Materiał do dyskusji na spotkanie

„O godnej pracy migrantów i uchodźców w regionie mazowieckim”
Warszawa, 26 października 2020
Mazowieckie jest najbogatszym i najszybciej rozwijającym się regionem kraju. Przemysł województwa
odznacza się dużym zróżnicowaniem branżowym i strukturalną różnorodnością; zlokalizowane są tu
największe w Polsce areały użytków rolnych oraz powierzchni sadów, a region jest głównym producentem
owoców i warzyw. Województwo mazowieckie jest też największym regionalnym rynkiem pracy,
przyciągającym również pracowników cudzoziemskich. W latach 2010–2014 wydawano tu ponad połowę
wszystkich zezwoleń na pracę wydawanych w Polsce oraz rejestrowano najwięcej oświadczeń pracodawców
o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi; po 2014 r. zatrudnianie cudzoziemców, głównie z Ukrainy,
zaczęło rozkładać się coraz bardziej równomierne w skali kraju, ale mazowieckie nadal przyciąga znaczącą
część wszystkich migrantów. Jednocześnie mazowieckie należy do trójki województw z największym
odsetkiem nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców. Państwowa Inspekcja Pracy (PIP)
wskazuje także na następujące zjawiska: nieprzestrzeganie obowiązku zawarcia umowy pisemnej z
cudzoziemcem; nadużywanie umów cywilnoprawnych; brak lub obniżenie wypłaty wynagrodzeń za pracę i
innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy; dopuszczanie cudzoziemców do pracy bez wymaganych
badań lekarskich lub bez przeprowadzenia szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy; brak
ewidencjonowania czasu pracy; oraz nieprzestrzeganie innych przepisów dotyczących czasu pracy.
Do wyzwań związanych z zapewnieniem godnej pracy migrantów i uchodźców w regionie mazowieckim
należą m.in.:

Ø Podejmowanie działań kontrolnych i zaradczych w indywidualnych gospodarstwach rolnych. W tym
kontekście wyzwaniem jest także sektor usług o charakterze opiekuńczym i gospodarstwa domowe.
Pytania do dyskusji: Jak wzmocnić ochronę praw migrantów w rolnictwie i innych wrażliwych
sektorach? Jakie działania są możliwe do podjęcia i przez jakich aktorów w obecnych
uwarunkowaniach formalno-prawnych?
Ø Zwalczanie nadużywania umowy zlecenia oraz innych atypowych form zatrudnienia i wzmacnianie
odpowiedzialności agencji zatrudnienia.
Pytania do dyskusji: Za pomocą jakich narzędzi promować godną pracę w agencjach zatrudnienia?
Jaką rolę mogą odgrywać strony dialogu społecznego w promowaniu umowy o pracę?
Ø Wzmacnianie świadomości cudzoziemców i uchodźców w obszarze ich praw na rynku pracy oraz
zagrożeń wynikających z pracy w szarej strefie i pracy ponad miarę lub w złych warunkach.
Pytania do dyskusji: Jak skutecznie informować pracowników cudzoziemskich o ich prawach? Czyje jest
to zadanie? Jak wzmacniać świadomość migrantów tymczasowych i sezonowych?
Ø Wzmacnianie formalnych i nieformalnych struktur współpracy między interesariuszami, włączając w to
samych migrantów i uchodźców.
Pytania do dyskusji: Jaka powinna być rola Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego? Czy związki
zawodowe mogą i chcą reprezentować interesy pracowników cudzoziemskich? Co warunkuje
skuteczność formalnej i nieformalnej współpracy między interesariuszami?
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I. Charakterystyka sytuacji gospodarczej i rynku pracy w województwie mazowieckim
Mazowieckie jest największym pod względem powierzchni i ludności województwem w Polsce (odpowiednio 35,6 tys. km2 i 5,4 mln osób na koniec 2019 r., z czego 33% osób mieszkało w Warszawie). Jest też najbogatszym i najszybciej rozwijającym się regionem kraju, mającym największy wkład w tworzenie polskiego PKB (ponad 22%).
Przemysł województwa odznacza się dużym zróżnicowaniem branżowym i strukturalną różnorodnością.
Do wiodących gałęzi należą: produkcja środków transportu, przemysł budowlany, elektroniczny, petrochemiczny, rolno-spożywczy i maszynowy. Szczególną pozycję w gospodarce województwa zajmuje rolnictwo.
Zlokalizowane są tu największe w skali kraju areały użytków rolnych oraz powierzchni sadów (ok. 30%
powierzchni polskich sadów), a region jest głównym producentem owoców (ponad 40% krajowej produkcji owoców, zwłaszcza jabłek oraz truskawek) i warzyw oraz wiodącym eksporterem owoców krajowej produkcji1.
Na Mazowszu zlokalizowana jest największa liczba przedsiębiorstw w kraju (854,4 tys. podmiotów gospodarki narodowej, 18,9% ogółu podmiotów zarejestrowanych w kraju, na koniec grudnia 2019 r.), z czego
ponad połowa ma swoją siedzibę w Warszawie. Zdecydowana większość z nich (95,1%) należy do sektora
prywatnego i zdecydowaną większość (96,5%) stanowią mikroprzedsiębiorstwa.
Województwo mazowieckie jest też największym regionalnym rynkiem pracy (ponad 2 mln osób pracujących, 16% w skali kraju). Sytuacja rynku pracy jest jednak bardzo zróżnicowana wewnątrz województwa,
co widoczne jest w różnicach w stopie bezrobocia między poszczególnymi powiatami czy listach zawodów uznanych za deficytowe2. Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie w końcu lipca 2020 r.
wyniosła 5,1% i była niższa niż w kraju (średnia – 6,1%). Do powiatów o najwyższej stopie bezrobocia
nadal należały szydłowiecki (24,5%), radomski (18,2%), przysuski (17,6%). Z kolei powiatami o najniższej
stopie bezrobocia było m.st. Warszawa (1,8%), warszawski zachodni (2,2%) oraz grójecki (2,9%). W „Barometrze zawodów 2020” za deficytowe w skali województwa uznano 20 zawodów; w Warszawie – 79, od
42 do 62 w powiatach wołomińskim, piaseczyńskim, otwockim, warszawskim zachodnim, grodziskim, mińskim oraz legionowskim, a najmniej – 25 – w powiecie pruszkowskim. Deficyt dotyczył licznej grupy zawodów z branży budowlanej, pracowników brakowało także w branży medycznej. W trwałym deficycie byli
spawacze, elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników
siodłowych, kucharze oraz piekarze.
Według GUS w lipcu 2020 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w województwie mazowieckim wyniosło 1.519,7 tys. osób i było o 0,6% niższe niż przed rokiem, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw – 6270,52 zł i było o 3,9% wyższe niż przed rokiem3.

1

Zobacz: https://www.mazovia.pl/wojewodztwo/krotko-o-mazowszu/gospodarka/ (dostęp: 20.10.2020).
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„Barometr zawodów 2020. Raport podsumowujący badanie w województwie mazowieckim”, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, 2019,
http://obserwatorium.mazowsze.pl/pliki/files/Raporty/2019/Barometr_maz_2020.pdf (dostęp: 20.10.2020).
3
„Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego”, Nr 7/2020, Główny Urząd Statystyczny.
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II. Migranci zarobkowi na mazowieckim rynku pracy
W latach 2010–2014 w województwie mazowieckim wydawano ponad połowę wszystkich zezwoleń na
pracę wydawanych w Polsce, a także rejestrowano najwięcej oświadczeń pracodawców o zamiarze
powierzenia pracy cudzoziemcowi. Po 2014 r. zatrudnianie cudzoziemców, głównie z Ukrainy, zaczęło
rozkładać się coraz bardziej równomierne w skali kraju. W 2015 r. województwa mazowieckiego dotyczyło
już 40% oświadczeń, w 2016 r. jedynie 28%, a w 2017 r. tylko 23%. Mimo, że województwo mazowieckie
nadal przyciąga znaczącą część wszystkich migrantów, to jego relatywne znaczenie maleje na rzecz
innych województw, szczególnie łódzkiego, śląskiego i wielkopolskiego4.
Oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi
Od 2014 r. liczba zarejestrowanych oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi dynamicznie
rosła i w 2017 r. osiągnęła w województwie mazowieckim poziom 414,8 tys. oświadczeń (1,8 mln w kraju),
w tym 384,3 tys. na rzecz migrantów ukraińskich (1,7 mln w kraju). Od momentu reformy systemu
oświadczeniowego i wprowadzenia oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi oraz zezwoleń na
pracę sezonową w 2018 r., rokrocznie najwięcej oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi
wpisano do ewidencji w województwie mazowieckim (odpowiednio 266,8 tys. oświadczeń na blisko 1,6
mln w skali kraju, oraz 321,3 tys. oświadczeń na ponad 1,4 mln w kraju).
W okresie 2018 – I poł. 2020 powiatowe urzędy pracy na Mazowszu zarejestrowały 712,3 tys. oświadczeń.
przeważająca liczba oświadczeń dotyczyła powierzenia pracy osobom z Ukrainy, na rzecz których w
okresie 2018 – I. poł. 2020 wpisano 87,3% wszystkich oświadczeń (następnie obywatele Białorusi – 6,1%,
Mołdawii – 3,4%, Gruzji – 2,2%, Rosji – 0,8%, Armenii – 0,2%). Najwięcej oświadczeń rejestrowanych jest
dla mężczyzn w wieku do 44 lat.
Najpowszechniejszą formą umowy zawieraną z migrantami pracującymi w oparciu o oświadczenia jest
umowa zlecenia, która stanowiła 70,6% wszystkich zawartych w latach 2018 - I poł. 2020 r. umów (502,8
tys.). Wzrosło też znaczenie umowy o pracę (28,2 % umów). Najwięcej migrantów pracowało w takich
branżach jak: przetwórstwo przemysłowe (tj. 29,9%), transport i gospodarka magazynowa (20,2%),
budownictwo (19,4%), działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (głównie
agencje pracy tymczasowej; 14,5%), handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, w
tym motocykli (6,7%). Do najliczniejszych grup zawodów należą pracownicy wykonujący prace proste
(49,7%), robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (21,7%), pracownicy biurowi (12,9%), operatorzy i monterzy
maszyn i urządzeń (8,9%), pracownicy usług i sprzedawcy (3,2%).
Powiatem z największą liczbą wpisów oświadczeń do ewidencji jest Miasto Stołeczne Warszawa,
w którym w okresie 2018 – I poł. 2020 r. zarejestrowano 36,3% wszystkich oświadczeń w województwie
mazowieckim (258,6 tys.). W następnej kolejności były to Powiatowe Urzędy Pracy w: Piasecznie – 19,1%,
Pruszkowie – 8,5%, Sochaczewie – 4,1%, dla powiatu Warszawskiego Zachodniego – 3,7%, Wołominie – 3,6
%, w Radomiu – 3,4%, Miejski Urząd Pracy w Płocku – 2,9%, w Siedlcach – 2, 1%, Grójcu – 1,9%. Należy
przy tym zaznaczyć, że liczba oświadczeń wpisanych do ewidencji w danym PUP może nie pokrywa się z
liczbą cudzoziemców faktycznie pracujących na terenie danego powiatu czy województwa w oparciu o ten
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„Informacja o zatrudnieniu cudzoziemców w Polsce”, MRPiPS, 2018.
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dokument, również ze względu na fakt, że powiatowym urzędem pracy właściwym do złożenia
oświadczenia jest urząd według siedziby pracodawcy, a praca może być wykonywana w innym powiecie
lub województwie lub na terenie całego kraju5.
Zezwolenia na pracę sezonową
W 2018 r. na Mazowszu wydano 67 tys. zezwoleń na pracę sezonową (134, 6 tys. w Polsce), w 2019 r. 59,3
tys. (131,4 tys. w kraju), a w I poł. 2020 – 30,6 tys. (60,3 tys. w skali kraju). Łącznie w latach 2018 – I poł.
2020 wydano prawie 157 tys. zezwoleń na pracę sezonową, spośród których zezwolenia do pracy w
rolnictwie stanowiły 99,3%. W tym okresie najwięcej zezwoleń wydano w powiecie grójeckim, tj. 38,1%
oraz płońskim – 25,3 %. Największy odsetek – 99,4% dotyczył pracowników z Ukrainy. Pozostałe 0,6%
przypadło w kolejności m.in. obywatelom Białorusi, Mołdawii, Gruzji i Rosji; przeważają kobiety w wieku
25–54 lata. Dominuje nowy typ umowy cywilnoprawnej tzw. umowa o pomocy przy zbiorach, która
stanowi 67,4% zawieranych umów.
Zezwolenia na pracę
Liczba wydanych zezwoleń na pracę w województwie mazowieckim w 2018 r. wynosiła 80,3 tys. (na 328,8
tys. w skali kraju), a w 2019 r. zwiększyła się do 86,3 tys. (prawie 445 tys. w kraju). W I połowie 2020 r.
wydano na Mazowszu 29 tys. zezwoleń na pracę (198,3 tys. w kraju). Łącznie w latach 2018 – I poł. 2020
wydano w woj. mazowieckim 197 tys. zezwoleń. Dominująca grupą narodowościową byli obywatele
Ukrainy, którym ww. okresie wydano 61,6% wszystkich zezwoleń w województwie. Drugą największą
grupą narodowościową są obywatele Białorusi, którym w ww. okresie wydano 8,3% wszystkich zezwoleń
na pracę. Więcej zezwoleń wydawanych jest dla mężczyzn (ok. 74%) w wieku do 44 lat. Przeważał udział
umowy o pracę, którą w okresie 2018 – I poł. 2020 miało 60,6% osób.
W ostatnich latach zauważalny jest wzrost migracji zarobkowych z Indii, Nepalu i Bangladeszu. Obywatele
tych państw podejmują pracę zwłaszcza w takich sektorach jak budownictwo, przetwórstwo przemysłowe,
informacja i komunikacja, handel, zakwaterowanie i gastronomia. Wzrosła też liczba zezwoleń dla
obywateli Turcji, a także dla migrantów z Azji Centralnej – z Uzbekistanu, Tadżykistanu, Kirgistanu i
Kazachstanu. Pojawiają się nowe kierunki migracyjne jak np. Filipiny czy Indonezja.
W okresie 2018 – I poł. 2020 największa liczba migrantów pracowała w branżach: budownictwie (28,1%),
działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (20,7%), transport i gospodarka
magazynowa (13,9%), przetwórstwo przemysłowe (13,7%) oraz handel hurtowy i detaliczny, naprawa
pojazdów samochodowych, w tym motocykli (4,7%). Największe grupy zawodów stanowią robotnicy
przemysłowi i rzemieślnicy (37,3 %), pracownicy wykonujący prace proste (26,1%), operatorzy i monterzy
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Ponadto, do 2018 r. oświadczenia nie rodziły obowiązku zatrudnienia cudzoziemca. W rezultacie mogło nie dochodzić do podjęcia pracy, z
przyczyn leżących zarówno po stronie pracodawcy, jak i pracownika. Rejestracja oświadczeń była jedynie czynnością techniczną, regulowaną
na poziomie rozporządzenia, w związku z czym powiatowe urzędy pracy nie miały uprawnień do odmowy zarejestrowania oświadczenia.
Prowadziło to w konsekwencji do licznych nadużyć, w tym rejestrowania większej liczby oświadczeń niż w rzeczywistości potrzebnych pracowników i „handlu oświadczeniami” przez różnego typu pośredników. Wzrost liczby oświadczeń, spowodował znaczne wydłużenie czasu
ich rejestracji, a tym samym całej procedury zatrudnienia migrantów. Z uwagi na ww. problemy zdecydowano się na reformę procedury
uproszczonej, w szczególności nadano rangę ustawową przepisom dotyczącym powierzania pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczeń,
co zwiększyło rolę urzędów pracy w zakresie weryfikacji składanych dokumentów oraz umożliwiło odmowę ich wpisu do ewidencji w sytuacji występowania nadużyć.
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maszyn i urządzeń (15,9%), specjaliści (5,8%) oraz pracownicy biurowi (4,5%).
Zezwolenia na pobyt
W latach 2018 – I poł. 2020 w województwie mazowieckim zezwolenie na pobyt czasowy otrzymało 38,9
tys. obywateli Ukrainy. W tym samym czasie zezwolenie na pobyt stały otrzymało prawie 5 tys. Ukraińców
(uzyskując swobodny dostęp do rynku pracy). Na koniec czerwca 2020 r. ważne zezwolenia na pobyt
czasowy i stały posiadało ponad 131,6 tys. obywateli Ukrainy. W dalszej kolejności najwięcej ważnych
zezwoleń (łącznie na pobyt czasowy i stały) posiadali obywatele: Białorusi (19,5 tys.), Indii (16,6 tys.),
Wietnamu (16 tys.), Chin (13,9 tys.), Rosji (7,4 tys.), Turcji (6,4 tys.) oraz Gruzji (5,2 tys.).
Osoby objęte ochroną międzynarodową
Osoby, którym przyznano w Polsce ochronę międzynarodową mają swobodny dostęp do polskiego rynku
pracy (z wyłączeniem tych zawodów lub stanowisk, gdzie wymagane jest obywatelstwo polskie). Brak jest
danych, które pozwoliłyby oszacować, ile beneficjentów ochrony międzynarodowej nadal mieszka w Polsce
oraz w województwie mazowieckim. W praktyce osoby te, z uwagi na brak znajomości języka polskiego
oraz znaczne różnice kulturowe doświadczają rożnego rodzaju trudności na rynku pracy, w tym
dyskryminacji ze strony pracodawców. O sytuacji beneficjentów ochrony międzynarodowej na rynku pracy
w regionie mazowieckim oraz szerzej, w Polsce, wiadomo jednak bardzo niewiele. Jest to grupa
pracowników, której sytuacja nie jest rozpoznana.

III. Problemy i wyzwania w zakresie godnej pracy migrantów
Katalog problemów i wyzwań
W 2018 r. mazowieckie było trzecim województwem, w którym PIP stwierdziła największy odsetek
nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców (11%), tuż za śląskim (20%) oraz wielkopolskim
(12%)6. W skali kraju najwięcej nielegalnie zatrudnionych osób pochodziło z Ukrainy (86%), a największy
odsetek nielegalnie zatrudnionych cudzoziemców został ujawniony w takich sektorach jak budownictwo
(16,3%), usługi administrowania (15,7%), handel i naprawy (13,3%) oraz zakwaterowanie i usługi
gastronomiczne (10,4%). Przypadki powierzania nielegalnego wykonywania pracy cudzoziemcom wynikały
najczęściej z zatrudniania cudzoziemców posiadających oświadczenia wystawione na innego pracodawcę,
dopuszczania cudzoziemców do pracy przed wpisaniem oświadczenia do ewidencji oraz powierzania im
pracy na innych warunkach niż określone w oświadczeniu. Podobnie nieprzestrzeganie przez pracodawców
warunków określonych w zezwoleniach na pracę lub na pobyt czasowy i pracę, w szczególności w zakresie
wynagrodzeń cudzoziemców, lub w ogóle brak zezwolenia na pracę w sytuacji, gdy jest wymagane.
Do najczęstszych naruszeń zdiagnozowanych przez PIP i inne podmioty należą:

-

nieprzestrzeganie obowiązku zawarcia umowy pisemnej z cudzoziemcem (zwłaszcza w sektorze usług

6

„Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2018 roku”, Warszawa 2019,
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/211637/Sprawozdanie%202018%20r (dostęp: 20.10.2020).
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i w sektorze budowlanym7 oraz sektorze usług domowych i opiekuńczych8);

-

nadużywanie umów cywilnoprawnych w sytuacjach, gdy powinna być zawarta umowa o pracę (w
szczególności w rolnictwie, ale też w budownictwie, handlu, przemyśle przetwórczym i pozostałych
usługach rynkowych)9;

-

brak/obniżenie wypłaty wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
(przede wszystkim w sektorze budowalnym, w restauracjach – praktyka pracy bez wynagrodzenia na
okres próbny);

-

dopuszczanie cudzoziemców do pracy bez wymaganych badań lekarskich lub bez przeprowadzenia
szkoleń w dziedzinie BHP;

-

brak ewidencjonowania czasu pracy, a także nieprzestrzeganie innych przepisów dotyczących czasu
pracy (kontrole PIP nie obejmują jednak migrantów pracujących w oparciu o umowy cywilnoprawne).

Zarówno w przypadku robotników wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych i niezależnie od sektora,
Polacy są ogólnie lepiej wynagradzani niż cudzoziemcy. Różnice między odpowiednimi średnimi wynoszą
na ogół od ok. 10% do ok. 15%. Wyjątkami są różnice między stawkami miesięcznymi wykwalifikowanych
robotników w rolnictwie (36,6%) oraz między stawkami godzinowymi niewykwalifikowanych robotników w
pozostałych sektorach (1,3%). Dyskryminacja płacowa cudzoziemców jest znacznie większa w rolnictwie
niż w pozostałych sektorach10.
Jednocześnie badania WUP w Warszawie z 2018 r. wskazywały, że zdecydowana większość obywateli
Ukrainy pracujących w województwie mazowieckim uzyskiwała wynagrodzenie na poziomie
minimalnego lub wyższe11. Wynagrodzenie powyżej przeciętnego tj. 4 580 zł, otrzymywało 14% badanych.
Mediana dochodu obywateli Ukrainy mieści się w przedziale 2 300 – 2 700 zł. Około połowa badanych
zarabia pomiędzy 1 400 zł a 2 700 zł netto miesięcznie. Należy jednak pamiętać, iż były to zarobki osób,
które tygodniowo przepracowywały przeciętnie o 11 godzin więcej niż wynosi standardowy tydzień pracy.
Zarobki mężczyzn były wyraźnie wyższe niż zarobki kobiet.
Jeśli chodzi o czas pracy, to z cytowanego badania WUP w Warszawie wynika, że pracownicy z Ukrainy
pracowali najczęściej między 41 a 48 godzin tygodniowo (31%) lub między 49 a 56 godzin tygodniowo
(28%). Częściej niż lokalni pracownicy pracowali w godzinach nocnych (34% choć raz w miesiącu), a także w
soboty czy niedziele (odpowiednio 83% i 41% co najmniej raz w miesiącu). Przeciętnie obywatel Ukrainy
pracował około 51 godzin w tygodniu; aż 73% badanych pracowała powyżej 47 godzin tygodniowo12. Z
raportu organizacji „Nasz wybór” wynika, że większość migrantów z Ukrainy akceptuje dłuższy niż
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ustawowy czas pracy (10–12 godzin dziennie) oraz pracę 6 dni w tygodniu. Zdarza się, że pracodawcy
zmuszają do pracy w wymiarze 14 lub więcej godzin dziennie i do tego w ciężkich warunkach, czego
dowodzą wpisy migrantów w mediach społecznościowych13.
Wg WUP w Warszawie środowisko społeczne obywateli Ukrainy pracujących w województwie
mazowieckim było raczej korzystne, choć było mniej przyjazne niż dla lokalnych pracowników14.
Środowisko pracy mężczyzn cechowała niższa jakość niż środowisko kobiet. Pod względem przyjazności
środowiska pracy niekorzystnie kształtowała się sytuacja w regionie warszawskim stołecznym i jego
podregionach (miasto Warszawa, warszawski wschodni, warszawski zachodni). Branżami, w których
migranci byli szczególnie narażeni na niekorzystne środowisko społeczne były: rolnictwo, transport i
gospodarka magazynowa, a także miejsca pracy oferowane przez agencje pracy tymczasowej. Z badania
warszawskiego WUP wynikało, że migranci ukraińscy stosunkowo rzadko spotykali się z wrogimi
zachowaniami i były one częstsze w małych środowiskach (firmy do 9 osób). Większość migrantów
ukraińskich nie czuła się dyskryminowana w miejscu pracy (zachowania o charakterze dyskryminacyjnym
dotyczyły najczęściej narodowości oraz pochodzenia etnicznego). Jednocześnie pracownicy z Ukrainy
doświadczali niskiego wsparcia społecznego w miejscu pracy (35% osób mogło liczyć na wsparcie i pomoc
ze strony współpracowników lub/i przełożonych, 53% odczuwało szacunek bezpośrednich przełożonych)15.
Te wyniki są zgodne z wynikami z ostatniego badania agencji Personnel Service, wg których połowa
polskich pracowników ma neutralny stosunek do swoich ukraińskich współpracowników, 42% wyraża
pozytywny stosunek, a niechęć deklaruje 7%. Połowa polskich respondentów jest przekonana, że
pracownicy z Ukrainy są tak samo pracowici jak Polacy na tym samym stanowisku, a 7% przyznaje, że
pracują nawet lepiej niż polscy pracownicy16.
Sytuacja migrantek z Ukrainy w Warszawie
Według raportu „Ukrainki w Warszawie” migrantki z Ukrainy doświadczają tzw. dyskryminacji krzyżowej na
rynku pracy ze względu na płeć i narodowość niezależnie od rodzaju pracy. Zachowania dyskryminacyjne
pracodawców przejawiają się najczęściej w odmowie zatrudnienia kobiet-matek, odmowie udzielenia urlopu,
braku umowy o pracę gwarantującej prawa do świadczeń, a także w uprzywilejowanym traktowaniu obywateli
polskich w stosunku do Ukrainek np. lepszy grafik, zwolnienia na dziecko itp. Zagadnienia segregacji pionowej
(szklany sufit i gender pay gap) związane z tematem równości płci na rynku pracy nie są głównymi problemami
Ukrainek. Podstawowym problemem jest segregacja pozioma, co jest związane ze specyfiką branż, w której
podejmują zatrudnienie i rodzajem wykonywanej pracy. Ukrainki pracują w branżach sfeminizowanych z
niższymi zarobkami i niższym statusem społecznym (pomoc domowa, opieka nad dziećmi, proste prace w
gastronomii, sklepie)17.

W odniesieniu do kontroli warunków zatrudnienia i pracy, PIP wskazuje na brak możliwości podjęcia
skutecznych czynności kontrolnych wobec rolników indywidualnych. Dotyczy to w szczególności kontroli
przestrzegania przepisów w zakresie zezwoleń na pracę sezonową oraz prawidłowości powierzania pracy
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cudzoziemcom na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach.
Agencje pracy tymczasowej jako pracodawcy
W 2018 sektor usług administrowania i działalności wspierającej – agencje pośrednictwa pracy i pracy
tymczasowej – znalazł się na drugim miejscu wśród sektorów, w których PIP wykazała największą skalę
naruszeń (15,7%), zaraz za sektorem budowlanym (16,3%). Jednocześnie największą liczbę kontroli
agencji w 2018 r. przeprowadzono w województwie mazowieckim (40 kontroli w 38 agencjach).
Nieprawidłowości stwierdzono w 13 agencjach. Dotyczyły one nielegalnego świadczenia usług, tj. bez
wymaganego certyfikatu marszałka województwa, potwierdzającego wpis do rejestru podmiotów
prowadzących agencje zatrudnienia (7 skontrolowanych agencji) oraz naruszenia przepisów ustawy o
zatrudnianiu pracowników tymczasowych (w 6 agencjach). Najczęstsze nieprawidłowości w tym ostatnim
obszarze dotyczyły braku uzgodnienia na piśmie zasad współpracy oraz warunków pracy tymczasowej
pomiędzy agencją a pracodawcą użytkownikiem oraz niepoinformowanie pracownika o treści uzgodnień
między agencją a pracodawcą użytkownikiem w zakresie warunków wykonywania pracy, w tym
wynagrodzenia. Ponadto wykazano nieprawidłowości w zakresie wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń
ze stosunku pracy oraz zawieranie umów cywilnoprawnych w warunkach charakterystycznych dla stosunku
pracy. Pracownicy tymczasowi byli też dyskryminowani w zakresie warunków pracy. Najczęstsze
nieprawidłowości w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, dopuszczane przez pracodawców
użytkowników, dotyczyły przygotowania osób do pracy.
Jak wskazują inne źródła, agencje zatrudnienia, w szczególności te mniejsze, mogą naruszać prawo
nielegalne pobierając opłaty za swoje usługi. Niektóre opłaty przyjmują formę depozytu i mają stanowić
gwarancję, że pracownik pojawi się w miejscu pracy u pracodawcy użytkownika. Część agencji praktykuje
odliczanie od miesięcznego wynagrodzenia, np. opłatę za mieszkanie i media, wyżywienie czy ubranie
robocze bez wcześniejszego uzgodnienia tego z pracownikiem. Takie odliczenie według PIP jest legalne
tylko wtedy, jeśli zostało wcześniej uzgodnione z pracownikiem i zawarte w umowie18.

IV. Dialog społeczny na rzecz promowania godnej pracy migrantów i uchodźców
Aktywność Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
W okresie 2017 – I poł. 2020 r. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego przyjęła tylko dwa dokumenty
związane z pracą cudzoziemców. Są to: Stanowisko nr 4/18 z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie
problemów w bieżącej działalności kontrolnej inspektorów pracy w zakresie skutecznej realizacji
kontroli legalności zatrudnienia obywateli Polski oraz cudzoziemców na terenie województwa
mazowieckiego oraz Stanowisko nr 3/18 z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany procedury
zatrudniania cudzoziemców obowiązującej od 1 stycznia 2018 r. w ramach ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
W pierwszym z ww. dokumentów WRDS wskazała na istnienie następujących dwóch barier efektywności
kontroli legalności zatrudnienia w województwie mazowieckim: 1) ograniczone możliwości kontroli
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rolników indywidualnych, nieposiadających statusu przedsiębiorcy lub pracodawcy, których powszechną
praktyką jest zatrudnianie cudzoziemców na podstawie umów cywilnoprawnych; 2) zatrudnianie
cudzoziemców przez podmioty zarejestrowane w tzw. „wirtualnych biurach”, gdzie nie jest prowadzona
działalność gospodarcza (adres rejestrowy podmiotu widnieje tylko w KRS).
WRDS postulowała podjęcie następujących kroków: 1) wprowadzenie obowiązku wskazania miejsca
prowadzenia działalności gospodarczej, które – zwłaszcza w produkcji i handlu – jest związane z fizyczną
lokalizacją niezależnie od adresu siedziby firmy; 2) wypracowanie rozwiązań na poziomie krajowym w
oparciu o systemy informatyczne umożliwiające przepływ danych pomiędzy PIP a służbami i instytucjami
wykonującymi zadania w obszarze związanym z działalnością nadzorczą PIP.
W drugim z ww. dokumentów WRDS zwróciła uwagę na szczególnie trudną sytuację w powiatowych
urzędach pracy działających na terenach charakteryzujących się masowym napływem cudzoziemców (m.st.
Warszawa, powiat płoński, grójecki), gdzie ze względu na dużą liczbę wpływających tam wniosków o wpis
oświadczeń do ewidencji lub wydanie zezwoleń na pracę sezonową urzędy pracy nie były w stanie
zachować przewidzianych prawem terminów na wydanie tych dokumentów. W związku z tym problemem
Zespół roboczy ds. gospodarki, pracy i rozwoju regionalnego WRDS wnioskował o wprowadzenie w
Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zmian pozwalających na zwiększenie
efektywności pracy publicznych służb zatrudnienia oraz pozbycie się zaległości, w tym przede wszystkim
postulował zinformatyzowanie procesu.
W zakresie barier we współpracy partnerów społecznych oraz skuteczności działań podejmowanych na
forum WRDS województwa mazowieckiego na podstawie treści protokołów z posiedzeń dotyczących
problematyki cudzoziemców na rynku pracy w okresie 2017 – I poł. 2020 r. należałoby zwrócić uwagę na
następujące kwestie:
-

Mała liczba wypracowanych stanowisk w obszarze pracy cudzoziemców i związanych z nią wyzwań (2),
w stosunku do skali problemu w województwie mazowieckim.

-

Opóźnienie w przyjęciu ww. projektów stanowisk przez Zespół roboczy ds. gospodarki, pracy
i rozwoju z uwagi na nieobecność na dwóch posiedzeniach przedstawiciela strony rządowej. W celu
zapewnienia reprezentacji na posiedzeniach i tym samym poprawy skuteczności działań
Przewodniczący Zespołu zaproponował zwiększenie do dwóch przedstawicieli każdej strony
reprezentowanej w WRDS w składzie zespołu.

-

Ograniczona aktywność związków zawodowych w zakresie zgłaszania problemów i wyzwań z jakimi
borykają się pracownicy cudzoziemscy w procesie legalizacji i świadczenia pracy. Na jednym z
posiedzeń Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ukraińskich w Polsce podniósł problem
nieuczciwych pośredników pracy, pracy w szarej strefie i wyzysku pracowników ukraińskich. Natomiast
NSZZ Solidarność zgłosiła uwagi/komentarze do kilku problemów podniesionych przez urzędy pracy i
PIP. Szereg problemów zostało zgłoszonych przez urzędy pracy (m.st. Warszawy, w Grójcu i Płońsku),
organizacje pracodawców i PIP (Okregowy Inspektorat Pracy). Projekt stanowiska w sprawie zmiany
procedury zatrudniania cudzoziemców obowiązującej od 1 stycznia 2018 r. w ramach ustawy o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został wypracowany na wniosek Urzędu Pracy m.st.
Warszawy.
9

Dialog społeczny/obywatelski
W województwie mazowieckim, a w szczególności w Warszawie, istnieje szereg organizacji
pozarządowych prowadzących działalność na rzecz poprawy sytuacji migrantów na rynku pracy. Wśród
nich znajdują się także organizacje prowadzone przez samych migrantów. Organizacje te realizują
działalność poprzez: 1) udzielanie migrantom i uchodźcom bezpłatnych porad prawnych w zakresie
legalizacji pobytu i pracy oraz podejmowanie interwencji w przypadku naruszania ich praw pracowniczych;
2) prowadzenie kampanii informacyjnych; 3) rzecznictwo/lobbying ukierunkowane na zmianę przepisów,
które przyczyniają się do nadużyć i naruszeń praw migrantów; 4) podejmowanie innych działań, takich jak
udział w konsultacjach publicznych, publikowanie listów otwartych, itp.
W celu zapewnienia skuteczniejszej ochrony praw migrantów i uchodźców organizacje pozarządowe
współpracują także z Urzędem m.st. Warszawy w ramach Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds.
Cudzoziemców (działającej przy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy). Obecnie w
skład Komisji wchodzi 29 organizacji pozarządowych. Zajmuje się ona obecnością i integracją
cudzoziemców, w tym sprawy dotyczące legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców.
W dostępnych źródłach (np. na stronach partnerów społecznych, organizacji pozarządowych) można
znaleźć niewiele przykładów współpracy partnerów społecznych z organizacjami pozarządowymi na rzecz
wzmocnienia praw migrantów, co może świadczyć o tym, że obywatelski dialog społeczny w
województwie mazowieckim nie jest wystarczająco rozwinięty, żeby mógł wpływać na poprawę sytuacji
migrantów i uchodźców na regionalnym rynku pracy.
Przykładem takiej współpracy może być projekt „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu” (2018–
2021). Liderem projektu jest wojewoda mazowiecki, który współpracuje z czterema organizacjami
pozarządowymi: Fundacją Polskie Forum Migracyjne, Fundacją Caritas Polska, Fundacją dla Somalii oraz
Fundacją Nauki Języków Obcych „Linguae Mundi”. Jednym z celów projektu jest podniesienie kompetencji
ułatwiających obywatelom państw trzecich integrację szczególnie w zakresie rynku pracy oraz znajomości
języka polskiego. Innym – wsparcie, jakiego udzielił OPZZ Stowarzyszeniu Przyjaźni Polsko-Ukraińskiej przy
tworzeniu w 2016 r. „Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ukraińskich w Polsce”.

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu „MIGRIGHT: Wzmocnienie dialogu społecznego na rzecz godnej pracy
migrantów i uchodźców w Polsce”, realizowanego ze wsparciem Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014–2021,
w ramach programu „Dialog Społeczny – Godna Praca”
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