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Studium przypadku 

 

Niniejsze studium przypadku dotyczy dużej firmy budowlanej z siedzibą w Polsce, będącej częścią dużej 

międzynarodowej firmy. Jest to firma o zasięgu globalnym posiadająca uzwiązkowioną siłę roboczą. 

Firma posiada duże doświadczenie w delegowaniu pracowników w branży budowlanej w ramach 

usług oferowanych za granicą, często przez inne oddziały korporacyjne tej firmy. Zwykle unika używania 

agencji zatrudnienia tymczasowego, dzięki czemu może bezpośrednio nadzorować gwarantowanie jakości 

wykonywanej pracy. Zagraniczne oddziały mają pewność co do umiejętności pracowników delegowanych 

i nie muszą potwierdzać ich umiejętności. 

Według firmy uzyskanie kontraktu za granicą i delegowanie pracowników na znane rynki zagraniczne 

pozwala na większą stabilność (zwłaszcza w okresach spowolnienia gospodarczego w Polsce) oraz na 

utrzymanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Uważają też, że praca specjalistów zatrudnionych w 

firmie za granicą umożliwia im zdobycie dodatkowych umiejętności, a także jest formą „uczenia się przez 

całe życie”. 

Firma podkreśla, że pracownicy są bardzo zainteresowani delegowaniem ze względu na wyższe zarobki 

uzyskane podczas pracy za granicą, mimo że często formalnie nie pracują za granicą na stanowiskach, 

które w pełni odpowiadają ich umiejętnościom i kwalifikacjom. Przeciętny wiek pracowników 

delegowanych to około 35-40 lat. 

Delegowani są również młodzi pracownicy z mniejszym stażem pracy, ale ich praca podczas 

oddelegowania jest ściśle monitorowana. Dla firmy doświadczenie za granicą to także forma inwestycji w 

doskonalenie umiejętności. 

Wszyscy delegowani pracownicy są przeszkoleni nie tylko w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ale 

także, jeśli to możliwe, w dziedzinie przepisów budowlanych i przepisów prawa pracy obowiązujących w 

kraju goszczącym. 

Cyfryzacja budownictwa nie jest postrzegana jako ani przeszkoda w delegowaniu ani szansa na 

zwiększenie mobilności siły roboczej. Z reguły pracownicy delegowani są do wykonywania pracy na 

stanowiskach niewymagających wysokich umiejętności cyfrowych. W przypadku realizacji kontraktów 

kompleksowych firma posiada własny wyspecjalizowany personel, który można oddelegować. Możliwe 

jednak, że wraz z wprowadzeniem nowych technologii wymagających zaawansowanych umiejętności 

cyfrowych od pracowników budowlanych (EQF 3-4), dodatkowe szkolenia będą konieczne. 

Generalnie delegowanie to „model biznesowy” i firmy z krajów goszczących nie są zainteresowane 

szkoleniem pracowników firm wysyłających, co podniosłoby koszty prac. Zdarza się jednak, że 

firma przyjmująca może przejąć delegowanych pracowników po oddelegowaniu (a czasami w okresie 

oddelegowania), oraz włączyć ich do działań w zakresie szkolenia zawodowego. Na ogół nie odbywa się to 

ze względu na koszty. 

Wśród zidentyfikowanych problemów firma podkreśla potrzebę szkoleń językowych, w tym dotyczących 

języka technicznego używanego w branży. Takie szkolenia powinny organizować wyspecjalizowane firmy. 

Jednak oferta jest obecnie bardzo skromna. 
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Warto wspomnieć, że firma korzysta z zagranicznych pracowników na polskim rynku pracy. Ci pracownicy 

(głównie narodowości ukraińskiej, w mniejszym stopniu z Białorusi, Chorwacji, Serbii, 

Pakistanu) są zatrudnieni na podstawie polskiego ustawodawstwa, a nie poprzez delegowanie. Firma 

preferuje bezpośrednie zatrudnianie od pracy tymczasowej, choć w przypadku szczytów zapotrzebowania 

czasami korzysta z tej metody – zazwyczaj dla pracowników o niższych kwalifikacjach. Dla wielu 

zagranicznych pracowników jest to droga do bezpośredniego zatrudnienia oraz dostępu do dalszych 

możliwości oferowanych przez firmę w celu podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętności. 

Podwykonawcy korzystają z pracowników migrujących na znacznie większą skalę. Ich najczęstsze zawody 

to: zbrojarz, murarz, malarz, stolarz, tynkarz, posadzkarz, dekarz. 

Respondent - pracownik z Działu HR zwraca uwagę na fakt, że ci pracownicy: często nie mają 

wystarczającej wiedzy: nie mówią po polsku (co utrudnia komunikację), nie znają nowych technologii i 

mają ograniczoną wiedzę na temat BHP. Dla właściwego rozpoczęcia prac, wchodzą w skład zespołów, w 

których przeważają polscy doświadczeni pracownicy (70% robotnicy polscy, 30% robotników 

migrujących), na czele z brygadzistą mówiącym w ich ojczystym języku. 

Firma nie posiada procedury wzajemnego uznawania kwalifikacji migrantów i oddelegowanych 

pracowników we współpracy z  partnerami zagranicznymi (tylko dla specjalistów z tej samej grupy istnieje 

taka możliwość). 

 

Dział szkoleniowy firmy odpowiada za sprawdzanie umiejętności pracowników zagranicznych z krajów 

trzecich. Nie dotyczy to jednak pracowników delegowanych sporadycznie do pracy w firmie (są to 

zazwyczaj wysoko wykwalifikowani pracownicy i operatorzy urządzeń/maszyn). 

 

 

 

  

 

Ten raport powstał dla projektu YES, który otrzymał dofinansowanie w ramach naboru wniosków 
VP/2019/008 DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej. 
Wyrażone opinie odzwierciedlają jedynie pogląd autorów. 
Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji 
zawartych w raporcie. 
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Więcej informacji o projekcie YES: www.yesproject.net 

http://www.yesproject.net/

