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Stra te gie ukra i ñ skich migran tów zaro b ko wych
wobec pol skiej rze czy wi sto œci insty tucjo na l nej

Wstêp

W ninie j szym opra co wa niu przed sta wiono stra te gie radze nia sobie ukra i ñ -
skich imi gran tów z pol skimi insty tu cjami i z ¿yciem w obcym kraju oraz spo -
soby umo ¿ li wiaj¹ce im prze trwa nie na pol skim rynku pracy (co wydaje siê
szcze gó l nie isto tne w wymia rze obe cnego kry zysu gospo dar czego). Rów nie
wa¿ nym celem poni ¿ szych roz wa ¿añ jest dia g noza czyn ni ków wystê puj¹cych
w œro do wi sku pol skim, które mog¹ u³atwiaæ lub utrud niaæ pro ces adap ta cji
imi gran tów czy nawet przy czy niaæ siê do swo i stej sele kcji osób nap³ywaj¹ -
cych do Pol ski.

Pos³uguj¹c siê ana logi¹ gry plan szo wej, chcemy poka zaæ, jak jest skon stru -
o wana plan sza i jakie s¹ zasady gry (system insty tu cji), które okre œlaj¹ pozy cjê 
gra czy (ukra i ñ skich pra co w ni ków). Tytu³owe stra te gie to spo soby postê po wa -
nia (zacho wa nia) gra czy ogra ni czo nych polem plan szy i regu³ami gry. Pre zen -
to wana ana liza opiera siê na teo rii nowego insty tucjo nali zmu Douglassa
C. Nor tha1, zak³adaj¹cej, ¿e insty tu cje s¹ defi nio wane jako wytwo rzone przez
ludzi ogra ni cze nia, „które kszta³tuj¹ stru kturê ludz kich inter akcji. Sk³adaj¹ siê
na nie ogra ni cze nia for ma lne (np. regu³y, prawa, kon sty tu cje), ogra ni cze nia
nie for ma lne (np. normy zacho wañ, kon we ncje, dobro wo l nie przy jête kode k -
sy postê po wa nia) oraz spo soby ich narzu ca nia i egze k wo wa nia”2. S¹ one

1 D.C. North, Insti tu tions, Insti tu tio nal Change and Eco no mic Per fo r mance, Cam bri dge
Uni ve r sity Press, New York 1990; idem, Efe kty w noœæ gospo da r cza w cza sie, [w:] Wspó³cze s ne
teo rie socjo logi czne, wybór i opra co wa nie A. Jasi ñska - Ka nia, L.M. Nija ko wski, J. Sza cki,
M. Zió³kowski, t. 1, Wydaw ni c two Naukowe „Scho lar”, War szawa 2006.

2 Idem, Efe kty w noœæ gospo da r cza w cza sie, op. cit., s. 554.



regu³ami gry, a orga ni za cje i jed no stki to gra cze graj¹cy zgod nie z tymi
regu³ami3.

Insty tu cjo nalne regu³y gry umo ¿ li wiaj¹ sto so wa nie w ich obrê bie ró¿ nych
stra te gii. Jak pisze Douglass C. North, regu³y s¹ po to, aby zde fi nio waæ, w jaki
spo sób gra siê w grê, z kolei gra cze – pozo staj¹c w obrê bie tych regu³ – chc¹ j¹
wygraæ (zdo byæ okre œlone dla sie bie korzy œci), sto suj¹c stra te gie, koor dy nuj¹c 
swoje zacho wa nia z innymi gra czami, wyko rzy stuj¹c swoje zdo l no œci
i zasoby. Nie które stra te gie zak³adaj¹ ³ama nie pew nych regu³4. Jest w to wli -
czone ryzyko ponie sie nia nega ty w nych kon se k wen cji, okre œlo nych przez
zinsty tucjo nalizo wane san kcje. Jed no stki dosto so wuj¹ swoje stra te gie do regu³
gry, ci¹gle siê ucz¹c, ana li zuj¹c pra wdopo dobie ñ stwo odnie sie nia sukcesu ich
pod jê cia i ryzyko nega ty w nych san kcji za z³ama nie regu³.

Zgod nie z tym ujê ciem, w ninie j szym opra co wa niu przed sta wiono insty tu -
cjo nalne regu³y gry, wed³ug któ rych na pol skim rynku pracy mog¹ siê poru -
szaæ oby wa tele Ukra iny. S¹ to regu³y pra wne dotycz¹ce insty tu cji pub li cz nych 
(cen tra l nych, samorz¹dowych), rynku pracy czy finan so wych, ale tak¿e
zinsty tucjo nalizo wane pra ktyki ich fun kcjo no wa nia. Ana liz¹ objêto rów nie¿
insty tu cje, które nie s¹ regu lo wane, ale wytwo rzy³y siê jako regu³y postê po -
wa nia w seg men tach pol skiego rynku pracy, w jakich s¹ obe cni Ukra i ñcy.
Ponadto poka zano, jakie stra te gie s¹ sto so wane wobec tych regu³ gry – jak
w odpo wie dzi na uk³ad insty tu cjo nalny dzia³aj¹ migranci z Ukra iny pragn¹cy
podj¹æ pracê w Pol sce.

Meto do lo gia bada nia

Bada nia zrea li zo wane w ramach pro je ktu „Stra te gie prze trwa nia” sk³ada³y
siê z czte rech kom po nen tów. Na wstê pie prze pro wa dzono ana lizê mate ria³ów
zasta nych, która objê³a: ana lizê prze pi sów pra wnych isto t nych z pun ktu
widze nia obe cno œci oby wa teli pañstw trze cich na rynku pracy w Pol sce, ana -
lizê dostê p nych danych sta ty sty cz nych i spra wo z dañ z fun kcjo no wa nia insty -
tu cji, któ rych praca poœred nio lub bez po œred nio doty czy cudzo zie m ców,
ana lizê dostê p nej lite ra tury nauko wej i rapo r tów eks per ckich dotycz¹cych
tego zagad nie nia.

Etap zbie ra nia mate ria³ów empi ry cz nych sk³ada³ siê z trzech kom po nen -
tów, z któ rych ka¿dy zosta³ opi sany w nie za le ¿ nym rapo r cie cz¹stko wym.
Kom po nent pie r wszy obe j mowa³ bada nie foku sowe pra co w ni ków ukra i ñ -
skich. Prze pro wa dzono cztery zog ni sko wane wywiady gru powe z dwu dzie -
stoma sie dmioma oso bami. Wywiady pro wa dzono wed³ug sce na riu sza
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3 Ibi dem, s. 556.
4 Idem, Insti tu tions, Insti tu tio nal Change and Eco no mic Per fo r mance, op. cit., s. 4–5.



wywiadu, mode ra tor grup rea gowa³ jed nak ela sty cz nie na dyna mikê dys ku sji
w ich obrê bie5. W ramach dru giego kom po nentu prze pro wa dzano dzie siêæ
indy widu a l nych wywia dów pog³êbio nych z oby wa te lami Ukra iny pra -
cuj¹cymi w Pol sce. Wywiady by³y ustru ktury zo wane wed³ug przy goto wa -
nego sce na riu sza6. Kom po nent trzeci sk³ada³ siê z wywia dów z pol skimi
pra coda w cami zatrud niaj¹cymi ukra i ñ skich pra co w ni ków i z przed stawi cie -
lami insty tu cji, któ rych fun kcjo no wa nie doty czy cudzo zie m ców. W ramach
tego kom po nentu prze pro wa dzono rów nie¿ stu dium przy pa dku powiatu
p³oñskiego, lidera w licz bie zare je stro wa nych oœwia d czeñ pra co da w ców
o zamia rze zatrud nie nia cudzo zie m ców7. Poni ¿ sze roz wa ¿a nia s¹ rezu l ta tem
ana lizy syn te ty zuj¹cej wyniki przed sta wione w czte rech rapo r tach cz¹stko -
wych, z pomi niê ciem pre zen ta cji danych sta ty sty cz nych, które sze rzej uka -
zano w pie r w szym roz dziale ninie j szej pub li ka cji.

Regu³y gry

Regu la cje dotycz¹ce pobytu i pracy obco kra jo w ców w Pol sce

Sytu a cja migran tów w Pol sce jest defi nio wana przez akty pra wne i ich pra k -
ty czne sto so wa nie. Dostêp do pol skiego rynku pracy dla oby wa teli pañstw
trze cich zale¿y od re¿imu wizo wego, regu la cji pra wnych dotycz¹cych zez wo -
leñ na pracê oraz pro ce dur wyda wa nia zez wo leñ na pracê i wiz z pra wem do
pracy. Z tego wzglêdu, pisz¹c o insty tu cjach, zaczy namy od przegl¹du naj -
wa¿ nie j szych regu la cji pra wnych dotycz¹cych migran tów, gdy¿ to prze pisy
wytwa rzaj¹ stru ktury, wobec któ rych migranci musz¹ sto so waæ swoje stra te -
gie prze trwa nia.

Warunki dostêpu do pol skiego rynku pracy dla pra co w ni ków spoza Unii
Euro pe j skiej w osta t nich latach ewo luuj¹. W celu wyja œ nie nia naj no wszych
zmian w prze pi sach i tego, jak wp³ywaj¹ one na mody fi ka cje stra te gii migran -
tów, naj pierw opi sano warunki, do któ rych musieli siê oni dosto so wy waæ
doty ch czas. Pozwoli³o to nastê p nie – na pod sta wie mate ria³u bada w czego
– uchwy ciæ pro ces mody fi ko wa nia czy ewo lu o wa nia stra te gii migran tów pod
wp³ywem zmiany stru ktur, do któ rych musz¹ siê dosto so wy waæ. Umo ¿ liwi³o
rów nie¿ ocenê zmiany prze pi sów i pro wa dzo nej poli tyki migra cy j nej – z tego
wzglêdu przy jêta per spe ktywa obe j muje osta t nie prze miany regu la cji pra w -
nych.
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5 J. Konie czna -Sa³ama tin, Raport ze zog ni sko wa nych wywia dów gru po wych [mps].
6 O. Lyt vy nenko, Raport z wywia dów pog³êbio nych [mps].
7 M. Bie nie cki, M. Paw lak, Spra wo z da nie z badañ insty tu cji pañ stwo wych i samo -

rz¹dowych oraz pra co da w ców zatrud niaj¹cych pra co w ni ków z Ukra iny [mps].



Zez wo le nia na pracê, zatrud nie nie bez zez wo le nia

Do 1 lutego 2009 roku w Pol sce obowi¹zywa³a dwu sto p niowa pro ce dura
uzy ski wa nia zez wo le nia na pracê. Zgod nie z ustaw¹ z dnia 20 kwie t nia 2004 ro -
ku o pro mo cji zatrud nie nia i insty tu cjach rynku pracy, zez wo le nie na pracê dla 
obco kra jo wca by³o wyda wane tylko w wypa dku, gdy na jego sta no wi sku nie
mo¿na by³o zatrud niæ ¿ad nego oby wa tela Pol ski lub innego pañ stwa cz³onko -
wskiego Unii Euro pe j skiej. Stron¹ w pro ce du rze uzy ska nia zez wo le nia na
pracê by³ przysz³y pra co da wca, nie zaœ pra co w nik. Pra co da wca wystê powa³
o ze z wo le nie na pracê do w³aœci wego mie j s cowo woje wody8. Aby udzie lono
zez wo le nia, musia³a byæ spe³niona du¿a liczba warun ków.

Na wstê pie konie czne by³o prze pro wa dze nie bada nia loka l nego rynku
pracy przez w³aœciwy dla przysz³ego mie j sca pracy powia towy urz¹d pracy.
W jego ramach w urzê dzie tym by³o zamie sz czane przez dwa tygo d nie
og³osze nie o waka cie na danym sta no wi sku, spra w dzano rów nie¿ sieæ
EURES, pró buj¹c usta liæ, czy nie ma oby wa teli pañstw cz³onko wskich Unii
Euro pe j skiej poszu kuj¹cych pracy na takim sta no wi sku. Pra ktyk¹ wielu
powia to wych urzê dów pracy by³o rów nie¿ wyma ga nie umie sz cze nia przez
pra co da wcê og³osze nia o wol nym mie j scu pracy w loka l nych mediach. Jeœli
bada nie mie js co wego rynku pracy wykaza³o, ¿e nie ma na nim chê t nych
i posia daj¹cych nie zbêdne kwa li fi ka cje do pod jê cia pracy na danym sta no wi -
sku, pra co da wca uzy skiwa³ przy rze cze nie wyda nia zez wo le nia na wyko ny wa -
nie pracy przez cudzo zie mca na tery to rium Rze czypo spo li tej Pol skiej.

Od pra co da wcy wyma gano przed sta wie nia wielu doku men tów (ponad
dwu dzie stu) dotycz¹cych jego firmy, miê dzy innymi zaœwia d cze nia o przy -
zna niu numeru REGON czy oœwia d cze nia o licz bie zatru d nio nych osób.
Przysz³y pra co w nik rów nie¿ musia³ przed sta wiæ liczne doku menty, zw³asz cza 
poœwia d czaj¹ce jego kwa li fi ka cje (w tym wypa dku konie czne by³y t³uma cze -
nia przy siêg³e dyp lo mów lub cer ty fi ka tów potwier dzaj¹cych kwa li fi ka cje)
i zaœwia d cze nie o nie kara l no œci. Za wysta wie nie zez wo le nia na pracê pra co-
 da wca musia³ uiœciæ op³atê, która do paŸ dzie r nika 2007 roku wynosi³a war toœæ 
p³acy mini ma l nej (w paŸ dzie r niku 2007 roku by³o to 936 z³otych), za pono w -
ne zez wo le nie na pracê dla tego samego pra co w nika kwota ta wynosi³a po³owê 
p³acy mini ma l nej. W paŸ dzie r niku 2007 roku mini ster pracy i poli tyki
spo³ecz nej wyda³ roz porz¹dze nie obni ¿aj¹ce te op³aty do 100 z³otych i do
50 z³otych za pono wne zez wo le nie na pracê. Konie cz noœæ wyda wa nia pono w -
nych zez wo leñ na pracê wynika³a z tego, ¿e – zgod nie z ustaw¹ o pro mo cji
zatrud nie nia i insty tu cjach rynku pracy – zez wo le nia mog³y byæ wyda wane na
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8 Z wyj¹tkiem woje wó dz twa mazo wie c kiego, w któ rym do koñca 2009 roku – na mocy
poro zu mie nia miê dzy woje wod¹ mazo wie c kim a mar sza³kiem woje wó dz twa – zada nia te
wyko nywa³ Woje wó dzki Urz¹d Pracy w War sza wie.



okres do trzech lat (do piê ciu lat w wypa dku cz³onka zarz¹du firmy)9. Pra co w -
nik zatru d niony na sta³e w danym mie j scu pracy musia³ wiêc regu la r nie odna -
wiaæ swoje zez wo le nie (przy trwaj¹cej czê sto nawet trzy miesi¹ce pro ce du rze,
powta rzaj¹c te same czyn no œci i przed sta wiaj¹c liczne doku menty).

Na pod sta wie przy rze cze nia wyda nia zez wo le nia na wyko ny wa nie pracy przez 
cudzo zie mca na tery to rium Rze czypo spo li tej Pol skiej pra co w nik we w³aœci wym
dla sie bie kon su la cie otrzy mywa³ wizê upra w niaj¹c¹ go do wja zdu do Pol ski.
Nastê p nie – rów nie¿ na pod sta wie pro mesy – uzy skiwa³ od w³aœci wego woje -
wody zgodê na pobyt cza sowy (pro ce dura wyda wa nia zgody na pobyt cza sowy
bêdzie opi sana poni ¿ej). Dopiero po uzy ska niu zez wo le nia na pobyt przez pra-
cow nika pra co da wca móg³ siê ubie gaæ o zez wo le nie na pracê dla niego.

Zez wo le nie by³o wyda wane dla kon kre t nego sta no wi ska i dla kon kre t nej
osoby. W wypa dku pra co da wcy ozna cza³o to, ¿e zmiana sta no wi ska cudzo-
 zie mca wi¹za³aby siê z konie cz no œci¹ wyst¹pie nia o nowe zez wo le nie. Isto tne
w syste mie by³o – i nadal jest – to, ¿e zez wo le nie otrzy muje pra co da wca,
a zatem cudzo zie miec, który chcia³by zmie niæ zatrud niaj¹c¹ go firmê lub
podj¹æ siê doda t ko wej pracy, nie mo¿e tego zro biæ dowo l nie – nowy lub dodat -
kowy pra co da wca musi wyst¹piæ o zez wo le nie na zatrud nie nie go na takim
sta no wi sku10. W pra ktyce jed nej osoby mo¿e zatem doty czyæ wiele zez wo leñ
wysta wio nych dla wielu ró¿ nych pod mio tów. Kon se k wencj¹ przed sta wio -
nych wy¿ej rozwi¹zañ jest s³absza pozy cja cudzo zie m ców na rynku pracy. Ich
mo¿ li wo œci zmiany zatrud nie nia s¹ ogra ni czone, s³absza by³a tak¿e – i, mimo
zmian, jest nadal – „pozy cja nego cja cy jna” z pra co dawc¹, do któ rego s¹ przy -
pi sani, gdy¿ w razie utraty zatrud nie nia i zg³osze nia tego przez pra co da wcê
ustaje pod stawa ich cza so wego pobytu w kraju.

Wiele kate go rii oby wa teli pañstw trze cich by³o – i jest nadal – wy³¹czo nych 
z konie cz no œci ubie ga nia siê o zez wo le nie na pracê, miê dzy innymi ucho dŸcy,
osoby z poby tem tole ro wa nym, osoby, któ rym udzie lono ochrony uzu pe³ -
niaj¹cej, obco kra jo wcy ze zgod¹ na osie d le nie siê, ma³¿on ko wie oby wa teli
pol skich, a tak¿e przed sta wi ciele okre œlo nych kate go rii zawo do wych, na
przyk³ad nauczy ciele jêzy ków obcych (tak zwani native spe a kers) czy nau -
ko wcy11.
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9 W pra ktyce zez wo le nia te s¹ wyda wane przede wszy stkim na rok – na przyk³ad Woje-
 wó dzki Urz¹d Pracy w War sza wie wydawa³ zez wo le nia na zatrud nie nie na okres dwóch lat
tylko dwóm kate go riom zawo do wym, które wyka zywa³y naj wiê kszy defi cyt zatrud nie nia na
mazo wie c kim rynku pracy: kie ro w com ci¹gnika siod³owego i kie ro w com auto bu sów.

10 Obco kra jo wiec – oby wa tel Ukra iny (a tak¿e Rosji, Bia³orusi i Mo³dawii) – posia daj¹cy
wizê z pra wem do pracy mo¿e pra co waæ doda t kowo u tego samego lub innego pra co da wcy na
pod sta wie oœwia d cze nia.

11 Kate go rie osób mog¹cych podej mo waæ w Pol sce zatrud nie nie bez pozwo le nia na pracê
s¹ wymie nione w roz porz¹dze niu mini stra pracy i poli tyki spo³ecz nej z dnia 30 sie r p nia 2006 ro ku 
w spra wie wyko ny wa nia pracy przez cudzo zie m ców bez konie cz no œci uzy ska nia zez wo le nia na 
pracê (Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1116).



Praca bez zez wo le nia dla pra co w ni ków krót koter mi no wych

Z opi sa nej powy ¿ej pro ce dury uzy ski wa nia zez wo le nia na pracê sto p niowo
byli wy³¹czani pra co w nicy krót kote rmi nowi z pañstw s¹sie dz kich. Naj pierw,
od 2006 roku, oby wa tele Rosji, Ukra iny i Bia³orusi mogli podej mo waæ bez
zez wo le nia prace krót kote rmi nowe w rol ni c twie, nastê p nie, w cze r wcu 2007 ro -
ku, oby wa tele tych trzech pañstw otrzy mali mo¿ li woœæ podej mo wa nia zatrud -
nie nia we wszy stkich pozo sta³ych sekto rach gospo darki12 na okres do trzech
mie siêcy w ci¹gu pó³ roku. Mini ster pracy i poli tyki spo³ecz nej zmo dy fi kowa³
okresy podej mo wa nia zatrud nie nia roz porz¹dze niem z dnia 29 sty cz nia 2008 ro-
ku13 – od tego czasu oby wa tele trzech wspo mnia nych pañstw mogli podej mo -
waæ pracê do sze œciu mie siêcy w ci¹gu roku14. Kole j nym kro kiem roz sze -
rzaj¹cym mo¿ li wo œci podej mo wa nia pracy bez zez wo le nia dla pra co w ni ków
krót koter mi no wych by³o roz porz¹dze nie z dnia 2 lutego 2009 roku, na pod sta -
wie któ rego obe c nie pracê w tym try bie mog¹ podej mo waæ rów nie¿ oby wa tele 
Repu b liki Mo³dawii i – od 30 listo pada 2009 roku – Gru zji15.

Obowi¹zuj¹ce prze pisy regu luj¹ce uzy ski wa nie zez wo leñ na pracê

Na pocz¹tku 2009 roku nast¹pi³y isto tne zmiany pra wne w pro ce du rze uzy -
ska nia zez wo le nia na zatrud nie nie cudzo zie m ców. Przede wszy stkim zosta³a
zlik wi do wana tak zwana dwu e ta po woœæ pro ce dury. Na sku tek zmian wielu
prze pi sów16, od 1 lutego 2009 roku pra co da wcy nie musz¹ siê ju¿ ubie gaæ
o wyda nie przy rze cze nia, ale od razu o zez wo le nie na zatrud nie nie. W isto t -
nym sto p niu ogra ni czono rów nie¿ liczbê doku men tów, jakie musz¹ przed sta -
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12 Roz porz¹dze nie mini stra pracy i poli tyki spo³ecz nej z dnia 27 cze r wca 2007 roku zmie -
niaj¹ce roz porz¹dze nie w spra wie wyko ny wa nia pracy przez cudzo zie m ców bez konie cz no œci
uzy ska nia zez wo le nia na pracê (Dz.U. z 2007 r., Nr 120, poz. 824).

13 Roz porz¹dze nie mini stra pracy i poli tyki spo³ecz nej z dnia 29 sty cz nia 2008 roku zmie -
niaj¹ce roz porz¹dze nie w spra wie wyko ny wa nia pracy przez cudzo zie m ców bez konie cz no œci
uzy ska nia zez wo le nia na pracê (Dz.U. z 2008 r., Nr 17, poz. 106).

14 Na mocy poprze dniego roz porz¹dze nia mogli pra co waæ w Pol sce przez taki sam okres,
ale po up³ywie trzech mie siêcy musieli opu œciæ tery to rium Rze czypo spo li tej Pol skiej – kolejn¹
pracê na pod sta wie oœwia d cze nia pra co da wcy o zatrud nie niu cza so wym mogli podj¹æ dopiero
po up³ywie pó³ roku od roz po czê cia pracy na pod sta wie poprze dniego oœwia d cze nia.

15 Roz porz¹dze nie mini stra pracy i poli tyki spo³ecz nej z dnia 2 lutego 2009 roku zmie -
niaj¹ce roz porz¹dze nie w spra wie wyko ny wa nia pracy przez cudzo zie m ców bez konie cz no œci
uzy ska nia zez wo le nia na pracê (Dz.U. z 2009 r., Nr 21, poz. 114).

16 Przede wszy stkim isto tna jest tutaj nowe li za cja ustawy z dnia 18 grud nia 2008 roku
o zmia nie ustawy o pro mo cji zatrud nie nia i insty tu cjach rynku pracy oraz o zmia nie nie któ rych
innych ustaw (Dz.U. z 2009 r., Nr 6, poz. 33), wa¿ne s¹ rów nie¿ roz porz¹dzenia mini stra pracy
i poli tyki spo³ecz nej: z dnia 29 sty cz nia 2009 roku w spra wie okre œle nia przy pa d ków, w któ rych 
zez wo le nie na pracê cudzo zie mca jest wyda wane bez wzglêdu na szczegó³owe warunki wyda -
wa nia zez wo leñ na pracê cudzo zie m ców (Dz.U. z 2009 r., Nr 16, poz. 85), i z dnia 1 lutego 2009 ro -
ku w spra wie wyda wa nia zez wo le nia na pracê cudzo zie mca (Dz.U. z 2009 r., Nr 16, poz. 33).



wiæ. Czêœæ doku men tów jest ³atwiej dostê pna – na przyk³ad pra co da wca nie
musi ju¿ sk³adaæ zaœwia d cze nia z Krajo wego Reje stru Kar nego o nie kara l no -
œci cudzo zie mca na tery to rium Pol ski, ale tylko oœwia d cze nie, ¿e – wed³ug
jego wie dzy – cudzo zie miec nie by³ karany, co wi¹¿e siê z osz czêd no œci¹
zarówno czasu (nie trzeba o takie zaœwia d cze nie siê sta raæ), jak i pie niê dzy
(wysta wie nie zaœwia d cze nia pod lega op³acie). Zre for mo wano ponadto test
rynku pracy. Powia towy urz¹d pracy w ci¹gu sie d miu dni powi nien udzie liæ
woje wo dzie info r ma cji, czy na pod sta wie ana lizy reje stru jego bez ro bo t nych
mo¿ liwe by³oby prze pro wa dze nie rekru ta cji na sta no wi sko, na które pra co-
dawca chce zatrud niæ pra co w nika. Woje wo do wie uzy skali rów nie¿ wiêksz¹
swo bodê w sporz¹dza niu kry te riów wyda wa nia zez wo leñ na pracê cudzo ziem -
ców, co pozwala im ela sty cz niej rea go waæ na sytu a cjê na woje wó dz kim rynku 
pracy. Upro sz cze niu uleg³ tak¿e spo sób, w jaki cudzo zie miec mo¿e zmie niæ
mie j sce lub sta no wi sko pracy, choæ nadal jest on przy pi sany do swo jego pra -
co da wcy i w ten spo sób ma s³absz¹ pozy cjê na rynku pracy.

W nowej pro ce du rze uzy ski wa nia zez wo le nia na zatrud nie nie, miê dzy
innymi w wyniku imp le men ta cji dyre ktyw Komi sji Euro pe j skiej dotycz¹cych
zakazu dys kry mi na cji17, warun kiem uzy ska nia zez wo le nia jest to, czy wyso -
koœæ wyna gro dze nia cudzo zie mca nie bêdzie ni¿ sza od wyna gro dze nia pra co w -
ni ków wyko nuj¹cych pracê porów nywa lnego rodzaju lub na porów nywa l nym
sta no wi sku. Na pod sta wie zez wo le nia lub oœwia d cze nia pra co da wcy o zamia rze 
powie rze nia pracy cudzo zie mcy ubie gaj¹ siê o wizê wja z dow¹ do Pol ski.

Zgoda na pobyt cza sowy

Z pun ktu widze nia obco kra jo w ców isto tna jest rów nie¿ pro ce dura otrzy ma -
nia zgody na pobyt cza sowy (zez wo le nie na zamie sz ka nie na czas ozna czony), 
wyda wa nej przez w³aœci wego tery to ria l nie woje wodê. Cudzo zie miec powi -
nien wraz z wnio skiem z³o¿yæ zez wo le nie na pracê, potwier dze nie zame l do -
wa nia cza so wego, tytu³ pra wny do lokalu (naj czê œciej umowê najmu)
z doku men tem potwier dzaj¹cym wyso koœæ kosztów zamie sz ka nia i doku -
menty potwier dzaj¹ce posia da nie ube z pie cze nia zdro wo t nego. Doda t kowo
cudzo zie miec musi uiœciæ op³atê w wyso ko œci 340 z³otych. Urzêdy woje wó dz -
kie na wyda nie decy zji maj¹ 45 dni – w tym cza sie miê dzy innymi kon su l tuj¹
siê ze Stra¿¹ Gra niczn¹, z Agencj¹ Bez pie cze ñ stwa Wewnê trz nego i Policj¹,
która – zgod nie z pro ce du rami – wysy³a dzie lni co wego, aby spra w dzi³, czy
cudzo zie miec rze czy wi œcie zamie sz kuje pod wska za nym adre sem. Jak wska -
zuj¹ bada nia, ta czêœæ pro ce dury jest naj bar dziej uci¹¿liwa dla cudzo ziem-
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17 Dyre ktywa Rady wpro wa dzaj¹ca w ¿ycie zasadê rów nego tra kto wa nia osób bez wzglêdu 
na pocho dze nie rasowe lub etni czne 2000/43/WE, Offi cial Jou r nal of the Euro pean Com mu ni -
ties, L 303/16, 2 grud nia 2000 roku.



ców18. Jest ona przede wszy stkim k³opo t liwa dla osób sta raj¹cych siê o zez wo -
le nie na pobyt na czas ozna czony w woje wó dztwie mazo wie c kim (jest to nie -
mal po³owa cudzo zie m ców) – ze wzglêdu na konie cz noœæ d³ugiego
ocze ki wa nia na za³atwie nie swo jej sprawy19. Trzeba pod kre œliæ, ¿e o ile czêœæ
pro ce dury zatrud nie nia bêd¹ca w gestii mini stra pracy i poli tyki spo³ecz nej,
czyli wyda wa nie zez wo leñ na zatrud nie nie, zosta³a osta t nio upro sz czona,
o tyle czêœæ bêd¹ca w gestii woje wo dów, wyni kaj¹ca z ustawy o cudzo zie m -
cach, pozo staje nadal taka sama i, jak wynika z wcze œ niej prze pro wa dza nych
badañ, jest post rze gana jako utrud niaj¹ca dostêp do rynku pracy20.

Pod su mo wa nie i ocena regu la cji pra wnych

Z przed sta wio nych wy¿ej zmian w prze pi sach wynika wyra Ÿ nie, ¿e pol ski
rynek pracy bar dzo wolno, ale syste maty cz nie otwiera siê na pra co w ni ków
z zagra nicy. Oczy wi œcie zmiany powo duj¹ce jego otwa r cie mo¿na nazwaæ
„nie œmia³ymi”, trudno jed nak zaprze czyæ, ¿e nastê puj¹.

Kwe stia dostêpu do pol skiego rynku pracy jest w rze czy wi sto œci
kszta³towana przez trzy reso rty: Mini ste r stwo Pracy i Poli tyki Spo³ecz nej,
Mini ste r stwo Spraw Wewnê trz nych (daw niej Mini ste r stwo Spraw Wewnê trz -
nych i Admi ni stra cji) oraz Mini ste r stwo Spraw Zagra ni cz nych. O ile za sam
rynek pracy jest odpo wie dzia lny tylko resort pracy, o tyle dostêp do niego
w wypa dku cudzo zie m ców jest regu lo wany rów nie¿ przez resort spraw
wewnê trz nych i resort spraw zagra ni cz nych.

S³abym pun ktem systemu s¹ przede wszy stkim pol skie kon su laty na Ukra-
inie. Czêœæ pla có wek, które wydaj¹ cudzo zie m com okre œlone doku menty, jest
zde cy do wa nie zbyt mocno obci¹¿ona zada niami w tym zakre sie. Do nie da wna 
obco kra jo wcy mogli wystê po waæ o wizy jedy nie w kon su la tach w³aœci wych
dla mie j sca swo jego zamie sz ka nia, które to pla cówki czê sto nie by³y w sta nie
obs³u¿yæ wszy stkich peten tów – mowa tutaj zw³asz cza o kon su la cie we Lwo -
wie, naj bar dziej „ob³o¿o nej” pol skiej pla cówce kon su la r nej. Nie da wno zre -
zyg no wano z rejo ni za cji, ale pro blem kole jek nadal nie znikn¹³. Ta czêœæ
pro cesu wej œcia cudzo zie mca na pol ski rynek pracy pod lega jury s dy kcji Mini -
ste r stwa Spraw Zagra ni cz nych.
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18  P. KaŸ mier kie wicz et al., The situ a tion of migrants from Bela rus, Mol dova and Ukra ine
on the Labour Mar kets of Lat via, Lit hu a nia, Hun gary, Poland and the Slo vak Repu b lic, Soder -
ko ping/Cros s - Bor der Coo pe ra tion Pro cess, Kyiv 2009, s. 33–36.

19  W œwie tle badañ pro wa dzo nych przez Sto wa rzy sze nie Inter we ncji Pra wnej w dru giej
po³owie 2009 roku, sytu a cja ta uleg³a w osta t nim okre sie zna cz nej popra wie – por. Przy ja zny
urz¹d. Ewa lu a cja fun kcjo no wa nia Wydzia³u Spraw Cudzo zie m ców Mazo wie c kiego Urzêdu
Woje wó dz kiego, red. W. Klaus, Sto wa rzy sze nie Inter we ncji Pra wnej, War szawa 2009.

20  P. KaŸ mier kie wicz et al., The situ a tion of migrants from Bela rus, Mol dova and Ukra ine
on the Labour Mar kets of Lat via, Lit hu a nia, Hun gary, Poland and the Slo vak Repu b lic, Soder -
ko ping/Cros s - Bor der Coo pe ra tion Pro cess, op. cit., s. 33–36.



Wyda wa nie doku men tów poby to wych przez urzêdy woje wó dz kie trwa
czê sto d³u¿ej ni¿ prze wi duj¹ to prze pisy. Wynika to z obci¹¿enia pra co w ni -
ków zada niami i z przed³u¿aj¹cej siê kore spon den cji z innymi insty tu cjami,
które musz¹ zaopi nio waæ decy zjê. Wp³ywa na to rów nie¿ brak wyra Ÿ nych
wyma gañ wobec cudzo zie m ców co do doku men tów, które powinni sk³adaæ,
czy formy ich wype³nie nia. Nie jed no krot nie zde zo rien towani cudzo zie mcy
nie s¹ w sta nie za³atwiæ swo jej sprawy za jed nym podej œciem. Czter dziesto -
piêciod niowy, nie jed no krot nie zaœ wyd³u¿ony okres ocze ki wa nia na decy zjê
o wyda niu zez wo le nia na cza sowe zamie sz ka nie jest wyj¹tkowo k³opo t liwy
dla pra co w nika i pra co da wcy jako ucze st ni ków rynku pracy. Pra co da wca,
który pil nie potrze buje pra co w nika, nie mo¿e liczyæ na naty ch mia stowe jego
zatrud nie nie. Co wiê cej, pra co w nik po przy je Ÿ dzie do kraju i z³o¿e niu doku -
men tów albo musi pono siæ koszty pobytu w Pol sce, ocze kuj¹c na wyda nie
decy zji, gdy nie mo¿e jesz cze podj¹æ pracy, gdy¿ samo zez wo le nie na zatrud -
nie nie zosta nie wydane dopiero po zez wo le niu na cza sowe osie d le nie, albo
ponieœæ koszty doda t ko wych pod ró¿y do kraju zamie sz ka nia. Stan taki
wywiera³ pre sjê na pra co da w ców, aby przez okres ocze ki wa nia zatrud niaæ
cudzo zie m ców bez zez wo le nia. Pro blem w wypa dku migran tów z Bia³orusi,
Ukra iny, Rosji i – osta t nio – Mo³dawii jest rozwi¹zywany przez zatrud nie nie
pra co w nika naj pierw jako pra co w nika krót koter mino wego, tylko na pod sta -
wie oœwia d cze nia pra co da wcy, pozo sta³e pro ce dury s¹ zaœ prze pro wa dzane
w sze œcio mie siêcz nym okre sie takiego zatrud nie nia.

W wymia rze uci¹¿li wo œci pro ce dur zwi¹zanych z lega li zacj¹ pobytu nale¿y
wymie niæ, powra caj¹cy w wypo wie dziach ucze st ni ków naszych badañ,
Wydzia³ Spraw Cudzo zie m ców Mazo wie c kiego Urzêdu Woje wó dz kiego. Jesz -
cze do nie da wna (cen zur¹ s¹ zmiany zaini cjo wane przez now¹ dyre ktor urzêdu
nie spe³na trzy lata temu) docho dzi³o tam do opi sy wa nych w pra sie incy den tów
zwi¹zanych z ryn kiem numer ków potwier dzaj¹cych mie j sce w kole jce do
urzêdu – bilet z wyso kim nume rem móg³ w pra ktyce unie mo ¿ li wiæ spo t ka nie
z urzêd ni kiem danego dnia. Nale¿y zauwa ¿yæ, ¿e sytu a cja ta poprawi³a siê
zna cz nie po 2008 roku, kiedy pra co w nicy wydzia³u pod jêli dzia³ania w celu zni -
we lo wa nia nie do god no œci wobec cudzo zie m ców, na przyk³ad wpro wa dzaj¹c
mo¿ li woœæ tele foni cz nego umó wie nia siê na kon kretn¹ godzinê spo t ka nia czy
roz sze rzaj¹c zakres ele ktro nicz nego wype³nia nia doku men tów21.

Pod su mo wuj¹c ewo lu cjê prze pi sów dotycz¹cych zatrud nie nia cudzo zie m -
ców w Pol sce, nale¿y zwró ciæ uwagê na z³ago dze nie dostêpu do pol skiego
rynku pracy w ci¹gu osta t nich kilku lat. By³o ono sto p niowe i wi¹za³o siê
z doœæ czê sto po sobie nastê puj¹cymi zmia nami prze pi sów. Zmiany te s¹ isto t -
ne, ale pol ski rynek pracy nadal nale¿y okre œlaæ jako sto sun kowo zamkniêty
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21  Sze rzej na ten temat – por. Przy ja zny urz¹d. Ewa lu a cja fun kcjo no wa nia Wydzia³u Spraw
Cudzo zie m ców Mazo wie c kiego Urzêdu Woje wó dz kiego, op. cit.



dla cudzo zie m ców, zw³asz cza tych, któ rzy szu kaj¹ na nim sta bi l nego i d³ugo -
trwa³ego zatrud nie nia. Mo¿ li woœæ zatrud nie nia bez zez wo le nia pra co w ni ków
krót koter mi no wych wydaje siê w tym wymia rze jedy nie prób¹ uno r mo wa nia
ist niej¹cego stanu rze czy, czyli du¿ej liczby pra co w ni ków cudzo zie m skich
podej muj¹cych pracê w rol ni c twie, budo w ni c twie i sekto rze prac domo wych.
Wpro wa dzone rozwi¹zania nie zli k wi dowa³y jed nak pro blemu nie uregu lowa -
nego zatrud nie nia w tych sekto rach.

Wa¿ nym wymia rem roz wa ¿añ o nie le ga l nej pracy cudzo zie m ców w Pol sce
nie s¹ bowiem same prze szkody wyni kaj¹ce z regu la cji pra wnych
dotycz¹cych dostêpu do rynku pracy, ale przede wszy stkim koszty lega l nego
zatrud nie nia. Praca bez umowy jest w Pol sce zja wi skiem doœæ powszech nym.
Mo¿na powie dzieæ, ¿e w nie któ rych sekto rach gospo darki praca na cza rno jest
swo ist¹ norm¹, z kolei cudzo zie mcy naj czê œciej podej muj¹ zatrud nie nie
w³aœnie w czê œci tych sekto rów. Mowa tutaj g³ównie o rol ni c twie, budo w ni c -
twie czy sekto rze prac domo wych.

Jak siê wydaje, obco kra jo wcy podej muj¹cy pracê, nie reje struj¹c jej, maj¹
podobn¹ moty wa cjê co ich pol scy kole dzy – zwiê ksze nie swo jego dochodu
i bycie kon ku ren cyj nym przez ni¿ sze koszty pracy, które w wypa dku zawa r cia 
umowy musia³by pokryæ pra co da wca. W ten spo sób docho dzi do sytu a cji,
kiedy cudzo zie mcy kon ku ruj¹ z pra cow ni kami pol skimi w sza rej stre fie. Co
wiê cej, wielu oby wa teli pol skich, z któ rymi pra cuj¹, jest for ma l nie zare je stro -
wa nych jako bez ro bo tni, co daje im pewn¹ prze wagê, gdy¿ nie tylko nie musz¹ 
prze j mo waæ siê ube z pie cze niem zdro wo t nym, ale zda rza siê nawet, ¿e pobie -
raj¹ zasi³ki dla bez ro bo t nych lub z pomocy spo³ecz nej.

Przed sta wione wy¿ej for ma lne regu³y gry – w³aœci wie zaœ zasady sele kcji
gra czy – mo¿na uzupe³niæ o regu³y nie for ma lne. Opi sano je w dal szej czê œci
roz dzia³u, w wymia rze poszcze gó l nych stra te gii radze nia sobie z sytu acj¹
okre œlon¹ przez regu la cje pobytu i zatrud nie nia.

Pozo sta³e regu³y gry – insty tu cje pañ stwowe i samorz¹dowe

Kole j nym ele men tem okre œlaj¹cym zasady gry s¹ insty tu cje pañ stwowe
i samorz¹dowe. Ich mapa jest nie od zown¹ czê œci¹ regu³ dete r mi nuj¹cych
pozy cjê gra czy. Mapa ta powinna obe j mo waæ wiele insty tu cji, które na swo jej
dro dze spo ty kaj¹ cudzo zie mcy. Nie wszy stkie te insty tu cje dotycz¹ wszy st -
kich ucze st ni ków gry (na przyk³ad insty tu cje bran ¿owe), wiele z nich nie doty -
czy ich zaœ bez po œred nio (Pañ stwowa Inspe k cja Pracy, zwi¹zki zawo dowe)
czy w spo sób odczu wa lny (na przyk³ad dla zde cy do wa nej wiê kszo œci gra czy
regu³y okre œlane przez Agen cjê Bez pie cze ñ stwa Wewnê trz nego s¹ w³aœci wie
bez zna cze nia). Ist nieje jed nak grupa insty tu cji, któ rych po³o¿e nie jest znane
nie mal ka¿ demu gra czowi lub pra wie wszy stkim kate go riom gra czy. Nale¿¹
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do nich kon su laty, Stra¿ Gra ni czna, urzêdy woje wó dz kie, poœred nicy rynku
pracy czy banki.

Ca³oœciowa mapa tych insty tu cji powinna obe j mo waæ przede wszy stkim:
n insty tu cje cen tra lne: Depa r ta ment Obs³ugi Pro gra mów Miê dzyna ro do -

wych i Uzna wa l no œci Wykszta³cenia Mini ste r stwa Nauki i Szko l ni c twa
Wy¿szego, Agen cja Bez pie cze ñ stwa Wewnê trz nego, Stra¿ Gra ni czna, kon -
su laty, Pañ stwowa Inspe k cja Pracy, Poli cja, Urz¹d Skar bowy, Zak³ad Ubez -
pie czeñ Spo³ecz nych lub Kasa Rol ni czego Ube z pie cze nia Spo³ecz nego czy
– sze roko rozu miana – s³u¿ba zdro wia,

n insty tu cje regio na lne i samorz¹dowe: wydzia³y zaj muj¹ce siê spra wami
cudzo zie m ców w poszcze gó l nych urzê dach woje wó dz kich, urzêdy pracy,
urzêdy gminne, szko³y i przed szkola,

n inne insty tu cje: orga ni za cje pozarz¹dowe, koœcio³y (na przyk³ad cer kiew
przy ulicy Mio do wej w War sza wie), banki, Wes tern Union, kan tory, for mal -
ni poœred nicy rynku pracy, „kie ro wcy”, „bir¿a”, towa rzy stwa ubez pie cze -
niowe, insty tu cje bran ¿owe (na przyk³ad izby leka r skie), zwi¹zki zawo dowe.

Woje wó dzki Urz¹d Pracy w War sza wie22

We wszy stkich woje wó dztwach zez wo le nie na pracê wydaj¹ odpo wied nie
wydzia³y urzê dów woje wó dz kich, jedy nie na tere nie woje wó dz twa mazo wiec -
kiego, na któ rym jest wyda wana bli sko po³owa zez wo leñ na zatrud nie nie
cudzo zie m ców, za ich wyda wa nie jest odpo wie dzia lny Woje wó dzki Urz¹d
Pracy w War sza wie23. Do zadañ wydzia³u zez wo leñ na pracê cudzo zie m ców
nale¿y miê dzy innymi:
n przy j mo wa nie wnio sków o wyda nie zez wo le nia na pracê cudzo zie m ców

lub jego przed³u¿e nia na tery to rium Rze czypo spo li tej Pol skiej,
n bada nie przy da t no œci gospo da r czej pod mio tów w wypa d kach okre œlo nych

ustaw¹ o pro mo cji zatrud nie nia i insty tu cjach rynku pracy,
n sporz¹dza nie pise mnych sta no wisk w zwi¹zku z kie ro wa nymi zapy ta niami

co do obowi¹zuj¹cych prze pi sów i wyni kaj¹cych z nich pro ce dur,
n obs³uga pun ktu info rma cyj nego w zakre sie obowi¹zuj¹cych pro ce dur

zwi¹zanych z zatrud nia niem cudzo zie m ców na tery to rium Rze czypo spo li -
tej Pol skiej i obowi¹zuj¹cego stanu pra wnego,

n pro wa dze nie reje strów doku men ta cji sk³ada nej w zakre sie udzie le nia zez -
wo le nia na pracê cudzo zie mca w ramach wcze œ niej udzie lo nego przy rze -
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22  Opi sany tutaj stan rze czy obowi¹zywa³ do koñca 2009 roku, kiedy na tere nie woje wó dz -
twa mazo wie c kiego zada nia dotycz¹ce wyda wa nia zez wo leñ na pracê przej¹³ urz¹d woje wó dzki.

23  Od 1 sty cz nia 2010 roku zada nia te zosta³y prze nie sione do urzêdu woje wó dz kiego
– zmianê tê nale¿y oce niæ jako saty s fa kcjo nuj¹c¹, gdy¿ tylko jedna wyspe cjali zo wana jed-
nostka urzêdu zaj muje siê obe c nie spra wami cudzo zie m ców.



cze nia lub jego przed³u¿e nia, wyda nia zez wo le nia na pracê i ewi den cji
kore spon den cji24.
Teo re ty cz nie pro ce dury wygl¹daj¹ tak, ¿e obco kra jo wiec, który ma zamiar

podj¹æ pracê w Pol sce, nie styka siê z woje wó dz kim urzê dem pracy oso bi œcie.
Z wnio skiem o wyda nie zez wo le nia lub jego przed³u¿e nie powi nien bowiem
wystê po waæ pod miot zamie rzaj¹cy zatrud niæ cudzo zie mca (jed no stka orga ni -
za cyjna, nawet nie maj¹ca oso bo wo œci pra wnej, lub osoba fizy czna, która na
pod sta wie umowy lub innego sto sunku pra wnego powie rza wyko ny wa nie
pracy cudzo ziem cowi), nie sam cudzo zie miec. W pra ktyce jed nak bar dzo czê -
sto pra co da wcy prze rzu caj¹ na obco kra jo w ców za³atwie nie for ma l no œci
zwi¹zanych z uzy ska niem zez wo le nia na pracê25.

Z kolei samo zez wo le nie jest wyda wane nie tylko okre œlo nemu pra co da w -
cy, ale tak¿e kon kre t nemu cudzo ziem cowi. Pra co da wca okre œla przy tym
rodzaj wyko ny wa nej przez cudzo zie mca pracy, sta no wi sko i okres wa¿ no œci
zez wo le nia. Po otrzy ma niu zez wo le nia pra co da wca jest zobowi¹zany do prze -
ka za nia cudzo ziem cowi jed nego egzem p la rza zez wo le nia i uwz glêd nie nia
w pise mnej umo wie z cudzo zie m cem warun ków, w tym wyso ko œci wyna gro -
dze nia, nie gor szych ni¿ w zez wo le niu26.

Wydzia³y spraw cudzo zie m ców i spraw oby wa te l skich urzê dów
woje wó dz kich – Wydzia³ Spraw Cudzo zie m ców Mazo wie c kiego
Urzêdu Woje wó dz kiego

Obowi¹zki tych insty tu cji zosta³y opi sane w zakre sie pro ce dur lega li za cji
pobytu i zatrud nie nia – spe cy fik¹ Mazo wsza jest odde le go wa nie zadañ
zwi¹zanych z zez wo le niami do Woje wó dz kiego Urzêdu Pracy w War sza wie.
Rozwi¹zanie to jed nak obowi¹zywa³o tylko do 2010 roku i od tego czasu
Mazo wsze nie wyró ¿ nia siê pod tym wzglê dem od innych woje wództw.

Inte re suj¹ce nas zada nia Wydzia³u Spraw Cudzo zie m ców Mazo wie c kiego
Urzêdu Woje wó dz kiego obe j muj¹ przede wszy stkim pro wa dze nie spraw
zwi¹zanych z lega li zacj¹ pobytu cudzo zie m ców na tery to rium Rze czypo spo li -
tej Pol skiej, w tym szcze gó l nie wyda wa nie zgody na pobyt cza sowy i sta³y,
przed³u¿a nie wiz, wyda wa nie zapro szeñ i wyda wa nie decy zji o wyda le niu
cudzo zie m ców z tery to rium Rze czypo spo li tej Pol skiej.
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24  Regu la min orga niza cy jny Woje wó dz kiego Urzêdu Pracy w War sza wie – za³¹cznik do
Zarz¹dze nia Nr 21 Dyre ktora Woje wó dz kiego Urzêdu Pracy w War sza wie z dnia 5 maja 2009 ro -
ku (wybrane pun kty).

25  M. Bie nie cki, J. Fre lak, P. KaŸ mier kie wicz, M. Paw lak, The Posi tion of Ukra i nian Migrants
on the Polish Labour Mar ket, Inter na tio nal Orga ni za tion for Migra tion, Kyiv 2008, s. 45.

26  Opis zadañ Woje wó dz kiego Urzêdu Pracy na pod sta wie regu la minu tej jed no stki, info r -
ma cji ze strony urzêdu (http://wup.mazo wsze.pl) i zapi sów ustawy z dnia 20 kwie t nia 2004 roku 
o pro mo cji zatrud nie nia i insty tu cjach rynku pracy.



Ze z wo le nie na po byt cza so wy lub ze z wo le nie na osie d le nie siê do ty czy
je dy nie nie wie l kiej li cz by Ukra i ñ ców, któ rzy po dej muj¹ pra cê w Pol sce.
Pro ce du ry otrzy ma nia pra wa do d³ugo ter mino we go po by tu s¹ wci¹¿ skom pli -
ko wa ne, a spe cy fi ka po dej mo wa nych prac po wo du je, ¿e w wiê kszo œci wy pad- 
ków nie s¹ oni w sta nie przed sta wiæ od po wied nich do ku men tów upra w nia -
j¹cych do uzy ska nia pra wa d³u¿ sze go po by tu.

Stra¿ Gra ni czna

Ze Stra¿¹ Gra niczn¹ cudzo zie mcy spo ty kaj¹ siê naj czê œciej pod czas wja zdu 
do Pol ski i wyja zdu z Pol ski. Fun kcjo na riu sze stra¿y kon tro luj¹ ich doku -
menty i obco kra jo wcy pra cuj¹cy na pod sta wie zez wo le nia na pracê w³aœci wie
nie maj¹ ju¿ póŸ niej ¿ad nego kon ta ktu z t¹ insty tucj¹. W wypa dku Ukra i ñ ców
pra cuj¹cych na pod sta wie oœwia d cze nia zda rza siê, ¿e przy wyje Ÿ dzie z Pol ski
s¹ oni pytani o doku menty potwier dzaj¹ce zatrud nie nie u pol skiego pra co da w -
cy (tego, który wystawi³ oœwia d cze nie). Jak siê wydaje, Stra¿ Gra ni czna
wyka zuje siê przy tym nad gor li wo œci¹, anu luj¹c wizy (takie sygna³y poja -
wia³y siê pod czas naszych roz mów z ukra i ñ skimi migran tami zarob ko wymi)
oso bom, które nie by³y w sta nie przed sta wiæ umowy o pracê27.

Stra¿ Gra ni czna opi niuje wnio ski o zgodê na pobyt w Pol sce. Urzêdy woje -
wó dz kie przesy³aj¹ do Stra¿y Gra ni cz nej zapy ta nia, czy w jej bazach danych
nie ma info r ma cji, które by³yby prze ciw wska za niem do wyda nia zgody (na
przyk³ad nie ma œladu, ¿e dany cudzo zie miec wje cha³ do Pol ski, prze bywa lub
prze bywa³ w Pol sce nie le ga l nie, ist nieje info r ma cja o zaka zie jego wja zdu na
tery to rium Pol ski).

Stra¿ Gra ni czna pro wa dzi rów nie¿ strze ¿one oœro dki dla cudzo zie m ców
(miê dzy innymi w Bia³ej Pod la skiej, Kêtrzy nie, Lesz no woli, Kro œ nie Odrza ñ -
skim i Prze my œlu), w któ rych prze by waj¹ osoby ocze kuj¹ce na decy zjê s¹du
o wyda le niu z kraju. W swo ich pla ców kach Stra¿ Gra ni czna ma rów nie¿ are -
szty depo rta cy jne.

Co do moni to ringu Sta¿y Gra ni cz nej wewn¹trz kraju, zda rzaj¹ siê kon trole
pra co w ni ków zatru d nio nych przy pra cach polo wych, ale nie s¹ to czê ste sytu -
a cje, co obra zuje jedna z wielu wypo wie dzi rol ni ków na ten temat: „W tym
roku to aku rat nie, w ubieg³ym roku tro chê jeŸ dzili. Czy przy szo sie, jak
widzieli na polu, no wiê kszoœæ to jest Ukra i ñ ców, no jak takie wiê ksze zgro -
ma dze nia, to spra w dzali po polach, czy jest tylko lega l nie, czy ma tê wizê i czy
zamel do wany”.

Przed sta wi ciele insty tu cji pañ stwo wych i samorz¹dowych doœæ sce p ty cz nie 
odno sili siê do rezu l ta tów takich wyry w ko wych kon troli ze wzglêdu na brak
fizy cz nej mo¿ li wo œci skon tro lo wa nia tak wie l kich obsza rów. Jak stwier dzi³
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27  W for mie umowy o pracê, umo wy-z le ce nia czy umowy o dzie³o.



przed sta wi ciel Powia to wego Urzêdu Pracy w P³oñsku: „B¹dŸmy rea li stami,
nie s¹ w sta nie skon tro lo waæ ka¿ dego gospo da r stwa, cho cia ¿by pêkli. Musie -
liby tu œci¹gn¹æ wszy stkie si³y [...]. To siê nie da. Kogoœ nie zastan¹. To nor -
ma lna kolej rze czy”. Kon trole te powo duj¹ jed nak, ¿e Ukra i ñcy coraz czê œciej
sta raj¹ siê pod pi saæ umowy z pra coda w cami (w jakiej ko l wiek for mie), a sami
pra co da wcy – zarówno zare je stro waæ odpo wied nie oœwia d cze nia dla zatrud -
nia nych Ukra i ñ ców, jak i dope³niæ obowi¹zku zame l do wa nia ich w urzê dzie
gminy. Stra¿ Gra ni czna odgrywa tutaj zatem rolê stra szaka i – jak siê wydaje
– spe³nia swoj¹ fun kcjê.

Pañ stwowa Inspe k cja Pracy

Zada niem Pañ stwo wej Inspe kcji Pracy jest zarówno kon trola lega l no œci
zatrud nie nia cudzo zie m ców, jak i nad zór i kon trola prze strze ga nia prze pi sów
prawa pracy28. Raport Pañ stwo wej Inspe kcji Pracy za pie r wsze pó³rocze
2009 roku poka zuje, ¿e w tym okre sie skon tro lowa³a ona 642 firmy, w któ rych 
pra cowa³o 4,2 tysi¹ca cudzo zie m ców (w tym 2,2 tysi¹ca osób na pod sta wie
zez wo leñ na pracê), i uja wni³a 311 nie le ga l nie pra cuj¹cych w Pol sce cudzo -
zie m ców (w tym 84 Ukra i ñ ców)29. Przy 119 265 wyda nych w tym cza sie oby -
wa te lom Ukra iny oœwia d cze niach o zamia rze powie rze nia pracy jest to
zupe³ny mar gi nes. Warto przy tym odno to waæ, ¿e w wywia dzie dla „Gazety
Pra wnej” Jaros³aw Leœ nie wski, dyre ktor Depa r ta mentu Lega l no œci Zatrud nie -
nia w G³ównym Inspe kto ra cie Pracy, zade kla rowa³, ¿e Pañ stwowa Inspe k cja
Pracy bêdzie moni to ro waæ, czy cudzo zie mcy, któ rzy mog¹ podj¹æ w Pol sce
zatrud nie nie na pod sta wie oœwia d cze nia, sta wiaj¹ siê do pracy w pol skich fir -
mach30.

W pra ktyce pra co da wcy czê sto nie prze j muj¹ siê ewen tua l nymi kon tro lami
Pañ stwo wej Inspe kcji Pracy. W powszech nym mnie ma niu takie kon trole
w rol ni c twie w³aœci wie siê nie zda rzaj¹, a prze py ty wani na temat takich ins-
pekcji pra co w nicy budo w lani (zarówno robo t nicy, jak i sze fo wie ekip budo w -
la nych) baga teli zo wali sku te cz noœæ tych dzia³añ, twierdz¹c, ¿e ³atwo jest stan
fakty czny zataiæ przed inspe kto rami.
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28  Ustawa z dnia 13 kwie t nia 2007 roku o Pañ stwo wej Inspe kcji Pracy – por. http://www.
pip.gov.pl/html/pl/doc/00000002.pdf [dostêp: 27 paŸ dzie r nika 2010 roku]. Warto dodaæ, ¿e
Pañ stwowa Inspe k cja Pracy zaj muje siê kon trol¹ lega l no œci zatrud nie nia od 1 lipca 2007 roku,
ale dopiero w 2009 roku powo³ano odrê bne sekcje do spraw kon troli lega l no œci zatrud nie nia
[przyp. red.].

29  Dane z pó³rocz nego rapo rtu Pañ stwo wej Inspe kcji Pracy za: http://praca.gaze ta pra w -
na.pl/arty kuly/344124,za_nie le ga lna_prace_cudzo zie m cow_firma_moze_zapla cic_nawet_3_
tys_zl_ grzy wny.html [dostêp: 27 paŸ dzie r nika 2010 roku].

30  Ibi dem.



W zakre sie praw pra co w ni czych przys³uguj¹cych pra co w ni kom czy prze -
strze ga nia regu la mi nów BHP w sekto rze takich prac, jak zbiory owo ców,
zwi¹zane z nimi kwe stie for ma lne nie zna j duj¹ siê, jak siê wydaje, w polu zain -
tere so wa nia ani pra co w ni ków, ani pra co da w ców. Nie œwia d czy to jed nak
o baga teli zo wa niu samego bez pie cze ñ stwa pracy (na przyk³ad bar dzo czê sto
pra co w nicy robi¹ prze rwy w cza sie naj wiê kszych upa³ów), ale o nie przy sta -
wa niu obowi¹zuj¹cych prze pi sów do spe cy fiki tego sektora pracy (na
przyk³ad for ma l nie ka¿de pole tru ska wek powinno mieæ w³asny cer ty fi kat
BHP, a ka¿dy pra co w nik powi nien przejœæ szko le nie przed prac¹ na ka¿ dym
polu, pra co w nicy powinni posia daæ bada nia leka r skie stwier dzaj¹ce brak prze -
ciw wska zañ do wyko ny wa nia prac polo wych, tak¿e wydane dla ka¿ dego pra -
co da wcy z oso bna). Wyma ga nia te, zda niem wielu pro du cen tów rol nych, s¹
nie mo ¿ liwe do spe³nie nia.

Poli cja

Ele men tem pro ce dury uzy ski wa nia zgody na pobyt w Pol sce jest usta le nie
przez Poli cjê, czy wnio skuj¹cy cudzo zie miec rze czy wi œcie mie szka pod adre -
sem wska za nym urzê dowi woje wó dz kiemu. Jest to pod sta wowa, zru tyni zo -
wana forma kon ta ktu obco kra jo w ców z Policj¹. Bez opi nii dzie lni co wego
urzêdy woje wó dz kie nie wydadz¹ zgody na pobyt na tere nie Pol ski. Poli cy jna
kon trola dotycz¹ca tego, czy dany cudzo zie miec zamie sz kuje pod adre sem,
pod jakim jest zamel do wany, jest – jak wska zuj¹ rela cje naszych roz mów ców
– zazwy czaj doœæ powie rz chowna (nie zawsze wi¹¿e siê z wizyt¹ poli cjanta
w lokalu zame l do wa nia). Nie kiedy jed nak gor liwi fun kcjo na riu sze prze pro -
wa dzaj¹ nawet roz mowy spra w dzaj¹ce z s¹sia dami obco kra jo wca.

Oczy wi œcie cudzo zie mcy maj¹ sty cz noœæ z Policj¹ tak¿e w innych sytu a -
cjach – podo b nie jak oby wa tele pol scy. Z rela cji cudzo zie m ców wynika, ¿e
kon ta kty z Policj¹ nie s¹ dla nich nie przy je mne czy k³opo t liwe.

Do zadañ Poli cji nale¿y rów nie¿ pro wa dze nie czyn no œci admi ni stra cyj nych
w sto sunku do obco kra jo w ców nie le ga l nie prze by waj¹cych na tery to rium
Rze czypo spo li tej Pol skiej31. Inne zada nia s³u¿b poli cy j nych dotycz¹ obco kra-
jow ców jedy nie poœred nio (na takich samych zasa dach jak oby wa teli pol skich).

Fun kcjo na riu sze Poli cji, z któ rymi prze pro wa dzono roz mowy w ramach
badañ tere no wych, nie zwra cali szcze gó l nej uwagi na zja wi ska pato lo gi czne
wystê puj¹ce w zwi¹zku z obe cno œci¹ w ich rejo nach du¿ej liczby cudzo zie m -
ców. Jak siê wydaje, z pun ktu widze nia Poli cji, ukra i ñ scy migranci zaro b kowi
nie sta nowi¹ ¿ad nego szcze gó l nego zagro ¿e nia ³adu pub li cz nego.
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31  Regu la min Komendy Powia to wej Poli cji w P³oñsku z dnia 30 lipca 2008 roku. Por. art. 7
ust. 4 ustawy z dnia 6 kwie t nia 1990 roku o Poli cji (Dz.U. z 2007 r., Nr 43, poz. 277; Nr 57, poz.
390; Nr 120, poz. 818; Nr 140, poz. 981; Nr 165, poz. 1170).



Mie sz ka ñcy bada nych miej s co wo œci tak¿e nie odno to wy wali ¿ad nych zda -
rzeñ wyma gaj¹cych inter we ncji Poli cji. Zarówno mie j s cowi urzêd nicy, jak
i pra co da wcy zatrud niaj¹cy pra co w ni ków zagra ni cz nych wspo mi nali o Poli cji 
jedy nie w wymia rze doko ny wa nej przez jej fun kcjo na riu szy kon troli lega l no -
œci pobytu obco kra jo w ców (w pra ktyce, jak wspo mi na li œmy wy¿ej, jest to
zawê ¿one jedy nie do spra w dze nia dope³nie nia obowi¹zku mel dun ko wego
przez gospo da rzy i zamie szka³e u nich osoby).

S³u¿ba zdro wia

Ukra i ñcy przy je ¿ d¿aj¹cy do Pol ski s¹ zobowi¹zani do wyku pie nia obo-
wi¹zko wego ube z pie cze nia – jedy nie osoby zatru d nione na pod sta wie umowy
o pracê lub umo wy-z le ce nia s¹ objête powszech nym ube z pie cze niem zdro -
 wo t nym.

Wyniki bada nia wska zuj¹, ¿e w zde cy do wa nej wiê kszo œci ukra i ñ scy
migranci zaro b kowi korzy staj¹ nie z opieki ofe ro wa nej przez pañ stwow¹
s³u¿bê zdro wia, ale z us³ug leka rzy pry wa t nych lub zak³adów nie pub li cz nych.
Wynika to przede wszy stkim z ³atwo œci dostêpu do pry wa t nej opieki zdro wo t -
nej w porów na niu z dostê pem do opieki pub li cz nej, a tak¿e z zakresu ube z pie -
cze nia, które nie prze wi duje na ogó³ finan so wa nia wizyt u leka rzy, zapew-
niaj¹c jedy nie nie zbêdne mini mum w razie powa ¿nie j szego zacho ro wa nia lub
wypa dku.

Trudno mówiæ o utru d nio nym dostê pie do pub li cz nej s³u¿by zdro wia, gdy¿
zde cy do wana wiê kszoœæ oby wa teli Ukra iny pra cuj¹cych w Pol sce z za³o¿e nia
wybiera korzy sta nie z pry wa t nych pla có wek.

Koszt jed no ra zo wych wizyt u leka rza nie jest wysoki, a sami pra co da wcy,
jak siê wydaje, nie uni kaj¹ pono sze nia takich kosztów w razie pro ble mów
zdro wo t nych swo ich pra co w ni ków. W wielu wypa d kach sami mówi¹ o tym,
¿e poma gaj¹ pra co w ni kom w uzy ska niu dostêpu do leka rza i lekarstw. Obra -
zuje to wypo wiedŸ jed nego z rol ni ków zatrud niaj¹cych pra co w ni ków z Ukra -
iny w oko li cach P³oñska: „Pro œciej jest zap³aciæ wizytê domow¹, wizytê
pry watn¹ leka rzowi. I poje cha³am, wykupi³am leka r stwo w aptece i ch³opa -
kowi przesz³o, nie mêczy³ siê, a w³aœci wie nie wiem, jak by by³o w szpi talu”.

Powia towy urz¹d pracy

Jeœli cudzo zie miec stara siê o zez wo le nie na zatrud nie nie, to powia towy
urz¹d pracy, na któ rego tere nie obco kra jo wiec zamie rza wyko ny waæ pracê,
w ci¹gu sie d miu dni powi nien udzie liæ woje wo dzie info r ma cji, czy na pod sta -
wie ana lizy reje stru jego bez ro bo t nych mo¿ liwe by³oby prze pro wa dze nie
rekru ta cji na sta no wi sko, na które pra co da wca chce zatrud niæ pra co w nika.
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Przed nowe li zacj¹ prze pi sów upra sz czaj¹cych pro ce durê uzy ska nia zez wo le -
nia na zatrud nie nie rola powia to wych urzê dów pracy by³a wiê ksza, gdy¿ prze -
pro wa dza³y tak zwany test rynku pracy.

W powia to wych urzê dach pracy s¹ rów nie¿ reje stro wane oœwia d cze nia
o zamia rze zatrud nie nia cudzo zie mca, na któ rych pod sta wie oby wa tele Ukra -
iny, Rosji, Bia³orusi, Mo³dawii i Gru zji otrzy muj¹ wizy z pra wem do pracy.
Reje stra cja jest czyn no œci¹ tech niczn¹, nie wy ma gaj¹c¹ od urzêdu podej mo -
wa nia jakiej ko l wiek decy zji, a jedy nie przy sta wie nia odpo wied niej piecz¹tki
i reje stra cji oœwia d cze nia w bazie danych urzêdu.

W pra ktyce jed nak powia towy urz¹d pracy jest insty tucj¹, która zaj muje siê
tak¿e wie loma innymi aspe ktami zwi¹zanymi z zatrud nia niem cudzo zie m ców
do ró¿ nych prac. Na przyk³adzie Powia to wego Urzêdu Pracy w P³oñsku widaæ 
jed nak, ¿e urz¹d jest pra kty cz nie jedyn¹ insty tucj¹, z któr¹ sty kaj¹ siê dro bni
pra co da wcy zamie rzaj¹cy zatrud niæ obco kra jo w ców, i – si³¹ rze czy – staje siê
on dla nich tak¿e pun ktem info rma cy j nym na temat wsze l kich spraw
zwi¹zanych z zatrud nia niem zagra ni cz nych pra co w ni ków. W p³oñskim urzê -
dzie gospo da rze dowia duj¹ siê zatem, jakie formy umowy powinni pod pi saæ
ze swo imi pra cow ni kami, jak siê zabez pie czyæ przed bra kiem pra co w ni ków,
jak ube z pie czyæ swo ich pra co w ni ków. Przyk³adowe dzia³ania urzêdu opisa³
jeden z jego pra co w ni ków: „S¹ wypa dki. Dla tego ja ludziom mówiê: lepiej
skon stru o waæ tê umowê cywi l no prawn¹ w for mie umo wy-z le ce nia, bo od niej
s¹ sk³adki i, nie stety, trzeba te sk³adki odpro wa dziæ. Oko³o 20% do Zak³adu
Ube z pie czeñ Spo³ecz nych trzeba odpro wa dziæ od ka¿ dej kwoty, ale wysta r -
czy jako tê kwotê wpi saæ 500 z³otych. To jest wyj œcie jakieœ te¿ syste mowe.
I wtedy od tych 500 z³otych trzeba z³o¿yæ do Zak³adu Ube z pie czeñ Spo³ecz -
nych w ter mi nie czte r na stu dni i ma wtedy ten cudzo zie miec ube z pie cze nie.
W wypa dku ataku wyro stka, cze goœ, ju¿ nie mówiê o wypa dku, wypa dek to
jest losowy, ale o jakiejœ sytu a cji zdro wia, to wtedy siê go wie zie [do szpi tala]
i tyle. Dekla ra cja zosta³a z³o¿ona, bie rze siê druk z Zak³adu Ube z pie czeñ
Spo³ecz nych i w zasa dzie siê temat zamyka. Jest to w jakimœ tam sto p niu
naci¹ganie Skarbu Pañ stwa na lecze nie, ale taka jest umowa cywi lno pra wna,
tak to dzia³a”.

Depa r ta ment Obs³ugi Pro gra mów Miê dzyna ro do wych i Uzna wa l no œci
Wykszta³cenia Mini ste r stwa Nauki i Szko l ni c twa Wy¿szego

Depa r ta ment wydaje poœwia d cze nia zawie raj¹ce akty pra wne i umowy miê -
dzy naro dowe, na posta wie któ rych dyp lomy zdo byte za gra nic¹ obowi¹zuj¹
w Pol sce. W wypa dku Ukra i ñ ców jest to wa¿ne, gdy¿ ci, któ rzy zdo byli
wykszta³cenie na Ukra i nie przed 2004 rokiem (data wypo wie dze nia przez Pol -
skê kon we ncji pra skiej), mog¹ na ich pod sta wie podej mo waæ zatrud nie nie
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w Pol sce. Zaœwia d cze nia wyda wane przez depa r ta ment nie s¹ doku men tem,
któ rego posia da nie jest konie czne w celu uzy ska nia zez wo le nia na zatrud nie nie.
Zarówno jed nak pra co da wcy, jak i pra co w nicy nie jed no krot nie siê o nie zwra -
caj¹, aby dys po no waæ doku men tem roz wie waj¹cym w¹tpli wo œci innych insty -
tu cji. Poœred nio dotycz¹ tak¿e cudzo zie m ców pro œby Zak³adu Ube z pie czeñ
Spo³ecz nych kie ro wane do depa r ta mentu o usta le nie, ile lat do sta¿u pracy
mo¿na zali czaæ pra co w ni kom, któ rzy otrzy mali wykszta³cenie za gra nic¹.

Urz¹d gminy (mia sta)

Cudzo zie m ców prze by waj¹cych w Pol sce obe j muje obowi¹zek mel dun kowy.
O ile prze ciê tny pol ski oby wa tel mel duje siê w urzê dzie gminy czy mia sta
w swoim ¿yciu sto sun kowo rza dko, o tyle cudzo zie mcy s¹ zmu szeni robiæ to bar -
dzo czê sto. Osoby prze by waj¹ce na pod sta wie wizy musz¹ mieæ mel du nek – jest
to zreszt¹ spra w dzane przez Poli cjê. Osoby ubie gaj¹ce siê o pobyt cza sowy lub
sta³y musz¹ za³¹czyæ do swo jego wnio sku potwier dze nie zame l do wa nia. Naj -
pierw s¹ mel do wani cza sowo na dwa miesi¹ce, nastê p nie – po otrzy ma niu karty
pobytu – s¹ mel do wani rów nie¿ cza sowo do wyga œ niê cia zgody na ich pobyt.
W pra ktyce sami cudzo zie mcy rza dko sty kaj¹ siê z urzê dami gmin, gdy¿ mel -
dunku doko nuje w³aœci ciel mie sz ka nia lub jego g³ówny loka tor.

Przy pie r wszym zame l do wa niu w Pol sce cudzo ziem cowi jest nada wany
numer PESEL. Inn¹ sytu acj¹, w któ rej cudzo zie miec styka siê z urzê dem gminy
lub mia sta, jest zawa r cie zwi¹zku ma³¿eñ skiego. Urz¹d stanu cywi l nego jest jed -
nostk¹ orga ni za cyjn¹ wchodz¹c¹ w sk³ad urzêdu gminy lub mia sta.

W gmi nach, w któ rych poja wia siê du¿o pra co w ni ków sezo no wych, mel do -
wa nie cudzo zie m ców jest dla ich urzê dów bar dzo absor buj¹ce. Dosko nale opi -
suje to komen tarz jed nej z roz mów czyñ, pro wadz¹cej gospo da r stwo rolne
w oko licy Cze r wi ñ ska: „Gmina narzeka, ¿e nie mo¿e zd¹¿yæ z dru kami do
mel dun ków, wyda waæ dru ków do mel dun ków, bo jest tyle ludzi [...]. Jak kie -
dyœ by³am w gmi nie, to [...] œmiali siê ci, co mel do wali, ¿e wiê cej jest Ukra i ñ -
ców na tere nie gminy Cze r wiñsk jak mie sz ka ñ ców”.

Urz¹d skar bowy

Cudzo zie mcy pra cuj¹cy w Pol sce na pod sta wie zez wo le nia na wyko ny wa -
nie pracy, bêd¹cy pol skimi rezy den tami podat ko wymi32, roz li czaj¹ siê na
takich samych zasa dach, na jakich roz li czaj¹ siê oby wa tele pol scy. Zarówno
cudzo zie mcy, jak i Polacy s¹ dla urzê dów skar bo wych takimi samymi klien -
tami. Cudzo zie m com s¹ rów nie¿ nada wane numery NIP.
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32  ¯eby byæ rezy den tem, nale¿y prze nieœæ „cen trum inte re sów ¿ycio wych” do Pol ski na
przy naj mniej 183 dni w roku.



Ina czej wygl¹da sytu a cja obco kra jo w ców, któ rzy pra cuj¹ w Pol sce krót -
kote rmi nowo, na pod sta wie roz porz¹dze nia o mo¿ li wo œci wyko ny wa nia pracy 
bez zez wo le nia. Ponie wa¿ nie s¹ oni pol skimi rezy den tami podat ko wymi, nie
musz¹ wp³acaæ zali czki na poda tek docho dowy i s¹ zobowi¹zani roz li czaæ siê
samo dzie l nie. Powinni to zro biæ, bêd¹c ju¿ na Ukra i nie, ale – korzy staj¹c
z braku umów pol sko-u krai ñ skich regu luj¹cych kwe stie poda t kowe – nie roz -
li czaj¹ siê z fisku sem w ogóle. Para doks ten opi suje fra g ment roz mowy z jed -
nym z p³oñskich urzêd ni ków: „Jeœli cudzo zie miec nie jest rezy den tem, czyli
nie prze bywa w Pol sce powy ¿ej 183 dni, do nali cze nia i odpro wa dze nia poda t -
ku sam jest zobowi¹zany. Czyli on siê powi nien roz li czyæ. Tak jak bie rze pan
mura rza. Bie rze pan mura rza do posta wie nia domu, sta wia dom, wyp³aca mu
pan kwotê brutto – i tyle. Na pod sta wie umowy o dzie³o wiê cej nic nie robimy.
Prze cie¿ nie pan mu wysy³a z umowy o dzie³o PIT, nie szuka go potem gdzieœ,
tylko on musi sobie sam dochód wyka zaæ, zg³osiæ to”.

Zak³ad Ube z pie czeñ Spo³ecz nych i Kasa Rol ni czego Ube z pie cze nia
Spo³ecz nego

Cudzo zie mcy zatrud nieni w Pol sce na umowê o pracê odpro wa dzaj¹
sk³adki do Zak³adu Ube z pie czeñ Spo³ecz nych tak jak inni pra cuj¹cy.
W przysz³oœci bêd¹ mieli prawo do eme ry tury. Podo b nie jak urz¹d skar bowy,
tak¿e Zak³ad Ube z pie czeñ Spo³ecz nych nie inte re suje siê tym, czy jego klienci 
s¹ cudzo ziem cami czy oby wa te lami pol skimi.

Zak³ad Ube z pie czeñ Spo³ecz nych reje struje jedy nie umo wy-z le ce nia pod -
pi sane miê dzy pra co dawc¹ a pra co w ni kiem ukra i ñ skim, ale z roz mów z pra -
coda w cami wynika, ¿e takich umów jest nie wiele33. W p³oñskim Zak³adzie
Ube z pie czeñ Spo³ecz nych nie pro wa dzi siê oso b nych sta ty styk dotycz¹cych
obco kra jo w ców.

Kon su laty Rze czypo spo li tej Pol skiej

Ka¿dy oby wa tel Ukra iny musi przed przy ja z dem do Pol ski odwie dziæ pol -
ski kon su lat w celu uzy ska nia wizy. W pla ców kach dyp loma ty cz nych tego
typu s¹ rów nie¿ wyda wane Karty Polaka. Na tere nie Ukra iny zna j duje siê obec -
nie szeœæ pol skich kon su la tów: w Kijo wie, £ucku, Char ko wie, Ode ssie, we
Lwo wie i w Win nicy. Zw³asz cza kon su lat we Lwo wie jest uwa ¿any za bar dzo
ob³o¿ony zada niami. Jego pra co w nicy chwal¹ siê, ¿e obs³uguj¹ jedn¹ z naj -
wiê kszych liczbê peten tów na œwie cie. Wokó³ pol skich kon su la tów wytwo -
rzy³ siê nie for ma lny rynek ró¿ nych us³ug, szcze gó l nie impo nuj¹cy we
Lwo wie. Pod kon su la tem mo¿na odp³atnie uzy skaæ pomoc w wype³nie niu
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33  Brak dok³adnych danych.



wnio sku, wyko naæ ksero doku men tów lub foto gra fiê, nabyæ kartê typu pre -
paid jed nego z pol skich ope ra to rów komór ko wych, kupiæ artyku³y spo ¿y w cze 
i napoje (co szcze gó l nie wa¿ne, gdy¿ okres ocze ki wa nia w kole jce bywa bar -
dzo d³ugi). Przy kon su la cie s¹ rów nie¿ nawi¹zywane kon ta kty z poœred ni -
kami, dziêki któ rym mo¿na za op³at¹ uzyskaæ oœwia d cze nie pol skiego
pra co da wcy upra w niaj¹ce do zdo by cia wizy. Za op³at¹ mo¿na rów nie¿ zaj¹æ
lep sze mie j sce w kole jce, co potwier dzaj¹ wypo wie dzi wielu ich peten tów:
„Tak, tam [w kon su la cie we Lwo wie] bar dzo d³ugie kole jki s¹. Tam tego roku,
jak jecha³em, to p³aci³em 100 dola rów za kole jkê, ¿eby szy b ciej by³o”.

Ukra i ñ skie kon su laty w Pol sce

Oby wa tele Ukra iny zwra caj¹ siê do ukra i ñ skich kon su la tów w typo wych
spra wach dla oby wa tela prze by waj¹cego za gra nic¹, na przyk³ad gdy jest ko -
nie czne wyda nie tym cza so wego pasz po rtu po utra cie swo jego doku mentu.
Badani respon denci z Ukra iny bar dzo kry ty cz nie oce niaj¹ pra co w ni ków ukraiñ -
skich wydzia³ów kon su la r nych: „Kon ta ktowa³em siê nie wiele i ogó l nie mam
bar dzo przy kre wra ¿e nia. Kole jki, nie chêæ do inte re san tów, nie udzie la nie
info r ma cji. Stara³em siê o nowy pasz port zagra ni czny, rze czy wi œcie go
otrzyma³em, ale wra ¿e nie mam nie³adne”.

W opi nii bada nych, ukra i ñ skie kon su laty s¹ jed nym z osta t nich miejsc, w któ -
rych mog¹ uzy skaæ pomoc w razie pro ble mów w Pol sce. Lepsz¹ opini¹ ciesz¹
siê kon su laty hono rowe Ukra iny, ale kon ta kty z nimi s¹ sto sun kowo rza d kie.

Szko³y i przed szkola

Wszy stkie dzieci prze by waj¹ce na tery to rium Pol ski maj¹ prawo do nie -
odp³atnej edu ka cji na pozio mie pod sta wo wym34. Gwa ran tuje im to miê dzy
innymi raty fi ko wana przez Pol skê Kon we n cja o pra wach dzie cka. Zasady
przy j mo wa nia dzieci cudzo zie m ców do szkó³ i przed szkoli regu luje roz -
porz¹dze nie mini stra edu ka cji naro do wej35. Zgod nie z nim, do przed szkoli,
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34 Od 1 sty cz nia 2010 roku edu ka cja w Pol sce jest bezp³atna dla wszy stkich dzieci, nie za le¿ -
nie od oby wa te l stwa, do osiem na stego roku ¿ycia.

35 Roz porz¹dze nie mini stra edu ka cji naro do wej z dnia 4 paŸ dzie r nika 2001 roku w spra wie
przy j mo wa nia osób nie bêd¹cych oby wa te lami pol skimi do pub li cz nych przed szkoli, szkó³,
zak³adów kszta³cenia nauczy cieli i pla có wek. Osta t nio zosta³o ono zast¹pione roz porz¹dze niem 
mini stra edu ka cji naro do wej z dnia 1 kwie t nia 2010 roku w spra wie przy j mo wa nia osób nie -
bêd¹cych oby wa te lami pol skimi do pub li cz nych przed szkoli, szkó³, zak³adów kszta³cenia
nauczy cieli i pla có wek oraz orga ni za cji doda t ko wej nauki jêzyka pol skiego, doda t ko wych
zajêæ wyrów na w czych oraz nauki jêzyka i kul tury kraju pocho dze nia (Dz.U. z 2010 r., Nr 57,
poz. 361). Nowe roz porz¹dze nie zosta³o wydane w zwi¹zku ze zmia nami w usta wie o syste mie
oœwiaty, wpro wa dzo nymi w 2009 roku [przyp. red.].



szkó³ pod sta wo wych i gimna zja l nych cudzo zie mcy s¹ przy j mo wani na tych
samych zasa dach co ucz nio wie pol scy36.

W 2009 roku zno weli zo wano ustawê o syste mie oœwiaty37 – zgod nie
z wpro wa dzo nymi zmia nami, od 1 sty cz nia 2010 roku dzieci cudzo zie m ców
mog¹ do osiem na stego roku ¿ycia korzy staæ z nauki w szko³ach ponad gimna -
zja l nych na takich samych zasa dach co oby wa tele Pol scy, czyli zosta³a znie -
siona odp³atnoœæ.

Do pol skich szkó³ uczê sz cza nie wie lka liczba ucz niów cudzo zie m ców – we
wszy stkich typach szkó³ ³¹cznie oko³o 4 tysiêcy dzieci38. Tylko nie li czni
migranci z Ukra iny decy duj¹ siê na przy jazd wraz z ca³¹ rodzin¹ do Pol ski. S¹
to w du¿ej czê œci osoby wysoko wykwa lifi kowane, o dobrej sytu a cji zawo do -
wej i mate ria l nej. Z rela cji respon den tów maj¹cych dzieci wynika, ¿e  ich kon -
ta kty z pol skimi szko³ami s¹ popra wne: „¯ona prze wa ¿ nie cho dzi na zebra nia
rodzi cie l skie. Córka cho dzi do szko³y muzy cz nej, rela cje «nauczy ciele
– rodzice – ucz nio wie» s¹ wiêc dobre, bar dzo dobre, mo¿na powie dzieæ,
i z tego jestem zado wo lony”.

Ucze l nie wy¿sze i pla cówki kszta³cenia poma tura l nego

Ucze l nie wy¿sze coraz bar dziej otwie raj¹ siê na stu den tów z zagra nicy.
Tak¿e Ukra i ñcy podej muj¹ stu dia w Pol sce. Zasady stu dio wa nia cudzo zie m -
ców w Pol sce regu luje roz porz¹dze nie mini stra nauki i szko l ni c twa
wy¿szego39. Z pun ktu widze nia tema tyki ninie j szego opra co wa nia ucze l nie
wy¿sze s¹ wa¿ne dla tego, ¿e podej muj¹c stu dia, cudzo zie mcy maj¹ prawo do
tym cza so wego pobytu w Pol sce. W pra ktyce stu denci nie otrzy muj¹ zgody na
pobyt na ca³y okres stu diów, ale musz¹ siê o ni¹ ubie gaæ co roku. Po zali cze niu 
kole j nych lat ucze l nia wy¿sza wydaje stu den tom zaœwia d cze nia o pro mo cji na
nastê pny rok, na pod sta wie któ rych otrzy muj¹ zgodê na pobyt. Rola ucze lni
bêdzie przed sta wiona sze rzej przy omó wie niu stra te gii podej mo wa nych przez
Ukra i ñ ców w Pol sce.
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36  Za uczê sz cza nie do szkó³ ponad gimna zja l nych obowi¹zywa³a odp³atnoœæ, w pra ktyce
jed nak organy pro wadz¹ce szko³y nie jed no krot nie rezy g nowa³y z pobie ra nia takiej op³aty, na
co pozwala³o im wymie nione roz porz¹dze nie.

37  Ustawa z dnia 19 marca 2009 roku o zmia nie ustawy o syste mie oœwiaty oraz o zmia nie
nie któ rych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r., Nr 56, poz. 458).

38  D. Sze lewa, Inte gra cja a poli tyka edu ka cy jna, Seria „Inte gra cja”, Cen trum Sto sun ków
Miê dzyna ro do wych, War szawa 2010, s. 25–26.

39  Roz porz¹dze nie mini stra nauki i szko l ni c twa wy¿szego z dnia 12 paŸ dzie r nika 2006 ro-
ku w spra wie podej mo wa nia i odby wa nia przez cudzo zie m ców stu diów i szko leñ oraz ich
ucze st ni cze nia w bada niach nauko wych i pra cach roz wo jo wych.



Towa rzy stwa ubez pie cze niowe

Cudzo zie mcy sta raj¹cy siê o wizê do Pol ski musz¹ na okres jej
obowi¹zywa nia mieæ wyku pione ube z pie cze nie zdro wo tne. Rów nie¿ obco -
kra jo wcy ubie gaj¹cy siê o zgodê na pobyt na tere nie Pol ski musz¹ do wnio sku
za³¹czyæ wa¿ne ube z pie cze nie. W pra ktyce ube z pie czaj¹ siê oni zazwy czaj za
naj ni¿sz¹ mo¿ liw¹ sta wkê, a zakres œwia d czeñ, które mog¹ uzy skaæ, jest bar -
dzo ogra ni czony. Nie które towa rzy stwa ubez pie cze niowe maj¹ w ofe r cie spe -
cja lne pro du kty dla cudzo zie m ców potrze buj¹cych ube z pie cze nia do
lega li za cji swo jego pobytu na tere nie Pol ski.

Insty tu cje reli gi jne

W wypa dku Ukra i ñ ców prze by waj¹cych w Pol sce nie zwy kle wa¿n¹ rolê
odgrywa Cer kiew grec koka to li cka. Zgod nie z nie któ rymi rela cjami, jest to
insty tu cja sku piaj¹ca nie tyle wyzna w ców tego obrz¹dku, ile po pro stu Ukraiñ -
ców – bez wzglêdu na wyzna nie.

Szcze gó l nym przyk³adem jest gre ckoka to li cka cer kiew ojców bazy lia nów
przy ulicy Mio do wej w War sza wie, która nie tylko pe³ni fun kcje reli gi jne, ale
tak¿e inte gruje œro do wi sko Ukra i ñ ców zamie sz kuj¹cych War szawê i oko lice.
Po nabo ¿e ñ stwach odby waj¹ siê w niej spo t ka nia, dzia³a tam punkt kon sul -
tacy jny dla migran tów z Ukra iny, na tab licy og³oszeñ mo¿na zna leŸæ info r ma -
cje o mie sz ka niach czy poszu ki wa niu pracy. Tego typu info r ma cje s¹
zdo by wane przez sieci kon ta któw, które s¹ nawi¹zywane przy oka zji spo t kañ
i nabo ¿eñstw w cer kwi: „To wycho dzi jakoœ tak, ¿e jak siê ju¿ zna j dzie pracê,
to potem ju¿ tak [...], na przyk³ad jak dzi siaj w cer kwi – pod cho dzi do mnie
ktoœ i pyta: «Mo¿e ty kogoœ znasz, bo ja mam robotê – tam jest opieka nad
starsz¹ osob¹. Mo¿e ktoœ by chcia³ przy je chaæ? Jakaœ osoba». I nawet jak ja
pra cujê, to te¿ pytaj¹. Sama tak¿e w taki spo sób trafi³am do pracy. Ja nikomu
niczego nie zap³aci³am, mnie nikt niczego nie obie cywa³”.

Insty tu cje poœred ni c twa pracy

W Pol sce i na Ukra i nie dzia³a wiele wyspe cjali zo wa nych agen cji zaj -
muj¹cych siê poœred ni c twem pracy. Wyrê czaj¹ one pol skich pra co da w ców
w poszu ki wa niu pra co w ni ków na zupe³nie dla nich nie zna nym rynku pracy.
Pra co w ni kom z Ukra iny poma gaj¹ w za³atwie niu odpo wied nich spe cja l no œci.
Rynek takich us³ug dopiero siê kszta³tuje i czêœæ firm na nim dzia³aj¹cych nie
cie szy siê zbyt dobr¹ renom¹.

Zde cy do wana wiê kszoœæ Ukra i ñ ców pra cuj¹cych w Pol sce korzy sta z nie -
for mal nego poœred ni c twa. Nale¿y wymie niæ dwie naj wa¿ nie j sze insty tu cje,
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jakie wytwo rzy³y siê wokó³ migra cji pra co w ni czych Ukra i ñ ców do Pol ski:
„kie ro wca” i „bir¿a”, czyli nie for ma lna gie³da pracy fun kcjo nuj¹ca w wielu
pol skich mia stach.

„Kie ro wca”

„Kie ro wca”40 jest osob¹ kon ta ktow¹ miê dzy pol skimi pra coda w cami
a ukra i ñ skimi pra cow ni kami sezo no wymi. Gwa ran tuje on pra co w ni kom
z Ukra iny pracê za odpo wiedni¹ p³acê i w odpo wied nich warun kach, a rol ni -
kom – dosta r cze nie odpo wied niej liczby osób zda t nych do ciê ¿ kiej pracy.
W wymia rze krót koo kre so wych prac w rol ni c twie insty tu cja „kie ro wcy” jest
klu czowa – to wêze³ w sieci migra cy j nej, z któ rym pra cow ni kowi sezo no -
wemu dobrze byæ zwi¹zanym ze wzglêdu zarówno na bez pie cze ñ stwo uni k -
niê cia sytu a cji, w jakiej by³by zdany tylko na ³askê jed nego pol skiego
pra co da wcy, jak i na mo¿ li woœæ zna le zie nia kole j nego krót koter mino wego
zatrud nie nia. W wielu wypa d kach „kie ro wca” ofe ruje ca³oœciowe us³ugi
migra cy jne, pocz¹wszy od zebra nia zare je stro wa nych w powia to wych urzê -
dach pracy oœwia d czeñ pol skich pra co da w ców, przez pomoc pod czas sta ra nia
siê o wizê, a¿ do trans po rtu na mie j sce pracy, miê dzy mie j s cami pracy
i z powro tem na Ukra inê.

Stra te gie prze trwa nia

Stra te gia zatrud nie nia na pod sta wie zez wo le nia

Ze wzglêdu na prze pisy dotycz¹ce uzy ska nia zez wo le nia na zatrud nie nie,
mo¿ li woœæ tak¹ maj¹ przede wszy stkim osoby wysoko wykwa lifi kowane lub po -
sia daj¹ce kwa li fi ka cje w zawo dach poszu ki wa nych na pol skim rynku pracy.
S¹ to na przyk³ad leka rze, nauczy ciele, infor ma tycy, spe cja li œci ryn ków finan -
so wych. Na takiej pod sta wie pra cuj¹ tak¿e inni wykwa lifi kowani pra co w nicy,
na przyk³ad kie ro wcy auto bu sów i ciê ¿a ró wek czy spa wa cze.

Mimo – wspo mnia nego wcze œ niej – upro sz cze nia pro ce dury ubie ga nia siê
o zez wo le nie na zatrud nie nie, nadal jest ona odbie rana jako k³opo t liwa
i uci¹¿liwa. Jak siê wydaje, wynika to z co naj mniej dwóch przy czyn. Po pierw -
sze, wiê kszoœæ cudzo zie m ców (for ma l nie zaœ ich pra co da w ców) stara siê
o zez wo le nie na zatrud nie nie raz do roku i wielu z nich nie zdaje sobie jesz cze
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40  „Kie ro wca” jest ter mi nem u¿y wa nym przez bada nych. Maj¹ na myœli osobê kie ruj¹c¹
mikro bu sem, któ rym prze wozi siê ukra i ñ skich pra co w ni ków do Pol ski. W pra ktyce jed nak
„kie ro wca” œwia d czy zna cz nie sze r szy zakres us³ug. Jego rola jako prze wo Ÿ nika jest de facto
dru go rzêdna.



sprawy ze zmian. Po dru gie (co chyba naj wa¿ nie j sze), w opi nii bada nych pra -
co w ni ków ukra i ñ skich, pro ce dura uzy ska nia zez wo le nia na zatrud nie nie
wi¹¿e siê œci œle z pro ce dur¹ uzy ska nia zgody na zamie sz ka nie na czas ozna -
czony. W³aœci wie wszy scy – nawet osoby bar dzo wykszta³cone i swo bod nie
obra caj¹ce siê w pol skich rea liach – tra ktuj¹ te pro ce dury jako jedn¹ pro ce -
durê. Oczy wi œcie z for ma l nego pun ktu widze nia s¹ one powi¹zane, gdy¿ uzy -
ska nie zez wo le nia na zatrud nie nie jest warun kiem uzy ska nia zgody na pobyt.
Zbie gaj¹ siê one rów nie¿ w cza sie. Mo¿na zary zy ko waæ twier dze nie, ¿e
zmiana prze pi sów – ogra ni czaj¹ca siê tylko do upro sz cze nia pro ce dury wyda -
wa nia zez wo le nia na zatrud nie nie – jest udo god nie niem bar dziej dla pra co-
daw ców ni¿ dla cudzo zie m ców, któ rzy i tak musz¹ prze cho dziæ przez
uci¹¿liwy i d³ugo trwa³y pro ces ubie gania siê o kartê cza so wego pobytu.

W pra ktyce pra co da wca – choæ to on jest stron¹ w pro ce du rze pozy ski wa nia 
zez wo le nia na zatrud nie nie – nie jed no krot nie prze rzuca uci¹¿liwe czyn no œci
zwi¹zane z jej dope³nie niem na pra co w nika. Uzy ska nie zgody wymaga dosta r -
cza nia doku men tów do odpo wied nich urzê dów i odcze ka nia odpo wied niego
okresu. Jest to dla wiê kszo œci cudzo zie m ców spore obci¹¿enie, przy tym
– bior¹c pod uwagê coro czne odna wia nie zez wo le nia – bar dzo cza soch³onne.
Zalet¹ uzy ska nia zez wo le nia na wyko ny wa nie pracy jest mo¿ li woœæ pracy
w zawo dzie i przy naj mniej okre sowa sta bi l noœæ sytu a cji (cho cia¿ z pun ktu
widze nia pra ktyki, jak¹ jest wysta wia nie zez wo leñ na rok, wspo mniana sta bi l -
noœæ jest pojê ciem wzglêd nym).

„Ucie czka w zatrud nie nie lega lne” jest jedn¹ ze stra te gii maj¹cych na celu
lega li za cjê pobytu. Pod wie loma wzglê dami przy po mina ona roz po wszech -
nion¹ stra te giê wyko rzy sty wa nia wiz z pra wem do pod jê cia pracy krót koter -
mi no wej do pracy u innego pra co da wcy lub – czê œciej – u innych pra co daw ców.
W wypa dku fikcy j nego zatrud nie nia jest to jed nak bar dziej skom pli ko wane
dla cudzo zie mca i wi¹¿e siê z pono sze niem sta³ych kosztów pokry wa nia
sk³adek na ube z pie cze nia spo³eczne i poda tku p³aco nego przez fikcy j nego pra -
co da wcê. Wydaje siê rów nie¿, ¿e jest to bar dziej ryzy ko wne. Jedna z Ukra i nek 
bior¹cych udzia³ w bada niach swoje g³ówne dochody cze rpa³a z han dlu baza -
ro wego, który nie by³ w ¿aden spo sób sfor mali zo wany, ale by³a rów nie¿
zatrud niona lega l nie na czêœæ etatu, dziêki czemu prze bywa³a w Pol sce lega l -
nie. Takie zja wi sko jest szcze gó l nie wido czne wœród kobiet zaj muj¹cych siê
pomoc¹ domow¹, jak ko l wiek trudno je uznaæ za pra ktykê powszechn¹.

Podobn¹ stra te giê wyko rzy stuj¹ osoby zatru d nione w rze czy wi sto œci lega l -
nie na ca³y etat lub znaczn¹ czêœæ etatu i zara biaj¹cy doda t kowo zatrud nie niem 
niere je stro wa nym. Ukra i ñcy zatrud nieni na pod sta wie zez wo le nia powie laj¹
w tym wypa dku sche maty zacho wañ na rynku pracy roz po wszech nione w pol -
skim spo³ecze ñ stwie. W nie któ rych zawo dach wyma gaj¹cych wyso kich kwa -
li fi ka cji i ciesz¹cych siê sto sun kowo wyso kim pre sti ¿em przy jête jest
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otrzy my wa nie czê œci docho dów bez ich dekla ro wa nia. Ponie wa¿ czêœæ ukraiñ -
skich pra co w ni ków wykwa lifi ko wa nych to leka rze i nauczy ciele, sto suj¹ oni
podo bne stra te gie jak ich pol scy kole dzy: nauczy ciele udzie laj¹ kore pe ty cji,
od któ rych nie jest odpro wa dzany poda tek, z kolei leka rze pro wadz¹ doda t -
kow¹ pry watn¹ pra ktykê lub otrzy muj¹ doda t kow¹ gra ty fi ka cjê za porady
udzie lane w mie j scu zatrud nie nia.

W wymia rze ca³ego zja wi ska pracy reje stro wa nej szcze gó l nym pro ble mem
cudzo zie m ców jest ich przywi¹zanie do pra co da wcy. Ponie wa¿ zez wo le nie
jest wyda wane na kon kre tne sta no wi sko u kon kre t nego pra co da wcy, pod jê cie
dodat ko wego zaro bku powinno siê wi¹zaæ z ubie ga niem siê o doda t kowe zez -
wo le nie (lub przy naj mniej zare je stro wa nie oœwia d cze nia). W wypa dku doda t -
ko wych prac dory w czych, tak zwa nych fuch, jest to zbyt du¿a prze szkoda
i zda rza siê ich podej mo wa nie bez zawa r cia umowy.

Stra te gia zatrud nie nia krót koter mino wego

W opi sy wa nej stra te gii krót kote rmi nowa wiza z pra wem do pracy uzy skana 
na pod sta wie oœwia d cze nia woli pra co da wcy wystê puje jako zastê p nik tego,
co wcze œ niej dawa³a wiza tury sty czna: zape w nia lega li za cjê pobytu w celu
wyko ny wa nia innej pracy w tra dy cy j nych sekto rach ukra i ñ skich (rol ni c two,
pomoc domowa, budow ni c two).

Wizy pozwa laj¹ce podj¹æ zatrud nie nie krót kote rmi nowe sto sun kowo ³atwo
uzy skaæ. Obok mo¿ li wo œci poro zu mie nia siê z wcze œnie j szymi pra coda w cami 
czy zna jo mymi w Pol sce wytwo rzy³ siê tak¿e trudny do osza co wa nia cza rny
rynek ich dys try bu cji. Udzia³ w tym rynku maj¹ zarówno pol skie firmy, jak
i osoby fizy czne cyni cz nie nasta wione na uzy ska nie korzy œci ze sprze da¿y
oœwia d czeñ o zamia rze zatrud nie nia cudzo zie mca, na pod sta wie któ rych kon -
su laty wyra biaj¹ wizy.

Pro ce der ten opisa³ jeden z ukra i ñ skich respon den tów: „Polak, jeœli to bez -
po œred nio Polak robi, to 70–80 z³otych, a jak ktoœ z Ukra i ñ ców – to 300 dola -
rów. [...] Dla Polaka to kosztuje pó³ godziny, mo¿e godzinê, ¿eby posie dzieæ
w tym urzê dzie i to zare je stro waæ – i wszy stko. A tak, na tym biz nes siê robi,
ju¿ sami Ukra i ñcy, sami szo fe rzy, który wo¿¹”.

Czêœæ oœwia d czeñ pra co da w ców poja wia siê w obiegu dziêki atmo s fe rze
stra chu panuj¹cej wœród pol skich rol ni ków, któ rzy zatrud niaj¹ ukra i ñ skich
pra co w ni ków sezo no wych. Rol nicy chê t nie wysta wiaj¹ zna cz nie wiêksz¹
liczbê oœwia d czeñ ni¿ potrze buj¹ pra co w ni ków, oba wiaj¹ siê bowiem, ¿e nie
wszy scy oni przy jad¹ do nich na czas zbio rów. Ten strach jest skrzê t nie wyko -
rzy sty wany przez „kie ro w ców”, któ rzy ucze st nicz¹ w ³añcu chu nie for mal -
nego poœred ni c twa w zdo by wa niu wiz wja z do wych do Pol ski.
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Pol ski rol nik zatrud niaj¹cy Ukra i ñ ców przy zbio rze tru ska wek rela cjo nuje
kon ta kty z „kie ro w cami” nastê puj¹co: „Ale to nie tylko ja tak robiê, bo to
idzie, powie dzmy, w wiê kszym zakre sie, ¿e to na wiê cej wypi suje ktoœ [...].
Ja te¿ móg³bym wiê cej zatrud niæ, gdy bym wie dzia³, ¿e taki bêdzie ten zbiór
[...] i na pewno przy wióz³by mi wiê cej, ale je¿eli nie chcia³em wiê cej, to gdzieœ 
w inne mie j sce to moje oœwia d cze nie zawozi”.

Przed wpro wa dze niem obowi¹zku wizo wego dla oby wa teli Ukra iny w paŸ -
dzie r niku 2003 roku pra co w nicy podej muj¹cy siê tra dy cy j nych ju¿ dla nich
w Pol sce zajêæ, jak pomoc domowa, prace w rol ni c twie czy prace w budo w ni c -
twie, korzy stali z wiz tury sty cz nych. Wraz z przy goto wy wa niem siê Pol ski do
wej œcia do strefy Schen gen nast¹pi³o zacie œ nia nie re¿imu wizo wego. Wizy
tury sty czne uzy skiwa³o siê coraz trud niej i by³y one wyda wane na coraz kró t -
sze okresy. Obe c nie, dziêki wpro wa dze niu prze pi sów pozwa laj¹cych na bar -
dzo ³atwe zdo by cie wiz umo ¿ li wiaj¹cych pod jê cie zatrud nie nia kró t ko ter -
mino wego bez konie cz no œci ubie ga nia siê o zez wo le nie na pracê, sta³y siê one
pod staw¹ lega li zo wa nia wja zdu i pobytu dla wielu pra co w ni ków z Ukra iny,
któ rzy wcze œ niej korzy stali z wiz tury sty cz nych.

Czêœæ pra co w ni ków z Ukra iny, nawet jeœli nie podej muj¹ oni zatrud nie nia
u pra co da w ców bêd¹cych wysta w cami oœwia d czeñ, na któ rych pod sta wie
by³y wydane ich wizy, rze czy wi œcie s¹ pra cow ni kami krót koter mino wymi.
Przy je ¿ d¿aj¹ do Pol ski, wyko rzy stuj¹c do pracy okres, na jaki pozwa laj¹ regu -
la cje (bli sko po³owa roku), a nastê p nie wra caj¹ na Ukra inê. Nie jed no krot nie
jest podej mo wana stra te gia wyko rzy sty wa nia urlo pów do pod ró¿y zaro b ko -
wych do Pol ski. S¹ to w grun cie rze czy wypró bo wane wcze œ niej stra te gie, gdy 
pra co w nicy z Ukra iny korzy stali z wiz tury sty cz nych w celu lega li za cji
pobytu w Pol sce.

Wokó³ tego rodzaju migra cji wahad³owej wytwa rza siê rów nie¿ wiele
zinsty tucjo nalizo wa nych pra ktyk, w tym prze ka zy wa nie sobie mie j sca pracy
czy zamie sz ka nia. Czê sto migranci sto suj¹cy tê stra te giê s¹ w dale kim sto p niu
zin te gro wani z Polsk¹, ale nie prze by waj¹ tutaj na sta³e, nie spe³niaj¹c oen ze -
to wskiego kry te rium imi granta, czyli osoby przez ponad rok prze by waj¹cej
poza kra jem pocho dze nia. Pra cuj¹ jed nak w tym samym mie j scu, nale¿¹ rów -
nie¿ do wytwo rzo nych sieci spo³ecz nych.

Z pun ktu widze nia pracy Ukra i ñ ców w Pol sce w osta t nich latach mo¿na
uznaæ, ¿e stra te gia ta jest naj bar dziej powszech nym spo so bem radze nia sobie
z wcho dze niem na pol ski rynek pracy i z utrzy my wa niem siê na tym rynku41.
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Wiza na zatrud nie nie krót kote rmi nowe mo¿e byæ wyko rzy stana do p³yn -
nego prze j œcia w zatrud nie nie na d³u¿szy okres (na pod sta wie zez wo le nia).
Mimo upro sz cze nia pro ce dur zwi¹zanych z uzy ska niem zez wo le nia na zatrud -
nie nie, nie jest to nadal kwe stia tak kró t kiego czasu, jakiego ocze ki wa liby
zarówno pra co da wcy, jak i ukra i ñ scy pra co w nicy. Od czasu wiêc, gdy wpro -
wa dzono insty tu cjê krót koter mino wego zatrud nie nia bez konie cz no œci ubie -
ga nia siê o zez wo le nie na pracê, jest ona coraz czê œciej wyko rzy sty wana jako
mo¿ li woœæ b³yska wi cz nego pod jê cia pracy i wyko ny wa nia jej ju¿ w tra kcie
dal szych mozo l nych pro ce dur.

Stra te gia ta, jak siê wydaje, jest bar dzo korzy stna zarówno dla pra co da w -
ców, jak i dla pra co w ni ków. Pra co w nicy nie pozo staj¹ „w zawie sze niu” przez
okres ocze ki wa nia na wyda nie zez wo le nia i mog¹ ju¿ uzy ski waæ dochody.
Z kolei pra co da wca dys po nuje pra co w ni kiem bar dzo szy bko od momentu
nawi¹zania z nim kon ta ktu, mo¿e rów nie¿ tra kto waæ zatrud nie nie na pod sta -
wie wizy jako swo i sty okres pró bny, dziêki czemu nie ryzy kuje, ¿e po d³ugo -
trwa³ych pro ce du rach zatrudni osobê, która nie odpo wiada prze zna czo nemu
jej sta no wi sku pracy.

Stra te gia stu den cka

Z Ukra iny do Pol ski przy bywa rokro cz nie du¿a liczba stu den tów ró¿ nych
ucze lni wy¿szych. Na przyk³ad w roku aka de mi c kim 2007/2008 ³¹cznie prze -
bywa³o w Pol sce 13 695 stu den tów nie maj¹cych oby wa te l stwa pol skiego,
z któ rych 3501 stu den tów dekla rowa³o polsk¹ naro do woœæ (nie stety, nie dys -
po nu jemy danymi na temat oby wa te l stwa stu den tów).

Jak siê wydaje, wiê kszoœæ z nich wybiera Pol skê jako kraj stu diów, gdy¿
ocze kuje zdo by cia tutaj lep szego wykszta³cenia, które bêdzie póŸ niej pro cen -
towa³o na Ukra i nie: „Po pie r wsze, mia³em reko men da cje od zna jo mych, któ -
rzy ju¿ tutaj byli na stu diach i wró cili do Lwowa. Bar dzo mi pole cali
spró bo waæ. Po dru gie, jest bli sko do domu, do Lwowa, to tak¿e ma swoje zna -
cze nie. Po trze cie, jêzyk pol ski [...], cho cia¿ go nie zna³em, jest podo bny do
ukra i ñ skiego i nie by³o pro ble mów jêzy ko wych”.

Wej œcie na rynek pracy w Pol sce jest kon se k wencj¹ d³u¿szego prze by wa nia 
w kraju. Pomo cne s¹ w tym zna jo mo œci zawi¹zywane z pol skimi kole gami
i ogó lna zna jo moœæ rea liów panuj¹cych w Pol sce. Mo¿na zary zy ko waæ twier -
dze nie, ¿e wiê kszoœæ stu den tów przy je ¿ d¿aj¹cych z Ukra iny do Pol ski wcze œ -
niej czy póŸ niej wtopi siê w pol ski rynek pracy. Pod sta wo wym powo dem jest
to, ¿e ich kapita³ spo³eczny zbu do wany pod czas stu diów oka¿e siê sil nie j szy
od tego, z któ rym przy je chali z Ukra iny – na przyk³ad jeden z respon den tów
wspo mina³, ¿e wola³by mie sz kaæ na Ukra i nie, ale w Pol sce zatrzyma³y go
dwie rze czy: zwi¹zek uczu ciowy nawi¹zany w cza sie stu diów i zna le ziona
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dobrze p³atna praca. Tak¿e kwa li fi ka cje nabyte w cza sie pol skich stu diów
zazwy czaj bar dziej pre de sty nuj¹ Ukra i ñ ców do pod jê cia pracy w Pol sce.

Potwier dzaj¹ to bada nia dotycz¹ce sty pen dy stów pol skiego pocho dze nia
z kra jów by³ego Zwi¹zku Radzie c kiego, któ rzy w wiê kszo œci zosta wali w Pol -
sce po zako ñ cze niu stu diów, mimo ¿e pro gram sty pen dia lny, w jakim ucze st -
ni czyli, prze wi dywa³ wykszta³cenie lide rów mnie j szo œci pol skiej w kra jach
ich zamie sz ka nia42.

Stu denci maj¹ prawo do pracy przez okres waka cji, ale z ³atwo œci¹ mog¹
podej mo waæ ró¿ne nie de kla rowane zajê cia rów nie¿ w roku aka de mi c kim.
W tra kcie stu diów ³atwo jest im rów nie¿ prze cho dziæ przez pro ce dury uzy ska -
nia zez wo le nia na zatrud nie nie43.

Czêœæ osób podej muj¹cych stu dia w Pol sce czyni tak nie w celach edu ka cyj -
nych, ale z zamia rem uzy ska nia prawa do pobytu i pod jê cia pracy niere je stro -
wa nej. Jest to mo¿ liwe dziêki podej mo wa niu stu diów na ró¿ nych pol skich
ucze l niach pry wa t nych lub nauki w szko³ach poli ce a l nych, stu diach zawo do -
wych i dokto ran c kich. Zauwa ¿ono rów nie¿, ¿e na takich kie run kach, jak ukra -
i ni styka czy rusy cy styka, rów nie¿ stu diuje zna czna liczba oby wa teli Ukra iny,
z któ rych czêœæ tra ktuje je jako ³atwy spo sób na lega li za cjê pobytu.

Nale¿y wzi¹æ rów nie¿ pod uwagê, ¿e stra te gia lega li za cji pobytu przez stu -
dia nie zawsze zak³ada instru men talne ich tra kto wa nie. Czêœæ osób podej muje
stu dia nie tylko po to, aby prze by waæ w Pol sce lega l nie, ale tak¿e po to, aby
zwiê kszyæ swoje wykszta³cenie i przysz³e szanse na rynku pracy.

Przyk³adem mie sza nej stra te gii jest podej œcie respon den tki, która mie szka
w Pol sce z matk¹ prze by waj¹c¹ tutaj nie le ga l nie. Dziêki temu mo¿e byæ razem 
z rodzi cem, stu dio waæ, a przy oka zji podej muje siê ró¿ nych niere je stro wa nych 
prac dory w czych.

Osta t nia zmiana regu la cji pra wnych sprawi³a, ¿e stu dia w Pol sce sta³y siê
jesz cze atra kcyj nie j sze dla oby wa teli pañstw trze cich. Abso l wenci pol skich
szkó³ wy¿szych, szkó³ ponad gimna zja l nych i abso l wenci stu diów dokto ran c -
kich mog¹ obe c nie podej mo waæ pracê w Pol sce bez zez wo le nia44.
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42  Por. Mnie j szoœæ pol ska na roz dro¿u. Stu denci i abso l wenci ucze lni pol skich pochodz¹cy
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cjach rynku pracy oraz o zmia nie nie któ rych innych ustaw.



Stra te gia ma³¿eñ ska

Z pun ktu widze nia przy jê tych przez nas za³o¿eñ teo re ty cz nych, za stra te giê
prze trwa nia w Pol sce nale¿y rów nie¿ uznaæ wej œcie w zwi¹zek ma³¿eñ ski
z oby wa te lem pol skim. Nie ozna cza to jed nak, ¿e jako instru men talne s¹ tra k -
to wane tutaj wszy stkie mie szane zwi¹zki ma³¿eñ skie pol sko-u krai ñ skie. Nie -
mniej jed nak maj¹ one dla oby wa teli Ukra iny kon kre tne kon se k wen cje, jeœli
cho dzi o ich sytu a cjê w Pol sce. Ma³¿onek oby wa tela pol skiego ma prawo do
pracy bez zez wo le nia, a tak¿e nie napo tyka trud no œci z uzy ska niem zgody na
pobyt na czas ozna czony. Jedyne utrud nie nie to spra w dza nie przez urzêdy
woje wó dz kie, czy ma³¿eñ stwo nie zosta³o zawa rte w celu obe j œcia prawa.
Wœród cudzo zie m ców „przes³ucha nia” ciesz¹ siê z³¹ s³aw¹ i s¹ odbie rane jako
upo ka rzaj¹ce. W tej stra te gii mo¿na wyró ¿ niæ kilka pod ty pów.

Rze czy wi ste ma³¿eñ stwo przed przy ja z dem do Pol ski

Sto sun kowo rza dko siê zda rza, ¿e cudzo zie mcy przy je ¿ d¿aj¹ do Pol ski ze
wzglêdu na zawa rty wcze œ niej zwi¹zek ma³¿eñ ski. Zazwy czaj do zapo zna nia
docho dzi w Pol sce. Zgod nie z danymi, zde cy do wa nie czê œciej docho dzi do
zwi¹zków ma³¿eñ skich oby wa te lek Ukra iny z oby wa te lami Pol ski ni¿ oby wa -
teli Ukra iny z oby wate l kami Pol ski (na przyk³ad w 2006 roku ma³¿eñ stwa
z oby wa te lami Ukra iny sta nowi³y 20,2% ogó³u ma³¿eñstw mie sza nych zawie -
ra nych przez Pola ków, w 578 z nich ma³¿onk¹ by³a oby wa te lka Ukra iny,
a tylko w 138 ma³¿on kiem by³ oby wa tel Ukra iny)45.

Rze czy wi ste ma³¿eñ stwo jako prze j œcie z innej stra te gii

Ma³¿eñ stwa mie szane s¹ zwy kle zawie rane przez oby wa teli Ukra iny, któ -
rzy maj¹ z oczy wi s tych wzglê dów sty cz noœæ z poten cjal nymi par t ne rami
– oby wa te lami pol skimi. Jak poka zuj¹ sta ty styki gminy Cze r wiñsk nad Wis³¹,
do 10% ma³¿eñstw w ogóle tam zawie ra nych sta nowi¹ ma³¿eñ stwa mie szane
z oby wa te lami Ukra iny (przede wszy stkim z Ukra in kami). Oby wa tele Ukra -
iny poja wiaj¹ siê w tej gmi nie tylko na okres zbio rów, czê sto jed nak docho dzi
do nawi¹zania kon ta któw, które owo cuj¹ zwi¹zkami ma³¿eñ skimi.

Nie któ rzy Ukra i ñcy zak³adaj¹ rodziny w Pol sce, wstê puj¹c w zwi¹zki
ma³¿eñ skie z Pola kami. Doty czy to jed nak na ogó³ osób przy je ¿ d¿aj¹cych do
Pol ski na stu dia albo zatrud nia nych jako spe cja li œci przez szko³y, uni wer sy -
tety, szpi tale czy przed siê bio r stwa. Osoby te od razu orga ni zuj¹ swoje ¿ycie
w Pol sce z uwz glêd nie niem d³u¿szej per spe ktywy cza so wej.

Bada nia pro wa dzone wœród cudzo zie m ców, któ rzy uzy skali w Pol sce zez -
wo le nie na osie d le nie siê, pokaza³y, ¿e dla Ukra i ñ ców ma³¿eñ stwo z pol skim
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oby wa te lem by³o jedn¹ z naj czê œciej sto so wa nych stra te gii adap ta cy j nych,
pod czas gdy w innych gru pach imi gran tów ma³¿eñ stwa z Pola kami zda rza³y
siê rza dziej. Wiet na m czycy na przyk³ad raczej byli sk³onni poko ny waæ trud -
no œci zwi¹zane ze spro wa dze niem kre w nych i przy je ¿ d¿aæ do Pol ski ca³ymi
rodzi nami46.

„Papie rowe” ma³¿eñ stwo jako stra te gia lega li za cji pobytu

Na pewno czêœæ ma³¿eñstw zawie ra nych w Pol sce przez oby wa teli Ukra iny
jest instru men tal nym spo so bem zdo by cia pod staw lega li za cji pobytu i mo¿ li -
wo œci podej mo wa nia pracy w Pol sce. Sprawy te nie bul we r suj¹ jed nak ani opi -
nii pub li cz nej, ani urzêd ni ków urzê dów woje wó dz kich, jak przyk³ady
ma³¿eñstw pol sko- wiet nam skich czy pol sko- nige ryj skich, które – ich zda niem 
– w bar dzo du¿ej czê œci s¹ zawie rane w celu obe j œcia prze pi sów. Trudno jest
okre œliæ rze czy wist¹ skalê tego zja wi ska. Warto przy tym pod kre œliæ, ¿e przed -
sta wi ciele urzê dów woje wó dz kich, z któ rymi roz ma wia li œmy w tra kcie badañ, 
narze kaj¹ na ogra ni czony zestaw œro d ków, jakimi mog¹ wery fi ko waæ pra w -
dzi woœæ inten cji ma³¿on ków, i s¹ w sta nie udo wod niæ fikcy j noœæ ma³¿eñstw
w zna cz nie mnie j szej licz bie wypa d ków, ni¿ podej rze waj¹, ¿e w rze czy wi sto -
œci ona zacho dzi.

Karta Polaka

Jedn¹ z dostê p nych stra te gii jest tak¿e uzy ska nie mo¿ li wo œci pobytu w Pol -
sce na pod sta wie Karty Polaka – doku mentu potwier dzaj¹cego przy na le ¿ noœæ
do narodu pol skiego. Jej posia da czom przys³uguj¹ upra w nie nia wyni kaj¹ce
z ustawy o Kar cie Polaka, uchwa lo nej przez Sejm Rze czypo spo li tej Pol skiej
dnia 7 wrze œ nia 2007 roku, a wiêc miê dzy innymi mo¿ li woœæ pobytu i lega l nej
pracy na tery to rium Pol ski. Karta Polaka mo¿e byæ przy znana oby wa te lom
pañstw by³ego Zwi¹zku Radzie c kiego, któ rzy zade kla ruj¹ przy na le ¿ noœæ do
narodu pol skiego, wyka¿¹ swój zwi¹zek z pol sko œci¹ (na przyk³ad potwierdz¹
zna jo moœæ jêzyka pol skiego) i udo wo dni¹, ¿e co naj mniej jedno z ich rodzi -
ców lub dzia d ków albo dwoje pra dzia d ków by³o naro do wo œci pol skiej lub
posiada³o oby wa te l stwo pol skie.

Jest to stra te gia dostê pna tylko dla tych oby wa teli Ukra iny, któ rzy spe³niaj¹
powy ¿sze warunki, jak ko l wiek pro wa dzone bada nia wska zuj¹ na doœæ spore
zain tere so wa nie t¹ form¹ lega li za cji pobytu.
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46  Por.: eadem, Mecha ni zmy migra cji osie d le ñ czych na przyk³adzie ma³¿eñstw pol sko-u -
krai ñ skich, „Prace Migra cy jne Insty tutu Stu diów Spo³ecz nych Uni wer sy tetu War sza wskiego”,
nr 40, War szawa 2001; Migra cje kobiet. Per spe ktywa wie lowy mia rowa, red. K. Slany, Wydaw -
ni c two Uni wer sy tetu Jagiel loñ skiego, Kra ków 2008.



Pobyt nie le ga lny

Czêœæ pra co w ni ków z Ukra iny prze bywa w Pol sce d³u¿ej ni¿ wynosi okres,
na który maj¹ wydan¹ wizê lub kartê pobytu. Pozo staj¹ wtedy w Pol sce nie le -
ga l nie. Osoby, które zde cy dowa³y siê na pobyt nie le ga lny, zazwy czaj sta raj¹
siê prze by waæ w Pol sce „do oporu”, gdy¿ przy wyje Ÿ dzie z Pol ski ich dane
zostan¹ wpro wa dzone do Systemu Info rma cyj nego Schen gen, co sku t kuje
zaka zem wja zdu na teren Unii Euro pe j skiej na okres od roku do piê ciu lat.
Z pew no œci¹ czêœæ z nich nie podjê³a œwia do mej decy zji o prze j œciu w pobyt
nie le ga lny, ale by³a to kon se k wen cja braku zro zu mie nia skom pli ko wa nych
prze pi sów lub pomy³ka.

£atwoœæ zdo by cia wizy na pod sta wie oœwia d cze nia o zamia rze zatrud nie nia 
jest tak du¿a, ¿e pro blem prze by wa nia w Pol sce nie le ga l nie doty czy obe c nie
przede wszy stkim dwóch kate go rii obco kra jo w ców: osób, które s¹ w Pol sce
nie le ga l nie od d³u¿szego czasu, gdy obowi¹zywa³y inne regu la cje wizowe (na
przyk³ad wje cha³y do Pol ski na pod sta wie wiz tury sty cz nych lub w tra kcie
obowi¹zywa nia ruchu bez wi zo wego), i osób, które z wa¿ nych dla sie bie przy -
czyn nie s¹ w sta nie prze ry waæ pracy w Pol sce na okresy, jakie dyktuj¹ zasady
przy zna wa nia wiz dla pra co w ni ków krót koter mi no wych (mog¹ oni prze by -
waæ w Pol sce do 180 dni w ci¹gu roku).

Dzia³a w tym wypa dku efekt gra nicy jako „nie spra w nego fil tra”47, która
mimo wpro wa dza nych obostrzeñ pozwala sto sun kowo ³atwo dosta waæ siê
oby wa te lom Ukra iny na tery to rium Pol ski, ale – para do ksa l nie – nie któ rym
unie mo ¿ li wia powrót do domu, gdy¿ prze kro cze nie pol skiej gra nicy bêdzie siê 
dla nich wi¹za³o z zaka zem wja zdu na tery to rium Unii Euro pe j skiej na okres
piê ciu lat, tym samym odciê cie ich od mo¿ li wo œci zatrud nie nia.

Nale¿y pod kre œliæ, ¿e pra co w nicy z Ukra iny uwa ¿aj¹ jako pro ste uzy ska nie
wizy na pod sta wie oœwia d czeñ pra co da w ców. Co inte re suj¹ce, stan rze czy,
w któ rym wokó³ oœwia d czeñ roz bu dowa³ siê nie for ma lny rynek poœred ni c twa
przy ich uzy ski wa niu, jest przez bada nych migran tów akce p to wany i uwa ¿any 
za korzy stny. Œwia d czy o tym nastê puj¹ca wypo wiedŸ ukra i ñ skiego respon -
denta: „Jak ktoœ potrze buje zapro sze nia, to my tu bie rzemy ksero pasz po rtu
i szu kamy kogoœ, kto pój dzie na Cio³ka[48] zro biæ zapro sze nie”.

Jak siê wydaje, ³atwoœæ w pozy ska niu wiz wja z do wych pozwa laj¹cych na
krót kote r mi now¹ pracê w Pol sce sprzyja zmnie j sza niu zja wi ska nie lega l nego
pobytu w Pol sce. Nie stety, nie rozwi¹zuje sytu a cji tych, któ rzy w Pol sce s¹ ju¿ 
od pew nego czasu nie le ga l nie i nie maj¹ mo¿ li wo œci zmiany tego stanu – zna -
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47  Pojê cie to zosta³o zapro pono wane przez Hry ho riya Sele s chuka z Cari tas Ukra ina.
48  Cho dzi zape wne o Urz¹d Pracy Mia sta Sto³ecz nego War szawy przy ulicy Era zma

Cio³ka 10a. Ponie wa¿ w wypo wie dzi jest wspo mniany urz¹d pracy, mo¿na s¹dziæ, ¿e respon -
den tka mia³a na myœli nie zapro sze nie, ale „oœwia d cze nie o zamia rze powie rze nia pracy”, o któ -
rym by³a mowa wy¿ej.



le Ÿli siê w swo i stej pu³apce. Nale¿y zazna czyæ, ¿e – jak wynika z wcze œ nie j -
szych badañ pro wa dzo nych przez Insty tut Spraw Pub li cz nych – Ukra i ñcy
prze by waj¹cy w Pol sce nie le ga l nie nie post rze gaj¹ swo jej sytu a cji jako dras -
 ty cz nie trud nej i potrafi¹ sto sun kowo swo bod nie fun kcjo no waæ tak przez
d³u¿szy czas. Jak siê jed nak wydaje, po¿¹dane jest ure gu lo wa nie sytu a cji osób
prze by waj¹cych obe c nie w Pol sce nie le ga l nie przez umo ¿ li wie nie im wej œcia
w obowi¹zuj¹cy system.

Nale¿y pod kre œliæ, ¿e nie le ga lny pobyt Ukra i ñ ców na tere nie Pol ski tylko
w bar dzo nie li cz nych wypa d kach wi¹¿e siê z nie le ga l nym prze kro cze niem
gra nicy. W zde cy do wa nej wiê kszo œci osoby prze by waj¹ce w Pol sce nie le ga l -
nie wje cha³y, nie ³ami¹c prawa, nie opu œci³y jed nak kraju wtedy, kiedy – zgod -
nie z doku men tami – powinny to uczy niæ. 

Stra te gie – pod su mo wa nie

Opi sane stra te gie radze nia sobie z ¿yciem w Pol sce to w pew nym sen sie
typy ide a lne. Imi granci z Ukra iny – migranci miê dzy Polsk¹ a Ukrain¹ – bar -
dzo czê sto prze chodz¹ wie lo kro t nie z jed nego typu stra te gii do innego, powta -
rzaj¹ poprze d nie stra te gie, albo wra caj¹ na Ukra inê i cza sem znowu
przy je ¿ d¿aj¹ (wykres 1).
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Wykres 1.  Stra te gie rea li zo wane przez migran tów ukra i ñ skich



Na wykre sie 1 zapre zen towano mo¿ liwe stra te gie podej mo wane przez imi -
gran tów ukra i ñ skich i ich trwa nie w cza sie. Górna strza³ka poka zuje stra te giê
pobytu nie lega l nego. Jak ju¿ wspo mniano, do osób postê puj¹cych w ten spo -
sób naj trud niej sto so waæ sam ter min „stra te gia” – to wszy scy ci, któ rzy z ró¿ -
nych powo dów „wypa dli” z pozo sta³ych stra te gii. Oso bami prze by waj¹cymi
w Pol sce nie le ga l nie tylko spo ra dy cz nie staj¹ siê imi granci prze ni kaj¹cy do
Pol ski przez tak zwan¹ zie lon¹ gra nicê. Naj czê œciej s¹ to osoby, które zde cy -
dowa³y siê zostaæ po wyga œ niê ciu ter minu wizy tury sty cz nej (lub lega l nego
pobytu na pod sta wie ruchu bez wi zo wego sprzed paŸ dzie r nika 2003 roku) albo 
przy je cha³y na pod sta wie innych wiz krót koter mi no wych. Ucze st ni c two w tej
stra te gii to w³aœci wie ¿ycie w sta nie wyklu cze nia spo³ecz nego. Jedyne rea lne
mo¿ li wo œci wyj œcia z tej stra te gii to depo rta cja (w razie „wpa dki”) lub lega li -
za cja pobytu przez zawa r cie zwi¹zku ma³¿eñ skiego z oby wa te lem Pol ski.

Zde cy do wa nie naj li cz niej repre zen towana jest stra te gia pobytu na pod sta -
wie wizy z pó³rocz nym pra wem do pracy. Z za³o¿e nia osoby sto suj¹ce tê stra -
te giê ¿yj¹ roz da rte miê dzy Polsk¹ a Ukrain¹. Jest to typowa migra cja
sezo nowa, podo bna do opi sy wa nej przez Marka Okó l skiego migra cji
niepe³nej49. Typo wym wyj œciem z tej stra te gii jest prze j œcie do zatrud nie nia na 
pod sta wie zez wo le nia na pracê lub prze j œcie na pobyt sta³y. W ka¿ dym
momen cie mo¿na jed nak zde cy do waæ siê tak¿e na zmianê tej stra te gii na ka¿d¹ 
inn¹. Wymaga to zmie rze nia siê z pro ce du rami ogra ni czaj¹cymi wej œcie do
tych stra te gii (sta³a praca, ma³¿eñ stwo, stu dia).

Strza³ka repre zen tuj¹ca pracê na pod sta wie zez wo le nia suge ruje wiêksz¹
sta bi l noœæ, ale nie bez powodu jest prze rwana po dwu na stu miesi¹cach, kiedy
na nowo trzeba siê sta raæ o lega li za cjê zarówno pobytu, jak i pracy.

Kole jna strza³ka poka zuje stra te gie sto so wane przez Ukra i ñ ców przy je ¿ -
d¿aj¹cych do Pol ski w celu pod jê cia stu diów na ucze lni wy¿szej. Uko ñ cze nie
stu diów gwa ran tuje auto ma ty czne prze j œcie do nastê p nej stra te gii (abso l wenci 
pol skich ucze lni maj¹ prawo do pracy w Pol sce), ale nie wyklu cza tak¿e mo¿ -
li wo œci prze j œcia do ka¿ dej innej stra te gii (na przyk³ad pod jê cia pracy krót -
koter mi no wej).

Druga najd³u¿sza strza³ka sym bo li zuje tê kate go riê Ukra i ñ ców, która
w Pol sce ma zgodê na osie d le nie siê, sta tus rezy denta d³ugo ter mino wego
Wspól not Euro pe j skich, zawar³a zwi¹zek ma³¿eñ ski z oby wa te lem Pol ski lub
otrzyma³a Kartê Polaka. Z tego mie j sca powrót do poprze dnich stra te gii
wydaje siê bez ce lowy, ewen tu a l nym wyj œciem jest wiêc w³aœci wie jedy nie
wyjazd (powrót na Ukra inê lub dal sza emi gra cja) albo naby cie oby wa te l stwa
pol skiego.
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49  Ludzie na huœ ta wce, red. E. JaŸwi ñ ska, M. Okó l ski, Wydaw ni c two Naukowe „Scho lar”,
War szawa 2001.



Ucze st ni c two w ró¿ nych stra te giach nie wi¹¿e siê sil nie z inte gracj¹
w spo³ecze ñ stwie pol skim. Co pra wda Ukra i ñcy wyko rzy stuj¹cy stra te giê
pracy krót koter mi no wej na ogó³ dobrze radz¹ sobie z rozwi¹zywa niem pod -
sta wo wych pro ble mów byto wych i znaj¹ jêzyk pol ski (przy naj mniej na pozio -
mie umo ¿ li wiaj¹cym ele men ta rne poro zu mie wa nie siê), tworz¹ jed nak
sto sun kowo nie wiele nie for ma l nych rela cji z Pola kami. Pra wie nie ucze st -
nicz¹ w ¿yciu kul tu ra l nym, a ich kon ta kty towa rzy skie na ogó³ ogra ni czaj¹ siê
do w³asnej grupy spo³ecz nej. Inte gra cja stu den tów i spe cja li stów maj¹cych
d³ugo te r mi now¹ umowê o pracê prze biega zna cz nie szy b ciej i mo¿na œmia³o
powie dzieæ, ¿e ucze st nicy tych stra te gii s¹ bar dzo dobrze zin te gro wani z pol -
skim spo³ecze ñ stwem.

Stra te gia zatrud nie nia krót koter mino wego – przyk³ad
powiatu p³oñskiego

Powiat p³oñski i gmina Cze r wiñsk nad Wis³¹

Powiat p³oñski jest po³o¿ony w pó³noc nej czê œci woje wó dz twa mazo wie c -
kiego. Obszar powiatu wynosi 1384 kilo me try kwa dra towe, a liczba lud no œci
siêga 90 tysiêcy mie sz ka ñ ców. Powiat ten tworz¹ dwa mia sta: P³oñsk i Raci¹¿
i dzie siêæ gmin: Babo szewo, Cze r wiñsk nad Wis³¹, Dzierz¹¿nia, Joniec, Naru -
szewo, Nowe Mia sto, P³oñsk, Socho cin, Raci¹¿, Za³uski. Sie dzib¹ powiatu
jest mia sto P³oñsk.

Pod stawê gospo darki powiatu p³oñskiego sta nowi rol ni c two i prze mys³ rol -
no- spo ¿yw czy. Zde cy do wana wiê kszoœæ u¿y t ków rol nych nale¿y do rol ni ków 
indy widu a l nych. Wœród upraw domi nuj¹ zbo¿a, zie mniaki i buraki cukrowe.
Wa¿ne mie j sce w stru ktu rze upraw zaj muj¹ tak¿e roœliny ole i ste i w³ókni ste
oraz zio³a, a tak¿e warzywa i owoce. W pro du kcji zwie rzê cej prze wa¿a hodow la 
byd³a i trzody chle wnej50.

W bada niach sku piono siê na pro ce sach migra cy j nych wystê puj¹cych
w gmi nie Cze r wiñsk nad Wis³¹, gdzie oby wa tele Ukra iny przy je ¿ d¿aj¹
do pracy przy zbio rach tru ska wek i malin. Gmina Cze r wiñsk liczy 8358 miesz -
kañ ców i ma cha ra kter typowo rol ni czy. U¿y tki rolne w gmi nie zaj muj¹
powie rz ch niê 11 341 hekta rów, z czego 25% (bli sko 3 tysi¹ce hekta rów) to
przede wszy stkim uprawa owo ców, g³ównie miêk kich – tru ska wek i malin.
Sza cuje siê, ¿e upraw¹ owo ców zaj muje siê w gmi nie Cze r wiñsk bli sko trzy
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czwa rte gospo darstw51. Praca Ukra i ñ ców doty czy zatem zde cy do wa nej wiê k -
szo œci mie sz ka ñ ców gminy.

Gospo da r stwa rolne na tere nie powiatu p³oñskiego, które zatrud niaj¹ ukraiñ -
skich robo t ni ków krót koter mi no wych, s¹ nasta wione na uprawê zbó¿ i zie m -
nia ków. Z bie giem czasu, wraz z mo¿ li wo œci¹ zatrud nie nia przez kró tki okres
licz nej i taniej si³y robo czej, rol nicy z gmin Za³uski, Cze r wiñsk nad Wis³¹
i Na ru szewo zaczêli zwiê kszaæ area³ obsa dzany tak zwa nymi owo cami miêk -
kimi – mali nami i tru ska w kami. Pie r wo t nie tru ska wki by³y upra wiane na nie -
wie l kich obsza rach, z któ rych by³a w sta nie zebraæ je rodzina pro wadz¹ca
gospo da r stwo. Od po³owy lat dzie wiê æ dziesi¹tych XX wieku coraz wiê ksza
czêœæ mie j s co wych rol ni ków postanawia³a zwiê kszaæ teren pod uprawê tru s -
ka wek, nie jed no krot nie decy duj¹c siê na spe cja li za cjê i obsa dze nie tru ska w -
kami obsza rów kilku dziesiê ciohe ktaro wych. Du¿a czêœæ rol ni ków tra ktuje
jed nak uprawê tru ska wek jedy nie jako doda t kow¹ i prze zna cza na ni¹ obszary
o powie rz chni do kilku hekta rów.

Nale¿y zwró ciæ rów nie¿ uwagê, ¿e rol nicy mog¹ siê ubie gaæ o dop³aty
do uprawy owo ców miêk kich (w tej kate go rii zna j duj¹ siê miê dzy innymi tru s -
ka wki) od Agen cji Roz woju i Mode r ni za cji Rol ni c twa, które wynosz¹ oko³o
400 euro do hektara.

Ukraiñscy pra cown icy kró tkot erm inowi

Ukra i ñcy s¹ zatrud niani przede wszy stkim do zbioru tru ska wek, który mo¿e 
byæ pro wa dzony jedy nie rêcz nie. Roz mówcy – gospo da rze upra wiaj¹cy tru -
ska wki – twier dzili, ¿e do zebra nia tru ska wek z jed nego hektara uprawy
potrzeba od sze œciu do dzie siê ciu robo t ni ków. Zbiór tru ska wek prze pro wa dza
siê w cze r wcu i na pocz¹tku lipca. Jest to okres oko³o trzech, czte rech tygo dni,
pod czas któ rego bar dzo szy bko nale¿y zebraæ owoce z pól. Takie zapo trze bo -
wa nie na pracê okre œla spe cy fikê zatrud nie nia w sekto rze – du¿a liczba pra-
cow ni ków jest potrze bna przez kró tki czas do inten sy w nej pracy. Nale¿y
dodaæ, ¿e tak¿e w okre sie poprze dzaj¹cym zbiór wystê puje zapo trze bo wa nie
na pewn¹, choæ zna cz nie mniejsz¹ liczbê robo t ni ków – przede wszy stkim do
pie le nia tru ska wek.

Zebrane info r ma cje wska zuj¹, ¿e trzy po³udniowe gminy powiatu
p³oñskiego nie maj¹ wysta r czaj¹cych zaso bów loka l nej si³y robo czej, która
mog³aby byæ zmo bili zo wana do pracy w okre sie zbioru tru ska wek. Nale¿y
pod kre œliæ, ¿e tak inten sy wna uprawa tych owo ców na roz leg³ym tere nie
pojawi³a siê dopiero wraz z dostê pem do taniej i licz nej si³y robo czej. Klu -
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51  Loka lny plan roz woju Gminy Cze r wiñsk nad Wis³¹ na lata 2005–2013, Urz¹d Gminy
w Cze r wi ñ sku nad Wis³¹, Cze r wiñsk nad Wis³¹ 2005 – http://www.cze r winsk.home.pl; Stra te -
gia Roz woju Gminy Cze r wiñsk nad Wis³¹ do 2020 roku.



czowe dla roz wa ¿añ na temat krót koter mino wego zatrud nie nia Ukra i ñ ców
w powie cie p³oñskim (i loka l nej uprawy tru ska wek) jest wiêc stwier dze nie, ¿e
dostê p noœæ licz nej i sto sun kowo taniej si³y robo czej z Ukra iny by³a i jest
powo dem zna cz nego zwiê ksze nia upraw tru ska wek w osta t nich kil ku na -
stu latach. Jak wynika z sza cun ko wych danych urzêdu gminy, pod uprawê
tru ska wek w latach 2000–2005 rol nicy pod wo ili swój area³52.

Trzeba jed no cze œ nie wyklu czyæ, ¿e to plan ta to rzy tru ska wek, aby zwiê k -
szyæ zyski, zaczêli zatrud niaæ Ukra i ñ ców, i ¿e pra cuj¹cy przy ich zbio rze pol -
scy robo t nicy zna le Ÿli lep sze zatrud nie nie gdzie indziej. Wszy stkie zebrane
dane jed noz na cz nie wska zuj¹, ¿e masowa uprawa tru ska wek jest nie roz dzie l -
na od dostê p no œci pra co w ni ków ukra i ñ skich. Jak powie dzia³ jeden z rol ni ków
z gminy Cze r wiñsk nad Wis³¹, gdyby zabrak³o Ukra i ñ ców, to rol nicy musie -
liby poli k wi do waæ plan ta cje tru ska wek: „Zaje ¿ d¿aj¹ ci¹gniki na pole i idzie
orka, lik wi da cja, kasa cja plan ta cji”.

Mimo ¿e do powiatu p³oñskiego ukra i ñ scy pra co w nicy tym cza sowi przy je¿ -
d¿aj¹ ju¿ od kil ku na stu lat (kie dyœ robili to, korzy staj¹c z mo¿ li wo œci przy ja z -
du na pod sta wie ruchu bez wi zo wego, póŸ niej – wiz tury sty cz nych, obe c nie
dziêki mo¿ li wo œci pracy na pod sta wie roz porz¹dze nia w spra wie wyko ny wa -
nia pracy przez cudzo zie m ców bez konie cz no œci uzy ska nia zez wo le nia na
pracê), to zna le zie nie pra co w ni ków – w opi nii respon den tów – ucho dzi za
trudne i jest dla wielu rol ni ków powo dem tro ski.

Z badañ pro wa dzo nych w powie cie p³oñskim wynika, ¿e jedy nie czêœæ rol -
ni ków pró buje uma wiaæ siê z pra cow ni kami ukra i ñ skimi na zatrud nie nie bez -
po œred nio. Robi¹ tak przede wszy stkim osoby, które maj¹ kon ta kty z oby wa-
telami Ukra iny pra cuj¹cymi u nich wcze œ niej, i korzy staj¹c z nich, uma wiaj¹
siê na ich przy jazd w kole j nych sezo nach. Z wywia dów prze pro wa dzo nych
w powie cie p³oñskim wynika jed nak tak¿e, ¿e tylko nie du¿a czêœæ pra co w ni -
ków przy je ¿ d¿a ka¿ dego roku do tego samego gospo da r stwa.

W powie cie p³oñskim nie fun kcjo nuje ¿adna nie for ma lna gie³da pracy.
Wobec braku w³asnych kon ta któw i „bir¿y”, klu czo wym akto rem poœred -
nicz¹cym w zatrud nie niu ukra i ñ skich pra co w ni ków krót koter mi no wych jest
„kie ro wca”. „Kie ro wcy” – o czym by³a ju¿ mowa wcze œ niej – s¹ przede wszyst -
kim poœred ni kami, zarówno dla pra co da w ców, jak i dla pra co w ni ków. Ofe ruj¹ 
oni „pe³n¹ us³ugê”, za³atwiaj¹c odpo wied nie for ma l no œci i dosta r czaj¹c doku -
menty potrze bne do zare je stro wa nia oœwia d cze nia o zamia rze zatrud nie nia
w Po l sce i do wyro bie nia na Ukra i nie pol skiej wizy.

„Kie ro wcy” kr¹¿¹ po wsiach powiatu p³oñskiego ju¿ w lutym. Wielu rol ni -
ków ma ich wizy tówki z nume rami tele fo nów. W lutym rol nicy kon ta ktuj¹ siê
z „kie ro w cami”, prze ka zuj¹c im, jak¹ liczbê pra co w ni ków chcie liby zatrud -

Stra te gie ukra i ñ skich migran tów zaro b ko wych wobec pol skiej... 107

52  Ibi dem.



niæ. Nastê p nie „kie ro wcy” dosta r czaj¹ kse ro ko pie pasz po r tów przysz³ych pra -
co w ni ków.

Zain tere so wani rol nicy wysta wiaj¹ oœwia d cze nia o zamia rze zatrud nie nia
obco kra jo wca, które nastê p nie s¹ reje stro wane w powia to wym urzê dzie pracy. 
W okre sie naj wiê kszego nasi le nia reje stra cji (w lutym i w marcu) reje stro wa -
niem oœwia d czeñ zaj muje siê trzech pra co w ni ków Powia to wego Urzêdu Pracy 
w P³oñsku. Na przyk³ad w 2009 roku zare je stro wano tam oko³o 20 tysiêcy
oœwia d czeñ.

Nale¿y zwró ciæ uwagê, ¿e rol nicy stale siê oba wiaj¹, ¿e ukra i ñ scy pra co w -
nicy z jakie goœ powodu nie dojad¹ do nich na zbiory lub dojad¹ w nie wy sta r -
czaj¹cej licz bie, co spo wo duje, ¿e czêœæ lub ca³oœæ tru ska wek zgnije na polach. 
Aby tego unikn¹æ, rol nicy wysta wiaj¹ zna cz nie wiêksz¹ liczbê oœwia d czeñ ni¿ 
potrze buj¹ pra co w ni ków (od dwóch do trzech razy wiê cej). Dzieje siê to za
aktywn¹ namow¹ „kie ro w ców”, któ rzy „nad wy ¿ki” oœwia d czeñ odsprze daj¹
na Ukra i nie oso bom wybie raj¹cym siê do pracy w Pol sce. Dziêki temu tak¿e
rol nicy maj¹ wiêksz¹ pew noœæ, ¿e czêœæ tych pra co w ni ków do nich przy je dzie. 
W wyniku powszech no œci takiej pra ktyki nie jed no krot nie siê zda rza, ¿e u go -
spo da rzy poja wiaj¹ siê w koñcu osoby, które otrzyma³y wizy dziêki oœwia d -
cze niom innych pra co da w ców. Mo¿na domnie my waæ, ¿e na utrzy ma niu
takiego stanu rze czy zale¿y przede wszy stkim „kie ro w com”, któ rzy dziêki
pod trzy my wa niu nie pe w no œci gospo da rzy lub ich stra chu przed bra kiem pra -
co w ni ków mog¹ pro wa dziæ han del oœwia d cze niami.

Innym aspe ktem tego zja wi ska jest to, ¿e oœwia d cze nia s¹ wysta wiane
zawsze na maksy ma lny okres, dziêki czemu umo ¿ li wiaj¹ uzy ska nie wizy lega -
li zuj¹cej pobyt w Pol sce na 180 dni w ci¹gu roku. Pra wie wszy scy rol nicy,
mimo ¿e potrze buj¹ pra co w ni ków do pracy na nie wiê cej ni¿ 30 dni, wysta -
wiaj¹ oœwia d cze nia, dziêki któ rym mo¿na uzy skaæ wizy pozwa laj¹ce prze by -
waæ w Pol sce i pra co waæ przez sze œcio kro t nie d³u¿szy czas.

Oœwia d cze nia pod stem plo wane w Powia to wym Urzê dzie Pracy w P³oñsku
s¹ prze ka zy wane „kie ro wcy”, który zawozi je na Ukra inê i tam na ich pod sta -
wie przy szli pra co w nicy otrzy muj¹ wizy z pra wem do pracy na okres 180 dni
w ci¹gu roku. Czêœæ zebra nych info r ma cji wska zuje, ¿e „kie ro wcy” dziêki
swo jej wie dzy i umie jê t no œci postê po wa nia s¹ w sta nie uzy skaæ wizy nieco
szy b ciej ni¿ zwy kli petenci pol skich kon su la tów na Ukra i nie. Info r ma cje te
nale¿a³oby zwe ry fi ko waæ w toku dal szych badañ.

Co do samego dosta r cza nia pra co w ni ków, to w umó wio nym ter mi nie (tu¿
przed zbio rem tru ska wek) „kie ro wcy” przy wo¿¹ mikro bu sami pra co w ni ków
ukra i ñ skich bez po œred nio do gospo darstw, w któ rych bêd¹ pra co waæ przy
zbio rach. Zda niem rol ni ków, z któ rymi prze pro wa dzono roz mowy, pra co w -
nicy z Ukra iny p³ac¹ „kie ro w com” za „pe³n¹ us³ugê” (za³atwie nie for ma l no -
œci, zna le zie nie pra co da wcy, przy wóz nie mal z mie j sca zamie sz ka nia do
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mie j sca pracy) oko³o 150 z³otych (rol nicy poda wali kwoty od 100 do 170 z³o -
tych, ale ich wie dza – o czym bêdzie jesz cze mowa – na temat ich pra co w ni -
ków jest zni koma, nie mo¿na mieæ pe³nego zaufa nia do poda wa nych kwot).
„Kie ro wca” dora dza rów nie¿ pra co w ni kom, czy sta wki i warunki ofe ro wane
przez rol nika s¹ na odpo wied nim pozio mie. Info r ma cje poda wane przez pra -
co w ni ków ukra i ñ skich wska zuj¹ raczej na prze dzia³ 150–300 z³otych za samo
oœwia d cze nie.

Sytu a cja na rynku pracy przy zbio rach tru ska wek zmie nia siê ka¿ dego roku. 
W 2009 roku rol nicy – ze wzglêdu na du¿¹ poda¿ ukra i ñ skiej si³y robo czej
– nie musieli za poœred ni c two nic p³aciæ „kie ro w com”. Rela cjo no wali jed nak,
¿e w 2008 roku, gdy popyt na pra co w ni ków prze wy ¿sza³ poda¿, „kie ro wcy”
pobie rali op³aty rów nie¿ od pra co da w ców, które wynosi³y oko³o 400 z³otych
(w nie któ rych wypa d kach nawet do 1000 z³otych) od pra co w nika, ale – jak
mówili rol nicy – ci, któ rych przy musi³a gro Ÿba, ¿e nie bêd¹ w sta nie zebraæ
tru ska wek, decy do wali siê p³aciæ nawet wiê cej. Uprzy wile jo wana sytu a cja
pra co da w ców w 2009 roku, wed³ug ich oceny, wynika³a z dwóch czyn ni ków:
spra wnie j szego upo ra nia siê z for mal no œciami zwi¹zanymi z wype³nia niem
oœwia d czeñ (naby cie odpo wied niego kno w - how) oraz pogo r sze nia siê sytu a cji 
gospo da r czej na Ukra i nie i w innych kra jach doce lo wej migra cji zaro b ko wej
Ukra i ñ ców, co spo wo dowa³o, ¿e by³o wiê cej chê t nych do pracy w Pol sce.

Praca „kie ro wcy” opiera siê przede wszy stkim na zaufa niu. Pra co w ni kom
z Ukra iny „kie ro wca” musi zagwa ran to waæ, ¿e „za³atwi” im pracê za odpo -
wiedni¹ p³acê i w odpo wied nich warun kach, z kolei rol nicy musz¹ mieæ do niego
zaufa nie, ¿e dosta r czy odpo wiedni¹ liczbê osób zda t nych do ciê ¿ kiej pracy.

Czêœæ rol ni ków, z któ rymi prze pro wa dzono wywiady, zwraca³a uwagê, ¿e
pro po no wali pra co w ni kom z Ukra iny, ¿e zap³ac¹ im za prze jazd auto bu sem do 
War szawy oraz odbior¹ z dwo rca i zawioz¹ do sie bie samo cho dem. Ci jed nak
odma wiali i suge ro wali, aby wszy stkie sprawy uzgad niaæ z „kie rowc¹”.
Wynika to pra wdo podo b nie z nastê puj¹cych czyn ni ków: „kie ro wca” gwa ran -
tuje zna le zie nie zatrud nie nia tak¿e po zako ñ cze niu sezonu zbio rów tru ska wek
(na przyk³ad we wrze œ niu i w paŸ dzie r niku przy zbio rze jab³ek w rejo nie
Gró jca) oraz zmianê pracy, jeœli warunki u danego rol nika nie by³yby odpo -
wied nie. „Kie ro wca” jest wêz³em w sieci migra cy j nej, z któ rym pra cow ni -
kowi sezo no wemu dobrze byæ zwi¹zanym zarówno ze wzglêdu na
bez pie cze ñ stwo uni k niê cia sytu a cji, w jakiej by³by zdany tylko na ³askê jed -
nego pol skiego pra co da wcy, jak i ze wzglêdu na mo¿ li woœæ zna le zie nia kole j -
nego krót koter mino wego zatrud nie nia53.
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Ponie wa¿ w gmi nach, w któ rych inten sy w nie upra wia siê tru ska wki, s¹
odno to wy wane ma³¿eñ stwa mie szane (na przyk³ad w gmi nie Cze r wiñsk nad
Wis³¹ ma³¿eñ stwa pol sko-u krai ñ skie sta nowi¹ oko³o 10% wszy stkich zawie -
ra nych zwi¹zków ma³¿eñ skich w roku), ma³¿onki (wiê kszoœæ tych ma³¿eñstw
jest zawie ra nych miê dzy Pola kiem a Ukra ink¹) z Ukra iny tworz¹ rów nie¿
wa¿ny ele ment sieci migra cy j nej i s¹ pomo cne przy zna le zie niu przez rol ni -
ków kon ta któw czy to do „kie ro w ców”, czy to do pra co w ni ków pochodz¹cych 
z tych samych co one miej s co wo œci.

Po przy je Ÿ dzie pra co w ni ków z Ukra iny nale¿y dope³niæ kole j nych for ma l -
no œci. Po pie r wsze, jeœli s¹ wœród nich osoby, dla któ rych zaœwia d cze nie
wystawi³ ktoœ inny ni¿ dany gospo darz, konie czne jest wysta wie nie dla nich
pono w nego oœwia d cze nia i zare je stro wa nie go w powia to wym urzê dzie pracy. 
Po dru gie, rol nicy doko nuj¹ w urzê dzie gminy mel dunku swo ich pra co w ni -
ków. Na przyk³ad w Urzê dzie Gminy w Cze r wi ñ sku nad Wis³¹ jest wywie -
szona du¿a kar tka z info r macj¹, gdzie odbywa siê mel do wa nie cudzo zie m ców. 
W okre sie pocz¹tku zbio rów tru ska wek mel do wa nie pra co w ni ków ukra i ñ -
skich jest czyn no œci¹, która bar dzo anga ¿uje pra co w ni ków urzêdu.

W wiê kszo œci wypa d ków z pra cow ni kami ukra i ñ skimi nie s¹ pod pi sy wane
¿adne umowy. Jeden z bada nych pra co da w ców stwier dzi³ nawet, ¿e – w jego
opi nii – nie jest to wyma gane. Gdy jed nak pra co da wcy decy duj¹ siê pod pi sy -
waæ umowy, wów czas s¹ to zazwy czaj umo wy-z le ce nia opie waj¹ce na bar dzo
niskie kwoty lub umowy o dzie³o. Zde cy do wana wiê kszoœæ zaro bku nie jest
jed nak reje stro wana. W sytu a cji pracy podej mo wa nej na kró tki okres przez
obco kra jo wca to na nim ci¹¿y obowi¹zek roz li cze nia siê z urzê dem skar bo -
wym, co – jak wska zuj¹ prze pro wa dzone przez nas wywiady – nie jest dotrzy -
my wane.

Po zako ñ cze niu pracy, przed wyja z dem Ukra i ñ ców, rol nicy, jak wynika
z rela cji pra co w ni ków urzê dów gmin, wyme l do wuj¹ przy je z d nych. Jak
twierdz¹, poœwia d cze nie o wyme l do wa niu jest wyma gane na gra nicy przy
wyje Ÿ dzie i przy zame l do wa niu u nastê p nych pra co da w ców.

W tra kcie zbio rów zda rzaj¹ siê spo ra dy czne kon trole Stra¿y Gra ni cz nej
i Poli cji. Stra¿ Gra ni czna spra w dza, czy Ukra i ñcy maj¹ wizy zez wa laj¹ce na
pod jê cie pracy, z kolei Poli cja kon tro luje, czy s¹ zamel do wani. ¯aden z rol ni -
ków, z któ rymi prze pro wa dzono wywiady, nie doœwia d czy³ oso bi œcie takiej
kon troli, ale wielu wspo mina³o, ¿e o nich s³yszeli, ¿e wiedz¹, ¿e siê zda rzaj¹,
a Poli cja i Stra¿ Gra ni czna „jeŸ dzi po gmi nie”.

Rola Ukra i ñ ców w mie j s co wej gospo da rce

Bez Ukra i ñ ców plan ta cje tru ska wek na Mazo wszu nie mia³yby racji bytu.
W powszech nym mnie ma niu – praca przy zbio rze tru ska wek jest bar dzo ciê¿ ka.
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Ponie wa¿ roœliny s¹ niskie, zbiór jest pro wa dzony nie mal ca³y czas na kola -
nach, w nie wy god nej pozy cji i czê sto przy upa l nej pogo dzie. Pro wa dze nie
zbioru w cza sie inten syw nego deszczu jest nie mo ¿ liwe. Czê sto s¹ robione
prze rwy od 12.00 do 14.00, gdy jest du¿y upa³ („gor¹czki”). Pra co w nicy nie
maj¹ jed nak usta lo nych godzin pracy, gdy¿ dostaj¹ wyna gro dze nie od zebra -
nych ³ubia nek. Jak rela cjo no wali pra co da wcy, wiê kszoœæ pra co w ni ków pra -
cuje przez d³u¿sz¹ czêœæ dnia, czêœæ osób pro wa dzi zbiór nieco kró cej.
Nie mniej jed nak praca ta zazwy czaj zaczyna siê wcze s nym ran kiem i, z prze r -
wami na posi³ki oraz w naj wiê kszy upa³, trwa do wie czora. Zazwy czaj pra-
cow nicy z Ukra iny pra cuj¹ po dzie siêæ lub wiê cej godzin.

Ponie wa¿ czas zbioru tru ska wek jest kró tki, w wiê kszo œci wypa d ków s¹ one 
zbie rane tylko przy sprzy jaj¹cej pogo dzie. Pra co w ni kom rów nie¿ zale¿y na
mo¿ li wie naj bar dziej inten sy w nym wyko rzy sta niu czasu pobytu w Pol sce.
Bar dzo czê sto zda rza siê wiêc tak, ¿e pra co w nicy ukra i ñ scy pra cuj¹ sie dem dni 
w tygo dniu bez dnia odpo czynku – nale¿y pamiê taæ, ¿e zbiór trwa do czte rech
tygo dni.

Czêœæ bada nych rol ni ków mówi³a o mniej inten sy w nej pracy lub w ogóle
o dniu odpo czynku w nie dzielê. W jed nym wypa dku wspo mniano, ¿e ukra i ñ -
scy pra co w nicy nie pra co wali w dzieñ, w który przy pada³y, wed³ug kalen da -
rza julia ñ skiego, Zie lone Œwi¹tki.

W 2009 roku sta wka za pracê pra co w ni ków ukra i ñ skich wynosi³a 80 gro szy 
za ³ubiankê zebra nych tru ska wek. £ubianka mie œci 2 kilo gramy owo ców. Zda -
niem rol ni ków, spra wny zbie racz jest w sta nie dzien nie zape³niæ do 150 ³ubia-
 nek, co ozna cza dzienny zaro bek na pozio mie 120 z³otych. Nie wszy scy pra -
co w nicy s¹ jed nak w sta nie zebraæ tak¹ iloœæ owo ców i czêœæ zape³nia tylko
kil ka dziesi¹t ³ubia nek dzien nie. Ponadto pra co w nicy maj¹ zape w nione od pra -
co da w ców pro du kty ¿yw no œciowe, z któ rych sami przy go to wuj¹ sobie
posi³ki, u¿y waj¹c kuchni w domach pra co da w ców lub spe cja l nie zaaran ¿o wa -
nych kuchni let nich. Od pra co da w ców otrzy muj¹ rów nie¿ „wyspa nie” (okre -
œle nie u¿yte przez jed nego z respon den tów), czyli mie j sce do spa nia
z dostê pem do ustêpu i ³azienki. Robo t nicy z Ukra iny s¹ zazwy czaj loko wani
w bocz nych budyn kach w gospo da r stwach, które czê sto mia³y kie dyœ inne
zasto so wa nie. Wielu rol ni ków, zw³asz cza maj¹cych wiê kszy area³ pod uprawê 
tru ska wek, zbu dowa³o spe cja lne pomie sz cze nia dla pra co w ni ków. Maj¹ one
skro mny stan dard, ponie wa¿ s¹ czê œci¹ nie for mal nego kon tra ktu miê dzy rol -
ni kami a pra cow ni kami krót koter mino wymi, ci pie r wsi musz¹ pil no waæ, ¿eby
spe³nia³y ocze ki wa nia tych dru gich.

O ile w 2009 roku rol nicy musieli zape w niæ ukra i ñ skim pra co w ni kom te
same warunki „socja lne”, czyli wy¿y wie nie i „wyspa nie”, jakie ofe ro wali
w 2008 roku, o tyle zmala³a sta wka p³acona za zebran¹ ³ubiankê tru ska wek
– w 2008 roku wynosi³a ona 1,20 z³otego (spa dek o jedn¹ trzeci¹). Rol nicy
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pod kre œlali jed nak w wywia dach, ¿e nie jest prawd¹, ¿e 40 gro szy ró¿ nicy na
³ubiance sta³o siê ich doda t ko wym docho dem, gdy¿ w 2009 roku ceny skupu
tru ska wek by³y rów nie¿ ni¿ sze ni¿ w 2008 roku.

Pol scy rol nicy na bada nym tere nie spo ra dy cz nie zatrud niaj¹ do zbioru tru -
ska wek pol skich pra co w ni ków. Zazwy czaj, jak wynika z wywia dów, jest to
raczej forma odpra co wa nia d³ugów przez s¹sia dów lub s¹ to innego typu nie -
for ma lne umowy, w ramach któ rych praca jest œwia d czona naj wy ¿ej kilka dni.
Sta wka dla pol skich robo t ni ków jest nieco wy¿sza, nie otrzy muj¹ oni jed nak
wy¿y wie nia i nie maj¹ zagwa ranto wa nego mie j sca zamie sz ka nia. Nie mo¿na
wiêc powie dzieæ, ¿e Ukra i ñcy kon ku ruj¹ z Pola kami cen¹ – oni po pro stu
sta nowi¹ jedyn¹ dostêpn¹ si³ê robocz¹.

To, co w oczach w³aœci cieli upraw tru ska wek jest naj bar dziej isto tne, to
fakt, ¿e Ukra i ñcy s¹ gotowi podj¹æ siê tej pracy. W tra kcie pro wa dzo nych
badañ nie jed no krot nie spo ty ka li œmy siê z opi sem doœwia d czeñ z pra cow ni -
kami pol skimi, któ rych pró bo wano wynaj mo waæ do zbioru tru ska wek – po
wyp³acie dniówki nie sta wiali siê ju¿ oni do pracy, gdy¿ na przyk³ad wysta r -
cza³a im ona do zaspo ko je nia chwi lo wej potrzeby kon su m pcji alko holu.

Rol nicy nie szczê dzili tak¿e s³ów kry tyki pod adre sem pra co w ni ków
z Ukra iny. Przede wszy stkim ich ¿ale by³y zwi¹zane z nie pe w no œci¹ co do
przy ja zdu pra co w ni ków i konie cz no œci¹ zabez pie cza nia siê wysta wia niem
du¿ej liczby oœwia d czeñ o zamia rze zatrud nie nia.

Pro ble mem dla rol ni ków jest tak¿e to, ¿e nie jed no krot nie siê zda rza, ¿e do
zbio rów przy je ¿ d¿aj¹ osoby, które nigdy wcze œ niej nie wyko nywa³y tej pracy. 
O ile przy ucze nie nie jest ¿ad nym pro ble mem i trwa kilka minut, o tyle czê sto
podo bno siê oka zuje, ¿e osoby te nie zdawa³y sobie sprawy z tego, jak ciê ¿ka
jest praca zbie ra cza, i po kilku dniach z niej rezy g nuj¹.

Nie któ rzy rol nicy przy zna wali, ¿e w przesz³oœci pra co w nicy przy je ¿ d¿a -
j¹cy z Ukra iny byli bar dziej nasta wieni na inten sywn¹ pracê i zaro bie nie wiê k -
szych pie niê dzy. Obe c nie, ich zda niem, „wybrzy dzaj¹ co do ofe ro wa nych im
warun ków socja l nych”. Pra co da wcy nie zg³aszali k³opo tów z dys cy p lin¹
pracy, ale twier dzili, ¿e nie wszy scy ukra i ñ scy pra co w nicy s¹ tak pra co wici,
jak tego by od nich ocze ki wali, i robi¹ sobie d³ugie prze rwy dla odpo czynku.

Pol scy pra co da wcy pozy ty w nie, ale bez entu zja zmu, oce niaj¹ regu la cje
dotycz¹ce zatrud nie nia pra co w ni ków krót koter mi no wych. Pro ce dury reje stra -
cji oœwia d cze nia i mel dunku przyby³ych pra co w ni ków nie s¹ dla nich k³opo t -
liwe. Pod sta wo wym pro ble mem jest nie pe w noœæ, czy osoby, któ rym
wysta wiono oœwia d cze nia, rze czy wi œcie siê u nich zjawi¹ do pracy. Warto
przy tym pamiê taæ, ¿e mówi¹c o pro ce du rach zatrud nia nia pra co w ni ków
z Ukra iny, odno sili siê oni tylko do reje stra cji oœwia d czeñ, ewen tu a l nie mel -
dun ków, nie zaœ do innych regu la cji dotycz¹cych zatrud nia nia pra co w ni ków
sezo no wych. Kwe stie reje stra cji w Zak³adzie Ube z pie czeñ Spo³ecz nych
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i urzê dzie skar bo wym, wyko na nia badañ leka r skich, odby cia szko leñ BHP,
zdo by cia ate stów BHP, doku men ta cji pra co w ni czej, urlo pów czy innych
spraw zwi¹zanych z zatrud nie niem w ogóle by³y obce roz mów com – naj czê -
œciej nie podej mo wali oni próby for ma l nego nawi¹zywa nia sto sunku pracy
z zatrud nia nymi obco kra jow cami. To samo doty czy zreszt¹ tak¿e oby wa teli
pol skich zatrud nia nych przez nich do ró¿ nych prac w gospo da r stwie.

Wie dza pra co da w ców o Ukra i ñ cach

Wie dza rol ni ków z powiatu p³oñskiego na temat ich ukra i ñ skich pra co w ni -
ków by³a zaska kuj¹co skro mna. Wiê kszoœæ z nich zna³a tylko ich imiona.
Mimo ¿e przy wype³nia niu oœwia d czeñ musieli z kse ro ko pii pasz po r tów prze -
pi saæ ich dane, takie jak nazwi sko czy mie j sce zamie sz ka nia, rol nicy zazwy -
czaj nie pamiê tali tych info r ma cji. Widaæ, ¿e Ukra i ñcy inte re suj¹ ich przede
wszy stkim jako si³a robo cza i pra co da wcy nie wchodz¹ z nimi w bli skie kon-
takty (oczy wi œcie na pewno wyj¹tkiem s¹ ci, któ rzy decy duj¹ siê na zwi¹zki
ma³¿eñ skie). Pra co da wcy pytani o szczegó³owe info r ma cje na temat pra co w -
ni ków zazwy czaj wymie niali ich cechy, które s¹ wido czne i do pozna nia któ -
rych nie jest potrze bna roz mowa, czyli p³eæ i okre œlony z gru b sza wiek.
Z wypo wie dzi rol ni ków wynika, ¿e s¹ to osoby ró¿ nej p³ci, z prze wag¹ kobiet
w wieku od dwu dzie stu do czter dzie stu lat. Pra co da wcy nie byli w sta nie
wska zaæ, z jakiego regionu Ukra iny pochodz¹ ich pra co w nicy – z innych
Ÿróde³ wia domo, ¿e przy je ¿ d¿aj¹ oni przede wszy stkim z zachod niej Ukra iny.

Pra co da wcy infor mo wali rów nie¿, ¿e czêœæ ich pra co w ni ków pocho dzi
z miast, czêœæ zaœ ze wsi (grupa ta  podo bno inte re suje siê tech ni kami rol ni -
czymi sto so wa nymi w upra wach w Pol sce i stara siê tak pla no waæ swoje wy-
jazdy do Pol ski, aby móc ucze st ni czyæ rów nie¿ w ¿ni wach na Ukra i nie). Jeden 
z rol ni ków poda³, ¿e w gru pie zbie ra czy zatru d nio nych u niego by³a nauczy -
cie lka, która sko rzy sta³a z tego, ¿e na Ukra i nie ju¿ w cze r wcu s¹ waka cje szkol -
ne, i mog³a przy je chaæ do krót koter mi no wej pracy w Pol sce.

Ponie wa¿ praca przy zbio rze tru ska wek trwa wiêksz¹ czêœæ dnia i jest bar -
dzo wycze r puj¹ca, pra co w nicy z Ukra iny – zda niem rol ni ków – po jej wyko -
na niu maj¹ si³ê tylko siê umyæ, zjeœæ, chwilê poroz ma wiaæ i pójœæ spaæ.
Wypa dki nadu ¿y wa nia alko holu czy kon fli któw zda rzaj¹ siê spo ra dy cz nie,
choæ respon denci poda wali takie przyk³ady z w³asnego doœwia d cze nia.

Ukraiñscy pra co w nicy sta raj¹ siê zaosz czê dziæ jak naj wiê cej pie niê dzy
i wyko rzy staæ czas przede wszy stkim na pracê, pra wie w ogóle nie prze mie sz -
czaj¹ siê wiêc poza gospo da r stwo, w któ rym pra cuj¹. Prze by waj¹ zazwy czaj
w gro nie osób pra cuj¹cych u jed nego rol nika – ponie wa¿ zazwy czaj przy je chali
wcze œ niej z jed nym „kie rowc¹”, czê sto pochodz¹ z tej samej oko licy na Ukra-
inie i nie jed no krot nie znali siê wcze œ niej. Rol nicy poda wali przyk³ady
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ma³¿eñstw czy innych cz³onków rodziny przy by waj¹cych wspó l nie do pracy
u nich. Pra co da wcy infor mo wali, ¿e spo ra dy cz nie pra co w nicy z Ukra iny odwie -
dzaj¹ Ukra i ñ ców pra cuj¹cych w innych gospo da r stwach. Jest to czê sto doœæ
k³opo t liwe, gdy¿ stru ktura prze strzenna wsi w po³udnio wej czê œci powiatu
p³oñskiego cha ra kte ryzuje siê du¿ymi odleg³oœciami miê dzy poszcze gól nymi
gospo dar stwami zna j duj¹cymi siê for ma l nie w gra ni cach jed nej wsi.

Pra co w nicy z Ukra iny bar dzo rza dko utrzy muj¹ kon ta kty z polsk¹ lud no -
œci¹. Ich rela cje z insty tu cjami s¹ ogra ni czone do nie zbêd nego mini mum (zwy -
kle s¹ to spo ra dy czne kon trole Poli cji lub Stra¿y Gra ni cz nej). Nie musz¹ oni
byæ obe cni przy zame l do wa niu w urzê dzie gminy. Czêœæ rol ni ków poin for -
mowa³a, ¿e ukra i ñ scy pra co w nicy uczê sz czaj¹ z nimi w nie dziele na mszê,
czyni tak jed nak mnie j szoœæ z nich.

Zda niem pol skich roz mów ców, pra co w nicy ukra i ñ scy nie musz¹ nawet uda -
waæ siê do skle pów, gdy¿ wy¿y wie nie jest im zape w niane przez pra co da w ców.
Do wiê kszo œci gospo darstw doje ¿ d¿aj¹ rów nie¿ sklepy obwo Ÿne, w któ rych
mog¹ siê zaopa try waæ ukra i ñ scy pra co w nicy. Rol nicy na ¿ycze nie Ukra i ñ ców
robi¹ im zakupy przy oka zji wyja z dów do wiê kszych miej s co wo œci.

Pra co w nicy z Ukra iny maj¹ na ogó³ wyku pione ube z pie cze nie zdro wo tne
(tury sty czne). Pra co da wcy opi sy wali sytu a cje, gdy w wypa dku nag³ego
zacho ro wa nia odwo zili ich do oœro d ków zdro wia, gdzie na pod sta wie tych
ube z pie czeñ Ukra i ñcy otrzy my wali pomoc, stwier dzali jed nak, ¿e mniej
k³opo t liwe by³o uda nie siê do leka rza pry wa t nie.

Jeden z rol ni ków powie dzia³, ¿e jego pra co w nicy w jedn¹ z nie dziel odbyli z nim
krótk¹ wycie czkê i zwie dzili zna j duj¹ce siê w Cze r wi ñ sku nad Wis³¹ zaby tki.

Wnio ski

Pozo staj¹c przede wszy stkim kra jem pocho dze nia migran tów, Pol ska jest
tak¿e pañ stwem doce lo wym migra cji. Mimo to ofi cja lna poli tyka dopiero nie -
da wno zaczê³a siê przy sto so wy waæ do nowych rea liów: pañ stwowe pro gramy
inte gra cy jne s¹ ogra ni czone tylko do ucho dŸ ców i osób, któ rym udzie lono
pomocy uzupe³niaj¹cej, nie wdro ¿ono ¿ad nych mecha ni z mów syste mo wych
maj¹cych na celu przyci¹ganie zagra ni cz nych pra co w ni ków, ist nieje nie wiele
prze pi sów, które u³atwia³yby dostêp obco kra jo w ców do us³ug pub li cz nych.
W wyniku takiego stanu rze czy wiê kszoœæ obco kra jo w ców musi pole gaæ na
indy widu a l nych stra te giach inte gra cji.

Obe cne rozwi¹zania wci¹¿ wska zuj¹, ¿e kwe stia imi gran tów w Pol sce jest
zagad nie niem doœæ nowym. Niska œwia do moœæ pro blemu doty czy nie tylko
spo³ecze ñ stwa, ale tak¿e osób maj¹cych do czy nie nia z imi gran tami. Dla tego
konie czne jest usta no wie nie spó j nej poli tyki pañ stwo wej w zakre sie imi gra cji, 
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zw³asz cza w ure gu lo wa niu dostêpu do rynku pracy, aby móg³ on odpo wia daæ
na nie do bory pra co w ni ków o okre œlo nych kwa li fi ka cjach. Po³o¿y³oby to kres
pra kty kom sto so wa nym w osta t nich kilku latach, kiedy pañ stwo chroni³o
rynek pracy, pod czas gdy libe ra lna poli tyka wizowa pozwala³a migran tom na
wje ¿ d¿a nie do kraju i podej mo wa nie nie le ga l nej pracy. Nie da wne otwa r cie
rynku pracy dla obco kra jo w ców z Ukra iny, Rosji, Bia³orusi, Mo³dawii i Gru -
zji oraz zno weli zo wa nie ustawy o pro mo cji zatrud nie nia i insty tu cjach rynku
pracy wska zuj¹ na istotn¹ zmianê podej œcia, przy naj mniej jeœli cho dzi
o zatrud nie nie oby wa teli wiê kszo œci pañstw trze cich zain tere so wa nych przy -
ja z dem do Pol ski. Nadal mo¿na jed nak postu lo waæ u³atwie nia w zatrud nia niu
wykwa lifi ko wa nych pra co w ni ków, a zapo trze bo wa nie na niewy kwali fiko wa -
nych pra co w ni ków powinno byæ uznane za pro blem wiê kszej wagi.

Z dru giej strony, mimo poprawy sytu a cji gospo da r czej, Pol ska nadal jest
sto sun kowo ma³o atra kcy j nym kra jem dla imi gran tów – wci¹¿ sta nowi przede
wszy stkim pañ stwo emi gra cji, nie zaœ imi gra cji. Sytu a cja nie ulega wiê kszym
zmia nom i nic nie wska zuje na to, ¿eby Pol ska sta³a przed per spe ktyw¹ wiê -
kszej fali imi gran tów. Wprost prze ciw nie – coraz wiê cej Ukra i ñ ców, któ rzy
doty ch czas pra co wali w Pol sce, decy duje siê na pracê w Rosji czy Kaza ch sta -
nie. Coraz ostrze j szy re¿im wizowy i czê œciowe otwa r cie ryn ków pracy dla
Ukra i ñ ców w nie któ rych pañ stwach Unii Euro pe j skiej (na przyk³ad W³ochy,
Portu ga lia, Cze chy) spo wo dowa³o, ¿e w osta t nich latach liczba Ukra i ñ ców
obe cnych na pol skim rynku pracy wyra Ÿ nie zmala³a (brak dok³adnych danych
na temat tego zja wi ska, ale potwier dzaj¹ to obse r wa cje œro do wisk ukra i ñ skich
imi gran tów i wywiady z cz³onkami ukra i ñ skiej dia spory w Pol sce). Nie
wydaje siê wiêc, ¿eby pla no wane u³atwie nia w podej mo wa niu pracy sezo no -
wej w wybra nych sekto rach wyra Ÿ nie zmieni³y tê sytu a cjê.

Nale¿y przy tym pod kre œliæ, ¿e gwa³towne zmiany wielu euro pe j skich
gospo da rek zwi¹zane z kry zy sem powo duj¹, ¿e trudno przed sta wiaæ rze te lne
per spe ktywy dal szego roz woju pro ce sów migra cy j nych. Mocny spa dek pro -
du ktu krajo wego brutto na Ukra i nie i w nie któ rych kra jach doce lo wej migra cji 
Ukra i ñ ców (na przyk³ad w Hisz pa nii) mo¿e, choæ nie musi, sku t ko waæ wzro -
stem atra kcy j no œci pol skiego rynku pracy dla tam te j szych pra co w ni ków.

Tym cza sem na tle pro ble mów i nie do god no œci, jakich doœwia d czaj¹ obco -
kra jo wcy pragn¹cy podj¹æ pracê w Pol sce, wyró ¿ niaj¹ siê kwe stie zwi¹zane ze 
zna le zie niem lega l nego zatrud nie nia. W czê œci zape wne wyni kaj¹ one z nie -
zro zu mie nia regu la cji, które obowi¹zuj¹ przy uzy ski wa niu takiego zatrud nie -
nia. Jest to w du¿ej mie rze wynik nie ja s no œci obowi¹zuj¹cych prze pi sów
i spo rej dowol no œci ich inter pre ta cji przez ró¿ne urzêdy. Trzeba pod kre œliæ, ¿e
pod jêto dzia³ania s³u¿¹ce u³atwie niu lega l nego zatrud nie nia, wpro wa dzaj¹c
mo¿ li woœæ zatrud nie nia krót koter mino wego bez zez wo le nia dla oby wa teli
pañstw s¹sied nich i upra sz czaj¹c pro ce durê udzie la nia zez wo le nia na pracê.
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Wiê kszoœæ Ukra i ñ ców pra cuj¹cych w Pol sce nie wydaje siê zain tere so wana 
mo¿ li wo œci¹ lega l nej pracy, nawet gdyby mieli tak¹ mo¿ li woœæ. Wynika to
miê dzy innymi ze spe cy fiki prac krót koter mi no wych w rol ni c twie, budo w ni c -
twie czy w gospo da r stwie domo wym. Pra cuj¹c w sza rej stre fie, s¹ bowiem ela -
sty czni i kon ku ren cyjni, mog¹ rów nie¿ zmie niaæ pra co da w ców lub pra co waæ
dla kilku jed no cze œ nie, jak w bran¿y pomocy domo wych czy opie ku nek. Poza
oczy wi stymi korzy œciami wyni kaj¹cymi z pracy nie le ga l nej (ela sty cz noœæ,
wy¿sze zaro bki), ten typ zatrud nie nia wi¹¿e siê tak¿e z pew nymi zagro ¿e -
niami. Szu kaj¹c pracy w sza rej stre fie, imi granci korzy staj¹ czê sto z nie fo r mal -
nych tar gów pracy fun kcjo nuj¹cych w wiê kszych aglo me ra cjach, na przyk³ad
w Zie lonce czy pod wa r sza wskim Pia se cz nie, albo z kon ta któw z innymi imi -
gran tami lub Pola kami wyko nuj¹cymi podo bne prace. Obse r wa cje wska zuj¹
tak¿e, ¿e pra co w nicy z Ukra iny zatrud nieni krót kote rmi nowo sto suj¹ rów nie¿
stra te giê pod pi sy wa nia zani ¿o nych umów - z le ceñ i przy j mo wa nia ofi cja l nie
tylko ma³ej czê œci docho dów. Takie podej œcie, z jed nej strony, zape w nia im
pod sta wowe ube z pie cze nie zdro wo tne, z dru giej zaœ strony daje „papier”,
który mo¿na poka zaæ na gra nicy, aby udo ku men to waæ swoj¹ legaln¹ pracê
w Pol sce.

Jak wynika z doty ch czas pro wa dzo nych badañ, warunki, w któ rych mie sz -
kaj¹ i pra cuj¹ cudzo zie mcy zatrud nieni w sza rej stre fie, s¹ na ogó³ podo bne lub 
iden ty czne z tymi, w jakich mie sz kaj¹ i pra cuj¹ Polacy przy je ¿ d¿aj¹cy do
pracy w mie œcie z obsza rów wie j skich, czê sto pery fe ry j nych. Nie rza dko
mo¿na tak¿e spo t kaæ siê z sytu acj¹, kiedy osoby zatrud niane w rol ni c twie lub
jako pomoc domowa mie sz kaj¹ razem z pra coda w cami.

Pra co w nicy ukra i ñ scy, któ rzy z cza sem ucz¹ siê jêzyka pol skiego i fun kcjo -
no wa nia na krajo wym rynku pracy, radz¹ sobie w Pol sce sto sun kowo dobrze:
maj¹ sta³e zle ce nia, mie j sce zamie sz ka nia, s¹ dostê pni pod pol skimi nume rami 
tele fo nów. Nagmin nym spo so bem szu ka nia pracy jest korzy sta nie z dobrze
roz wi niê tej sieci kon ta któw migra cy j nych i zatrud nie nie u pole co nego pra co -
da wcy. Pra co da wcy zg³aszaj¹ zapo trze bo wa nie na pra co w ni ków u odpo wied -
nich osób, g³ównie Ukra i ñ ców od d³u¿szego czasu ¿yj¹cych w Pol sce. Bar dzo
czê sto do danego pra co da wcy przy je ¿ d¿aj¹ co roku te same osoby. Ze wzglêdu 
na bar dzo rza d kie kon trole lega l no œci zatrud nie nia za strony pañ stwa nie mu -
sz¹ na ogó³ oba wiaæ siê kon se k wen cji w for mie depo rta cji czy kar finan so wych.

Ukra i ñ scy przy by sze spo ty kaj¹ siê w Pol sce z pew nymi for mami dys kry mi -
na cji, nawet jeœli s¹ to tylko poje dyn cze wypa dki. Bez po œred nie formy nie -
rów nego tra kto wa nia (na przyk³ad zacho wa nie s³u¿b mie j skich) zda rzaj¹ siê
sto sun kowo rza dko. Jako dys kry mi nuj¹ca jest tra kto wana przez czêœæ pra -
cuj¹cych w Pol sce Ukra i ñ ców ich sytu a cja na rynku pracy. Ogra ni czony
dostêp do zatrud nie nia w ramach skom pli ko wa nej i d³ugo trwa³ej pro ce dury
jest pro ble mem sta³ym, wyni kaj¹cym z prze pi sów chroni¹cych rynek pracy.
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