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 Uwagi wprowadzające 

 Postępujący proces depopulacji w wojewódz-
twie opolskim (tradycyjnie związany z migracjami 
zagranicznymi oraz ujemnym przyrostem natu-
ralnym) wraz ze stałym wzrostem gospodarczym 
doprowadził do trudnej sytuacji na regionalnym 
rynku pracy. Przedsiębiorstwa, w obliczu poważ-
nych ograniczeń w pozyskaniu pracowników, 
coraz częściej decydują się na zatrudnienie 
cudzoziemców. W dominującej większości są 
to obywatele Ukrainy, dlatego też Wojewódzki 
Urząd Pracy zdecydował się na rozpoczęcie 
realizacji badania pt. „Rejestrowane zatrudnienie 
obywateli Ukrainy w województwie opolskim. 
Studium społeczno-ekonomiczne”. Ma ono na 
celu poszerzenie wiedzy na temat zatrudnienia 
tej grupy osób. W kręgu zainteresowania znalazły 
się nie tylko kwestie bezpośrednio związane 
z podejmowaniem pracy, ale także tematyka 
poświęcona szeroko pojętej integracji. 
Projekt badawczy został opracowany w taki 
sposób, aby główne obszary badawcze, któ-
rymi uczyniono rynek pracy, integrację oraz 
zagadnienia demograficzne, poruszone zostały 
w trakcie badania z:
• Agencjami pracy tymczasowej pośredniczą-

cymi w zatrudnieniu obywateli Ukrainy, 
• Podmiotami gospodarczymi, które zatrudniają 

Ukraińców, 
• Pracownikami ukraińskimi oraz 
• Ukraińskimi studentami uczelni wyższych 

województwa opolskiego

 Założono, że w ten sposób uda się pozyskać 
kompleksową wiedzę na temat bieżącej sytuacji 
na regionalnym rynku pracy, a także będzie 
można opisać relacje społeczne, jakie zacho-
dzą między obywatelami Ukrainy a Polakami. 
Istotnym aspektem badania są także plany 
Ukraińców związane z dalszą pracą w regionie 
oraz osiedleniem się w nim. 
 Złożoność problematyki badania, a także 
trudność uchwycenia grupy docelowej wymagały 
zaangażowania szeregu instytucji, które swoją 
wiedzą i doświadczeniem przyczyniłyby się do 
postawienia właściwej diagnozy. W związku z tym 
WUP w Opolu zaproponował udział w projekcie 
opolskim ośrodkom naukowym oraz Opolskiemu 
Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. W rezul-
tacie powołano Partnerstwo lokalne na rzecz 
poszerzenia wiedzy o sytuacji społeczno-eko-
nomicznej obywateli Ukrainy na regionalnym 
rynku pracy województwa opolskiego. W skład 
partnerstwa weszły następujące instytucje: 
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• Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – lider,
• Instytut Śląski w Opolu,
• Politechnika Opolska, Wydział Ekonomii 

i Zarządzania,
• Uniwersytet Opolski, Katedra Nauk Socjolo-

gicznych i Pracy Socjalnej,
• Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział 

w Opolu.

 Praca partnerstwa polegała na szczegółowym 
opracowaniu koncepcji badania oraz zaprojek-
towaniu stosownych narzędzi pozwalających 
na pozyskanie wiedzy od respondentów. W tym 
celu utworzono zespół, w skład którego weszły 
następujące osoby:

• Marzena Ciepiela, Wojewódzki Urząd Pracy 
w Opolu

• Krzysztof Duraj, Wojewódzki Urząd Pracy 
w Opolu

• dr Maciej Filipowicz, Wojewódzki Urząd Pracy 
w Opolu (koordynator)

• Elżbieta Glińska, Wojewódzki Urząd Pracy 
w Opolu

• Ludmiła Kaszko, Uniwersytet Opolski
• dr Marek Korzeniowski, Uniwersytet Opolski
• Paulina Laskowska, Wojewódzki Urząd Pracy 

w Opolu
• dr Sabina Kubiciel-Lodzińska, Politechnika 

Opolska
• Aleksandra Pilśniak-Mikołajów, Opolski Urząd 

Wojewódzki
• Ewelina Roguła, Zakład Ubezpieczeń Społecz-

nych, Oddział w Opolu
• dr Diana Rokita-Poskart, Politechnika Opolska
• dr hab. Brygida Solga, prof. Politechnika 

Opolska, Instytut Śląski w Opolu
• dr hab. Teresa Sołdra-Gwiżdż prof. Uniwersytet 

Opolski.
 
 Ostatecznym rezultatem projektu będzie 
publikacja poświęcona kwestiom zatrudnienia 
oraz integracji obywateli Ukrainy w wojewódz-
twie opolskim, która w sposób syntetyczny 
będzie poruszać wszystkie problemy badawcze 
sformułowane w projekcie.

 Niniejszy raport dotyczy agencji zatrudnienia. 
Zdecydowano się właśnie na badanie tych 
podmiotów, ze względu na ich kluczową rolę 
w pozyskaniu cudzoziemskich pracowników. 
Potwierdzają to wcześniej zrealizowane badania 
wśród pracowników ukraińskich, którzy przede 
wszystkim zostali właśnie w ten sposób zrekru-

towani. Agencje dysponują dużą wiedzą na temat 
samych pracowników, jak również bieżących 
trendów na rynku pracy, dlatego skoncentrowano 
na nich szczególną uwagę.

 Badanie stanowiące podstawę niniejszego 
opracowania projektowane było w oparciu 
o informacje Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Opolu na temat agencji pracy w naszym 
regionie. Spośród wszystkich agencji, które 
funkcjonują na Opolszczyźnie, w toku analizy 
danych zastanych wytypowano te, które w swoje 
działalności zajmują się rekrutacją obywateli 
Ukrainy. W sumie ustalono, że takich firm w 2018 
roku było 87. Badanie zostało przeprowadzone 
z 60 podmiotami, co stanowi 69% populacji. 
Zostało ono zrealizowane w oparciu o interne-
towy kwestionariusz ankiety w okresie III i IV 
kwartału 2019 roku.

 Raport zawiera formacje charakteryzujące 
działalność agencji, jak również porusza te-
matykę związaną z integracją pracowników 
z lokalnymi zbiorowościami. Osobnym zagad-
nieniem są przewidywania, co do najbliższych 
kierunków rozwoju rynku pracy tymczasowej 
w regionie. Niestety projekcje te w chwili pu-
blikacji muszą być zrewidowane, a informacje 
pozyskane od respondentów w jakimś stopniu 
tracą na aktualności pomimo stosunkowo 
krótkiego czasu od zakończenia badania. 
Związane jest to z epidemią COVID-19, która 
dotknęła Polskę pod koniec I kwartału 2020 
roku. Nowa sytuacja, w której funkcjonować 
będzie rynek pracy, stawia przed nim szereg 
wyzwań. Dotyczy to również działalności agencji 
oraz samych pracowników cudzoziemskich, 
którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji. 
Próbę ponownego zdiagnozowania sytuacji 
podjęto w trakcie wywiadu z Panią Aleksandrą 
Idzikowską, Kierownikiem Biura Zarządu Ogól-
nopolskiego Konwentu Agencji Pracy, który 
zamyka niniejszy raport
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1. Profil działalności agencji zatrudnienia 

Jaki jest zakres działalności agencji pracy tymczasowej?

 Agencje zatrudnienia są wyspecjalizowanymi 
podmiotami świadczącymi usługi z zakresu 
pośrednictwa pracy. To podmioty, które mogą 
być komplementarne względem publicznego 
pośrednictwa, ale w większości przypadków 
zajmują pozycję dominującą jeżeli chodzi o re-
krutację cudzoziemców na polski rynek pracy. 
Niniejsza część raportu poświęcona jest próbie 

naszkicowania profilu biznesowego badanych 
podmiotów, który uwzględnia docelowych od-
biorców usług. Jest to miejsce, w którym czytelnik 
dowie się o terytorialnym zasięgu działalności 
agencji, metodach rekrutacji oraz benefitach 
i dodatkowych usługach, na które mogą liczyć 
rekrutowani pracownicy.

 Przyglądając się profilowi badanych agencji 
pracy tymczasowej zauważyć można, że zdecy-
dowana większość z nich, bo aż 66%, zajmuje 
się przede wszystkim rekrutacją pracowników 
z Ukrainy z przeznaczeniem na polski rynek 
pracy. Drugim najpowszechniejszym profilem 
działalności, chociaż ewidentnie mniej popu-
larnym, jest równoległe pozyskiwanie polskich 
i ukraińskich pracowników. Taka strategia wła-

ściwa jest dla 17% agencji. Jednak spektrum 
działania i odbiorców usług jest o wiele większe. 
Około 10% podmiotów dostarcza pracowników 
na rynek polski oraz zagraniczny (w domyśle 
chodzi o inne kraje Unii Europejskiej). Znamienny 
jest tu przykład Republiki Czeskiej. Tamtejsze 
rozwiązania legislacyjne dopuszczają określone 
kwoty cudzoziemskich pracowników, które 

w końcu 2019 roku zostały zwiększone do 40 000 
tysięcy osób rocznie, jednak w wyniku działal-
ności polskich agencji limity te są przekraczane. 
Ukraińcy legalnie przebywający w Polsce zostają 
oddelegowani do pracy w Czechach. Podstawą 
jest swoboda przepływu pracowników z obszaru 
UE (dyrektywa 96/71/WE1), a pracownicy tym-
czasowi mają zalegalizowany pobyt w Polsce 
w oparciu o tzw. oświadczenia o powierzeniu 

pracy cudzoziemcowi. Problem jednak w tym, 
że ich status prawny nie jest do końca uregu-
lowany, co odbijać się może szczególnie nieko-
rzystnie na samych pracownikach, zwłaszcza 
kiedy dochodzi do wypadków. Przede wszystkim 

1  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CE-
LEX%3A31996L0071

36%

Dominujący profil działalności agencji 

66% Rekrutacja pracowników
         z Ukrainy na rynek polski

17% Rekrutacja pracowników z Ukrainy
        i Polaków na rynek polski

10% Rekrutacja pracowników z Ukrainy
        na rynek polski i zagraniczny

5% Rekrutacja pracowników z Ukrainy
       na rynek polski a polskich
       pracowników na rynek zagraniczny

2% Rekrutacja pracowników z Ukrainy
      i pracowników polskich na rynek
      zagraniczny
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osób tych nie obowiązuje czeski kodeks pracy. 
Również wszelkie nieprawidłowości, które mogą 
wystąpić w trakcie wykonywani pracy, nie mogą 

być przedmiotem rozpoznania przez Czeską 
Inspekcję Pracy2.

 W badaniu brały również udział podmioty, 
których działalność jest jeszcze bardziej złożona. 
Przykładem są te, które pozyskują pracowników 
z Ukrainy na rynek polski, a polskich pracow-
ników rekrutują na potrzeby rynków w innych 
krajach. Taki profil charakterystyczny jest dla 
5% uczestników badania. Natomiast najmniej 
powszechną strategią, która z pewnością wyma-
ga najbardziej rozwiniętej infrastruktury i sieci 
kontaktów biznesowych, jest pozyskiwanie pra-
cowników ukraińskich i polskich na zagraniczne 
rynki pracy. Podejście takie właściwe jest raptem 
dla 2% podmiotów.

 Uwzględniając jedynie te podmioty, które 
zajmują się rekrutacją pracowników z Ukrainy 

2  Spostrzeżenia oparte są na wymianie doświadczeń między pracowni-
kami EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) w ramach partnerstwa 
transgranicznego Eures-T Beskydy  (http://www.eures-tbeskydy.eu/
pl/) . Patrz też: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ukrajina-pra-
covnici-kvota-40-tisic-rocne.A190603_183212_domaci_kop oraz 
https://migraceonline.cz/cz/e-knihovna/prace-v-cesku-s-polskym-
-vizem-zamestnavani-ukrajincu-s-pololegalnim-statusem-zkouma-
-novy-vyzkum-o-pracovni-migraci

na polski rynek pracy, naszym respondentom 
zadaliśmy również pytanie związane z teryto-
rialnym zasięgiem ich działalności. Interesowało 

nas to, czy agencje działają jedynie regionalnie 
(w obrębie województwa), czy też mają swój 
udział w rekrutacji pracowników do innych 
województw. Okazuje się, że aktywność bada-
nych firm jest duża. Zdecydowana większość 
z nich skoncentrowana jest na zasileniu rynków 
pracy w różnych województwach. Taką strate-
gię przyjęło 78% podmiotów. Natomiast 19% 
agencji to te, które działają jedynie regionalne, 
są zlokalizowane w województwie opolskim 
i dostarczają pracowników na potrzeby opolskich 
firm. Występują również przypadki aktywności 
skoncentrowanej jedynie poza województwem 
opolskim – to firmy zlokalizowane w regio-
nie, które jednak wśród swoich klientów mają 
podmioty wyłącznie spoza województwa. Jest 
to stosunkowo mało liczna grupa, gdyż obejmuje 
raptem 3% badanych podmiotów.

36%

Zasięg działalności agencji

78% Rekrutacja do różnych
 województw

19% Rekrutacja tylko na opolski rynek
 pracy

3% Rekrutacja tylko poza opolski
 rynek pracy
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Jakie są główne metody rekrutacji, do jakich branż  
najczęściej pozyskiwani są pracownicy z Ukrainy? 

 Na czym opiera się sam proces rekrutacji? Ja-
kie są główne sposoby pozyskania pracowników 
z Ukrainy? Można wymienić trzy. Po pierwsze 
agencje korzystają z nowoczesnych rozwiązań 
teleinformatycznych – aktywność w Internecie 
jest podstawowym sposobem rekrutacji. Charak-
terystyczne jest to dla 49% badanych podmiotów. 
Strategia ta opiera się na publikowaniu ogłoszeń 
oraz obecności w mediach społecznościowych. 
W dalszej kolejności wykorzystywane są kon-
takty osobiste, co podkreśla 31% respondentów. 
W tym miejscu trzeba przypomnieć, że ponad 
połowa badanych podmiotów zatrudnia w swoim 

biurze co najmniej jedną osobę z Ukrainy. Osoba 
taka może być pomocna nie tylko w sprawach 
związanych ze wsparciem Ukraińców już znajdu-
jących się w Polsce, ale może również aktywnie 
uczestniczyć w rekrutacji, bazując na swoich 
kontaktach w samej Ukrainie. Natomiast trzecim 
głównym sposobem pozyskania pracowników 
od naszych wschodnich sąsiadów jest aktywność 
w Ukrainie. Opiera się ona na agentach tam 
przebywających, otwieraniu filii, bądź korzysta-
niu z tamtejszego pośrednictwa. Taki sposób 
transferu pracowników wybrało 14% badanych 
podmiotów. Pozostałe 6% to różne inne sposoby. 

36%

Główne sposoby rekrutacji pracowników z Ukrainy

49% Via Internet

31% Kontakty personalne

14% Bezpośrednia aktywność
 w Ukrainie

6% Inne sposoby

 Pozyskiwani pracownicy zasilają przede 
wszystkim branżę budowlaną. Wskazuje na nią 
40% respondentów i tylko nieznacznie ustępuje 
jej „Przetwórstwo przemysłowe” (30% wskazań). 
Istotne są również szeroko pojęte „Usługi” (14%) 
oraz „Transport” (12%). Reszta badanych agencji 
deklaruje, że prowadzi rekrutację dla każdej 
branży (4%). Te odpowiedzi charakteryzują 
cudzoziemski rynek pracy, wskazując obszary 
o największym deficycie siły roboczej w woje-
wództwie opolskim.

 Zatrudnienie pracowników zza wschodniej 
granicy jest już dość powszechne. Można po-
wiedzieć, że trwale wpisuje się w obraz polskiego 

i opolskiego rynku pracy. Związane jest to ze sta-
łym wzrostem gospodarczym i ograniczonymi 
oraz kurczącymi się zasobami demograficznymi 
mieszkańców Polski. Stały dopływ pracowników 
z Ukrainy na dobre zaczął się 2–3 lata temu. 
W tym czasie procedury legalizacji zatrudnie-
nia cudzoziemców uległy zmianie, ale agencje 
w dalszym ciągu twierdzą, że są zbyt złożone. 
Są w tym przekonaniu zaskakująco jednomyślne 
(82% wszystkich twierdzących odpowiedzi) 
i zdecydowane (65% odpowiedzi wskazujących 
na bardzo skomplikowane procedury). W zasadzie 
zdanie odrębne to margines, który obejmuje 
raptem 5% respondentów; 13% nie potrafi się 
wypowiedzieć jednoznacznie. 
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 Jednak procedury to nie jedyny problem dla 
agencji. Okazuje się, że coraz trudniej pozyskać 
samych pracowników. Ogólnie rzecz ujmując, 
90% agencji boryka się z takimi trudnościami, 
a kiedy weźmie się pod uwagę konieczność 
pozyskania pracownika o określonych kwalifi-
kacjach, odsetek respondentów wskazujących 
na problemy sięga 92%. W obu przypadkach 

ponad połowa uczestników badania wskazują-
cych na trudności wypowiada się na ten temat 
w sposób zdecydowany.

Główne branże zatrudnienia Ukraińców

40% budownictwo

30% Przetwórstwo 
przemysłowe 

14% usługi

12% transport

4% każda branża

90% agencji uważa, że coraz trudniej
pozyskać pracowników z Ukrainy

90%

82% stwierdza, że procedury ich zatrudnienia 
są zbyt skomplikowane

82%
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Na co mogą liczyć pracownicy z Ukrainy?

Agencje zatrudnienia rekrutując pracowników 
bardzo często świadczą kompleksowe usługi. 
Dotyczy to z jednej strony samej procedury 
związanej z legalizacją zatrudnienia, ale także 
wszystkiego tego, co związane jest ze sprawnym 
funkcjonowaniem na miejscu. Dlatego też na-
szych respondentów pytaliśmy o różne benefity, 
sondując przy tym, czy dana usługa jest płatna, 
czy też nie.

 Najważniejszą kwestią są formalności zwią-
zane z zatrudnieniem. W trakcie badania nie 
odnotowano przypadku, w którym to pracownik 
zobligowany byłby do zajęcia się tą kwestią. Jest 
to działanie, które stanowi sedno działalności 
agencji. Rzecz jednak w tym, że z naszego ba-
dania wynika, iż częściej jest to usługa płatna 
(63% wskazań), niż wliczona w koszty rekrutacji 
(37%). Agencje pobierają od swoich klientów, 
pracowników dodatkowe opłaty za tę czynność.

 Drugą co do powszechności usługą jest znaj-
dowanie zakwaterowania na czas świadczenia 
pracy. W katalogu usług ta konkretna występuje 
u 90% respondentów i najczęściej jest oferowana 
bezpłatnie – tak jest w 56% przypadków.

 Bardzo istotną kwestią jest również pomoc 
przy potwierdzaniu kwalifikacji posiadanych 
przez pracowników, gdyż ułatwia to dalszy proces 
pośrednictwa pracy. Przykładem może być no-
stryfikacja dyplomów. Wsparcie takie świadczone 
jest przez 75% badanych agencji, co wskazuje 
na powszechność i zarazem istotność usługi. 
Okazuje się jednak, że nieco częściej pomoc 
taka jest usługą płatną niż wliczoną w koszty 
prowadzenia działalności. Równie powszechne 
jest sprawdzanie przez agencję posiadanych 
przez przyszłego pracownika kwalifikacji i umie-
jętności, co właściwe jest dla 74% badanych 
podmiotów, jednak inaczej niż w przypadku 
pomocy przy uznawalności kwalifikacji, za usługę 
zazwyczaj nie pobiera się opłaty. Odpłatność 
w tym przypadku przewiduje 33% badanych 
agencji.
 Z najbardziej podstawowych kwestii pozostaje 
jeszcze dojazd do miejsca pracy. To również 
działanie powszechnie zapewniane przez agencje 
zatrudnienia, gdyż dotyczy 70% z nich. Biorąc 
jednak pod uwagę źródło jego finansowania, 
nieco częściej kosztami obarczani są pracownicy 
(56% przypadków), niż jest to stały koszt samej 
agencji.

 Pozostają jeszcze usługi mniej oczywiste 
z punktu widzenia pośrednictwa pracy. Rzecz 
dotyczy organizowania różnych form wydarzeń 
społecznych o charakterze integracyjnym oraz 
pomocy w sprowadzaniu rodzin pracowników, 
którzy już przyjechali do Polski. Jeżeli chodzi 
o organizację np. spotkań towarzyskich, to jest 
to działanie charakterystyczne dla niecałej ¼ 
badanych podmiotów (24%), i jeżeli ma ono 
miejsce, jest to raczej usługa bezpłatna. Jedynie 
w 8% przypadków możemy mówić o pobieraniu 
za nią opłat. Natomiast pomoc przy sprowadzaniu 
członków rodzin pracowników ukraińskich oferuje 
30% badanych agencji. Jest to poniekąd dodat-
kowy sposób rekrutacji pracowników na polski 
rynek pracy oparty na podtrzymywaniu więzi 
społecznych pracowników. Przeprowadzone 
badanie nie pozwala na ustalenie, czy z inicja-
tywą taką wychodzą sami pracownicy, czy też 
jest to propozycja agencji skierowana do osób 
zatrudnionych, jednak sondaż wskazuje, że jeżeli 
podmiot w swojej ofercie ma taką usługę, to jest 
ona najczęściej bezpłatna. Wynagrodzenia za nią 
żąda raptem 13% podmiotów.

 Spektrum usług świadczonych na rzecz 
pracowników cudzoziemskich jest dość duże 
i powszechne. Dodać do nich można również 
wsparcie w sytuacjach kryzysowych. Naszych 
respondentów zapytaliśmy, czy w agencji jest 
osoba, z którą pracownicy z Ukrainy mogą się 
skontaktować w przypadku jakichkolwiek proble-
mów związanych z pobytem w Polsce. Okazuje 
się, że w przypadku 84% agencji usługa taka jest 
realizowana. Docelowo można spodziewać się, 
że będzie jeszcze bardziej powszechna, gdyż 
w przypadku kolejnych 8% podmiotów jej nie 
ma, ale w najbliższym czasie prawdopodobnie 
będzie dostępna. Pamiętać należy, że w ponad 
połowie agencji jest zatrudniona osoba z Ukrainy 
i zważywszy na brak bariery językowej, wsparcie 
tego typu może przebiegać względnie łatwo.

 Podsumowując działalność gospodarczą 
agencji pracy, trzeba wyraźnie podkreślić, że ich 
profil biznesowy oparty jest z jednej strony 
na pośrednictwie pracy (usługi dla pracodaw-
ców), z drugiej strony istotnym elementem ich 
działalności jest dostarczanie dodatkowych 
usług dla samych pracowników. Ustalono przy 
tym, że w przypadku 37% agencji ich oferta 
adresowana do pracowników obejmuje wszystkie 
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najpowszechniejsze usługi, o których wspo-
mniano wyżej (bez pomocy przy sprowadzaniu 
członków rodzin oraz usług integracyjnych). Jeżeli 
wzięlibyśmy pod uwagę tylko te firmy, które 

świadczą usługi dodatkowe w całości odpłatnie, 
wówczas okazuje się, że jest ich 20% spośród 
wszystkich działających podmiotów.

2. Jak pracownicy z Ukrainy odnajdują się 
i funkcjonują na opolskim rynku pracy?  

 Wcześniej publikowany raport poświęcony 
pracownikom ukraińskim opisywał, jak cudzo-
ziemcy stali się częścią opolskiego rynku pracy. 
Mowa w nim była m.in. o wynagrodzeniach, 
wydatkach, o relacjach między pracownikami 
polskimi i ukraińskimi, ale także o pracy w szarej 

strefie oraz skłonności do zmiany miejsca pracy. 
Niniejszy raport odnosi się do części z tych 
zagadnień, dzięki czemu możemy poznać zdanie 
agencji w tych kwestiach.

 Jak już wielokrotnie wspomniano, posił-
kowanie się cudzoziemską siłą roboczą jest 
następstwem trudnej sytuacji demograficznej 
w Polsce oraz dynamicznego rozwoju gospo-
darki. Niejednokrotnie podnoszone są przy 
tym także głosy, że ukraiński pracownik 
jest tańszym pracownikiem. Często tak jest, 
ale agencje obserwują pewien trend, który 
wskazuje na daleko idące zmiany na opolskim 
rynku pracy. Przede wszystkim związane 
jest to z wynagrodzeniami. W opinii aż 92% 
badanych agencji, pracownicy z Ukrainy mają 
coraz wyższe wymagania płacowe. Oznacza 
to, że ich pozyskanie będzie coraz trudniej-
sze, podobnie jak utrzymanie w pierwotnym 
miejscu pracy. Jest to istotny problem, gdyż 
zagraża stabilności działalności gospodar-
czej, a co najważniejsze nie jest on jedynie 
hipotetyczny. 

 Badania wśród pracowników potwierdziły, 
że ci skłonni są do porzucania dotychczaso-
wego miejsca pracy, argumentując to przede 
wszystkim poszukiwaniem wyższego wyna-
grodzenia oraz lepszych warunków pracy. 
Agencje wtórują tym tendencjom. 55% z nich 
przyznaje, że porzucanie pracy przez Ukra-
ińców i zatrudnianie się w innych firmach 
jest powszechnym zjawiskiem. Zaryzykować 
zatem można twierdzenie, że rynek cudzo-
ziemskiej pracy pomału staje się rynkiem 
pracownika, gdyż ten coraz częściej dyktuje 
warunki zatrudnienia.
 Problem szarej strefy także jest zauważany. 
Mówią o tym zarówno pracownicy ukraińscy, 

jak również agencje pracy. Szersze zgłębie-
nie tematu było niemożliwe w przypadku 
pracowników, dlatego też bazujemy jedynie 
na prawdopodobnie zaniżonych deklaracjach 
uczestników badania. Wówczas ustalono, 
że 2% pracowników cudzoziemskich pracuje 
bez jakiejkolwiek umowy. Z kolei agencje 
pracy wypowiadały się na temat tempa tego 
zjawiska. Otóż 46% z nich uważa, że zjawisko 
zatrudnienia Ukraińców w szarej strefie staje 
się coraz powszechniejsze. 

 Przeciwnego zdania jest 22% responden-
tów, natomiast 32% nie ma na ten temat 
opinii. Jak widać, większość respondentów 
zdecydowało się zająć stanowisko w kwestii 
pracy na czarno i z reguły były to spostrze-
żenia wskazujące na zaostrzanie się tego 
procederu.

Doświadczenia zawodowe ukraińskich pracowników
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 Wcześniej przeprowadzone badania wśród 
pracowników ukraińskich wskazały, że 55% 
respondentów nie ma problemu z „dogada-
niem” się z polskimi współpracownikami. 
Wtórują temu wyniki pozyskane od firm, 
które zatrudniają pracowników zza wschod-
niej granicy. Aż 77% badanych podmiotów 
stwierdziło, że pracownicy z Ukrainy nie mają 
problemu w porozumiewaniu się z Polakami. 
Również przedstawiciele agencji zatrudnienia 
nie widzą większych barier w komunikacji. 
W ich przypadku 47% zaprzeczyło, jakoby 
pracownicy ukraińscy mieli duże trudności 
językowe. Pewne trudności istnieją, o czym 
świadczy 20% odpowiedzi wskazujących 
na występowanie problemów komunika-
cyjnych, ale w świetle wszystkich wyników 
badań nie jest to raczej zjawisko powszechne. 
Natomiast około 1/3 agencji nie potrafi się 
na ten temat wypowiedzieć, co jest raczej 
zaskakujące, gdyż można byłoby się spo-
dziewać, że wiedza w tym zakresie będzie 
dla nich istotna. 
 

 Zadowolenie klienta (firmy, która otrzymuje 
do dyspozycji pracownika) w tym przypadku 
jest pochodną nie tylko jego kwalifikacji, ale 
także częściowo płynności w porozumiewaniu 
się. Nie zmienia to jednak faktu, że kompe-
tencje językowe Ukraińców są na tyle rozwi-
nięte, że nie stanowią większego problemu 
dla opolskiej gospodarki. 

Jak układa im się w pracy?

90% agencji uważa, że pracownicy z Ukrainy 
mają coraz wyższe wymagania płacowe

90%

55% przyznaje, że porzucanie pracy 
przez cudzoziemskich pracowników i zatrudnianie 
się w innych firmach jest powszechnym zjawiskiem

55%
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47% agencji uważa, że ukraińscy pracownicy 
nie mają problemu w porozumiewaniu 

się z Polakami, tyle samo przeczy jakoby 
zdarzające się spory polsko-ukraińskie 

były istotnym problemem 
dla pracodawców  

47%

 Relacje, jakie nawiązują pracownicy ukraińscy 
z polskimi współpracownikami, oceniane są ge-
neralnie pozytywnie. Podobnie jest w przypadku 
kontaktów wewnątrz grupy cudzoziemskiej tj. 
pomiędzy Ukraińcami. Tego dowiedzieliśmy 
się z badania pracowników tymczasowych, 
przypomnijmy natomiast, że badanie wśród 
firm zatrudniających Ukraińców, wskazywało, 
iż konflikty polsko-ukraińskie w miejscu pracy 
są raczej rzadkością (11% wskazań uczestników 
badania). Agencje zatrudnienia tę kwestię widzą 
podobnie. 47% z nich przeczy, jakoby sytuacje 
konfliktowe były istotnym problemem. Rzecz 
jednak w tym, że podobnie jak było to przy ocenie 
kompetencji językowych, agencje bardzo często 
nie potrafią wypowiedzieć się na temat relacji 
między pracownikami. Wydaje się, że bardzo 
duża część agencji swoją działalność ogranicza 
jedynie do samego pośrednictwa i nie próbuje 
dowiedzieć się, jakie są rzeczywiste tego rezul-
taty. Nie wnikają w ocenę środowiska pracy, 
o czym świadczy odsetek 47% agencji, które 
dystansują się od jednoznacznej odpowiedzi.

 Sytuacja wygląda podobnie, kiedy rozważa 
się istotność konfliktów między samymi pra-
cownikami ukraińskimi. Badanie wśród firm 
zatrudniających cudzoziemców jednoznacznie 
wskazało, że są to sporadyczne przypadki (9% 
wskazań), chociaż około 1/3 badanych firm nie 
potrafiła się na ten temat wypowiedzieć. Agencje 

w takich konfliktach również nie widzą istotnego 
problemu, być może właśnie ze względu na ich 
stosunkowo niewielką liczbę. Jednak i tym razem 
zauważyć możemy znaczny odsetek agencji, które 
nie potrafią dokonać oceny badanego zjawiska 
(37%).

 Pozyskane informacje wskazują, że sytuacje 
konfliktowe między pracownikami, chociaż 
zdarzają się, nie stanowią większego problemu. 
Jednak koncentrując się jedynie na odpowie-
dziach wskazujących na ich istotnie negatywny 
wpływ, według agencji konflikty między pracow-
nikami ukraińskimi są większym problemem 
(15% wskazań) niż spory polsko-ukraińskie (7% 
wskazań).

 I jeszcze jedna ważna kwestia. Czy zatrud-
nienie pracownika z Ukrainy jest dobrym roz-
wiązaniem? Wszystko wskazuje na to, że dla 
podmiotów decydujących się na taki krok jest 
to optymalny wybór. Firmy opisując pracowników 
tymczasowych wypowiadają się przychylnie 
na ich temat. Są oni postrzegani jako pracowici, 
dyspozycyjni, dobrze współpracujący z Pola-
kami. A czy są fachowcami? W tym przypadku 
oceny pracodawców również są w większości 
pozytywne (56%), jednak przy dużej dozie ocen 
negatywnych (39%). Nie można jednak się temu 
zbytnio dziwić, gdyż praca tymczasowa często 
jest zatrudnieniem niezgodnym z posiadanymi 
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kwalifikacjami. Mówią o tym sami Ukraińcy, 
a agencje wtórują im, szacując, że tylko 28% 
dostarczanych przez nich pracowników otrzymuje 
zatrudnienie zgodne ze swoimi kwalifikacjami. 
Nie zmienia to jednak faktu, że pracodawcy 
są zadowoleni z pracowników tymczasowych. 

Posiłkując się opiniami agencji ogólnie możemy 
powiedzieć, że pracodawcy cenią sobie pracow-
ników z Ukrainy – takiego zdania jest łącznie 
72% badanych agencji.

72% agencji uważa, że pracodawcy są zadowoleni 
z zatrudnienia obywateli Ukrainy

72%

28% agencji stwierdza, że cudzoziemców pracuje 
w zgodzie ze swoimi kwalifikacjami

28%
Co agencje mogą powiedzieć o integracji społecznej pracowników z Ukrainy?

 Przedstawiciele agencji pracy tymczasowej 
zwykle przekonani są o tym, że pracownicy 
ukraińscy rzadko spotykają się z przejawami 
niechęci ze strony Polaków. Takiego zdania jest 
45% badanych podmiotów. Ich opinie w zasadzie 
są zbieżne z sytuacją opisywaną przez pracow-
ników ukraińskich, którzy generalnie pozytywnie 
oceniają relacje z mieszkańcami Opolszczyzny, 
a samych incydentów na tle narodowościowym 
odnotowują stosunkowo niewiele. Pytając przed-
stawicieli agencji, czy Ukraińcy mają trudności 
w integracji z mieszkańcami miejscowości, 
w których przebywają, dokładnie połowa respon-
dentów (50%) zaprzeczyła temu. Jedynie 18% 
stwierdziło, że faktycznie występują problemy 
integracyjne. Trudno jednak sobie wyobrazić, 
że związek ze społecznością lokalną zawsze 
i w każdym przypadku będzie pozytywny. Jest 
to zbyt złożona kwestia. Najważniejsze jednak, 
że uwidacznia się pozytywny trend, podłożem 

dla którego zapewne są względnie pozytywne 
lub neutralne relacje.

 Trendy te mają istotne znaczenie dla przy-
szłości demograficznej Polski i województwa 
opolskiego. Zakładając utrzymujący się kryzys 
ludnościowy i jednoczesny wzrost gospodarczy, 
Polska może być docelowym krajem imigracji dla 
znacznej części obywateli Ukrainy. Czy zatem 
możemy spodziewać się zwiększonej fali imigracji 
rodzin pracowników zatrudnionych w opolskich 
firmach? Na to pytanie trudno jednoznacznie 
odpowiedzieć. Część pracowników rozważa 
możliwość sprowadzenia członków swoich ro-
dzin, natomiast agencje najczęściej nie potrafią 
powiedzieć, czy w najbliższym czasie możemy 
spodziewać się nasilenia takiego zjawiska (40%). 
Możliwość takiego trendu dostrzega natomiast 
38% z nich.
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45% agencji uważa, że pracownicy ukraińscy 
nie spotykają się z niechęcią ze strony Polaków

45%

18% agencji wskazuje na problemy w integracji 
Ukraińców z mieszkańcami Opolszczyzny

18%
 Niezależnie od tego, czy obserwować będziemy 
w najbliższym czasie proces łączenia rodzin 
imigranckich, pozytywne przyjęcie mniejszości 
i poprawne relacje będą wpływać na chęć 
trwałego osiedlenia się Ukraińców w naszym 
kraju. Są to zatem dogodne warunki do tworzenia 
polsko-ukraińskich związków emocjonalnych. 
Te nie są jeszcze bardzo powszechne, ale coraz 
bardziej zauważalne, zwłaszcza w przypadku 

studentów. Agencje też mają pewne wyobra-
żenie przyszłości, chociaż najczęściej jest ono 
niejednoznaczne. W 57% przypadków agencjom 
trudno jest się ustosunkować do opinii wska-
zującej na przyspieszenie zakładania rodzin 
między obywatelami Polski i Ukrainy. Można 
wręcz powiedzieć, że częściej agencje przeczą 
takiemu rozwojowi sytuacji (27%), niż się z nią 
zgadzają (16%). 

 W jakim kierunku zmierzać będzie po-
średnictwo pracy tymczasowej? Czy istnieje 
realne niebezpieczeństwo, że Ukraińcy zamiast 
do Polski będą jeździć do pracy do Niemiec? 
Czy Polska otworzy się na nowe kierunki imi-
gracji? Są to bardzo ważne kwestie, o których 
zarówno opolscy pracodawcy jak i agencje 
zatrudnienia myślą coraz częściej. Informacje, 
jakie zostały pozyskane od respondentów, po-
zwalają poznać ich przewidywania, a co za tym 
idzie zorientować się w nastrojach wewnątrz 
branży. Dzięki temu moglibyśmy powiedzieć 
więcej o sytuacji gospodarczej regionu. Pro-
blem jednak w tym, że oto stoimy przed 
ogromnym niebezpieczeństwem spowolnienia 

gospodarczego spowodowanego epidemią 
COVID-19. W sposób bezpośredni dotyczy 
to sytuacji gospodarczej regionu, całego 
pośrednictwa pracy oraz obywateli Ukrainy, 
którzy aktualnie przebywają w województwie 
opolskim. Poniżej czytelnik ma możliwość 
zapoznania się z przewidywaniami przyszłej 
sytuacji na podstawie informacji pozyskanych 
w trakcie badania sondażowego realizowanego 
w okresie prosperity, a także z w oparciu 
o wywiad z Panią Aleksandrą Idzikowską, 
Kierownikiem Biura Zarządu Ogólnopolskiego 
Konwentu Agencji Pracy, którego tematem 
przewodnim jest wpływ epidemii COVID-19 
na regionalny rynek pracy.

3. Przyszłość rynku pracy
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 Regulacje rządu Republiki Federalnej 
Niemiec w zakresie dostępu cudzoziemców 
spoza Unii Europejskiej do rynku pracy 
w ostatnim czasie wzbudziły duże emocje, 
zwłaszcza w Polsce. Komentatorzy życia 
gospodarczego wskazywali na niebezpie-
czeństwo odpływu ukraińskich pracowników 
z rynku polskiego w kierunku niemieckim. 
Obawy te, chociaż uzasadnione, to jednak 
niejednokrotnie są przesadzone z racji ko-
nieczności umiejętności posługiwania się 
językiem niemieckim przez pracowników 
tymczasowych. Nasze badania wskazują, 
że kompetencje językowe są ograniczone, 
a co za tym idzie możliwość podjęcia pracy 
w Niemczech jest utrudniona. Nie zmienia 
to jednak faktu, że agencje zatrudnienia mogą 
okazać się istotnym faktorem w zagranicz-
nym pośrednictwie pracy. Doskonale zdają 
sobie z tego sprawę, o czym świadczy dość 
jednoznaczna opinia formułowana na temat 
transferu pracowników. 63% badanych agen-
cji zgadza się ze stwierdzeniem, że polskie 
agencje zatrudnienia coraz częściej będą 
rekrutować Ukraińców na niemiecki rynek 
pracy. Może przybrać to dwie postaci, re-
krutacji specjalistów ze znajomością języka 
niemieckiego lub oddelegowania pracowni-
ków ukraińskich z Polski do Niemiec – tak 
ja ma to miejsce w przypadku ekspansji 
na czeski rynek pracy, o czym wspomniano 
wcześniej. Niezależnie od przyjętej strategii 
zainteresowanie wejściem na rynki krajów 
związkowych RFN jest w opinii respondentów 
powszechniejsze niż jego brak (10% wskazań). 
Jednocześnie 27% badanych podmiotów nie 
potrafi się w tej kwestii wypowiedzieć, być 
może jeszcze nie dostrzegając możliwości 
nowej drogi rozwoju przedsiębiorstwa.

 Wyniki przeprowadzonego badania wska-
zują natomiast na jeszcze jedną, jasną dla 
agencji zatrudnienia kwestię. Mianowicie 
chodzi o możliwość pozyskiwania pracow-
ników na polski rynek pracy z krajów od-
leglejszych niż Ukraina. Już teraz możemy 
zauważyć, zwłaszcza w Opolu pracowników 
np. z Indii czy Bangladeszu. W przekonaniu 
83% agencji rekrutowanie pracowników z Azji 
będzie coraz powszechniejsze. W zasadzie 
istnieje co do tego zgoda, gdyż przeciwnego 
zdania jest raptem 2% agencji, a zdania 
nie ma 15%. W pewnym sensie możemy 

mieć do czynienia ze złożonymi procesami 
migracyjnymi, w których agencje odgrywać 
będą istotną rolę pośrednicząca. Przybrać 
to może postać analogiczną jak proces 
rekrutacji pracowników z Ukrainy do Polski 
przy wykorzystaniu pośredników w samej 
Ukrainie. O ile teraz Polska jest klientem 
ostatecznym, o tyle w przyszłości to Niemcy 
mogą się nim stać. Świadomość tego ma 57% 
agencji, głównie tych, które jednocześnie 
spodziewają się ekspansji na niemiecki rynek 
pracy przy jednoczesnym zasilaniu polskiego 
rynku cudzoziemcami spoza Ukrainy.

 A jak wyglądać będzie dalsza rekrutacja 
obywateli Ukrainy? Czy w ich przypadku 
agencje dostrzegają rodzące się problemy? 
Naszych respondentów poprosiliśmy, aby 
stosunkowali się do twierdzenia, że coraz 
więcej Ukraińców będzie pozyskiwać pracę 
w Polsce poprzez swoje znajomości, a nie 
w wyniku pośrednictwa agencji. Okazuje 
się, że z takim scenariuszem rozwoju liczy 
się 48% badanych podmiotów. Okoliczności, 
w jakich funkcjonują cudzoziemcy, sprzyjają 
takiemu rozwojowi wypadków. Po pierwsze, 
opolska gospodarka w dalszym ciągu rozwija 
się, co oznacza, że potrzeby zatrudnieniowe 
pracodawców nie są jeszcze zaspokojone. 
Po drugie, równolegle rosną oczekiwania 
płacowe Ukraińców, co niejednokrotnie 
skutkuje porzucaniem miejsca pracy i po-
dejmowaniem zatrudnienia w innym miejscu. 
Zatem pracownicy tymczasowi wykazują 
się znaczącą mobilnością na rynku pracy. 
Mobilność ta potęgowana jest przez brak 
obciążeń rodzinnych, które hamowałyby 
poszukiwanie i podejmowanie pracy w całym 
województwie. Na pracę w Polsce często 
decydują się osoby, które jeszcze nie założyły 
rodzin, a więc ich zobowiązania są ograni-
czone. W końcu po trzecie, sporo Ukraińców 
ma w Polsce kogoś z rodziny lub znajomych. 
Więzi te pozwalają na organizację „własnego 
pośrednictwa pracy”, którego efektywność 
uzależniona będzie od solidarności gru-
py. Pamiętajmy, że ocena relacji między 
Ukraińcami jest wysoka, zatem występuje 
szereg przesłanek, które uprawdopodobniają 
hipotetyczny scenariusz rozwoju. Taka wizja 
rozwoju możliwa była do rozważenia oraz 
ziszczenia jeszcze z początkiem 2020 roku. 
Jej podstawą były trwale trendy rozwojowe 

Prognozy formułowane sprzed stanu epidemii COVID-19
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polskiej i opolskiej gospodarki. Jednak sy-
tuacja uległa zmianie w związku z epidemią 
COVID-19. W chwili obecnej należałoby 

wziąć pod uwagę pesymistyczne scenariusze 
rozwoju.

63% badanych agencji 
zgadza się ze stwierdzeniem, że polskie agencje 

zatrudnienia coraz częściej będą rekrutować 
Ukraińców na niemiecki rynek pracy

63%

83% badanych podmiotów uważa, że w najbliższym 
czasie do Polski będzie sprowadzanych 

coraz więcej pracowników np. z Azji

83%

Czy już nowy kryzys? Rynek pracy w czasie epidemii 

Wywiad z Aleksandrą Idzikowską, Kierowni-
kiem Biura Zarządu Ogólnopolskiego Konwentu 
Agencji Pracy
w Opolu

 Maciej Filipowicz: Jak Pani uważa, w jaki 
sposób bieżąca sytuacja związana z pandemią 
COVID-19 wpłynie na opolski rynek pracy? 
Czy są jakieś branże, które mogą ucierpieć 
w sposób szczególny?

• Aleksandra Idzikowska: Zauważyliśmy zna-
czące spadki biznesu. W tej chwili wiele 
firm zmniejszyło swoje przychody o około 
30%. Niestety nie przewidujemy poprawy 

sytuacji w najbliższym czasie. Według naszych 
obserwacji branża meblarska właściwie się 
zatrzymała. Ma to związek z rynkiem dóbr 
luksusowych i obecną sytuacją na świecie. 
Wiele firm eksportuje swoje wyroby do krajów 
„starej unii”, w których również panuje kryzys 
związany z pandemią COVID-19. Meble nie 
są produktami pierwszej potrzeby, więc w tej 
chwili nie ma na nie zbytu. W dramatycznej 
sytuacji jest również branża gastronomiczna, 
hotelarska i turystyczna. Ale są też branże, 
które zwiększają zapotrzebowanie na pracow-
ników. To m.in. logistyka, centra dystrybucyjne 
głównie dla e-commerce oraz w dużej mierze 
branża spożywcza i farmaceutyczna.
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 Czy firmy oczekują jakiegoś konkretnego 
wsparcia?

• Wszystkie firmy oczekują wsparcia ze stro-
ny państwa polskiego. Mowa tu nie tylko 
o zniesieniu składek ZUS za pracowników. 
Oczekiwalibyśmy raczej obniżenia podatków 
niż pożyczek długoterminowych. Najważniej-
sze żeby utrzymać jak najwięcej firm, które 
mogłyby zatrzymać swoich pracowników. Jeśli 
nasze przewidywania się spełnią, niedługo 
ruszy lawina bezrobotnych do urzędów pracy, 
w większości z prawem do zasiłku. Wydaje 
nam się, że lepiej jest wspomóc firmy, które 
będą zmuszone rezygnować z pracowników, 
niż wypłacać zasiłki bezrobotnym w kryzysowej 
sytuacji, w jakiej się znajdzie nasze państwo.

 A jak będzie wyglądać rynek pracy tym-
czasowej w najbliższym czasie? Czy agencje 
pracy tymczasowej przygotowane są na nową 
sytuację? Jakie są nastroje w branży?

• Niestety nastroje w branży APT, tak jak 
i w innych branżach, są złe. Wiele firm boi się 
o przyszłość, o to czy przetrwają kolejny mie-
siąc. Agencje rekrutacyjne działają na zlecenie 
klienta. Kiedy gospodarka spowalnia, to firmy 
zmniejszają swoją produkcję, zmniejsza się też 
zapotrzebowanie na siłę roboczą. Obniżają 
więc koszty, zwalniają pracowników. Epidemia 
sprawi, że branża poniesie straty, ale w tym 
momencie trudno oszacować ich skalę. Cała 
branża będzie musiała przestawić się na nowe, 
zdalne formy rekrutowania pracowników. To już 
się dzieje od jakiegoś czasu.

 Na czym polega zdalna rekrutacja, jak 
ją w skrócie opisać? Jakiej branży dotyczy 
w tej chwili? W jakiej branży będzie rozwijać 
się najszybciej?

• Rekrutacja zdalna to tak naprawdę każda 
rozmowa rekrutacyjna przeprowadzona 
przez Internet. W dobie cyfryzacji właściwie 
każdy posiada smartfon z dostępem do In-
ternetu, więc nie ma przeszkód technicznych 
z przeprowadzeniem takiej rozmowy. Można 
tu wykorzystać zwykłe komunikatory typu 
Messenger czy Skype znane chyba wszystkim. 
Rekrutacje zdalną można przeprowadzić 
na wszystkie stanowiska, które nie wymagają 
sprawdzania umiejętności manualnych czy 
stricte technicznych. Ciężko byłoby przepro-

wadzić test manualny potrzebny np. w pracach 
produkcyjnych, sprawdzenie umiejętności 
spawacza również w tej chwili nie byłoby moż-
liwe. Branżą, która z powodzeniem radzi sobie 
z rekrutacjami online, to IT. Tam specjalistów 
szuka się na całym świecie i często zatrudnia 
się ich tylko za pomocą narzędzi online.

Jak wygląda sytuacja cudzoziemców zatrud-
nionych w regionie? Jaka będzie ich sytuacja 
w najbliższym czasie?

• Problemem może być brak miejsc pracy. 
W wielu branżach może już nie być pracy dla 
osób z zagranicy. Pamiętajmy, ze w naszym 
regionie przebywają nie tylko obywatele 
Ukrainy ale też Gruzji, Kazachstanu czy Indii. 
I o ile ustawa przewiduje automatyczne prze-
dłużenie pozwolenia na pobyt i pracę, o tyle 
nie zapewnia tym osobom pomocy materialnej 
w momencie utraty pracy. Co więcej, wyjazd 
z Polski jest możliwy tylko drogą lądową, 
a do Indii droga daleka. Tak więc osoby te 
zostały pozostawione same sobie. Nie mogą 
wrócić do swojej ojczyzny, ale też nie mają 
możliwości pozostania w Polsce ze względu 
na brak możliwości utrzymania się. Władze 
samorządowe mogłyby zainterweniować 
w ich sprawie lub przynajmniej przekazać 
nieodpłatnie jakieś lokale mieszkalne na czas 
trwania epidemii.

• Drugą sprawą jest sytuacja pracowników 
przyjeżdżających „na oświadczenia” (Oświad-
czenia o powierzeniu wykonywania pracy 
cudzoziemcowi1). Jeśli Pracodawca zrezygnuje 
z takich pracowników, niestety nie przysługuje 
im automatyczne przedłużenie pobytu i pracy. 
Taka osoba musi wrócić do swojego kraju, i nie 
może podjąć pracy w Polsce, ponieważ byłoby 
to nielegalne. Szkoda, że ustawodawca nie 
rozwiązał tej kwestii, gdyż może się okazać, 
że duża grupa takich pracowników ponio-
sła koszty przyjazdu do Polski, znalezienia 
mieszkania, a teraz nie z własnej winy będzie 
musiała ponieść koszty powrotu do ojczyzny, 
zamiast wspomóc firmy, które ich potrzebują.

 Co pracodawcy zatrudniający obywateli 
Ukrainy mówią na temat ich sytuacji, na temat 
ich przyszłości, zatrudnienia?

1 Szczegóły na temat tej formy zatrudnienia cudzoziemców dostępne 
są pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/oswiadczenia-o-
-powierzeniu-wykonywania-pracy-cudzoziemcowi
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• Tak jak wspominałam, kryzys dotyka wszyst-
kich, ale nie jednakowo. Są branże, które będą 
zwiększały zapotrzebowanie na pracowników. 
Tak więc ci pracujący w firmach z względnie 
stabilną sytuacją nie mają się czym martwić. 
Dla nich praca będzie. Niestety przewidywania 
dotyczące sytuacji zatrudnienia oraz całej 
branży to teraz jak wróżenie z fusów. Miejmy 
nadzieję, że uda się nam wszystkim utrzymać 
na powierzchni i jak najszybciej powrócić 
na właściwe tory biznesu.

 A czy jest szansa, że cudzoziemcy, którzy 
zostali w województwie i nie będą mieli pracy, 
pozyskają ją w tych branżach, które mają 
szansę rozwinąć się w czasie epidemii?

• W tej chwili nie ma jeszcze nadmiernej liczby 
polskich pracowników poszukujących pracy. 
Oczywiście może się to zmienić z dnia na dzień, 
ponieważ sytuacja na rynku pracy jest dyna-
miczna. Jeśli chodzi o cudzoziemców, to ci, 
którzy pozostali i mają możliwość przedłużenia 
pozwoleń, oczywiście mają zapewnioną cią-
głość pracy a także dużą szansę na znalezienie 
nowej w branżach, których jeszcze kryzys nie 
dotknął. Szczególnie w branży spożywczej, 
a dokładniej w firmach zajmujących się nie tyle 
samą produkcją żywności, ile jej pakowaniem. 
Tu rąk do pracy nawet brakuje w tej chwili. 
Niestety inaczej sprawa się ma z pracownikami, 
którzy przyjechali do nas na oświadczenia, 
a w firmie nastąpiła redukcja etatów. Oni nie 
mają możliwości pracy u innego pracodawcy. 
A ponieważ bezpośredni dostęp do urzędów 
pracy jest w obecnym czasie bardzo utrudniony, 

takie osoby zmuszone są do powrotu do swojej 
ojczyzny. Nie mamy również sygnałów, żeby 
firmy chciały nagle wymieniać pracowników 
z zagranicy na pracowników polskich. Trudno 
niestety przewidzieć, co będzie za miesiąc. 
Jeśli sprawdzą się prognozy co do wysokości 
bezrobocia, to możliwe, że pierwszeństwo 
w zatrudnieniu będą mieli pracownicy z Polski

 Pani Aleksandro, serdecznie dziękuję za wy-
wiad. Za to, że w tak trudnym czasie znalazła 
Pani chwilę, aby podzielić się swoimi uwagami. 
Mam nadzieję, że okres epidemii skończy się 
szybko, a firmy ponownie będą działały z pełną 
mocą. Być może nowa sytuacja, w której 
jesteśmy, okaże się przyczynkiem do zmian 
w funkcjonowaniu rynku pracy.

• Ja również mam nadzieję, że okres epidemii 
zakończy się już wkrótce, że firmy nie odnotują 
aż tak dużych strat. W naszym wspólnym 
interesie jest dołożyć wszelkich starań, aby 
negatywny wpływ Covid-19 na gospodarkę był 
jak najmniejszy. A co do zmian na rynku pracy, 
to one już zachodzą. Z pewnością rozwijać się 
będą branże, które w dobie pandemii będą 
kluczowe dla funkcjonowania społeczeństwa. 
Zmieniają się także stosunki pracy, wyrazem 
czego jest coraz powszechniejsza praca zdalna. 
Dla części podmiotów, która sceptycznie pod-
chodziła do tego rozwiązania, praca w domu 
okazuje się tratwą ratunkową. Początkowa 
nieufność prędzej czy później przerodzi się 
w jeden z funkcjonujących i powszechnych 
modeli uczestnictwa w rynku pracy.
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