i płci migrantów;
◦◦ osoby korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej według kryterium dochodowego i ekonomicznych grup wieku;
◦◦ gęstość zaludnienia;
◦◦ ludność w miastach jako % ogółu ludności (dane kwartalne);
◦◦ bezrobotni zarejestrowani pozostający bez pracy dłużej niż jeden rok;
◦◦ przeciętne zatrudnienie według sekcji PKD;
◦◦ ludność w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym według płci;
•• Eurostat:
◦◦ dane kwartalne o zatrudnieniu;
•• Baza danych dotyczących pracowników urzędów w poszczególnych powiatowych urzędach pracy;
•• Baza danych dotyczących cudzoziemców pracujących na podstawie zezwolenia na pracę;
•• Centralna Baza Ofert Pracy.

CHARAKTERYSTYKA PRZEKAZANYCH DANYCH
Dane ze starego rejestru przekazane zostały w dwóch transzach, pierwsza z nich obejmowała dane z lat
2012–2016, druga – dane z roku 2017. Po ich połączeniu otrzymano tabelę zawierającą 4571621 obserwacji,
z których każda posiadała unikalny identyfikator oświadczenia o zamiarze powierzeniu wykonywania pracy
cudzoziemcowi („ID oświadczenia”).
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W ramach starego rejestru analizie poddano dane dotyczące oświadczeń zarejestrowanych nie wcześniej
niż 1 stycznia 2015 roku, a pominięto oświadczenia rejestrowane w latach 2012, 2013 i 2014. Powodem
wyboru takiego podejścia był fakt, że dopiero w 2015 roku zdecydowana większość powiatowych urzędów
pracy aktywnie korzystała z rejestru w celu sprawozdawania danych dotyczących procedury uproszczonej
zatrudniania cudzoziemców. We wcześniejszych latach sprawozdawczość dotycząca procedury uproszczonej odbywała się poprzez kwestionariusze wypełniane przez poszczególne powiatowe urzędy pracy. Dane
zawarte w kwestionariuszach są jednak danymi zagregowanymi, a nie jednostkowymi. Co więcej różnią się
strukturą w porównaniu z danymi rejestrowymi, dlatego niemożliwe było ich wykorzystanie do obliczania
wskaźników służących do monitorowania procedury uproszczonej. Przykładowo w danych pochodzących
z kwestionariuszy brak jest kluczowej informacji dotyczącej powiatu/gminy wykonywania pracy przez
cudzoziemca, dostępna jest tylko informacja o powiecie rejestracji oświadczenia, który może się różnić od
powiatu, w którym cudzoziemiec faktycznie wykonuje pracę.
Dane z nowego rejestru przekazane zostały w formie 10 tabel zawierających dane na temat cudzoziemców,
pracodawców, okresów wykonywania pracy, liczby wniosków oraz decyzji dla oświadczeń o powierzeniu
wykonywania pracy i zezwoleń na pracę sezonową.

KOREKTA DANYCH ZE STAREGO REJESTRU NA PODSTAWIE BADAŃ TERENOWYCH
W okresie, gdy funkcjonował stary rejestr, zdarzały się sytuacje, w których pracodawcy rejestrowali liczbę
oświadczeń większą od liczby cudzoziemców, którzy później faktycznie wykonywali pracę (por. rozdz. 2.3, 4.3
i 5.2). Aby zminimalizować tę rozbieżność skorygowano dane ze starego rejestru za pomocą współczynników
otrzymanych podczas badań terenowych zrealizowanych w ramach projektu13. Współczynniki te zostały
wyliczone osobno dla każdego województwa oraz jednego z czterech sektorów: rolnictwo (A), przemysł
(B, C, D), budownictwo (F), usługi (E, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S). Ich wartości zostały określone jako
stosunek liczby pracowników, którzy podjęli pracę w roku 2016 na podstawie oświadczenia zarejestrowanego przez danego pracodawcę, do liczby oświadczeń zarejestrowanych przez tego pracodawcę w tym roku.
Ukazują one zatem, jaka jest relacja pomiędzy zasobem pracowników podejmujących pracę w danym roku
a liczbą oświadczeń rejestrowanych w danym roku. W rezultacie każdemu oświadczeniu ze starego rejestru
przypisana została waga o wartości z przedziału 0,3525–0,9534 różniąca się w zależności od województwa,
w którym według oświadczenia cudzoziemiec miał wykonywać pracę, i sekcji PKD pracodawcy. W celu
obliczenia liczby faktycznie wykorzystywanych oświadczeń sumowane są ich wagi oddające dla każdego
oświadczenia prawdopodobieństwo, że zostanie lub zostało ono wykorzystane. W przypadku braku informacji na temat sekcji PKD do oświadczenia przypisywana jest waga określona dla danego województwa.

POŁĄCZENIE STAREGO I NOWEGO REJESTRU ORAZ CHARAKTERYSTYKA
WSKAŹNIKÓW
W celu ułatwienia późniejszej analizy danych połączono ze sobą stary i nowy rejestr. Operacja ta wymagała
przekształcenia starego rejestru, tak aby strukturą odpowiadał nowemu rejestrowi.

13

Szczegółowy opis przeprowadzonych badań znajduje się w rozdz. 3.2.
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Zarówno dla starego, jak i nowego rejestru utworzono następujące zmienne umożliwiające późniejszą agregację danych:
1. powiat, w którym cudzoziemiec wykonuje pracę – zmienna utworzona na podstawie kodu gminy wykonywania pracy, zadeklarowanego na oświadczeniu / wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową;
2. urząd rejestracji oświadczenia/wniosku – zmienna utworzona na podstawie kodu placówki, w której
zarejestrowano oświadczenie/wniosek.
W przypadku braku informacji na temat powiatu wykonywania pracy przez cudzoziemca (gminy wykonywania pracy), brak ten uzupełniony został kodem powiatu utworzonym na podstawie kodu placówki, w której
rejestrowano oświadczenie/wniosek.
Na podstawie powyższych nowo utworzonych zmiennych, utworzono dwie kolejne zmienne informujące o:
1. województwie, w którym cudzoziemiec wykonuje pracę;
2. województwie, w którym zarejestrowano oświadczenie/wniosek.
Tak przygotowane dane rejestrowe posłużyły do obliczenia 45 wskaźników informujących o różnych
aspektach zatrudnienia cudzoziemców w Polsce w ramach procedury uproszczonej. Ich analiza została
przedstawiona w rozdz. 4.1.
Dla większości wskaźników najniższym poziomem agregacji terytorialnej jest powiat wykonywania pracy.
Oznacza to, że dane do obliczenia wartości wskaźnika dla danego powiatu zostały do niego przyporządkowane na podstawie zadeklarowanego miejsca wykonywania pracy przez cudzoziemca. Dla części wskaźników
(tych związanych z funkcjonowaniem powiatowych urzędów pracy), najniższym poziomem agregacji jest
urząd rejestracji oświadczenia/wniosku. Oznacza to, że dane do obliczenia wartości wskaźnika dla danego
urzędu zostały do niego przyporządkowane na podstawie zadeklarowanego urzędu rejestracji oświadczenia
/ zezwolenia na pracę sezonową.
Analogicznie wykorzystywana jest zmienna „województwo” – w przypadku gdy najniższym poziomem
agregacji danego wskaźnika jest powiat, wskaźnik na poziomie województwa agregowany jest wedle województwa, w którym cudzoziemiec wykonuje pracę. W przypadku, gdy najniższym poziomem agregacji jest
urząd, na wartość dla województwa składają się oświadczenia i wnioski, które zostały zarejestrowane na
jego terenie.
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4. Uczestnictwo cudzoziemców
w polskim rynku pracy: skala,
dynamika, wybrane cechy
14

W tym rozdziale prezentujemy wybrane wnioski z różnych modułów badawczych zrealizowanych w ramach
opisywanego w tym raporcie projektu. Trzy jego podrozdziały odpowiadają trzem różnym źródłom danych
na temat cudzoziemców pracujących w Polsce. Analizy tych źródeł ukazują nieco odmienną perspektywę
badanego zjawiska. Są to: dane rejestrowe, po części skorygowane w oparciu o wyniki sondażowych badań
terenowych (por. rozdz. 3.5), sondaż przedsiębiorstw CATI (por. rozdz. 3.1) oraz sondaż oświadczeniodawców CAPI (por. rozdz. 3.2). Podczas gdy pierwszy podrozdział bazujący na danych rejestrowych dotyczy
najnowszego okresu (rok poprzedzający datę 29 czerwca 2018 roku), dane sondażowe koncentrują się na
roku 2016. Dla tego bowiem roku w sondażach zostały zebrane informacje o zatrudnieniu całorocznym, co
pozwala na uniknięcie problemu sezonowości.

4.1 Dane rejestrowe – wybrane wnioski z analizy
Niniejszy podrozdział przedstawia wybrane wnioski z analizy danych pochodzących z rejestru oświadczeń
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi15 oraz rejestru wniosków o wydanie zezwolenia na pracę
sezonową. Kolejne jego sekcje dotyczą: skali zjawiska, cech społeczno-demograficznych cudzoziemców,
charakterystyk pracodawców (oświadczeniodawców) i warunków pracy migrantów, a także zróżnicowania
regionalnego procedury uproszczonej.
Podczas lektury podrozdziału należy mieć na uwadze, że:
•• przedstawione statystyki nie obejmują okresu wcześniejszego niż początek 2015 roku;
•• przedstawione statystyki dotyczą wyłącznie cudzoziemców objętych procedurą uproszczoną, tj. cudzoziemców pracujących na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
/ oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi lub na podstawie zezwolenia na pracę
sezonową;
•• z dniem 1 stycznia 2018 roku obowiązywać zaczęły nowe zasady proceduralne, zgodnie z którym
w miejsce dotychczas obowiązujących oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy
cudzoziemcowi wprowadzono oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz
zezwolenia na pracę sezonową;
•• dane sprzed 2018 roku zostały skorygowane w oparciu o wyniki badań terenowych (patrz: rozdz. 3.2 i 3.5);
•• pod pojęciem „oświadczenia” rozumie się oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy
cudzoziemcowi / oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;
•• pod pojęciem „wnioski” rozumie się wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową;
•• pod pojęciem „zezwolenia / zezwolenia typu S” rozumie się zezwolenia na pracę sezonową.
14

Podrozdział 4.1 został opracowany przez Macieja Bitnera i Urszulę Siedlecką, podrozdział 4.2 przez Pawła Kaczmarczyka, a podrozdział 4.3 przez Agatę Górny.

15

Dla danych sprzed 2018 roku z rejestru oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi.
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SKALA ZJAWISKA
Z całą pewnością można stwierdzić, że skala zatrudnienia cudzoziemców w Polsce systematycznie rosła
na przestrzeni ostatnich lat. Według danych rejestrowych (skorygowanych dla okresu przed 2018 rokiem),
w 2015 roku średnio w każdym miesiącu pracowało w Polsce około 133 tys. migrantów w ramach procedury uproszczonej16. Średnia miesięczna dla roku 2017 wyniosła już około 415 tys., natomiast dla pierwszej
połowy 2018 roku – ponad 423 tys. Przeciętna liczba migrantów pracujących w Polsce w ciągu miesiąca
wzrosła więc ponad trzykrotnie w ciągu trzech lat.
Wykres 4.1 oprócz liczby pracujących w danym okresie cudzoziemców pokazuje również łączną liczbę
oświadczeń i (od początku 2018 roku) wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową napływających do powiatowych urzędów pracy. W przypadku tej liczby także można zaobserwować systematyczny
wzrost. W 2015 roku średnia liczba oświadczeń składanych w jednym miesiącu kształtowała się na poziomie
58,4 tys., natomiast w 2017 roku – około 146 tys. W styczniu 2018 roku nastąpiło wyraźne załamanie, związane z wprowadzeniem nowych przepisów, ale w kolejnych miesiącach kontynuowany był trend wzrostowy
– średnia liczba dokumentów składanych miesięcznie dla pierwszej połowy 2018 roku wyniosła 153,8 tys.
Liczba składanych dokumentów była praktycznie zawsze (z wyjątkiem początkowych miesięcy 2015 roku)
mniejsza niż liczba faktycznie pracujących w danym okresie migrantów ze względu na fakt, że na podstawie
jednego oświadczenia cudzoziemiec może pracować do sześciu miesięcy w ciągu 12 miesięcy (w przypadku
zezwoleń typu S – do dziewięciu miesięcy w roku kalendarzowym). Następuje więc kumulacja nowo zarejestrowanych migrantów i tych już pracujących na podstawie wcześniej zarejestrowanych dokumentów.
Na Wykresie 4.1 wyraźnie widać sezonowość, tj. cykliczne różnice w liczbie pracujących migrantów w zależności od poru roku. Najwięcej obcokrajowców zatrudnionych jest w miesiącach letnich i jesiennych – szczyt
zatrudnienia w ciągu ostatnich trzech lat przypadał na październik. Zaobserwowana sezonowość wynika
z faktu, że bardzo duży odsetek migrantów trudni się pracami prostymi w rolnictwie, gdzie największe
zapotrzebowanie na siłę roboczą występuje w okresie letnio-jesiennym. Sezonowość, choć mniej widoczną,
można również stwierdzić w przypadku liczby napływających do urzędów dokumentów. Najwięcej oświadczeń zgłaszanych jest na przełomie zimy i wiosny – prawdopodobnie pracodawcy przygotowują się wówczas
na nadchodzący sezon letni.

16
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Należy pamiętać, że liczba ta jest odrobine zaniżona, ze względu na fakt, że nie wszystkie Powiatowe Urzędy Pracy raportowały
statystyki w ramach rejestru centralnego, część z nich przystąpiła do niego dopiero w trakcie roku.
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WYKRES 4.1. Liczba migrantów pracujących na podstawie oświadczeń i zezwoleń na pracę sezonową i liczba
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napływających oświadczeń i wniosków o zezwolenie na pracę sezonową ogółem w Polsce w okresie 01.01.2015
– 29.06.2018

Uwagi: Liczba pracujących migrantów została skorygowana na podstawie danych terenowych.
Źródło: Dane z rejestru oświadczeń i zezwoleń na pracę sezonową.

Wykres 4.2 prezentuje oszacowanie udziału migrantów zatrudnianych w ramach procedury uproszczonej
w ogóle pracujących w Polsce. Odsetek ten nie przekroczył do tej pory 3,5%. W 2015 roku wynosił średnio
0,9% dla każdego miesiąca, co oznacza, że na 1000 pracujących ogółem przypadało 9 migrantów. W pierwszym półroczu 2018 roku wartość ta wzrosła do 2,7%, a największy odsetek odnotowano dla czerwca 2018
roku – 3,2%. W udziale migrantów w ogóle zatrudnienia również widać silną sezonowość.
WYKRES 4.2. Liczba pracujących ogółem w Polsce i udział migrantów pracujących na podstawie oświadczeń
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i zezwoleń na pracę sezonową w ogóle siły roboczej w Polsce w okresie 01.01.2015 – 29.06.2018

Uwagi: 1) Dla danych o zatrudnieniu ogółem w Polsce przyjęto, że liczba zatrudnionych dla każdego miesiąca jest taka sama. 2) Liczba
pracujących migrantów została skorygowana na podstawie danych terenowych.
Źródło: Eurostat, kategoria wieku: 15-64 lat, dane kwartalne; dane z rejestru oświadczeń i zezwoleń na pracę sezonową.

Zezwolenia na pracę sezonową funkcjonują dopiero od początku 2018 roku, dlatego też proporcje między
zgłaszanymi do urzędu oświadczeniami a wnioskami o wydanie zezwolenia na pracę sezonową analizować
można dopiero od tego momentu (Wykres 4.3). Zwłaszcza na początku roku widać było ogromną przewagę oświadczeń nad wnioskami – te pierwsze stanowiły około 90% ogółu napływających dokumentów.
W kolejnych miesiącach udział oświadczeń ukształtował się na poziomie około 82–83%. Przewaga oświadczeń wynika po części z tego, że zezwolenia na pracę sezonową to nowy instrument i jeszcze nie wszyscy
pracodawcy wystarczająco się z nim oswoili, a po części z faktu, że dotyczą one tylko wybranych sektorów
gospodarki tj. sekcji PKD A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo oraz sekcji PKD I – działalność
związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.
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WYKRES 4.3. Udział oświadczeń napływających do urzędów w łącznej liczbie oświadczeń i wniosków

o zezwolenie typu S w Polsce w okresie 01.01.2018 – 29.06.2018

Źródło: Dane z rejestru oświadczeń i zezwoleń na pracę sezonową.

CHARAKTERYSTYKA CUDZOZIEMCÓW
Wśród cudzoziemskich pracowników zatrudnianych na podstawie oświadczeń i zezwoleń na pracę sezonową
zdecydowanie dominują obywatele Ukrainy. Według danych rejestrowych w pierwszej połowie 2018 roku
stanowili oni ponad 91% ogółu pracujących migrantów. Drugim co do popularności obywatelstwem jest
białoruskie (4,2%), a trzecim – mołdawskie (2,4%). Warto zwrócić uwagę, że proporcje te zmieniały się na
przestrzeni ostatnich paru lat (Wykres 4.4). W latach wcześniejszych, według skorygowanych danych rejestrowych, udział obywateli Ukrainy był jeszcze większy, a udział obywateli pozostałych państw marginalny.
W roku 2015 obywatele Ukrainy stanowili 96,4%. W kolejnych latach ich odsetek zaczął spadać, a pojawiało
się coraz więcej pracowników z Białorusi, Mołdawii i Gruzji.
WYKRES 4.4. Migranci pracujący na podstawie oświadczeń i zezwoleń typu S według kraju pochodzenia latach

2015-2018

Uwagi.1) Dane dla 2018 roku dotyczą tylko pierwszej połowy roku. 2) Wykres dotyczy migrantów pracujących min. 1 dzień
w poszczególnych latach kalendarzowych. 3) Liczba pracujących migrantów dla rejestru sprzed 2018 roku została skorygowana
w oparciu o badania terenowe.
Źródło: Rejestr oświadczeń i zezwoleń na pracę sezonową.
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Wykres 4.5 oraz Wykres 4.6 umożliwiają porównanie struktury wieku migrantów ze strukturą wieku
pracujących Polaków. Jak widać, migranci są źródłem młodszej od Polaków siły roboczej. Około 70%
cudzoziemców, którzy pracowali w Polsce w ciągu ostatniego roku, to osoby poniżej 40. roku życia.
Dla Polaków udział podobnej kategorii wieku to zaledwie 43,1%. Najbardziej liczną grupą wśród migrantów
są osoby w wieku 26–40 lat, natomiast wśród Polaków osoby w wieku 40–64 lat. Relatywnie niski wiek
pracowników cudzoziemskich ma swoje źródła w naturalnie większej mobilności ludzi młodych, ale także
w charakterze pracy przez nich wykonywanej – migranci najczęściej zatrudniani są do prac fizycznych,
w których wymagana jest sprawność ruchowa, będąca z reguły mocniejszą stroną ludzi młodszych.
WYKRES 4.5. Migranci pracujący na podstawie

WYKRES 4.6. Pracujący Polacy według wieku

oświadczeń i zezwoleń typu S według wieku w okresie
29.06.2017–29.06.2018

w 2017 roku

Uwagi. 1) Migranci pracujący min. 1 dzień w analizowanym okresie.
2) Liczba pracujących migrantów dla rejestru sprzed 2018 roku
została skorygowana w oparciu o badania terenowe.

Źródło: Eurostat.

Źródło: Rejestr oświadczeń i zezwoleń na pracę sezonową.

Zauważalne są niewielkie różnice w strukturze wieku migrantów pracujących na podstawie oświadczeń
i zezwoleń typu S (Wykres 4.7 i Wykres 4.8). Migranci pracujący na podstawie oświadczeń cechują się większym udziałem pracowników najmłodszych, tj. w wieku 0–25 lat. Warto tutaj jednak wspomnieć, że próba
dla zezwoleń jest mniejsza i bardziej podatna na zaburzenia sezonowe ze względu na dostępność danych
dopiero od stycznia 2018 roku.
WYKRES 4.7. Migranci pracujących na podstawie

WYKRES 4.8. Migranci pracujący na podstawie

oświadczeń według wieku, w okresie
29.06.2017–29.06.2018

zezwoleń typu S według wieku, w okresie
01.01.2018–29.06.2018

Uwagi. 1) Migranci pracujący min. 1 dzień w analizowanym okresie.
2) Liczba pracujących migrantów dla rejestru sprzed 2018 roku
została skorygowana w oparciu o badania terenowe.

Uwagi. Migranci pracujący min. 1 dzień w analizowanym okresie.
Źródło: Rejestr zezwoleń na pracę sezonową.

Źródło: Rejestr oświadczeń.
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Struktura wieku migrantów na przestrzeni lat była raczej stabilna (Wykres 4.9.) Zauważalny jest jednak
nieznaczny trend starzenia się populacji migrantów (wzrost udziału grupy wieku 41–65 o 1,7 punktu procentowego i spadek udziału grupy wieku 0–25 o około jeden punkt procentowy w latach 2015–2018), ale
wynika on raczej z ogólnych trendów demograficznych.
WYKRES 4.9. Migranci pracujący na podstawie procedury uproszczonej według wieku w latach 2015–2018

Uwagi. 1) Dane dla 2018 roku dotyczą tylko pierwszej połowy roku. 2) Wykres dotyczy migrantów pracujących min. 1 dzień
w poszczególnych latach kalendarzowych. 3) Liczba pracujących migrantów dla rejestru sprzed 2018 roku została skorygowana
w oparciu o badania terenowe.
Źródło: Rejestr oświadczeń i zezwoleń na pracę sezonową.

Wśród migrantów pracujących w Polsce na podstawie procedury uproszczonej zauważalna jest przewaga
mężczyzn. Stanowią oni około 66,7% w ogóle cudzoziemców (Wykres 4.10). Struktura polskich pracowników
(Wykres 4.11) ze względu na wiek jest bardziej wyrównana – mężczyźni również mają przewagę, ale bardzo
niewielką (odpowiadają za 55% siły roboczej). Większościowy udział migrantów płci męskiej związany jest
bez wątpienia z charakterem pracy migrantów w Polsce, np. w budownictwie, gdzie ze względu na ciężkie
warunki pracy i wymóg siły fizycznej zdecydowanie częściej pracują mężczyźni.
WYKRES 4.10. Migranci pracujący na podstawie

WYKRES 4.11. Pracujący Polacy według płci w 2017 roku

oświadczeń i zezwoleń typu S według płci w okresie
29.06.2017–29.06.2018

Uwagi. 1) Migranci pracujący min. 1 dzień w analizowanym okresie.
2) Liczba pracujących migrantów dla rejestru sprzed 2018 roku
została skorygowana w oparciu o badania terenowe
Źródło: Rejestr oświadczeń i zezwoleń na pracę sezonową.
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Źródło: Eurostat.

Struktura migrantów ze względu na płeć istotnie różni się w zależności od analizowanego typu dokumentów.
Podczas gdy w przypadku oświadczeń dominują mężczyźni, na podstawie zezwoleń typu S w większości pracują kobiety – stanowią prawie dwie trzecie ogółu zatrudnionych (Wykres 4.12 i Wykres 4.13).
Prawdopodobnie wynika to z faktu, że zezwolenia często dotyczą niewymagających dużej siły fizycznej prac
polowych (np. zbiory truskawek), które z powodzeniem wykonywać mogą również kobiety17.
WYKRES 4.12. Migranci pracujący na

WYKRES 4.13. Migranci pracujący na podstawie

podstawie oświadczeń według płci w okresie
29.06.2017–29.06.2018

zezwoleń typu S według płci w okresie
01.01.2018–29.06.2018

Uwagi. 1) Wykres dotyczy migrantów pracujących min. 1 dzień
w analizowanym okresie. 2) Liczba pracujących migrantów
dla rejestru sprzed 2018 roku została skorygowana w oparciu
o badania terenowe.

Uwagi. Wykres dotyczy migrantów pracujących min. 1 dzień
w analizowanym okresie.
Źródło: Rejestr zezwoleń na pracę sezonową.

Źródło: Rejestr oświadczeń.

Podobnie jak struktura ze względu na wiek, struktura migrantów ze względu na płeć pozostawała stabilna
na przestrzeni lat. Dla wszystkich analizowanych lat kalendarzowych odnotowano przewagę mężczyzn,
których udział w ogóle zatrudnionych cudzoziemców kształtował się na poziomie 66–67% (Wykres 4.14).
WYKRES 4.14. Migranci pracujących na podstawie procedury uproszczonej według płci w latach 2015–2018

Uwagi. 1) Dane dla 2018 roku dotyczą tylko pierwszej połowy roku. 2) Wykres dotyczy migrantów pracujących min. 1 dzień
w poszczególnych latach kalendarzowych. Liczba pracujących migrantów dla rejestru sprzed 2018 roku została skorygowana w oparciu
o badania terenowe.
Źródło: Rejestr oświadczeń i zezwoleń na pracę sezonową.

17

Akurat w przypadku zbioru truskawek badania pracodawców wskazują, że kobiety są bardziej pożądanymi pracownikami ze względu
na większą dokładność.
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CHARAKTERYSTYKA PRACODAWCÓW
Poza danymi dotyczącymi samych migrantów w rejestrach gromadzone są również informacje dotyczące podmiotów ich zatrudniających. Jednym z podstawowych pytań, jakie można sobie zadać, jest pytanie o główny
obszar działalności przedsiębiorstw, które zdecydowały się na zatrudnienie obcokrajowca. W przypadku
oświadczeń największa liczba podmiotów zatrudniających (wyłączamy w tym momencie agencje pracy tymczasowej – por. następna sekcja) w okresie od czerwca 2017 roku do czerwca 2018 roku działała w branży
usługowej (48%), drugi w kolejności sektor to budownictwo (19,9%), następnie przemysł (19,2%) i rolnictwo
(12,9%). Wśród pracodawców zatrudniających pracowników na podstawie zezwoleń na pracę sezonową
w pierwszej połowie 2018 roku zdecydowanie dominowały, co nie dziwi, podmioty z sektora rolniczego (95%)
(Wykres 4.15 i Wykres 4.16).
Należy mieć na uwadze, że prezentowane w tej sekcji dane nie dotyczą struktury oświadczeń ze względu na
sektory gospodarki, tylko podmiotów zatrudniających, bez względu na to, ile dany podmiot zarejestrował
oświadczeń. Przykładowo podmiot z sektora rolniczego zatrudniający 100 migrantów wejdzie do poniższych
statystyk z taką samą wagą jak podmiot zatrudniający jednego cudzoziemca.
WYKRES 4.15. Pracodawcy zatrudniający

WYKRES 4.16. Pracodawcy zatrudniających

migrantów na podstawie oświadczeń według
deklarowanego obszaru działalności w okresie
29.06.2017–29.06.2018

migrantów na podstawie zezwoleń typu S według
deklarowanego obszaru działalności w okresie
01.01.2018–29.06.2018

Uwagi. Dane o pracodawcach zatrudniających na podstawie
oświadczeń ważnych min. 1 dzień w analizowanym okresie.

Uwagi. Dane o pracodawcach zatrudniających na podstawie
zezwoleń ważnych min. 1 dzień w okresie 01.01.2018–
29.06.2018.

Źródło: Rejestr oświadczeń.

Źródło: Rejestr zezwoleń na pracę sezonową.

Wykres 4.17 pozwala przeanalizować zmiany w strukturze pracodawców ze względu na deklarowany obszar
działalności na przestrzeni lat. Widać wyraźnie malejący udział pracodawców z sektora rolniczego (spadek
o ponad 20 punktów procentowych w okresie 2015–2018) na rzecz pozostałych sektorów. O około osiem
punktów procentowych wzrosły natomiast udziały pracodawców z sektora budownictwa i przemysłu.
Najmniejszy przyrost odnotowano dla usług, które były i są dominującym sektorem wśród pracodawców
zatrudniających migrantów na podstawie oświadczeń i zezwoleń na pracę sezonową. Warto wspomnieć,
że struktura dla 2018 roku może nieco różnić się od rzeczywistej – w momencie eksportu danych do analizy
(29 czerwca 2018 roku) w rejestrze było relatywnie niewiele wniosków (około 30 tys.), dla których zdołano
wydać pozytywną decyzję o zezwoleniu na pracę sezonową, a tylko takie były uwzględniane w niniejszej
statystyce. Za cały 2018 rok będzie ich prawdopodobnie kilkukrotnie więcej.
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WYKRES 4.17. Pracodawcy zatrudniający migrantów na podstawie oświadczeń i zezwoleń typu S według

deklarowanego obszaru działalności w latach 2015–2018

Uwagi. 1) Dane dla 2018 roku dotyczą tylko pierwszej połowy roku. 2) Wykres dotyczy pracodawców zatrudniających migranta
przynajmniej przez 1 dzień w poszczególnych latach kalendarzowych.
Źródło: Rejestr oświadczeń i zezwoleń na pracę sezonową.

Zgodnie z informacjami deklarowanymi we wnioskach o zezwolenia typu S wśród podmiotów zatrudniających
cudzoziemców dominowały mikroprzedsiębiorstwa, czyli takie które zatrudniają 2–9 pracowników.
Stanowiły one niemal połowę wszystkich zarejestrowanych podmiotów (Wykres 4.18). Bardzo mały był
natomiast udział średnich i dużych przedsiębiorstw. Dla tych pierwszych wyniósł on niespełna 3%, a dla
drugich nie przekraczał 0,5%. Pozostała jedna czwarta podmiotów to przedsiębiorstwa małe (zatrudniające
od 10 do 49 osób). Warto podkreślić, że dane dotyczące rozmiaru zatrudnienia pochodzą tylko z wniosków
o wydanie zezwolenia na pracę sezonową. W przypadku oświadczeń nie zbiera się analogicznych danych.
Ponadto istnieje obawa, że część pracodawców nie wypełniła poprawnie tej rubryki – wskazuje na to istotna
liczba zer występujących w rejestrze18.
Wykres 4.19 pokazuje, ile średnio dokumentów (oświadczeń i wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową) składał do urzędu w ciągu roku jeden pracodawca. Od początku 2015 roku do końca 2017 roku liczba ta
systematycznie wzrastała, w szczytowym momencie osiągając prawie 22 dokumenty na jednego pracodawcę.
Załamanie tego trendu nastąpiło z początkiem 2018 roku, a więc w momencie wejścia w życie nowych przepisów dotyczących procedury uproszczonej. Średnia liczba rejestrowanych przez jeden podmiot dokumentów
spadła wtedy do poziomu około 16. Ów spadek może być spowodowany niepewnością pracodawców związaną z wprowadzeniem zmian, może również świadczyć o tym, że nowe regulacje są skuteczne, tzn. że mniej
oświadczeń rejestrowanych jest „na zapas”, co relatywnie często zdarzało się w poprzednich latach.

18

Około jednej piątej pracodawców w rubryce dotyczącej rozmiaru zatrudnienia zadeklarowała „0” lub „1”, co raczej wskazuje na braki
w danych niż rzeczywiste wartości, podmioty te nie deklarują się bowiem jako gospodarstwa domowe.
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Źródło: Rejestr zezwoleń na pracę sezonową.

Źródło: Rejestr oświadczeń i zezwoleń na pracę sezonową.
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Uwagi. Wykres dotyczy podmiotów zatrudniających na podstawie
oświadczeń i zezwoleń ważnych min. 1 dzień w poszczególnych
miesiącach.
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Uwagi. Wykres dotyczy pracodawców zatrudniających migranta
przynajmniej przez 1 dzień na podstawie zezwoleń ważnych min. 1
dzień w analizowanym okresie.
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o wydanie zezwolenia typu S składanych przez jeden
podmiot w okresie 01.01.2018–29.06.2018
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na podstawie zezwoleń typu S według wielkości
przedsiębiorstwa w okresie 01.01.2018–29.06.2018
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WYKRES 4.19. Średnia liczba oświadczeń i wniosków
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WYKRES 4.18. Pracodawcy zatrudniający migrantów

CHARAKTERYSTYKA PRACY I WARUNKÓW ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW
W niniejszej sekcji przedstawiono statystyki opisujące rodzaj prac podejmowanych przez cudzoziemców
(m.in. struktura zatrudnienia ze względu na sektor gospodarki, dominujące zawody) oraz warunki, na jakich są
oni zatrudniani (m.in. różnice w zarobkach, dominujący rodzaj umowy między pracodawcą a pracownikiem)
w ramach procedury uproszczonej według tego, co zostało zadeklarowane w oświadczeniach złożonych
przez pracodawców i we wnioskach o zezwolenia na pracę sezonową.
Wykres 4.20 i Wykres 4.21 umożliwiają porównanie struktury zatrudnienia migrantów i struktury zatrudnienia ogółem w Polsce ze względu na sektory gospodarki w ostatnim roku. Struktury te są dość podobne,
choć występują jednak pewne różnice. Proporcjonalnie większa część cudzoziemców (niż Polaków) pracowała w ciągu ostatniego roku w rolnictwie (14% vs 10%) oraz w budownictwie (13,3% vs 7,5%). W przypadku
cudzoziemców odnotowano mniejszy udział zatrudnionych w przemyśle i usługach, które pozostają dominującym sektorem zarówno dla jednej, jak i drugiej grupy.
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WYKRES 4.20. Migranci pracujący na podstawie

WYKRES 4.21. Zatrudnienie w Polsce ogółem

oświadczeń i zezwoleń typu S według sektora
gospodarki w okresie 29.06.2017–29.06.2018

według sektora gospodarki w okresie
01.01.2018–29.06.2018

Uwagi. 1) Wykres dotyczy migrantów pracujących w oparciu
o procedurę uproszczoną min. 1 dzień w okresie 29.06.2017–
29.06.2018. 2) Liczba pracujących migrantów dla rejestru
sprzed 2018 roku została skorygowana w oparciu o badania
terenowe.

Źródło: Eurostat, dane za 2017 rok [lfsa_egan2].

Źródło: Rejestr oświadczeń i zezwoleń na pracę sezonową.

Wykres 4.22 daje możliwość prześledzenia zmian proporcji między zatrudnieniem migrantów w poszczególnych
sektorach gospodarki w czasie. Wyraźnie widać sezonowość w rolnictwie – największy udział zatrudnionych
w tym sektorze obserwuje się każdego roku w sezonie letnim. W lecie 2015 roku rolnictwo było dominującym
sektorem, odpowiadającym za prawie 50% zatrudnienia cudzoziemców. Pewne wahania w ciągu roku widać
również w innych sektorach (zwłaszcza w usługach), ale jest to raczej pośredni efekt wynikający z wahań
zatrudnienia w rolnictwie. Podczas gdy w miesiącach zimowych zatrudnienie w rolnictwie maleje, automatycznie rośnie udział zatrudnienia w pozostałych sektorach. Na przestrzeni lat udział rolnictwa systematycznie
malał na rzecz pozostałych sektorów, tj. usług, budownictwa i przemysłu, co było wskazywane już we wcześniejszych badaniach dotyczących procedury uproszczonej (Górny i Kaczmarczyk 2018).
WYKRES 4.22. Oświadczenia i zezwolenia na pracę sezonową według sektora gospodarki pracodawcy
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(podział na 4 sektory) w okresie 01.01.2015–29.06.2018

Uwagi. 1) Wykres dotyczy oświadczeń i zezwoleń typu S ważnych min. 1 dzień w poszczególnych miesiącach. 2) Liczba wykorzystanych
oświadczeń dla rejestru sprzed 2018 roku została skorygowana w oparciu o badania terenowe.
Źródło: Rejestr oświadczeń i zezwoleń na pracę sezonową.
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Wśród najczęściej wykonywanych przez migrantów zawodów na pierwszym miejscu znaleźli się robotnicy
wykonujący proste prace polowe. Zawód należący do tej grupy zadeklarowano w prawie 10% wszystkich
oświadczeń wykorzystywanych w ciągu ostatniego roku (Wykres 4.23). Na kolejnych miejscach uplasowali się
robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle, budownictwie oraz gdzie indziej niesklasyfikowani, a także
ręczni pakowacze i znakowacze. Wszystkie najczęściej deklarowane zawody charakteryzują się tym, że są to
prace proste, niewymagające specjalistycznych kompetencji. Widać również, że struktura zawodów nie jest
bardzo rozproszona – prawie 40% wszystkich cudzoziemców wykonuje zawód należący do pięciu najczęściej
wskazywanych grup zawodów. Warto zwrócić uwagę, że ta struktura zawodów (Wykres 4.23) odnosi się tylko
do danych pochodzących z zarejestrowanych oświadczeń. W przypadku wniosków o wydanie zezwolenia na
pracę sezonową nie zbiera się informacji dotyczących kodu zawodu wykonywanego przez cudzoziemca.
WYKRES 4.23. Zawody najczęściej deklarowane na oświadczeniach w okresie 29.06.2017–29.06.2018

Uwagi. Wykres dotyczy oświadczeń ważnych min. 1 dzień w okresie 29.06.2017-29.06.2018.
Źródło: Rejestr oświadczeń.

Na potrzeby niniejszej analizy opracowano klasyfikację miejsc pracy według czterech charakterystyk zdefiniowanych19 jako:
1. Miejsca pracy wysokiej produktywności – oświadczenia, do których przypisano sekcje PKD:
◦◦ L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;
◦◦ D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze
do układów klimatyzacyjnych;
◦◦ J – Informacja i komunikacja;
◦◦ K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa;
◦◦ B – Górnictwo i wydobywanie;
◦◦ N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca.
2. Miejsca pracy wysokiej urazowości – oświadczenia, do których przypisano sekcje PKD:
◦◦ F – Budownictwo;
◦◦ D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze
do układów klimatyzacyjnych;
◦◦ B – Górnictwo i wydobywanie;
19
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Definicje zostały stworzone w oparciu o analizę średniookresowych danych historycznych na temat wyróżnionych charakterystyk
poszczególnych zawodów. Za wysokie/niskie wartości tych charakterystyk uznano te, które przekraczają górną/dolną jedną trzecią
rozkładu danej cechy.
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◦◦ E – Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją;
◦◦ C – Przetwórstwo przemysłowe;
◦◦ H – Transport i gospodarka magazynowa.
3. Miejsca pracy wysokiego ryzyka występowania problemów zdrowotnych – oświadczenia i zezwolenia
typu S, do których przypisano sekcje PKD:
◦◦ A– Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo;
◦◦ H – Transport i gospodarka magazynowa;
◦◦ B – Górnictwo i wydobywanie.
4. Miejsca pracy w grupach zawodów z dużą rotacją pracowników– oświadczenia, do których przypisano
kody zawodu, należące do jednej z trzech grup zawodów:
◦◦ 9 – Zatrudnieni przy pracach prostych;
◦◦ 5 – Pracownicy usług i sprzedawcy;
◦◦ 7 – Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy.
Udział miejsc pracy wysokiej urazowości oraz udział miejsc pracy cechujących się wysokim ryzykiem
występowania problemów zdrowotnych kształtował się na zbliżonym i stosunkowo stabilnym poziomie
około 30% (Wykres 4.24). Znaczenie miejsc pracy o wysokim ryzyku narażenia na problemy zdrowotne
charakteryzowało się przy tym dość dużą zmiennością o charakterze sezonowym, ze względu na sezonowość zatrudnienia w rolnictwie zaliczanego do miejsc pracy tego typu. Bardzo niskim udziałem odznaczały
się natomiast miejsca pracy wysokiej produktywności – nie przekroczył on nigdy 5% od roku 2015. Bardzo
mała część pracowników cudzoziemskich jak dotąd, pracowała w Polsce w sekcjach PKD cechujących się
dużą produktywnością, takich jak informacja i komunikacja czy działalność finansowa i ubezpieczeniowa.
Wśród wszystkich wymienionych powyżej grup zdecydowanie dominowały miejsca pracy w grupach zawodów cechujących się dużą rotacją pracowników. Udział oświadczeń należących do tej grupy, choć spadał
stopniowo od roku 201520, utrzymywał się na bardzo wysokim poziomie około 80% (Wykres 4.24). Oznacza
to, że ponad trzy czwarte wszystkich wykorzystywanych oświadczeń, to te, w których zadeklarowano
zawód należący do jednej z grup: zatrudnieni przy pracach prostych, pracownicy usług i sprzedawcy, robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy.

20

Spadek o prawie 10 punktów procentowych od początku 2015 roku do końca pierwszego półrocza 2018 roku.
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WYKRES 4.24. Cudzoziemcy pracujący na podstawie oświadczeń i zezwoleń typu S według charakteru pracy

w okresie 01.10.2015–29.06.2018 (dane w %)

Uwagi. 1) Wykres dotyczy oświadczeń i zezwoleń na pracę sezonową ważnych min. 1 dzień w analizowanym miesiącu. 2) Liczba
wykorzystanych oświadczeń dla rejestru sprzed 2018 roku została skorygowana w oparciu o badania terenowe.
Źródło: Rejestr oświadczeń i zezwoleń na pracę sezonową.

Z analizowanych danych rejestrowych wynika, że migranci zarabiają przeciętnie mniej niż wynoszą ogólne
zarobki w Polsce. Średnie miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wynosiło w roku 201621
ponad 4 tys. złotych brutto, podczas gdy średnie wynagrodzenie deklarowane w oświadczeniach zarejestrowanych w pierwszej połowie 2018 roku to niecałe 2,6 tys. złotych brutto, a we wnioskach o zezwolenia
na pracę sezonową – 2,3 tys. złotych brutto (Wykres 4.25). Są to wartości odpowiadające około 64% wartości średniego wynagrodzenia ogółem w kraju w roku 2016. Warto zwrócić uwagę, że – zakładając, że średnie
wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrosło od 2016 roku – owe różnice są zapewne jeszcze większe.
Różnice w wynagrodzeniach są nieco mniejsze, jeżeli weźmiemy pod uwagę nie średnią, a medianę zarobków
(Wykres 4.26). Z analogicznego porównania median wynika, że cudzoziemcy zarabiają średnio około 71%
kwoty wynagrodzenia ogółem w Polsce.
Różnice w zarobkach między Polakami a migrantami w dużej mierze wynikają z faktu, że cudzoziemcy
pracują z reguły na innych stanowiskach, gorzej opłacanych niż przeciętnie Polacy. Również różnica
w zarobkach między migrantami pracującymi na podstawie oświadczeń a migrantami pracującymi na podstawie zezwoleń typu S może wynikać z charakteru podejmowanej pracy. Zdecydowana większość prac
wykonywanych w oparciu o zezwolenia na pracę sezonową to proste prace rolnicze, zazwyczaj relatywnie
słabo wynagradzane.

21
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Bardziej aktualne dane o wynagrodzeniach w polskiej gospodrce nie są dostępne.
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WYKRES 4.25. Średnie wynagrodzenie w Polsce w roku

WYKRES 4.26. Mediana wynagrodzenia w Polsce

2016 i w grupie migrantów według typu dokumentu
w okresie 01.01.2018–29.06.2018

w roku 2016 i w grupie migrantów pracujących na
oświadczeniach i zezwoleniach typu S w okresie
01.01.2018–29.06.2018

Polsce
Polsce
Uwagi. Wykres dotyczy migrantów pracujących w oparciu
o oświadczenia i zezwolenia typu S ważne min. 1 dzień
w analizowanym okresie.
Źródło: Bank Danych Lokalnych; rejestr oświadczeń i zezwoleń na
pracę sezonową.

Uwagi. 1) Wykres dotyczy migrantów pracujących w oparciu
o oświadczenia i zezwolenia typu S ważne min. 1 dzień w okresie
01.01.2018-29.06.2018.
2) Mediana zarobków Polaków oszacowana na podstawie rozkładu
wynagrodzeń GUS dla przedsiębiorstw powyżej 9 osób jako 80%
średniego wynagrodzenia ogółem.
Źródło: Bank Danych Lokalnych; rejestr oświadczeń i zezwoleń na
pracę sezonową.

Bardziej szczegółowego obrazu, choć ciągle na bardzo ogólnym poziomie, różnic w wynagrodzeniach cudzoziemców i Polaków dostarcza zestawienie odnoszące się do poszczególnych sekcji PKD. Wykres 4.27 zestawia
sekcje PKD uporządkowane malejąco według różnicy nominalnej między zarobkami migrantów deklarowanymi w oświadczeniach i wnioskach o zezwolenia typu S w pierwszej połowie 2018 roku a zarobkami
ogółem w danej sekcji w Polsce w roku 2016. Największe różnice występują w sekcjach „specjalistycznych”:
K – finansowa i ubezpieczeniowa i J – informacja i komunikacja. Wynika to zapewne, tak jak wcześniej było
wspomniane, z różnych stanowisk, na których pracują Polacy i cudzoziemcy. Duża część pracowników w sekcji K czy J to wykwalifikowani specjaliści cechujący się wysokimi zarobkami, z kolei istotna część migrantów
pracujących w tych sekcjach odpowiedzialna jest za prace proste, niewymagające szczególnych kompetencji,
a więc mniej wynagradzane. Stosunkowo wysoko pod względem bezwzględnej różnicy w zarobkach plasuje
się sektor rolniczy. Jest to jednak zapewne skutkiem nieprzejrzystości/niekompletności danych dotyczących
rolnictwa w ogólnej statystyce krajowej, wskutek czego wynagrodzenia ogółem dla rolnictwa są zawyżone
względem stanu faktycznego. Najmniejszą różnicę między wynagrodzeniami ogółem a wynagrodzeniami
cudzoziemców odnotowano dla sekcji I (zakwaterowanie i usługi gastronomiczne) – ogólna średnia zarobków
w tej branży z roku 2016 jest o zaledwie niecałe 200 zł wyższa od zarobków migrantów. Stosunkowo niskie
wynagrodzenia ogółem w sekcji I mogą być tłumaczone faktem istnienia niesformalizowanych zarobków
(tzw. „napiwków”), wskutek czego oficjalne wynagrodzenia są relatywnie niskie.
Porównanie zarobków cudzoziemców i Polaków podejmujących prace na takich samych stanowiskach nie
jest możliwe na podstawie danych rejestrowych. Temu zagadnieniu poświęcone są analizy zaprezentowane
w rozdz. 6.1, które ukazują bardziej zniuansowany obraz różnic w wynagrodzeniach tych dwóch grup, lecz
również wskazują na to, że wynagrodzenia cudzoziemców są przeciętnie niższe niż wynagrodzenia Polaków
podejmujących pracę na podobnych stanowiskach w Polsce. Warto przy tym podkreślić, że powyższe
analizy wynagrodzeń zostały przeprowadzona odnośnie do deklaracji pracodawców, którzy zazwyczaj
deklarują najniższe wynagrodzenie, jakie są gotowi zapłacić na rejestrowanych przez siebie oświadczeniach
i wnioskach o zezwolenia typu S (por. rozdz. 5). Rzeczywiste wynagrodzenia cudzoziemskich pracowników
– zgodnie z prawem – mogą być wyższe od tych deklaracji.
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WYKRES 4.27. Wynagrodzenia Polaków w roku 2016 i cudzoziemców pracujących na podstawie oświadczeń

i zezwoleń typu S według sekcji PKD w okresie 01.01.2018–29.06.2018

Uwagi. Wykres dotyczy migrantów pracujących w oparciu o oświadczenia i zezwolenia ważne min. 1 dzień w okresie 01.01.201829.06.2018.
A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, B - Górnictwo i wydobywanie, C - Przetwórstwo przemysłowe, D - Zaopatrywanie
w energię elektryczną i inne media, E - Zaopatrywanie w wodę i gospodarka odpadami, F - Budownictwo G - Handel i naprawa
pojazdów, H - Transport i gospodarka magazynowa, I - Działalność związana z zakwaterowaniem i gastronomią, J - Informacja
i komunikacja, K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, N - Usługi
administracyjne i wspierające, O - Administracja publiczna i obrona narodowa P - Edukacja, Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna,
R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, S - Pozostała działalność usługowa.
Źródło: Bank Danych Lokalnych; rejestr oświadczeń i zezwoleń na pracę sezonową.

Zgodnie z rejestrem w ostatnim roku zdecydowanie najczęściej występującym rodzajem umowy między pracodawcą a pracownikiem cudzoziemskim była umowa zlecenie (Wykres 4.28 i Wykres 4.29). W przypadku
oświadczeń ta forma zatrudnienia dotyczyła około 60% kontraktów, a w przypadku zezwoleń na pracę
sezonową – prawie trzech czwartych. Drugim co do popularności rodzajem umowy była w ostatnim czasie
dla oświadczeń umowa o pracę (27,8%), a dla zezwoleń na pracę sezonową – umowa o dzieło (21,4%).
WYKRES 4.28. Oświadczenia według rodzaju umowy

WYKRES 4.29. Zezwolenia według rodzaju umowy

o prace w okresie 29.06.2017–29.06.2018

o pracę w okresie 01.01.2018–29.06.2018

Uwagi. Wykres dotyczy migrantów pracujących w oparciu
o oświadczenia ważne min. 1 dzień w analizowanym okresie.

Uwagi. Wykres dotyczy migrantów pracujących w oparciu
o zezwolenia ważne min. 1 dzień w analizowanym okresie.

Źródło: Rejestr oświadczeń.

Źródło: Rejestr zezwoleń na pracę sezonową.

Struktura oświadczeń i zezwoleń ze względu na rodzaj umowy zawartej między pracodawcą a migrantem
zmieniała się dość istotnie na przestrzeni ostatnich lat (Wykres 4.30). Jeszcze w 2015 roku zdecydowanie dominowała umowa o dzieło (48% kontraktów), której udział w kolejnych latach wyraźnie malał.
Popularność zyskiwała natomiast umowa o pracę (wzrost o 14 punktów procentowych w latach 2015–2018)
i umowa zlecenie (wzrost o 22 punkty procentowe w tym samym okresie). Jest to po części efektem regulacji
i wytycznych odnośnie do rejestracji oświadczeń i wydawania zezwoleń na pracę sezonową (por. rozdz. 5).
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Ostatnią analizowaną w tej sekcji kwestią jest znaczenie agencji zatrudnienia w procesie zatrudnienia
cudzoziemców. Na poniższym wykresie (Wykres 4.31) widać wyraźnie, że rola takich agencji rośnie –
w 2015 roku udział oświadczeń złożonych przez agencje zatrudnienia kształtował się średnio na poziomie
około 10%. W 2018 roku udział ten przekroczył 25%. Szczyt tej wartości zaobserwowano w styczniu
2018 roku (32%), czyli po wprowadzeniu nowych przepisów dotyczących procedury uproszczonej.
Sugeruje to, że agencje zatrudnienia szybciej zaadaptowały się do wprowadzonych zmian niż pozostali
przedsiębiorcy (zob. też rozdz. 5).
WYKRES 4.30. Oświadczenia i zezwolenia według

WYKRES 4.31. Udział oświadczeń i wniosków

rodzaju umowy o pracę w latach 2015–2018

o zezwolenia typu S złożonych przez agencje
zatrudnienia w ogóle oświadczeń i wniosków w okresie
01.01.2015–29.06.2018

Uwagi. 1) Dane dla 2018 roku dotyczą tylko pierwszej połowy
roku. 2) Wykres dotyczy migrantów pracujących min. 1
dzień w poszczególnych latach kalendarzowych. 3) Liczba
wykorzystanych oświadczeń dla rejestru sprzed 2018 roku została
skorygowana w oparciu o badania terenowe.

Uwagi. Wykres dotyczy oświadczeń i zezwoleń rejestrowanych
w poszczególnych miesiącach.
Źródło: Rejestr oświadczeń i zezwoleń na pracę sezonową.

Źródło: Rejestr oświadczeń i zezwoleń na pracę sezonową.

ZRÓŻNICOWANIA REGIONALNE
Niniejsza sekcja prezentuje podstawowe statystyki dotyczące rozmiaru zatrudnienia w podziale na poszczególne powiaty w Polsce. Dzięki temu można odpowiedzieć na pytanie, jakie regiony – zgodnie z rejestrem
– są najbardziej popularne wśród migrantów czy gdzie odnotowano największy odsetek pracowników
cudzoziemskich w zatrudnieniu ogółem.
Poniższa mapa (Mapa 4.1) prezentuje liczbę oświadczeń i wniosków o zezwolenie na pracę sezonową
(łącznie), które napłynęły do urzędów w poszczególnych powiatach w okresie od połowy 2017 do połowy
2018 roku (czyli w okresie 12 miesięcy). Na mapie wyraźnie wyróżnia się kilka wysp, w których napływ
oświadczeń i wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową był szczególnie wysoki. Są to głównie
duże ośrodki miejskie (Wrocław, Gdańsk, Warszawa wraz z powiatem piaseczyńskim, Poznań, Łódź, Zielona
Góra, Kraków). Rekordzistą jest miasto Wrocław, gdzie w analizowanym okresie łącznie zarejestrowano
około 99 tys. oświadczeń i wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową. Wyróżniają się także
powiaty płoński i grójecki w województwie mazowieckim, które od lat przyciągają znaczące liczby
migrantów (Wykres 4.32).
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MAPA 4.1. Oświadczenia i wnioski o zezwolenie na pracę sezonową złożone w okresie 29.06.2017–29.06.2018

Legenda
poniżej 100
100 - 1000
1000 - 5000
5000 - 10000
10000 - 20000
20000 - 30000
30000 - 50000
50000 - 70000
powyżej 70000

Źródło: Rejestr oświadczeń i zezwoleń na pracę sezonową.

WYKRES 4.32. Dziesięć urzędów, do których napłynęło łącznie najwięcej oświadczeń i wniosków o zezwolenie na

pracę sezonową w okresie 29.06.2017–29.06.2018 według liczby wniosków

Źródło: Rejestr oświadczeń i zezwoleń na pracę sezonową.

Kolejna mapa (Mapa 4.2) przedstawia liczbę migrantów pracujących, na podstawie deklaracji w dokumentach, w poszczególnych powiatach. Warto zauważyć, że cudzoziemiec może wykonywać pracę w innym
powiecie niż ten, w którym zarejestrowane zostało oświadczenie / zezwolenie typu S, stąd liczby pracujących migrantów w poszczególnych powiatach różnią się od liczb zarejestrowanych w nich oświadczeń
i wniosków o zezwolenia typu S. Na te różnice wpływa również fakt, że liczba migrantów pracujących
w danym powiecie określona jest w oparciu o zadeklarowane na oświadczeniu/wniosku okresy wykonywania pracy, a liczba zarejestrowanych oświadczeń/wniosków w oparciu o datę złożenia dokumentu do
urzędu. Przykładowo więc liczba faktycznie pracujących cudzoziemców w 2016 roku może uwzględniać
również osoby, które pracują na podstawie oświadczenia zarejestrowanego w 2015 roku pod warunkiem,
że zadeklarowany w tym oświadczeniu okres wykonywania pracy obejmuje chociaż częściowo 2016 rok.
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Widać jednakże, że główne skupiska pracujących migrantów w dużej mierze pokrywają się z ośrodkami
o najwyższej liczbie rejestrowanych dokumentów. Również w tej statystyce liderem jest Wrocław, w którym
w okresie od połowy 2017 do połowy 2018 roku pracowało, według danych rejestrowych (skorygowanych
dla danych sprzed 2018 roku), 54 tys. cudzoziemców, ale tuż za nim uplasowały się powiat grójecki (53 tys.)
i płoński (48 tys.). Migranci skupiają się przede wszystkim w większych ośrodkach miejskich, ze względu
na lepsze warunki pracy (głównie wyższe wynagrodzenie), na jakie mogą tam liczyć.
MAPA 4.2. Liczba migrantów pracujących w powiatach w okresie 29.06.2017–29.06.2018

Legenda
poniżej 100
100 - 1000
1000 - 5000
5000 - 10000
10000 - 15000
15000 - 20000
20000 - 30000
30000 - 50000
powyżej 50000

Uwagi. 1) Mapa dotyczy migrantów pracujących min. 1 dzień w analizowanym okresie.2) Liczba pracujących migrantów dla rejestru
sprzed 2018 roku została skorygowana w oparciu o badania terenowe.
Źródło: Rejestr oświadczeń i zezwoleń na pracę sezonową.

Na przestrzeni lat zmienił się rozkład powiatów cechujących się największą liczbą pracujących migrantów
(Wykres 4.33 i Wykres 4.34). W 2015 roku zdecydowanie przodowały dwa powiaty województwa mazowieckiego – grójecki i płoński – w których, według skorygowanych danych rejestrowych, odnotowano
odpowiednio około 38 tys. i 35 tys. pracujących cudzoziemców (por. też Górny i inni 2016). We Wrocławiu,
będącym wówczas na trzeciej pozycji, pracowało łącznie około 15 tys. obcokrajowców zatrudnionych
na podstawie oświadczeń. W czołówce znalazły się również powiaty, które nie wystąpiły już w dziesiątce
powiatów, gdzie zatrudnianych było najwięcej cudzoziemców w zestawieniu z ostatniego roku, tj. piaseczyński, białobrzeski i opolski z województwa lubelskiego. Ich miejsce w rankingu z 2018 roku zajęły duże
miasta – Warszawa, Łódź, Poznań. Na tej podstawie wnioskować można, że początkowo cudzoziemscy
pracownicy przyjeżdżający do Polski pracowali głównie przy pracach prostych w rolnictwie, a z czasem
pojawili się w innych branżach i rejonach Polski, znajdując zatrudnienie głównie w dużych miastach (również ze względu na lokalizację w nich siedzib dużych agencji zatrudnienia). Należy przy tym nadmienić,
że proces osłabiania się roli sektora rolnego jako głównego sektora zatrudnienia cudzoziemców w Polsce
w ramach procedury uproszczonej, według wcześniejszych badań, rozpoczął się jeszcze przed 2015 rokiem
(Górny i Kaczmarczyk 2018).
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WYKRES 4.33. 4.33. Dziesięć powiatów, w których

WYKRES 4.34. Dziesięć powiatów, w których pracowało

pracowało najwięcej migrantów w oparciu
o oświadczenia w 2015 roku według liczby
pracujących

najwięcej migrantów w oparciu o oświadczenia lub
zezwolenia na pracę sezonową w okresie 29.06.2017–
29.06.2018 według liczby pracujących

Uwagi. 1) Wykres dotyczy migrantów pracujących min. 1 dzień
w analizowanym okresie w oparciu o oświadczenia. 2) Liczba
pracujących migrantów została skorygowana w oparciu o badania
terenowe.

Uwagi. 1) Wykres dotyczy migrantów pracujących min. 1 dzień
w analizowanym okresie w oparciu o oświadczenia i zezwolenia
typu S. 2) Liczba pracujących migrantów dla rejestru sprzed
2018 roku została skorygowana w oparciu o badania terenowe.

Źródło: Rejestr oświadczeń.

Źródło: Rejestr oświadczeń i zezwoleń na pracę sezonową.

Mapa 4.3 przedstawia udział pracujących w ramach procedury uproszczonej migrantów (według skorygowanego rejestru) w liczbie ogółem zatrudnionych w danym powiecie w okresie od połowy 2017 do połowy
2018 roku. Dostarcza ona zatem informacji o udziale migrantów w zatrudnieniu ogółem. Intensywność
koloru poszczególnych powiatów odbiega od tej widocznej na dwóch poprzednich mapach. Przede wszystkim wyblakły duże ośrodki miejskie – ze względu na relatywnie bardzo dużą liczbę pracujących w nich ludzi,
udział migrantów w ogóle zatrudnienia jest w ich przypadku niewielki. Dla większości nie przekraczał on
5%. W czołówce zestawienia pozostały powiat płoński i grójecki, w których migranci stanowili kolejno 63%
i 48% ogółu pracujących. Jedynym miastem, które znalazło się wśród 10 powiatów o największym odsetku
cudzoziemców w zatrudnieniu ogółem, jest Zielona Góra z wartością na poziomie 13%. Poza Zieloną Górą
w pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze trzy inne powiaty z województwa lubuskiego (świebodziński,
sulęciński i słubicki) (Wykres 4.35 i Wykres 4.36). Niski odsetek migrantów w zatrudnieniu ogółem dominuje
w powiatach leżących w południowo-wschodniej Polsce – dla większości z nich nie przekracza on 2%.
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MAPA 4.3. Udział migrantów w zatrudnieniu ogółem w okresie 29.06.2017–29.06.2018

Legenda
poniżej 0.01
0.01 - 0.02
0.02 - 0.04
0.04 - 0.06
0.06 - 0.08
0.08 - 0.1
0.1 - 0.15
0.15 - 0.2
powyżej 0.2

Uwagi. 1) Wykres dotyczy migrantów pracujących min. 1 dzień w okresie 29.06.2017–29.06.2018 w oparciu o oświadczenia i zezwolenia
typu S. 2) Liczba pracujących migrantów dla rejestru sprzed 2018 roku została skorygowana w oparciu o badania terenowe.
Źródło danych o zatrudnieniu ogółem: Bank Danych Lokalnych (GUS), Eurostat.

WYKRES 4.35. Dziesięć powiatów z najwyższymi

WYKRES 4.36. Dziesięć powiatów z najwyższymi

odsetkami migrantów w ogóle pracujących
w 2015 roku według udziału w zatrudnieniu ogółem

odsetkami migrantów w ogóle pracujących
w okresie 29.06.2017–29.06.2018 według udziału
w zatrudnieniu ogółem

Uwagi. 1) Wykres dotyczy migrantów pracujących min. 1 dzień
w analizowanym okresie w oparciu o oświadczenia. 2) Liczba
pracujących migrantów została skorygowana w oparciu o badania
terenowe.

Uwagi. 1) Wykres dotyczy migrantów pracujących min. 1 dzień
w analizowanym okresie w oparciu o oświadczenia. 2) Liczba
pracujących migrantów została skorygowana w oparciu o badania
terenowe.

Źródło: rejestr oświadczeń; Bank Danych Lokalnych (GUS),
Eurostat.

Źródło: rejestr oświadczeń i zezwoleń na pracę sezonową; Bank
Danych Lokalnych (GUS), Eurostat.
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4.2 Wybrane wnioski z ogólnopolskiego badania
przedsiębiorstw
Celem badania zrealizowanego na reprezentatywnej próbie polskich pracodawców było określenie rozmiarów
uczestnictwa imigrantów w polskim rynku pracy oraz zbadanie, jakie jest w istocie znaczenie procedury uproszczonej w całości zjawiska zatrudniania imigrantów w Polsce. Zadanie to zostało zaproponowane już w trakcie
trwania projektu, gdy zespół projektowy po dyskusji ze zleceniodawcą, czyli Ministerstwem Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej, uznał, że skupianie się wyłącznie na podmiotach rejestrujących oświadczenia o zamiarze
powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi nie będzie wyczerpywało złożoności tematu, a dodatkowo
prowadzi do sytuacji, w której poza zasięgiem analizy pozostanie – być może istotna – część polskiego rynku
pracy, w której pracodawcy korzystają z innych dostępnych opcji zatrudnienia cudzoziemców.
Istotne jest, by przedstawione poniżej elementy analizy były postrzegane w kontekście wcześniejszych
badań oraz kontekstu opisywanego w rozdz. 2.3. Z części tej wynika jednoznacznie, że napływ imigrantów
do Polski, jako zjawisko o znaczącej skali, rozpoczęło się zaledwie 3–4 lata temu, w związku z tym należy się
liczyć z trudnościami oceny procesu, który dzieje się dosłownie na naszych oczach. Z rozdz. 2.3. wynika jednocześnie, że do niedawna kwestia uczestnictwa imigrantów w polskim rynku pracy była tyleż marginalna,
co wyróżniająca się specyficznymi cechami strukturalnymi. Z badania zrealizowanego przez zespół Ośrodka
Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2007, którego metodologia była zbliżona do
sondażu omawianego poniżej, wynikało, że mniej niż 1% polskich przedsiębiorstw miało doświadczenie
z zatrudnianiem cudzoziemców (Grabowska-Lusińska i Żylicz 2008). Dodatkowo, udziały te były wyższe
w firmach średnich i dużych, ale w ich przypadku relatywnie często chodziło o zatrudnianie niewielkich
grup imigrantów (często: jednego lub dwóch), których z powodzeniem można było określać jako specjalistów. Świadczyło o tym również to, że dużą ich część stanowili obywatele innych krajów Unii Europejskiej,
zwłaszcza Niemiec i Francji. Oznacza to, że zaledwie 10 lat temu zjawisko korzystania z cudzoziemskiej siły
roboczej miało incydentalny charakter i było powiązane bądź ze specyfiką działania firmy (np. wykorzystywanie ekspertów znających rynki zagraniczne), bądź jej strukturą własnościową (np. zatrudnienie ekspertów
z kraju pochodzenia kapitału).
O zmianie tej sytuacji świadczą nie tylko liczne dane omawiane w rozdziale 2.3, ale również badania sondażowe realizowane od tego czasu. Nie będziemy w tym momencie odnosić się do różnych podejść tego
typu, chcielibyśmy wspomnieć jedynie cykliczne badanie Narodowego Banku Polskiego (Badanie Ankietowe
Rynku Pracy), z którego wynika, że o ile jeszcze w 2010 roku około 4% badanych firm miało doświadczenie
z zatrudnianiem imigrantów, o tyle już w 2016 roku odsetek ten wzrósł do 13% (i to najwyższa wartość,
jaka pojawia się w polskich badaniach tego typu) (Tyrowicz 2017). Podobnie jak w przytaczanym wcześniej
badaniu (z roku 2008), zatrudnienie to koncentrowało się w firmach dużych (27% firm z tego typu doświadczeniem), ale generalnie udział imigrantów w całości zatrudnienia był nikły, stanowiąc globalnie około 1%
(11% w przypadku firm małych). Wyniki te stanowią dobry punkt wyjścia do właściwej analizy, jako że realizowane w ramach projektu badanie skupiało się w sposób szczególny właśnie na 2016 i 2017 roku.
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SKALA ZJAWISKA I PODSTAWOWE CECHY STRUKTURALNE
Jak zaznaczano wcześniej, celem badania było określenie skali uczestnictwa imigrantów w polskim rynku
pracy, ale również – poprzez zestawienie ze sobą firm zatrudniających cudzoziemców i niemających takich
doświadczeń – odpowiedź na pytanie, jakie mogą być czynniki odpowiedzialne za relatywnie większą skłonność do korzystania z imigranckiej siły roboczej.
Podstawową kwestią jest jednak to, czy w istocie nastąpiło istotne zwiększenie skali imigracji zarobkowej
do Polski. Wyniki badania dostarczają w tej mierze niejednoznacznych konkluzji. Z jednej strony skala tego
zjawiska była w oczywisty sposób wyższa, niż wynikało to, dla przykładu, z badania zrealizowanego w 2007
roku przez Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego – w roku 2016 6,8% przedsiębiorstw w skali całego kraju korzystało z cudzoziemskiej siły roboczej w ciągu roku, a we wrześniu roku 2017
(moment realizacji badania) odsetek ten wyniósł 5,9%. Ta ostatnia wartość wymaga pewnego komentarza,
gdyż nie powinna być odczytywana jako zmiana trendu – jest jedynie pochodną tego, że odnosi się ona do
skali zatrudnienia cudzoziemców w momencie badania, a nie do całorocznego zatrudnienia jak w przypadku
danych dotyczących roku 2016 (por. także dyskusja poniżej dotycząca sytuacji w rolnictwie). Jednakże, zbliżające się do 10% udziały firm korzystających z pracy imigrantów wskazują jednoznacznie, że cudzoziemcy
przestali być zjawiskiem incydentalnym na polskim rynku pracy.
Z drugiej jednak strony, wartości te sugerują, że niezmiennie opisywane w tym raporcie procesy dotyczą
jedynie części polskiego rynku pracy. Przekonuje o tym Mapa 4.4, która pokazuje regionalne zróżnicowanie
wykorzystywania pracy imigrantów. Wynika z niej jasno, że niezależnie od faktu, że w kilku polskich regionach
proces ten stał się już relatywnie powszechny, tj. odsetek firm korzystających z cudzoziemskiej siły roboczej
zbliżał się do albo przekraczał 10% (Mazowieckie, Warmińsko-Mazurskie, Opolskie, Zachodniopomorskie,
Małopolskie), to w innych ma niezmiennie marginalne znaczenie (w szczególności dotyczy to Polski
południowo-wschodniej oraz wschodniej części kraju). Na tym tle szczególnie interesujące wydają się trzy
województwa. Województwo mazowieckie (około 15% zbadanych firm zadeklarowało fakt zatrudniania
co najmniej jednego cudzoziemca w 2016 roku) pozostaje kluczowym regionem przyciągającym imigrantów, a decyduje o tym tak atrakcyjność lokalnego rynku pracy, jak i jego struktura. Województwo opolskie
(ponad 17% w 2016 roku) od lat jest opisywane w kategoriach bardzo silnego ubytku rodzimych zasobów
pracy. W tej sytuacji nie może zaskakiwać, że lokalni przedsiębiorcy poszukują siły roboczej poza granicami
kraju. Najbardziej zaskakujące są w tym kontekście wyniki dla województwa warmińsko-mazurskiego (około
20% w 2016 roku). Tak wysoki odsetek firm odwołujących się do cudzoziemskiej siły roboczej wynika w tym
przypadku – paradoksalnie – ze słabości lokalnego rynku pracy, który nie jest w stanie zatrzymać/przyciągnąć rodzimych pracowników. Z wiedzy anegdotycznej wynika również, że napływ pracowników z Ukrainy
do tego województwa jest przynajmniej częściowo warunkowany relacjami etnicznymi (część pracodawców
ma pochodzenie ukraińskie i fakt ten bywa obecnie uruchamiany w kontekście imigracyjnym).
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MAPA 4.4. Odsetek firm korzystających z cudzoziemskiej siły roboczej, 2016 (lewy panel)

i wrzesień 2017 (prawy panel)
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Legenda
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Legenda
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6.65 - 8.56
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12.38 - 14.29
14.29 - 16.20
16.20 - 18.11
18.11 - 20.01

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych sondażowych (CATI OBM / WISE-EUROPA).

O tym, z jak zróżnicowanym zjawiskiem mamy do czynienia, świadczy również struktura sektorowa (Tabela
4.1) oraz rozkład według wielkości przedsiębiorstw zatrudniających cudzoziemców (Tabela 4.2). Bez wątpienia po około 10 latach od momentu zainicjowania procedury uproszczonej rolnictwo nie jest sektorem,
w którym zatrudnienie imigrantów jest najbardziej powszechne (i nie świadczy o tym wynik dla września
roku 2017 – to raczej skutek tego, że badanie było realizowane w momencie, gdy duża część zatrudnienia
sezonowego w tym roku jeszcze nie wystąpiła). Najwięcej firm, które w 2016 i we wrześniu 2017 roku
miały doświadczenia z zatrudnianiem cudzoziemców, należało do sektora przemysłowego oraz, w drugiej
kolejności, do usług rynkowych (przy silnej zmienności w zależności od województwa22).
TABELA 4.1. Odsetek firm korzystających z cudzoziemskiej siły roboczej, według sektorów, 2016 i wrzesień 2017
SEKTOR

2016

2017

Rolnictwo (A)

7,74%

0,63%1

Przemysł (B, C, D)

11,10%

11,30%

Budownictwo (F)

5,58%

6,13%

Handel (G)

3,96%

2,91%

Usługi rynkowe (E, H, I, J, K, L, M, N, R, S)

8,48%

6,72%

Usługi nierynkowe (O, P, Q)

3,14%

4,42%

Uwagi. 1) Ze względu na sezonowość zatrudniania cudzoziemców w tym sektorze i fakt, że badanie realizowano we wrześniu w 2017 roku,
za miarodajne należy uznać dane za 2016 rok
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych sondażowych (CATI OBM / WISE-EUROPA).

Jeśli chodzi o wielkość przedsiębiorstw, to nie zaskakuje fakt, iż bardzo znaczna część dużych firm (powyżej
40%) ma za sobą doświadczenia z zatrudnianiem cudzoziemców. Wynik ten jest często pochodną faktu odwoływania się do usług niewielkiej grupy specjalistów i ekspertów, a podobne wyniki uzyskiwano w badaniach
22
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W podrozdziale tym w niewielkim stopniu odwołujemy się do przekrojów regionalnych, jako że wielkość próby takich interpretacji
nie umożliwia. Jednym z wniosków metodologicznych zrealizowanego badania jest to, że planując sondaż umożliwiający skomplikowane analizy na poziomie województw, należy pozyskać dane dla znacznie większej próby niż miało to miejsce w przypadku
raportowanego badania (ok. 1600 przedsiębiorstw).
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cytowanych we wstępie do tego podrozdziału. Interesujące są natomiast wyniki dla firm małych oraz mikro
wskazujące na powolną transformację polskiego rynku pracy i rosnącą rolę cudzoziemców także w tym
segmencie rynku pracy.
TABELA 4.2. Odsetek firm korzystających z cudzoziemskiej siły roboczej, według wielkości przedsiębiorstwa, 2016

i wrzesień 2017
WIELKOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

2016

2017

0-9 pracowników (mikro)

6,22%

5,14%

10-50 pracowników (małe)

11,80%

12,90%

51-250 pracowników (średnie)

19,80%

22,40%

powyżej 250 pracowników (duże)

42,00%

45,90%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych sondażowych (CATI OBM / WISE-EUROPA).

Aby odpowiedzieć na pytanie, jakie czynniki mogą sprzyjać procesowi zatrudniania imigrantów w polskich
przedsiębiorstwach, oszacowano prosty model ekonometryczny. Zmienną zależną był fakt zatrudniania
(bądź nie) co najmniej jednego pracownika z zagranicy23 w roku 2016 (skoncentrowano się na tym okresie
ze względu na problem z sezonowością, o którym wspominano powyżej i który utrudnia wnioskowanie
w odniesieniu do września roku 2017) i z tego względu posłużono się modelem regresji logistycznej. Wybór
zmiennych niezależnych był w dużej mierze warunkowany dostępnością danych24. Statystyki opisowe wykorzystanych zmiennych zawiera Tabela 4.3.
TABELA 4.3. Statystyki opisowe wykorzystanych zmiennych

NAZWA ZMIENNEJ

DEFINICJA ZMIENNEJ

WARTOŚĆ
ŚREDNIA

WARIANCJA

MIN

MAX

Zatrudnienie
cudzoziemców

Co najmniej 1 cudzoziemiec zatrudniony w 2016 roku
(zmienna zero-jedynkowa; 0/1)

0,0770

0,071

0

1

Rolnictwo

Sektor rolniczy (0/1)

0,0195

0,019

0

1

Przemysł

Sektor przemysłowy (0/1)

0,0999

0,090

0

1

Budownictwo

Sektor budowlany (0/1)

0,0833

0,076

0

1

Usługi rynkowe

Sektor usług rynkowych (0/1)

0,2017

0,161

0

1

Region, mazowieckie

Województwo mazowieckie (0/1)

0,1784

0,147

0

1

Region, aglomeracja

Województwo z dużą aglomeracją (dolnośląskie,
pomorskie, łódzkie, małopolskie, wielkopolskie) (0/1)

0,4037

0,241

0

1

Zatrudnienie 2016

Wielkość zatrudnienia w 2016 roku

9,2100

2913,166

1

7500

Agencje

Firma korzysta z usług agencji pracy tymczasowej (0/1)

0,0261

0,025

0

1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych sondażowych (CATI OBM / WISE-EUROPA).

23

Oszacowano także dodatkowy model w procedurze dwustopniowej (two-stage model), w którym na pierwszym poziomie testowano wpływ różnych zmiennych na to, czy dana firma w ogóle zatrudniała cudzoziemców czy też nie, a w drugim na to, jaki był
udział cudzoziemców w zatrudnieniu ogółem. Wyniki analizy pierwszego poziomu są zgodne z zaprezentowanymi w Tabeli 4.4.
Oszacowania na drugim poziomie nie doprowadziły do uzyskania statystycznie istotnych wyników (znaki zależności wskazywały na
pozytywny wpływ przynależności do sektora budowlanego oraz przemysłowego), co prawdopodobnie wynika z niewielkiej frakcji
firm zatrudniających cudzoziemców w ogóle.

24

Badanie realizowano metodą CATI i w związku z tym zakres pozyskanych zmiennych był istotnie niższy niż w przypadku badania
realizowanego metodą wywiadu bezpośredniego (CAPI).
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Oszacowania modelu zawiera Tabela 4.4. Zanim przejdziemy do interpretacji wyników, należy zaznaczyć,
że powinno się je czynić z pewną ostrożnością. Jest to efekt wielkości i struktury próby, ale także specyfiki
samego badania, które nie umożliwiło pozyskania szerokiego zakresu danych. W konsekwencji, większość wykorzystywanych zmiennych (Tabela 4.3) ma charakter zero-jedynkowy, co może wpływać na jakość oszacowań.
TABELA 4.4. Wyniki oszacowania regresji logistycznej

(zmienna zależna: firma zatrudniała cudzoziemców w 2016 roku)
ZMIENNA

OSZ ACOWANIE
PARAMETRU

BŁĄD
STANDARDOWY

STAT. WALD’A

ISTOTNOŚĆ

EXP(B)

Rolnictwo

-,187

,839

,050

,823

,829

Przemysł

,765

,307

6,221

,013

2,150

Budownictwo

,231

,367

,397

,529

1,260

Usługi rynkowe

-,694

,327

4,499

,034

,500

Region, mazowieckie

1,449

,261

30,738

,000

4,258

Region, aglomeracja

-,085

,263

,105

,746

,919

Zatrudnienie 2016

,005

,002

4,442

,035

1,005

Agencje

3,828

,379

102,270

,000

45,966

Stała

-3,176

,211

225,814

,000

,042

Uwagi. Parametry modelu: -2loglikelihood = 702,867***, Cox & Snell R2 = 0,094, Nagelkerke R2 = 0,224.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych sondażowych (CATI OBM / WISE-EUROPA).

Niezależnie od poczynionych powyżej zastrzeżeń, wyniki modelu są zgodne z intuicją i potwierdzają inne
wnioski dotyczące udziału imigrantów w polskim rynku pracy. Analiza zmiennych, które okazały się statystycznie istotne, prowadzi do następujących wniosków:
•• struktura sektorowa tej części rynku pracy, która odwołuje się do cudzoziemskiej siły roboczej, ewidentnie się zmienia; nie jest to już przede wszystkim rolnictwo, ale w coraz większym stopniu – przemysł
oraz budownictwo (w znacznie mniejszym stopniu – usługi nierynkowe i rynkowe);
•• województwo mazowieckie pozostaje kluczowym regionem przyciągającym imigrantów; co ciekawe,
z perspektywy modelu tezy takiej nie można bronić w przypadku regionów z innymi dużymi aglomeracjami, ale może to być pochodna prostego faktu opisywanego powyżej, a mianowicie relatywnie silnego
napływu imigrantów do województwa opolskiego oraz warmińsko-mazurskiego;
•• wielkość zatrudnienia jest pozytywnie skorelowana ze skłonnością do sięgania po cudzoziemską siłę
roboczą i jest to także zgodne z intuicją;
•• wreszcie, zapewne najciekawszy wynik odnosi się do roli agencji pracy tymczasowej; z oszacowań
modelu wynika, że była to jedna z kluczowych zmiennych tłumaczących fakt zatrudniania (bądź nie)
pracowników z zagranicy; w naszej ocenie to jasny argument wskazujący na zmieniający się krajobraz
instytucjonalny polskiego rynku pracy, na którym pośrednicy odgrywają coraz większą – a w pewnych
jego segmentach zapewne dominującą – rolę.

UDZIAŁ IMIGRANTÓW W ZATRUDNIENIU I ROLA PROCEDURY UPROSZCZONEJ
Niezależnie od tego, że polskie przedsiębiorstwa mają coraz częstsze doświadczenia z sięganiem po cudzoziemską siłę roboczą i pozyskiwaniem jej, warto zadać pytanie, jakie jest relatywnie znaczenie pracowników
imigranckich na polskim rynku pracy. Odpowiedź na to pytanie będzie szczególnie istotna w kontekście
dyskusji przedstawionej w rozdz. 6 niniejszego raportu.
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Mapa 4.5 podsumowuje informacje sondażowe na temat udziału imigrantów w zatrudnieniu ogółem. Dane
te wskazują jednoznacznie, że Polska nie jest wciąż krajem choćby zbliżonym do państw zachodnioeuropejskich, w przypadku których udział cudzoziemskiej siły roboczej oscyluje wokół (bądź przekracza) 10%
wszystkich pracowników. W skali całego kraju odsetki te w obu badanych okresach (tj. w 2016 i we wrześniu
2017 roku) wynosiły około 2%. Tym niemniej, zwraca uwagę bardzo silne zróżnicowanie regionalne tego
zjawiska. Obok województwa mazowieckiego, które tradycyjnie jest jednym z liderów, po raz kolejny warto
podkreślić relatywnie wysokie udziały imigrantów w ogóle zatrudnionych w przypadku województw opolskiego i warmińsko-mazurskiego.
MAPA 4.5. Udział imigrantów w zatrudnieniu ogółem, 2016 (lewy panel) i wrzesień 2017 (prawy panel)
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8.52

1.87

2.80
0.02

1.24

3.31

0.85

0.03

2.08
4.28
0.01

10.88
1.46
2.34
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Legenda
0.01 - 1.19
1.19 - 2.37
2.37 - 3.55
3.55 - 4.74
4.74 - 5.92
5.92 - 7.10
7.10 - 8.29
8.29 - 9.47
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0.53

0.42

1.59

0.13

0.11

0.14
6.45

2.96
0.04

6.66
2.15
2.39

0.21

Legenda
0.04 - 0.89
0.89 - 1.74
1.74 - 2.58
2.58 - 3.43
3.43 - 4.28
4.28 - 5.13
5.13 - 5.98
5.98 - 6.82
6.82 - 7.67
7.67 - 8.52

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych sondażowych (CATI OBM / WISE-EUROPA).

Mapa 4.6 sugeruje jednakże, że przedstawioną powyżej interpretację należy traktować z pewną ostrożnością. Podobnie jak wcześniej, zawiera ona informacje na temat udziału imigrantów w zatrudnieniu ogółem,
ale tym razem w odniesieniu do podpróby przedsiębiorstw, tj. tylko tych z nich, które miały doświadczenie z zatrudnianiem cudzoziemców. Ćwiczenie to prowadzi do wniosku, że jeśli firmy decydowały się na
zatrudnienie imigrantów, to miało ono relatywnie duże znaczenie: w przypadku roku 2016 było to 34%
całości zatrudnienia w skali całego kraju, we wrześniu roku 2017 odsetek ten był tylko nieznacznie niższy
(31%). Co istotne, zmienna ta wykazuje silne zróżnicowanie regionalne oraz sektorowe. Jeśli chodzi o ten
pierwszy wymiar, to zwracają uwagę – oprócz tradycyjnej wysokiej pozycji województwa mazowieckiego
– wysokie udziały imigrantów w zatrudnieniu w województwie pomorskim, opolskim oraz małopolskim25.
Jeśli zaś chodzi o wymiar sektorowy, to bezsprzecznym liderem jest rolnictwo: w tym przypadku udział
imigrantów w zatrudnieniu ogółem firm, które decydowały się na zatrudnienie cudzoziemców, przekraczał
(w skali całego kraju) 90%! W przypadku usług rynkowych udział ten wynosił około 40%, a w przemyśle
i budownictwie wahał się między 25 a 30% (w 2016 i we wrześniu 2017 roku).

25

Ze względu na niewielką wielkość próby wyniki wykazują dużą niestabilność między 2016 a wrześniem 2017 roku, co stanowi
kolejny argument na rzecz konieczności pobierania dużo większych prób w przyszłości.
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MAPA 4.6. Udział imigrantów w zatrudnieniu ogółem – wyłącznie firmy zatrudniające imigrantów,

2016 (lewy panel) i wrzesień 2017 (prawy panel)
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Uwagi. Pominięto dane dla województw, w przypadku których liczba firm zatrudniających imigrantów była mniejsza niż 10; województwa
te zostały oznaczone kolorem szarym.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych sondażowych (CATI OBM / WISE-EUROPA).

Wreszcie, pod kątem kolejnych rozważań istotne jest pytanie, jaka jest rola procedury uproszczonej w opisywanych w tej części procesach. W rozdziale 2.4 wskazywano, że wprowadzenie tej procedury przedefiniowało
kwestię obecności imigrantów na polskim rynku pracy. Wyniki prezentowanego w tej części sondażu do
pewnego stopnia kwestionują tę tezę (Mapa 4.7). W roku 2016 udział oświadczeniobiorców w zatrudnieniu
cudzoziemców ogółem przekraczał bowiem 50%, ale jest to wartość dalece poniżej tej, jaką mogłyby sugerować dane rejestrowe. Jest to zapewne skutek specyfiki próby, a zwłaszcza niedoreprezentowana firm mikro
i małych oraz operujących w sektorach sezonowych26. Nawet jednak niedoskonałe w sensie metodologicznym dane, jakimi się tutaj posługujemy, wskazują na pewne interesujące prawidłowości. Pierwszą z nich
jest mniejszy niż oczekiwany udział oświadczeniobiorców w takich województwach jak mazowieckie czy
wielkopolskie – przypomnijmy, że dane te odnoszą się do roku 2016 a więc do okresu sprzed wprowadzenia
nowych form zatrudniania pracowników sezonowych z zagranicy. Może to być więc raczej pochodną faktu,
że w regionach tych operują korporacje transnarodowe zatrudniające także pracowników z UE i innych
krajów niż te objęte procedurą uproszczoną. Po drugie, bardzo wysokie odsetki zanotowane w kilku województwach mogą świadczyć o rosnącej roli (i zależności od) agencji pracy tymczasowej, które tym samym
wpływają na strukturę zasobów pracy w Polsce.

26
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Z danych pozyskanych w ramach sondażu CATI wynika m.in. że udział cudzoziemców w ogóle zatrudnianych przez firmy pracowników tymczasowych przekracza 70%.
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MAPA 4.7. Udział oświadczeniobiorców w zatrudnieniu cudzoziemców ogółem, 2016 (dane w %)
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Uwagi. Pominięto dane dla województw, w przypadku których liczba firm zatrudniających imigrantów była mniejsza niż 10; województwa
te zostały oznaczone kolorem szarym.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych sondażowych (CATI OBM / WISE-EUROPA).

4.3 Wybrane wnioski z ogólnopolskiego badania
oświadczeniodawców
WYKORZYSTANIE PROCEURY UPROSZCZONEJ
Opisywane w tym rozdziale badania zostało zrealizowane na próbie pracodawców, którzy zarejestrowali
oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi w 2016 roku według rejestru MRPiPS. Warto
jednak nadmienić, że niektórzy pracodawcy, którzy znaleźli się w badanej próbie, utrzymywali, że nie rejestrowali oświadczeń. Stanowili oni 1,9% badanej próby. Zaistnienie takich sytuacji można wiązać z błędami
w rejestrze lub z faktem niewiedzy badanych (oświadczenia mogły być rejestrowane incydentalnie i ankietowany pracownik mógł nie posiadać na ten temat wystarczającej wiedzy). Dodatkowo 7,6% badanych
pracodawców odmówiło podania informacji o liczbie zarejestrowanych oświadczeń lub nie potrafiło podać
ich liczby. Wśród pracodawców, którzy przyznali, że rejestrowali oświadczenia dla cudzoziemców w roku
2016, aż 8,8% przyznało, że żaden z tych obcokrajowców nie podjął u nich pracy, a 5,9% odmówiło podania
informacji na ten temat. Odsetek oświadczeniodawców przyznających, że nie podjęli u nich pracy żadni
cudzoziemcy na podstawie oświadczeń z roku 2016, był szczególnie wysoki wśród badanych gospodarstw
domowych i wyniósł 15,4%. To wskazuje na istnienie zjawiska rejestrowania w roku 2016 oświadczeń
zwłaszcza przez osoby fizyczne, które nie przekłada się na późniejsze zatrudnienie cudzoziemskiej siły roboczej przez podmiot rejestrujący.
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Zgodnie z wynikami sondażu najwięcej firm rejestrujących w roku 2016 oświadczenia działało w rolnictwie
(36%) i sektorze usług (31,4%). Firmy z sektora budowlanego stanowiły 11% oświadczeniodawców w tym
roku, a z sektora przemysłowego – tylko 6,1%. Udział gospodarstw domowych sięgnął natomiast 11,8%.
Agencje zatrudnienia były wprawdzie najmniej licznie reprezentowane wśród oświadczeniodawców (3,4%),
były to jednak podmioty rejestrujące największe liczby oświadczeń.
Ogólnie średnia liczba oświadczeń wśród oświadczeniodawców, którzy przyznali, że w 2016 roku zarejestrowali oświadczenia o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca, wyniosła prawie 13 oświadczeń (Tabela 4.5)27.
W przypadku agencji zatrudnienia było to jednak przeciętnie aż 124,8 oświadczenia, co jednoznacznie
wskazuje na ich rolę w korzystaniu z procedury uproszczonej. W innych sektorach liczby zarejestrowanych
oświadczeń były zdecydowanie niższe i tylko w dwóch z nich ich średnia liczba przekraczała 10 oświadczeń.
Były to rolnictwo i budownictwo, czyli „tradycyjne” sektory, w których cudzoziemcy znajdowali w Polsce
zatrudnienie już we wcześniejszych latach. Firmy działające w przemyśle i usługach rejestrowały natomiast
około ośmiu oświadczeń. Co nie zaskakuje, najmniej oświadczeń rejestrowały gospodarstwa domowe. Było
to średnio około dwóch oświadczeń.
TABELA 4.5. Statystyki liczby oświadczeń i liczby cudzoziemców, dla których rejestrowane były oświadczenia

w roku 2016
LICZBA OŚWIADCZEŃ
SEKTOR
Rolnictwo (A)

LICZBA CUDZOZIEMCÓW

ŚREDNIA

MEDIANA

WSPÓŁCZYNNIK
ZMIENNOŚCI

ŚREDNIA

MEDIANA

WSPÓŁCZYNNIK
ZMIENNOŚCI

11,7

4,0

8,8

6,1

3,0

2,3

Przemysł (B, C, D)

7,4

4,0

2,8

6,0

3,0

3,1

Budownictwo (F)

10,9

3,0

9,2

6,9

3,0

2,7

Usługi (E, G, H, I, J, K, L,
M, N, O, P, Q, R, S)

8,3

2,0

9,4

5,2

2,0

8,8

Gospodarstwa domowe

1,8

1,0

1,7

1,6

1,0

1,1

Agencje zatrudnienia

124,8

11,1

3,0

129,7

10,0

3,4

Ogółem1

12,7

3,0

8,5

9,2

2,0

9,3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CAPI / OBM / WISE-EUROPA.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że badana populacja pracodawców charakteryzuje się bardzo dużym
zróżnicowaniem, jeżeli chodzi o liczbę rejestrowanych oświadczeń. Wartości współczynników zmienności
we wszystkich sektorach, z wyjątkiem gospodarstw domowych, przekraczają wartość dwa, co świadczy
o ponadprzeciętnej zmienności. Największe zróżnicowanie pod względem liczby rejestrowanych oświadczeń charakteryzuje: rolnictwo, przemysł i usługi. Na podstawie wartości mediany liczby tych oświadczeń
można natomiast stwierdzić, że w połowie badanych podmiotów liczba oświadczeń nie przekraczała trzech
dokumentów i tylko w rolnictwie i przemyśle były to cztery oświadczenia. Obserwacje te prowadzą do
wniosku, że większość pracodawców rejestrowała stosunkowo niewielką liczbę oświadczeń w roku 2016.
Podobne wnioski można wysnuć, analizując liczbę cudzoziemców, dla których pracodawcy rejestrowali
oświadczenia w roku 2016, choć we wszystkich sektorach, oprócz agencji zatrudnienia, średnie liczby takich
cudzoziemców były niższe niż liczby rejestrowanych oświadczeń (Tabela 4.5). Szczególnie duża różnica
w tym względzie wystąpiła w sektorze rolnym i budownictwie: liczby rejestrowanych oświadczeń były

27
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Obliczenia te nie uwzględniają zatem podmiotów, które nie zarejestrowały, w myśl deklaracji w sondażu, żadnego oświadczenia.
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średnio większe o pięć w porównaniu do liczby cudzoziemców, dla których rejestrowane były w roku 2016
oświadczenia. Interpretacja tych różnic nie jest oczywista. Można by przypuszczać, że mamy tutaj do czynienia ze zjawiskiem rejestrowania kilku oświadczeń (na różne stanowiska) dla jednego cudzoziemca. Biorąc
jednak pod uwagę charakter tych dwóch sektorów – stosunkowo małe zróżnicowanie rodzajów stanowisk,
które wymagałoby takich działań – narzuca się wniosek, że chodzi raczej o rejestrowanie oświadczeń „na
zapas” przez gospodarstwa rolne i firmy budowlane. Taka praktyka zmniejsza ryzyko pracodawcy, że będzie
borykał się z niedoborami pracowników cudzoziemskich. Na jej obecność wskazują wcześniejsze badania.
Potwierdzają ją również badania jakościowe zrealizowane w ramach tego projektu (por. rozdz. 5). Za jej
istnieniem przemawia też fakt, że zróżnicowanie pomiędzy pracodawcami z sektora rolnego i budowlanego
(współczynniki zmienności) jest dużo niższe pod względem liczby cudzoziemców, dla których wystawione
zostały oświadczenia, niż dla liczby rejestrowanych oświadczeń. To sugeruje, że duże zróżnicowanie pod
względem liczby rejestrowanych oświadczeń w tych sektorach wynika przede wszystkim ze zróżnicowania
podejścia podmiotów do kwestii rejestrowania oświadczeń „na zapas”.
Obawy pracodawców z sektora rolnego i budowlanego odnośnie tego, czy pracownicy, dla których zarejestrowali oświadczenie, przyjadą do pracy, znajdują swoje uzasadnienie w opisywanych danych sondażowych.
To właśnie w tych sektorach odsetki podmiotów, w których nie wszyscy cudzoziemcy, dla których zarejestrowano oświadczenia w roku 2016, podjęli pracę, były wyższe niż przeciętnie. Dotyczyło to 31,1%
gospodarstw rolnych i 22,3% firm z sektora budowlanego. W pozostałych dwóch sektorach analogiczne
odsetki były poniżej 20%. Ogółem, w tych podmiotach, gdzie taka sytuacja miała miejsce, do pracy nie
stawiło się około pięciu osób. Jedynie w przemyśle liczba ta sięgnęła dziewięciu osób28.
W związku z powyższymi tendencjami, wskaźniki wykorzystania oświadczeń mówiące o tym, jaka jest relacja
pomiędzy liczbą pracowników, którzy podjęli pracę w roku 2016 na podstawie oświadczeń zarejestrowanych w roku 2016, do liczby oświadczeń zarejestrowanych w tym roku, osiągały wartości poniżej 100%.
Średnia wartość takiego wskaźnika dla Polski wyniosła w 2016 roku 67,9%, a jego zróżnicowanie pomiędzy
wartościami średnimi dla poszczególnych sektorów było stosunkowo niewielkie. W przemyśle i usługach
stopień wykorzystania oświadczeń był nieco wyższy – około 70% - niż średnia wartość, a w rolnictwie
i budownictwie osiągał wartości poniżej przeciętnego poziomu.
Z niewielkimi odchyleniami, powyższe tendencje odnoszące się do różnic w wykorzystaniu oświadczeń
w poszczególnych sektorach są zachowane w większości województw (Wykres 4.37). Jednak różnice międzywojewódzkie są zauważalne. Dla przykładu, w 2016 roku średnie wskaźniki wykorzystania oświadczeń
w województwach łódzkim, małopolskim i warmińsko-mazurskim nie sięgały 55%, podczas gdy w województwach lubuskim, pomorskim i zachodniopomorskim ich wartości przekroczyły 80%. Zwraca przy tym
uwagę wysokie wykorzystanie oświadczeń w przemyśle w niektórych województwach: lubuskim, pomorskim, opolskim i śląskim.

28

Wynik ten jednak może być efektem tego, że próba pracodawców z sektora budowlanego, w którym taka sytuacja miała miejsce,
była stosunkowo nieliczna (27 podmiotów, według ważonych liczebności) i występowały w niej nietypowe obserwacje firm, m.in.
takie, że do pracy nie stawiło się – w myśl deklaracji respondentów – kilkaset osób. W ponad 80% firm z tego sektora liczba osób,
które nie stawiły się do pracy, nie przekraczała pięciu.
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WYKRES 4.37. Wskaźniki wykorzystania oświadczeń według sektorów gospodarski i województw w 2016 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CAPI / OBM / WISE-EUROPA.

Poziom wykorzystania oświadczeń to zatem zjawisko mające swoją specyfikę sektorową i regionalną.
W badaniu sondażowym dokładniej zbadano to, jakie były zdaniem pracodawców (z pominięciem agencji
zatrudnienia) powody, dla których wszyscy lub część pracowników nie podjęła u nich zatrudnienia. Zgodnie
z przewidywaniami najczęściej wskazywaną przyczyną był fakt niestawienia się pracowników do pracy.
Na ten powód wskazało blisko 90% rolników, których dotyczyła ta kwestia (Wykres 4.38). Podobne, choć
niższe, odsetki takich wskazań zaobserwowano w pozostałych sektorach gospodarki. Istotnie rzadziej –
w około połowie przypadków – powód ten wskazywały natomiast gospodarstwa domowe, gdzie zdarzyły
się sytuacje niepodjęcia pracy przez cudzoziemców.
WYKRES 4.38. Powody niepodjęcia pracy przez wszystkich lub część cudzoziemców, dla których zostały

zarejestrowane oświadczenia w 2016 roku według sektora gospodarki (dane w %)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CAPI / OBM / WISE-EUROPA.
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Inne powody niepodjęcia pracy przez cudzoziemców, dla których zostały zarejestrowane w roku 2016
oświadczenia, były dużo rzadziej wskazywane. Zwraca uwagę stosunkowo często podnoszona – przez około
jedną piątą podmiotów borykających się z omawianym problemem – kwestia tego, że pracownicy cudzoziemscy podejmują pracę u innych pracodawców niż ci, którzy zarejestrowali dla nich oświadczenia. Sytuacja
taka miała miejsce szczególnie często w sektorze budowlanym: u 30% pracodawców, u których zdarzyły się
przypadki niepodjęcia pracy przez cudzoziemców. Co więcej, około jednej trzeciej wszystkich pracodawców
z różnych branż twierdziło, że pracujący u nich cudzoziemcy podejmowali także prace u innych pracodawców. W przypadku gospodarstw domowych było to około jednej piątej. Wyniki te wskazują zatem dość
jednoznacznie, że zjawisko to było dość powszechne w badanym okresie (por. rozdz. 5).
Warto podkreślić, że powody leżące przynajmniej w części po stronie pracodawcy (rezygnacja pracodawcy,
brak porozumienia co do wynagrodzenia lub możliwości zatrudnienia cudzoziemca) bez wątpienia mają również znaczenie dla faktu, że nie wszyscy cudzoziemcy podejmują pracę u pracodawców, którzy zarejestrowali
dla nich oświadczenia. Wskazywało na nie 10-20% pracodawców z różnych branż. W przypadku gospodarstw
domowych są one natomiast kluczowe – około jednej trzeciej badanych gospodarstw przyznało, że sami
zrezygnowali z zatrudnienia cudzoziemca, i podobny odsetek przyznał, że nie doszedł do porozumienia
z cudzoziemcem co do poziomu wynagrodzenia.
Na koniec warto omówić jeszcze jeden element organizacji i sposobu korzystania z procedury uproszczonej
przez pracodawców, jakim jest sposób pozyskiwania przez nich kontaktów do pracowników, dla których
zamierzają zarejestrować oświadczenia. Najważniejszym z nich, niezależnie od sektora gospodarki, jest korzystanie z poleceń rodziny i znajomych, przede wszystkim z Polski. Z tego źródła kontaktów do pracowników
skorzystała w roku 2016 ponad połowa gospodarstw domowych zatrudniających cudzoziemców w ramach
procedury uproszczonej (Wykres 4.39) oraz prawie 40% gospodarstw rolnych. Analogiczne odsetki wśród
firm z innych branż wyniosły nieco mniej, bo około jednej trzeciej. Trochę mniejsze, ale podobne znaczenie w procesie poszukiwania pracowników z zagranicy mają polecenia innych pracowników zatrudnionych
w danej firmie – w pierwszej kolejności cudzoziemców. Ten rodzaj poleceń ma przy tym zdecydowanie
mniejsze znaczenie wśród osób prywatnych powierzających pracę cudzoziemcom.
WYKRES 4.39. Sposoby pozyskiwania kontaktów do pracowników, dla których rejestrowane są oświadczenia

według sektora gospodarki (dane w %)

Byli i obecni pracownicy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CAPI / OBM / WISE-EUROPA.
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W dalszej kolejności pracodawcy zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcom w ramach procedury uproszczonej korzystali z poleceń i kontaktów innych pracodawców oraz agencji zatrudnienia. Z każdej z tych
dwóch ścieżek skorzystało około jednej szóstej pracodawców z różnych sektorów. Wyjątkiem byli tylko
rolnicy, którzy niechętnie sięgali po usługi agencji zatrudnienia: w roku 2016 zdecydowało się na to niecałe
10% rolników. Częściej niż pozostali pracodawcy korzystali oni natomiast z pomocy nieformalnych pośredników – przede wszystkim cudzoziemskich – podejmujący się także często usług transportowych wobec
cudzoziemców (np. jako kierowcy busów).
Sektor rolny wyróżnia się zatem na tle innych sektorów pod względem większego niż przeciętnie znaczenia
nieformalnych praktyk w procesie poszukiwania cudzoziemskich pracowników. Większy niż przeciętnie był
także wśród rolników udział pracodawców rejestrujących oświadczenia dla obcokrajowców, którzy pracowali u nich wcześniej. To zapewne wiąże się z tym, że zatrudnianie cudzoziemców w sektorze rolnym ma
dłuższą niż w innych sektorach polskiego rynku pracy tradycję. Mogłoby to też wskazywać na względną
stabilność zatrudnienia (choć sezonowego) cudzoziemców w sektorze rolnym, lecz wcześniejsze badania imigrantów z Ukrainy w województwie mazowieckim nie w pełni potwierdzają taki stan (Górny i Kaczmarczyk
2018). Odpływ z tego sektora jest duży zwłaszcza wśród kobiet, które często porzucają pracę w rolnictwie
na rzecz sektora usług domowych.
Na koniec warto zaznaczyć, że – co nie zaskakuje – agencje zatrudnienia używają nieco innych sposobów
pozyskiwania pracowników niż firmy oraz gospodarstwa rolne i domowe. Do podobieństw można zaliczyć
to, że duże znaczenie w tym procesie odgrywają polecenia pracowników zatrudnionych przez agencje:
ponad połowa agencji wskazała na ten sposób. Agencje też stosunkowo często, w myśl wyników badania, częściej niż przeciętnie inne firmy, zatrudniają osoby, które już u nich pracowały, co wskazuje na do
budowania względnie stabilnego zasobu pracowników cudzoziemskich. Na uwagę zasługuje znaczenie,
jakie dla agencji ma pomoc agencji spoza Polski. Aż 29,1% respondentów z badanych agencji zadeklarowało,
że w ten sposób wyszukuje kolejnych pracowników. W przypadku firm i gospodarstw rolnych znaczenie
zagranicznych agencji zatrudnienia było natomiast marginalne. Wynik ten wskazuje na istnienie współpracy
pomiędzy polskimi i zagranicznymi (prawdopodobnie głównie z Ukrainy) agencjami w procesie rekrutacji
pracowników zagranicznych do Polski (zob. też rozdz. 5). Okazuje się ponadto, że aż 40,7% agencji korzystało także z ogłoszeń w prasie i internecie, zapewne tak ogłoszeń pracodawców, jak i pracowników. Jest to
zapewne regularna praktyka stanowiąca nieodłączny element codziennej pracy agencji. Fakt, że prawie 40%
badanych zadeklarowało, że pracownicy sami do nich się zgłaszają, sugeruje, że znaczenie w tym procesie
mogą mieć odpowiedzi potencjalnych pracowników na ogłoszenia agencji, na co wskazują analizy jakościowe
zaprezentowane w rozdz. 5.

FIRMY I GOSPODARSTWA ROLNE – ZATRUDNIENIE W ROKU 2016
Rok 2016 był dla większości firm i gospodarstw rolnych pierwszym rokiem, w którym zatrudniły cudzoziemców w ramach procedury uproszczonej. Udział takich podmiotów w badanej populacji sięgnął prawie
trzech czwartych. Przy czym w przypadku rolnictwa było to dwie trzecie, a w przemyśle, budownictwie
i usługach – około 80%. Odsetki te są bardzo wysokie i mogą być nieco zawyżone w związku z problemem
potencjalnie niepełnej wiedzy respondentów udzielających wywiadów odnośnie do zatrudnienia cudzoziemców w ich firmach we wcześniejszych latach. Wynik ten nie jest przy tym zaskakujący, biorąc pod uwagę
gwałtowny wzrost napływu cudzoziemców do Polski, zwłaszcza z Ukrainy, po 2013 roku i dopiero niedawne pojawienie się zjawiska „rozlewania” się pracowników cudzoziemskich poza aglomerację warszawską,
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która w poprzednich latach przyciągała zdecydowaną większość obcokrajowców pracujących w Polsce.
W województwie mazowieckim udział pracodawców, którzy nie zatrudniali pracowników cudzoziemskich
w ramach procedury uproszczonej przed rokiem 2016, wyniósł znacznie mniej niż w ogólnej populacji, gdyż
było to tylko 14,1%, a jedna trzecia mazowieckich firm i gospodarstw rolnych powierzała pracę cudzoziemcom jeszcze przed 2014 rokiem.
W badanej populacji pracodawców w roku 2016 ponad 15 tys. cudzoziemców podjęło pracę w ramach procedury uproszczonej. Udziały pracowników sektora rolnego i usług były w tej grupie zbliżone i wynosiły
po jednej trzeciej. Najmniejszą reprezentację wśród zatrudnionych cudzoziemców mieli pracownicy sektora
budowlanego z udziałem 13%, a pracownicy przemysłu stanowili jedną czwartą. Można zatem pokusić się
o stwierdzenie, że najliczniej reprezentowani są w grupie oświadczeniobiorców pracownicy sektora, który
ma już stosunkowo długą tradycję zatrudniania cudzoziemców – czyli rolnictwa – oraz usług, które zyskały
na znaczeniu jako sektor, w którym cudzoziemcy znajdują zatrudnienie w Polsce, stosunkowo niedawno,
wraz z dynamicznym napływem imigrantów z Ukrainy po 2013 roku (por. Górny i inni 2016).
Prawie wszyscy pracownicy cudzoziemscy podejmujący w Polsce pracę w ramach procedury uproszczonej
w badanych podmiotach pochodzili w 2016 roku z Ukrainy. Ich średni udział w tej grupie pracowników wyniósł
w 2016 roku 96,5% (Tabela 4.6). Jeżeli chodzi o reprezentantów innych grup narodowościowych objętych
procedurą, to w badanych firmach i gospodarstwach rolnych ich łączne szacunkowe liczby nie przekraczały 20
osób w każdej grupie. Nieco liczniej zatrudniani byli Mołdawianie (około 60 osób) i Białorusini (około 225 osób).
Cudzoziemcy pochodzący z krajów innych niż Ukraina pracowali przede wszystkim w sektorze usług.
Średnia liczba pracowników zatrudnianych przez firmy w ramach procedury uproszczonej wyniosła w roku
2016 około pięciu osób (Tabela 4.6). Przeciętnie najwięcej cudzoziemców zatrudniały firmy z branży przemysłowej: 16,8 osób. Warto jednak przy tym zaznaczyć, że udział firm z tej branży zatrudniających powyżej 16
pracowników był bardzo niewielki – wynosił niecałe 5%. Były to jednak firmy, w których liczby cudzoziemskich pracowników były szczególnie wysokie, sięgając nawet kilkuset pracowników. W innych sektorach
zatrudnienie w ramach procedury uproszczonej oscylowało wokół 4–5 osób.
TABELA 4.6. Charakterystyki pracowników cudzoziemskich zatrudnionych w ramach procedury uproszczonej

w firmach i gospodarstwach rolnych w roku 2016
ŚREDNIE ZATRUDNIENIE

UDZIAŁ KOBIET

UDZIAŁ OBYWATELI
UKRAINY

Rolnictwo

4,0

45,4%

98,7%

Przemysł

16,8

26,8%

97,6%

Budownictwo

5,2

3,3%

97,5%

Usługi

4,2

36,7%

93,1%

Ogółem

5,2

35,5%

96,5%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CAPI / OBM / WISE-EUROPA.

Wyniki badania sugerują, że jeżeli chodzi o firmy i gospodarstwa rolne, to procedura uproszczona służy
przede wszystkim zatrudnianiu mężczyzn z zagranicy. W ponad połowie badanych podmiotów tych kategorii nie była zatrudniona żadna kobieta, a średni udział kobiet wśród cudzoziemców pracujących w roku
2016 w ramach procedury uproszczonej wyniósł tylko 35,5% (Tabela 4.6). Kobiety, co nie dziwi, najrzadziej pracowały w sektorze budowlanym, co jest zgodne z wynikami wcześniejszych badań w Polsce
i innych krajach (por. Górny i inni 2016). Badania te potwierdzały wysokie zmaskulinizowanie siły roboczej
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podejmującej pracę w tym sektorze. W 92% firm z tej branży nie pracowała w ramach procedury uproszczonej żadna kobieta. Najczęściej były one zatrudniane w rolnictwie, stanowiąc średnio prawie połowę
oświadczeniobiorców. Udziały pracownic w sektorach usług i przemysłowym wynosiły natomiast odpowiednio jedna trzecia i jedna czwarta.
Jeżeli chodzi o stanowiska zajmowane w firmach i gospodarstwach rolnych przez cudzoziemców pracujących
w Polsce w ramach procedury uproszczonej, to w roku 2016 zdecydowanie dominowali pracownicy wykonujący prace proste i robotnicy rolni (Wykres 4.40). Stanowili oni przeciętnie 63,7% wszystkich pracowników
zatrudnionych w danym podmiocie w ramach procedury uproszczonej. Kolejne 24% było udziałem robotników wykwalifikowanych i rzemieślników (w tym operatorów maszyn i kierowców). Kierownicy, specjaliści,
technicy i pracownicy biurowi stanowili natomiast margines oświadczeniobiorców (z udziałem 3,4%). Jedną
dziesiątą stanowili natomiast pracownicy usług. Taka struktura zatrudnienia nie jest zaskoczeniem, biorąc
pod uwagę, że procedura uproszczona ma w założeniu odpowiadać na zapotrzebowanie na pracowników
sezonowych. Jest również zgodna z wynikami analizy skorygowanych danych rejestrowych zaprezentowanymi w rozdz. 4.1.
WYKRES 4.40. Znaczenie poszczególnych stanowisk wśród pracowników cudzoziemskich zatrudnionych w ramach

procedury uproszczonej (jako % liczby pracowników zatrudnionych w ramach procedury)

Uwagi. Do grupy robotników wykwalifikowanych zaliczają się również operatorzy maszyn i kierowcy.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CAPI / OBM / WISE-EUROPA.

W kwestii struktury zatrudnienia oświadczeniobiorców pod względem zajmowanych stanowisk zaobserwowano jednak istotne różnice międzysektorowe w roku 2016. O ile w rolnictwie 92,2% cudzoziemskich
pracowników zostało zatrudnionych do prac prostych, o tyle w sektorze usług odsetek ten wyniósł już tylko
35,4%. W tym sektorze oprócz stanowisk wymagających tylko najniższych kwalifikacji oferowano bowiem
często stanowiska robotników wykwalifikowanych i rzemieślników. Na takich stanowiskach znalazła zatrudnienie ponad jedna trzecia cudzoziemskich pracowników sektora usług. W tym także sektorze, co nie dziwi,
największy był udział stanowisk dla osób określanych jako pracownicy usług – około jednej czwartej. Można
pokusić się o stwierdzenie, że sektor rolny i usługowy stanowią dwa przeciwstawne bieguny polskiego rynku
pracy dla cudzoziemców, jeżeli chodzi o poziom (i prestiż) stanowisk oferowany w tych sektorach. Warto
przy tym podkreślić, że niezależnie od sektora udziały oświadczeniobiorców zajmujących stanowiska kierownicze i specjalistyczne były znikome i nie przekraczały na ogół 5% (w usługach było to 6,4%).
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Jeżeli chodzi o wymiar czas pracy cudzoziemców w ramach procedury uproszczonej, to różnice pomiędzy sektorami i stanowiskami nie są uderzające. Wszyscy migranci pracowali dziennie średnio około ośmiu
godzin w roku 2016 (Wykres 4.41). Różnica w czasie pracy pomiędzy kierownikami i specjalistami a pracownikami wykonującymi prace proste wyniosła przeciętnie tylko niecałe półtorej godziny. Najmniej pracowali
kierownicy i specjaliści w sektorze rolnym – niecałe sześć godzin – jednak jest to grupa specyficzna i bardzo
nieliczna w próbie. Jednocześnie wśród pracowników wykonujących prace proste w pracy najwięcej czasu
spędzali pracownicy sektora rolnego (prawie dziewięć i pół godziny), dłużej o jedną godzinę od analogicznej
grupy pracowników w sektorze budowlanym i usługowym. Trzeba jednak nadmienić, że wyniki odnoszące
się do wymiaru czasu pracy cudzoziemców mogą nie ukazywać wyrazistości jego zróżnicowania pomiędzy
sektorami, gdyż pracodawcy podawali tylko uśredniony wymiar czasu pracy dla danej grupy pracowników.
WYKRES 4.41. Średni dzienny czas pracy cudzoziemców zatrudnianych w ramach procedury uproszczonej

w firmach i gospodarstwach rolnych w roku 2016 według rodzaju wykonywanych prac (w godzinach)

Uwagi. Do grupy robotników wykwalifikowanych zaliczają się również operatorzy maszyn i kierowcy.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CAPI / OBM / WISE-EUROPA.

Podobnie „uśredniony” jest uzyskany w sondażu obraz stawek płac, jakie otrzymują w Polsce cudzoziemcy
zatrudnieni w ramach procedury uproszczonej. Co więcej fakt, że pracodawcy mogli wybierać rodzaj
podawanej stawki – godzinowa, tygodniowa i miesięczna - dodatkowo utrudnia syntezę tego zagadnienia.
Zostało ono jednak szerzej omówione w rozdz. 6.1 tego opracowania. W tym miejscu warto nadmienić,
że według stawki godzinowej najmniej zarabiali pracownicy wykonujący prace proste w sektorze rolnym,
a najwięcej kierownicy i specjaliści z branży przemysłowej. Było to odpowiednio 10,9 PLN i 15,0 PLN brutto
(Wykres 4.42). Wprawdzie jeżeli weźmiemy pod uwagę stawkę miesięczną brutto (Wykres 4.43), to pracownicy sektora rolnego nie wypadają tak niekorzystnie na tle innych grup pracowników. To bez wątpienia
wiąże się jednak z dużym wymiarem czasu pracy, który zapewnia relatywnie wysoki miesięczny dochód
w rolnictwie. Ogólnie można przy tym zaznaczyć, że najwyższe stawki, wyjmując stanowiska kierownicze
i specjalistyczne, niezależnie od sposobu naliczania wynagrodzenia, otrzymywali pracownicy usług.
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WYKRES 4.42. Średnie stawki godzinowe brutto według

WYKRES 4.43. Średnie stawki miesięczne brutto według

stanowiska i sektora zatrudnienia cudzoziemców
w ramach procedury uproszczonej

stanowiska i sektora zatrudnienia cudzoziemców
w ramach procedury uproszczonej

Uwagi: Pracodawcy mogli wybrać rodzaj podawanej stawki, który lepiej odpowiada sposobowi wynagradzania w ich firmie lub
gospodarstwie rolnym. Przedstawione wykresy prezentują zatem dwa różne zestawy deklaracji i powinny być traktowane wyłącznie
poglądowo.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CAPI / OBM / WISE-EUROPA.

Naszkicowany w poprzednich akapitach obraz wybranych charakterystyk i warunków pracy w Polsce
oświadczeniobiorców w roku 2016 jednoznacznie ukazuje ich koncentrację w grupie stanowisk wymagających niskich i najniższych kwalifikacji, czyli takich, które naznaczone są niskim prestiżem, ograniczonymi
możliwościami awansu i często sezonowością – tak jak budownictwo i rolnictwo (por. rozdz. 4.1, 6.1 i 6.2).
Zatrudnienie na takich stanowiskach oraz charakter procedury uproszczonej umożliwiającej wykonywanie
pracy jedynie przez sześć miesięcy w ciągu 12 kolejnych miesięcy nie sprzyjają trwałości migracji i zatrudnienia. Ta specyfika zatrudnienia oświadczeniobiorców wpisuje się wprawdzie w charakter dotychczasowej
imigracji do Polski z b. ZSRR, w której zdecydowanie przeważały migracje czasowe, jednak nie zapewnia stabilności podaży pracy polskim pracodawcom. Zdają się oni być świadomi tego faktu, gdyż w myśl
wyników opisywanego badania aż 43,8% firm i gospodarstw rolnych wystąpiło w roku 2016 albo 2017
o zezwolenie na pracę dla cudzoziemców zatrudnianych na podstawie oświadczeń zarejestrowanych w roku
2016. Najrzadziej decydowali się na to rolnicy, czyli pracodawcy z sektora o bardzo wysokiej sezonowości.
Tylko niecała jedna trzecia z nich podjęła takie kroki. W pozostałych branżach odpowiednie udziały pracodawców oscylowały wokół 55%, z najwyższym odsetkiem w branży budowlanej. Można zatem pokusić
się o stwierdzenie, że procedura uproszczona staje się stopniowo dla części pracodawców instrumentem,
który determinuje pierwszy etap pozyskania stabilnego zasobu cudzoziemskiej siły roboczej w firmach.

GOSPODARSTWA DOMOWE – ZATRUDNIENIE W ROKU 2016
Łącznie badane gospodarstwa domowe zatrudniały w 2016 roku 561 osób, przy czym 13,5% gospodarstw
nie zatrudniało w ogóle pracowników – ani polskich, ani cudzoziemskich. Wśród tych, które zatrudniały,
zdecydowana większość (76,2%) miała tylko jednego pracownika. Reszta gospodarstw dzieliła się po połowie na te zatrudniające dwóch pracowników oraz takie, które miały więcej niż dwóch pracowników, przy
czym liczba ta nie przekraczała 14 osób. Liczba pracowników zatrudnianych w gospodarstwach domowych ma związek z wielkością miejscowości zamieszkania respondentów. Na wsiach i w miastach powyżej
500 tys. mieszkańców odsetki gospodarstw zatrudniających więcej niż dwóch pracowników wynosiły
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około jednej czwartej, podczas gdy w miastach mniejszych nie przekraczały 5%. Na wsiach nieco wyższy
niż w największych miastach był jednak udział gospodarstw zatrudniających powyżej pięciu pracowników:
7,8% w porównaniu do 1,9%. Te obserwacje wskazują na to, że warunkami sprzyjającymi zatrudnianiu pracowników w gospodarstwach domowych są: stosunkowo duży zakres prac domowych (np. na wsi) oraz
względnie wysoka zamożność populacji (np. w największych miastach). Nie ulega natomiast wątpliwości,
że zatrudnianie większej liczby cudzoziemców w prywatnych gospodarstwach to domena mieszkańców wsi.
Bezsprzecznie najczęściej zatrudnianymi pracownikami byli obywatele Ukrainy: w 72,1% badanych gospodarstw pracowały osoby z tego kraju. Na drugim miejscu znaleźli się pracownicy polscy obecni w 15,1%
badanych gospodarstw. Około jednej dziesiątej gospodarstw powierzyło pracę Białorusinowi, a 5,9% –
Armeńczykowi. Udziały gospodarstw zatrudniających Gruzinów i Rosjan były marginalne, a Mołdawian nie
zatrudniał nikt. Po zsumowaniu wszystkich pracowników w badanych gospodarstwach liczba obywateli
Ukrainy sięga 412 osób, co stanowi 74,1% wszystkich pracowników tych gospodarstw. Polscy pracownicy
w liczbie 79 osób to 14,2% tej grupy, a białoruscy – 6,8%, podczas gdy udziały pozostałych narodowości nie
przekraczają 4%.
Co więcej, jeżeli chodzi o cudzoziemców spoza Ukrainy, to w polskich gospodarstwach pracowali tylko pojedynczy pracownicy z poszczególnych krajów. Tylko Polacy i Ukraińcy byli zatrudniani w większej liczbie i to
prawie wyłącznie oni pracowali w gospodarstwach, w których zatrudnienie przekraczało dwie osoby (Tabela
4.7). Wśród gospodarstw z jednym pracownikiem cudzoziemców z innych krajów niż Ukraina zatrudniała
prawie jedna czwarta. Jednak dominującym modelem była sytuacja, kiedy zatrudniani byli wyłącznie obywatele Ukrainy. Dotyczyło to 67,4% prywatnych oświaczeniodawców i analogiczne odsetki dla gospodarstw
zatrudniających różne liczby pracowników nie różniły się znacząco. Oczywiście w populacji ogólnej polskich
gospodarstw, nieograniczonej do osób rejestrujących oświadczenia, obraz ten może wyglądać nieco inaczej. Warto przy tym podkreślić, że choć omawiamy próbę oświadczeniodawców, to aż 10,5% badanych
prywatnych podmiotów zatrudniało tylko Polaków. Można przypuszczać, że choćby po części jest to wynik
niepodjęcia pracy przez cudzoziemców, dla których gospodarstwa te zarejestrowały oświadczenia, co
w myśl prezentowanych wcześniej danych jest zjawiskiem dosyć częstym wśród pracodawców z prywatnych domów.
TABELA 4.7. Polscy i ukraińscy pracownicy w gospodarstwach domowych zatrudniających różne liczby

pracowników (dane w %)
LICZBA
PRACOWNIKÓW

TYLKO PRACOWNICY
POLSCY

TYLKO PRACOWNICY
UKRAIŃSCY

PRACOWNICY POLSCY
I UKRAIŃSCY

RÓWNIEŻ
PRACOWNICY
Z INNYCH KRAJÓW

1

10,5

66,5

-

23,0

2

7,2

74,0

17,8

1,0

Powyżej 2

6,3

66,5

23,9

3,3

Ogółem

9,6

67,4

5,0

18,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CAPI / OBM / WISE-EUROPA.

Zatrudnienie w polskich gospodarstwach domowych charakteryzuje się bez wątpienia wysoką feminizacją:
89,2% gospodarstw zatrudniało przynajmniej jedną kobietę, a w 78,2% nie pracował żaden mężczyzna.
Kobiety dominowały zwłaszcza w prywatnych gospodarstwach zatrudniających tylko jednego pracownika,
gdyż były zatrudnione w 92% takich domów. Jeżeli chodzi o gospodarstwa domowe dające pracę więcej
niż dwóm osobom, to udział takich, w których pracowały tylko kobiety nie przekraczał jednej czwartej.
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Taka sytuacja wiąże się przede wszystkim z charakterem wykonywanej najczęściej pracy przez kobiety
i mężczyzn w prywatnych domach. Mężczyźni są bowiem częściej zatrudniani do prac ogrodniczych i gospodarskich, których potrzeba występuje częściej w gospodarstwach, gdzie zatrudnia się więcej pracowników
z uwagi na większe obciążenie pracami domowymi, przede wszystkim na wsiach. Wyniki te wskazują na to,
że w grupie badanych gospodarstw domowych mamy do czynienia z gospodarstwami (zapewne mniejszymi)
rolnymi, w których praca ma zbliżone charakterystyki do zatrudnienia w sektorze rolnym.
Feminizacja siły roboczej zatrudnianej w polskich domach wiąże się bezpośrednio z charakterem prac,
do jakich najmuje się pracowników. Wśród polskich gospodarstw zatrudniających pracowników w roku 2016,
aż 81,1% powierzało im prace związane ze sprzątaniem, a 63,6% – z gotowaniem. Do opieki nad dziećmi oraz
opieki nad innymi osobami (zapewne głównie seniorami i osobami chorymi) zatrudniało pracowników odpowiednio 15,5% i 16,8% gospodarstw domowych. W jednej czwartej gospodarstw pracownicy wykonywali
prace ogrodnicze.
Pracownicy zatrudnieni w polskich gospodarstwach domowych pracowali średnio pięć i pół dnia w wymiarze
niecałych ośmiu godzin (Tabela 4.8). Jeżeli chodzi o średni wymiar czasu pracy, nie zaobserwowano widocznego
zróżnicowania pomiędzy gospodarstwami zatrudniającymi większe i mniejsze liczby pracowników. Jednak o ile
w prywatnych domach zatrudniających do dwóch pracowników nie więcej niż połowa z tych pracowników
pracowała więcej dni niż pięć, o tyle w gospodarstwach, gdzie liczby tych pracowników były wyższe, tylko nieliczni pracowali poniżej sześciu dni. Podobnie ma się sprawa z liczbą godzin pracy w ciągu dnia. Tam gdzie był
tylko jeden pracownik, jego wymiar czasu pracy zazwyczaj nie przekraczał ośmiu godzin. Dotyczyło to 89%
gospodarstw. W domach, w których zatrudniano więcej niż dwóch pracowników, taka sytuacja występowała
już tylko w 45,7% gospodarstw, a w jednej piątej z nich pracownicy pracowali średnio po 10 godzin dziennie.
Z tak dużym wymiarem godzinowym pracy wiąże się bez wątpienia to, że w przeliczeniu miesięcznym pracownicy tych gospodarstw zarabiali przeciętnie więcej niż zatrudnieni w gospodarstwach z jednym lub dwoma
pracownikami. W jednej trzeciej tych gospodarstw pracownicy zarabiali średnio powyżej 2 tys. złotych brutto
miesięcznie, podczas gdy w gospodarstwach zatrudniających jednego lub dwóch pracowników taka sytuacja
miała miejsce tylko w kilkunastu procentach gospodarstw.
TABELA 4.8. Wymiar czasu pracy i miesięczne wynagrodzenia brutto cudzoziemców pracujących w gospodarstwach

zatrudniających różne liczby pracowników
LICZBA
PRACOWNIKÓW

LICZBA DNI

LICZBA GODZIN

MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE
BRUTTO

ŚREDNIA

ODCHYLENIA
STANDARDOWE

ŚREDNIA

ODCHYLENIA
STANDARDOWE

ŚREDNIA

ODCHYLENIA
STANDARDOWE

1

5,5

0,9

7,7

1,8

1573,1

492,7

2

5,7

0,8

8,3

1,8

1809,0

463,5

Powyżej 2

5,7

0,6

8,2

1,7

1917,9

522,0

Ogółem

5,6

0,9

7,8

1,8

1646,8

508,8

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CAPI / OBM / WISE-EUROPA.

Cudzoziemcy pracujący w badanych gospodarstwach domowych wykonywali swoją pracę głównie na podstawie oświadczeń. Tylko 12,5% gospodarstw domowych zatrudniających co najmniej jednego cudzoziemca
nie skorzystało z procedury uproszczonej. Średnia liczba rejestrowanych przez gospodarstwa domowe
oświadczeń wyniosła 1,2 oświadczenia, a gospodarstwa, które zarejestrowały więcej niż trzy oświadczenia, stanowiły tylko 4,2% badanej próby. Polskie gospodarstwa domowe zatrudniają także w oparciu
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o zezwolenia na pracę, ale jest to niewielka grupa. W badanej próbie było to 10,8% podmiotów. Jeszcze rzadziej korzystano z zaproszeń: dotyczyło to zaledwie 2,4% gospodarstw. Warto podkreślić, że niemała część,
gdyż aż 61,7%, badanych gospodarstw zatrudniających cudzoziemców wystąpiła w roku 2016 lub 2017
o zezwolenie na pracę dla nich (wszystkich lub części). Prawie wszystkie te przypadki (około 90%) dotyczyły
jednego zezwolenia. Warto zwrócić uwagę, że jest to odsetek wyższy niż wśród firm i gospodarstw rolnych.
Wynik ten można łączyć z faktem, że prace domowe – sprzątanie, gotowanie, opieka nad dziećmi i innymi
osobami – które wykonywała większość zatrudnionych w gospodarstwach domowych pracowników, nie
są zajęciami sezonowymi. W związku z tym prywatni pracodawcy są zainteresowani, żeby stworzyć cudzoziemcowi możliwość pracy przez cały rok.
Jeżeli chodzi o rodzaj kontraktu, to w roku 2016 pracownicy polskich gospodarstw pracowali najczęściej
w oparciu o umowy zlecenie. Ponad połowa badanych gospodarstw podpisała taką umowę z przynajmniej
jednym swoim pracownikiem. Zauważalnie niższe były udziały gospodarstw zatrudniających na podstawie
umów o dzieło i umów o pracę. Było to odpowiednio 19,5% i 15,1%. Zwraca uwagę fakt, że niewiele niższy (11,8%) był odsetek gospodarstw domowych korzystających przy zatrudnianiu pracowników z umów
ustnych, co wskazuje na wciąż zauważalne znaczenie nieformalnych praktyk zatrudnienia w polskich gospodarstwach domowych.

AGENCJE ZATRUDNIENIA – PRZESTRZENNE I SEKTOROWE ROZPROSZENIE
DZIAŁALNOŚCI
To, co najbardziej interesujące w działalności agencji zatrudnienia w kontekście uczestnictwa cudzoziemców
w polskim rynku pracy, to kwestia tego, do jakich regionów i sektorów wysyłają one swoich pracowników.
Rozpoznanie tego procesu stanowi istotne uzupełnienie wiedzy o strukturze przestrzennej i sektorowej
aktywności zawodowej cudzoziemców w Polsce. Drugą istotną kwestią jest to, jak powyższe wzorce w działalności agencji zatrudnienia różnią się w przypadku pracowników cudzoziemskich i polskich. Te kwestie
zostaną omówione w niniejszej sekcji w odniesieniu do roku 2016, dla którego zebrano w sondażu informacje na temat zatrudnienia w ujęciu rocznym.
Agencje uwzględnione w badaniu były różnej wielkości, jeżeli chodzi o wielkość zatrudnienia. Średnio
w momencie badania pracowało w nich około 100 osób, jednakże agencje o liczbie pracowników nieprzekraczającej 10 osób stanowiły aż jedną trzecią badanej próby. Natomiast 4% badanych podmiotów
charakteryzowało się zatrudnieniem powyżej 500 osób. Charakterystyki zatrudnienia nie odbiegały istotnie
od sytuacji w innych firmach w momencie badania. Co nie zaskakuje, łączne całoroczne zatrudnienie w 2016
roku (łączna liczba pracowników zatrudnionych w tym roku) było wyższe od zatrudnienia w konkretnym
momencie badania i wynosiło 126 osób. Podobnie jak w przypadku wielkości zatrudnienia w momencie badania, prawie jedna trzecia agencji nie zatrudniała w ciągu roku 2016 więcej niż 10 pracowników,
natomiast udział firm o rocznym zatrudnieniu wyższym niż 500 wyniósł 4%. Ponad połowa pracowników
badanych agencji była cudzoziemcami tak w momencie badania, jak i w roku 2016. Nie ulega zatem wątpliwości, że działalność tych firm bezpośrednio wiąże się z imigracją zarobkową do Polski. Nie przez przypadek
ponad połowa badanych agencji powstała po roku 2013, kiedy imigracja z Ukrainy do Polski gwałtownie
wzrosła w związku z agresją Rosji na Ukrainę i liberalizacją polskiego prawa migracyjnego (por. rozdz. 2.4).
Agencje świadczyły jednak usługi nie tylko polskim pracodawcom. Ponad jedna czwarta z nich obsługiwała
w momencie badania zagranicznych pracodawców.
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W roku 2016 w badanych agencjach zatrudnienia pracowało w ciągu roku średnio 78 cudzoziemców, a w ramach
procedury uproszczonej – 63 obcokrajowców. Prawie dwie trzecie agencji wystąpiło o zezwolenia na pracę dla
swoich pracowników zatrudnionych w ramach procedury uproszczonej. To duży odsetek, jednak nie dużo wyższy niż wśród innych kategorii pracodawców – firm, gospodarstw rolnych i gospodarstw domowych. Agencje
odróżnia natomiast stosunkowo duża liczba przypadków, których dotyczyły takie działania. W roku 2016 było
to średnio 20 cudzoziemców w jednej agencji, choć w większości agencji (76,2%) chodziło o mniejsze ich liczby.
Jeżeli chodzi o zakres przestrzenny działalności, to większość badanych agencji operowała w ramach jednego województwa. Tylko w 17,5% podmiotów cudzoziemcy zatrudnieni w ramach procedury uproszczonej
podejmowali pracę w różnych województwach. Było to jednak nie więcej niż pięć województw. W przypadku Polaków koncentracja pracowników w jednym województwie była jeszcze silniejsza: w 88,2% agencji
wszyscy Polacy pracowali w jednym województwie. W pojedynczych przypadkach respondenci z agencji
zaznaczali, że działają we wszystkich województwach. Na stosunkowo niewielkie rozproszenie geograficzne
wskazują też informacje uzyskane od agencji odnośnie do tego, w jakich powiatach podejmowali pracę
ich pracownicy. Udziały firm, z których oświadczeniobiorcy i Polacy pracowali w jednym tylko powiecie,
wyniosły odpowiednio 71% i 79,3%. Ponownie unaoczniła się zatem nieznacznie silniejsza koncentracja
przestrzenna zatrudnienia Polaków wysyłanych przez agencje do pracodawców-użytkowników. Wynik ten
może jednak być efektem niedoskonałości pomiaru kwestionariuszowego, jeżeli chodzi o detale geograficzne. Respondenci z agencji mogli nie mieć świadomości, jak dokładnie przebiegają granice powiatów oraz
jak się one mają do lokalizacji poszczególnych firm, albo pomijać informacje o powiatach, gdzie pracowały
małe grupy pracowników.
Nieco większe było sektorowe rozproszenie zatrudnienia pracowników agencji. Jeżeli weźmiemy pod
uwagę cztery szeroko zdefiniowane sektory – rolniczy, przemysłowy, budowlany i usług – to w przypadku
oświadczeniobiorców udział agencji wysyłających pracowników do jednego tylko sektora wyniósł 58,6%,
a w przypadku polskich pracowników – 69,3%. W odniesieniu do pełnej dwudziestoelementowej listy sekcji
PKD analogiczne odsetki są tylko o 1–2 punkty procentowe niższe. To wskazuje, że agencje zatrudnienia do
pewnego stopnia specjalizują się w ramach poszczególnych sektorów, zwłaszcza jeżeli chodzi o polskich pracowników (por. Szulecka 2018). Jeżeli weźmiemy pod uwagę 20 sekcji PKD, to można zauważyć, że ponad
90% agencji nie wysyłało pracowników tak cudzoziemskich, jak i polskich do pracy w więcej niż trzech
różnych sektorach.
Najmniej agencji użyczało cudzoziemskich pracowników zatrudnionych w ramach procedury uproszczonej
do sektora rolnego. Było to 13,7%. Udziały agencji wysyłających obcokrajowców do pozostałych trzech
z czterech sektorów były porównywalne: od 40,3% dla sektora budowlanego do 49,6% dla sektora usług.
W przypadku polskich pracowników znaczenie sektora rolnego w działalności agencji było jeszcze mniejsze –
tylko 5% współpracowało z rolnikami. Znaczący, gdyż sięgający dwóch trzecich, był natomiast udział agencji,
których polscy pracownicy podejmowali zatrudnienie w sektorze usług. Z około jednej trzeciej agencji, w każdym przypadku, polscy pracownicy byli wysyłani do sektorów: przemysłowego i budowlanego. Na podstawie
powyższych zestawień można pokusić się o stwierdzenie, że koncentracja branżowa w działalności agencji
jest wyższa w przypadku polskich niż cudzoziemskich pracowników. Jednak kiedy przyjrzymy się strukturze
zatrudnienia obu grup cudzoziemskich według szczegółowych sekcji PKD, nasuwa się inny wniosek.
W przypadku cudzoziemskich pracowników unaocznia się duże znaczenie sektora przetwórstwa przemysłowego i budownictwa. W sektorach tych znajdowali zatrudnienie cudzoziemcy z, odpowiednio, 43% i 39%
agencji zatrudnienia (Wykres 4.44). W przypadku polskich pracowników te sektory również były ważne,
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lecz odsetki agencji wysyłających ich do tych sektorów były zauważalnie niższe: odpowiednio 32,8% i 27%.
Na uwagę zasługuje również sektor transportowy obsługiwany przez około jedną czwartą agencji, korzystający w takim samym natężeniu z obu grup pracowników. Ponadto 15% agencji wysyłało cudzoziemskich
pracowników do pracy w handlu, a 10,6% – w hotelarstwie i gastronomii. Udziały firm korzystających w tych
sektorach z polskich pracowników były około dwukrotnie niższe. Polscy pracownicy zajmowali się natomiast
w 16,8% firm działalnością w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej. Byli to zapewne po
prostu pracownicy obsługujący klientów agencji zatrudnienia.
WYKRES 4.44. Agencje zatrudnienia według sekcji PKD, do których wysyłają pracowników polskich

i cudzoziemskich (dane w %)

Uwagi: Sekcje PKD są uporządkowane według kolejności alfabetycznej. Słupki z zaznaczonymi wartościami procentowymi to kolejno
od lewej: rolnictwo i leśnictwo, przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa, usługi administrowania i działalność
wspierająca oraz pozostałe usługi.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CAPI / OBM / WISE-EUROPA.

Przegląd sektorów, w których działały agencje zatrudnienia rejestrujące oświadczenia w roku 2016, pokazuje istnienie pewnej specjalizacji branżowej. Jest ona jednak silniejsza w odniesieniu do pracowników
cudzoziemskich, jeżeli weźmiemy pod uwagę 20 sekcji PKD. Agencje zajmujące się rekrutacją pracowników
cudzoziemskich koncentrują się na tych branżach, w których dominują prace proste i w których względnie
trudno znaleźć odpowiednich polskich kandydatów. Praca w branży przetwórstwa przemysłowego uchodzi
za niewdzięczną i „brudną”, a sektor budowlany boryka się z dużymi niedoborami pracowników między
innymi z powodu szczególnie wysokiej emigracji zagranicznej pracowników budowlanych.

4.4 Podsumowanie
Obraz wyłaniający się na podstawie różnych źródeł danych o udziale cudzoziemców w polskim rynku pracy
i procedurze uproszczonej jest stosunkowo spójny. Nie ulega wątpliwości, że liczba migrantów pracujących
w Polsce w ramach procedury uproszczonej systematycznie rośnie. Według skorygowanych danych rejestrowych w 2015 roku średnio w miesiącu w skali całego kraju pracowało około 133 tys. cudzoziemców,
a w 2018 roku już ponad 422 tys. Wyraźnie widoczne są jednak wahania liczby pracujących migrantów
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w ciągu roku kalendarzowego – najwięcej cudzoziemców zatrudnianych jest w sezonie letnim, co wynika
głównie z sezonowego charakteru pracy w rolnictwie. Udział migrantów w ogóle zatrudnienia w Polsce nie
przekroczył jednak do tej pory 4%, choć w niektórych województwach jest on zdecydowanie wyższy nawet
poza sezonowym szczytem.
Niewątpliwie dominującą grupą cudzoziemców podejmujących pracę w ramach procedury uproszczonej w Polsce
są obywatele Ukrainy. Obywatele innych państw to margines. Udział kobiet i mężczyzn w korzystaniu z procedury uproszczonej zauważalnie się różni. Mężczyźni stanowią większość wśród pracowników firm z sektorów
przemysłowego, budowlanego i usługowego. Kobiety mają natomiast wysoką reprezentację w sektorze rolnym
oraz zdecydowanie dominują w zatrudnieniu w gospodarstwach domowych. Według danych rejestrowych
najbardziej liczną grupą wieku są cudzoziemcy w przedziale wiekowym 26–40 lat. Jednocześnie migranci przyjeżdzający do Polski są młodsi w porównaniu do pracujących Polaków.
Zdecydowana przewaga prac wykonywanych przez cudzoziemców to prace proste i prace robotników
wykwalifikowanych. Kierownicy i specjaliści to margines wśród cudzoziemców pracujących na podstawie
oświadczeń. W sektorze rolnym zatrudnienie wiąże się z najwyższym wymiarem czasu pracy w porównaniu
z trzema pozostałymi analizowanymi sektorami. W usługach wymiar ten jest najniższy. W tym ostatnim sektorze specjalne i specyficzne miejsce zajmują agencje zatrudnienia, które w ostatnich latach stały się bardzo
aktywne w Polsce. Ich działalność, według danych sondażowych, na ogół koncentruje się na ograniczonym
obszarze (1–2 województwa). Można przy tym zaobserwować pewną specjalizację branżową agencji. Jest ona
bardziej widoczna w odniesieniu do zatrudnienia cudzoziemców zwłaszcza w wybranych sektorach, takich
jak przetwórstwo przemysłowe, budownictwo oraz transport i gospodarka magazynowa. Większość agencji
zatrudnia jednak tak Polaków, jak i cudzoziemców, choć bez wątpienia na polskim rynku działają również agencje specjalizujące się w zatrudnieniu tylko cudzoziemców. Ich działalność jest przy tym ograniczona w sektorze
rolnym. Według wyników badania sondażowego rolnicy wolą korzystać z nieformalnych kanałów pozyskiwania pracowników cudzoziemskich (w tym nieformalnych pośredników), co znajduje także potwierdzenie
w obserwacjach jakościowych opisanych w następnym rozdziale.
To, co bez wątpienia obserwujemy w ostatnich latach, to „rozlewanie” się imigracji zarobkowej, głównie
– choć nie tylko – w ramach procedury uproszczonej, poza województwo mazowieckie, które we wcześniejszych latach stanowiło główny obszar docelowy dla imigrantów. Wskazują na to wszystkie zaprezentowane
w tym rozdziale źródła danych. Zgodnie z danymi rejestrowymi dla ostatniego roku, powiatami, w których
nominalnie pracuje najwięcej cudzoziemców w ramach procedury uproszczonej, są duże ośrodki miejskie
(Wrocław, Warszawa, Poznań, Łódź, Gdańsk, Kraków, Zielona Góra). Poza miastami w czołówce znajdują się
również dwa powiaty ziemskie – powiat płoński i grójecki. Te dwa powiaty pozostają liderami, jeżeli chodzi
o zatrudnienie cudzoziemców w ramach procedury uproszczonej, niemal od początku istnienia procedury.
W ciągu ostatniego roku (zapewne tak jak w poprzednich latach) charakteryzowały się także największym
udziałem cudzoziemców w ogólnej liczbie zatrudnionych (odpowiednio 63% i 48%).
Jeżeli chodzi o zmiany przepisów dotyczących procedury uproszczonej, które weszły w życie na początku
2018 roku, to według danych rejestrowych z połowy roku, czyli tylko po półrocznym okresie obowiązywania
nowych przepisów, wśród dokumentów składanych do urzędów w ramach procedury uproszczonej zdecydowanie dominowały oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Udział wniosków
o wydanie zezwolenia na pracę sezonową kształtował się na poziomie poniżej 20%. Ich znaczenie jednak
w przyszłości wzrośnie, ponieważ w roku 2018 do prac sezonowych można było jeszcze wykorzystywać
oświadczenia z 2017 roku, a pracodawcy nie mieli jeszcze dość czasu, by zapoznać się z nowym instrumentem zezwoleń na pracę sezonową.
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5. Funkcjonowanie uproszczonej
procedury zatrudniania
cudzoziemców
29

Jedną z istotnych zgłębianych w projekcie kwestii stanowiły opinie na temat funkcjonującego prawa
w zakresie dopuszczania cudzoziemców do rynku pracy w Polsce, wyrażane przez te osoby, które mają
styczność z uproszczoną procedurą ich zatrudniania na co dzień lub relatywnie często. To właśnie zdanie
przedstawicieli Publicznych Służb Zatrudnienia, jak również pracowników cudzoziemskich i pracodawców
zatrudniających cudzoziemców pozwala sformułować ocenę, czy oferowane przez państwo narzędzia są
właściwe oraz w jakim kierunku powinny zmierzać zmiany w legislacji i praktyce stosowania prawa. Zarówno
użytkownicy procedury uproszczonej, jak i podmioty obsługujące czy kontrolujące ją są też źródłem wiedzy
na temat tego, jaka była i jest skala czy bardziej charakterystyka nieprawidłowości związanych z procedurą
i jakich aspektów procesu zatrudniania cudzoziemców dotyczą one najczęściej. Opinie zebrane w ramach
sondażu CAWI z udziałem przedstawicieli PSZ i jakościowego badania przeprowadzonego wśród różnorodnych aktorów (w tym również przedstawicieli PSZ) zaangażowanych w procedurę uproszczoną, pozwalają
też spojrzeć na tę procedurę jako na element procesów zatrudniania cudzoziemców, a jednocześnie element
polityki migracyjnej państwa.
Warto zaznaczyć, że materiały, które są źródłem wniosków na temat postrzegania procedury uproszczonej przez jej użytkowników oraz przez urzędników wdrażających przepisy, zostały w przeważającej mierze
zebrane przed wejściem w życie zmian w prawie dotyczącym zezwoleń na pracę, zwłaszcza nowych zezwoleń
na pracę sezonową, i oświadczeń pracodawców o powierzaniu pracy cudzoziemcom, czyli przed 1 stycznia
2018 roku. Opinie zebrane już po wprowadzeniu tych zmian, głównie wśród pracodawców bezpośrednich
i przedstawicieli agencji zatrudnienia oraz pracowników cudzoziemskich, odnoszą się do okresu przejściowego.
A ten w niektórych lokalizacjach charakteryzował się dynamicznymi zmianami w związku z dostosowywaniem
się użytkowników procedury i podmiotów ją obsługujących do nowych wymagań. Część z dostrzeganych
problemów wskazywanych przez rozmówców w odniesieniu do sytuacji w pierwszych miesiącach 2018 roku
została z czasem rozwiązana. Bez wątpienia jednak wiele wniosków, niezależnie od momentu zbierania opinii,
pozostaje aktualnych, gdyż odnoszą się do bardziej ogólnych zagadnień niż szczegóły proceduralne. Dotyczą
bowiem kwestii kondycji polskiej gospodarki, roli cudzoziemców na polskim rynku pracy, wysokości wynagrodzeń i warunków pracy czy tzw. szarej strefy zatrudnienia – nie tylko w odniesieniu do cudzoziemców,
lecz także w odniesieniu do Polaków. Pokazują również, jak poszczególne kategorie uczestników procesów
związanych z zatrudnianiem cudzoziemców postrzegają swoją rolę w tym zakresie.
Niemniej, wnioski przedstawione w tej części raportu należy odczytywać przy jednoczesnym uwzględnieniu
faktu, że badanie ilościowe oraz jakościowe z udziałem przedstawicieli PSZ zostało przeprowadzone jeszcze
w 2017 roku. Dane jakościowe zbierane już w 2018 roku odzwierciedlają w większej mierze perspektywę
użytkowników procedury uproszczonej niż podmiotów ją obsługujących w zmienionym kontekście regulacyjnym. Opinie ankietowanych w badaniu CAWI nie odnoszą się do niektórych z obecnie stosowanych
29

Podrozdział 5.1 został opracowany przez Monikę Szulecką we współpracy z Anetą Stefańczyk, a podrozdział 5.2 przez Monikę
Szulecką.
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rozwiązań – przede wszystkim zezwoleń na pracę sezonową. Z kolei opinie badanych w badaniu jakościowym,
reprezentujących różne perspektywy, dotyczą kontekstu regulacyjnego zarówno sprzed 1 stycznia 2018 roku,
jak i po tym dniu, ale w odniesieniu do zmodyfikowanych procedur (w zakresie rejestracji oświadczeń) czy
nowych procedur (uzyskiwania zezwoleń na pracę sezonową) częściej niż do rzeczywistych obserwacji odnoszą się do przewidywanych wyzwań i korzyści. Jedynie podmioty, których działalność wymaga częstych wizyt
w urzędach i opiera się na ciągłym procesie rekrutacji cudzoziemców i zatrudnianiu ich (czyli przede wszystkim
agencje pracy tymczasowej), mogły w badaniu odnosić się do najnowszych doświadczeń z 2018 roku i formułować wnioski dotyczące procedur.

5.1 Perspektywa przedstawicieli Publicznych Służb
Zatrudnienia
Pracownicy PSZ mieli możliwość wyrazić swoją opinię na temat funkcjonowania uproszczonego systemu
zatrudniania cudzoziemców w ramach dwóch badań:
1. badania ilościowego wśród pracowników PUP zrealizowanego za pomocą ankiety internetowej (CAWI);
2. przekrojowego badania jakościowego polegającego na prowadzeniu wywiadów eksperckich i bezpośrednich wywiadów pogłębionych, w którym pracownicy PUP stanowili jedną z czterech głównych
kategorii rozmówców.
Obydwa badania dotyczą doświadczeń pracowników urzędów pracy w całej Polsce, przy czym jedynie
w badaniu ilościowym próba miała charakter wyczerpujący. W badaniu jakościowym dobór respondentów,
a właściwie reprezentowanych przez nich powiatowych urzędów pracy, był celowy. W próbie tej znalazły się urzędy o relatywnie największym doświadczeniu w obsłudze procedur związanych z zatrudnianiem
cudzoziemców (więcej o doborze próby – zob. rozdz. 3.3). Badanie jakościowe miało charakter uzupełniający
i służyło głównie uzyskaniu kontekstowej wiedzy względem wyników uzyskanych w badaniu ilościowym.
Miało ono też na celu uzyskanie opinii o jakościowych aspektach obsługi procedur związanych z zatrudnianiem cudzoziemców, z odwołaniem się do lokalnych obserwacji w zakresie korzystania z tej procedury
i identyfikacji nieprawidłowości. Dodatkowym źródłem danych, do których odnosi się ta część raportu, są
wyniki dwóch krótkich ankiet realizowanych w PUP przez MRPiPS w latach 2015 i 2016. Stanowiły one
materiał uzupełniający względem badania ilościowego przeprowadzonego w ramach projektu we wszystkich powiatowych urzędach pracy w 2017 roku.

WYBRANE OPINIE PRACOWNIKÓW PUP NA TEMAT PROCEDURY UPROSZCZONEJ
W kwestionariuszu badania ilościowego osobom ankietowanym przedstawiono sześć stwierdzeń, które
odnosiły się do oceny sposobu funkcjonowania procedury uproszczonej. Odpowiedzi należało udzielić,
wybierając jedną z cyfr na skali od 1 do 5, oznaczających odpowiednio:
1. Nie zgadzam się zupełnie;
2. Nie zgadzam się;
3. Ani się nie zgadzam, ani zgadzam;
4. Zgadzam się;
5. Zgadzam się całkowicie.

90

Imigranci w Polsce w kontekście uproszczonej procedury zatrudniania cudzoziemców

Na podstawie analizy zebranego materiału wśród respondentów wydzielono dwie grupy: pracowników
urzędów z powiatów „napływowych”, czyli tych 30 urzędów, które zarejestrowały w 2016 roku (roku
poprzedzającym rok badania) największą liczbę oświadczeń, oraz grupę pracowników urzędów z powiatów
„nienapływowych”, czyli 30 urzędów, które zarejestrowały najmniej oświadczeń w 2016 roku. Celem tego
działania było przyjrzenie się perspektywie osób, które stykają się z zatrudnianiem w systemie uproszczonym najczęściej. Można się spodziewać, że osoby te poświęcają najwięcej refleksji procedurze uproszczonej,
ponieważ jej funkcjonowanie determinuje organizację codziennej pracy tej grupy urzędników. Warto jednak
zastrzec, że opinie prezentowane przez przedstawicieli urzędów z powiatów napływowych należy rozpatrywać w kontekście specyfiki funkcjonowania procedury uproszczonej w tych powiatach. Można założyć,
że istnieją pewne cechy funkcjonowania systemu oświadczeń, które występują tylko w sytuacji dużego
wolumenu rejestrowanych dokumentów lub są w powiatach napływowych nieproporcjonalnie bardziej
powszechne (np. próby wykorzystania procedury niezgodnie z przeznaczeniem) niż w nienapływowych.
Wyróżnienie tych dwóch grup miało na celu sprawdzenie, czy występują istotne różnice opinii – a także
implikowanych przez te opinie cech zjawiska – w dwóch skrajnych grupach. Przypuszczenie to okazało się
ostatecznie słuszne, jako że dla każdego z pytań średnie wartości odpowiedzi uzyskanych od uczestników
badania z tych dwóch grup odchylają się od średniej z całej próby w przeciwnych kierunkach.
Jedno z ocenianych przez ankietowanych stwierdzeń brzmiało: „Wpływ obcokrajowców zatrudnianych
w ramach procedury uproszczonej na lokalne rynki pracy w Polsce jest jednoznacznie pozytywny”. W ramach
badania uzyskano symetryczny rozkład odpowiedzi ze średnią równą 3,1 przy aż 57,2% odpowiedzi o charakterze neutralnym (odpowiedź „ani się zgadzam, ani się nie zgadzam”). Średnia odpowiedzi wśród 30
powiatów, w których zatrudnia się najwięcej obcokrajowców, była wyraźnie wyższa niż w 30 powiatach
najrzadziej wybieranych przez migrantów na docelowe miejsce pracy. Wynika z tego, że urzędnicy wolą
powstrzymać się od wyrażania zdecydowanych sądów na temat całokształtu zjawiska. Prawdopodobnie
dlatego, że dostrzegają jego wielowymiarowość. Konfrontują się bowiem w swojej pracy z różnorodnością potencjalnych i realnych skutków społeczno-gospodarczych wywołanych na poziomie lokalnym przez
napływ pracowników krótkoterminowych z zagranicy. Jak wynika z badania jakościowego, wiedza urzędników o rzeczywistych skutkach oparta jest na mniej lub bardziej wybiórczych informacjach – przekazywanych
przez pracodawców, którzy odwiedzają dany urząd pracy, czy uzyskiwanych w drodze spotkań z przedstawicielami innych instytucji. Osoby zajmujące się rejestracją oświadczeń nierzadko przyznawały, że nie mają
pełnej wiedzy o tym, w jakim stopniu przyjmowane przez nich deklaracje mają przełożenie na zatrudnienie
cudzoziemców przez tych pracodawców w ogóle (gdyż mogą być wykorzystywane w innym celu), w jakim na
zatrudnienie w danym powiecie, a w jakim na zatrudnienie w innych lokalizacjach w Polsce.
Wypowiedzi odnoszące się do kolejnych dwóch stwierdzeń: „Pracownicy zatrudniani w ramach procedury
uproszczonej uzupełniają braki kadrowe w polskiej gospodarce” i „Pracownicy zagraniczni zatrudniani
w ramach procedury uproszczonej przyczyniają się do zwiększenia bezrobocia w pewnych grupach zawodowych” składają się na spójny obraz poglądów ankietowanych, którzy raczej zgadzają się z komplementarną
rolą migrantów na polskim rynku pracy (średnia odpowiedzi 3,7) i dystansują się względem przekonania,
że migranci zwiększają poziom bezrobocia w niektórych grupach zawodowych (średnia odpowiedzi 2,6).
Podobnie jak w wypadku wcześniej omówionego stwierdzenia, w powiatach napływowych oceny odzwierciedlały tendencję do postrzegania roli migrantów bardziej pozytywnie w powiatach napływowych
(odpowiednio 3,8 i 2,4) niż nienapływowych, w których odpowiedzi były bliższe neutralnym wskazaniom
(odpowiednio 3,5 i 2,9). Choć różnice między tymi grupami nie wydają się aż tak duże, to ich systematyczność sprawia, że warto zwrócić na nie uwagę – szczególnie w kontekście generalnej tendencji do unikania
wyrażania przez respondentów opinii kategorycznych.
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Wyniki te znajdują potwierdzenie w opiniach wyrażanych podczas wywiadów eksperckich, które były prowadzone zasadniczo w powiatach mających relatywnie najwięcej doświadczeń w zakresie obsługi procedury
uproszczonej. Pracownicy wielu urzędów pracy wyraźnie podkreślali, że nie można mówić o wypieraniu polskich
pracowników przez pracowników z zagranicy (przede wszystkim z Ukrainy), ponieważ najczęściej cudzoziemcy
zajmują te miejsca pracy, którymi od dawna Polacy nie byli zainteresowani, z różnych powodów. Zwracali jednak
też uwagę na względnie dużą podaż pracowników cudzoziemskich, która może powodować, że pracodawcy nie
mają motywacji do podwyższania stawek płac, co z kolei powoduje utrzymywanie się braku zainteresowania
daną pracą wśród Polaków. Ilustracją tego zjawiska może być opinia jednego z przedstawicieli PUP:
Z reguły też jest tak, że ci Ukraińcy rzeczywiście pracują w tych firmach, gdzie urząd miał już od wielu lat
problemy ze skierowaniem pracowników, ale to z różnych względów. Nie tylko ze względu na brak pracowników, ale też ze względu na dosyć nieatrakcyjne warunki pracy czy niskie wynagrodzenie, czy ciężka praca,
w ciężkich warunkach. Chociaż czasami te warunki wynikają ze specyfiki pracy. Ale właśnie w tych firmach,
gdzie od wielu lat borykał się urząd ze znalezieniem pracowników do pracy – mimo że tam była lepsza
sytuacja, ale pracownicy nie chcieli tam z różnych względów iść. W tej chwili to tam się zauważa, że właśnie
pracują Ukraińcy. Z jednej strony to dobrze, bo oni tą lukę wypełniają. Ale z drugiej strony też pracodawcy
podchodzą do tego tematu tak, że przyzwyczaili się do tej pracy Ukraińców w większości za niższe wynagrodzenie. Jak składają oferty pracy, to też za to minimalne wynagrodzenie i nasi pracownicy nie chcą iść już.
To się takie błędne koło robi. (UP_34) 30
Część przedstawicieli urzędów pracy, jak również większość pracodawców, wskazywała jednak, że wyższe
oczekiwania płacowe dotyczą też pracowników migranckich, zwłaszcza z Ukrainy. To z kolei powoduje,
że pracodawcy zmuszeni są podnosić oferowane stawki, choć nie zawsze robią to po to, by zachęcić w pierwszej kolejności Polaków do podjęcia pracy. Nie mają wyjścia – muszą oferować lepsze wynagrodzenia, nawet
jeśli są nastawieni na pracę cudzoziemców, wciąż postrzeganych jako pracownicy akceptujący niższe stawki
niż Polacy. Jeden z badanych, przedstawiciel urzędu pracy, skomentował wzrost stawek płac następująco:
Jest brak pracowników na rynku, dlatego w ofertach rosną stawki, żeby zachęcić już na samym początku
pracownika. Potem odzywają się pracodawcy, którzy nie współpracowali już na przykład od 10 lat z urzędem, bo brakuje po prostu ludzi na rynku. Moim zdaniem to, że obywatel Ukrainy pracuje za niższą kwotę,
nie przekłada się to w ten sposób, że jeżeli Ukraińcowi mogę zapłacić 2 tysiące, to jak Polaka zatrudnię,
to też mu zapłacę 2 tysiące. Wręcz przeciwnie – tu już zaczyna się tendencja taka, że nawet obywatelom
Ukrainy są w stanie więcej zapłacić pracodawcy. (UP_36)
Pracownicy PSZ generalnie przyznawali w badaniu ilościowym, że ich zdaniem migranci korzystający
z procedury uproszczonej nie mogą liczyć na podobne warunki do tych, które oferowane są Polakom
(średnia ocen 2,5). Już w wynikach ankiety kierowanej przez ówczesne Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej (MPiPS) w 2015 roku na temat wytycznych ministra do spraw pracy odnośnie do rejestracji oświadczeń pojawiły się postulaty części urzędników dotyczące ustalenia kwoty minimalnego
wynagrodzenia oferowanego cudzoziemcom, którzy mają być dopuszczeni do polskiego rynku pracy.
30
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Wykorzystane w opracowaniu cytaty prezentowane są bez ujawniania szczegółowych cech autorów wypowiedzi. Oznaczenie każdego cytatu zawiera wyłącznie numer porządkowy wywiadu oraz skrót oznaczający kategorię respondenta: AZ – agencja zatrudnienia,
PA – pracodawca bezpośredni, PK – pracownik cudzoziemski, UP – powiatowy urząd pracy, IP – inspektor pracy, IN – inna kategoria.
Pogrubienie czcionki w cytatach służy oznaczeniu pytań zadawanych przez osobę prowadzącą wywiad. Czcionką niepogrubioną
zapisana jest wypowiedź respondenta. Skróty dokonane przez autorkę oznaczone są symbolem „[…]”. Wyłącznie nazwy dużych
miast wojewódzkich pozostawione są w wykorzystanych cytatach. Pozostałe nazwy własne lub inne dane mogące wpływać na
identyfikację respondentów zostały zanonimizowane. Zapisy w nawiasach kwadratowych oznaczają dopiski redakcyjne, mające na
celu ułatwienie czytelnikom zrozumienia wypowiedzi respondentów.
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Ustalenie takiego progu miałoby na celu wyeliminowanie sytuacji, gdy pracodawcy deklarują zatrudnianie
cudzoziemców na podstawie umów cywilnoprawnych lub w niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie
umowy o pracę za bardzo niskie wynagrodzenia, np. 200 złotych na miesiąc. Takie oferty pracy z pewnością
budziły wątpliwości urzędników, gdyż wskazywały albo na wykorzystywanie cudzoziemców do pracy za
zbyt niskie stawki, albo na rozliczanie się z cudzoziemcami po części nieoficjalnie. Przykładem takich wątpliwości jest opinia pracownika urzędu pracy, który w swoim powiecie obserwował, że pracodawcy sięgający
po cudzoziemską siłę roboczą postrzegali ją jako tańszą niż rodzimi pracownicy, a jednocześnie mniej wymagającą, jeśli chodzi o dopełnianie formalności:
A jeżeli chodzi o oświadczenia, to wygląda to w ten sposób, że pracownik rolny dostanie przy umowie o dzieło
500 zł. Wiadomo, że żaden Polak nie pójdzie tam za 500 zł. Nie oszukujmy się, [właściciel gospodarstwa]
da im więcej, tylko tego nie zawrze na dokumencie. Polaka musiałby zarejestrować. Polacy zaczęli się cenić,
nie chcą pracować za przysłowiową ‘miskę ryżu’. A tutaj ten rynek wschodni ułatwia pracodawcom dostęp
do taniego pracownika. (UP_59)
Nawet jeśli cudzoziemcy byli postrzegani przez polskich pracodawców jako mający mniejsze oczekiwania
finansowe niż obywatele polscy, doświadczenie zawodowe urzędników i obserwacja życia społeczno-ekonomicznego w danym powiecie skłaniały ich raczej do wniosku, że bardzo niskie wynagrodzenia deklarowane
przez polskich pracodawców wynikały z chęci obniżenia podstawy do wyliczenia zaliczek na podatek dochodowy czy ewentualnych składek zdrowotnych. Jest też możliwe, że deklarowana wysokość wynagrodzenia
była równa tej rzeczywiście wypłacanej, ale wykonywana za to wynagrodzenie praca nie była jedynym
zajęciem zarobkowym cudzoziemców. Trudno bowiem oczekiwać – co podkreślali pracownicy urzędów
– że cudzoziemcy niemający w Polsce zaplecza w postaci rodziny czy mieszkania akceptowali niskie wynagrodzenia niepozwalające nawet na utrzymanie się.

WERYFIKACJA OŚWIADCZEŃ PRZED REJESTRACJĄ
Bez podstaw prawnych do odmowy rejestracji oświadczeń i bez prawnie unormowanego minimalnego
wynagrodzenia za pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, która to sytuacja miała miejsce przez długi
czas funkcjonowania procedury uproszczonej31, urzędnicy mogli kwestionować informacje o deklarowanych
w oświadczeniach warunkach pracy, w tym zarobkach cudzoziemca. Nie mogli jednak w drodze formalnej
odmówić rejestracji oświadczenia, jeśli składane dokumenty wzbudzały podejrzenia, że są zgłaszane przez
pozornych pracodawców, czyli takich, którzy nie chcieli lub nie mogli zatrudnić cudzoziemca. Jak wynika
z badania jakościowego, w praktyce jednak w części urzędów – mimo braku podstaw prawnych do odmowy
– podejmowane były działania zmierzające do nierejestrowania oświadczeń budzących wątpliwości z uwagi
na treść deklaracji (m.in. w odniesieniu do stawek, czasu pracy czy powierzanych zajęć) lub składanych
przez podmioty budzące zastrzeżenia pracowników PUP. Urzędnicy w trakcie weryfikacji oświadczeń lub w
ramach innej procedury, a mianowicie przygotowywania opinii starosty w związku z ubieganiem się przez
pracodawcę o zezwolenie na pracę cudzoziemca zwracali szczególną uwagę na niskie stawki i nie raz prosili
pracodawcę o dodatkowe informacje na temat wynagrodzenia i wymagań na deklarowanym stanowisku
pracy. Choć tzw. test rynku pracy nie stanowił elementu procedury uproszczonej, w niektórych urzędach
działania weryfikacyjne przypominały właśnie badanie deklaracji pracodawcy pod kątem możliwości
31

Dopiero w 2016 roku weszły w życie przepisy regulujące minimalną stawkę godzinową za pracę na podstawie umowy zlecenia.
Obowiązek zagwarantowania tej stawki stał się powszechny 1 stycznia 2017 roku. Zob. Ustawa z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie
ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1265).
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zaspokojenia potrzeb pracodawcy przy pomocy polskich pracowników. Działania weryfikacyjne miały jednak
postać rozmowy, a nie dopełniania formalności, gdyż – jak zostało już wskazane wyżej – regulacja procedury
uproszczonej nie zawierała przepisów odnoszących się do warunków odmowy rejestracji oświadczenia.
Zdarzało się, że w efekcie takich rozmów pracodawcy zwiększali proponowane wynagrodzenie do poziomu
zbliżonego do minimalnego wynagrodzenia za pełnoetatową pracę określonego prawem (proporcjonalnie do
deklarowanego wymiaru czasu pracy) lub do poziomu rynkowego (dotyczyło to jednak częściej procedury
ubiegania się o zezwolenia na pracę). Ilustracją procesu weryfikacji stawek oferowanych za pracę, którą
pracodawcy w Polsce chcą powierzać cudzoziemcom, może być wypowiedź jednego z pracowników PUP:
Ale w ofertach zgłaszanych do urzędu są najczęściej zaniżane wynagrodzenia, bo najchętniej by wszyscy
minimalnie wpisywali albo wpisują. […] Po prostu informujemy, że w zależności od stanowiska, wymagań,
że powinno być wyższe wynagrodzenie niż minimalne. Najczęściej pracodawcy przychylają się i te argumenty
trafiają. Niektórzy dyskutują, że to jest Ukrainiec i może pracować za minimalną, nieważne jakie stanowisko,
jakie wymagania. Ale najczęściej podnoszą te wynagrodzenia. Nie, że minimalna wszędzie. (UP_66)
Faktem jest jednak, że na gruncie obowiązujących do końca 2017 roku przepisów brakowało podstaw
prawnych do odmowy zarejestrowania oświadczeń, w których pracodawcy konsekwentnie podawali minimalne stawki, nawet jeśli na rynku dominowały stawki znacznie wyższe dla osób wykonujących wskazane
w oświadczeniach zawody. Choć wydane w 2011 roku i 2015 roku wytyczne MPiPS dotyczące procedury
rejestracji oświadczeń wskazywały potrzebę weryfikacji deklaracji składanych przez pracodawców, w większości nie wzmocniły one pozycji pracowników PUP w procesie obsługi procedur związanych z zatrudnianiem
cudzoziemców. Brak podstaw prawnych do odmowy rejestracji oświadczeń powodował, że powiatowe
urzędy pracy były postrzegane jako instytucja dopełniająca jedynie biurokratyczne formalności, dokonująca
technicznej rejestracji, a nie instytucja rzeczywiście kontrolująca dostęp obcokrajowców do lokalnego rynku
pracy. Wśród pracowników urzędów pracy były jednak i osoby (choć bardzo nieliczne) przekonane o możliwości znalezienia podstaw prawnych do odmowy rejestracji oświadczeń, ale jednocześnie podkreślające
niezobowiązujące znaczenie wytycznych.
[…] owszem, Ministerstwo non stop wysyła nam wytyczne czy rekomendacje. Ale nie oszukujmy się,
wytyczne ani rekomendacje nie są żadnym źródłem prawa. To jest tylko i wyłącznie wskazanie nam drogi,
jak mamy działać. Ale niekiedy te pomysły Ministerstwa owszem, nie mówię, że były złe. Tylko że po prostu
nie było na to żadnych podstaw prawnych i urzędy pracy miały po prostu kłopot z wyegzekwowaniem tych
pomysłów Ministerstwa. To też właśnie zapytania do Ministerstwa były wysyłane z naszej strony i też jest
szereg różnego rodzaju przepisów wykonawczych czy rozporządzeń, pod które można niektóre aspekty podciągnąć w działalności urzędu pracy i odnieść je do właśnie tych rozporządzeń czy rejestracji oświadczeń. To
nam pozwoliło wypracować taki model naszego działania, gdzie nie ma czegoś takiego, że jak ktoś przyjdzie
i powie nam: „proszę nam podać podstawę prawną”, to my nie jesteśmy w stanie tej podstawy prawnej
wskazać, bo mamy tą podstawę prawną albo bezpośrednio, albo na skutek wykładni. (UP_5)
Weryfikacja proponowanych w oświadczeniach wynagrodzeń nasiliła się, jak wynika z badania jakościowego, wskutek działania kilku czynników. Pierwszym były wytyczne ministra do spraw pracy z maja 2015
roku skierowane do pracowników powiatowych urzędów pracy, dotyczące rejestracji oświadczeń. Choć nie
były one źródłem prawa, w części urzędów stanowiły punkt odniesienia w sytuacjach pogłębionej weryfikacji oświadczeń, w tym pod kątem oferowanych wynagrodzeń. Drugim, znacznie ważniejszym z uwagi na
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osób unormowania, było wprowadzenie w 2016 roku minimalnej wysokości stawki godzinowej32. Jeszcze
innym czynnikiem były próby reakcji urzędników znających uwarunkowania lokalnego rynku pracy na deklarowanie wynagrodzeń, które oznaczałyby albo pracę cudzoziemców w warunkach wyzysku, albo rozliczanie
zgodnie z prawem jedynie części kosztów pracy wykonywanej przez cudzoziemca. Wydaje się, że przed
2015 rokiem kwestia wysokości wynagrodzeń nie była przedmiotem szczególnej uwagi. Jeśli wynagrodzenia były kwestionowane przez urzędników, brakowało im instrumentów pozwalających na nierejestrowanie
oświadczeń w sytuacji skrajnie niskich wynagrodzeń deklarowanych przez pracodawców. W części urzędów
mimo tego podejmowane były próby wpływania na pracodawców deklarujących bardzo niskie wynagrodzenia. Ilustracją tych wysiłków może być wypowiedź jednego z przedstawicieli powiatowych urzędów pracy:
Dużą uwagę zwracamy na wynagrodzenie. Nie rejestrowaliśmy też, toczyliśmy boje, spotykaliśmy się w urzędzie z radcą prawnym, bo była agencja, która zgłaszała wynagrodzenie miesięczne 50 zł. Nie było wtedy
tych wytycznych ministerialnych. Zaczęliśmy się zastanawiać, bo nie mogliśmy tego rejestrować. Zaczęliśmy
negocjować z agencją, ale się twardo upierała. To było chyba w 2015 rok, kiedy umowa zlecenie nie miała
składek ani stawki minimalnej. Pomogła nam Państwowa Inspekcja Pracy, bo podsyłała nam orzecznictwo
Sądu Najwyższego, że takie wynagrodzenie nie zabezpiecza potrzeb pracownika. Wynegocjowaliśmy,
że zaczęli 1200 zł wpisywać. Może to nie jest dużo, ale mając do wyboru rejestrować oświadczenia za 50
zł dla obcokrajowca, a za 1200 zł… Dla mnie od razu było [niezrozumiałe], jak można coś takiego wpisać
i przynieść do urzędu. Ale agencja myślała, że w ten sposób będzie mogła. […] Staliśmy twardo na stanowisku, że nie będziemy rejestrować. Tu była walka, bo pytali dlaczego. Wszędzie funkcjonowało takie
stwierdzenie, że urzędnik nie może odmówić rejestracji. (UP_99)
Badanie jakościowe pokazało, że wraz ze zwiększającym się zapotrzebowaniem na pracę cudzoziemców,
zwłaszcza w odniesieniu do zawodów deficytowych, takich jak kierowcy ciągników siodłowych czy spawacze z określonymi uprawnieniami, warunki pracy oferowane obcokrajowcowm powoli stają się takie same jak
warunki oferowane pracownikom polskim. Zdarza się, że są to nawet lepsze warunki pracy niż w wypadku
Polaków, jak w poniższym przykładzie opisanym przez przedstawiciela urzędu pracy:
Wiem też, że są firmy, […] gdzie płacą im [obywatelom Ukrainy] więcej niż Polakom. Okazuje się, że niektórzy
z nich są bardzo dobrze wykształceni, znają lepiej języki i wtedy zarabiają lepiej niż Polacy. Są na pewno
rejestrowani. Jest to branża eksportu owoców na rynek wschodni. (UP_53)
Poszukiwanie cudzoziemców na stanowiska wymagające konkretnych umiejętności i kwalifikacji nie wynika
w tych wypadkach z chęci obniżania kosztów pracy czy wyparcia z rynku pracy pracowników polskich
(oczekujących wyższych wynagrodzeń). Wynika ono raczej z faktu, że na polskim rynku pracy brakuje pracowników wykonujących pewne zawody, m.in. techniczne. To z kolei spowodowane jest nie tylko odpływem
osób z danymi kwalifikacjami za granicę, lecz także brakiem kształcenia w danych zawodach lub brakiem
zainteresowania takim kształceniem.
Pewnie są takie gdzieś głosy, że Ukraińcy zabierają [pracę]. Nie da się tego moim zdaniem jednoznacznie
określić, bo specjaliści, jak są, to każdy się obroni. Z racji tego, że my mamy deficyty duże w takich zawodach, które u nas wymarły w pewnym momencie. Już nie wspomnę o tych spawaczach nieszczęsnych, ale
chociażby tokarz, ślusarz. W takich zawodach. Z racji tego, że przez lata u nas nie kształciliśmy w tych
[zawodach], mamy duże braki w tym. Nie ma mowy o wypieraniu, skoro tych ludzi po prostu nie ma. (UP_44)
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Zob. Ustawa z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
z 2016 roku, poz. 1265)

Urzędnicy podkreślali, że niezależnie od oferowanych warunków pracy w niektórych zawodach znalezienie
pracowników polskich jest zwyczajnie niemożliwe, jeśli od lat szkoły zawodowe czy technika o danych profilach nie funkcjonują bądź są kończone jedynie przez małe grono osób (z których część może wybrać pracę
w innym zawodzie, a część – pracę za granicą). Problem ten był również zauważany przez pracodawców,
m.in. właścicieli szwalni czy agencji rekrutujących cudzoziemców na potrzeby tej branży. Jeden z właścicieli
szwalni przemysłowej wyraził przy tym opinię, że coraz większe zapotrzebowanie na pracowników w poszczególnych branżach i idąca za tym poprawiająca się oferta wynagrodzeń mogą spowodować powrót również
pracowników polskich do zawodu:
[…] brak kształcenia zawodowego. […] nie ma szkół zawodowych, które kształcą szwaczki. A jeżeli są szwalnie, to szwalnia potrzebuje też krojczego. To jeszcze szwaczki można znaleźć, ale krojczego? Wspominała
Pani, że funkcjonowały szkoły. Tak. Czyli gdzieś te szwaczki tutaj były? Tak. Czy one wyjechały do Wrocławia,
Poznania? Nie, pracują w firmach. Niektóre w ogóle nie pracują w zawodzie. A niektóre pracują, bo przecież szwalnie funkcjonują w X. Tylko jak osiągną wiek emerytalny, to już… […] Niektóre na przykład wiem,
że wolały usiąść na kasę w markecie. Nie trzeba tyle… […] Były takie sytuacje. W tej chwili widzę, że wracają
do zawodu szwaczki, bo wiedzą, że mogą lepiej zarobić. Jak to będzie dalej – trudno powiedzieć. (PA_223)
Z opinii większości pracowników urzędów pracy wynikało, że w wypadku prac niewymagających kwalifikacji cudzoziemcy mogą liczyć jedynie na minimalne wynagrodzenia. Jeśli jednak migranci mają kompetencje
potrzebne polskim pracodawcom, a niedostępne wśród rodzimych pracowników (również ze względu na
brak gotowości z ich strony do podjęcia pracy wymagającej tych kompetencji), zwykle mogą liczyć na wynagrodzenia wyższe niż minimalne, zbliżone do rynkowych (ale przeważnie ze względu na brak innej możliwości
pozyskania pracowników) i ewentualne inne zachęty w postaci mieszkania czy transportu, finansowanych
w części lub całości przez pracodawcę.

OBSERWACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PROCEDURY UPROSZCZONEJ
NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
Jeśli chodzi o dostrzegane problemy związane z funkcjonowaniem procedury uproszczonej, w badaniu ilościowym urzędnicy nie mieli wyraźnie ukształtowanej opinii na temat tego, czy skala wykorzystania procedury
do celów innych niż pozyskanie pracownika z zagranicy jest znacząca oraz czy migranci przyjeżdżający do
Polski na podstawie oświadczeń przeważnie pracują dla osób, które wystawiły dokument (obydwa pytania
charakteryzowała średnia odpowiedzi równa 3,0). Wyniki te są zgodne z wnioskami z badania jakościowego
i wcześniejszych ankiet, w których pracownicy PSZ podkreślali, że nie mają możliwości dokonywania weryfikacji prawdziwości zamiaru zatrudnienia oraz kwestii rzeczywistego zatrudnienia, a w zasadzie faktu, czy do
niego dochodzi i na jakich warunkach, po tym, gdy zostanie pracodawcom wydany dokument potwierdzający prawo cudzoziemca do podjęcia pracy w Polsce. Wiedza urzędników na temat korzystania z procedury
uproszczonej opierała się w dużej mierze na analizie informacji wpisywanych przez przedsiębiorców w dokumentach dostarczanych do urzędów i własnych obserwacjach. Te ostatnie nie mogły być jednak podstawą
do podejmowania decyzji o rejestracji lub odmowie rejestracji oświadczenia, ponieważ kwestia odmowy nie
była uregulowana w prawie obowiązującym do końca 2017 roku.
Jak wynika z badania jakościowego, wątpliwości co do prawdziwości zamiaru zatrudnienia cudzoziemca,
zwłaszcza w sytuacji, gdy oświadczenia były rejestrowane w dużej liczbie przez nowo powstałe podmioty, były
zazwyczaj zgłaszane służbom kontrolnym (przede wszystkim Straży Granicznej). Z reguły jednak zgłoszenia te
nie wstrzymywały samej rejestracji, do której dochodziło, jeśli tylko dokumenty były poprawnie wypełnione.
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Pogłębione, pochodzące z wywiadów jakościowych, opinie przedstawicieli urzędów pracy były podzielone,
jeśli chodzi o skalę potencjalnych nadużyć. Jeśli pracownicy PUP nie mieli zdania w tym zakresie, wynikało to
zwykle z braku informacji zwrotnej od pracodawców czy służb kontrolnych. Czasem wiedza o wykorzystywaniu
procedury uproszczonej jedynie w celu zalegalizowania wjazdu cudzoziemca na terytorium Polski pochodziła
ze szkoleń, głównie z udziałem Straży Granicznej, lub ze spotkań z przedstawicielami innych instytucji.
Pracownicy urzędów, którzy mieli własne obserwacje odnośnie do przypadków wykorzystywania procedury uproszczonej niezgodnie z przeznaczeniem, widzieli raczej marginalny udział pozornych pracodawców
wśród wszystkich pracodawców zgłaszających się z oświadczeniami do urzędów pracy. Choć udział ten,
nawet niewielki, mógł się przekładać na znaczący udział liczby oświadczeń składanych przez te podmioty
w ogólnej liczbie oświadczeń. Dobra znajomość lokalnego rynku pracy, a więc wiedza o pracodawcach,
którzy rzeczywiście zatrudniają pracowników i mają wakaty, była niezwykle pomocna w diagnozowaniu
potencjalnych przypadków korzystania z procedury jedynie w celu odpłatnego wsparcia cudzoziemców
w legalizacji przyjazdu do Polski. Pracownicy urzędów pracy podkreślali też krótką perspektywę funkcjonowania podmiotów wykorzystujących procedurę uproszczoną niezgodnie z przeznaczeniem, szczególnie na
danym terytorium. Jeśli urzędnicy nabierali podejrzeń i informowali Straż Graniczną o swoich przypuszczeniach, działanie to było zwykle odczytywane przez pozornych pracodawców jako sygnał do przeniesienia
działalności do innego regionu lub zmiany danych firmy (np. nazwy lub adresu). Jednak zmiany danych firmy
przykuwały uwagę urzędników mających dobre rozeznanie wśród pracodawców na lokalnym rynku. Jeden
z urzędników przyznał, że pojawiali się pozorni pracodawcy, ale jeśli doświadczyli już lub spodziewali się
kontroli ze strony Straży Granicznej, nie odwiedzali ponownie urzędu pracy w celu rejestracji oświadczeń:
Nie zdarzyło się, żeby się pojawił [ponownie podmiot budzący wątpliwości]. Powstaje kolejna firma i bawimy się
dalej. Ale to nie jest wielka skala. To jest margines, ale są tacy. To jest wielki biznes, ktoś na tym zarabia i będą
się zdarzali również nieuczciwi kombinatorzy. […] nie ma tego aż tyle, żeby robić z tego wielki problem. (UP_86)
Zdarzały się jednak i opinie, z których wynikało, że skala wykorzystywania procedury niezgodnie z jej przeznaczeniem nie jest wcale marginalna, a sama procedura nie zapewnia właściwej ochrony polskiego rynku pracy. Warto
dodać, że nawet jeśli oświadczenia przedstawiane w konsulatach jako powód ubiegania się o wizy umożliwiające
wjazd do Polski nie zawierały prawdziwych informacji o warunkach pracy, gdyż zasadniczo oświadczeniodawcy
nie zamierzali zatrudniać cudzoziemców, niekoniecznie oznaczało to, że cudzoziemcy przyjeżdzający do Polski na
podstawie uzyskanych wiz nie podejmowali w Polsce pracy. Nierzadko podejmowali ją, ale na rzecz innego niż
zgłaszający dla nich oświadczenie pracodawcy. Jeśli podjęcie pracy na rzecz innego pracodawcy było potwierdzone uzyskaniem kolejnego oświadczenia dla danego cudzoziemca przez pracodawcę, w zasadzie można uznać,
że korzystanie z procedury miało cele związane z zatrudnianiem cudzoziemców. Niemniej, realizacja tego celu
była następstwem przyjazdu cudzoziemca do Polski, który z kolei nie byłby zasadniczo możliwy bez rejestracji
oświadczenia zawierającego nieprawdziwą deklarację zatrudnienia, czyli złożoną przez pozornego pracodawcę,
jedynie w celu ułatwienia tym osobom uzyskania wizy. To z kolei nie tylko wpływało na statystyki oświadczeń, ale i skutkowało dodatkowym obłożeniem pracą przedstawicieli PUP. Zgodnie jednak z prawem, składane
oświadczenia odnosiły się jedynie do zamiaru zatrudnienia cudzoziemca, a nie zobowiązania do powierzenia mu
pracy. A plany zawsze mogą ulec zmianie, z różnych powodów. Choć deklarowane zamiary wzbudzały czasem
zastrzeżenia pracowników PUP, w sensie formalnym nie mogły być one zakwestionowane.
Z większości wypowiedzi rozmówców z urzędów pracy wynikało, że przed 2018 rokiem, nawet jeśli z weryfikacji składanych oświadczeń wynikały wątpliwości, nie prowadziły one zazwyczaj do odmowy rejestracji
oświadczeń, gdyż nie było podstaw prawnych do tego. Niemniej, sam fakt weryfikacji komunikowany podmiotom składającym oświadczenia, zwłaszcza po 2015 roku, gdy działania weryfikacyjne i kontrolne
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podejmowane przez różne instytucje nasiliły się, mógł odgrywać rolę prewencyjną. Podmioty pozorujące tylko
zamiar zatrudnienia w sytuacji licznych dodatkowych pytań ze strony pracowników urzędów pracy lub poinformowane o możliwości podjęcia kontroli wobec nich przez Straż Graniczną nierzadko rezygnowały z dalszego
kontaktu i ich oświadczenia nie były rejestrowane. Nasilone działania weryfikacyjne i stawianie dodatkowych
wymagań, np. odnośnie do minimalnego okresu działania firmy zgłaszającej oświadczenia, mogły jednak
zniechęcać również podmioty, które rzeczywiście zamierzały zatrudniać cudzoziemców, ale odczytywały
praktyki weryfikacyjne w danym urzędzie jako zbędne i czasochłonne formalności. Niemniej, braki kadrowe
powodowały, że pracodawcy musieli się przyzwyczaić bądź do dłuższego czasu rejestracji oświadczeń, bądź
do nowych wymagań stawianych przez urzędy pracy. Z nasileniem działań weryfikacyjnych kojarzone jest
zjawisko tzw. migracji oświadczeniodawców. Zdaniem urzędników dotyczyło ono przede wszystkim tych
podmiotów, które z rejestracji oświadczeń uczyniły sobie źródło dochodu, ale niekoniecznie miały związek
z zatrudnianiem cudzoziemców. Opinię tę część urzędników uzasadniała licznymi kontaktami telefonicznymi
ze strony potencjalnych oświadczeniodawców, którzy chcieli znać w szczegółach czas rejestracji oświadczeń
i wymagania stawiane w danym urzędzie. Choć oświadczenia powinny być rejestrowane w urzędzie właściwym ze względu na siedzibę (lub miejsce zamieszkania w wypadku osób fizycznych) oświadczeniodawców, dla
części podmiotów składających oświadczenia ta zasada wydawała się być elastyczna. Jeśli widziały korzyści
w przeniesieniu siedziby do powiatu, w którym upatrywały możliwości szybkiej rejestracji oświadczeń, robiły
to lub otwierały tam spółki. Część tych procesów dotyczyła jednak nowo powołanych firm, które nie miały
rzeczywistych zamiarów powierzania pracy cudzoziemcom.

OCENA SKALI WYKORZYSTANIA OŚWIADCZEŃ
Jak zauważali urzędnicy, abstrahując od rejestracji oświadczeń dla pozoru, wielokrotnie zdarzało się,
że oświadczenia były zgłaszane do rejestracji bezrefleksyjnie, na wszelki wypadek, „na zapas” (gdyby inni
pracownicy nie dojechali), z błędami, których poprawienie po rejestracji nie było możliwe, co powodowało
konieczność rejestracji nowego oświadczenia. Część rozmówców w powiatowych urzędach pracy wyrażała
nadzieję, że wprowadzenie opłaty administracyjnej za wpis oświadczenia do ewidencji czy wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową spowoduje, że pracodawcy będą uważniej podchodzić do wypełniania
i składania tych dokumentów w urzędach. Przykładem opinii zawierającej takie oczekiwania jest wypowiedź
przedstawicieli PUP na temat opłat:
[R1:]33 To może trochę zmniejszy [liczbę oświadczeń], bo tak to tych oświadczeń na jedną osobę… [R2:]
Czasami tak bezmyślnie rejestrują, a tutaj za każdą osobę trzeba będzie zapłacić… Więc może faktycznie
zastanowią się, czy faktycznie tę osobę chcą zatrudnić. [R1:] Przesuwają datę o tydzień i już następne,
następne [oświadczenie], my nie możemy nic na tym modyfikować, więc… Nie zdąży przyjechać w tym
tygodniu, tylko za dwa tygodnie… […] Tak, anulują jedno, a złożą następne. [...] [R2:] Tak, bo błąd w dacie
urodzenia… [R1:] Gdzie później będzie to sprawdzane u nich [przez inne instytucje]. […] U nas na terenie X
to ci pracodawcy, którzy zatrudniają cudzoziemców, i ze dwie, trzy agencje, to oni wszyscy się znają i czasem się wymieniają tymi pracownikami. Jeden przechodzi od drugiego i wiedzą już, że muszą zarejestrować
oświadczenie, jak przyszedł z innej firmy, od razu następnego dnia przychodzi anulowanie z poprzedniej
firmy. (UP_11)
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Oznaczenie „[R1:]” lub analogiczne z kolejnym numerem porządkowym stosowane jest w cytatach w sytuacji, gdy w wywiadzie
wzięło udział dwóch lub więcej respondentów. Oznaczenie to wprowadza wypowiedź kolejnego rozmówcy.
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W kontekście powyższej wypowiedzi warto omówić jeszcze jedną kwestię niepozwalającą de facto przedstawicielom powiatowych urzędów pracy na ocenę, w jakim stopniu procedura uproszczona mogła być
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem. Mimo braku uregulowania tego w prawie, pracodawcy zgłaszali się do urzędów pracy, by anulować oświadczenie lub je przerejestrować, czyli zarejestrować własne
oświadczenie dla pracownika, który już miał oświadczenie od innego pracodawcy. Dodatkowo pracodawcy
zwracali się też do urzędów z prośbą o korektę oświadczenia, co wiązało się zazwyczaj z rejestracją nowego
oświadczenia. Choć „anulowanie” lub „przerejestrowywanie” oświadczeń mogło być odnotowane w systemie, za pomocą którego rejestrowane były oświadczenia, nie miało ono wpływu na statystykę oświadczeń.
Łączna liczba oświadczeń rejestrowanych w powiecie zawierała wszystkie oświadczenia – i te błędnie uzupełnione (a następnie poprawione), jak również te „anulowane” czy „przerejestrowane”. Do końca 2017 roku
nie było obowiązku informacyjnego (w zakresie podjęcia bądź niepodjęcia pracy przez cudzoziemca), a także
brakowało regulacji odnośnie do unieważniania niewykorzystanych oświadczeń (ze względu na fakt, że były
rejestrowane dla pozoru, i ze względu na rotację pracowników i ich przechodzenie do innych pracodawców
– na podstawie nowych oświadczeń lub bez nich). Trudno było więc oceniać, w jakim zakresie rejestrowane oświadczenia nie miały bezpośredniego związku z zatrudnianiem cudzoziemców, a wiązały się jedynie
z ułatwieniem wjazdu cudzoziemców do Polski lub innych krajów UE. Ta właśnie kwestia była najbardziej
problematyczna, jeżeli chodzi o ocenę sposobu funkcjonowania procedury uproszczonej i jej znaczenia dla
polskiego rynku pracy, i to ona była kluczowym argumentem przemawiającym za koniecznością istotnej
modyfikacji systemu oświadczeń. Przez chwilę nawet (w trakcie prac nad nowelizacją Ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która ostatecznie weszła w życie w styczniu 2018 roku34) była też
argumentem za likwidacją procedury uproszczonej w postaci oświadczeń.
Początkowo jako ważne narzędzie do eliminacji oświadczeń składanych dla pozoru postrzegane było wprowadzenie w roku 2018, w ramach nowelizacji wspomnianej ustawy, opłaty administracyjnej. W rezultacie
jednak to raczej obowiązek informacyjny nałożony na pracodawców wraz z sankcjami za jego niedopełnienie (przede wszystkim związanymi z problemami w uzyskiwaniu kolejnych oświadczeń czy zezwoleń)
miał stanowić kluczowy mechanizm porządkujący funkcjonowanie procedury uproszczonej i pozwalający
na monitorowanie losów dokumentów wydawanych przez PSZ. Z wprowadzeniem tego obowiązku wiążą
się też oczekiwania, że wreszcie możliwe będzie względnie dokładne określenie liczby cudzoziemców
podejmujących w Polsce pracę w ramach procedury uproszczonej. Pierwsze sygnały na temat realizacji
tego obowiązku w 2018 roku pochodzące m.in. od podmiotów wspierających legalizację pracy i pobytu
cudzoziemców w Polsce oraz pracowników urzędów wskazują jednak na problemy z informowaniem o podjęciu i niepodjęciu pracy przez cudzoziemca. Chodzi m.in. o sytuacje, gdy cudzoziemcy dojeżdżali do pracy
później niż planowali, a pracodawcy w międzyczasie informowali urząd o niepodjęciu pracy (przy czym część
urzędów w tym czasie unieważniała oświadczenie, co zdaniem niektórych podmiotów wspierających proces
legalizacji pracy cudzoziemca jest działaniem nieprawidłowym). Chodzi też o przypadki, gdy po podjęciu
pracy przez cudzoziemca informacja taka trafiała do urzędu, ale wkrótce okazywała się nieaktualna (jeśli
np. pracownik porzucił pracę), o czym już urząd nie był powiadamiany. Pojawiały się też opinie, że część
pracodawców w ogóle tego obowiązku nie dopełnia.
Dlatego też nadzieje pokładane w obowiązku informacyjnym mogą po części okazać się zawiedzione,
jeśli okaże się, że w praktyce pracodawcy nie realizują tego obowiązku i jednocześnie nie ponoszą z tego
tytułu konsekwencji, jak również sposób odnotowywania tych informacji w różny sposób wpływa na los
wpisanego oświadczenia lub wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową, w zależności od urzędu.
34

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2017 roku, poz. 1543).
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Wstępne informacje uzyskane w badaniu w 2018 roku sygnalizowały występowanie takiego ryzyka. Więcej
o realizacji tego obowiązku będzie można powiedzieć w kolejnym roku, gdyż rok 2018 należy traktować
jako przejściowy. Nawet jeśli realizacja obowiązku informacyjnego przebiegałaby zgodnie z założeniami,
wciąż niewiele wiadomo, w jakim stopniu wykorzystane w tym roku są oświadczenia zarejestrowane jeszcze
w roku 2017. Ponadto, rok 2018 to okres, gdy pracodawcy przyzwyczajają się do nowych obowiązków,
a urzędnicy, dzięki obsłudze procedury uproszczonej w nowych warunkach, nabierają praktyki i reagują na
systemowe luki związane m.in. z realizacją obowiązku informacyjnego.

NIELEGALNE PRAKTYKI ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z OŚWIADCZEŃ
Wprowadzenie obowiązku informacyjnego i opłaty administracyjnej za wpisanie oświadczenia do ewidencji
czy wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz uregulowanie na poziomie ustawy warunków, w których
można odmówić wpisu oświadczenia do ewidencji lub wydania zezwolenia na pracę sezonową, miały na celu
wyeliminowanie lub chociażby ograniczenie działalności pozornych pracodawców, czyli podmiotów odpłatnie wspierających cudzoziemców w uzyskiwaniu wiz na podstawie dokumentów zawierających fikcyjną
ofertę pracy. Wszystkie te działania prawdopodobnie przyczyniły się do zmniejszenia skali nielegalnych
praktyk, choć nie zapobiegają im w pełni. Problematyczną kwestią pozostaje jednak fakt pobierania od
potencjalnych pracowników opłat za oświadczenia. Fakt ten był i, jak się wydaje, wciąż jest częściowo związany z rejestracją dla pozoru, ale częściowo z rejestracją w celu faktycznego zatrudnienia cudzoziemca.
Jak wynika z wywiadów jakościowych, szczególnie niepokojąca była działalność podmiotów, które z rejestracji oświadczeń uczyniły źródło dochodu i zwykle pozorowały jedynie zamiar zatrudnienia cudzoziemców.
Nierzadko zajmowali się nią obywatele polscy we współpracy z obywatelami czy podmiotami ukraińskimi,
działającymi zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie, lub podmioty ukraińskie otwierające działalność w Polsce.
Jeśli podmioty takie wzbudzały wątpliwości urzędników pracy, zgłaszane były służbom kontrolnym, przede
wszystkim Straży Granicznej. Przed 1 stycznia 2018 roku, czyli przed wprowadzeniem podstaw prawnych
do odmowy wpisu oświadczeń do ewidencji, oświadczenia składane przez takie podmioty były najczęściej
i tak zarejestrowane, a następnie wykorzystywane w innych celach niż podjęcie pracy w Polsce35. Dopiero
w efekcie działalności kontrolnej, inicjowanej czasem przez pracowników PUP, udawało się wyeliminować
z grona oświadczeniodawców tych pracodawców czy pośredników, którzy jedynie pozorowali zamiar zatrudnienia cudzoziemca, a w rzeczywistości zarabiali na obrocie oświadczeniami, które ułatwiały cudzoziemcom
legalizację wjazdu do Polski. Choć cudzoziemcy nierzadko byli świadomi, że deklarowana w oświadczeniu
oferta pracy jest fikcyjna, często dopiero po przyjeździe do Polski zdawali sobie sprawę z problemów, jakie ta
fikcyjna deklaracja niosła ze sobą. Chodzi m.in. o konieczność szukania pracy na własną rękę, ryzyko zatrzymania przez Straż Graniczną i stwierdzenia, że skoro cudzoziemiec nie podjął pracy na rzecz pracodawcy,
jego cel pobytu w Polsce jest niezgodny z deklarowanym, co z kolei mogło być podstawą do wydania decyzji

35

Przykłady ujawnionych przypadków oświadczeń składanych dla pozoru i jednocześnie w celu uzyskania korzyści finansowych od
obywateli Ukrainy, którzy dzięki oświadczeniom uzyskiwali wizy, a następnie jechali m.in. do innych państw UE, by tam podjąć pracę
wbrew przepisom, podaje w swoich komunikatach Straż Graniczna. Jej przedstawiciele identyfikują rejestrację oświadczeń dla pozoru z ułatwianiem cudzoziemcom wjazdu do Polski lub pobytu na jej terytorium wbrew przepisom, w zamian za korzyści majątkowe,
co z kolei łączy się z przestępstwami przeciwko wiarygodności dokumentów (zob. więcej Szulecka 2016a, Szulecka 2016b). Skala
działalności pozornych pracodawców jest trudna do ustalenia. W wyniku prowadzonych dochodzeń stwierdzane były m.in. przypadki rejestracji przez dwuosobową rodzinną firmę na Śląsku oświadczeń dla 1800 obywateli Ukrainy, z których żaden nie dotarł do
pracodawcy (http://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/6994,Organizatorzy-nielegalnej-migracji-przed-sadem.html; dostęp: 5.10.2018)
czy rejestracji oświadczeń z pomocą pozornych pośredników pracy (opłaconych przez trzech organizatorów procederu handlu
oświadczeniami) oświadczeń dla co najmniej 967 obywateli Ukrainy i Białorusi, którzy kupowali zarejestrowane w województwie
zachodniopomorskim oświadczenia, ale z uwagi na pozorność zamiaru zatrudnienia, uzyskane na tej podstawie wizy wykorzystywali
w innych celach (http://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/6785,Podejrzani-o-organizowanie-nielegalnej-migracji-uslyszeli-zarzuty.
html?search=31486250; dostęp: 5.10.2018).
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nakazującej powrót wraz z zakazem ponownego wjazdu przez określony czas i ewentualnie unieważnienia
wizy. Zazwyczaj jednak migranci szybko znajdowali wyjście z sytuacji, czyli pracę – przez znajomych lub liczne
agencje zatrudnienia. Zdarzało się (choć nie były to przypadki częste), że cudzoziemcy, którzy ostatecznie
nie zostali zatrudnieni przez deklarujących taki zamiar pracodawców, przychodzili właśnie do urzędów pracy
z prośbą o pomoc w znalezieniu zajęcia zarobkowego. Jeśli była możliwość odesłania tych cudzoziemców do
pracodawców, którzy rzeczywiście poszukiwali pracowników lub do organizacji, które dysponowały ofertami
pracy, wtedy pracownicy urzędów przekazywali takie informacje cudzoziemcom. Zasadniczo jednak, poza
przekazywaniem informacji o zasadach pracy w Polsce, bezpłatności oświadczeń (do końca 2017 roku) urzędnicy niewiele więcej mogli zrobić w kwestii zwalczania nieuczciwych pośredników.

NADZIEJE I NIEPOKOJE ZWIĄZANE ZE ZMIANĄ REGULACJI
W badaniu jakościowym rozmówcy wyraźnie podkreślali nadzieje związane z nowelizacją ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ale i niepokój wynikający z braku precyzyjnych informacji na temat
wprowadzanych zmian niemal do momentu ich wprowadzenia. Zmiany w zakresie procedury uproszczonej
zapowiadane były początkowo jako swoista rewolucja. Jak jednak wynika z opinii urzędników, pracodawcy
w większości ze zrozumieniem przyjmowali nowe warunki, choć wiązali duże obawy z czasem trwania procedur oraz potencjalnie czasochłonnym procesem zbierania dokumentów dostarczanych wraz z wnioskami
o wydanie zezwolenia na pracę sezonową czy wpis oświadczenia. Jedna z rozmówczyń z urzędu pracy stwierdziła, że tych pracodawców, którzy już mieli styczność z procedurą zatrudniania cudzoziemca prowadzoną
przez urzędy wojewódzkie, nowe zasady w urzędach pracy nie zaskakują. Problematyczne dla pracodawców
jest jedynie wydłużanie czasu oczekiwania na dokumenty, zwłaszcza ponad terminy określone ustawowo.
Każde zmiany w jakimś kierunku ukierunkują napływ tego cudzoziemca, pracodawcy będą wiedzieli, że mają
jakieś obowiązki, nie tylko wypełnienie oświadczenia i zarejestrowanie go. Często się zdarzało, że rejestracja
oświadczenia wiązała się dla wielu pracodawców z przeświadczeniem, że to jest wszystko – że nie trzeba
żadnej umowy, nigdzie zgłaszać. Teraz gdy będą możliwości odmowy z różnych powodów i będzie to nie
tylko zarejestrowanie – trzeba będzie podpisać umowę, zgłosić do ZUS, do Urzędu Skarbowego, wszystko
w odpowiednim terminie. (UP_99)
Pracownicy urzędów obciążonych (w stosunku do zasobu kadrowego) obsługą procedury uproszczonej
zwłaszcza po 2016 roku (w związku z wyraźnie rosnącą skalą napływu oświadczeń) spodziewali się, że po
wprowadzeniu zmian w prawie pracownicy ci będą mieli jeszcze więcej zadań i obowiązków, w związku z czym
oczekiwali zwiększenia zasobów kadrowych. W części urzędów rzeczywiście były takie plany i zostały zrealizowane. Poza obawami o zwiększoną liczbę zadań w związku z obsługą procedury uproszczonej, część urzędników
zwracała też uwagę na kwestie, które mimo doprecyzowania na poziomie ustawy nadal pozostawiały pole do
interpretacji. Z jednej strony jest to oczywista charakterystyka każdej regulacji prawnej, z drugiej jednak może
rodzić wątpliwości, jak w praktyce należy stosować dany przepis. Powszechne wśród rozmówców były wątpliwości związane z udowodnieniem, że oświadczenia są rejestrowane dla pozoru. Trudność ta nie dotyczyła
zresztą wyłącznie nowych przepisów, ale też regulacji obowiązującej do końca 2017 roku. Wcześniej jednak
z uwagi na brak podstaw prawnych do odmowy rejestracji oświadczeń, stwierdzenie przesłanek, które na
mocy przepisów obowiązujących od stycznia 2018 roku prowadziłyby do decyzji negatywnej, mogło nie mieć
żadnego znaczenia dla procesu rejestracji oświadczeń. Co najwyżej wzbudziło czujność urzędników, którzy
następnie informowali o swoich wątpliwościach służby kontrolne. W nowym kontekście regulacyjnym, stwierdzenie pozorowanych działań co do zasady powinno determinować decyzję urzędników. Ale jeden z badanych
pracowników PUP podzielił się obawami związanymi z praktyką stosowania nowego prawa:
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My możemy odmówić rejestracji oświadczenia, jeśli nam się wydaje, że jest to oświadczenie rejestrowane
dla pozoru. Tylko to jest pojęcie dość płynne. Jak udowodnić, że dla pozoru? Jeśli pracodawca jest na rynku,
wiemy, że zatrudnia, to też nie możemy domniemywać, że sprowadza cudzoziemców tylko, aby ich sprowadzić. Jeśli zgłosi zatrudnienie, to raz, drugi, trzeci i rejestruje następnych, to wiemy, że zatrudnia. Ale jeśli
pojawi się 10, 15 oświadczeń i on nie zgłosi tego zatrudnienia do nas, to będziemy zgłaszać to do Straży
Granicznej. Ale to niech odpowiednie służby sprawdzają, czy nie robi tego dla pozoru. Możemy też odmówić, jeśli pracodawca jest karany, wykorzystuje pracę cudzoziemca w innym celu… Możemy domniemywać,
ale czy my do końca wiemy, że ten cudzoziemiec nie będzie pracował? Jeśli będziemy mieli podejrzenia,
to poinformujemy Straż Graniczną i wtedy oni będą się udawać w teren i sprawdzać zgodność warunków
zadeklarowanych w oświadczeniu z wykonywaną pracą. (UP_99)
Powyższa wypowiedź obrazuje pozycję urzędów pracy w systemie zatrudniania cudzoziemców. Odgrywają
one istotną rolę na etapie dopuszczania do rynku pracy, ale w niewielkim tylko stopniu mają związek
z kontrolą faktycznego zatrudnienia. Oznacza to, że bez współpracy z kompetentnymi w tym zakresie instytucjami czy bez informacji gromadzonych przez inne instytucje, uzyskiwanych za pośrednictwem systemów
teleinformatycznych, skuteczność działań powiatowych urzędów pracy związana z kontrolą dopuszczania
cudzoziemców do rynku pracy w Polsce jest ograniczona. Z kolei instytucje odpowiedzialne za kontrolę
kolejnego etapu, czyli wykonywania pracy przez cudzoziemców, a więc przede wszystkim Straż Graniczna
i Państwowa Inspekcja Pracy, mają taki zakres kompetencji, że wciąż pewne sektory czy zagadnienia pozostają niemal poza kontrolą. Chodzi m.in. o cudzoziemców pracujących na rzecz gospodarstw domowych
czy cudzoziemców podejmujących pracę w krótkich okresach, dla wielu pracodawców. Jeden z rozmówców
reprezentujących PIP zwrócił też uwagę, że mimo „uszczelniania” procedur wciąż brakuje rozwiązań, które
zwiększyłyby skuteczność działań kontrolnych tej instytucji. Dotyczy to m.in. dostępu do danych zawartych
w systemach teleinformatycznych. Rozmówca ten podzielił się następującymi spostrzeżeniami, że mimo
zmian w prawie:
w tym momencie znowu praktycznie zostaniemy pewnie z niczym, bo nie będziemy mieli nigdy dostępu do
baz na bieżąco. Bo zostało specjalnie zapisane w ustawie, że to na wniosek konkretnej sprawy, czyli ktoś
będzie musiał to monitorować. W zasadzie tutaj jest duży opór materii formalny, żeby nam przyznawać
pewne kompetencje, takie umożliwiające realną kontrolę cudzoziemców. […] Nie widzimy przeciwwskazań
do tego, dlaczego nie mielibyśmy mieć dostępu online na przykład do tej bazy [ZUS] i czemu takiego kierunku nikt nie preferuje, żeby te organy kontrolne miały jedną wspólną możliwość dostępu wzajemnie do
swoich prowadzonych baz. Oni [ZUS] też do nas występują bardzo często w ramach informacji publicznej […]
Mogliby mieć ten wgląd od razu, czy był karany, za co był karany itd. I tak te dane dostaną. Tylko że w wersji
papierowej. (IP_85)
Z wypowiedzi tej wynika wyraźny postulat zacieśniania współpracy pomiędzy różnymi organami kontrolnymi – nie tylko tymi, które od lat kojarzone są z kontrolą legalności zatrudnienia cudzoziemców. Chodzi
również o organy podatkowe czy ZUS, jak również konsulaty RP. Część przedstawicieli PUP miała okazję
kontaktować się w związku z procedurą uproszczoną z wszystkimi wymienionymi instytucjami. Czasem kontakt ten ograniczał się do wymiany informacji telefonicznie, czasem wymagał pisemnej korespondencji, co
oznaczało brak możliwości rozwiązywania wątpliwości czy problemów na bieżąco.
Z badania jakościowego wynika, że dotychczas przedstawiciele powiatowych urzędów pracy najczęściej współpracowali z przedstawicielami Straży Granicznej. Często to właśnie SG inicjowała tę współpracę, w ramach
działań ukierunkowanych na zwalczanie nielegalnej migracji. W niektórych powiatach wymiana informacji
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na temat rejestrowanych oświadczeń była regularna i zdaniem urzędników skutkowała tym, że pozorni pracodawcy wycofywali się z lokalnego rynku, gdyż działalność kontrolna ze strony Straży Granicznej była dla
nich dość uciążliwa. W innych była sporadyczna, w miarę potrzeb, lub dotyczyła jedynie małego udziału
rejestrowanych oświadczeń. Pracownicy urzędów pracy wyrażali oczekiwanie, że uruchomienie systemu
informatycznego pozwalającego na dostęp do danych gromadzonych przez różne instytucje zdecydowanie
usprawni pracę. Ilustracją tych nadziei może być wypowiedź przedstawiciela urzędu pracy w dużym mieście,
w którym po 2015 roku znacznie wzrosło zainteresowanie procedurami zatrudniania cudzoziemców:
A teraz, gdy będziemy połączeni w tym systemie informatycznym, to oni [PIP] będą mieli wgląd w nasze
dane, co bardzo ułatwi nam pracę. Straż Graniczna, PIP i konsulaty będą mogły zajrzeć w nasze dane. Nie
muszę robić sprawozdania i wysyłać go pisemnie. Sprawdzą sobie sami i zobaczą, że dany człowiek był albo
go nie było. Dla nas też to ułatwienie, bo zdarza się, że mamy kilkanaście telefonów ze Straży Granicznej
dziennie. Z kolei ja będę mogła zajrzeć w system informatyczny Straży Granicznej, gdy będę chciała zweryfikować te wjazdy i wyjazdy. Nie będę musiała dzwonić i nawet jeśli czegoś nie będzie w pieczątkach, to
najpierw zajrzę i zobaczę. (UP_99)
Wydaje się, że wprowadzone w styczniu 2018 roku zmiany w prawie odnośnie do procedury uproszczonej
i wydawania zezwoleń na pracę sezonową były oceniane pozytywnie przede wszystkim ze względu na fakt
uregulowania w ustawie podstaw do odmowy wpisu oświadczeń do ewidencji. Choć dla urzędników ten
sposób uregulowania procedur dopuszczania cudzoziemców do rynku pracy w Polsce oznaczał konieczność
zmiany trybu podejmowania decyzji, stał się też długo oczekiwanym i prawnie wiążącym doprecyzowaniem
procedur związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy w Polsce. Pytanie o to, czy praca przedstawicieli PUP związana z rejestracją oświadczeń czy wydawaniem zezwoleń na pracę sezonową w nowych
warunkach prawnych rzeczywiście (i w jakim stopniu) spełnia funkcję kontroli dostępu cudzoziemców do
rynku pracy, a nie wydawania dokumentów ułatwiających uzyskanie dokumentów legalizujących pobyt
w Polsce czy na terenie innych państw UE, pozostaje pytaniem otwartym. Odpowiedź na nie wymaga dłuższej perspektywy czasowej. Bez wątpienia zależy on jednak od cech polskiego rynku pracy i rzeczywistego
zapotrzebowania na pracowników, w tym pracowników z zagranicy.

5.2 Perspektywa pracowników cudzoziemskich,
pracodawców i służb kontrolnych
OŚWIADCZENIA JAKO UŁATWIENIE WEJŚCIA NA POLSKI RYNEK PRACY
Procedura uproszczona (oparta na regulacjach ważnych do końca 2017 roku i tych obowiązujących od
2018 roku) stanowi zdecydowane ułatwienie zarówno dla pracodawców, jak i dla pracowników cudzoziemskich, gdyż uzyskanie dokumentu pozwalającego na podjęcie pracy wymaga znacznie mniej czasu niż
uzyskanie zezwolenia na pracę. Ograniczenie geograficzne do sześciu państw w zasadzie odpowiada na
potrzeby pracodawców, gdyż i tak najbardziej pożądanymi pracownikami pozostają obywatele Ukrainy.
Obywatele innych państw wskazywani są zwykle jako sposób na zaspokojenie potrzeb kadrowych, jeśli
pozyskanie pracowników z Ukrainy nie jest możliwe (np. w określonych branżach). Jednocześnie oświadczenia pozwalają na pracę jedynie przez sześć miesięcy w ciągu 12 miesięcy. Dla części pracowników
taka perspektywa czasowa pracy za granicą jest dogodna i odpowiada im pod względem zarówno ekonomicznym, jak i związanym z życiem rodzinnym w kraju pochodzenia. Przede wszystkim na Ukrainie.
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Dla innych oświadczenie jest pierwszym etapem do zalegalizowania długoterminowej pracy w Polsce.
Kolejne etapy wymagają jednak woli i wysiłków pracodawcy ukierunkowanych na utrzymanie danego pracownika w Polsce. W kontekście powszechnej rotacji pracowników cudzoziemskich, wynikającej częściowo
z regulacji prawnych, ale również z poszukiwania coraz lepszych warunków pracy, utrwalenie związku pracownika z danym pracodawcą nie jest wcale oczywistym efektem korzystania z procedury uproszczonej.
W kwestii formalnej zatrudnienie cudzoziemców najczęściej zależne jest od woli bądź świadomości pracodawców. W początkowych latach funkcjonowania procedury uproszczonej, gdy stosunkowo duży udział
oświadczeń rejestrowanych w powiatowych urzędach pracy przypadał na rolnictwo, dość powszechne
było przekonanie wśród pracodawców, że samo oświadczenie jest wystarczające, by uznać, że praca jest
wykonywana legalnie. Jednocześnie powszechne było określanie oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy
zaproszeniami czy zaproszeniami roboczymi. Niezależnie od określeń, można pokusić się o stwierdzenie,
że zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców oświadczenia stanowiły dokument, który nie zobowiązuje do podjęcia pracy na rzecz danego pracodawcy ani do zatrudnienia danego cudzoziemca. Jak się
wydaje, migranci korzystający z usług pośredników oferujących pomoc w uzyskaniu wizy czy oświadczenia
dzielili tych pośredników na dwie kategorie. Jedni pomagają wyłącznie uzyskać dokumenty. Oczywiście
robią to odpłatnie. Drudzy pomagają uzyskać dokumenty, ale jednocześnie pomagają nawiązać kontakt
z docelowym pracodawcą, nawet jeśli nie jest to pracodawca figurujący w oświadczeniu będącym podstawą
wnioskowania o wizę. Podejście do oświadczeń, a także podmiotów je dostarczających, może zobrazować
historia Ukrainki, która przybyła do pracy w Polsce z oświadczeniem, którego nie mogła wykorzystać,
gdyż pracodawca je rejestrujący nie zamierzał nikogo zatrudniać.
Ale tak wyszło, że mnie bardzo szybko zaproponowali, […] powiedzieli, że można zrobić dokumenty, zaproszenie
od firmy. Oni mogą zrobić zaproszenie do pracy, ale im pracownicy na chwilę obecną nie są potrzebni. „Jeśli
masz gdzieś pracę, ale tobie nie mogą tam zrobić, to my możemy tobie zrobić [zaproszenie]”. Ja się zgodziłam.
Znalazłam pracę. Przez internet. […] Kiedy zdecydowałam się, z jaką firmą współpracować, i oczywiście kiedy
oglądałam, zauważyłam, że 90% to pośrednicy nie z pracodawcą. […] Zrobili dla mnie dokumenty, ale ja do tej
pracy nie pojechałam, bo tam jakby nie trzeba było. Oni tylko zaproponowali, że mogą zrobić. Przejechałam do
innych ludzi. (PK_113)
Jeśli współpraca była podejmowana przez pracodawcę, który zarejestrował oświadczenie, z cudzoziemcem,
dla którego to oświadczenie było zarejestrowane, nierzadko to właśnie to niezobowiązujące „zaproszenie”
było wskazywane jako źródło legalności zatrudnienia cudzoziemca. Świadomość, że pracodawca powinien
podpisać z cudzoziemcem jeszcze odpowiednią umowę, a także odprowadzać odpowiednie składki i zaliczki
na podatek, rosła zwykle dopiero w następstwie doświadczeń kontrolnych. Często dopiero podczas kontroli
prowadzonej przez Straż Graniczną pracodawcy zatrudniający niewielkie liczby pracowników dowiadywali
się, że samo oświadczenie, zwłaszcza jeśli było zarejestrowane przez innego pracodawcę, nie jest wystarczające. Dopiero podczas działań kontrolnych część pracodawców dowiadywała się również, że warunki pracy
cudzoziemca muszą być zgodne tymi zadeklarowanymi w oświadczeniu (od połowy 2015 roku36). Z opinii
zarówno pracowników cudzoziemskich, jak i przedstawicieli służb kontrolnych wynika, że nierzadko faktyczne
warunki zatrudnienia, w tym rodzaj umowy, rodzaj wykonywanej pracy czy wypłacane wynagrodzenia,
odbiegały od tego, co pracodawcy deklarowali w oświadczeniach. Co istotne, różnica ta była niekorzystna
dla pracowników cudzoziemskich. Wydaje się, że przez dekadę funkcjonowania systemu oświadczeń,
36

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez
konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2015 roku, poz. 588).
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były one postrzegane jako szybki i tani sposób na legalizację wjazdu i ewentualnie pracy cudzoziemca.
Dopiero od 2015 roku, gdy nasiliły się działania weryfikacyjne i kontrolne, oświadczenia niejako nabrały
w świadomości pracodawców i pracowników nieco bardziej zobowiązującego charakteru, jeśli chodzi
o legalizację pracy. Stały się też dokumentem trudniejszym do uzyskania: albo z uwagi na wydłużony czas
rejestracji oświadczeń, albo z uwagi na problem z rejestracją oświadczeń w niektórych urzędach. W kontekście omawianej wcześniej rejestracji oświadczeń składanych dla pozoru (por. rozdz. 5.1) warto dodać,
że oświadczenia stanowiły dla pracowników cudzoziemskich nie tylko ułatwienie wejścia na polski rynek
pracy (oficjalnie lub nie), lecz także wjazdu na polskie terytorium, które jest częścią obszaru Schengen. Dla
niektórych oznaczało to możliwość wyjazdu do innych krajów i podejmowania tam pracy (zwykle wbrew
przepisom, gdyż oświadczenia co do zasady nie uprawniały do wykonywania pracy poza terytorium RP).

ROSNĄCA ŚWIADOMOŚĆ PRACOWNIKÓW CUDZOZIEMSKICH, ROSNĄCE
OCZEKIWANIA
Wraz z utrwalaniem się znaczenia procedury uproszczonej w systemie dopuszczania cudzoziemców do rynku
pracy w Polsce rosła też świadomość cudzoziemskich pracowników w zakresie minimalnych płac i stawek,
które powinni otrzymywać cudzoziemcy, podobnie zresztą jak Polacy. Powszechne jest przekonanie, że pracownicy cudzoziemscy są zainteresowani wyłącznie kwotą, którą otrzymują „na rękę”, a nie rodzajem umów
i praw bądź obowiązków, które wiążą się z konkretną umową. Wydaje się jednak, że od 2016 roku coraz
więcej pracowników cudzoziemskich, nawet nowo przybywających do Polski, rozróżnia pracę wykonywaną
legalnie od tej wykonywanej nielegalnie i zwraca uwagę na rodzaj umowy i wysokość stawek. Coraz częściej
cudzoziemcy wiedzą, że w Polsce obowiązuje miesięczna płaca minimalna oraz godzinowa stawka minimalna albo że powinni zarabiać tyle samo co Polacy. Większą świadomość cudzoziemców potwierdzają też
inspektorzy pracy, którzy odnotowują coraz więcej skarg składanych przez cudzoziemców. Zwykle składają
je obywatele Ukrainy i skarżą się przede wszystkim na brak wynagrodzenia. W dalszej kolejności inspektorzy
wskazywali zaniżone wynagrodzenie czy brak umowy mimo obietnicy jej podpisania (brak potwierdzenia
warunków pracy) lub brak umowy z uwagi na nieprzekazanie jednego egzemplarza przez pracodawcę.
Rosnąca aktywność agencji zatrudnienia, które oferują przede wszystkim pracę na podstawie umów, przyczyniła się w dużej mierze do zwiększenia świadomości cudzoziemców i zainteresowania pracą wykonywaną
legalnie, z gwarancją uzyskania wynagrodzenia. Mowa tu jednak o legalnie działających agencjach zatrudnienia, stosujących określone procedury rekrutacji i zatrudniania cudzoziemców, dbające o współpracę z takimi
pracodawcami-użytkownikami, którzy oferują relatywnie dobre warunki pracy i mają płynność finansową.
Doświadczenia pracowników cudzoziemskich z pośrednikami, działającymi zwykle nieoficjalnie, były zdecydowanie gorsze. W rzeczywistości jednak wielu migrantów, którzy dopiero zaczynali swoje doświadczenie
migracyjne, było niejako skazanych na pomoc pośredników działających oficjalnie lub nie, zwłaszcza jeśli nie
mieli możliwości nawiązania kontaktu z pracodawcami w Polsce bezpośrednio. W tym kontekście nie dziwią
wypowiedzi przedstawicieli agencji zatrudnienia, którzy czasem stwierdzali w odniesieniu do pracowników
z Ukrainy, że prawie każdy, który tu przyjeżdża, to przyjeżdża na lewym oświadczeniu (AZ_90). Z pewnością
stwierdzenie to dotyczy każdego migranta, który kupił oświadczenie „bez zatrudnienia”, czyli takie, za którym nie stała realna oferta pracy.
Jak się wydaje, niezależnie od tego, czy pracownik cudzoziemski podejmuje pracę przez agencję, czy bezpośrednio, ważna jest dla niego nie tylko wysokość wynagrodzenia, ale i jego pewność. Ilustracją tego może
być wypowiedź migranta z Ukrainy, który podejmuje się różnych prac w Polsce, m.in. wykończeniowych,
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porządkowych lub opiekuńczych. Do Polski przyjeżdża od ponad 15 lat. Uzyskał już zezwolenie na pobyt
czasowy i pracę w Polsce, a wcześniej korzystał z oświadczeń. To, na co zwraca uwagę, gdy porównuje
możliwości pracy w Polsce i na Ukrainie, to właśnie pewność uzyskania wynagrodzenia:
Ja tu pracuję, ja tu mam pracę, ja jestem zainteresowany tą pracą. Na Ukrainie może by też była praca, tylko
w Polsce ja czuję się komfortowo. Najważniejsze, że tyle czasu nikt mnie nie oszukał – to dla mnie ważne
jest. Oszukał w sensie, że nie zapłacił za moją pracę. Zawsze Panu wszyscy płacili? Tak. Na Ukrainie zdarzy
się, że mogą nie zapłacić. […] Koledzy, znajomi mówili, że nie wiadomo, czy będzie pensja, czy nie będzie
pensji. Nie wiadomo. 100% nikt nie wie. A u mnie tu raz się zdarzyło, że nie dostałem pensji. To od swoich
krajanów ze Lwowa. To już inna rozmowa, inna historia. […] Może być, że nie wszystkie pieniążki, nie całą
pensję. Może umówili się na taką sumę. Ja kolegę polecę, a potem on do mnie dzwoni i mówi – wiesz co,
umówiliśmy się na taką sumę, pracodawca mi dał tyle i tyle, wszystko nie dał. To Ukrainiec, też mój znajomy.
(PK_151)
Pewność wynagrodzenia ma szczególne znaczenie w sektorze budowlanym. Jak wynika z wywiadów prowadzonych z przedstawicielami służb kontrolnych, ale i z częścią pracowników, to właśnie przy pracach
budowlanych najczęściej występują problemy z regularnym wypłacaniem wynagrodzenia.
[R2:] Ja właśnie słyszałam, że strasznie dużo oszukują budowlańców, tych chłopaków naprawdę szkoda, bo
zasuwają na czarno, zasuwają ciężko. No nie oszukujmy się, 70% w Warszawie się teraz podejmuje [pracy].
Teraz zależy wszystko od naszych ludzi [pracowników]. A to, że nie dostają pieniędzy, no to mówią, że straszą ich i ludzie po prostu nie mają wiedzy, co robić, że można się zgłosić. [R7:] On pracuje na czarno i mu nie
dają pieniędzy. (R2, R7, FGI_PK_3)
Choć pracodawcy i przedstawiciele służb kontrolnych podkreślają, że cudzoziemcy są coraz bardziej
świadomi swoich praw, mają lepszą orientację co do warunków pracy w Polsce, z wypowiedzi migrantów
wynika, że wciąż wiele osób narażonych jest na nieuczciwe praktyki ze strony pracodawców czy pośredników. Dotyczy to zwłaszcza osób, które nie mają żadnego lub dużego doświadczenia w podejmowaniu pracy
za granicą. Zwykle szybciej osoby takie dowiadują się o spodziewanych sankcjach, jeśli będą postępować
świadomie bądź nie wbrew przepisom prawa, niż o możliwości uzyskania pomocy czy złożenia skargi. Jeden
z przedstawicieli agencji zatrudnienia, pytany o przypadki cudzoziemców oszukanych przez pracodawców,
zwrócił uwagę, że być może cudzoziemcy nie mówią o takich doświadczeniach, gdyż boją się negatywnych
konsekwencji. A często fakt niekorzystnego położenia cudzoziemców (czyli np. brak wynagrodzenia mimo
wykonanej pracy czy inne przejawy nieuczciwości ze strony pracodawców) to skutek nielegalnego zatrudniania przez pracodawców, którzy nie rejestrowali oświadczeń ani nie uzyskali lub nie potwierdzili innych
tytułów uprawniających cudzoziemców do wykonywania pracy. To z kolei jest nierzadko następstwem
działania nieformalnych pośredników będących jednocześnie przewoźnikami, którzy z pełną dowolnością traktują oświadczenia, którymi dysponują cudzoziemcy. Poniższa wypowiedź przedstawiciela agencji
zatrudnienia obrazuje właśnie ten problem:
[…] wysłałyśmy zaproszenie do człowieka, ten człowiek zjechał do Polski fizycznie. […] Ten przewoźnik
nie przywiózł ich do nas, gdzie powiedział, że wiedzie do nas, tylko wziął kasę i zawiózł ich gdzieś indziej.
Tamtych ludzi oszukali. Przede wszystkim – nie złożyli oświadczenia do urzędu pracy, ludzie pracowali
nielegalnie, nie wypłacali im pieniędzy. […] Ten człowiek w końcu trafił do naszego biura w X i koleżanka
się pyta: „dlaczego pan od razu do mnie nie przyszedł? Przecież to ja panu to zaproszenie wysłałam”.
On mówi: „bo mnie tam zawiózł przewoźnik […] Pani, taka sytuacja, nie mam pieniędzy, oszukali mnie”.
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Zdarzają się również takie sytuacje. Bierzemy tego człowieka do siebie i zaczyna pracę z nami, normalnie
na warunkach przepisowych. A takie przypadki oszukania przez nieuczciwych przewoźników czy firmy,
które zatrudniają zamiast przez Państwa to sami, zdarzają się często? […] Ja wiem, czy tak często? Zdarzają się.
To nie jest wielki odsetek tego wszystkiego. Może ta osoba nie zawsze chce powiedzieć, że była w takiej sytuacji
i przedstawić to, co było. Ona się boi. Porównując kary za nielegalne zatrudnienie, nielegalny pobyt w całości
tej sytuacji, jeżeli to jest normalny pracodawca, który nie jest agencją pracy tymczasowej, to dobra, 3 tysiące
za nielegalne zatrudnienie zapłacę i z głowy. My jesteśmy w gorszej sytuacji, bo jedna, druga kara i mogą nas
pozbawić uprawnień agencji pracy tymczasowej, więc dla nas to jest straszne duże ryzyko. Ale większe tak
naprawdę ryzyko ponosi ten człowiek, bo on odpowiada z dwóch paragrafów – nielegalna praca i zaraz się
nielegalny pobyt pojawia, jeżeli ma nieważną wizę. Kara za nielegalną pracę dla obcokrajowca jest wyższa jak
dla pracodawcy. A pobyt nielegalny – dostaje człowiek deportację, czasami dwa lata ma zamknięty wjazd.
Jego ryzyko jest większe i oni są coraz bardziej tego świadomi tak naprawdę. (AZ_97)
Przedstawiciele agencji zatrudnienia interpretowali większą świadomość cudzoziemców na dwa sposoby.
Z jednej strony widzieli w tym szansę na zwalczanie nieuczciwych pracodawców, nastawionych na zatrudnianie cudzoziemców „na czarno”, na gorszych warunkach niż w wypadku Polaków. Z drugiej strony widzieli
w rosnącej świadomości cudzoziemców potencjalne ryzyko, że nie będą akceptować prac, za które oferowane są minimalne stawki lub które są wykonywane w trudnych warunkach. A najczęściej to właśnie do
prac prostych agencje zatrudnienia rekrutują pracowników z zagranicy. Jeden z przedstawicieli tej branży
skomentował rosnącą świadomość pracowników cudzoziemskich następująco:
Wyobraża sobie pani, że jedni płacili Polakom więcej, a Ukraińcom mniej? Czy wszyscy stosują zasadę
równego traktowania, która wynika z europejskich i polskich przepisów prawa, czyli tej samej płacy za tę
samą pracę? Nie, nie wszyscy ją stosują, w związku z tym część na pewno bazuje na tej minimalnej płacy.
Gdyby jej nie było, bazowałaby na tym, co w praktyce uda się wynegocjować. Ale szczęśliwie ci ludzie są tak
zmotywowani i sfokusowani i znają coraz lepiej swoje prawa i też już widzą, że jak ktoś im proponuje mniej
niż tę minimalną, to im się włącza kontrolka. Choć nadal są pośrednicy, którzy co innego obiecują, co innego
wypłacają. Ja myślę, że ten rynek się cywilizuje, choć bardzo pomału. (AZ_156)
Z powyższej wypowiedzi wyraźnie wynika, że regulacje prawne, chociażby w zakresie płacy minimalnej
i minimalnej stawki godzinowej, stanowią istotny czynnik zabezpieczający cudzoziemców przed wykorzystaniem ze strony pracodawców. Warto jednak zwrócić uwagę, że w niektórych zawodach stawki rynkowe
są znacznie wyższe niż stawki minimalne. To z kolei rodzi pytanie o dostępność stawek rynkowych również
dla pracowników cudzoziemskich. Z jednej strony zależy to od podejścia pracodawców. Z drugiej jednak
ma związek ze świadomością pracowników cudzoziemskich. Migranci jednak coraz częściej mają wiedzę
o możliwych do osiągniecia wynagrodzeniach w poszczególnych zawodach oraz o branżach, w których
brakuje pracowników, wskutek czego pracodawcy są zmuszeni do podnoszenia stawek, by tylko zachęcić
pracowników. Jak zauważył przedstawiciel agencji pracy tymczasowej,
[…] ci, którzy już zatrudniają Ukraińców, już doskonale wiedzą, przyjmują te argumenty. Mówimy, że jeżeli
to nie będzie minimum dla nich na koniec miesiąca netto między dwa a dwa i pół, to odejdą od was z pracy
prędzej niż później. (AZ_156)
Nie zawsze jednak podniesienie wynagrodzeń jest możliwe. Nierzadko w małych firmach, zatrudniających
niewielkie liczby pracowników, bardziej prawdopodobne jest zawieszenie działalności danej firmy niż
podniesienie wysokości wynagrodzeń dla pracowników. Opinie takie pojawiały się w odniesieniu do firm
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budowlanych czy lokalnych sklepów, w których pozyskanie pracowników z Polski już od dawna jest niemożliwe, a zrekrutowani cudzoziemcy mają czasem oczekiwania finansowe, których pracodawcy nie są gotowi
spełnić, lub podejmują pracę tylko na krótko, po czym ją porzucają. To z kolei powoduje rotację i konieczność
ciągłego wprowadzania nowych osób na dane stanowisko pracy.
Większa świadomość migrantów, przede wszystkim tych z Ukrainy, wynika między innymi z faktu, że coraz
bogatsze doświadczenie migrantów przekłada się na bardziej intensywną wymianę informacji, organizowanie się w wirtualne społeczności, które przekazują sobie różne informacje, w tym o możliwościach pracy za
granicą czy zmiany pracodawcy, ostrzegają przed nieuczciwymi pośrednikami czy pracodawcami, polecają
nawzajem usługi doradców w zakresie legalizacji pobytu. Z uwagi na skalę napływu migrantów z Ukrainy do
Polski również bezpośrednia wymiana doświadczeń jest bardzo prawdopodobna. Choć rosnąca świadomość
wśród obywateli Ukrainy jest zjawiskiem pozytywnym, przez pracodawców, a pośrednio też przez przedstawicieli urzędów pracy, postrzegana jest jednak zwykle w kategoriach ryzyka rotacji i braku pewności co do
pracowników z Ukrainy.

ZNACZENIE WIĘKSZEJ ŚWIADOMOŚCI PRACOWNIKÓW CUDZOZIEMSKICH DLA
PRACODAWCÓW
Zdaniem wszystkich kategorii respondentów, coraz bogatsze doświadczenie migracyjne pracowników
i większa świadomość zasad podejmowania i wykonywania pracy w Polsce w dużej mierze odpowiadają
za rotację i coraz większe oczekiwania finansowe obserwowane wśród cudzoziemców objętych procedurą
uproszczoną. Większa świadomość dotyczy też znajomości korzyści wynikających ze stosowania się do
zasad podejmowania pracy w Polsce oraz konsekwencji lub ich braku w wypadku niestosowania się do
nich. Poniższa wypowiedź przedstawicielki agencji pracy tymczasowej ukazuje dwojakie znaczenie rosnącej
świadomości cudzoziemców:
Te wymagania finansowe, one rosną, faktycznie, bo cudzoziemcy w Polsce, czyli osoby z Ukrainy, z Gruzji,
z Białorusi, przyjeżdżają do Polski już od paru lat, czyli są bardziej świadome swoich praw. Lepiej znają język
polski, lepiej znają procedury, instytucje i troszeczkę zaczynają inaczej funkcjonować na rynku polskim.
Bardziej… Nie nazwałabym tego, że świadomie, bardziej wykorzystując też pewne luki i niedoskonałości
prawa niż to było 3-4 lata temu. Musi być inna obsługa tych osób, bo osoby też bardziej rotują niż wcześniej.
(AZ_1)
Lepsza orientacja obywateli Ukrainy co do możliwości podejmowania pracy w Polsce, osiągalnych wynagrodzeń czy oferowanego wsparcia przy załatwianiu formalności, jak np. dokumenty pobytowe (co wymaga
zwykle legalnego zatrudnienia), odbierana jest nierzadko przez pracodawców nie jako większa świadomość,
ale jako postawa roszczeniowa. Preferencje pracowników z Ukrainy względem określonych ofert pracy
postrzegane są z kolei jako „przebieranie” w ofertach. Dla większości pracodawców jest to jednak zrozumiałe, zwłaszcza w kontekście wcześniejszych doświadczeń migrantów:
[…] w tych ofertach z Ukrainy często jest tak, że ten pracownik przyjedzie do każdej pracy, ale nie do przetwórni mięsnej. To na pewno, bo to jest nagminne. […] Może są to osoby, które już kiedyś były w Polsce i już
drugi raz nie chcą wrócić do tej pracy. (AZ_103)
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Pracodawcy, urzędnicy czy przedstawiciele agencji zatrudnienia dopytywani o dostrzeganą rosnącą „roszczeniowość” obywateli Ukrainy przyznawali, że z wyjątkiem sytuacji, gdy potencjalni pracownicy mają
zawyżone oczekiwania w stosunku do niskiego zaangażowania w pracę, w rzeczywistości chodzi o coraz
większą świadomość ekonomiczną i prawną obywateli tego kraju, rozwój usług polegających na wspieraniu
przyjazdów i zatrudnienia, a także dochodzenia swoich praw w sytuacji negatywnych doświadczeń (jak np.
niewypłacenie wynagrodzenia). Wszystko to składa się na obraz pracowników z Ukrainy jako coraz mniej
chętnych do podejmowania najprostszych i najniżej opłacanych prac, bez umowy i bez gwarancji otrzymania
wynagrodzenia, lub względnie szybkie przechodzenie od takich prac do prac pewniejszych i lepiej płatnych.
Z perspektywy pracodawców pracownicy mniej świadomi swoich praw i obawiający się negatywnych konsekwencji ze strony pracodawców czy służb kraju przyjmującego są po prostu pewniejszymi pracownikami.
O ile pracodawcy nie wykorzystują tego faktu w niekorzystny dla pracowników sposób, o tyle nie wiąże
się to z żadnym ryzykiem. Nie można jednak wykluczyć, że część pośredników czy pracodawców „żeruje”
właśnie na fakcie niskiej świadomości pracowników, ich niewielkich kompetencji językowych czy trudnej
sytuacji materialnej. Izolują niejako pracowników, by ograniczyć ich szanse na poszerzanie wiedzy o warunkach pracy w Polsce czy możliwości samodzielnego poszukiwania pracy.
Do tej pory niekorzystne położenie cudzoziemców w takiej sytuacji kojarzone było przede wszystkim z pracownikami z Azji, w tym z Wietnamu czy Korei Północnej (zob. np. Dąbrowski 2014, Szulecka 2012). Po 2014
roku, wraz z rosnącą skalą napływu migrantów ze Wschodu, zwłaszcza z Ukrainy centralnej i wschodniej,
pojawiało się coraz więcej komunikatów o wykorzystywaniu pracowników z tych regionów. Trudno jednak
stwierdzić, w jakim stopniu są to powtarzane historie na temat jednego, często medialnego, wydarzenia,
a w jakim skala wykorzystywania rzeczywiście jest znacząca. Jednym ze wskaźników branym pod uwagę
przy badaniu ryzyka wystąpienia handlu ludźmi (którego formą jest praca przymusowa) jest chociażby
zatrzymywanie dokumentów cudzoziemców. Wielu badanych pracodawców wyraźnie podkreślało, że nie
mają prawa tego robić, gdyż to od razu sprowadzałoby na nich podejrzenia związane z handlem ludźmi czy
pracą przymusową. Niektórzy rozmówcy wskazywali jednak, że właśnie zatrzymanie dokumentów byłoby
jedynym sposobem na powstrzymanie cudzoziemców od ucieczek. Cudzoziemcy mają bowiem świadomość,
że paszporty są kluczowym dokumentem umożliwiającym im przekraczanie granic (choć niekoniecznie
podejmowanie pracy za granicą). Niemniej, w świetle polskiego prawa i wyraźnie na skutek kontroli ze
strony Straży Granicznej świadomość pracodawców co do znaczenia i konsekwencji tego czynu, jak również
co do rosnącej świadomości cudzoziemców, zdaje się być bardzo wysoka. Jednocześnie wiąże się ona jednak
z przekonaniem o bezradności w kwestii zapobiegania ucieczkom pracowników.
Niepokojącym sygnałem są tzw. podwójne umowy, o których wspominała część rozmówców (ale odnosząc się do działań innych podmiotów, a nie działań własnych). Chodzi mianowicie o umowy dotyczące
kar m.in. za spóźnienia w pracy, porzucanie pracy, zniszczenie powierzonego mienia. O ile egzekwowanie
kosztów napraw czy zakupu nowego sprzętu może być zrozumiałe w sytuacji, gdy do zniszczenia doszło
przez celowe działania czy zaniedbanie, o tyle egzekwowanie kar za spóźnienia w wysokości przekraczającej
czasem stawkę dzienną wydaje się bardzo krzywdzącą praktyką. Podwójne umowy czy niewspółmierne
do przewinienia kary wspominane były z dużą dezaprobatą. Choć pojawiły się głosy pełne zrozumienia dla
kar nakładanych na pracowników cudzoziemskich, ale tylko w sytuacji, gdy są one zapisane w umowach,
zrozumiałe dla pracowników cudzoziemskich i jako jedyne regulują wzajemne zobowiązania pracodawcy
i pracownika. Jak podkreślali pracodawcy, kary te mają stanowić swoisty „straszak”. Często i tak nie są one
do wyegzekwowania, np. w sytuacji, gdy pracownik porzuca pracę tuż po otrzymaniu pierwszego wynagrodzenia i nie utrzymuje już kontaktu z pracodawcą.
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Rotacja wynika przede wszystkim z poszukiwania przez pracowników cudzoziemskich coraz lepszych warunków
pracy. Jeśli cudzoziemcy znajdują zajęcie zarobkowe, które ich satysfakcjonuje już od początku, z dystansem
podchodzą do zachęt zmiany pracy, zwłaszcza jeśli poprawa warunków pracy jest niepewna lub tylko minimalna. Faktem jest jednak, że często pierwsze prace wykonywane przez cudzoziemców wiążą się właśnie
z najmniej atrakcyjnymi warunkami. Nieunikniona jest więc mobilność zawodowa migrantów wraz z nabywaniem doświadczeń na rynku pracy w Polsce. Pozostaje tylko pytanie, czy za nieuniknioną, ale i najmniej
pożądaną rotację odpowiada coraz większa świadomość pracowników cudzoziemskich (lub wiara w szybką
możliwość poprawy warunków pracy), czy w większym stopniu jednak duża dostępność zajęć zarobkowych,
które szybko identyfikowane są przez cudzoziemców jako mało atrakcyjne, a więc konieczne do zmiany.

JEŚLI NIE Z UKRAINY, TO SKĄD? KIERUNKI REKRUTACJI I NAPŁYWU
Na podstawie analizy wywiadów jakościowych z różnymi kategoriami respondentów trudno o jednoznaczną
odpowiedź na pytanie, czy w związku z rosnącymi oczekiwaniami pracowników z Ukrainy konieczne jest sięganie po pracowników z innych krajów, zwłaszcza po to, by obsadzić stanowiska, na których są wykonywane
najprostsze prace. W wypowiedziach pracodawców najczęściej pojawiały się stwierdzenia wskazujące na
preferencje wobec obywateli Ukrainy i innych krajów objętych procedurą uproszczoną. Inne kraje jako kraje
pochodzenia pożądanych pracowników cudzoziemskich pojawiały się przede wszystkim w kontekście zapotrzebowania na pracowników z określonymi kwalifikacjami. Zwłaszcza przedstawiciele agencji zatrudnienia
podkreślali, że o ile zasób specjalistów na Ukrainie już się wyczerpał, o tyle zasób pracowników gotowych do
podjęcia najprostszych prac daje jeszcze szansę na rekrutację właśnie z Ukrainy, choć w dłuższej perspektywie czasowej konieczne może być sięganie po siłę roboczą z innych państw.
Jak przyznawała część ukraińskich pracowników, nawet jeśli mogą podjąć pracę na Ukrainie, nie zawsze mogą
liczyć na regularne otrzymywanie wynagrodzeń. To z kolei okazuje się ważnym czynnikiem w podejmowaniu
decyzji zawodowych. Wielu pracowników, zwłaszcza podczas wywiadów grupowych, uwypuklało jeszcze
inne niż ekonomiczne czynniki determinujące decyzje migracyjne. Jednym z najczęściej wymienianych był
problem powszechnej korupcji na Ukrainie. Jeśli obniża ona jakość życia i zmniejsza poczucie godności, obywatele Ukrainy mogą zdecydować o wyjeździe za granicę mimo dostępności atrakcyjnej pracy i atrakcyjnych
zarobków na Ukrainie.
Niemniej, zapotrzebowanie na pracowników w Polsce, zwłaszcza z określonymi kwalifikacjami, nie może być
już zaspokojone wyłącznie przy pomocy obywateli Ukrainy. Doświadczone w zatrudnieniu pracowników
z Ukrainy agencje dostrzegają trudności w znalezieniu pracowników o określonych umiejętnościach technicznych. Ilustruje to poniższa wypowiedź:
Powodem [sięgania po pracowników z Azji] jest to, że ciężko jest uzyskać wykwalifikowanych pracowników w tym
momencie z Ukrainy, dlatego że można powiedzieć, że kraj ten został wydrenowany, jeśli chodzi o specjalistów.
Też bardzo duża liczba obywateli Ukrainy wyjechała do Polski, do innych krajów Unii Europejskiej, więc to zainteresowanie, mimo że jest duże, to brak specjalistów, szczególnie w branżach tapicerskich na przykład, w branży
odzieżowej. Szwacze, tapicerzy to są zawody, w których na Ukrainie pracowników wykwalifikowanych w takich
zawodach nie ma. Jak wiemy, kraje takie jak Bangladesz, Indie, Nepal może mniej, ale to są kraje, w których tego
typu specjaliści są w bardzo dużej ilości. Szczególnie te branże są nastawione na pracowników z Azji, mimo że ten
proces legalizacji ich zatrudnienia jest dużo dłuższy i bardziej kłopotliwy. […] To są zawody też wykwalifikowane
jak spawacze na przykład, takie prace w przemyśle ciężkim, stoczniowym też na przykład. (AZ_228)
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Ogromna większość pracodawców w Polsce zatrudniająca cudzoziemców opiera się wyłącznie lub niemal wyłącznie na pracownikach z Ukrainy, choć z wypowiedzi wszystkich kategorii rozmówców wynika,
że konieczne może okazać się uruchomienie kanałów rekrutacji z innych krajów, nawet jeśli zasoby na Ukrainie
na chwilę obecną wydają się jeszcze niewyczerpane. Z badania wynika, że trzeba liczyć się z postulatami
pracodawców (bezpośrednich oraz agencji pracy tymczasowej) kierowanymi do polskich władz odnośnie
do usprawnienia procedur związanych z zatrudnianiem cudzoziemców z innych krajów niż te objęte obecnie procedurą uproszczoną. Pracownicy z państw azjatyckich (najczęściej wymienianych jako potencjalne
kierunki rekrutacji) nie są objęci systemem oświadczeń, a i system zezwoleń na pracę sezonową prawdopodobnie nie jest atrakcyjny dla pracodawców liczących na uzupełnienie braków kadrowych właśnie przy
pomocy pracowników z określonymi kwalifikacjami spoza Europy. O potrzebie sięgania po pracowników
przede wszystkim z Azji i jednocześnie usprawnienia procedur dopuszczania ich do rynku pracy w Polsce
mówili głównie przedstawiciele agencji zatrudnienia:
[...] moim zdaniem byłoby fajne, gdyby była prostsza procedura uzyskiwania wiz dla pracowników z Azji.
Dlatego, że ci z Azji będą stanowić coraz większą grupę pracowników u nas. Oni są fajni dlatego, że nie przyjadą
do pracy krócej niż na rok. To też oznacza, że nie każdy pracodawca ich zatrudni. Ale jeśli ktoś ma […] stabilną
produkcję przez cały rok, to jest bardzo fajna perspektywa. W Azji jest nadpodaż pracowników, bardzo chętnie
przyjadą do pracy w Unii Europejskiej, również w Polsce. Mogą być zatrudnieni legalnie w pracy tymczasowej.
Bardzo długo trwa procedura uzyskania dla nich wiz, ilość dokumentów, które trzeba zgromadzić, żeby on
dostał wizę, która umożliwi mu przyjazd, jest bardzo duża. Ale to wymaga takiego spojrzenia ponadresortowego, którego w Polsce nigdy nie było i go nie ma. Czyli nie widzi się problemu albo jak się go widzi, to
tylko na poziomie deklaracyjnym, bo potem już nie widać sposobu jego rozwiązania. Ja bym powiedział, że to
bardzo jest potrzebne polskiemu rynkowi pracy, bo to są bardzo dobrzy pracownicy, bardzo zdyscyplinowani,
nierzadko posiadający większe manualne zdolności i wszyscy mają basic English. […] I to moim zdaniem jest
perspektywa dla rynku pracy, bo nie wiadomo, co się wydarzy w relacjach między Polską a Ukrainą, i czy rząd
ukraiński w ramach retorsji nie spowoduje trudności. […] Ważne jest to również, że w dużych miastach na
Ukrainie zarabia się już tyle co w Polsce, mimo że minimalna [płaca] to jest 3200 hrywien, czyli 450 zł, czyli
100 euro. Ale w dużych miastach na Ukrainie spawacz zarobi tyle samo co w Polsce. (AZ_156)
Choć z pozoru dla pracodawców obywatelstwo pracowników nie ma znaczenia, a liczy się ich dostępność
i ich doświadczenie zawodowe oraz szybka akomodacja do polskich warunków na rynku pracy czy względnie nieskomplikowane procedury ich zatrudniania, to w rzeczywistości niebudzącą zastrzeżeń otwartość
na pracowników z zagranicy widać przede wszystkim w odniesieniu do pracowników z Ukrainy i Białorusi.
Na rynku pracy funkcjonują podmioty zatrudniające również Mołdawian czy – rzadziej – Gruzinów. Zwykle
ten kierunek rekrutacji pracowników wynika z posiadania obywateli tych państw w sieciach społecznych
pracodawców lub przedstawicieli agencji zatrudnienia. Łatwość przemieszczania się między Ukrainą czy
Białorusią a Polską jest wskazywana jako czynnik sprzyjający preferencjom pracodawców wobec obywateli
tych państw. W wypadku bardziej odległych krajów pochodzenia pracowników mogą pojawiać się obawy,
jak wynika z wypowiedzi niektórych przedstawicieli agencji zatrudnienia:
Ja bym się chętnie zainteresował rynkiem gruzińskim, ale tam się już pojawiają koszty. […] Z pracownikami
z Gruzji jest już problem – mają do domu daleko. To już są koszty – koszty sprowadzenia, koszty ewentualnego powrotu, oddelegowania ich z powrotem. Co będzie, jak sprowadzę Gruzinów i oni się nie będą
nadawać do pracy – np. spawaczy? […] Jeśli taki obywatel Gruzji zacznie się gdzieś na granicach pojawiać,
to będzie informacja zwrotna do nas i Straż Graniczna – zresztą odwiedza nas regularnie – będzie szukać
i pytać „a dlaczego on się znalazł w Polsce”, „jak to się stało, że on przyjechał”. To już jest kłopot. (AZ_101)
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Strategie migracyjne obywateli Gruzji i łączenie ich z nadużywaniem tzw. legalnych kanałów migracji
(zob. Szulecka 2016b) są jednym z zagadnień, które należy wziąć pod uwagę w ramach oceny potencjału Gruzji
jako kraju wysyłającego pracowników do Polski, szczególnie w ramach procedury, która jest względnie liberalna.
Rozmówcy, którzy mieli doświadczenia w pozyskiwaniu pracowników z Gruzji lub ich zatrudnianiu (zwykle jednak znacznie mniej liczne niż doświadczenia z zatrudnianiem pracowników z Ukrainy), wyrażali raczej – ale nie
wyłącznie – negatywne opinie na temat ich zaangażowania w pracę. Kilkukrotnie powtarzanym przykładem
była niechęć pracowników z Gruzji do porządkowania swojego miejsca pracy po zakończeniu zadań. Część
właścicieli agencji pracy tymczasowej przyznała, że po różnych próbach zatrudniania pracowników ze wszystkich krajów objętych procedurą uproszczoną m.in. z powodu wspomnianego niskiego zaangażowania w pracę
obywateli Gruzji ograniczyli swoje kanały rekrutacji do Ukrainy, a rzadziej Białorusi i Mołdawii.
Przedstawicielka jednej z agencji zatrudnienia podzieliła się wnioskiem, że choć zgłaszają się do ich biura
obywatele Gruzji, agencja niechętnie podejmuje z nimi współpracę z dwóch powodów. Pierwszym może
być niespełnianie oczekiwań pracodawców (choć jest ono równie prawdopodobne również w wypadku
pracowników z innych krajów). Drugim są większe trudności związane z kwestiami proceduralnymi,
m.in. uzyskiwaniem wiz przez obywateli Gruzji czy skutkami pozostania w Polsce mimo ustania przyczyn
(tu: pracy na rzecz danego pracodawcy), dla których cudzoziemiec uzyskał dokumenty uprawniające do
wjazdu i pobytu. Dla części pracodawców ta ostatnia sytuacja może oznaczać kontakty ze strony służb
kontrolnych z uwagi na fakt, że cudzoziemcy powołują się na pracę w Polsce na rzecz danego pracodawcy
w sytuacjach kontroli granicznej czy podczas kontroli legalności pobytu. To determinuje decyzje agencji
pośredniczących w zatrudnianiu cudzoziemców:
Gruzini zgłaszali się. (…) Oni nie chcą pracować. Niestety. Dlatego nie bierzemy. [Są] Osobliwi troszeczkę.
Ale nie biorą ofert, które macie? Skąd takie wnioski? Później po prostu w pracy nam zgłaszają, że niestety:
„proszę zabrać tego pracownika i wymienić”, na przykład. To po co nam taki kłopot? Więc na samym początku
dziękujemy. Teraz w związku z tym, jakie kłopoty mamy z tymi dokumentami, więc o wiele łatwiej nam wziąć
10 Ukraińców, a nie jednego niechętnego do pracy Gruzina. (AZ_176)
W sytuacji, gdy zasób pracowników z krajów objętych systemem oświadczeń wydaje się niewystarczający
lub z jakichś powodów nie pozwala na zaspokojenie potrzeb kadrowych, część pracodawców bezpośrednich
oraz agencji zatrudnienia albo już zdecydowała się sięgnąć po siłę roboczą z krajów azjatyckich, albo ma
takie plany do zrealizowania w krótkiej perspektywie czasowej. Uczestnicy badania najczęściej wskazywali Nepal jako kraj, w którym pozyskiwani są pożądani na polskim rynku pracy pracownicy cudzoziemscy.
Zdecydowanie rzadziej pojawiały się w tym kontekście nazwy innych krajów azjatyckich, w tym Chin,
Wietnamu, Bangladeszu, Indii, Pakistanu. W pojedynczych przypadkach pracodawcy wskazywali też kraje
zaliczane do szeroko rozumianego „Wschodu”, takie jak Tadżykistan czy Azerbejdżan. Proces zatrudniania
pracowników z tych krajów jest jednak bardziej wymagający niż wypadku procedury uproszczonej, gdyż
pracownicy ci potrzebują zezwoleń na pracę.
Respondenci reprezentujący agencje zatrudnienia zaangażowane w rekrutację pracowników z Nepalu wskazywali na pozytywne doświadczenia polskich pracodawców z ich zatrudnianiem. Co ciekawe, w rekrutację tę
angażowały się często mniejsze podmioty, podczas gdy duże agencje wciąż czerpały jeszcze z zasobów pracowników na Ukrainie. Jeśli próby pozyskiwania pracowników z Nepalu i ich zatrudniania wypadały pomyślnie,
podmioty te decydowały się na dalsze korzystanie z tego kanału rekrutacji. Warto dodać, że rosnące zainteresowanie pracą w Polsce wśród obywateli państw azjatyckich nie jest efektem wyłącznie dużej aktywności
polskich podmiotów zatrudniających czy rekrutujących pracowników z zagranicy czy ekspansji ich działalności
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poza kontynent europejski. Determinuje to również aktywność agencji pośredniczących w krajach pochodzenia migrantów. A w dobie internetu i dostępności informacji o podmiotach poszukujących pracowników
z zagranicy, gotowych też wesprzeć proces legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców, nawiązanie kontaktu
pomiędzy pośrednikami nie stanowi żadnego problemu. Trudniej jest znaleźć pracowników o odpowiednich
kwalifikacjach. Ale samo znalezienie partnerów nie jest problematyczne, gdyż oni często zgłaszają się sami i są
otwarci na nawiązywanie współpracy nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach europejskich.
Zdarza się jednak, że pracownicy z Azji nie docierają do pracodawców lub szybko porzucają miejsca pracy.
Ma to również związek z działaniem pośredników, w innych krajach docelowych na terenie Unii Europejskiej.
Jeden z ekspertów przyznał podczas wywiadów, że z jego doświadczeń wynikają dwie kwestie, jeśli chodzi
o pozyskiwanie pracowników z Azji, przede wszystkim z Nepalu. Pierwsza to relatywnie długi czas uzyskiwania dokumentów pozwalających na podjęcie pracy w Polsce przez obywateli tego kraju, a przede wszystkim
na uzyskanie dokumentu uprawniającego do wjazdu. Druga to względnie wysoki udział pracowników, którzy
porzucają prace w Polsce i zachęceni ofertą pośredników np. w Portugalii decydują się na wyjazd tam.
Decyzje te mogą mieć jednak bardzo negatywne konsekwencje, o czym świadczy poniższa wypowiedź:
W przypadku Nepalczyków wiemy skądinąd, że oni z Polski uciekają do Portugalii – to jest ich kierunek.
Zostaną poinformowane służby graniczne polskie i portugalskie o fakcie ucieczki i o tym, że nielegalnie przebywa na terenie Portugalii. […] Na 10 to 6 ucieka, a 4 zostaje. […] [Pośrednicy] Informują go [cudzoziemca]:
„popracujesz miesiąc w Polsce, pojedziesz do Portugalii”. To są pośrednicy Nepalczycy, Polacy? Nepalczycy,
Hindusi. Nie Polacy. […] Oni wyszukują. Oni biorą od nich pieniądze, biorą pieniądze od osoby, która chce
je [tych pracowników] sprowadzić. To tak mniej więcej wygląda. Zdarza się czasami, że Nepalczycy, którzy
uciekli do Portugalii, z podkulonym ogonem chcą wrócić. Tam na miejscu jest inna praca, są wykorzystywani
albo w ogóle nie ma dla nich pracy. Chcą wrócić i wracają? To jest to ryzyko, że jeżeli ja im pozwolę wrócić do
siebie i nie poniosą żadnych konsekwencji, to jaki to jest sygnał dla pozostałych? „Nic się nie stanie, pojedź
i sprawdź – wrócisz to okej, nie wrócisz to okej” […] Skoro tak uciekają, to nadal jest zapotrzebowanie na
nich? A kogo sprowadzać? Jak Ukraina nam się skończyła. (IN_ 252)
Dla pracodawców ucieczki pracowników z krajów azjatyckich oznaczają konieczność zainicjowania działań w kierunku wszczęcia odpowiednich procedur administracyjnych, tj. unieważnienia wizy czy uchylenia
zezwolenia na pracę. Przy tym konieczne jest też podjęcie działań w celu pozyskania pracowników, którzy
zapełnią wakaty. Wszystko to znowu wiąże się z nakładami i czasowymi, i finansowymi. Dla pracowników
konsekwencje ucieczek mogą mieć z kolei postać znalezienia się w niekorzystnym położeniu z uwagi na nielegalne wykonywanie pracy w innym kraju Unii Europejskiej, jak również w postaci utraty prawa do pobytu
w Polsce czy UE i możliwości ponownego wjazdu w dłuższym okresie.
Z opinii przedstawicieli agencji zatrudnienia wynika jednak, że jeśli obywatele Nepalu podejmą pracę i mają
potrzebne umiejętności, są doceniani przez polskich pracodawców. Fakt, że nie są objęci procedurą uproszczoną i pracują na podstawie zezwoleń na pracę, a więc w dłuższym okresie niż dopuszczalny okres pracy
na podstawie oświadczeń, również jest korzystny dla pracodawców. Jednak nie dotyczy to każdej branży.
Jeden z przedstawicieli agencji zatrudnienia przyznał, że nie wszyscy pracodawcy mają możliwość oczekiwania na zezwolenia na pracę, by zaspokoić swoje potrzeby kadrowe:
Jeżeli to są proste prace, produkcyjne w branży na przykład spożywczej, to nikt nie będzie czekał 4–5 miesięcy na jakąś grupę Nepalczyków, bo możliwe, że nagle produkcja mu spadnie albo to jest sezon, więc oni
popracują 3–4 miesiące i pracodawca nie ma za bardzo co z nimi zrobić. (AZ_228)
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Dlatego też ważne jest, jak przebiega obsługa poszczególnych procedur w urzędach i które państwa mogą
być potencjalnie objęte jakąś formą ułatwień, m.in. procedurą uproszczoną. Jak dosadnie podsumowywali
to pośrednicy czy przedstawiciele agencji zatrudnienia, dla wielu pracodawców, nie ma znaczenia pochodzenie, ważne jest, aby był tylko pracownik (AZ_121). Nie tyle zawiłość procedury, ile czas potrzebny na
jej przeprowadzenie ma kluczowe znaczenie. A skoro procedury różnią się w zależności od krajów pochodzenia i największe uproszczenia dotyczą obywateli sześciu państw, można się spodziewać, że wciąż to
właśnie obywatele tych państw będą przede wszystkim brani pod uwagę. Nawet, jeśli w jakimś stopniu braki
kadrowe da się zaspokoić pracownikami z Azji, wciąż będzie to tylko ułamek cudzoziemskiej siły roboczej
w Polsce. Chociażby z uwagi na czas potrzebny na ich sprowadzenie i zatrudnienie:
A jeżeli to będzie trwało jak teraz, po 3–4 miesiące samo wyrobienie zezwolenia, później jeszcze około
miesiąca albo nawet dłużej wyrobienie samej wizy, to oczywiście, lepiej wtedy zapłacić 30 złotych, dostać
oświadczenie i zatrudnić obywatela Ukrainy niż czekać 4–5 miesięcy, a może nawet dłużej, na obywatela
innych krajów. (AZ_133)
Dla pracodawców bezpośrednich, ale i agencji zatrudnienia, które oferują dodatkowe świadczenia, ważne są
– poza procedurami – również potencjalne bariery językowe i kulturowe. Przykładowo, istotnym czynnikiem
kształtującym pozytywny wizerunek Nepalczyków jako cudzoziemskich pracowników w Polsce bywa ich
zaangażowanie nie tylko w pracę, ale i w uczenie się języka polskiego:
Pracownicy z Nepalu uczeni są polskiego, dostają słówka od agencji lub od zakładów, żeby znali podstawowe
słownictwo. Chętnie się uczą. Sami chcą się uczyć polskiego. Uczą się w pracy. Czekają na badania i zanim
je przejdą, to wtedy się uczą. Głównie po angielsku można się z nimi komunikować. (AZ_100)
Pojawiały się jednak głosy, że znajomość języka angielskiego wśród pracowników z Azji jest powierzchowna
i wcale nie taka częsta. Argumenty przemawiające za brakiem bariery językowej z uwagi na powszechną
znajomość angielskiego zarówno wśród pracodawców, jak i pracowników z Azji, należy więc traktować
z ostrożnością. Podkreślał to jeden z rozmówców reprezentujący agencję zatrudnienia:
(…) że pracownicy z Azji – tu naprawdę dochodzi bariera kulturowa – to jest raz. Dwa – dochodzi olbrzymia
bariera językowa, dlatego że jedna na ileś osób jest w stanie rozmawiać w języku angielskim, ten angielski
jest bardziej… Wiemy, jak mówią Hindusi po angielsku. To jest właśnie ten poziom komunikacji, dosyć trudny
dla osób, które bardzo biegle nie władają językiem angielskim. To jest kwestia przetłumaczenia dokumentów
wszystkich na produkcji na język zrozumiały dla tych pracowników, więc to musi być język albo bangijski,
nepalski albo hindi. To są też olbrzymie koszty, bo znacznie trudniej jest znaleźć tłumacza takiego. Znaczy
może nie jest trudno, ale koszt jest dużo wyższy niż chociażby tłumacza języka rosyjskiego czy ukraińskiego.
(AZ_228)
Z opinii wskazujących na powierzchowną znajomość języka angielskiego wśród obywateli Indii czy Nepalu
wynikały też potencjalne trudności adaptacyjne, z którymi zasadniczo nie mają problemu obywatele Ukrainy:
Uważam, że rynek ukraiński jest rynkiem, na którym spokojnie można jeszcze parę lat popracować.
Natomiast biorąc pracowników dalej ze Wschodu czy z Azji, musimy być przygotowani na to, że to będą
pracownicy, którzy mają inne przyzwyczajenia, mentalność, mówią językiem, którego my nie rozumiemy.
Rzekomo mówią po angielsku, ale angielski nie jest ani ich, ani naszym językiem ojczystym. Mają oni inne
podejście do życia, może inne priorytety. Trzeba zupełnie inaczej przygotować się do pracy z takimi ludźmi.
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[…] Zresztą, jeśli już miałbym w tym kierunku przesuwać to bardziej bym się przesunął do Wietnamu niż do
Nepalu czy Pakistanu. Mimo wszystko uważam, że np. z Wietnamczykami mamy inne doświadczenia – oni
są w Polsce obecni, jest się do czego odwołać. My tych ludzi trochę znamy, wiemy, jak adaptują się do pracy
w Polsce, jak się asymilują. Nie jest to bez znaczenia. (AZ_101)
W kontekście barier językowych warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że choć dla większości Ukraińców
nauka polskiego nie stanowi ogromnego wyzwania, zdarza się, że nie poświęcają temu w ogóle uwagi, ale też
nie mają ku temu wielu okazji. Zwłaszcza, jeśli ich miejsce pracy zdominowane jest przez innych obywateli
Ukrainy, a życie poza pracą również toczy się wśród rodaków. Istotne jest również to, że na niektórych
stanowiskach pracy nie ma właściwie czasu na naukę języka. Względna biegłość w posługiwaniu się nim
wymagana jest już na etapie podejmowania przez cudzoziemca pracy. Chodzi zwłaszcza o pracę zespołową, ale polegającą na wykonywaniu określonych, zróżnicowanych zadań. Na przykład w kuchni sprawna
komunikacja jest niezbędnym elementem, dlatego też kucharze, na których zapotrzebowanie wciąż rośnie,
mimo doświadczenia i potwierdzonych kwalifikacji nie mogą często dostać pracy zgodnej ze swoimi kompetencjami, jeśli przeszkodą jest brak dobrej znajomości języka, który jest używany przez pozostały personel
kuchni. Chodzi też o zawody, których praktykowanie od razu wymaga dobrej znajomości języka polskiego.
Przykładem są takie zawody jak lekarz, pielęgniarka, psycholog. Jedna z rozmówczyń reprezentujących
urząd pracy wspomniała o przypadku obywatela Ukrainy,
który szukał pracy. Tak się rozglądał po rynku pracy. Był z wykształcenia lekarzem, a szukał pracy jako
kierowca C+E. Zaczęliśmy rozmawiać o nostryfikacji dyplomu, ale powiedział, że trudno jest mu przestawić
się na język, zwłaszcza medyczny. Robił egzaminy językowe, ale nie udało mu się ich zdać. (UP_99)
Pod uwagę warto też wziąć inne kompetencje pracowników cudzoziemskich, wpisujące się zasadniczo
w zakres kompetencji kulturowych i społecznych, a nie wyłącznie językowych. Pracownicy cudzoziemscy
nierzadko w krajach pochodzenia wykonywali prace wymagające kwalifikacji, ale wykorzystanie tych kwalifikacji w Polsce może być problematyczne. Dwa skrajne przykłady to zawód księgowego i spawacza. W tym
pierwszym wypadku podjęcie pracy w Polsce w charakterze księgowego wymagałoby poznania m.in. całego
systemu podatkowego w Polsce, systemu instytucjonalnego i innych zasad determinujących organizację
pracy w tym zawodzie. Wszystko to niewątpliwie wymaga kompetencji językowych. Można się spodziewać
(i potwierdza to badanie jakościowe), że księgowe czy urzędniczki z Ukrainy prędzej zdecydują się na pracę
w Polsce przy sprzątaniu czy na produkcji niż na potwierdzenie swoich kompetencji zawodowych w polskich
warunkach. Jest to bowiem proces i czasochłonny, i kosztowny. W wypadku spawaczy bariera językowa
może mieć mniejsze znaczenie. Ważny jest jednak poziom umiejętności. Wobec ogromnego zapotrzebowania na osoby praktykujące ten zawód pracodawcy gotowi są doszkalać pracowników cudzoziemskich,
umożliwiać im zdobycie lub potwierdzenie uprawnień. Najczęściej bowiem okazuje się, że nawet w wypadku
specjalistów przygotowanie ich do wykonywania zadań w Polsce jest niezbędne.

WARUNKI I ATRAKCYJNOŚĆ PRACY W POLSCE
Czas pracy pracowników cudzoziemskich korzystających z procedury uproszczonej, jak wynika z opinii
większości pracodawców, jest dłuższy niż w wypadku pracowników polskich. Ma to związek z kilkoma kwestiami. Pierwsza dotyczy charakteru przyjazdów migrantów ekonomicznych. Jeśli cudzoziemcy przyjeżdżają
do Polski indywidualnie i są nastawieni wyłącznie na pracę, nie interesuje ich budowanie relacji społecznych, zdobywanie nowych umiejętności – skupieni są jedynie na zarabianiu. Starają się poświęcić na pracę
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możliwie jak najwięcej czasu, zwłaszcza jeśli okres dozwolonego lub zaplanowanego pobytu w Polsce jest
ograniczony (co może wynikać m.in. z okresu ważności wizy lub prywatnych planów migrantów). W pewnym
sensie takie podejście do czasu pracy odpowiada pracodawcom. Może to bowiem oznaczać mniejsze koszty
związane z zatrudnianiem pracowników. Trzeba jednak wziąć pod uwagę efektywność pracowników wykonujących pracę w wymiarze znacznie wykraczającym poza ustawowe przeciętne 40 godzin tygodniowo
w wypadku pełnego etatu.
Z perspektywy pracodawcy kluczowe jest, by pracownik wykonał jak najwięcej pracy w jak najkrótszym
czasie. Zarówno pracodawcy, jak i przedstawiciele służb kontrolnych zwracali uwagę, że żadna praca nie
może być wykonywana non-stop, każdy pracownik potrzebuje regeneracji, odpoczynku. I nie chodzi wyłącznie o efektywność, ale też o bezpieczeństwo pracy. Pracownicy z kolei są świadomi, że ich wynagrodzenie
zależy od przepracowanych godzin. Jeśli efekty pracy nie są na bieżąco kontrolowane, pracownicy mogą
czasem celowo wykazywać mniejszą efektywność, tylko po to, by ostatecznie rozliczyć jak największą liczbę
przepracowanych godzin. Przykładem w tym zakresie podzieliła się jedna z rozmówczyń pośrednicząca
w zatrudnianiu cudzoziemców. Stwierdziła, że cudzoziemcy, zwłaszcza jeśli pracują na podstawie umów
zleceń, najczęściej stosowanych przez agencje pracy tymczasowej:
Chcą więcej [pracować], ale ja uważam, że z niewolnika nie ma pracownika. Każdy musi odpocząć. Takie
miałam zdarzenia, że wymuszali od pracodawcy, szczególnie nad morzem, chowali się po kątach, ale oni nie
pójdą do domu, bo oni chcą godziny. […] Uważam, że 220 to jest max przy pracach fizycznych, na przykład
przy mięsie. Więcej nie dasz rady. To są takie warunki atmosferyczne, że więcej nie dasz rady. Oni by chcieli
10 godzin, 12, ale wtedy ten pracownik nie jest już wtedy na tyle produktywny. (AZ_121)
Kwestię czasu pracy należy również wziąć pod uwagę, jeśli wynagrodzenia osiągane przez pracowników
cudzoziemskich w Polsce porównywane są z wynagrodzeniami możliwymi do osiągniecia w różnych krajach Europy. Część rozmówców wskazywała, że limit godzin, który obowiązuje chociażby przy umowie
o pracę w Polsce (możliwa jest praca w nadgodzinach, ale wiąże się z tym specjalne rozliczanie nadgodzin
lub odbieranie przez pracowników czasu wolnego w zamian za przepracowane nadgodziny), jest przestrzegany w innych krajach. Oznacza to, że choć kwota bazowa wynagrodzenia za pracę jest atrakcyjna
w innych krajach, nie zawsze możliwe jest wykonywanie pracy ponad wyznaczony limit. Dla części pracodawców i przedstawicieli agencji zatrudnienia przekonanie o pilnowaniu czasu pracy w krajach bardziej
atrakcyjnych pod względem zarobków jest o tyle pocieszające, że w zestawieniu z możliwością podejmowania w Polsce pracy na podstawie umowy zlecenia i w związku z tym brakiem limitów odnośnie do
czasu pracy, Polska może się jawić cudzoziemcom jako preferowany kraj imigracji zarobkowej. Zdaniem
niektórych rozmówców, ten sposób myślenia może powstrzymywać obywateli Ukrainy przed wyjazdami
do pracy w Niemczech, Austrii czy Czechach. Praca w Polsce na podstawie umowy cywilnoprawnej
w wymiarze co najmniej 200 godzin miesięcznie może przynieść zarobki porównywalne z tymi uzyskiwanymi np. w Czechach, gdzie koszty życia są wyższe.
Jak wynika z doświadczeń kontrolnych, nie jest wykluczone, że cudzoziemcy (ale i Polacy) pracują również
w większym wymiarze niż przewidywany dla umów o pracę. Występuje to zwłaszcza w zakładach produkcyjnych. Przy tym tylko część nadgodzin rozliczana jest prawidłowo. Służby kontrolne dowiadują się o tym
jednak dopiero, gdy pracownicy skarżą się na niewypłacanie części wynagrodzeń (lub całości). W trakcie
kontroli zwykle dokumentacja wskazuje na przestrzeganie zarówno limitów godzin, jak i odpowiednie rejestrowanie przepracowanych godzin. Dość obrazowo sytuację tę opisał jeden z inspektorów pracy:
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W 50% są te nadgodziny opłacane i są wynagrodzenia naliczane itd. Natomiast w 50% są, jak my mówimy
kolokwialnie, same bałwanki, czyli 8, 8, 8 od poniedziałku do piątku. Taka jest ewidencja czasu pracy przedstawiana, podpisana przez tego pracownika. Wszystko. […] Obydwie strony są zainteresowane. Dokładnie.
Gdzieś pod stołem jest inna lista. Tamto jest na konto, to dostaje do ręki. Tak to wygląda. Zresztą wśród
Polaków jest tak samo. (IP_88)
Niezależnie od porównań z innymi krajami UE, które potencjalnie mogą przyciągać pracowników z Ukrainy,
warto podkreślić opłacalność pracy w Polsce. Jest ona widoczna dopiero, gdy szczegółowo analizowane
są warunki życia w krajach pochodzenia. Dla przykładu, nawet trzymiesięczna intensywna praca w Polsce,
bez dni wolnych, może dać pracownikowi taki zarobek, który pozwala na półroczne utrzymanie siebie
i nierzadko też rodziny na Ukrainie. Wbrew powszechnym opiniom, że polski rynek pracy jest tylko przystankiem w drodze na rynki zachodnie, warunki pracy oferowane w Polsce w połączeniu z oczekiwaniami
pracowników cudzoziemskich (oraz ich preferencjami dotyczącymi wzorców migracji), czyli zarówno miejsca
pracy w Polsce, jak i ogólny klimat społeczny mogą stanowić zachętę do zatrzymania się w Polsce na dłużej.
Dotyczy to szczególnie pracowników z Ukrainy, dla których ogromne znaczenie w podejmowaniu decyzji
o wyjazdach do pracy za granicą ma bliskość geograficzna (przekładająca się na możliwość podróżowania
między krajem pochodzenia a krajem imigracji) oraz kulturowa i językowa.
Względna łatwość legalizacji pracy w Polsce też nie pozostaje bez znaczenia. I w tym względzie dotychczas
niebagatelną rolę odrywała procedura uproszczona. Trzeba się jednak liczyć z tym, że w obliczu braków
kadrowych ułatwienia będą wprowadzane też w innych krajach, najprawdopodobniej w odniesieniu do
wybranych zawodów, więc ten ostatni argument może działać na pracowników cudzoziemskich w mniejszym stopniu niż kwestie społeczno-geograficzne. Nadal bowiem poszczególne kraje UE są dość dobrze
skomunikowane, więc większy dystans geograficzny nie będzie stanowił aż tak dużego problemu, jeśli tylko
w bardziej oddalonych od Ukrainy krajach pracownicy ukraińscy będą mogli pracować legalnie.
Jeśli chodzi o kwestie płacowe, Polska pozostaje na odległym miejscu na tle innych państw UE. Jak wynika
z badania jednak, zdaniem zwłaszcza części przedstawicieli agencji zatrudnienia, w krajach, w których
warunki płacowe są znacznie lepsze, zdecydowanie wyższe są również oczekiwania, a tym samym cięższe
warunki pracy. Choć zdania na ten temat są podzielone. Wiele zależeć może w tej kwestii od możliwości
legalnego wykonywania pracy i, co oczywiste, od charakteru pracy. A z kolei to, czy praca podejmowana jest
legalnie czy nie, może determinować stawki. Jak podsumował jeden z przedstawicieli agencji zatrudnienia:
Jak Ukrainiec jedzie do Niemiec, to on nie zarabia tak jak Polak, te 10 euro, tylko on dostaje 5 albo 6 euro.
To nie jest tak, że oni jadą i większe zarobki. (AZ_121)
Część pracowników cudzoziemskich ma doświadczenia z pracy w innych krajach i nie zawsze są one pozytywne – obiecywane wysokie zarobki bywają znacznie mniejsze. Przedstawiciel jednej z agencji zatrudnienia
przyznał, że praca na Zachodzie kusi pracowników przyjeżdzających do polskich pracodawców na podstawie
oświadczeń:
To duży problem. Wysyłamy oświadczenie na Ukrainę, pracownik robi wizę i nie przyjeżdża. Czy pracownik
pracuje u nas 1-2 miesiące, a przez ten czas znajdzie pracę w Niemczech czy jedzie gdzieś dalej na Zachód.
Ostrzegam ich, że tam będzie praca nielegalna. Ale oni nie chcą słyszeć. Nadal jadą. Są tacy pracownicy,
którzy wracają z powrotem. Im tam obiecują pewną pensję, ale płacili mniej. (AZ_111)
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Potwierdzeniem zainteresowania pracą w Polsce, mimo oferowania na polskim rynku pracy niższych stawek niż w innych krajach UE, mogą być konsekwencje wprowadzenia możliwości podróżowania do krajów
UE bez wiz, pod warunkiem posiadania paszportów biometrycznych przez obywateli Ukrainy. O ile przed
wprowadzeniem ruchu bezwizowego pracodawcy obawiali się, że obywatele Ukrainy z paszportami biometrycznymi będą od razu zmierzać na Zachód bądź do Czech i podejmować tam pracę, nawet nielegalnie,
o tyle po 11 czerwca 2017 roku (czyli dacie wejścia w życie umowy o ruchu bezwizowym) obawy te znacznie
się zmniejszyły. Oczywiście jakaś część pracowników tak robiła. Ale jak się okazało, posiadacze paszportów
biometrycznych równie chętnie wykorzystywali je do tego, by się udać do Polski w celu znalezienia pracy,
którą mogli zalegalizować, a niekoniecznie do tego, by niezwłocznie podjąć pracę na Zachodzie. Jak wynika
z pojedynczych doświadczeń pracodawców (bezpośrednich i agencji zatrudnienia), niektórzy pracownicy
wykorzystywali paszporty biometryczne, by dotrzeć do innych krajów UE i tam „rozejrzeć się za pracą”.
Jeden z przedstawicieli agencji zatrudnienia ocenił tę sytuację następująco:
Agencja zatrudnia tych, którzy przyjeżdżają rozeznać rynek na paszportach biometrycznych. Ale to rozwala
rynek. Wcześniej pracownik był na 5-6 miesięcy, teraz jest na 2. Jest strasznie duża rotacja przez to i jeszcze
więcej oświadczeń (AZ_100)
Część kontynuowała to rozpoznanie już na rynku polskim, gdzie zapotrzebowanie na pracowników cudzoziemskich było tak duże, że pracodawcy decydowali się na rejestrację oświadczeń, nawet jeśli dozwolony
czas wykonywania pracy w kontekście dozwolonego okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego był
krótszy niż preferowane sześć miesięcy. W wypadku wzajemnego zainteresowania kontynowaniem współpracy pracodawcy (zwłaszcza agencje) byli gotowi wspierać migrantów również w legalizacji pobytu, czyli
uzyskiwaniu wiz lub zezwoleń na pobyt. Choć stanowiło to komplikację, w obliczu braków kadrowych sam
fakt, że pracownik już był na miejscu i można było sprawdzić jego umiejętności, miał ogromne znaczenie.
Obecność takich pracowników oznacza bowiem mniejsze nakłady ponoszone na rekrutację.

OPINIE NA TEMAT PROCEDUR ZWIĄZANYCH Z ZATRUDNIANIEM CUDZOZIEMCÓW
I ICH ZMIAN
Z perspektywy pracodawców (pośrednich i bezpośrednich) poza czasem potrzebnym na procedury ważna
jest relatywna łatwość zatrudnienia cudzoziemców. A składają się na nią czytelne zasady, z góry określone
wymagania formalne i bezproblemowość procedur administracyjnych. W odniesieniu do tego ostatniego
elementu doświadczenia pracodawców były jednak zróżnicowane. Część pracodawców bardzo chwaliła
obsługę procedur w urzędach, z którymi mieli do czynienia. Ale zwykle pracodawcy ci mieli świadomość,
że sprawna obsługa ich wniosków wynika z faktu, że są już znani pracownikom urzędów, ich deklaracje
nie wzbudzają zastrzeżeń. Pracownicy urzędów czasem sami przekazywali z wyprzedzeniem informację
o planowanych zmianach, zachęcali do danej formy rejestracji oświadczeń (np. elektronicznej), by wspomóc
pracodawców. Kwestia wzajemnego zaufania oparta na przekonaniu, że obydwie strony działają w granicach
prawa, by osiągnąć cel zgodny z duchem przepisów, była szczególnie wyraźna w miejscowościach, w których
rynek pracodawców pozyskujących pracowników cudzoziemskich był względnie rozpoznany. Tam łatwiej
było zweryfikować, czy pracodawcy rzeczywiście mają możliwość zatrudnienia, czy nowo pojawiające się
podmioty rejestrują deklaracje dla pozoru, czy rzeczywiście planują działalność i potrzebują pracowników.
W urzędach obciążonych rejestracją oświadczeń i zaostrzających swoją politykę weryfikacji zamiarów pracodawców kwestia załatwiania spraw urzędowych nie jawiła się już jako bezproblemowa. Najczęściej jednak
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wszelkie wymogi, jeśli tylko były jasno komunikowane i względnie stałe, a dodatkowo wynikały z określonych norm prawnych, były przez pracodawców akceptowane jako nieodzowny element polityki kontroli
dostępu do rynku pracy w Polsce. Z brakiem akceptacji spotykał się jednak czas obsługi tych procedur,
zwłaszcza od 2016 roku, kiedy nawet procedura rejestracji oświadczeń stała się mniej elastyczna z uwagi na
czas rejestracji oświadczeń wydłużony nawet do 10 dni. Z dużą dezaprobatą niektórzy pracodawcy wypowiadali się też o chaosie informacyjnym.
Zrozumienie dla przewlekłości procedur, któremu jednak towarzyszy duże zniecierpliwienie, jest tym bardziej prawdopodobne, im więcej doświadczeń mają pracodawcy (lub agencje zatrudnienia) oraz im bardziej
są przekonani, że urzędnikom mimo wielu trudności zależy na możliwie sprawnej obsłudze procedur. Trudno
jednak zrozumieć pracownikom cudzoziemskim różnice w długości postępowań, jeśli rozpatrywane w urzędach sprawy wydają się z pozoru niemal identyczne. Może to być powodem braku zaufania do pośredników
czy agencji zatrudnienia, które wspierają pracodawców i pracowników w procedurach legalizacyjnych.
Najwięcej zastrzeżeń dotyczyło jednak procedur związanych z legalizacją pobytu i pracy jednocześnie, czyli
uzyskiwaniem zezwoleń na pobyt czasowy. Obrazuje to poniższa wypowiedź:
[…] pracownik nie zawsze jest w stanie zdobyć się na to zrozumienie, kiedy oczekuje on na tę kartę pobytu już
szósty, siódmy, ósmy miesiąc. Na Ukrainie czeka na niego ślub przyjaciela, chrzest dziecka. […] Wyjechać może,
będzie miał problem z powrotem. I te wszystkie komplikacje się pojawiają i on nie bardzo rozumie, dlaczego tak
się dzieje, i przestaje mieć zaufanie nie tylko do urzędu, ale także do nas. Że jesteśmy nieskuteczni, że na pewno
coś kręcimy, bo jak to może tak długo trwać. Najmniej wiarygodni jesteśmy w sytuacji, kiedy obsługujemy kilka
osób z tej samej firmy, oni między sobą się porozumiewają i ktoś już otrzymał […]. (AZ_163)
Z badania jakościowego wynika, że w obliczu rosnącej liczby cudzoziemców, których zatrudnieniem zainteresowani są pracodawcy w Polsce, ale również w związku z różnicującymi się strategiami migracji (m.in.
decyzje o migracji z rodziną, długoterminowej legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce), konieczne jest
usprawnienie obsługi procedur w szczególności w urzędach wojewódzkich. Jak wynikało z wypowiedzi pracodawców, chodzi nie tylko o sprawną obsługę, ale i o pewność informacji przekazywanych pracodawcom
lub w ogóle dostępność takiej informacji. Jeden z pracodawców porównał procedury w urzędzie wojewódzkim z procedurami prowadzonymi w urzędach pracy.
Jak z perspektywy Pani jako pracodawcy powinny wyglądać te procedury związane z zatrudnieniem
cudzoziemców? Procedury są okej. Natomiast powinna być informacja jakaś. Powinna być dostępność
do informacji. To jest słabe. Czyli co np. urzędy mogłyby robić? Powinien być jakiś punkt informacyjny,
który potrafiłby powiedzieć, że w danym przypadku można od początku do końca załatwić w taki i taki sposób. Zezwolenie na pracę w tej chwili jest czarną magią – nie wiem, jak ta sprawa biegnie, dokumenty składa
się na biuro podawcze, nie są sprawdzane i czekamy miesiąc, dwa na jakąkolwiek decyzję. Jeśli składam
oświadczenie, to od razu przy złożeniu jest sprawdzana prawidłowość, czy dokument został prawidłowo
wystawiony, i od razu dostaję informację, że będzie on do odbioru za 10, 15, 20 dni. I wiem, że po tych
kilkunastu dniach mogę oficjalnie zatrudnić pracownika. Natomiast składając potem o zezwolenie o pracę,
ja składam dokumenty i czekam. I nie wiem, czy ten pracownik będzie mógł u mnie pracować, czy nie będzie
mógł, czy dostanie zezwolenie, czy nie dostanie. (PA_152)
Korzystnie w tym kontekście wypadły właśnie urzędy pracy, względem których czasem pojawiały się również opinie, że powinny zajmować się w całości procesami związanymi z dopuszczaniem cudzoziemców do
rynku pracy, a więc również zezwoleniami na pracę. Oczywiście można wprowadzać doraźne rozwiązania,
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które pozwolą w jakiś sposób złagodzić konsekwencje wydłużających się procedur, jak np. umożliwienie
w określonych warunkach wykonywania pracy na podstawie stempla potwierdzającego przyjęcie wniosku
o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Przedłużające się procedury wymagają jednak systemowych
rozwiązań: zwiększenia obsady kadrowej, zapewniania kadrze takich warunków pracy, które będą wiązać
pracowników z danym urzędem (system szkoleń, wynagrodzenia), a także ograniczenia formalności, które
można w jakiś sposób zautomatyzować (np. w sytuacji gdy dostarczane są wielokrotnie te same dane lub
załączniki). Zasadniczo przy pytaniu o procedury i ich obsługę w urzędach, najczęściej wskazywanym elementem wymagającym poprawy był czas rozpatrywania spraw i jakość informacji udzielanych petentom.
Wielu rozmówców miało świadomość, że to nie od urzędników zależy treść i czas wprowadzanych zmian,
uchwalenia rozporządzeń, stworzenia systemów informatycznych, ale że decyzje zapadają na poziomie rządu
czy parlamentu. Celnie więc adresowali część uwag odnośnie do przepisów administracyjnych czy polityki
rynku pracy i polityki imigracyjnej do szeroko rozumianych rządzących, a w urzędnikach widzieli jedynie
możliwie rzetelnych (choć nie zawsze zmotywowanych do pracy i dobrze przygotowanych) wykonawców
uzgodnionych już wcześniej rozwiązań. W odniesieniu do procedury uproszczonej niektórzy rozmówcy
przyznawali ze zrozumieniem, że jeszcze w grudniu urzędnicy nie mieli pełnej wiedzy o nowych przepisach
i sposobach ich wdrażania, ale mimo to starali się być pomocni. Inni klienci urzędów nie wykazywali natomiast tolerancji, utożsamiając urzędników z szeroko rozumianymi władzami państwa, postrzeganymi jako
nieudolne w zarządzaniu procesami napływu pracowników z zagranicy.
Dostrzegane przez pracodawców problemy, choć ujawniły się przy okazji tej zmiany prawa, zdają się mieć
bardziej uniwersalny charakter. Pierwsza kwestia to czas na zapoznanie się z wprowadzanymi regulacjami
(nie tylko na poziomie ogólnym, ale i na poziomie szczegółów, które mogą mieć znaczenie w stosowaniu
prawa) przez urzędników (tu: pracowników urzędów pracy). Brak pełnej informacji i spodziewane opóźnienia
wskutek zmiany procedury oznaczały trudność w prowadzeniu działalności przez podmioty zatrudniające
cudzoziemców, głównie agencje zatrudnienia, ale i pracodawców, których działalność determinowała
konieczność skorzystania z nowego rodzaju zezwolenia (na pracę sezonową) w celu pozyskania pracowników cudzoziemskich. Ilustruje to poniższa wypowiedź przedstawicielki agencji pracy tymczasowej:
Rozumiemy koszty. Natomiast wydaje mi się, że chyba to, co jest najistotniejsze – my do wielu zmian jesteśmy jako branża się w stanie przystosować. Natomiast, jeżeli te zmiany są już wprowadzane, to jest istotne
z naszego punktu widzenia, żeby one były przygotowywane i wdrażane dobrze. Ta zmiana, która zaistniała
od 1 stycznia 2018 roku była wprowadzona w sposób dramatyczny, dlatego że nie tylko my nie wiedzieliśmy,
co mamy robić, ale co było najgorsze – sami urzędnicy nie wiedzieli, co mają robić. Nie był przygotowany
system, nie był sprawdzony ten system. Na dobrą sprawę nie było pewności. My przez pierwsze dni nowego
roku nie byliśmy w stanie w ogóle rejestrować oświadczeń, bo były awarie systemu, nie bardzo wiadomo
było, jak go obsługiwać. (AZ_228)
Jak wynika z badania, zmiany prawa czy praktyk są oczywistym elementem regulacji i pracodawcy bezpośredni czy agencje są świadomi konieczności dostosowywania się do tych zmian. Pracownicy cudzoziemscy
mają zwykle mniejszą wiedzę o takich zmianach, ale z czasem dowiadują się o nich, gdy mają potrzebę uzyskania określonych dokumentów uprawniających do pracy czy pobytu w Polsce. Jeśli zmianom towarzyszy
chaos lub niepewność informacyjna bądź zmiany są częste, nie zawsze zrozumiałe w kontekście procesów
gospodarczych zachodzących w rzeczywistości, akceptacja tych zmian i zgodne z prawem działanie mogą
być problematyczne. I niekoniecznie musi to wynikać ze złej woli pracodawców. Może być efektem niewiedzy, niskiej świadomości prawnej czy sprzecznych komunikatów.
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Jeśli dla wielu pracodawców do podjęcia ostatecznej decyzji o formie zatrudnienia cudzoziemca służy opinia
organu kontrolnego – przede wszystkim Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej – a nie opinia urzędu
pracy czy urzędu wojewódzkiego (które odpowiadają za wydawanie czy ewidencjonowanie dokumentów
dopuszczających cudzoziemców do rynku pracy), może to oznaczać, że podstawowym pytaniem, które sobie
zadają pracodawcy, jest to, w jaki sposób zatrudnić, by uniknąć kar czy negatywnych konsekwencji (nie przynieść szkód sobie jako pracodawcy), a nie to, w jaki sposób należy zatrudniać, by odpowiednio zabezpieczyć
interesy pracownika i pracodawcy jednocześnie.
W ramach oceny zmodyfikowanej procedury uproszczonej część rozmówców zwracała uwagę, że odmowy
wydawania zezwoleń na pracę sezonową czy wpisywania oświadczeń w indywidualnych przypadkach nie
wywołają raczej poważnych skutków ekonomicznych. Może to być utrudnienie dla pracodawców, z uwagi
na wydłużenie czasu pozyskiwania pracowników. Może to być też skuteczny instrument walki z pozornymi
czy nieuczciwymi pracodawcami, którzy wciąż bardziej pośredniczą we wspieraniu migrantów w uzyskiwaniu dokumentów umożliwiających przyjazd do Polski niż w ich adaptacji na polskim rynku pracy w sposób
zgodny z przepisami. Przy założeniu, że odmowy wydawane są w uzasadnionych przypadkach, a nie według
niemających umocowania w prawie wytycznych czy w ramach realizowania nieoficjalnej lokalnej polityki
ograniczania napływu cudzoziemców na rynek pracy, możliwość odmawiania przyjęcia cudzoziemców na
rynek pracy zazwyczaj nie kojarzy się z zagrożeniami dla działalności pracodawców. Inaczej jest z limitami,
które z założenia są rozwiązaniem systemowym. Kluczowe jest, by ich ewentualne wprowadzanie było
poprzedzone rzetelną analizą regionalnego rynku pracy. A ta może być utrudniona nie tylko ze względu na
dynamiczny strumień imigrantów zarobkowych, ale też z uwagi na możliwe powroty Polaków. Do tego warto
dodać wspomniane już wcześniej problemy z realizacją obowiązku informacyjnego przez pracodawców. Takie
przynajmniej przewidywania miała część pracodawców dzieląca się swoją refleksją na temat wprowadzania
limitów. I w tym właśnie instrumencie widziała potencjalne problemy dla polskiej gospodarki, między innymi
takie jak sztuczne podwyższanie płac lub zatrudnianie osób o niewystarczających kompetencjach.
Otwartość na przyjmowanie pracowników z zagranicy, w tym z coraz bardziej odległych krajów, dla których
nawet relatywnie niskie wynagrodzenia w Polsce są wciąż bardzo dużą zachętą do podjęcia tu pracy, były
postrzegane (zwłaszcza przez rozmówców z urzędów pracy) jako czynnik blokujący wzrost stawek płac
w Polsce. Przede wszystkim w odniesieniu do procedury uproszczonej funkcjonującej na podstawie przepisów
obowiązujących do końca 2017 roku rozmówcy ci podkreślali kwestię braku ochrony polskiego rynku pracy:
Nie ma regulacji, nie ma procedury odmowy oświadczenia. Każdy kto ma ochotę zatrudnić cudzoziemca,
to sobie go zatrudni obojętnie na jakie stanowisko. Fakt, że na krótko. Ale ma taką opcję. A powiedzmy za
pół roku zatrudni innego cudzoziemca, ma taką opcję, może. Ten rynek w ten sposób w zasadzie w ogóle nie
jest chroniony. W ten sposób nigdy nie dojdziemy do sytuacji, gdzie wynagrodzenia wzrosną. (UP_86)
Kluczowe pytanie, które się pojawia po doświadczeniach stosowania dość liberalnej procedury dopuszczania cudzoziemców do polskiego rynku pracy przez dekadę, to pytanie o skutki wprowadzenia przepisów
będących podstawą do odmowy wpisania oświadczeń czy uzupełnienia przepisów dotyczących wydawania
zezwoleń. Jest to jednak nadal pytanie otwarte. Ale z większości opinii uzyskanych w badaniu jakościowym
wynika, że zapotrzebowanie na pracę cudzoziemców będzie silniejsze niż wprowadzane restrykcje. Te ostatnie zresztą z czasem zostaną przyswojone przez użytkowników procedur i personelu je obsługującego.
Najważniejszą kwestią w tym kontekście pozostaje niezmiennie czas – zarówno ten na obsługę procedur,
jak i ten, który pracodawcy i pracownicy muszą wkalkulować w plany podjęcia współpracy. Podobnie jak
pracownicy urzędów pracy upatrywali szansy w tym, że wprowadzona opłata administracyjna zmniejszy
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skalę rejestracji oświadczeń dla pozoru lub „na wszelki wypadek”, również przedstawiciele pracodawców
liczyli, że rozwiązanie to przyczyni się do wyeliminowania podmiotów zasilających de facto szarą strefę:
Myślę, że ten 1 stycznia nam przyniesie troszeczkę eliminację tych firm. Na tą chwilę tak naprawdę urząd
pracy jest świadomy tych firm, które są konikami podstawianymi. Oni są świadomi, natomiast nie mają żadnych podstaw prawnych do tego, żeby odmówić takiego oświadczenia. Myślę, że 1 stycznia i wprowadzenie
całej procedury, określenie tego przepisu przede wszystkim [jest] jak najbardziej będzie poprawne. (AZ_97)
Zarówno po stronie inspektorów pracy, pracowników urzędów, jak i pracodawców pojawiały się głosy,
że nowe przepisy znacznie doprecyzowują zasady zatrudniania cudzoziemców i obsługę procedur z tym
związanych w urzędach, ale nadal pozostawiają duże pole do interpretacji, co może się wiązać ze zjawiskiem
różnych praktyk administracyjnych, tak bardzo krytykowanym w odniesieniu do prawa obowiązującego do
końca 2017 roku. Przedstawicielka jednej z agencji zatrudnienia wyraziła te obawy następująco:
[…] dochodzę do wniosku, że każdy urząd to takie trochę małe państwo w państwie, które wyznacza sobie
jakieś zasady postępowania i zgodnie z nimi działa. To, co jest akceptowane w jednym urzędzie, to nie mamy
gwarancji, że w drugim urzędzie urzędnicy będą postępować według tych samych zasad. Mimo wszystko
znowu ustawa nie do końca precyzuje i daje pole do interpretacji. Każdy urząd interpretuje to różnie.
Niektóre urzędy – tutaj docierały do nas rozbieżne sygnały – inaczej interpretują informację o niepodjęciu. Dla niektórych to była automatycznie informacja, że cudzoziemiec nie podjął pracy, nie podejmie,
więc można to anulować. Więc automatycznie, jeżeli cudzoziemiec nie podjął pracy, bo nie zdążył zrobić
wizy, to tak naprawdę zamykana jest mu furtka. Bo jeżeli to oświadczenie jest anulowane, to na granicy go
nikt nie przepuści albo w ogóle nie dostanie wizy. I znowu – co kraj to obyczaj, więc tak różnie są te przepisy
interpretowane. (AZ_239)
Opinie na temat prawa związanego z procedurą uproszczoną obowiązującego do końca 2017 roku zawierały
wyraźne rekomendacje w kierunku „uszczelnienia” procedury, a więc uregulowania na poziomie ustawy
zasad jej funkcjonowania. Stosowanie nowych przepisów nadal pozwala jednak na podejmowanie uznaniowych decyzji i stosowanie różnych praktyk administracyjnych, m.in. w efekcie korzystania z różnych
rozwiązań technicznych czy ustalenia organizacji pracy urzędników obsługujących procedurę w określony
sposób. Można jednak przypuszczać, że z czasem nastąpi ujednolicenie praktyk administracyjnych. Proces
ten jest nieodłącznym następstwem wprowadzania zmian w prawie.
Warto na koniec podkreślić jednak, w ślad za wypowiedziami rozmówców w badaniu jakościowym, że odpowiedni czas na zapoznanie się przez urzędników na poziomie lokalnym z wprowadzanymi zmianami daje
szansę na odpowiednie przygotowanie się do zmian, ale – co ważniejsze – pozwala na przygotowanie
odpowiedniej informacji dla użytkowników procedur, dostosowanej do charakteru potrzeb kadrowych
pracodawców. Jeśli tego elementu brakuje, zarówno osoby korzystające z procedur, jak i je w praktyce
obsługujące tracą wiarę w dobre intencje decydentów oraz w ich umiejętność diagnozowania potrzeb, a co
za tym idzie – rozwiązywania problemów. Jeśli brak wiary w możliwości efektywnego regulowania dostępu
cudzoziemców do rynku pracy występuje nie tylko na poziomie krajowym, ale i lokalnym, można się spodziewać rozwoju nieformalnych praktyk jako strategii radzenia sobie z problemami administracyjnymi, z jednej
strony, oraz zapotrzebowaniem na pracowników cudzoziemskich, z drugiej strony.
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5.3 Podsumowanie
Badania jakościowe pozwoliły na pogłębienie wiedzy o mechanizmach pozyskiwania pracowników cudzoziemskich, preferencjach i oczekiwaniach pracodawców oraz agencji zatrudnienia. Pozwoliły też na poznanie
wyzwań, z jakimi mierzą się przedstawiciele urzędów pracy oraz instytucji kontrolnych, zwłaszcza na poziomie lokalnym. Ponieważ badanie prowadzone było w dość specyficznym okresie – półroczu poprzedzającym
wprowadzenie istotnych zmian do procedur związanych z zatrudnianiem cudzoziemców oraz kwartale
następującym po wprowadzeniu tych zmian – wiele wniosków, zwłaszcza związanych z oceną obsługi procedur oraz samym charakterem tych procedur, będzie wymagało aktualizacji, opartej na danych zebranych
w dłuższej perspektywie czasowej niż w okresie bezpośrednio po wprowadzeniu zmian w prawie.
Z perspektywy analizy naukowej zmiana w prawie stanowi pewne wyzwanie, jeśli chodzi o interpretację
wniosków z badania zarówno jakościowego, jak i ilościowego, właśnie z uwagi na zmieniający się istotnie
kontekst prawny. Warto podkreślić jednak, że zrealizowane badanie, zwłaszcza jakościowe – prowadzone
i w 2017 roku, i w 2018 roku – stało się niejako elementem „monitorowania” procedur w okresie zmian.
Oczywiście skala badania jakościowego i jego charakter nie uprawniają do generalizowania wniosków z tych
obserwacji. Niemniej, badanie dostarcza wielu ilustracji, w jakim stopniu procesy społeczno-ekonomiczne
mogą być zależne od kontekstu regulacyjnego lub wprost przeciwnie – toczyć się niezależnie.
Z przedstawionych w tym rozdziale opinii przedstawicieli powiatowych urzędów pracy wynika, że w ich
przekonaniu zmiany w prawie regulującym dostęp cudzoziemców do rynku pracy były konieczne, ponieważ funkcjonowanie procedury uproszczonej było niemal pozbawione kontroli. Zdanie to podzielali, co nie
dziwi, przedstawiciele służb kontrolnych. Co istotne, nawet pracodawcy dostrzegali potrzebę kontrolowania
procesu dopuszczania cudzoziemców do rynku pracy w Polsce. Pracownicy PUP (którym wtórowali zresztą
przedstawiciele instytucji kontrolnych) podkreślali przy tym, że kontrola dopuszczania cudzoziemców do
rynku pracy i warunków ich pracy powinna być rzeczywista, a nie pozorna. Tym ostatnim przymiotnikiem niektórzy określali charakter procedury rejestracji oświadczeń, która się dokonywała niezależnie od
zawartych w nich treści. Podobnie – jak wynika tym razem z opinii przedstawicieli służb kontrolnych i pracodawców – kontrole warunków zatrudnienia niewiele wnosiły, jeśli chodzi o ujawnianie nieprawidłowości czy
sprawdzanie sygnałów o ich występowaniu. Problem ten ma związek z kontrolowaniem przede wszystkim
dokumentów, podczas gdy dopiero obserwacja rzeczywistych warunków pracy czy rzeczywistych działań
pracodawców mogłaby przynieść potwierdzenie sygnałów o nieprawidłowościach.
Co więcej, przed 2018 rokiem interpretacja względnie skromnej regulacji w zakresie rejestracji oświadczeń oraz wytycznych kierowanych do powiatowych urzędów pracy przez MPiPS była różna w różnych
urzędach, co rodziło przekonanie, że nie ma jasnych zasad, czy i w jaki sposób korzystanie z uproszczonej
procedury może być ograniczone. Jednocześnie, mimo licznych obserwacji rodzących wątpliwości co do
możliwości lub zamiaru zatrudnienia cudzoziemców przez niektóre podmioty składające oświadczenia,
a także informacji o pobieraniu opłat za oświadczenia, które w urzędach były rejestrowane bezpłatnie,
przełożenie tej wiedzy na sformalizowane działania sankcjonujące pracodawców korzystających
z procedury niezgodnie z przeznaczeniem było znikome. Stosunkowo dobre efekty w tym względzie
przynosiła ścisła współpraca ze Strażą Graniczną lub – znacznie rzadziej – Państwową Inspekcją Pracy
(por. Szulecka 2016a). Samodzielne działania przedstawicieli PUP nie zniechęcały zwykle pozornych pracodawców czy nieuczciwych pośredników do prowadzenia swojej działalności. Powodowały co najwyżej ich
„migrację”, czyli przenoszenie działalności do powiatów, w których podmioty te upatrywały szybkiej i bezproblemowej rejestracji oświadczeń. Kontakty nawiązywane przy okazji takich działań przez urzędników
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z PUP w różnych województwach pozwalały jednak na szybką identyfikację takich podmiotów oraz pogłębioną weryfikację składanych przez nich oświadczeń, co skutkowało czasem ostatecznym zniechęceniem
ich do stosowania niewłaściwych praktyk.
Jeżeli chodzi o wnioski dotyczące rosnącego zapotrzebowania na pracowników z zagranicy oraz przekonania o braku możliwości aktywizacji polskich obywateli, zwłaszcza w kontekście dostępnych dla nich
świadczeń społecznych, nie tracą one na aktualności mimo zmieniającego się prawa. Zmodyfikowany system
dopuszczania cudzoziemców do rynku pracy w Polsce w połączeniu z doświadczanymi brakami kadrowymi
skłania podmioty korzystające z procedur zatrudniania cudzoziemców do postulowania jeszcze większego
otwierania się polskich władz na pracowników z bardziej odległych krajów (gdyż nowe kierunki rekrutacji zdają się być koniecznością w niezbyt odległej perspektywie czasowej) oraz wydłużenia okresu pracy
dozwolonego w ramach procedury uproszczonej. Przy tej okazji coraz wyraźniejsze są postulaty zwiększenia i profesjonalizacji kadr obsługujących procedury związane z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców.
Zwykle przewlekłość procedur nie była łączona z ewentualną niekompetencją urzędników, ale z ich zbyt
dużą rotacją i zbyt małą liczbą w stosunku do skali składanych wniosków. Choć rotacja urzędników jest
nieunikniona, tak samo jak nie jest ona pożądana w większości zakładów pracy, tak i najczęściej nie poprawia
jakości pracy urzędów.
Inna kwestia, której znaczenie będzie rosło w najbliższej przyszłości, to stworzenie warunków, które
pozwolą utrzymać pracowników cudzoziemskich mających kompetencje i prawne możliwości podejmowania
pracy w innych krajach Europy. Choć oczywiste jest, że inne kraje oferują wyższe wynagrodzenia, wciąż
dla ogromnej rzeszy cudzoziemców to Polska pozostaje atrakcyjnym krajem docelowym. Dla pracodawców najczęściej opłacalne jest zatrudnianie w dłuższej perspektywie czasowej i wiele głosów dotyczących
oceny procedury uproszczonej wskazywało właśnie na zbyt krótki dozwolony okres pracy na podstawie
oświadczenia. Jednak w kontekście intensywnego przemieszczania się pracowników cudzoziemskich, ich
rotacji, podróżowania z paszportami biometrycznymi w poszukiwaniu pracy nie tylko w Polsce, ale potencjalnie i innych krajach UE, nawet sześciomiesięczny okres zatrudnienia pracownika cudzoziemskiego bywa
postrzegany jako wystarczająco długi i zaspokajający potrzeby kadrowe w niektórych branżach.
Nawet jeśli część branż potrzebuje pracowników na stałe (jak w produkcji), procedura uproszczona (związana z oświadczeniami) wiąże się z perspektywą przedłużenia legalności zatrudnienia w Polsce albo daje
możliwość rotowania personelu wykonującego prace niewymagające kwalifikacji. Jeśli jednak pracownicy
decydują się na intensywną pracę, w możliwie największym wymiarze w Polsce przez okres krótszy niż pół
roku, oznacza to zwykle, że w kraju pochodzenia mają swoje zajęcia zarobkowe lub wykorzystują część
okresu przeznaczonego na pracę na podstawie oświadczenia w Polsce do podejmowania pracy w innych
krajach UE. Dla pracowników mających pracę w kraju pochodzenia lub korzystających tam ze świadczeń
krótkoterminowe wyjazdy do Polski, czyli kraju, którego język jest względnie zrozumiały, a oczekiwania
pracodawców znane, indywidualne, bez rodziny, by maksymalnie dużo pracować i maksymalnie dużo zarobić, okazują się ratunkiem dla budżetu gospodarstwa domowego. A jednocześnie nie wiążą się z wysokimi
kosztami, w tym psychologicznymi, migracji. Tę kwestię również warto brać pod uwagę w ocenie ryzyka
odpływu pracowników z sąsiednich krajów spoza UE, głównie Ukrainy, na zachodnie rynki pracy.
Warto podkreślić, że niezależnie od dużej otwartości na zatrudnianie cudzoziemców i gotowości do ponoszenia kosztów i poświęcania czasu na dodatkowe formalności z tym związane (gotowość ta zaowocowała
dynamicznym rozwojem agencji zatrudnienia ukierunkowanych na pozyskiwanie pracowników cudzoziemskich), najbardziej korzystnym rozwiązaniem dla pracodawców byłoby i tak możliwie największe otwarcie
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rynku pracy dla cudzoziemców niezależnie od ich kraju pochodzenia, czyli zniesienie wszelkich lub niemal
wszelkich barier administracyjnych i zachowanie jedynie działań kontrolnych i sankcji za powierzanie pracy
czy jej podejmowanie wbrew przepisom (czyli w tzw. szarej strefie). Poniższa wypowiedź przedstawiciela
agencji zatrudnienia jest przykładem takich właśnie opinii:
Ja nie mówię, żeby w ogóle to puścić sobie i żeby sobie to funkcjonowało, jak sobie funkcjonuje i tak – że tak
powiem – zupełnie na żywioł iść, ale tak jak mówię pierwsza rzecz to szybkość działania. To jest clue.
(AZ_213)
Przekonanie pracodawców (zarówno agencji, jak i pracodawców bezpośrednich), że „rynek wszystko wyreguluje”, było dosyć powszechne w badaniu. Zupełny brak mechanizmów kontrolowania, kto i na jakich zasadach
może podejmować pracę w Polsce, spotykał się jednak z dezaprobatą. Oznacza to, że mimo postulatów
zwiększania otwartości na pracowników z zagranicy wskazane jest kontrolowanie procesu ich przyjmowania, w tym kontrolowania pośrednictwa w pozyskiwaniu i zatrudnianiu cudzoziemców. Pracodawcy oczekują
jednak, że jeśli oni będą się stosować do nawet zaostrzonych wymogów kontrolnych, w zamian uzyskają
sprawną, merytorycznie trafną obsługę w urzędach.
Pracodawcy zwracali uwagę, że zapotrzebowanie na pracowników cudzoziemskich wynika z braku dostępności pracowników polskich o określonych kwalifikacjach, a dodatkowo zmotywowanych do pracy. Powszechne
jest stwierdzenie, że polscy „fachowcy” są za granicą, a zarejestrowani bezrobotni albo nie mogą z różnych
powodów, albo nie chcą podjąć prac oferowanych za pośrednictwem urzędu. Stąd sięganie po pracowników z zagranicy. Sprzyja temu jednak również rozwój pośrednictwa w zatrudnianiu cudzoziemców. Agencje
zatrudnienia oferują nie tylko wsparcie w pozyskaniu pracowników, ale często biorą na siebie również
wszelkie procedury związane z uzyskiwaniem dokumentów dla cudzoziemców. A to, zwłaszcza w kontekście wydłużających się procedur i wprowadzania nowych wymogów, może być istotnym argumentem dla
pracodawców bezpośrednich. Agencje pracy tymczasowej są w stanie szybko wypełnić braki kadrowe
pracodawców-użytkowników. Choć wiąże się to z dodatkowym kosztem (poza wynagrodzeniem dla pracowników konieczne jest też pokrycie kosztów rekrutacji oraz legalizacji pracy i pobytu takiego cudzoziemca),
z perspektywy pracodawców borykających się z brakiem pracowników i brakiem zasobów kadrowych lub
czasowych, by poszukiwać ich samodzielnie, korzystnym wyjściem może okazać się oferta agencji rekrutacyjnych czy agencji pracy tymczasowej. Jak wynika z większości opinii, rynek agencji i pośredników wymaga
jednak szczególnej uwagi. Właśnie w odniesieniu do pośredników lub agencji zakładanych jedynie w celu
rejestracji większych liczb oświadczeń pojawiało się najwięcej informacji o nieuczciwych praktykach, stawiających w niekorzystnej sytuacji zarówno pracowników cudzoziemskich, jak i pracodawców rzeczywiście
zainteresowanych pracą cudzoziemców.
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6. Cudzoziemscy pracownicy na polskim
rynku pracy – wybrane aspekty
37

Od kilku lat zwiększa się obecność cudzoziemców na polskim rynku pracy. Nie można już jej postrzegać jako
egzotycznego marginesu czy traktować wyłącznie jako przedsmaku masowych zjawisk obserwowanych od
początku drugiej połowy XX wieku w krajach Europy Zachodniej. Jak pokazano wcześniej, w niektórych
regionach Polski i niektórych sektorach gospodarki, a zwłaszcza w pewnych miesiącach roku, udział obcokrajowców w ogólnym zatrudnieniu stał się znaczący i zaczął mieć znaczenie zarówno w bilansach siły roboczej
na poziomie lokalnym i regionalnym, jak i strategiach firm. Szczególną rolę w procesie nasilającego się udziału
cudzoziemców w polskim rynku pracy odgrywają pracownicy zatrudnieni w ramach procedury uproszczonej.
Niniejszy rozdział jest poświęcony temu właśnie zagadnieniu, a ściślej – sytuacji tych osób na tle sytuacji
polskich pracowników, oraz potencjalnemu wpływowi procedury uproszczonej na polski rynek pracy.
Pierwsza część rozdziału ma charakter mikroanalityczny i zmierza do odpowiedzi na pytanie o to, jaka jest
pozycja cudzoziemców zatrudnianych w ramach procedury uproszczonej na polskim rynku w porównaniu do
cudzoziemców zatrudnianych na podstawie zezwolenia na pracę i pracowników polskich, zwłaszcza w kontekście funkcjonowania podstawowego i podrzędnego segmentu rynku pracy. W drugiej części, w której
dominuje perspektywa makroanalityczna, z wykorzystaniem narzędzi ekonometrycznych, podjęta została
próba pokazania tego, czy i jaki jest wpływ obecności imigrantów na sytuację na polskim rynku pracy
(w wymiarze regionalnym i lokalnym).
W rozdziałach 6.1 wykorzystany jest tylko jeden ze zbiorów sondażu CAPI oświadczeniodawców
(por. rozdz. 3.2), mianowicie sondaż zrealizowany metodą CAPI na wylosowanej z rejestru MRPiPS próbie
wszystkich podmiotów, które w 2016 roku zarejestrowały oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi w Polsce. Główną przesłanką i zarazem istotną zaletą danych uzyskanych w wyniku tego sondażu
jest po pierwsze to, że najpełniej w sensie zasięgu terytorialnego i zakresu sektorowego obejmuje on podmioty
gospodarcze wykorzystujące procedurę uproszczoną w swojej strategii kadrowej, a po drugie to, iż pozwala
on na porównanie cech i sytuacji w miejscu pracy (i tym samym na polskim rynku pracy) różnych grup pracowników, w tym cudzoziemców i Polaków. W rozdziale 6.2 przeprowadzono natomiast analizę ekonometryczną
danych z rejestru oświadczeń oraz wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności.

6.1 Sytuacja cudzoziemskich pracowników na polskim
rynku pracy
CELE I SPOSÓB ANALIZY
Celem tego rozdziału jest określenie sytuacji (pozycji) oraz znaczenia cudzoziemców podejmujących w Polsce
pracę w ramach procedury uproszczonej jako istotnego przyczynku do dyskusji o ich substytucyjności
i komplementarności wobec polskich pracowników zawartej, w podsumowaniu tego raportu (por. rozdz. 7).

37

Podrozdział 6.1 został opracowany przez Marka Okólskiego, a podrozdział 6.2 przez Anetę Stefańczyk.
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Analizy służące tak zarysowanemu celowi polegają na porównaniu sytuacji cudzoziemców i Polaków
w firmach, w których ci pierwsi są zatrudniani w ramach procedury uproszczonej. Podejście to wpisuje
się w koncepcję segmentacji rynku pracy doświadczającego nasilonego napływu pracowników z zagranicy (por. m.in. Kaczmarczyk 2005). Zgodnie z tą koncepcją różne segmenty są w istotnie nierównym
stopniu atrakcyjne lub dostępne dla imigrantów i pracowników rodzimych. W upraszczającym podejściu
przyjmującym istnienie dwusegmentowego rynku pracy (segment podstawowy oraz segment podrzędny),
w segmencie podstawowym częściej forma umowy zawieranej z pracownikami jest korzystniejsza dla pracownika, a ponadto pracodawcy oferują dogodniejsze warunki pracy, w tym m.in. przestrzegają wymagań
dotyczących maksymalnego czasu pracy oraz minimalnej stawki płac. W związku z tym pracownicy rodzimi
preferują zatrudnienie w segmencie podstawowym i ze względu na różnorodne uwarunkowania mają do
niego łatwiejszy dostęp niż cudzoziemcy. W rezultacie w segmencie oferującym względnie korzystniejsze
warunki zatrudnienia udział cudzoziemców w całkowitym zatrudnieniu jest znacznie niższy aniżeli ich udział
w zatrudnieniu w całej gospodarce, a w segmencie podrzędnym, w którym warunki zatrudnienia są relatywnie mniej korzystne sytuacja jest odwrotna. Można zatem argumentować, że tam, gdzie obserwuje się
wysoki udział pracowników-migrantów, mamy do czynienia z segmentem gorszym (podrzędnym, niższym).
Analiza sytuacji cudzoziemców na polskim rynku pracy obejmuje następujące charakterystyki ich zatrudnienia w roku 2016 odnoszące się (zwłaszcza cztery ostatnie) do specyfiki podstawowego i podrzędnego
segmentu rynku pracy:
•• wielkość firmy: ogólna średnia liczba zatrudnionych; uwzględniono cztery grupy: 0–9, 10–49, 50–249
oraz 250 i więcej;
•• podstawowy sektor działalności gospodarczej firmy: uwzględniono 10 grup – rolnictwo, przemysł
przetwórczy, pozostały przemysł, budownictwo, handel, transport i gospodarka magazynowa, hotelarstwo i gastronomia, pozostałe usługi rynkowe, usługi nierynkowe, inne;
•• rodzaj umowy zawieranej z pracownikami: wyróżniono pięć rodzajów umów – o dzieło, zlecenia,
o pracę, zawieraną w formie ustnej i inne;
•• zajmowane stanowisko pracy: wyróżniono cztery grupy stanowisk – kierownicy, pracownicy usług,
robotnicy wykwalifikowani oraz pracownicy wykonujący prace proste;
•• średni czas pracy: liczba przepracowanych godzin w tygodniu na poszczególnych stanowiskach38;
•• średnie wynagrodzenie na poszczególnych stanowiskach39.
Analiza polegała na stworzeniu i porównaniu rozkładów firm według powyższych zmiennych dla trzech grup
pracowników: oświadczeniobiorców, cudzoziemców posiadających zezwolenie na pracę i Polaków40.
Wśród badanych 3008 firm, które zarejestrowały oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi (por. rozdz. 3.3 i 4.3), najliczniej reprezentowane były gospodarstwa rolne: było ich łącznie
1264 (42%). Wśród pozostałych 1737 firm41 (100%): 12,9% zaliczało się do sektora przemysłowego,
24% – do budownictwa, 11,3% – do handlu, 14,7% – do transportu i gospodarki magazynowej,
38

Średnia liczba przepracowanych godzin w tygodniu została obliczona na podstawie informacji pozyskanych przy użyciu kwestionariusza. Dotyczyły one średniej dziennej liczby godzin oraz średniej liczby dni przepracowanych w tygodniu.

39

Ze względu na specyficzny zakres kwestionariusza badania (firma mogła podać wielkość średniego wynagrodzenia w jednym z trzech
wariantów), stworzono dwa zbiory danych dla średniej stawki godzinowej brutto i średniego wynagrodzenia miesięcznego brutto (ze
względu na niewielką liczbę firm, które wybrały ten wariant, zrezygnowano z worzenia zbioru danych dla stawki tygodniowej brutto).

40

Zdajemy sobie sprawę z tego, że rozkład (struktura) firm nie jest tożsamy z rozkładem (strukturą) osób zatrudnionych, jednak przyjęliśmy, że te rozkłady są podobne ze względu na przewagę w badanej zbiorowości (z niewielkimi wyjątkami) firm zatrudniających
niewiele osób (poniżej pięciu; por. Tabela 6.2).

41

Pomijamy siedem firm, dla których nie uzyskano danych.
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9,4% – do hotelarstwa i gastronomii, a 27,5% – do pozostałych sektorów, niemal w całości do usług. Taki
rozkład odbiega od sektorowego podziału cudzoziemców zatrudnionych w polskiej gospodarce w 2016
roku. Dla oceny skali tej rozbieżności posłużono się porównaniem rozkładu wyżej scharakteryzowanych
firm z rozkładem firm zatrudniających cudzoziemców uzyskanym z ogólnopolskiego badania metodą CATI,
również zrealizowanego w ramach raportowanego tu projektu (por. rozdz. 3.2 i 4.2).
W badaniu metodą CATI ujęto 1614 firm, wśród których aż 1583 (98,1%) funkcjonowało poza rolnictwem.
Struktura tych pozarolniczych firm była następująca: przemysł – 10,4%, budownictwo – 9,2%, handel –
20,2%, pozostałe usługi rynkowe – 46% (w badaniu metodą CAPI 49,2%) oraz usługi nierynkowe – 14,4%
(w badaniu metodą CAPI – 2,6%). Z tego wyraźnie wynika, że sektorowa struktura firm rejestrujących
oświadczenia odbiegała od analogicznej struktury cechującej polską gospodarkę. Badanie firm, które rejestrowały oświadczenia w roku 2016, wykazało zatem nadreprezentację (w stosunku do znaczenia na rynku
pracy) rolnictwa i w mniejszym stopniu sektorów charakteryzujących się sezonowym spiętrzeniem działalności gospodarczej (budownictwo, hotelarstwo czy gastronomia). Jest to pierwszy sygnał wskazujący,
że nie wszystkie sektory polskiej gospodarki z równą intensywnością sięgają po cudzoziemską siłę roboczą,
zwłaszcza tę o charakterze sezonowym.
Przyjrzyjmy się jeszcze sektorowym strukturom firm, lecz tylko tych zatrudniających przynajmniej jednego
cudzoziemca w roku 2016. Takich firm w próbie uzyskanej metodą CATI było około 7%, przy czym tylko
dwie z nich należały do sektora rolniczego (Tabela 6.1). Okazuje się, że struktura sektorowa uzyskana
z próby firm rejestrujących oświadczenia w roku 2016 różni się od sektorowego rozkładu firm korzystających z cudzoziemskiej siły roboczej charakteryzującego polską gospodarkę (według sondażu CATI). Różnice
te odnoszą się – jak można było oczekiwać – przede wszystkim do sektorów stricte sezonowych: rolnictwa,
budownictwa i w pewnym stopniu także przemysłu. Wyniki te przekonują o ograniczeniach analiz proponowanych w tym rozdziale. Tym niemniej – powtórzymy tu argument przytoczony wcześniej – informacje
o zatrudnieniu cudzoziemców w firmach rejestrujących oświadczenia pozwalają, w odróżnieniu od danych
pochodzących z innych badań, w pogłębiony sposób porównać cechy pracowników cudzoziemskich i polskich, co stanowi główny cel tej i następnej części tego rozdziału.
TABELA 6.1. Przedsiębiorstwa pozarolnicze zatrudniające cudzoziemców w 2016 roku według sektora ich

działalności (w %)
SEKTOR

WSZYSTKIE FIRMY
(CATI)

FIRMY REJESTRUJĄCE OŚWIADCZENIA
(CAPI)

Przemysł

15,0

11,9

Budownictwo

11,7

25,0

Handel

10,8

11,3

Pozostałe usługi rynkowe

56,7

49,2

Usługi nierynkowe

5,8

2,6

Ogółem

100,0

100,0

(N)

(120)

(1737)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CAPI / CATI / OBM / WISE-EUROPA.

Co istotne w kontekście rozważań przedstawianych poniżej, udziały firm z poszczególnych sektorów, które
na podstawie badania CATI mogą zostać zaklasyfikowane jako korzystające z cudzoziemskiej siły roboczej
wskazują na postępujący proces wykształcania się drugorzędnego segmentu rynku pracy. Podobny wniosek
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można wysnuć z analiz przedstawionych w rozdziale 4 (por. Tabela 4.1) wskazujących, że najwyższe odsetki
firm zatrudniających cudzoziemców zanotowano w sektorze przemysłowym, usługach rynkowych, rolnictwie i budownictwie (i jest to obserwacja zgodna z danymi zawartymi w Tabeli 6.1). Rzecz jasna, w każdym
przypadku wykorzystywanie cudzoziemskiej siły roboczej dotyczy w szczególności wybranych podsektorów (np. uprawa roślin wielorocznych w przypadku rolnictwa), ale skala zatrudnienia imigrantów (zwłaszcza
analizowana już w obrębie firm mających takie doświadczenia) sugeruje, że w odniesieniu do tych właśnie
części rynku pracy wpływ cudzoziemców na procesy rynku pracy wymaga szczególnej refleksji.

SKUPIANIE SIĘ CUDZOZIEMCÓW W FIRMACH NALEŻĄCYCH DO RÓŻNYCH
SEKTORÓW
Ze zjawiskiem segmentacji rynku pracy może być związane występowanie nisz cudzoziemskich na rynku
pracy, czyli wyższych udziałów cudzoziemców zatrudnionych w danym sektorze (albo zawodzie) w stosunku
do ich przeciętnego udziału na tym rynku. W 63,3% firm, które zarejestrowały oświadczenia w roku 2016,
pracował przynajmniej jeden oświadczeniobiorca (w tym samym roku), w 29,7% firm – przynajmniej jeden
cudzoziemiec mający zezwolenie na pracę i w 60,5% firm – przynajmniej jeden Polak. Poza przypadkiem
pracujących na podstawie zezwolenia, udział firm zatrudniających pracowników polskich i zagranicznych
wykonujących pracę na podstawie oświadczenia nie różnił się zatem istotnie. Ponieważ, jak wynika z danych
przedstawionych w poprzedniej sekcji, większość przedsiębiorstw rejestrujących oświadczenia prowadzi
działalność gospodarczą w sektorze rolniczym, zwrócimy uwagę na sytuację w tym sektorze. W rolnictwie
te odsetki kształtowały się wyraźnie inaczej, a mianowicie odpowiednio 82,9%, 21,7% oraz 43,7%, co oznacza, że obecność oświadczeniobiorców w badanych firmach tego sektora była o 90% częstsza niż Polaków
i o 19,6 punktów procentowych wyższa niż we wszystkich tych firmach, niezależnie od sektora. Rolnictwo
było zatem ewidentną niszą dla cudzoziemców pracujących na podstawie oświadczeń.
Interesujące uzupełnienie dla powyższych obserwacji prezentuje Wykres 6.1, na którym został pokazany
rozkład firm w poszczególnych sektorach według liczby zatrudnionych oświadczeniobiorców, pracujących na podstawie zezwolenia i Polaków42. W roku 2016 oświadczeniobiorcy byli w wielu przypadkach
jedynymi pracownikami gospodarstw rolnych. W ponad połowie z nich nie zatrudniano bowiem w ogóle
Polaków. Tylko w jednej szóstej gospodarstw rolnych oświadczeniobiorców zdarzali się pracownicy polscy.
W pewnym sensie odwrotna sytuacja występowała w gastronomii i hotelarstwie, gdzie niemal w każdej
firmie zatrudniano pracowników polskich oprócz dość powszechnego zatrudniania oświadczeniobiorców43.
Jak pokazali Górny i Kaczmarczyk (2018) w swojej analizie uczestnictwa imigrantów w polskim sektorze
rolnym, napływ oświadczeniobiorców do tego sektora jest w zasadzie od samego początku w dużej mierze
determinowany niedostatkami podaży rodzimej pracy, a dodatkowo obecność taniej siły roboczej z zagranicy wpływa pozytywnie na możliwość prowadzenia i rozwoju przedsiębiorstwa rolnego.

42

W tabeli nie uwzględniono kilku sektorów, w których badane przedsiębiorstwa występowały niezwykle rzadko (np. przemysł wydobywczy i usługi nierynkowe).

43

Pomijamy tu zatrudnienie cudzoziemców pracujących na podstawie zezwolenia, ponieważ – niezależnie od sektora – nie byli oni
obecni w ponad połowie firm i ich znaczenie ilościowe w badanych przedsiębiorstwach było niewielkie.
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WYKRES 6.1. Struktura poszczególnych kategorii cudzoziemców (zatrudnianych na podstawie oświadczenia

i zezwolenia) i Polaków w badanych firmach, według sektora, 2016 (w %)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CAPI / OBM / WISE-EUROPA.

Firmy reprezentujące wszystkie (z jednym wyjątkiem) sektory najczęściej zatrudniały mniej niż pięciu
pracowników należących do każdej z trzech ujętych na Wykresie 6.1 grup. Jedynym wyjątkiem były gastronomia i hotelarstwo, w których w największej liczbie firm zatrudniających Polaków pracowało ich od pięciu
do dziewięciu. Firmy zatrudniające pięciu lub więcej oświadczeniobiorców w każdym z sektorów były mniej
liczne od firm zatrudniających mniej niż pięciu z nich, ale najliczniej występowały w transporcie, w którym
stanowiły ponad 30% przedsiębiorstw transportowych. W przemyśle przetwórczym i budownictwie było
ich 27%, w rolnictwie – 24%, a w pozostałych usługach rynkowych – 12% i handlu – 9%. Chociaż możemy
stwierdzić skupianie się cudzoziemców (oświadczeniobiorców) w pewnych sektorach (głównie w rolnictwie)
w roku 2016, to dotyczyło to w niewielkim stopniu pojedynczych firm.

RODZAJ FORMY ZATRUDNIENIA
W polskim systemie prawnym wykonywanie pracy jest możliwe na podstawie umowy o pracę, która
powinna zostać zawarta na piśmie, jak też na podstawie umów o charakterze cywilnoprawnym (np. umowa
zlecenia, umowa o dzieło). Co się tyczy różnic między wspomnianymi możliwościami wykonywania pracy,
zdecydowanie najkorzystniejsza i zwykle preferowana przez pracownika jest umowa o pracę. Preferencje
te wynikają z faktu, że z umową o pracę wiąże się m.in. prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego czy
prawo do wynagrodzenia również w czasie choroby, ochrona przed zwolnieniem z pracy w czasie ciąży
czy choroby. Umowy cywilnoprawne nie niosą ze sobą takich korzyści. W ramach porównywania sytuacji
pracowników polskich i cudzoziemskich pod kątem rodzajów umów z nimi zawieranych i warunków pracy
z tego wynikających kluczowa jest jednak nie tyle preferencja pracowników, ile ich świadomość i możliwość
wyboru rodzaju umowy. Ta ostania nie jest jednak w pełni dowolna. Rodzaj umowy zależy bowiem od charakteru pracy oraz organizacji jej wykonywania i nadzorowania.
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Co zostało już podkreślone we wcześniejszej części (zob. rozdz. 5.2), cudzoziemcy – przynajmniej na początku
swojej drogi zawodowej w Polsce – nie mają często wiedzy czy świadomości, jakie warunki pracy i jaki
rodzaj umowy jest w danej sytuacji zgodny z prawem. Akceptują proponowane przez pracodawców formy
umowy, nawet jeśli są dla nich niekorzystne, gdyż nie mają wiedzy, czego powinni oczekiwać w danej sytuacji. Dla cudzoziemców forma umowy często nie ma też znaczenia (nawet dla tych, którzy mają orientację
w tym, że w Polsce jest kilka rodzajów podstaw wykonywania pracy), jeśli tylko akceptują proponowane
warunki pracy, w tym wynagrodzenie i czas pracy. Zdarza się, że podejmują pracę bez podpisania umowy,
choć w wypadku cudzoziemców pisemna umowa decyduje o legalności pracy. Brak potwierdzenia na piśmie
zawarcia umowy o pracę przed dopuszczeniem pracownika – niezależnie od tego, czy jest nim obywatel
Polski czy cudzoziemiec – do pracy stanowi natomiast naruszenie przepisów prawa pracy. Uzgodnione
warunki pracy powinny bowiem zostać potwierdzone w formie pisemnej, zanim pracownik rozpocznie
pracę. Umowa ustna bez pisemnego potwierdzenia jej warunków oznacza pracę „na czarno” i zagrożenie
konsekwencjami prawnymi wobec pracodawcy i pracownika.
Umowa zlecenie 44 i umowa o dzieło są właściwe dla szczególnego rodzaju aktywności zawodowej, gdyż nie
wymagają (jak umowa o pracę) zorganizowanego przez pracodawcę miejsca, trybu i czasu pracy, jak i stałego
nadzoru, a przede wszystkim co do zasady podlegają regulacjom Kodeksu cywilnego 45. Warunki pracy na
podstawie umowy zlecenia również powinny być potwierdzone przez zleceniobiorcę, zanim zlecenie zacznie
być wykonywane lub przed wypłatą wynagrodzenia, by możliwe było rozliczenie godzin poświęconych na
realizację zlecenia. Potwierdzenie to może mieć postać pisemną, elektroniczną lub dokumentową.
W praktyce polskiej gospodarki zdarzają się przypadki, gdy pracownik godzi się na pracę „na czarno” lub
na podstawie umowy, z którą wiążą się niższe koszty dla pracodawcy (np. umowy o dzieło zamiast umowy
o pracę czy umowy zlecenia) za cenę wyższego wynagrodzenia. Zwykle zresztą rodzaj umowy, z którymi
wiąże się mniej zobowiązań dla pracodawców, a które jednocześnie są zwykle mniej korzystne dla pracowników, są niejako wymuszane na pracownikach przez pracodawców. Dzieje się to również wtedy, gdy praca
musi być świadczona osobiście (co nie jest warunkiem umowy zlecenia) w wyznaczonym przez pracodawcę
miejscu i czasie, i pod jego ścisłym nadzorem. Są to zatem sytuacje, gdy z charakteru pracy wynika konieczność – zgodnie z Kodeksem pracy – zawarcia umowy o pracę (tzw. etatowej). Takie praktyki dotyczą nie
tylko pracy cudzoziemców, ale i pracy obywateli polskich. Choć można przypuszczać, że w wypadku cudzoziemców zjawisko to jest znacznie bardziej powszechne, zwłaszcza w niektórych sektorach. Przykładem są
chociażby dominujące umowy o dzieło stosowane przez pracodawców w sektorze rolnym, który w dużej
mierze opiera się na pracy cudzoziemców.
Z danych, które prezentuje Wykres 6.2, wynika, a jest to – co ważne – ocena dokonana przez samych
pracodawców, dość duży udział umów ustnych, czyli zjawiska pracy „na czarno”, który w przypadku
każdej z trzech wyróżnionych grup pracowników stanowił udział zwykle rzędu 5%, a niekiedy zbliżał
się on do 10%. Drastycznym, in minus, odstępstwem od tego jest częstość występowania takich umów
w rolnictwie i to zwłaszcza w odniesieniu do pracowników polskich (16%!). Trudno jednak na tej podstawie uznać, że ci ostatni w większym stopniu niż cudzoziemcy są spychani do drugorzędnego segmentu.

44

W praktyce umowa zlecenie stosowana jest zamiennie z umową o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy o zleceniu.

45

Odrębną kwestią jest gwarancja minimalnej wysokości wynagrodzenia dla określonych umów zlecenia oraz umów o oświadczenie
usług. Szczegółowe uregulowania w tym zakresie zawiera ustawa z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę (Dz. U. z 2017 roku, poz. 847).
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Działa tu raczej specyfika polskiego gospodarstwa indywidualnego, w którym tradycyjnie wykorzystuje się
sezonową pracę rodziny, sąsiadów czy znajomych, która może często mieć nieformalny charakter (kategoria statystyczna: pomagający członkowie rodziny). O ile gospodarze zatrudniający cudzoziemców obawiają
się czasem kontroli pod kątem legalności zatrudnienia, która w rolnictwie ukierunkowana jest właśnie na
cudzoziemców, o tyle gospodarze zatrudniający Polaków takich obaw raczej nie mają. Działalność kontrolna
w odniesieniu do tego sektora ogranicza się w zasadzie do kontroli podejmowanej przez Straż Graniczną,
gdyż ta ma uprawnienia w zakresie kontroli gospodarstw rolnych, niezależnie od ich formy prawnej. Jeśli
pracodawcy – gospodarze nie zatrudniają pracowników na podstawie umowy o pracę, zasadniczo pozostają poza zakresem zainteresowania drugiej służby mającej kompetencje w zakresie sprawdzania legalności
zatrudnienia, czyli Państwowej Inspekcji Pracy.
Inna szczególna sytuacja występowała w usługach rynkowych (poza handlem, transportem oraz gastronomią
i hotelarstwem), w których poza rolnictwem skupiało się najwięcej firm zatrudniających w roku 2016 pracowników z każdej z trzech grup. W tym sektorze występowała uderzająco wielka różnica między częstością
zawierania umów ustnych w przypadku oświadczeniobiorców (a także – choć w mniejszym stopniu – cudzoziemców zatrudnionych na podstawie zezwolenia o pracę) i Polaków. Podczas gdy praca „na czarno” w tym
sektorze statystycznie dotyczyła jedynie co pięćsetnego Polaka, w przypadku oświadczeniobiorców była
udziałem co dziesiątej osoby.
Porównanie między trzema wyróżnionymi grupami pracowników dotyczące podstawy wykonywania
pracy dowodzi, że z umowy o pracę we wszystkich sektorach najczęściej korzystają Polacy, zaś najrzadziej
(z wyjątkiem gastronomii i hotelarstwa) oświadczeniobiorcy. Ci ostatni stosunkowo najczęściej korzystali
z zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w sektorze transportowym (63%), a najrzadziej – w rolnictwie
i przemyśle przetwórczym (po 14%) w roku 2016. Duży udział umów o pracę w sektorze transportowym
w wypadku oświadczeniobiorców (jak i niżej omówionej grupy pracowników mających zezwolenia na pracę)
nie dziwi tak bardzo, jeśli weźmie się pod uwagę charakter obowiązków kierowców, organizację ich pracy
i powierzane im mienie.
Polacy we wszystkich sektorach najczęściej (zwykle od dwóch trzecich do trzech czwartych przypadków46)
podejmowali pracę na podstawie umowy o pracę, najrzadziej zaś w oparciu o umowę zawieraną w formie
ustnej, czyli „na czarno”47. Wśród cudzoziemców zatrudnionych na podstawie zezwolenia na pracę tylko
w dwóch sektorach nie dominowała umowa o pracę. W rolnictwie najczęściej występowała umowa o dzieło,
choć niewiele rzadziej pracownicy ci mieli umowy o pracę. W gastronomii i hotelarstwie dominowała natomiast umowa zlecenie. W pozostałych sektorach udział umów o pracę wśród pracowników zatrudnionych na
podstawie zezwolenia na pracę przekraczał 50%, sięgając 73% w transporcie. Forma ustna zawarcia umowy
o pracę w tej grupie pracowników w każdym sektorze była najrzadsza. Można przypuszczać, że pracownicy
mający zezwolenia na pracę są świadomi obowiązku posiadania umowy zawartej na piśmie, gdyż w ramach
procedur legalizacji pracy i pobytu w Polsce tylko takie formy umów potwierdzają legalność zatrudnienia.

46

Wyjątkiem są rolnictwo i przemysł przetwórczy, w których udział tych umów nieznacznie przekracza jedną trzecią.

47

Wyjątkiem jest rolnictwo, w którym najrzadziej zawierane są umowy o dzieło.
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WYKRES 6.2. Struktura firm według formy zatrudnienia, tj. rodzaju umów zawieranych z pracownikami każdej

z trzech grup*, według sektorów w roku 2016 (w %)

Uwagi. 1) Odsetki sumują się dla każdego typu pracowników (oświadczeniobiorcy, cudzoziemcy pracujący na podstawie zezwolenia na
pracę oraz Polacy) w ramach poszczególnych sektorów. 2) Liczby ważnych obserwacji (tj. bez braków danych)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CAPI / OBM / WISE-EUROPA.

Jak już wspomniano, w 2016 roku oświadczeniobiorcy najrzadziej spośród trzech grup byli zatrudniani na
postawie umowy o pracę. Zwykle udział tej formy kontraktu był niższy niż 50%, a w przypadku rolnictwa
i przemysłu przetwórczego tylko nieznacznie przekraczał 10%. Tym niemniej ta forma była w tej grupie
pracowników najczęstsza i tylko w rolnictwie i przemyśle przetwórczym ustępowała innej, w pierwszym
przypadku – umowie o dzieło, a w drugim – umowie zlecenia.
Niewątpliwie Polacy są uprzywilejowani w dostępności umów o pracę, trzeba jednak stwierdzić, że w większości sektorów cudzoziemcy zatrudnieni na podstawie zezwolenia niewiele im ustępują. Ze względu na
zastrzeżenia poczynione na wstępie tej sekcji trudno ocenić, czy lub w jakim stopniu jest to świadectwem
segmentacji.

ZAJMOWANE STANOWISKA PRACY
Przyjmujemy, iż w segmencie podstawowym pracownicy rodzimi mają łatwiejszy niż zagraniczni dostęp do najbardziej atrakcyjnych stanowisk pracy, natomiast szansa zatrudnienia w przypadku cudzoziemca jest większa
w segmencie podrzędnym, gdzie przeważają prace (stanowiska) mało atrakcyjne. W badaniu, które stanowi
podstawę niniejszej analizy, zestaw atrakcyjnych stanowisk obejmuje kierowników, specjalistów, techników
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i pracowników biurowych (w skrócie: „kierownicy”), a w pewnym stopniu (w odniesieniu do pracowników
fizycznych) również robotników wykwalifikowanych, rzemieślników, w tym również operatorów maszyn
i kierowców (w skrócie: „robotnicy wykwalifikowani”). Natomiast do stanowisk nieatrakcyjnych należą te,
na których robotnicy wykonują prace proste, w tym prace polowe (w skrócie: „prace proste”). Gdyby odnieść
to założenie do danych, które prezentuje Wykres 6.3, to najważniejsze wnioski byłyby następujące.
WYKRES 6.3. Odsetek firm zatrudniających pracowników każdej z trzech grup na danym stanowisku, według

sektorów w roku 2016 (w %)

Uwagi. Firmy, które zatrudniały przynajmniej jednego pracownika danej grupy na jednym z czterech stanowisk (bez braków danych)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CAPI / OBM / WISE-EUROPA.

Po pierwsze, atrakcyjne stanowiska są zajmowane zdecydowanie częściej przez Polaków niż przez obcokrajowców. W przemyśle przetwórczym blisko 70% firm-oświadczeniodawców zatrudniało w roku 2016
pracownika polskiego w charakterze kierownika, podczas gdy tylko nieco ponad 4% tych firm zatrudniało
na tym stanowisku cudzoziemca. Podobna dysproporcja występowała w budownictwie, handlu oraz gastronomi i hotelarstwie. Jedynie w transporcie i – choć w mniejszym stopniu – pozostałych usługach rynkowych
udział cudzoziemców (zwłaszcza pracujących na podstawie zezwolenia) w zatrudnieniu na stanowisku
kierowniczym był wyraźnie większy niż w przemyśle, choć i tak kilkakrotnie mniejszy niż udział Polaków.
Specyficzna sytuacja występuje w rolnictwie, gdzie firmy (gospodarstwa rolne) stosunkowo rzadko zatrudniają pracowników najemnych na stanowisku kierowniczym48, jednak i w tym przypadku szansa objęcia go
przez pracownika polskiego jest wielokrotnie większa aniżeli cudzoziemca.

48

Prawdopodobnie w większości z nich te stanowiska są zajmowane przez właściciela gospodarstwa lub członków jego rodziny.
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Po drugie, na stanowisku robotnika wykwalifikowanego (tj. stosunkowo wysokiej pozycji wśród pracowników fizycznych) firmy na ogół częściej zatrudniają Polaków. W trzech sektorach – przemyśle przetwórczym,
budownictwie i transporcie – pracownicy rodzimi zajmowali je w około 80% firm, podczas gdy cudzoziemcy
w znacznie mniejszej – poza transportem – ich części, bowiem w około połowie firm. Najbardziej uderzające
różnice pod tym względem występują jednak w rolnictwie, w którym udział firm zatrudniających robotników
wykwalifikowanych był ogólnie biorąc raczej niewielki, oraz w hotelarstwie i gastronomii.
Po trzecie, w niektórych sektorach firmy częściej zatrudniają cudzoziemców na stanowiskach wymagających kwalifikacji niż związanych z pracami prostymi, a w innych jest zgoła przeciwnie, chociaż w przypadku
Polaków z tą drugą sytuacją spotkać się można jedynie w rolnictwie. Jeśli chodzi o oświadczeniobiorców,
to robotnicy wykwalifikowani mają relatywnie (w stosunku do niewykwalifikowanych) największe szanse
zatrudnienia w transporcie i handlu, zaś najmniejsze – w rolnictwie oraz gastronomii i hotelarstwie, a także
przemyśle przetwórczym, handlu i pozostałych usługach rynkowych. Wysoko wykwalifikowani robotnicy
zatrudnieni na podstawie zezwolenia są wyraźnie częściej niż niewykwalifikowani zatrudniani przede
wszystkim w transporcie i handlu (w mniejszym stopniu także w budownictwie), a istotnie rzadziej – w rolnictwie oraz gastronomii i hotelarstwie.
Po czwarte, najbardziej wyrównane szanse zatrudnienia na stanowisku robotnika wykwalifikowanego
występują w transporcie, w którym w roku 2016 ponad dwie trzecie firm zatrudniało zarówno obcokrajowców, jak i Polaków.
Po piąte, rolnictwo jest specyficznym sektorem, w którym ponad 80% firm (gospodarstw rolnych) zatrudniało osoby wykonujące prace proste, a zupełnie znikomy ich odsetek zatrudniało cudzoziemców do prac
usługowych, kierowniczych i wymagających kwalifikacji zawodowych. Poza rolnictwem bardzo dużo firm
zatrudniało niewykwalifikowanych robotników-oświadczeniobiorców w przemyśle przetwórczym (60%)
oraz budownictwie oraz gastronomii i hotelarstwie (po 55%) w roku 2016. Zatrudnienie na tym stanowisku
cudzoziemców posiadających zezwolenie było nieco rzadsze niż oświadczeniobiorców, ale też stosunkowo
częste, zwłaszcza w przemyśle przetwórczym, budownictwie oraz gastronomii i hotelarstwie, gdzie zatrudniało ich około połowy firm.
Konkludując, pracownicy cudzoziemscy, zwłaszcza zatrudnieni w ramach procedury uproszczonej, są znacznie rzadziej niż Polacy zatrudniani na atrakcyjnych stanowiskach. W przypadku stanowisk robotniczych
na ogół częściej obejmują te, które wiążą się z wykonywaniem prostych czynności. W zasadzie nie są dla
nich dostępne stanowiska specjalistyczne i kierownicze. Uwzględniając stwierdzone powyżej zjawisko
podejmowania pracy na podstawie relatywnie najmniej korzystnych umów z pracodawcą, pozwala to na
zaklasyfikowanie ich znacznej części jako funkcjonujących na podrzędnym rynku pracy.

CZAS PRACY
Ogólna charakterystyka zróżnicowania średniego czasu pracy na różnych stanowiskach i w różnych grupach
osób zatrudnionych w roku 2016 (por. Tabela 6.2) pokazuje, że im niższe stanowisko, tym dłuższy średni
czas pracy, zarówno wśród cudzoziemców, jak i Polaków. Z drugiej strony, w grupie kierowników Polacy
pracowali dłużej niż oświadczeniobiorcy, a ci ostatni dłużej niż osoby zatrudnione na podstawie zezwolenia.
Pamiętajmy jednak, że cudzoziemcy rzadko obejmują te stanowiska. Z kolei, średni czas pracy oświadczeniobiorców i Polaków był niemal identyczny w grupie pracowników wykwalifikowanych i bardzo zbliżony
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w grupie pracowników usług, natomiast wśród osób wykonujących prace proste zaznacza się duża różnica
na niekorzyść oświadczeniobiorców, którzy pracowali średnio o 4,3 godz. dłużej w tygodniu niż Polacy49.
Rozkład średniego czasu w przypadku niemal każdej z rozpatrywanych kategorii pracowników wykazuje
dość silną dyspersję, co skłania do przyjrzenia się rozkładom (strukturze) firm według średniego czasu pracy.
TABELA 6.2. Przeciętny czas pracy (w godz. tygodniowo) i jego dyspersja na poszczególnych stanowiskach pracy

każdej z trzech grup pracowników w roku 2016
PRZECIĘTNY CZAS PRACY

STANOWISKO/
KWALIFIKACJE

WSPÓŁCZYNNIK ZMIENNOŚCI

OŚWIADCZENIA

ZEZWOLENIA

POLACY

OŚWIADCZENIA

ZEZWOLENIA

POLACY

Kierownik

39,32

37,53

41,35

0,36

0,49

0,18

Pracownik usług

43,96

38,62

42,19

0,34

0,50

0,24

Robotnik wykwalifikowany

45,82

41,54

45,25

0,27

0,37

0,21

Prace proste

52,12

45,15

47,80

0,29

0,39

0,30

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CAPI / OBM / WISE-EUROPA.

Z uwagi na naturę badanego zjawiska50, jak i charakter danych51, bardziej pogłębiony opis tej kwestii
ograniczono do dwóch najliczniej występujących grup pracowników: robotników wykwalifikowanych
i wykonujących prace proste. Na podstawie deklaracji badanych pracodawców można przyjąć, iż cudzoziemcy zatrudnieni w ramach procedury uproszczonej stosunkowo rzadko pracują krótko (40 godz. lub
krócej) i stosunkowo często długo, tj. dłużej niż 60 godz. w tygodniu (Tabela 6.3). Firmy, w których ich czas
pracy był względnie krótki, stanowiły w przypadku robotników wykwalifikowanych 51,5% wobec 58,8%
w przypadku pracujących na podstawie zezwolenia i 55,2% w przypadku Polaków. A udział firm, w których był względnie długi czas pracy, to 4,5% wobec, odpowiednio, 3,9% i 2,2%. Jeszcze większe różnice
występują w grupie robotników o niskich kwalifikacjach. Firmy, w których oświadczeniobiorcy pracowali
względnie krótko, stanowią zaledwie 28,4% ogólnej ich liczby, podczas gdy w przypadku zatrudnionych na
podstawie zezwolenia – 45,4% i Polaków – 43,1%. Z kolei, względnie długi czas pracy oświadczeniobiorców
charakteryzował 20,6% firm, a zatrudnionych na podstawie zezwolenia – 8% i Polaków – 11,5%. Dane te
świadczą niewątpliwie, z jednej strony, o gorszej pozycji zawodowej i gorszych warunkach pracy cudzoziemców zatrudnionych w ramach procedury uproszczonej na tle dwóch pozostałych grup, a z drugiej strony
o stosunkowo dobrej pozycji cudzoziemców pracujących na podstawie zezwolenia52. Niekorzystna, choć
nierzadko preferowana przez samych cudzoziemców dążących do maksymalizacji swoich zarobków, sytuacja
oświadczeniobiorców pod względem ich czasu pracy jest kolejnym dowodem na to, że znaczna ich część
lokuje się w podrzędnym segmencie rynku pracy.

49

Interesujące, że średni czas pracy osób zatrudnionych na podstawie zezwolenia na pracę jest na każdym stanowisku najkrótszy.
Może to sugerować proces samoselekcji do tej właśnie kategorii zatrudnieniowej (w porównaniu do pracowników zatrudnianych
na podstawie oświadczeń). Trzeba też pamiętać o tym, że – o ile pracownik nie jest do tego zmuszany – długi czas pracy nie musi
być niekorzystny z perspektywy zatrudnionego. Zrealizowane w ramach projektu badanie jakościowe wykazało, że pracownicy
cudzoziemscy często akceptują dłuższy czas pracy, jako że daje im to możliwość akumulacji większych dochodów z pracy w trakcie
z założenia dość krótkiego pobytu w Polsce.

50

Wyszliśmy z założenia, że tygodniowy czas pracy jest silnie uzależniony od sektora zatrudnienia i charakteru wykonywanej w tym
sektorze pracy, i dlatego analiza powinna uwzględniać odpowiednie zróżnicowanie.

51

W przypadku tej zmiennej odnotowaliśmy poważne braki danych, które w przypadku stanowisk pracy oraz sektorów, w których
wielkość zatrudnienia była relatywnie niewielka, udaremniły możliwość porównań (por. np. „transport” w Tabeli 6.5).

52

Sformułowania „gorsza pozycja zawodowa” oraz „gorsze warunki pracy” traktujemy w tym miejscu jako opis cech danych sektorów
i nie muszą one oznaczać, że pracownicy akceptują dłuższy czas pracy wbrew swojej woli. Jak zaznaczano powyżej (przypis 46), możliwość maksymalizacji dochodów przy relatywnie krótkim czasie pobytu w Polsce może być wręcz jednym z elementów atrakcyjności
oferty pracy sezonowej.
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TABELA 6.3. Struktura firm według średniej liczby godzin w tygodniu przepracowanych w firmie przez pracowników

każdej z trzech grup zatrudnionych jako robotnicy wykwalifikowani i wykonujących prace proste, 2016 (w %)
ROBOTNICY WYKWALIFIKOWANI

OSOBY WYKONUJĄCE PRACE PROSTE

ŚREDNIA LICZBA
GODZIN PRACY
W TYGODNIU

NA PODSTAWIE
OŚWIADCZENIA

NA PODSTAWIE
ZEZWOLENIA

POLACY

NA PODSTAWIE
OŚWIADCZENIA

NA PODSTAWIE
ZEZWOLENIA

POLACY

30 i mniej

7,63

15,96

3,07

6,35

13,58

6,62

31-40

43,90

42,67

52,15

22,06

31,85

36,52

41-50

26,61

25,73

30,06

22,39

23,18

27,45

51-60

17,29

11,73

12,47

28,54

23,42

17,89

61-70

2,37

1,63

0,71

9,96

5,62

2,33

71 i więcej

2,20

2,28

1,53

10,69

2,34

9,19

Odsetki

100

100

100

100

100

100

Liczba obserwacji*

590

307

978

1496

427

816

Ogółem

Uwagi. Bez braków danych
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CAPI / OBM / WISE-EUROPA.

W celu zweryfikowania zasadności powyższych wniosków warto przyjrzeć się rozkładom firm według
średniego czasu pracy w wybranych sektorach, oddzielnie w przypadku robotników wykwalifikowanych
i niewykwalifikowanych (Tabela 6.4 i Tabela 6.5). Okazuje się, że drastyczne różnice w średnim czasie pracy
między grupami pracowników (na niekorzyść zatrudnionych w ramach procedury uproszczonej) są w pełni
potwierdzone jedynie w przypadku rolnictwa. W tym sektorze, wśród zatrudnionych na pozycji robotnika
wykwalifikowanego w 19,4% gospodarstw oświadczeniobiorcy pracowali dłużej niż 60 godz. tygodniowo,
podczas gdy Polacy w 9,0% gospodarstw, natomiast względnie krótki czas pracy (40 godz. lub mniej) w przypadku obu grup pracowników cechował podobny odsetek gospodarstw (odpowiednio 27,8% i 27,1%)53.
TABELA 6.4. Struktura firm według średniej liczby godzin w tygodniu przepracowanych w firmie przez robotników

wykwalifikowanych w każdej z trzech grup zatrudnionych, według sektorów w roku 2016 (w %)
ŚREDNIA
LICZBA
GODZ.
W TYG.

ROLNICTWO
OŚW.

ZEZW.*

BUDOWNICTWO
PL

OŚW.

ZEZW.

PL

TRANSPORT
OŚW.

ZEZW.

POZOSTAŁE SEKTORY
PL

OŚW.

ZEZW.

PL

30 i mniej

9,72

(6)

4,22

4,43

11,39

2,71

7,38

21,05

6,30

6,99

15,25

1,94

31-40

18,05

(7)

22,89

48,10

46,83

56,56

40,16

34,21

52,76

52,84

51,69

60,34

41-50

29,17

(11)

37,95

26,58

26,58

25,79

29,51

27,63

30,71

26,64

22,03

29,09

51-60

23,61

(8)

25,90

17,72

13,92

14,48

19,67

9,21

7,87

11,79

8,47

7,97

61-70

13,89

(2)

2,41

1,27

1,27

0,45

1,64

2,63

1,57

0

0

0

71 i więcej

5,55

(0)

6,63

1,90

0

0

1,64

5,26

0,79

1,75

2,54

0,65

Odsetki

100

..

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Liczba
obserwacji**

72

34

166

158

79

221

122

76

127

229

118

464

Ogółem

Uwagi. 1) Ze względu na niewielką liczbę obserwacji podano liczbę przypadków a nie odsetki.2) Bez braków danych.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CAPI / OBM / WISE-EUROPA.
53

Liczba obserwacji dotycząca zatrudnionych na podstawie zezwolenia była zbyt mała, by podanie odsetek miało jakikolwiek sens.
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Wśród wykonujących prace proste w 30,6% gospodarstw oświadczeniobiorcy pracowali względnie długo,
podczas gdy Polacy – w 21,1% gospodarstw, a względnie krótko, odpowiednio, 15,3% i 28,6%. Te różnice
są tak duże, że mogłyby skłaniać do wniosku, iż cudzoziemcy zatrudnieni w ramach procedury uproszczonej są traktowani przez pracodawców w inny, gorszy sposób niż Polacy. Trzeba jednak pamiętać, że – co
sugerowano już powyżej – przyczyną różnic w przepracowanej w tygodniu liczby godzin może być większa
gotowość do tego ze strony cudzoziemców (por. także rozdz. 5).
TABELA 6.5. Struktura firm według średniej liczby godzin w tygodniu przepracowanych w firmie przez osoby

wykonujące prace proste w każdej z trzech grup zatrudnionych, według sektorów w roku 2016 (w %)
TRANSPORT

POZOSTAŁE SEKTORY

ŚREDNIA
LICZBA GODZ.
W TYG.

OŚW.

ZEZW.

PL

OŚW.

ZEZW.

PL

OŚW.*

ZEZW.*

PL*

OŚW.

ZEZW.

PL

30 i mniej

5,34

13,18

9,18

7,32

8,70

2,46

(3)

(2)

(2)

8,15

16,53

4,49

ROLNICTWO

BUDOWNICTWO

31-40

9,92

15,45

15,88

45,73

49,27

50,00

(11)

(4)

(13)

41,03

50,39

59,92

41-50

19,42

25,00

25,81

23,78

21,74

28,69

(7)

(2)

(9)

29,08

21,26

28,46

51-60

34,68

31,82

26,05

20,73

18,84

18,03

(6)

(3)

(1)

16,85

11,02

6,74

61-70

15,90

10,91

4,47

0

0

0,82

(0)

(0)

(0)

0

0

0

71 i więcej

14,73

3,64

16,61

2,44

1,45

0

(0)

(0)

(0)

4,89

14,17

0,37

Odsetki

100

100

100

100

100

100

..

..

..

100

100

100

Liczba
obserwacji**

937

220

403

164

69

122

27

11

25

368

127

267

Ogółem

Uwagi. 1) Ze względu na niewielką liczbę obserwacji podano liczbę przypadków a nie odsetki.2) Bez braków danych.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CAPI / OBM / WISE-EUROPA.

W innych sektorach wyżej sformułowana prawidłowość zostaje na ogół – choć w nieznacznym stopniu
– potwierdzona, tzn. że oświadczeniobiorcy najrzadziej pracują względnie krótko i najczęściej względnie
długo, z tym że często stosunkowo krótki czas pracy jest bardziej charakterystyczny dla cudzoziemców
zatrudnionych na podstawie zezwolenia niż dla Polaków. Pracownicy polscy jednak, w przypadku obu stanowisk pracy i wszystkich sektorów, są najrzadziej reprezentowani wśród pracujących stosunkowo długo,
a odsetek firm, w których do tego dochodzi jest bliski zera.

WYNAGRODZENIA
Analizując różnice w poziomie wynagrodzeń między cudzoziemcami i Polakami oprzemy się na dwóch wariantach tej zmiennej – na danych o średniej stawce godzinowej i średniej stawce miesięcznej. Odpowiadając
na pytania kwestionariusza na temat wynagrodzeń pracowników, pracodawcy mogli bowiem wybrać
wariant stawki najbardziej odpowiedni do ich systemu wynagrodzeń. Z uwagi na „drażliwy” w badaniach
sondażowych charakter tej zmiennej, w przypadku wielu badanych firm nie zostały uzyskane miarodajne
informacje (por. Tabela 6.6, ostatnia jej część). To zaś wymusiło skupienie analizy na niektórych tylko sektorach (rolnictwo oraz pozostałe sektory wzięte razem) i stanowiskach pracy (robotnicze wykwalifikowane
oraz niewykwalifikowane, z pominięciem pozostałych). Z powyższego powodu, w analizie, całkowicie pominięto też wynagrodzenia cudzoziemców zatrudnionych na podstawie zezwolenia. Analizę rozpoczniemy
od przyjrzenia się rozkładowi firm według wysokości średniego wynagrodzenia na każdym z dwóch ww.
stanowisk, bez względu na sektor zatrudnienia (Tabela 6.6).
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TABELA 6.6. Struktura firm według średnich stawek wynagrodzenia robotników wykwalifikowanych i osób

wykonujących prace proste w grupie oświadczeniobiorców i Polaków w roku 2016 (w %)

ŚREDNIA STAWKA GODZINOWA W ZŁ
(BRUTTO)

ROBOTNICY WYKWALIFIKOWANI

OSOBY WYKONUJĄCE PRACE PROSTE

NA PODSTAWIE
OŚWIADCZENIA

POLACY

NA PODSTAWIE
OŚWIADCZENIA

poniżej 10

0,88

1,00

14,15

4,85

10

6,19

4,37

12,33

8,21

11

6,64

3,88

22,49

12,31

12

13,72

15,05

14,38

16,04

13

15,93

12,14

15,30

26,12

14

14,60

16,02

6,85

13,43

POLACY

15

19,91

15,53

7,42

11,57

16-17

11,50

15,05

5,36

3,73

18-19

5,31

8,25

1,03

1,12

20 i więcej

5,31

8,74

0,68

2,61

Ogółem
Odsetki

100

100

100

100

Liczba obserwacji*

226

206

876

268

ŚREDNIA STAWKA MIESIĘCZNA W ZŁ
(BRUTTO)
poniżej 1500

5,29

1,02

14,03

1,22

1500-1999

17,62

13,31

25,18

22,56

2000-2199

43,61

24,57

29,14

35,98

2200-2399

10,57

8,53

3,96

5,49

2400-2599

5,73

15,36

7,19

12,19

2600-2799

1,76

5,12

2,16

3,05

2800-2999

3,08

5,12

1,80

2,44

3000-3499

5,29

12,29

11,15

14,63

3500-3999

1,76

7,17

1,80

2,44

4000 i więcej

5,29

7,51

0,90

0,00

Odsetki

100

100

100

100

Liczba obserwacji*

227

293

278

164

Ogółem

Pozostałe obserwacje
Stawka tygodniowa

10

3

26

6

„Nie wiem”

42

69

90

65

Odmowa informacji

154

481

277

368

Łączna liczba obserwacji

659

1052

1547

871

Uwagi. Tylko obserwacje odnoszące się do danego sposobu wynagradzania
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CAPI / OBM / WISE-EUROPA.

W przypadku rozkładu firm według zarówno stawki godzinowej, jak i miesięcznej, niezależnie od zajmowanego robotniczego stanowiska pracy, oświadczeniobiorcy byli reprezentowani znacznie częściej niż Polacy
wśród zarabiających stosunkowo niewiele i znacznie rzadziej wśród tych, których zarobki były stosunkowo
wysokie w roku 2016. Przyjmując arbitralnie kwotę poniżej 12 zł za godzinę lub poniżej 2000 zł za miesiąc
jako niską stawkę godzinową, a powyżej 15 zł lub 3000 zł jako wysoką, struktura wyglądałaby następująco54:

54

Dane zostały podane w procentach ogółu firm.

Imigranci w Polsce w kontekście uproszczonej procedury zatrudniania cudzoziemców

139

wykwalifikowani
cudzoziemcy

niewykwalifikowani
Polacy

cudzoziemcy

Polacy

stawka godzinowa
poniżej 12 zł

13,7

9,2

49,0

25,4

powyżej 15 zł

22,1

32,0

7,0

7,5

poniżej 2000 zł

22,9

14,3

29,2

23,8

3000 zł i więcej

12,3

26,9

13,8

17,1

stawka miesięczna

W przypadku robotników wykwalifikowanych częstość firm, w których wynagrodzenie godzinowe kształtowało się na niskim poziomie, była o 49% większa w odniesieniu do cudzoziemców (oświadczeniobiorców) niż
Polaków, zaś udział firm o wysokim wynagrodzeniu miesięcznym był o 31% mniejszy. Jeśli chodzi o wynagrodzenia miesięczne, to analogiczne różnice wynosiły odpowiednio 60% oraz 54%. Co się tyczy robotników
niewykwalifikowanych, to w przypadku niskiej stawki godzinowej różnica wyniosła aż 93%, a wysokiej –
jedynie 7%, natomiast w przypadku niskiej stawki miesięcznej – 23%, a wysokiej – 19%. Z jednym wyjątkiem
(robotników niewykwalifikowanych uzyskujących wysokie wynagrodzenie godzinowe55) te różnice były
zatem znaczące, a szczególnie wyraźnie widoczne w odniesieniu do relatywnie niskich wynagrodzeń godzinowych osób wykonujących prace proste (robotników niewykwalifikowanych).
Kontynuując charakterystykę rozkładów firm według średnich stawek wynagrodzenia na różnych stanowiskach robotniczych uzyskiwanych przez cudzoziemców i Polaków, i pogłębiając analizę, warto odwołać
się do wykresu skumulowanych odsetków firm według wypłacanych stawek godzinowych56. Wykres 6.4
dowodzi silnego skupiania się firm w przedziale stosunkowo niskich wynagrodzeń. W połowie firm zatrudniających cudzoziemskich robotników niewykwalifikowanych średnia stawka była, w roku 2016, niższa niż
12 zł, a w 90% – niższa niż 15,5 zł. W przypadku pracowników polskich było to odpowiednio: 13,3 zł i 16
zł. Oba rozkłady mają podobny kształt i tę podobną cechę, że względnie wysokie zarobki w jednym i drugim przypadku stanowią rzadkość, z tym że częstość najniższych wynagrodzeń jest znacznie (dwukrotnie)
wyższa wśród cudzoziemców niż Polaków (odpowiednio 14,2% i 5% poniżej 10 zł). Kształt obu krzywych
jest odmienny w przypadku niskich stawek godzinowych (są one najbardziej oddalone od siebie w przedziale
wyznaczonym przez obie mediany), a bardzo podobny w przypadku wysokich stawek. Sugeruje to, że niewykwalifikowani robotnicy cudzoziemscy znacznie częściej niż Polacy otrzymują niskie wynagrodzenie,
natomiast ich szansa na uzyskanie wyższego wynagrodzenia jest wprawdzie bardzo niewielka, ale tylko
niewiele mniejsza aniżeli Polaków. Inny przebieg mają analogiczne krzywe odnoszące się do robotników
wykwalifikowanych. W tym przypadku ich kształt jest zbliżony w przedziale niskich stawek, natomiast różni
się po przekroczeniu (i to dosyć znacznym) przedziału wyznaczonego przez obie mediany. W połowie firm
cudzoziemcy uzyskują stawki poniżej 14,4 zł, a Polacy poniżej – 14,9 zł, co świadczy o stosunkowo nieznacznej różnicy w poziomie wynagrodzeń tej grupy pracowników obu kategorii. Natomiast w przypadku
pracowników polskich w 90 % firm zarobki nie przekraczały 20 zł, a w przypadku cudzoziemców – 18 zł
za godzinę, co świadczy o znacznie większych możliwościach osiągnięcia wysokiego wynagrodzenia przez
(wykwalifikowanych) Polaków.

55

Liczba firm, które raportowały taki stan rzeczy, była jednak bardzo mała, w związku z czym analogiczne oceny mogą być obarczone
dość dużym błędem.

56

Analogiczna analiza przeprowadzona dla wynagrodzeń miesięcznych brutto uzasadnia zbliżone wnioski. Mediana wynagrodzeń
wyniosła w przypadku pracowników wykwalifikowanych 2050 zł dla oświadczeniobiorców i 2390 dla Polaków, a w przypadku
pracowników wykonujących prace proste – odpowiednio 1975 i 2050. Jedyna różnica polega na tym, że luka płacowa była w tym
przypadku większa dla pracowników niskowykwalifikowanych niż wykwalifikowanych (co można tłumaczyć wymaganiami odnośnie
do minimalnej stawki godzinowej w przypadku analizy przedstawionej w tekście).
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WYKRES 6.4. Skumulowany rozkład stawek godzinowych brutto oświadczeniobiorców i Polaków, robotników

wykwalifikowanych i wykonujących prace proste oraz mediany stawek (w zł)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CAPI / OBM / WISE-EUROPA.

Najbardziej uderzającą cechą wspólną dla rozkładów dla obu kategorii pracowników wyróżnionych według
zajmowanego stanowiska jest wyraźne upośledzenie płacowe oświadczeniobiorców względem Polaków
w grupie nisko wynagradzanych niewykwalifikowanych robotników oraz relatywnie korzystne warunki
płacowe polskich robotników wykwalifikowanych w grupie średnio i wysoko wynagradzanych. Może to być
symptomem tego, że bardzo niskie (lub nawet relatywnie malejące) stawki wynagrodzenia są oferowane
ze względu na gotowość cudzoziemców do ich akceptacji. Dane, którymi dysponujemy, nie pozwalają jednak
na jednoznaczne rozstrzygnięcie tej kwestii.
Podobnie jak w przypadku różnic w liczbie godzin przepracowanych przez różne grupy osób zatrudnionych
przez firmy (oświadczeniodawców), można przypuszczać, że w różnych sektorach występowały również
odmienne różnice w średnim poziomie (i rozkładzie) wynagrodzeń, zwłaszcza że rolnictwo mogło się istotnie
różnić od pozostałych sektorów. Tę hipotezę pozwalają zweryfikować wskaźniki dotyczące średnich poziomów sektorowych wynagrodzeń godzinowych i miesięcznych, które prezentuje Tabela 6.7.
W przypadku średnich stawek godzinowych różnica między cudzoziemcami i Polakami wyniosła w rolnictwie 9% dla wykwalifikowanych i 13% dla niewykwalifikowanych, podczas gdy w pozostałych sektorach,
odpowiednio, 4% i 1% w roku 2016. Natomiast w przypadku stawek miesięcznych dla wykwalifikowanych
– w rolnictwie 37%, a poza rolnictwem 13%, a dla niewykwalifikowanych – w rolnictwie 14%, zaś w pozostałych sektorach 10%. Ponieważ dyspersja w przypadku każdego z rozkładów, na podstawie którego
oszacowano średnie zamieszczone w Tabela 6.7, była stosunkowo niewielka, można do wyżej ustalonych
różnic między średnimi mieć duże zaufanie57 i ostatecznie stwierdzić, że różnice w poziomie wynagrodzeń
na niekorzyść cudzoziemców są znacząco większe w rolnictwie niż poza nim.

57

Wynikiem przeciwnym intuicji okazuje się wyższa średnia stawek miesięcznych w grupie robotników niewykwalifikowanych niż
wykwalifikowanych.
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TABELA 6.7. Przeciętne wynagrodzenie brutto w zł. (i jego dyspersja) robotników wykwalifikowanych i osób

wykonujących prace proste w grupie oświadczeniobiorców i Polaków w roku 2016

RODZAJ
WYNAGRODZENIA

ROBOTNICY WYKWALIFIKOWANI
ROLNICTWO
OŚW.

PL

OSOBY WYKONUJĄCE PRACE PROSTE

POZOSTAŁE SEKTORY
OŚW.

PL

ROLNICTWO

POZOSTAŁE SEKTORY

OŚW.

PL

OŚW.

PL

Stawka godzinowa
Średnia
arytmetyczna
Współczynnik
zmienności

12,26

13,32

14,68

15,34

10,91

12,29

13,59

13,77

0,22

0,18

0,19

0,21

0,20

0,19

0,17

0,20

Wynagrodzenie miesięczne
Średnia
arytmetyczna
Współczynnik
zmienności

2028,27

2771,57

2329,44

2626,85

2138,13

2442,37

2001,94

2195,14

0,17

0,28

0,34

0,32

0,34

0,22

0,27

0,23

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CAPI / OBM / WISE-EUROPA.

Na zakończenie analizy rozkładów firm według średniego poziomu wynagrodzenia przyjrzymy się bliżej tym
rozkładom, uwzględniając różnice między rolnictwem i pozostałymi sektorami58. Aby przedstawiany obraz
był bardziej przejrzysty, poniżej zestawiono odsetki firm, w których pracownicy otrzymywali względnie
niskie i względnie wysokie wynagrodzenie, przyjmując takie same granice tych przedziałów, jakie arbitralnie
ustalono na początku tej części podrozdziału. Oto efekt tego zestawienia odnoszący się do robotników
wykwalifikowanych:
robotnicy wykwalifikowani
rolnictwo
cudzoziemcy

pozostałe sektory
Polacy

cudzoziemcy

Polacy

stawka godzinowa
poniżej 12 zł

30,4

14,2

9,4

7,8

powyżej 15 zł

4,3

15,1

26,7

37,9

stawka miesięczna
poniżej 2000 zł

..

..

22,6

14,6

3000 zł i więcej

..

..

12,7

26,4

Jak widać, w przypadku robotników wykwalifikowanych w rolnictwie występowała ogromna dysproporcja
płacowa między cudzoziemcami i Polakami w roku 2016. Odsetek firm, w których wynagrodzenie (godzinowe) tych pierwszych uznaliśmy za niskie, jest ponad dwa razy wyższy niż w odniesieniu do Polaków, zaś
odsetek firm, w których zostało ono uznane za wysokie, stanowi nieco ponad jedną czwartą w odniesieniu do Polaków. W pozostałych sektorach również relatywnie mniej jest firm, które mało płaciły polskim
pracownikom w stosunku do cudzoziemców, a więcej tych, które Polakom płaciły więcej, jednak różnice
między cudzoziemcami i Polakami są w tym przypadku nieporównanie mniejsze. Co więcej w tych sektorach
wynagrodzenie niskie występowało w znacznie mniejszej liczbie firm niż w rolnictwie, a wynagrodzenie
wysokie – w znacznie większej.

58

Z powodu niedostatecznej liczby obserwacji nie jest to jednak możliwe w przypadku robotników wykwalifikowanych zatrudnionych
w rolnictwie wynagradzanych miesięcznie.
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Podobne zestawienie dla robotników niewykwalifikowanych wygląda następująco:
osoby wykonujące prace proste
rolnictwo
cudzoziemcy

pozostałe sektory
Polacy

cudzoziemcy

Polacy

37,6

13,8

7,6

1,2

19,4

17,1

stawka godzinowa
poniżej 12 zł

66,3

powyżej 15 zł

1,0

stawka miesięczna
poniżej 2000 zł

48,8

44,8

74,0

67,3

3000 zł i więcej

18,5

23,9

7,1

13,1

Uderzające w tym przypadku jest to, że dwie trzecie firm płaciło w roku 2016 cudzoziemcom zatrudnionym
w rolnictwie bardzo niskie stawki godzinowe, podczas gdy w pozostałych sektorach takich firm było stosunkowo niewiele. Stosunkowo rzadko, znacznie rzadziej niż w przypadku cudzoziemców, niskie wynagrodzenia
otrzymywali Polacy. Najbardziej znamienne wydaje się niewystępowanie w praktyce firm, w których stawki
cudzoziemców i Polaków zatrudnionych w rolnictwie byłyby względnie wysokie, chociaż w pozostałych
sektorach udział takich firm był pokaźny (17-19%). Ta charakterystyka rozkładu firm według wysokości
wynagrodzeń wyraźnie potwierdza wcześniej już sformułowaną tezę, że znaczna część oświadczeniodawców funkcjonujących w sektorze rolnym reprezentuje drugorzędny segment rynku pracy.

***
Przeprowadzona powyżej analiza statystyczna prowadzi do następujących wniosków. Po pierwsze, analizując proporcje firm zatrudniających w 2016 roku cudzoziemców w ramach procedury uproszczonej i Polaków
można stwierdzić wyraźną specyfikę sektora rolniczego. Polega ona na tym, że sektor ten stał się w dużym
stopniu uzależniony od cudzoziemskiej siły roboczej. Po drugie, analiza rozkładów zajmowanych stanowisk
w badanych firmach wykazała, że – mimo przeważającego udziału firm zatrudniających cudzoziemców
– w stosunkowo niewielu firmach zajmowali oni stanowiska charakterystyczne dla segmentu podstawowego. Potwierdzono, że pojawienie się w badanych firmach cudzoziemców, zwłaszcza podejmujących
pracę w ramach procedury uproszczonej, miało miejsce przede wszystkim w segmencie podrzędnym rynku
pracy. Po trzecie, badając zróżnicowanie sytuacji cudzoziemców i Polaków pod względem rodzaju umowy,
na podstawie której byli zatrudniani, doszliśmy do stwierdzenia znacznej skali (w niektórych przypadkach
przeważającej) zjawiska zatrudniania pracowników na potencjalnie niekorzystnych warunkach (w tym niezgodnych z Kodeksem pracy). Po czwarte, wśród badanych firm wiele było takich, które dopuszczały długi
czas pracy, a sytuacja ta dotykała oświadczeniobiorców zatrudnionych na stanowiskach niewymagających
kwalifikacji w nieporównanie większym stopniu niż Polaków, jak również cudzoziemców zatrudnionych na
podstawie zezwolenia („klasycznego”, badanie nie obejmowało okresu, w którym wprowadzono zezwolenie na pracę sezonową) na pracę na tych samych stanowiskach, a tym bardziej w charakterze robotnika
wykwalifikowanego. Po piąte, wreszcie, badani przez nas oświadczeniodawcy w istotny sposób różnicowali
stawki wynagrodzenia zapewniane zatrudnionym na tych samych stanowiskach. W przypadku pracowników
nisko wykwalifikowanych można wręcz podejrzewać istnienie zjawiska dumpingu płacowego wywołanego
obfitością cudzoziemskiej siły roboczej akceptującej substandardowe wynagrodzenie.
Ustalenia te wzmacniają nasze przekonanie, iż cudzoziemcy zatrudnieni w ramach procedury uproszczonej
operowali przede wszystkim w ramach podrzędnego sektora rynku pracy. Analiza różnic w sytuacji różnych
grup pracowników wskazuje na to, że dotyczy to w szczególności osób podejmujących prace proste, zwłaszcza w rolnictwie.
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6.2 Związki między rynkiem pracy a migracją zarobkową
Oszacowanie oddziaływania migrantów korzystających z procedury uproszczonej na sytuację na polskim
rynku pracy stanowi ciekawe, choć niezwykle trudne, przedsięwzięcie badawcze. Podjęcie się tego zadania wymagało zmierzenia się z problemami i ograniczeniami, które nie pozostały bez wpływu na obraną
metodologię analiz. Przed zapoznaniem się z zaprezentowanymi w rozdziale wynikami warto pochylić się
nad trudnościami metodologicznymi, ponieważ w innym wypadku grozi niebezpieczeństwo nadinterpretacji
niektórych przedstawionych dalej rezultatów. Z powodów szczegółowo opisanych poniżej zaproponowane
analizy należy zatem potraktować jako pierwsze podejście do pogłębionego zbadania tego frapującego
problemu.

KWESTIE METODOLOGICZNE
KWESTIA I: SYMULTANICZNOŚĆ
Zarówno z teorii rynku pracy, jak i ekonomicznych teorii migracji wynika, że zależność między rynkiem pracy
a zjawiskami migracyjnymi ma charakter oddziaływania wzajemnego. Z jednej strony, zgodnie z pierwotną
motywacją stojącą za niniejszym badaniem, napływ migrantów może mieć znaczenie dla poziomu bezrobocia, zatrudnienia czy wynagrodzeń. Z drugiej strony warunki, jakie oferuje lokalny rynek pracy, wpływają na
to, ilu migrantów zainteresowanych jest podjęciem zatrudnienia na terenie danego powiatu, województwa
czy kraju. Symultaniczność oddziaływania między migrantami i rynkiem pracy stanowi problem, ponieważ
sprawia ona, że standardowe metody analizy ilościowej prowadzą do błędnych oszacowań. Metody alternatywne – zastosowane w tym opracowaniu – wymagają większej ilości danych i opierają się na pewnych
założeniach statystycznych, które nie zawsze mogą być w pełni zweryfikowane empirycznie. Badania
dodatkowo komplikuje fakt, że zjawiska makroekonomiczne, takie jak bezrobocie czy malejący (bądź rosnący) udział płac w PKB, są wciąż znacznie słabiej rozumiane niż mikroekonomiczne determinanty migracji
zarobkowej. Zbadanie wpływu migrantów na rynek pracy napotyka zatem na podwójną trudność – nie tylko
trzeba odseparować z całej dynamiki obserwowanych zjawisk tę ich część, która powodowana jest przez
napływ migrantów, ale także dokonać z konieczności kontrowersyjnego wyboru odpowiednich zmiennych
pozwalających kontrolować złożoną dynamikę procesów makroekonomicznych.
KWESTIA II: JAKOŚĆ DANYCH O POLSKIM RYNKU PRACY
Dobrej jakości dane mówiące o zatrudnieniu i bezrobociu dostępne są dla Polski jedynie na poziomie
województw. Na poziomach niższych, w szczególności zaś na poziomie powiatów, dysponujemy jedynie
informacjami na temat bezrobocia rejestrowanego, które, choć wyraźnie z nim skorelowane, to jednak mocno
odbiega od tego uzyskiwanego w badaniu BAEL (Wykres 6.5). Oficjalnej informacji na temat zatrudnienia na
poziomie powiatów w ogóle brakuje – można jedynie wydedukować je z liczby zarejestrowanych bezrobotnych i stopy bezrobocia rejestrowanego, ale wtedy do niedoskonałości rejestru bezrobotnych dokładamy
jeszcze niepewność odnośnie do liczby zatrudnionych, która nawet dla całej Polski odbiega od tego, co
wykazują szacunki oparte na BAEL. Z danymi dotyczącymi wynagrodzeń jest podobnie – pełne informacje
o tym, ile zarabiają wszyscy pracownicy w danym sektorze, bez względu na wielkość przedsiębiorstw ich
zatrudniających, dostępne są tylko na poziomie województwa.
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WYKRES 6.5. Zależność między bezrobociem rejestrowanym a bezrobociem szacowanym na podstawie Badania

Aktywności Ekonomicznej Ludności, według województw, 2012-2017

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat i BDL.

KWESTIA III: JAKOŚĆ DANYCH O NAPŁYWIE MIGRANTÓW
Kwestia dostępności wiarygodnych danych o pracownikach cudzoziemskich poruszana jest w wielu miejscach
niniejszego raportu. Z punktu widzenia wpływu na rynek pracy kluczowe znaczenie ma informacja na temat
liczby migrantów pracujących w danym czasie w danym miejscu – powiecie lub województwie. W przypadku procedury uproszczonej zarówno ogólna liczba zatrudnionych cudzoziemców, jak i ich rozmieszczenie
terytorialne obarczone są niepewnością. Wraz ze zmianami wprowadzonymi w 2018 roku i uruchomieniem
nowego rejestru niepewność ta (zwłaszcza co do liczby pracowników) została mocno ograniczona, ale nadal
nie można zakładać, że wszyscy lub prawie wszyscy cudzoziemcy, dla których wystawiono dokumenty, pracują w deklarowanym miejscu lub że nie wyjechali do pracy do innych krajów strefy Schengen.
Analiza różnic między liczbą migrantów (teoretycznie) obecnych na powiatowych rynkach pracy w latach
2016, 2017 i 2018 wskazuje na bardzo silne zróżnicowanie tego procesu, które można wyjaśnić dynamiką
samego procesu migracyjnego, ale dodatkowy problem stanowią wspomniane powyżej zmiany instytucjonalne, które sprawiają, że wszelkie oceny sytuacji w bieżącym, tj. 2018 roku, są obciążone bardzo dużym
ryzykiem błędu. Z dostępnych danych wynika jednoznacznie, że zmiana sposobu prowadzenia statystyk
oraz wielu formalnych aspektów procedury (wprowadzenie zezwoleń na pracę sezonową, dopuszczenie
odmów rejestracji dokumentów kładące większy nacisk na weryfikację autentyczności podejmowanego
zatrudnienia) wywołała pewną strukturalną zmianę w uzyskiwanych wynikach.
Ze względu na opisane powyżej niedoskonałości danych na niższych poziomach agregacji, efekty próby
powiązania ich ze zmiennymi na temat lokalnych rynków pracy okazały się niezadowalające. Zostaną one
jednak przytoczone w kolejnym podrozdziale w celu uwypuklenia różnych problematycznych kwestii.
Właściwe analizy lokalnych rynków pracy przeprowadzone zostały na poziomie województw. Taka agregacja
zapewniała mniejszy poziom błędu w lokalnym pomiarze migracji, jednocześnie umożliwiając wykorzystanie
większej liczby szczegółowych statystyk publicznych.
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PROCEDURA UPROSZCZONA A LOKALNE RYNKI PRACY – ANALIZA WSTĘPNA
We wstępnej analizie wykorzystano dane dotyczące 380 polskich powiatów, obserwowanych co miesiąc
w latach 2012–201759. W utworzonym modelu statystycznym zmienną objaśnianą stanowiła zmiana rok
do roku stopy bezrobocia, czyli różnica między poziomem stopy bezrobocia w wybranym powiecie w danym
miesiącu a poziomem, który miara ta osiągnęła w tym powiecie 12 miesięcy wcześniej. Za kluczową zmienną
objaśniającą, której znaczenie dla zmienności bezrobocia zamierzano określić, przyjęto analogicznie obliczaną
zmianę liczby migrantów pracujących na lokalnym rynku pracy (określaną zgodnie z metodologią opisaną
w rozdz. 3.5), podzieloną przez liczbę mieszkańców danego powiatu. Wszystkie zmienne były badane pod
względem stacjonarności testami Im–Pesaran–Shin oraz Levin–Lin–Chu. Testy w większości specyfikacji60
wykazały, że rozpatrywane szeregi czasowe są stacjonarne lub stacjonarne w trendzie.
Zarówno zmiany bezrobocia, jak i zmiany w napływie migrantów bez wątpienia znajdują się pod trudnym
do zignorowania wpływem pewnych wspólnych czynników na rynku pracy, które na poziomie powiatów
pozostają nieobserwowalne i nie mogą przez to zostać włączone do modelu. Chodzi np. o strukturę zatrudnienia ze względu na sektory gospodarki, strukturę siły roboczej według wieku i wykształcenia, zakres
dokonywanych w powiecie inwestycji czy zmiany tempa wzrostu gospodarczego (Ciżkowicz i inni 2014).
Istnienie takich czynników sprawia, że standardowe modele dla danych panelowych – fixed effects i random effects obarczone są problemem symultaniczności, a otrzymane za ich pomocą oszacowania stanowią
parametry obciążone, całkowicie nieprzydatne w analizie. Z tego powodu zastosowano zyskującą w ostatnich latach popularność w środowisku akademickim metodę szacowania modeli narażonych na możliwość
występowania wszelkich form endogeniczności (w tym symultaniczności) – estymatory GMM w stylu prac
Arellano-Bond (1991), Arellano-Bover (1995) oraz Blundell-Bond (1998)61.
Ze względu na liczbę jednostek (n=380) wybrano wariant System GMM wobec alternatywnego Difference
GMM. Estymacji dokonano w dwóch krokach dla uzyskania optymalnej macierzy wag kowariancji, dostosowanej za pomocą korekty Windmeijera (2005)62.

59

Łączna liczba obserwacji wyniosła 27336 i nie odpowiadała prostemu iloczynowi wartości (6 lat*12 miesięcy*380 powiatów), jako
że w 2013 roku z powiatu wałbrzyskiego wydzielono powiat miasto Wałbrzych. Odrzucono zatem dane dla tych jednostek w roku
2012 ze względu na ich niekompatybilność z kolejnymi obserwacjami.

60

Specyfikacje różniły się między sobą strukturą opóźnień w przeprowadzanych na potrzeby testu regresjach Dickeya-Fullera oraz
kryterium informacyjnym (AIC lub BIC), stosowanym na potrzeby wyboru optymalnej wśród tych regresji.

61

Upraszczając, estymatory te wykorzystują przeszłe realizacje regresorów endogenicznych i tworzą z nich zmienne instrumentalne
(instrumenty wewnętrzne), które stanowią uzasadnione zastępstwo dla tych regresorów – będąc z nimi jednocześnie silnie skorelowane, nie miały możliwości być narażone na działanie czynników wywołujących symultaniczność.

62

Zmienne zostały przetworzone za pomocą transformacji forward orthogonal differences zamiast standardowych pierwszych różnic
dla zminimalizowania strat obserwacji wynikających z braków danych. Powyższą specyfikację zastosowano także dla wszystkich
rozpatrywanych na potrzeby tego opracowania modeli oszacowanych za pomocą estymatora GMM, ze względu na jej najlepsze
właściwości statystyczne takiej specyfikacji w odniesieniu do wykorzystywanych w projekcie danych (Rodman 2006).
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Oszacowano następujące równanie:

gdzie:
– zmiana stopy bezrobocia w powiecie i z okresu t-1 na t
– stała,
– oszacowane parametry,
– napływ migrantów do powiatu i w okresie między t-1 a t,
– zbiór m-1 zmiennych kontrolnych dla powiatu i w okresie t,
– składnik losowy modelu (reszta).
W początkowej specyfikacji zmiana rok do roku (rdr) stopy bezrobocia wyjaśniana była za pomocą wszystkich regresorów podsumowanych w Tabeli 6.8 z wyjątkiem dwóch ostatnich, które stanowiły alternatywne
sposoby uwzględnienia informacji o wynagrodzeniach i skali problemów społecznych w powiecie i stosowane były wymiennie odpowiednio z logarytmem średniego wynagrodzenia brutto i liczbą korzystających
z pomocy społecznej per capita63 . Stopniowa eliminacja zmiennych statystycznie nieistotnych doprowadziła
do uzyskania Modelu I przedstawionego poniżej (Tabela 6.8).
TABELA 6.8. Stopa bezrobocia a imigracja: wyniki oszacowania modeli statystycznych na poziomie powiatowym

na danych miesięcznych

NAZWA ZMIENNEJ

MODEL I
(opóźnienia 2. i 3. rzędu)

MODEL II
(opóźnienia 12. i 13. rzędu)

MODEL III
(zredukowana liczba
instrumentów)

Zmiana rdr liczby migrantów per
capita

0,917
(p=0,248)

2,001*
(p=0,073)

-0,708
(p=0,564)

Poziom urbanizacji

-0,002*
(p=0,055)

-0,002*
(p=0,077)

-0,002*
(p=0,059)

Odsetek ludności w wieku
produkcyjnym

4,035***
(p=0,000)

4,344***
(p=0,000)

4,179**
(p=0,000)

Saldo migracji międzypowiatowych
per capita

18,449**
(p=0,014)

17,800**
(p=0,014)

18,851**
(p=0,010)

Gęstość zaludnienia

0,001**
(p=0,040)

0,001**
(p=0,040)

0,001*
(p=0,056)

Liczba korzystających z pomocy
społecznej per capita

-5,076***
(p=0,000)

-4,805***
(p=0,004)

-4,567***
(p=0,003)

Stała

-3,153***
(p=0,000)

-3,318***
(p=0,000)

-3,199***
(p=0,000)

Liczba instrumentów

234

204

122

Test AR(1)

p=0,015

p=0,015

p=0,016

Test AR(2)

p=0,078

p=0,077

p=0,080

Test Sargana

p=0,000

p=0,000

p=0,859

Test Hansena

p=0,446

p=0,269

p=0,532

Uwagi. Zmienna objaśniana: zmiana rdr stopy bezrobocia. Wartość p<0,01 - ***, 0,01< p<0,05 - **, 0,05<p<0,01 - *. Oszacowano
parametry dla zmiennych zerojedynkowych dla poszczególnych punktów czasowych, ale nie zostały one zaprezentowane w celu
zachowania zwięzłości. Statystyka testu Walda dla wszystkich trzech uwzględnionych modeli wykazywała łączną statystyczną istotność
wszystkich parametrów.
Źródło: obliczenia własne.

63

Instrumenty odporne na endogeniczność tworzone były tylko dla zmiennej podejrzanej o jej powodowanie (tj. zmiany rdr liczby
migrantów per capita).
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Wyniki wskazują, że w Modelu I napływ migrantów nie jest statystycznie istotny dla wyjaśnienia zmian
stóp bezrobocia w powiatach. Pozostałe z zastosowanych zmiennych kontrolnych charakteryzują się
pewną mocą wyjaśnienia zjawiska. Test Hansena wskazuje, że zastosowanie łącznie wszystkich regresorów w modelu jest uzasadnione, a wybrane instrumenty wewnętrzne dobrze oddają dynamikę zmiany
rdr liczby migrantów per capita. Jako że statystyka testu Hansena może być zawyżona w przypadku
zbliżania się liczby instrumentów do liczby jednostek w modelu, a test Sargana (przyjmujący mało wiarygodne, bardzo restrykcyjne założenie o homoskedastyczności składnika losowego w modelu) przeczy
wnioskom z testu Hansena, oszacowano Model III. W tym wariancie zredukowano liczbę instrumentów
w celu sprawdzenia, czy w Modelu I statystyka testu Hansena była sztucznie zawyżona ze względu
na ich nadmiar. Poprawa wyników obu testów – i Hansena, i Sargana – w modelu o mniejszej liczbie
instrumentów wskazuje na to, że przeszłe realizacje zmiany napływu migrantów stanowią odpowiednie
instrumenty dla zadanego problemu.
W bazowej specyfikacji kłopotliwym wynikiem pozostaje brak silnego odrzucenia hipotezy zerowej
o autokorelacji drugiego stopnia (Test AR(2)). Gdyby przyjąć tę hipotezę, należałoby odrzucić wszystkie
wyniki Modelu I jako obciążone, ze względu na korelację między wybranymi do tworzenia instrumentów
opóźnieniami drugiego rzędu a składnikiem losowym modelu. Stosowanym zwykle wyjściem z takiej
sytuacji jest stworzenie instrumentów z obserwacji opóźnionych o jeszcze co najmniej jeden okres.
Przykład takiej specyfikacji zademonstrowano jako Model II (Tabela 6.8), w którym ostatecznie zdecydowano się na obserwacje opóźnione o 12 i 13 miesięcy ze względu na roczną dynamikę danych.
Niestety, w wyniku zastosowania takiego zabiegu stabilność wyników oszacowania ulega znacznemu
pogorszeniu – parametr dla kluczowej zmiennej objaśniającej wahał się w przedziale od -0,2 do ponad
2,0, wartość p przy tej zmiennej od 0,073 do 0,64, a statystyki testów Hansena i Sargana przyjmowały
wartości na spektrum od 0,000 do 0,822.
Podsumowując, wyniki modelu stworzonego na poziomie powiatowym w bazowej specyfikacji wykazują brak istotności znaczenia napływu migrantów dla zmian wartości stopy bezrobocia w powiatach.
Należy jednak interpretować ten wniosek z pewną ostrożnością ze względu na kwestie metodologiczne,
w szczególności zaś nierozstrzygający wynik testu na autokorelację reszty modelu stopnia drugiego.
Potencjalna autokorelacja może wynikać z pominięcia w modelu pewnych zmiennych, istotnych dla
objaśnienia zmienności stopy bezrobocia w powiatach, a nieobserwowanych na poziomie powiatów.
Z tego powodu właściwa analiza wpływu migrantów na rynek pracy przeprowadzona została na poziomie województw.

PROCEDURA UPROSZCZONA A REGIONALNE RYNKI PRACY – WPROWADZENIE
W niniejszym podrozdziale wpływ pracowników korzystających z procedury uproszczonej na regionalne
rynki pracy w Polsce rozpatrywany jest ze względu na dwa kluczowe aspekty: bezrobocie i zatrudnienie.
Dla każdego z 16 województw oba te zjawiska (skwantyfikowane za pomocą stopy bezrobocia oraz stopy
zatrudnienia) zostały rozłożone (z wykorzystaniem filtru Hodricka-Prescota) na dwa szeregi czasowe: komponent trendu i komponent odchyleń od trendu. W ten sposób dla każdego województwa wydzielone zostały
cztery szeregi. Dwa z nich obrazują długofalowe trendy na rynku pracy: trend bezrobocia i trend zatrudnienia. Dwa kolejne odpowiadają bieżącemu odchyleniu sytuacji na rynku pracy od wieloletniej tendencji
w zakresie bezrobocia/zatrudnienia. Wzajemne oddziaływanie napływu migrantów na stopy bezrobocia
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oraz zatrudnienia badano oddzielnie dla obu komponentów tych miar wielkości w celu ustalenia, czy zjawisko migracji wiąże się ze strukturalnymi cechami rynku pracy, czy też raczej jego wpływ jest powierzchowny
i dotyczy głównie stanu przejściowego64.
Aby móc w pełni wykorzystać potencjał płynący z dostępu do danych wojewódzkich, charakteryzujących
się lepszą jakością i szerszym zakresem, analiza wpływu procedury uproszczonej na rynek pracy przeprowadzona została na danych rocznych, jako że w takim właśnie podziale dostępne są m.in. szacunki dotyczące
PKB, liczby osób korzystających z pomocy społecznej, udziału poszczególnych sektorów gospodarki
w wytwarzaniu wartości dodanej gospodarki, udziale osób z wykształceniem wyższym w populacji ogółem65.
Konsekwencją takiego wyboru jest konieczność zrezygnowania z estymatora GMM, który w tym przypadku
byłby nieodpowiednim narzędziem a to głównie ze względu na niewystarczającą liczbę obserwacji66.
W związku z tym, aby móc przeprowadzić skuteczną estymację metodami klasycznymi (za pomocą estymatorów fixed effects (FE) i random effects (RE)), niezbędnym okazało się pewne zmodyfikowanie domyślnej
postaci modelu na podstawie założenia o sekwencyjnej egzogeniczności. Mówi ono, że o ile endogeniczność
wywołana jest przez jednoczesną reakcję badanej zmiennej oraz zmiennych ją opisujących na inne, nieobserwowane czynniki, o tyle opóźnienia potencjalnych zmiennych objaśniających nie są już obarczone tym
problemem – jako że w rzeczy samej wydarzenia z okresu t-1 nie mogą pozostawać pod wpływem wydarzeń
z okresu t. Dlatego mogą one być rozpatrywane jako regresory i nie spowodują obciążenia otrzymanych
w takiej regresji parametrów. W związku z tym, w modelach wojewódzkich badana jest reakcja zmiennej
objaśnianej na napływ migrantów i niektóre potencjalnie endogeniczne warunki na rynku pracy w poprzednim okresie, a nie (jak to było w modelu powiatowym) na bieżące warunki na rynku pracy odtworzone
ze swoich przeszłych realizacji. W porównaniu do modelu powiatowego dokonano jeszcze jednej istotnej
zmiany. Mianowicie, mając na uwadze wspomnianą niewielką liczbę dostępnych punktów danych, zdecydowano się odejść od badania zmiany w wartości zmiennej objaśnianej i przeprowadzić rozważania dotyczące
poziomów stóp bezrobocia i zatrudnienia. Zmiana ta jest istotna głównie ze względu na interpretację otrzymanych współczynników.

64

Wszystkie cztery szeregi zostały zbadane testami Im–Pesaran–Shin oraz Levin–Lin–Chu pod kątem stacjonarności (szeregi odchyleń) i stacjonarności w trendzie (szeregi trendów), które to właściwości zostały potwierdzone dla większości specyfikacji testów.
Specyfikacje różniły się między sobą strukturą opóźnień w przeprowadzanych na potrzeby testu regresjach Dickeya-Fullera oraz
kryterium informacyjnym (AIC lub BIC), stosowanym na potrzeby wyboru optymalnej wśród tych regresji. Inspekcji podano także
pierwsze różnice tych szeregów, w których testy także wskazywały na odrzucenie hipotezy zerowej o występowaniu pierwiastka
jednostkowego w panelach.

65

Z wykorzystania tej ostatniej zmiennej ostatecznie zrezygnowano, jako że podawane przez GUS dane o liczbie absolwentów studiów
na poziomie magisterskim budzą wątpliwości. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat wartości te wykazują silną tendencję spadkową
w skali kraju i każdego z województw, co może wskazywać na pewne nieprawidłowości w obranej metodologii przygotowania
danych.

66

Istotę korzyści, płynących z jego zastosowania, stanowi bowiem możliwość instrumentalizacji zmiennych podejrzanych o endogeniczność transformacjami ich własnych przeszłych realizacji z kilku poprzednich okresów. W momencie przejścia na obserwacje
roczne i przy tak dużej dynamice zmian na rynku pracy, opóźnienia rzędu wyższego niż pierwsze muszą z konieczności okazać
się słabymi instrumentami dla bieżących charakterystyk zjawiska. Ponadto, skrócenie wymiaru czasowego panelu z 72 obserwacji
miesięcznych do 5 obserwacji rocznych (a w przypadku części potencjalnych regresorów – nawet do 4 lub 3, jako że nie wszystkie
dane za lata 2016 i 2017 zostały już opracowane i upublicznione przez GUS) sprawia, że stosowanie opóźnień rzędu wyższego niż
pierwsze dramatycznie obniża liczbę uwzględnianych rekordów, a tym samym – jakość oszacowania.
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W konsekwencji, na poziomie województw rozpatrywane były modele następującej postaci:

gdzie:
– trend stopy bezrobocia/odchylenie stopy bezrobocia/trend stopy zatrudnienia/odchylenie
stopy zatrudnienia w okresie t,
– stała,
– oszacowane parametry,
– napływ migrantów do powiatu i w okresie między t-2 a t-1,
– zbiór k-1 zmiennych kontrolnych dla województwa i w okresie t-1,
– zbiór m-k+1 zmiennych kontrolnych dla województwa i w okresie t,
– składnik losowy modelu (reszta).
Postępowanie w przypadku konstrukcji wszystkich niżej opisanych modeli było analogiczne: najpierw,
na podstawie wiedzy o zjawiskach ekonomicznych i pewnych założeń a priori dokonywano oszacowania
wstępnej postaci modelu. Następnie, kierując się wynikami testów statystycznych (w szczególności testów
wskazujących na istotność poszczególnych uwzględnionych w konkretnych specyfikacjach zmiennych oraz
testu Hausmana wykazującego względne pierwszeństwo estymatorów fixed i random effects) odrzucano
zmienne statystycznie nieistotne lub wymieniano je na zmienne mierzące to samo zjawisko, ale w innym
ujęciu (np. logarytm z PKB zamieniano na logarytm z trendu PKB)67.

67

Część z potencjalnie interesujących i raportowanych wcześniej w literaturze jako znaczące zmiennych (opisujące strukturę lokalnych
gospodarek) nie zostały jeszcze zaktualizowane za lata 2016-2017 i musiały zostać porzucone, jako że włączenie ich opóźnień do modelu redukowało panel do rozmiarów 3 obserwacji na grupę, niepozwalających uzyskać jakiegokolwiek wiarygodnego oszacowania.
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PROCEDURA UPROSZCZONA A STOPA BEZROBOCIA – POZIOM REGIONALNY
Tabela 6.9 prezentuje wyniki, które uzyskano w modelu dla trendu stopy bezrobocia w konsekwencji postępowania zgodnie z powyżej opisaną metodyką.
TABELA 6.9. Wyniki oszacowania modeli uzależniających trend stopy bezrobocia w województwach od imigracji na

podstawie procedury uproszczonej
NAZWA ZMIENNEJ

MODEL FE

MODEL RE

Napływ migrantów per capita w roku poprzednim

-0,324***
(p=0,000)

-0,299***
(p=0,000)

Logarytm z trendu PKB
w roku poprzednim

0,085**
(p=0,020)

-0,001
(p=0,829)

Zmiana rdr liczby korzystających z pomocy społecznej per capita

-1,488***
(p=0,000)

-1,512***
(p=0,000)

Saldo migracji międzywojewódzkich per capita

-2,742
(p=0,311)

-4,703**
(p=0,035)

Współczynnik dla roku 2015

-0,008***
(p=0,000)

-0,006***
(p=0,000)

Współczynnik dla roku 2016

-0,018***
(p=0,000)

-0,013***
(p=0,000)

Współczynnik dla roku 2017

-0,026***
(p=0,000)

-0,018***
(p=0,000)

Stała

-0,864**
(p=0,032)

-0,085
(p=0,158)

Ogólny współczynnik

0,12

0,52

Wartość p testu Hausmana

p=0,038

Uwagi. Zmienna objaśniana: trend stopy bezrobocia. Wartość p<0,01 - ***, 0,01< p<0,05 - **, 0,05<p<0,01 - *. Statystyka testu Walda dla
obu prezentowanych modeli wykazywała łączną statystyczną istotność wszystkich parametrów.
Źródło: Obliczenia własne.

Wartość p dla testu Hausmana, który przeprowadzany jest w celu wybrania odpowiedniego modelu okazała
się nierozstrzygająca68. W takiej sytuacji warto jednak zwrócić uwagę na założenia, stojące za poszczególnymi
modelami. Oszacowane za pomocą estymatora FE współczynniki pozostają niewrażliwe na specyficzne dla
danego województwa charakterystyki stałe lub wolnozmienne. Nie można zatem za ich pomocą oszacować
efektów czynników takich jak np. stopień zalesienia czy współczynnik feminizacji – efekty te są bowiem przypisane do efektu właściwego dla województwa i pomijane w estymacji modeli rodzaju FE. Efekt indywidualny
danego województwa i związanych z tym województwem stałych charakterystyk jest natomiast możliwy do
określenia w modelu RE. Wiąże się to jednak z koniecznością wyboru i uwzględnienia przez modelującego
kluczowych czynników, które mogą mieć na ten efekt wpływ. Pominięcie ważnych stałych charakterystyk,
determinujących różnicę pomiędzy poszczególnymi województwami, może prowadzić do problemu pominiętych zmiennych i obciążenia wszystkich oszacowanych parametrów. Biorąc pod uwagę brak zmiennych,
określających strukturę gospodarki województwa oraz strukturę wykształcenia jego mieszkańców, istnieje
duże ryzyko, że ta właśnie sytuacja ma miejsce w przypadku zaprezentowanego powyżej modelu RE.

68

Przy konwencjonalnym poziomie istotności 0,05 wartość 0,038 faworyzuje model FE, ale wskazanie testu jest niezwykle bliskie wartości granicznej. Przy przyjęciu bardziej restrykcyjnego, a także powszechnie stosowanego poziomu istotności 0,01 test należałoby
interpretować na korzyść modelu RE. Przemawia za nim także o wiele wyższa wartość współczynnika ogólnego , który mówi o tym,
jaki odsetek zmienności zjawiska jest wyjaśniany przez wybrany model.
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W związku z powyższym, za wiążące uznane zostały wnioski z modelu FE. Wynika z niego, że istnieje statystycznie istotna zależność między napływem migrantów do danego województwa w roku poprzednim
a wartością trendu stopy bezrobocia w tym województwie w roku kolejnym. Zależność ta ma kierunek
odwrotny do intuicyjnego, tj. im większy był napływ imigrantów, tym niższa była wartość stopy bezrobocia w trendzie w okresie następnym. Ekonomiczna interpretacja tego faktu może wymagać uwzględnienia
kłopotów wskazanych powyżej, dotyczących możliwości zbadania zależności przyczynowo-skutkowej i być
taka, że migranci częściej niż przeciętnie wybierają za miejsce swojej pracy te województwa, gdzie
statystycznie rynek pracy jest w perspektywie wieloletniej najmniej narażony na problemy związane
z wysokim bezrobociem (tj. efektywnie działający rynek pracy jest czynnikiem przyciągającym imigrantów).
Dodatkowo, mając na uwadze, że w ostatniej dekadzie trend stopy bezrobocia w całej Polsce generalnie
wykazuje zdecydowaną tendencję spadkową, a wartości tej miary osiągają rekordowo niskie wartości,
oznacza to, że migranci generalnie przybywają do tych województw, w których to pracodawcy mają (trwałe)
problemy ze znalezieniem pracowników, może to także dotyczyć tych województw, w przypadku których
bezrobocie utrzymuje się na relatywnie wysokim poziomie. Generalnie oznaczałoby to, że w świetle dostępnych danych należy wykluczyć przypuszczenie, że napływ imigrantów przybywających w ostatnich latach
do pracy w Polsce na podstawie systemu uproszczonego wpływa na pogorszenie się sytuacji na wybieranych przez nich lokalnych rynkach pracy69.
Podobnie w badaniu odchyleń stopy bezrobocia od trendu nie udało się uzyskać wyniku wskazującego na
statystycznie istotny wpływ imigracji na rynek pracy. Co ciekawe, w iteracyjnej procedurze doboru odpowiednich regresorów, statystycznie istotnej zależności z cyklicznym komponentem bezrobocia nie wykazała
żadna z analizowanych zmiennych oprócz zmiennych binarnych charakteryzujących zdarzenia specyficzne
dla danego roku. Ilustrują to przykładowe wyniki oszacowania dla modeli (Tabela 6.10), które potencjalnie
mogłyby być uzasadnione ekonomicznie. Na tej podstawie można wnioskować, że serie odchyleń stopy
bezrobocia w województwach od ich wieloletniego trendu charakteryzują się dużą losowością, a zatrudnianie w ramach procedury uproszczonej nie ma statystycznie istotnego znaczenia dla kształtowania się
zmienności tego procesu.
Podsumowując, analiza zależności między długookresowym poziomem stopy bezrobocia a napływem
migrantów wskazuje na to, że – przy pozostawieniu pozostałych czynników niezmienionymi – intensywniejszy napływ migrantów na dany rynek pracy w danym roku wiąże się z uzyskaniem na tym rynku pracy
niższej niż przeciętna wartości stopy bezrobocia w trendzie w roku następnym. Jak wskazywano powyżej, efekt ten należałoby przypisywać raczej złożonym zależnościom przyczynowo-skutkowym, typowym
zresztą w przypadku tego typu badań. Intensywność zatrudniania na podstawie procedury nie ma natomiast
związku z odchyleniami od wieloletniej tendencji, obserwowanymi na danym rynku pracy w kolejnym okresie.
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Warto podkreślić, że wybrany model jest daleki od idealnego. Wątpliwości może budzić bardzo niski odsetek wyjaśnionej przezeń wariancji (12%) oraz odwrotny od oczekiwanego kierunek efektu przypisanego opóźnionej wartości PKB. Tę drugą anomalię
wytłumaczyć może przytoczona powyżej cechą estymatora FE, który charakteryzuje się gorszą jakością oszacowania współczynników przy regresorach o względnie niewielkiej zmienności w czasie (a takie jest właśnie PKB w trendzie dla polskich województw
w analizowanym okresie). Odnosząc się do pierwszego zarzutu, to nie należy zapominać, iż celem analizy nie jest tutaj wyjaśnienie
zmienności trendu stopy bezrobocia, a sprawdzenie czy napływ migrantów pracujących w systemie uproszczonym ma z tą wielkością
jakiś stabilny, statystycznie istotny związek – co zostało zgodnie wykazane w obu modelach.
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TABELA 6.10. Wyniki oszacowania modeli uzależniających odchylenie stopy bezrobocia od trendu od imigracji na

podstawie procedury uproszczonej, poziom wojewódzki

NAZWA ZMIENNEJ

MODEL FE

MODEL RE

Napływ migrantów per capita w roku poprzednim

-0,273
(p=0,160)

0,190
(p=0,147)

Logarytm z trendu PKB w roku poprzednim

-0,095
(p=0,386)

0,001
(p=0,664)

Zmiana rdr liczby korzystających z pomocy społecznej per capita

-0,299
(p=0,779)

-0,807
(p=0,139)

Saldo migracji międzywojewódzkich per capita

5,269
(p=0,531)

-0,008
(p=0,993)

Stopa wzrostu średnich wynagrodzeń w roku poprzednim

0,003
(p=0,980)

-0,029
(p=0,772)

Współczynnik dla roku 2015

-0,006*
(p=0,084)

-0,009***
(p=0,000)

Współczynnik dla roku 2016

-0,012*
(p=0,075)

-0,017***
(p=0,000)

Współczynnik dla roku 2017

-0,017*
(p=0,088)

-0,025***
(p=0,000)

Stała

1,059
(p=0,379)

0,005
(p=0,800)

Ogólny współczynnik

0,07

0,76

Wartość p testu Hausmana

p=0,821

Uwagi. Zmienna objaśniana: odchylenie stopy bezrobocia od trendu. Wartość p<0,01 - ***, 0,01< p<0,05 - **, 0,05<p<0,01 - *. Statystyka
testu Walda dla obu prezentowanych modeli wykazywała łączną statystyczną istotność wszystkich parametrów.
Źródło: Obliczenia własne.

PROCEDURA UPROSZCZONA A POZIOM ZATRUDNIENIA – POZIOM REGIONALNY
Ciekawe badawczo zagadnienie stanowi pytanie, czy wnioski uzyskane dla stopy bezrobocia znajdą bezpośrednie przełożenie na stopę zatrudnienia. Nie należy bowiem zapominać, że liczba bezrobotnych i liczba
pracujących stanowią składowe zarówno jednej, jak i drugiej miary, kwantyfikującej procesy na rynku pracy.
Prosta analiza korelacji wskazuje, że stopy bezrobocia oraz wskaźnik zatrudnienia są ze sobą silnie (negatywnie) skorelowane, co oznacza, że należy oczekiwać, iż wnioski z rozważań na temat stopy bezrobocia w dużej
mierze będą pokrywać się z analizami na temat zatrudnienia. Tak jest rzeczywiście, jeśli chodzi o modele,
które za zmienną objaśnianą przyjmowały odchylenie zatrudnienia od trendu. Żaden z nich nie zdołał wyjaśnić tego zjawiska inaczej niż poprzez odwołanie do specyficznych zdarzeń dla danego roku, podobnie jak to
miało miejsce w przypadku modeli szacowanych dla odchyleń stopy bezrobocia. Z tego też powodu wyniki
uzyskane dla modeli badających odchylenie zatrudnienia od trendu nie będą tu analizowane.
Co zaś tyczy się trendu stopy zatrudnienia, to mimo silnej korelacji tego szeregu z szeregiem trendu stopy
bezrobocia warto zbadać, czy do rozbieżności między tymi dwiema miarami nie dochodzi właśnie w zakresie
tej części ich dynamiki, która powoduje zależność trendu stopy bezrobocia od napływu migrantów. W celu
weryfikacji tego faktu dokonano oszacowania modeli analogicznych do tych, które podsumowywała Tabela
6.10 (por. Tabela 6.11), ale przyjmujących tym razem za zmienną objaśnianą trend stopy zatrudnienia.
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TABELA 6.11. Wyniki oszacowania modeli uzależniających trend stopy zatrudnienia od imigracji na podstawie

procedury uproszczonej, poziom wojewódzki
NAZWA ZMIENNEJ

MODEL FE

MODEL RE

Napływ migrantów per capita w roku poprzednim

0,293**
(p=0,011)

0,348***
(p=0,002)

Logarytm z trendu PKB
w roku poprzednim

0,118*
(p=0,078)

0,010*
(p=0,255)

Zmiana rdr liczby korzystających z pomocy społecznej per capita

0,661
(p=0,305)

0,848
(p=0,193)

Saldo migracji międzywojewódzkich per capita

6,408
(p=0,204)

6,737*
(p=0,083)

Współczynnik dla roku 2015

0,005**
(p=0,038)

0,007***
(p=0,000)

Współczynnik dla roku 2016

0,09**
(p=0,026)

0,016***
(p=0,000)

Współczynnik dla roku 2017

0,014**
(p=0,020)

0,023***
(p=0,000)

Stała

-0,633
(p=0,385)

0,557***
(p=0,000)

Ogólny współczynnik

0,29

0,49

Wartość p testu Hausmana

p=0,089

Zmienna objaśniana: trend stopy zatrudnienia. Wartość p<0,01 - ***, 0,01< p<0,05 - **, 0,05<p<0,01 - *. Statystyka testu Walda dla
wszystkich trzech uwzględnionych modeli wykazywała łączną statystyczną istotność wszystkich parametrów.
Źródło: Obliczenia własne.

W obliczu ponownie nierozstrzygającego rezultatu testu Hausmana, w mocy pozostaje omówiona
w poprzedniej sekcji analiza założeń, z której wynika pierwszeństwo modelu FE nad modelem RE. Dalsze
porównanie wyników uzyskanych dla modeli FE, które przedstawiają Tabela 6.10 i Tabela 6.11, prowadzi do wniosku, że oszacowane parametry charakteryzują się zbliżoną skalą, ale odwrotnym kierunkiem
(oprócz parametru przy wartości dla trendu PKB, którego kierunek jest tym razem zgodny z oczekiwanym),
natomiast statystyczna istotność powiązań między wszystkimi regresorami a zmienną objaśnianą uległa
osłabieniu. Oznacza to, że istnieje statystycznie istotna zależność między napływem migrantów do danego
województwa w badanym roku a wartością trendu stopy zatrudnienia w tym województwie w roku kolejnym. Zależność ta ma kierunek pozytywny, tj. im większy był napływ migrantów, tym wyższa była wartość
stopy zatrudnienia w trendzie w okresie następnym.
Taki wynik można tłumaczyć albo bezpośrednim wpływem zatrudnienia migrantów na wskaźniki zatrudnienia, albo odwrotnym kierunkiem przyczynowości. W tym pierwszym wypadku migranci mogliby po prostu
zostać odnotowani w badaniu BAEL jako osoby pracujące. A ponieważ wśród migrantów zarobkowych
praktycznie nie występuje bierność zawodowa czy bezrobocie – rezygnacja z pracy lub brak pracy oznacza
powrót do domu – statystyki zatrudnienia ich uwzględniające muszą być wyższe, jeżeli tylko nie doszło do
spadku zatrudnienia wśród Polaków. W drugim przypadku migranci napływali do tych regionów, które cieszyły się szybciej poprawiającą się sytuacją na rynku pracy. Ze względu na mało prawdopodobne uchwycenie
pracowników sezonowych w badaniu BAEL ten drugi wariant wydaje się bardziej prawdopodobny.

***
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Podsumowując, wartości w trendzie zarówno stopy bezrobocia, jak i stopy zatrudnienia w polskich województwach wykazują silny, statystycznie niezaniedbywalny związek między napływem imigrantów pracujących
na podstawie procedury uproszczonej w roku poprzednim. Związek ten jest silniejszy w przypadku trendu
stopy bezrobocia. Własności takiej nie wykazują odchylenia badanych miar od trendu, co sprawia, że nie jest
możliwe wiarygodne skwantyfikowanie krótkookresowego wpływu imigracji na warunki na lokalnych rynkach pracy. W raporcie pominięta została kwestia określenia kierunku przyczynowości między procesami
będącymi przedmiotem badania. Procedury statystyczne, które można do tego celu wykorzystać (np. analiza (S)VAR), wymagają dłuższych szeregów czasowych uzyskanych w ramach stosowania tej samej, spójnej
metodologii. W związku z reformą procedury uproszczonej – a dokładniej, w związku z wiążącą się z tą
reformą zmianą sposobu raportowania – potrzeba jeszcze wielu lat, aby dane dotyczące migracji w ramach
procedury uproszczonej spełniły wymagane standardy.
Dokładność i informatywność przeprowadzonych analiz uległyby również poprawie, gdyby dostępne były
aktualniejsze i szersze informacje o polskim rynku pracy. W szczególności, brak danych na temat wykształcenia, doświadczenia i kwalifikacji pracowników (zarówno polskich, jak i zagranicznych), nie pozwala na
grupowanie i oddzielne badanie tendencji funkcjonujących w poszczególnych segmentach rynku pracy.
Tym niemniej, fakt, że uzyskane zależności okazały się istotne statystycznie jedynie w przypadku trendu
(zwłaszcza stopy bezrobocia) wskazuje, że o ile zależność taka, jeśli istnieje, to – jak dotąd – ma kierunek
niekoniecznie zgodny z intuicyjnym rozumieniem kwestii wpływu imigracji na rynek pracy (napływ imigrantów powoduje pogorszenie warunków na rynku pracy): imigranci raczej wybierają lub są rekrutowani na tych
rynkach pracy, które cechują się najkorzystniejszą dla pracowników dynamiką.
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7. Podsumowanie i rekomendacje
Ostatnie lata – po raz pierwszy w nowożytnej historii Polski – zbliżają nas do sytuacji kraju imigracyjnego. Napływ
cudzoziemców do Polski nie tylko (drastycznie) się zwiększył, lecz także ich udział w polskim rynku pracy stał się
na tyle istotny, że uzasadnione staje się analizowanie imigracji w odniesieniu do zjawisk zachodzących w Europie
Zachodniej (w odniesieniu do imigracji zarobkowej). Jednym z kluczowych mechanizmów, do którego trzeba się
odwoływać w przypadku każdej próby wyjaśniania i interpretacji najnowszych imigracji do Polski, jest procedura
uproszczona zatrudniania cudzoziemców, której geneza i funkcjonowanie zostały przedstawione w niniejszym
raporcie.
Warto jednak samą procedurę postrzegać w szerszym kontekście – czy raczej kontekstach. Pierwszy
z nich tworzy spektakularny proces rozwoju gospodarczego Polski w okresie minionych niemal już 30 lat,
w szczególności zaś po 1 maja 2004 roku. Zaprezentowane w tym raporcie dane wskazują jednoznacznie na
przełom, jaki dokonał się w sferze sytuacji ekonomicznej Polski – poczynając od skali, a kończąc na strukturze aktywności ekonomicznej. Impet gospodarczy, który został istotnie wzmocniony po akcesji Polski do UE,
został tylko nieznacznie osłabiony w okresie globalnego kryzysu gospodarczego, co sprawiło, że Polska jest
traktowana jako jeden z regionalnych liderów wzrostu. Dla rozważań zaprezentowanych powyżej decydujące
znaczenie mają jednak procesy rynku pracy, a te – po bardzo trudnym okresie pierwszej fazy transformacji
– zupełnie zmieniły charakter. Polska nie jest już krajem masowego bezrobocia – skala tego zjawiska jest
obecnie niższa niż przeciętne wartości w UE, choć wciąż jest ono dotkliwe na regionalnym i lokalnym poziomie. Z kraju naznaczonego bardzo poważnymi nadwyżkami zasobów siły roboczej przeszliśmy do pozycji
„starzejącej się” (demograficznie) gospodarki, która już obecnie ma problemy z zapełnianiem wolnych miejsc
pracy. I fakt ten coraz częściej jest wskazywany jako kluczowa bariera wzrostu.
Drugim kontekstem jest bez wątpienia poakcesyjna migracja z Polski, choć w tym przypadku niezwykle
trudno byłoby zaproponować proste i jednoznaczne interpretacje. Migracje Polaków po 1 maja 2004 roku
miały masowy charakter i jako takie powinny silnie oddziaływać na polską gospodarkę i polski rynek pracy.
Większość dostępnych analiz wskazuje jednak, że tak się nie stało. Wpływ migracji Polaków na poziom PKB
(i PKB per capita) był pozytywny, ale słaby, wpływ na skalę bezrobocia – w zasadzie niezauważalny, a efekty
na poziomie stawek płac – tylko niewiele większe. Ten pozorny paradoks – masowej migracji, której nie
towarzyszą istotne efekty ekonomiczne – można wyjaśnić, odwołując się do dwóch elementów. Po pierwsze,
niezależnie od skali zjawiska mowa wciąż o około 6-7% populacji zaangażowanej w migracje międzynarodowe, a mobilność o takiej skali rzadko prowadziła do poważnych zmian w krajach pochodzenia migrantów.
Efekty te pojawiają się raczej na poziomach regionalnych czy lokalnych i taka sytuacja ma miejsce również
w Polsce. Po drugie, efekty te były mniejsze niż oczekiwano także ze względu na strukturalne uwarunkowania polskiego rynku pracy – obecność relatywnie dużej grupy osób, których absorpcja przez rynek pracy
stanowiła istotny problem w pierwszej fazie transformacji. Ich odpływ nie musiał być więc bolesny z perspektywy polskiej gospodarki. Podobnie, zjawisko migracji młodych ludzi, często dopiero wychodzących
z systemu edukacyjnego, nie znajdowało prostego przełożenia na sytuację na polskim rynku pracy. W tym
sensie teza mówiąca, że luki podażowe na polskim rynku pracy są konsekwencją migracji poakcesyjnych,
wydaje się generalnie wątpliwa, choć można znaleźć jej potwierdzenie w wielu specyficznych przypadkach
(na poziomie regionalnym – np. Opolszczyzna, na poziomie sektorowym – np. specjaliści medyczni).

156

Imigranci w Polsce w kontekście uproszczonej procedury zatrudniania cudzoziemców

Trzecim kontekstem jest sama imigracja do Polski. Jak pokazywano wcześniej, nie sposób analizować
mechanizmów wykreowanych przez procedurę uproszczoną w oderwaniu od wydarzeń wcześniejszych lat
transformacji. Cudzoziemcy stali się elementem polskiej rzeczywistości w pierwszej połowie lat 90. XX w.,
a ich rola – choć oczywiście ograniczona – stale rosła. Polska w tym czasie gościła w zasadzie wszystkie
kategorie imigrantów – poczynając od poszukiwaczy azylu, poprzez cudzoziemców zaangażowanych w handel przygraniczny i bazarowy, pracowników sezonowych, aż po wysoko wykwalifikowanych ekspertów
korporacji transnarodowych. Kilka cech tego procesu sprawiało jednak, że sytuacja Polski była wyjątkowa
(zwłaszcza na tle krajów zachodniej Europy). Przede wszystkim skala zjawiska była nie tylko mniejsza niż
w „starych” krajach członkowskich UE, ale także mniejsza niż w krajach ościennych. Napływ ograniczał się
do kilku zaledwie grup etnicznych i skupiał w zasadzie w dużych aglomeracjach. Imigracja miała więc charakter wyspowy (z decydującą rolą aglomeracji warszawskiej) i ograniczony ilościowo, co oznaczało, że nie
miała przełożenia na sytuację społeczno-ekonomiczną w całym kraju. Ważne było jednak to, że wytworzone zostały mechanizmy migracji – bazujące na bezpośrednich powiązaniach i sieciach migranckich – które
z powodzeniem zostały uruchomione na niespotykaną wcześniej skalę po 2014 roku.
Sama procedura uproszczona stanowi fascynujący przypadek mechanizmu politycznej interwencji, który
działa z dużym opóźnieniem i – można zapewne zaryzykować taką tezę – dalece wykroczyła poza założenia i oczekiwania jej pomysłodawców i twórców. Wprowadzona do polskiego porządku prawnego w 2006
roku w odniesieniu do sektora rolnego, a w 2007 roku do wszystkich sektorów rynku pracy przez długi
czas stanowiła ważny, ale ograniczony pod względem popularności stosowania sposób zasilania polskiego
rynku pracy pracownikami z zagranicy. Swój potencjał – jako mechanizmu prostego, taniego70 i elastycznego
– ujawniła dopiero po 2014 roku, gdy czynnik popytowy, wynikający zresztą z uwarunkowań opisanych
powyżej, spotkał się z bardzo dużą presją migracyjną wynikającą z konfliktu zbrojnego we wschodniej części
Ukrainy i postępującym rozkładem społecznych i ekonomicznych instytucji w tym kraju.
Informacja o rekordowej w roku 2017 liczbie zarejestrowanych oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi zelektryzowała obserwatorów polskiego rynku pracy i środowiska polityczne. W tej
atmosferze z trudem przebijały się głosy, że liczby te w ograniczonym wymiarze oddają skalę rzeczywistego
zatrudnienia cudzoziemców w Polsce z uwagi na charakter tej procedury, a także sposób zbierania danych na temat
korzystania z niej. Dostępne statystyki odnosiły się do liczby oświadczeń, czyli deklaracji o zamiarze zatrudnienia
cudzoziemca, a nie samego faktu zatrudnienia. Sami cudzoziemcy posiadali często więcej niż jedno oświadczenie, a pracodawcy rejestrowali oświadczenia dla osób, których zatrudnienie już na etapie składania deklaracji
było mało prawdopodobne. Na podstawie danych z badania sondażowego zrealizowanego w ramach projektu
oszacowano, że wskaźnik wykorzystania oświadczeń sięgał w roku 2016 około dwóch trzecich. Stwierdzono
także, że relatywnie niski poziom tego wskaźnika związany jest przede wszystkim z tym, że część cudzoziemców,
dla których pracodawcy zarejestrowali oświadczenia, nie stawiła się u nich do pracy. To z kolei przyczyniało
się do rejestrowania oświadczeń nadwyżkowych, „na zapas”, czyli dla znacznie większej liczby osób niż wynikałoby z potrzeb kadrowych lub możliwości zatrudnienia pracowników przez danego pracodawcę. Zjawisko to
było szczególnie częste przed rokiem 2018 w sektorze rolnym, ale także budowlanym. Z badania jakościowego
wynika, że „na zapas” zgłaszane były też oświadczenia przez agencje pracy tymczasowej. Na wskaźnik wykorzystania oświadczeń wpływ miało również zjawisko zgłaszania oświadczeń „dla pozoru”, czyli przez podmioty, które
nie miały ani możliwości, ani zamiaru zatrudnienia cudzoziemca, ale zwykle za opłatą wspierały cudzoziemców
w uzyskaniu wiz umożliwiających im legalny wjazd do Polski i innych państw UE, właśnie poprzez dostarczenie
im oświadczeń rejestrowanych przez polskich pracodawców.
70

W zasadzie nawet bezpłatnego – do końca 2017 roku zgłaszanie oświadczeń do rejestracji nie wiązało się dla pracodawców z żadną
opłatą.
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Poza rejestrowaniem oświadczeń „na zapas” sektor rolny wyróżnia się względnie dużym znaczeniem nieformalnych praktyk w pozyskiwaniu pracowników cudzoziemskich. Oświadczeniodawcy z tego sektora
zdecydowanie rzadziej niż inni pracodawcy korzystają z usług agencji zatrudnienia, polegając przede wszystkim na poleceniach znajomych osób, a także – jak wskazują wyniki badania ilościowego i jakościowego
– usług nieformalnych pośredników.
Tych ostatnich można przy tym uznać za w dużym stopniu odpowiedzialnych za szereg nieprawidłowych
praktyk, jakie rozwinęły się w ramach procedury uproszczonej, takich jak: rejestrowanie oświadczeń przez
osoby, które nigdy nie zamierzały zatrudniać cudzoziemców, pobieranie opłat za zgłaszanie oświadczeń
do rejestracji czy pobieranie opłat za znalezienie pracodawcy gotowego do zatrudnienia cudzoziemca.
Jednocześnie warto podkreślić, że jak wskazują badania jakościowe, aktorzy zaangażowani w procedurę
uproszczoną – pracodawcy, pośrednicy i sami pracownicy – często w dotychczasowej praktyce traktowali
procedurę uproszczoną jako stosunkowo łatwy sposób legalizacji wjazdu cudzoziemca do Polski, a przy okazji
wejścia na polski rynek pracy, ale nie poświęcali należytej uwagi procedurom legalizacji pracy cudzoziemców, czyli podpisania odpowiednich umów czy dotrzymania uzgodnionych warunków pracy. Występowanie
powyższych praktyk stanowiło istotny przyczynek do zmian regulacji prawnych odnoszących się do procedury uproszczonej wprowadzonych w roku 2018.
W raporcie dokumentujemy zmianę w sytuacji imigracyjnej Polski, jaka dokonała się po 2014 roku. Mowa
tutaj nie tylko o bardzo dużej – gdyż liczonej w setkach tysięcy pracowników – skali migracji zarobkowej,
ale również o tym, jak drastycznie zmieniła się rola odgrywana przez cudzoziemskich pracowników na polskim rynku pracy. Jeszcze 10 lat temu była ona ewidentnie incydentalna i w większości ograniczała się do
osób ze specyficznymi kompetencjami albo wartościowych ze względu na swoje powiązania biznesowe.
Z naszego badania wynika, że obecnie już 7-8% polskich przedsiębiorstw ma doświadczenia z zatrudnianiem
cudzoziemców, a w przypadku części z nich wykracza ono poza pojedynczych pracowników-imigrantów.
Udział cudzoziemskiej siły roboczej w strukturze zatrudnienia firm korzystających z pracy cudzoziemców
(tzn. takich, które zatrudniały co najmniej jednego cudzoziemca) sięgnął bowiem około jednej trzeciej.
Specyficznym, ale jednak symptomatycznym przypadkiem jest sektor rolny, w którym imigranci odgrywają
nie tylko decydującą rolę, ale w niektórych jego podsektorach w zasadzie umożliwiają dalsze funkcjonowanie (por. Górny i Kaczmarczyk 2018).
Według wyników ogólnopolskiego badania przedsiębiorstw udział oświadczeniobiorców wśród zatrudnianych cudzoziemców jest wysoki – w roku 2016 było to około 50% - lecz wydaje się niedoszacowany, jeżeli
odniesiemy go do danych rejestrowych. Może to wynikać ze specyfiki próby, w której niedoreprezentowane
są mikro i małe przedsiębiorstwa, zwłaszcza prowadzące działalność sezonową. Mogły wystąpić też sytuacje, gdy badani pracodawcy pomijali w swoich deklaracjach na temat całorocznego zatrudnienia informacje
o części pracowników cudzoziemskich angażowanych na krótki czas w ramach procedury uproszczonej.
Jak wynika ze skorygowanych (w oparciu o wyniki badania sondażowego) danych rejestrowych, w 2015
roku średnio w jednym miesiącu pracowało w Polsce w ramach procedury uproszczonej około 133 tys.
cudzoziemców. W roku 2017 było to już około 415 tys. a w 2018 – ponad 422 tys. Według danych sondażowych w roku 2016 w ramach procedury uproszczonej cudzoziemcy podejmowali pracę przede wszystkim
w gospodarstwach rolnych i sektorze usług, a w dalszej kolejności – w sektorze budowlanym i przemysłowym. Udział agencji zatrudnienia wśród oświadczeniodawców był wprawdzie niewielki, jednak pracodawcy
z tego sektora rejestrowali znacznie wyższe liczby oświadczeń niż inne firmy. W roku 2016 było to średnio
około 130 oświadczeń w porównaniu do około 10 w innych sektorach. Do sektorów obsługiwanych przez
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agencje zatrudnienia należy przede wszystkim przetwórstwo przemysłowe, a także budownictwo, handel
oraz hotelarstwo i gastronomia. W gospodarstwach domowych cudzoziemcom powierza się głównie prace
związane ze sprzątaniem i gotowaniem, a w mniejszym stopniu – z opieką nad dziećmi i innymi osobami,
w tym osobami niesamodzielnymi.
Zgodnie z danymi rejestrowymi i sondażowymi wśród cudzoziemców podejmujących w Polsce pracę w ramach
procedury uproszczonej zdecydowanie dominują obywatele Ukrainy. W firmach i gospodarstwach rolnych częściej zatrudniani są mężczyźni, podczas gdy w gospodarstwach domowych pracę podejmują przede wszystkim
kobiety. Zdecydowana większość pracowników cudzoziemskich wykonuje prace proste albo prace robotników
wykwalifikowanych. Osoby zatrudniane na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych stanowią margines.
Biorąc pod uwagę tempo i głębokość zmian w odniesieniu do statusu migracyjnego Polski, jednym z kluczowych pytań, które sobie zadaliśmy, było, jakie są ekonomiczne skutki obecności imigrantów w naszym
kraju i na ile są one kwantyfikowalne. Na podstawie reprezentatywnego w skali całego kraju badania można
wnioskować, że sytuacja zatrudnieniowa licznych polskich firm w 2016 roku, czyli okresie, który był przedmiotem analizy zawartej w niniejszym raporcie, była szczególna w tym sensie, że w porównaniu z okresem
o kilka lat wcześniejszym doszło do radykalnego zwiększenia zatrudnienia cudzoziemców i zmiany proporcji
liczbowych między zatrudnionymi Polakami i obcokrajowcami.
Zarówno teoria ekonomii, jak i liczne zagraniczne badania empiryczne dowodzą, że w takiej sytuacji może
dojść do zmiany pozycji pracowników rodzimych wyrażającej się w relatywnym pogorszeniu ich warunków
płacowych lub utracie pracy. Takie pogorszenie nazywa się efektem substytucji. Jeśli on nie wystąpi, przyjmuje się eo ipso, iż imigranci (jeśli istnieje popyt na ich pracę) są komplementarni. Przeprowadzona analiza
wykazała, że znaczna część działalności firm zatrudniających cudzoziemców odbywa się w podrzędnym
segmencie rynku pracy, który charakteryzuje się niskim poziomem (lub brakiem) regulacji, czego konsekwencjami są m.in.: duży udział szarej strefy („pracy na czarno”), niestabilność (lub sezonowość) zatrudnienia
oraz nieprzestrzeganie norm dotyczących choćby minimalnego poziomu wynagrodzeń. W tym segmencie
wykonywane są głównie prace proste i na ogół uciążliwe, niewymagające wysokich kwalifikacji.
Z analizy tej wynika jednak także, że konwencjonalne wyjaśnienie zjawiska polegającego na tym, że znaczący
napływ imigrantów nisko wykwalifikowanych lub wykonujących prace proste wywołuje efekt substytucji, tzn.
powoduje obniżenie wynagrodzeń w grupie pracowników o takiej samej pozycji zawodowej i prowadzi do wzrostu poziomu bezrobocia pracowników rodzimych należących do tej grupy, nie jest oczywiste, a być może nie jest
nawet zasadne w omawianym przypadku. Ze względu bowiem na sztywności na polskim rynku pracy rozwój tych
firm, zwłaszcza działających w niektórych sektorach (np. w części rolnictwa), był w przeszłości ograniczany przez
niedobory rodzimej siły roboczej. Na ten fakt zwracali uwagę także pracownicy PSZ w badaniu jakościowym.
Biorąc to pod uwagę, można by argumentować, że wzmożony napływ cudzoziemców był wobec tego zjawiska
komplementarny. Jednakże to, że korzyści odnieśli pracodawcy, nie oznacza przecież, iż poprawiła się pozycja
pracowników rodzimych. Nie dysponujemy niestety wystarczającymi danymi, by odnieść się do tej kwestii, ale
wiele wskazuje na to, że zwiększony napływ cudzoziemców do określonych sektorów umożliwił czy umożliwia
stopniowy awans zawodowy polskich pracowników, którzy zajmują lepsze pozycje zawodowe niż wcześniej
(zwykle jednak jest to raczej odpływ do innych sektorów a nie mobilność zawodowa w ich obrębie).
Przeprowadzone na potrzeby tego raportu analizy wskazują równocześnie na istotne dysproporcje między
sytuacją polskich i cudzoziemskich pracowników na rynku pracy. W przypadku tych ostatnich stanowiska kierownicze były dla nich dostępne w zaledwie od około 4% do około 10% (a w rolnictwie nawet znacznie rzadziej).
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Również pozycję robotnika wykwalifikowanego cudzoziemcy zajmowali zdecydowanie rzadziej niż Polacy,
chociaż wyraźnym wyjątkiem była sytuacja firm transportowych, w przypadku których dostęp cudzoziemców
i Polaków do tego stanowiska był niemal idealnie równy. Potwierdza to występowanie dokumentowanego
w literaturze różnicowania się struktury zatrudnienia poszczególnych przedsiębiorstw, która ma charakter
wewnętrznych (eksperci, specjaliści) oraz zewnętrznych (pracownicy nisko wykwalifikowani) rynków pracy.
Wyniki badania wskazują też na to, że cudzoziemscy pracownicy nierzadko pracują na stosunkowo niekorzystnych warunkach. Znamienne, że wiele firm przyznało się do zatrudniania pracowników – cudzoziemców
i Polaków – „na czarno”, tzn. na podstawie umowy zawartej w formie ustnej. Najbardziej dotykało to cudzoziemców zatrudnionych w ramach procedury uproszczonej. Wśród badanych firm wiele było też takich,
które dopuszczały długi czas pracy, a sytuacja ta – ponownie – dotyczyła przede wszystkim cudzoziemców.
Wprawdzie badanie jakościowe bardzo wyraźnie wskazuje na to, że sami cudzoziemcy są zainteresowani
dużym wymiarem czasu pracy, który umożliwia im maksymalizację wysokości zarobków uzyskiwanych
w Polsce. Nie zmienia to jednak faktu, że praca ponad „rozsądny” wymiar czasu pracy to przejaw niekorzystnych warunków pracy, ale i czynnik zmniejszający de facto efektywność pracy.
Wreszcie, badani przez nas oświadczeniodawcy w istotny sposób różnicowali stawki wynagrodzenia zapewniane
zatrudnionym na tych samych stanowiskach cudzoziemcom i Polakom. Niemal w połowie firm stosujących
wycenę pracy za pomocą stawki godzinowej płacono robotnikom niewykwalifikowanym zatrudnionym w ramach
procedury uproszczonej mniej niż 12 zł brutto w 2016 roku, dwa razy częściej niż Polakom na takim samym
stanowisku (analogiczna sytuacja miała miejsce w przypadku przedsiębiorstw wypłacającym wynagrodzenie
miesięczne). Można podejrzewać tu zjawisko dumpingu płacowego wywołanego obfitością cudzoziemskiej siły
roboczej akceptującej substandardowe wynagrodzenie i tym samym występowanie silnego efektu substytucyjnego. Zupełnie inaczej kształtowała się sytuacja wśród robotników wykwalifikowanych – tutaj różnice były
istotnie mniejsze, a i rzadziej wypłacano stawki niższe niż przewidziane w regulacjach rynku pracy.
Ustalenia te wzmacniają przekonanie, iż cudzoziemcy zatrudnieni w ramach procedury uproszczonej na polskim rynku pracy lokowali się przede wszystkim w podrzędnym segmencie rynku pracy. Analiza różnic
w sytuacji różnych grup pracowników na rynku pracy wskazuje na to, że szczególnie na to „spychanie”
były narażone osoby podejmujące prace proste, zwłaszcza w rolnictwie, które zresztą jest traktowane jako
klasyczny przykład sektora podrzędnego. Potwierdza to przypuszczenie, iż efekt substytucji mógł wystąpić
(a nawet, że był najbardziej prawdopodobny) w grupie pracowników niewykwalifikowanych. Wydaje się
wielce prawdopodobne, że napływ obcokrajowców na polski rynek pracy w ostatnich latach utrwalił, a być
może nawet pogłębił zjawisko jego segmentacji. Koncentracja cudzoziemców w podrzędnym segmencie
rynku pracy sprawia, że efekt substytucji – wiążący się z ryzykiem względnego lub absolutnego pogorszenia się warunków pracy (w tym wynagrodzeń) – mógł objąć część polskich pracowników zatrudnionych na
stanowiskach niewymagających kwalifikacji zawodowych. W przypadku pracowników zatrudnionych w segmencie podstawowym sytuacja taka nie miała miejsca, a więc napływ pracowników z zagranicy miał wobec
nich charakter komplementarny. Szczególnym przypadkiem – wymagającym dalszej pogłębionej analizy –
jest sektor rolny. Niezależnie bowiem od faktu, że ma on typowe cechy podrzędnego i takie też są oferowane
w nim miejsca pracy, należy uwzględnić długoterminowe tendencje jego rozwoju. Do momentu upowszechnienia procedury uproszczonej borykał się on z potężnymi problemami związanymi z niedoborem krajowej
siły roboczej zainteresowanej podejmowaniem zatrudnienia w relatywnie niekorzystnych warunkach.
Niezależnie więc od tego, że zatrudnienie cudzoziemców może substytuować pracę rodzimej siły roboczej
(przy założeniu, że takowa byłaby dostępna), trzeba podkreślać, że dostęp do pracowników z zagranicy stał
się w ostatnich latach istotnym impulsem prorozwojowym i wręcz zachęca mieszkańców terenów wiejskich
do kontynuacji aktywności ekonomicznej związanej z produkcją rolną (Górny i Kaczmarczyk 2018).
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Trzeba jednak nadmienić, że obserwacje pochodzące z badań jakościowych wskazują na rosnącą świadomość pracowników cudzoziemskich, zwłaszcza z Ukrainy, odnośnie do praw pracowniczych oraz w kwestii
poziomu wynagrodzeń w Polsce. Polscy pracodawcy wskazują nawet na pojawienie się „postaw roszczeniowych” tej grupy pracowników, które po głębszym namyśle okazują się po prostu oczekiwaniem przez tych
pracowników lepszych ofert pracy i niegodzeniem się na niekorzystne warunki pracy, np. brak pisemnej
umowy czy utrudniony dostęp do miejsca pracy (brak połączeń komunikacyjnych lub miejsc zamieszkania
w pobliżu miejsca pracy). W połączeniu z działaniami kontrolnymi dotyczącymi legalności zatrudnienia oraz
poziomu minimalnych stawek płac przy okazji rejestracji oświadczeń rosnąca świadomość cudzoziemców
oraz ich rosnące oczekiwania mogą prowadzić do osłabienia powyższych tendencji odnoszących się do
segmentacji polskiego rynku pracy. Trudno natomiast ocenić, jakie znaczenie dla tych tendencji może mieć
rosnąca w ostatnich latach aktywność agencji zatrudnienia w procesie napływu pracowników cudzoziemskich do Polski. Badanie jakościowe sugeruje bowiem, że firmy te nie tylko „eksplorują” znacznie szerszą
gamę sektorów polskiego rynku pracy, ale też zaczynają sięgać po zasoby siły roboczej spoza Ukrainy i krajów objętych procedurą uproszczoną, np. z krajów azjatyckich.
Powyższe niejednoznaczności związane z substytucyjnością i komplementarnością cudzoziemskich pracowników wobec Polaków być może odpowiadają za to, że niezwykle trudno jest wskazać, jaki jest zagregowany
efekt imigracji – w tym napływu cudzoziemców w ramach procedury uproszczonej – na polski rynek pracy.
Przeprowadzone analizy wykazały, że o ile wpływ takowy istnieje, to dotyczy raczej długofalowych trendów niż krótkookresowych zmian (odchyleń od trendu). Przede wszystkim jednak uzyskane rezultaty są
niezgodne z intuicją, co wynika nie tyle z wyjątkowości sytuacji Polski, ile raczej z trudności z pomiarem
przyczynowości. Pozytywne korelacje między skalą imigracji a niższym poziomem bezrobocia czy wyższą
stopą zatrudnienia nie oznaczają więc, że imigranci poprawiają sytuację na rynku pracy, ale raczej wybierają
(albo są rekrutowani na) te rynki pracy, które cechują się najwyższą efektywnością.
Wyniki kompleksowych analiz przeprowadzonych w ramach projektu dają podstawę do sformułowania
rekomendacji odnoszących się do ogólnych zasad funkcjonowania procedury uproszczonej i jej obsługi przez
publiczne służby zatrudnienia oraz do pozyskiwania, gromadzenia i wykorzystania danych na temat funkcjonowania procedury uproszczonej. Najważniejsze rekomendacje w zakresie ogólnych zasad funkcjonowania
procedury uproszczonej i jej obsługi przez państwowe służby zatrudnienia są następujące.
1) ZWIĘKSZENIE STABILNOŚCI ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW W RAMACH PROCEDURY
UPROSZCZONEJ
Wyniki badań wskazują jednoznacznie, że pracodawcy są zainteresowani zwiększeniem stabilności zatrudnienia pracujących u nich w ramach procedury uproszczonej cudzoziemców, co ma uzasadnienie w ich
dążeniach do zachowania ciągłości działalności ich firm, a także zachęca do inwestowania w kapitał ludzki
zatrudnianych pracowników cudzoziemskich. Postulujemy zatem położenie większego nacisku na ułatwienia
w zakresie możliwości wydłużania okresu zatrudnienia pracowników przyjeżdżających do Polski w ramach
procedury uproszczonej. Dotyczy to zarówno ułatwień w uzyskaniu zezwoleń na pracę dla tej grupy pracowników, jak i wydłużenia okresu zatrudnienia na podstawie procedury uproszczonej.
2) DZIAŁANIA ZWIĘKSZAJĄCE MOBILNOŚĆ ZAWODOWĄ IMIGRANTÓW
Niezależnie od faktu, że większość osób docierających do Polski w ramach procedury uproszczonej wykonuje
prace wymagające jedynie podstawowych kompetencji, to ich potencjał kompetencyjny jest zróżnicowany.
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Oprócz grupy pracowników niewykwalifikowanych nasze badania pozwoliły zidentyfikować także osoby
o wysokich kompetencjach. Bardziej efektywne „zarządzanie” udziałem tych osób w polskim rynku pracy
i bardziej efektywne wykorzystanie ich umiejętności jest w interesie gospodarczym Polski. Rozwiązaniem
odpowiadającym na powyższe potrzeby jest stworzenie (albo poprawa już istniejących warunków) umożliwiających pracownikom zatrudnionym w ramach procedury uproszczonej uzyskanie bardziej „stabilnych”
statusów związanych z pracą i długookresowym pobytem w Polsce. Elementem wspomnianego powyżej
„zarządzania” kompetencjami imigrantów przybywających do Polski na podstawie procedury uproszczonej winny być także działania zmierzające do rozpoznawania i uznawania ich kwalifikacji (niezależnie od
charakteru wykonywanej w danym momencie pracy krótkoterminowej) oraz umożliwienie im uczestnictwa
w programach aktywizacji zawodowej i szkoleniach zawodowych.
3) UTRZYMANIE LUB ZWIĘKSZENIE ELASTYCZNOŚCI PROCEDURY UPROSZCZONEJ
Istotnym uzupełnieniem dla rekomendacji o stwarzaniu możliwości stabilizacji zatrudnienia cudzoziemców
pracujących w ramach procedury uproszczonej jest postulat mówiący o konieczności utrzymania jej elastyczności. Ze zrealizowanych badań wynika, że to właśnie elastyczność i prostota procedury sprawiła, iż stała
się ona atrakcyjną metodą zaspokajania popytu na pracę, a to z kolei części pracodawców (70%) pozwalało
na utrzymanie firmy / gospodarstwa rolnego na rynku. Dlatego też należy mieć na uwadze zachowanie
niskich kosztów procedury uproszczonej, a także przyśpieszenie wydawania decyzji w sprawach dopuszczania cudzoziemców do polskiego rynku pracy. Podmioty zatrudniające pracowników są gotowe ponosić
koszty procedur i dostarczać dodatkowe dokumenty, według jasno określonych wytycznych, ale oczekują
sprawności działania urzędów i możliwości szybkiego, legalnego zatrudniania pracowników. Warto przy tym
zwrócić uwagę, że przedłużające się procedury to nie tylko straty dla pracodawców, ale też zwiększenie
ryzyka „wypychania” pracowników do nieformalnej gospodarki lub zachęcania pracodawców do podejmowania nieformalnych rozwiązań.
4) ROZSZERZENIE KATALOGU KRAJÓW OBJĘTYCH PROCEDURĄ UPROSZCZONĄ
Dane zebrane w ramach badania jednoznacznie wskazują, że popyt na pracowników cudzoziemskich jest
wyższy od podaży tych pracowników i cały czas rośnie. W związku z tym rekomendujemy rozszerzenie
procedury uproszczonej – w odniesieniu do systemu oświadczeń – o nowe kraje. Jako alternatywę dla
tego rozwiązania można rozważyć zniesienie ograniczenia terytorialnego dla procedury uproszczonej przy
jednoczesnym zawężeniu grup zawodów, których pracownicy mogą pracować w Polsce w jej ramach.
W każdym przypadku – jak uczą doświadczenia stosowania innych rozwiązań o zbliżonym charakterze
– warto w pierwszej kolejności odwoływać się do już istniejących wzorców mobilności do Polski i osób
o najwyższym potencjale integracyjnym (tj. przyjmując założenie, że część z nich z czasem może podjąć
decyzję o długookresowym pobycie w Polsce).
5) PODNOSZENIE KOMPETENCJI I WZROST PROFESJONALIZACJI KADR PSZ
Diagnoza funkcjonowania procedury uproszczonej – tak przed zmianami, jak i po zmianach wprowadzonych w 2018 roku – pokazuje, że niezbędne jest nie tylko zwiększenie skali zatrudnienia PSZ, lecz także
zadbanie o odpowiednie przygotowanie personelu PSZ i w razie potrzeby innych instytucji (ZUS, US, SG,
PIP) w momencie wprowadzania zmian w prawie, które zmieniają dotychczasowe praktyki obsługi procedur związanych z dopuszczaniem cudzoziemców do rynku pracy w Polsce oraz kontrolą warunków ich
pracy. Przygotowanie to musi obejmować przygotowanie merytoryczne kadr (szkolenia), ale i zapewnienie
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odpowiednio długiego czasu na zapoznanie się z nowymi regulacjami i dostosowanie organizacji pracy do tych
zmian. Jeśli obowiązki wynikające z nowych regulacji lub – co wystąpiło w polskiej rzeczywistości migracyjnej – dynamicznie zwiększającego się zainteresowania legalizacją pracy w ramach procedury uproszczonej
stanowią większe obciążenie dla pracowników poszczególnych instytucji, a zwłaszcza powiatowych urzędów
pracy, konieczne jest zwiększenie obsady kadrowej do obsługi tych procedur. Choć jak wynika z badania
jakościowego, nastąpiło ono w części urzędów (m.in. wskutek przesunięcia kadr), sprawna obsługa procedur,
w tym wydawanie decyzji administracyjnych i obsługa systemów, wymaga doświadczonej, zaangażowanej
i dobrze przygotowanej merytorycznie kadry. To z kolei wymaga systemowego podejścia i dofinansowania
kadr. Bez tego trudno powstrzymać odpływ kompetentnych, przygotowanych merytorycznie osób, m.in. do
firm świadczących komercyjne usługi związane z legalizacją pracy cudzoziemców.
6) ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI I CZYTELNOŚCI INFORMACJI O PROCEDURZE UPROSZCZONEJ
Procedura uproszczona, choć z założenia oferuje wiele ułatwień, przez część pracodawców jest postrzegana
jako stosunkowo skomplikowana. Ustalenie ścieżki postępowania w niestandardowych przypadkach możliwe
jest po zapoznaniu się z treściami materiałów informacyjnych m.in. na stronie MRPiPS, ale wymaga to czasu
i umiejętności przyswajania wiedzy, która jest pochodną dość rozbudowanych przepisów. Kluczowe jest, by
informacja i kanały jej dystrybucji były możliwie dostosowane do potrzeb pracodawców w poszczególnych
sektorach, które mają określoną specyfikę zapotrzebowania na pracę i uzupełniania braków kadrowych przy
udziale cudzoziemców (np. rolnictwa). Należy zadbać o dostępność, czytelność i odpowiedni zakres informacji
o obowiązujących przepisach oraz charakterze i przebiegu poszczególnych procedur czy zmianach w prawie.
Adresatami tych informacji są nie tylko pracodawcy, ale też pracownicy cudzoziemscy, z których część ma ze
względów językowych lub z innych względów ograniczone możliwości pozyskiwania informacji. W sytuacji
braku takich materiałów informacyjnych lub bezpłatnych szkoleń pracodawcy i pracownicy są zmuszeni korzystać głównie z usług komercyjnych związanych z legalizacją pobytu czy pracy cudzoziemców. Jeśli nie mają na
to środków, mogą doświadczać problemów wynikających z braku dostępu do rzetelnych informacji.
7) ZWIĘKSZENIE NACISKU NA KONTROLĘ PRAKTYK, A NIE WYŁĄCZNIE DOKUMENTÓW
Wyniki badań pokazują, że niektóre podmioty działające nieuczciwie w ramach procedury uproszczonej
wypracowały sposoby takiego przygotowania dokumentów, które nie wzbudzają zastrzeżeń służb kontrolnych mimo sygnałów wynikających m.in. ze skarg cudzoziemców o występujących nieprawidłowościach.
Z uwagi na charakter działań kontrolnych, a więc skupianie się przede wszystkim na dokumentach, oraz
nierzadko obawy cudzoziemców przed kontaktami z instytucjami publicznymi, brakuje możliwości formalnej
reakcji na ujawniane złe praktyki, które nie mają odzwierciedlenia w dokumentach, np. rażąco wysokie kary
finansowe nakładane na pracowników czy niewypłacanie wynagrodzeń. Brakuje bowiem często dowodów
na takie działania.
8) ZWIĘKSZENIE NACISKU NA MECHANIZMY ZNIECHĘCAJĄCE DO NIEWŁAŚCIWYCH PRAKTYK
W POWIERZANIU PRACY CUDZOZIEMCOM
W sytuacji upowszechnienia obecności imigrantów zarobkowych w Polsce kluczowa staje się kontrola warunków pracy cudzoziemców i relacji pracodawca–pracownik, a nie wyłącznie legalności pobytu i pracy. Choć
w polskim systemie instytucjonalnym są instytucje powołane do kontrolowania warunków pracy, w tym PIP
i ZUS, z przeprowadzonych badań wynika, że na polskim rynku pracy można zaobserwować symptomy nierównego traktowania cudzoziemców względem pracowników polskich, przejawiające się m.in. w zawieraniu
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mniej korzystnych umów z cudzoziemcami lub niewłaściwe rozliczanie ich czasu pracy. W związku z tym
konieczne jest opracowanie skutecznych procedur kontroli tych kwestii, a także mechanizmów zniechęcających pracodawców do stosowania niewłaściwych praktyk w powierzaniu pracy, w szczególności
pracownikom cudzoziemskim. Do kwestii, które zasługują na uwagę, należy wątpliwa praktyka zawierania
z pracownikami umów ustnych oraz – co wykazano jednoznacznie w prezentowanych powyżej analizach –
proceder wypłacania niższych niż przewidzianych prawem wynagrodzeń.
Najważniejsze rekomendacje dotyczące pozyskiwania, gromadzenia i wykorzystania danych na temat funkcjonowania procedury uproszczonej obejmują trzy postulaty:
1) UJEDNOLICENIE SPOSOBU UZUPEŁNIANIA DANYCH PRZEZ URZĘDNIKÓW I STWORZENIE
INSTRUKCJI UŻYTKOWNIKA
Zarówno w starym, jak i nowym kształcie procedury sposób wprowadzania przez pracowników PSZ danych
na temat oświadczeń (czy też obecnie – oświadczeń o zezwoleń na pracę sezonową) pozostawia spore pole
do interpretacji. Rekomendowane jest stworzenie klarownej instrukcji dla użytkowników wprowadzających
dane do systemu oraz instrukcji dla osób wypełniających oświadczenia / wnioski o wydanie zezwolenia na
pracę sezonową. Instrukcje ułatwiłyby poprawne, tj. zgodne ze stanem faktycznym i intencją użytkownika,
wypełnianie oświadczeń/wniosków i późniejsze wprowadzanie danych do systemu informatycznego.
2) BODŹCE SKŁANIAJĄCE ZATRUDNIAJĄCYCH I MIGRANTÓW DO RAPORTOWANIA ZGODNEGO
Z RZECZYWISTOŚCIĄ
Każda analiza jest na tyle dobra, na ile prawdziwe są dane, na których jest oparta. Istotne jest zatem, aby
osoby partycypujące w generowaniu danych, które trafiają do rejestru, miały motywacje, aby podawać
informacje zgodne ze stanem faktycznym. Przykładem bodźców skłaniających pracodawców do raportowania zgodnego z prawdą mogą być sankcje nakładane na nich w sytuacji, gdy nie dopełnią obowiązku
poinformowania o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca. O ile niedopełnienie tego obowiązku
jest sankcjonowane grzywną, o tyle nieprzekazanie innych informacji, np. o zakończeniu przez cudzoziemca
pracy wcześniej niż było to wskazane w oświadczeniu, nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami. Pracodawca
bowiem nie jest zobowiązany do informowania o tym urzędu pracy, a jedynie może to zrobić. Jeśli nie przekazuje takiej informacji, domniemuje się, że wykonywanie pracy zostało zakończone w terminie wskazanym
w oświadczeniu. Choć z perspektywy obowiązków nakładanych na pracodawcę takie rozwiązanie jest zrozumiałe, z perspektywy monitorowania obecności cudzoziemców na lokalnych rynkach pracy wydaje się ono
niedoskonałe. Stąd potrzeba bodźców, niekoniecznie o charakterze prawnym, motywujących pracodawców
i cudzoziemców do raportowania zgodnie z rzeczywistością.
3) POZYSKIWANIE DANYCH UZUPEŁNIAJĄCYCH INFORMACJE ZAWARTE W REJESTRACH
Najważniejszym działaniem w zakresie pozyskiwania danych do monitoringu zatrudnienia cudzoziemców
w ramach procedury uproszczonej jest udoskonalenie i właściwa integracja rejestrów. Badania dodatkowe
należy traktować tylko jako ich ważne i wartościowe uzupełnienie. W ramach badań dodatkowych rekomendujemy badania dedykowane kluczowym bądź słabo rozpoznanym obszarom procedury uproszczonej.
Należą do nich badania agencji zatrudnienia, sektora rolnego, a także „nowych” obszarów napływu cudzoziemców w ramach procedury uproszczonej (z pewnością poza województwem mazowieckim).
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