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Polska jest krajem delgującym największą liczbę pracowników w Unii Europejskiej w oparciu o dyrektywę 

o delegowaniu pracowników. Jest jednocześnie krajem, z którego delgowana jest bardzo duża grupa 

pracowników budownictwa. Jest więc przede wszystkim krajem wysyłającym. 

Jednocześnie rosnący sektor budownictwa i generalnie korzystna koniunktura inwestycyjna powodują, że 

zapotrzebowanie polskiego rynku budowlanego na wykwalifikowanych pracowników rośnie. Niedoborów 

na polskim rynku pracy w budownictwie nie uzupełniają jednak w zasadzie pracownicy z innych krajów 

UE, ze względu na relatywnie niskie, w porównaniu do krajów zachodnioeuropejskich i 

północnoeuropejskich, wynagrodzenia i mniej atrakcyjne warunki socjalne. Od 2004 roku, w którym Polsk 

stała się członkiem UE, sukcesywnie rośnie liczb pracowników przybywających z krajów trzecich. Są to 

przeważnie pracownicy z krajów wschodnioeuropejskich, w przeważającej większości z Ukrainy. Proces 

napływu pracowników zagranicznych na polski rynek budowlany, zarówno w formie indywidualnych 

przepływów, jak i zorganizowanej – w tym delegowania – nasilił się w ciągu ostatnich 10 lat. Został 

nieznacznie wyhamowany w pierwszej fazie epidemii COVID, ale już w 2020 roku powróciła wysoka 

dynamika migracji do Polski.1 

W roku 2017 w polskim budownictwie (w różnych formach zatrudnienia) pracowało 214 tys. Ukraińców i 

mniejsze grupy migracyjne Białorusinów, Mołdawian ale także Nepalczyków, Pakistańczyków i innych 

narodowości. Cudzoziemcy z 6 krajów (Ukraina, Białoruś, Rosja, Armenia, Mołdowa, Gruzja) mogą w 

Polsce podejmować pracę w oparciu o oświadczenie pracodawcy o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Nie 

wymaga to uzyskania zezwolenia na pracę. 

Po zatrzymaniu dynamiki migracji w 2019r już 2021 rok był rekordowy pod względem wpływu 

pracowników z zagranicy na rodzimy rynek pracy. Z danych udostępnionych przez Ministerstwo Rodziny i 

Polityki Społecznej2  wynika, że w ubiegłym roku wydano blisko 2 mln oświadczeń oraz 504 tys. zezwoleń 

o pracę cudzoziemcom. W tej grupie 70% stanowili mężczyźni a 22% zezwoleń dotyczyło budownictwa. 

Największą grupą pracowników, którzy otrzymali zezwolenie o pracę, stanowią obywatele Ukrainy, 

którym wydano łącznie 325 tys. dokumentów. 

W sumie w branży budowlanej zezwolenie na pracę uzyskało 110 tys. obcokrajowców. 

Ogółem w 2021 r. przyjęto w Polsce 1,979 mln oświadczeń, co oznacza wzrost o 30 proc. w stosunku do 

2020 r. oraz o 20 proc. w porównaniu z 2019 r.  

W firmach z sektora budowlanego znalazło się szczególnie kilka wyróżniających się grup zawodowych. 

Najwięcej, bo blisko 61 tys., spośród tych pracowników stanowili murarze. Następnie najliczniejsi byli 

betoniarze – 31 tys., malarze budowlani – 28 tys., elektrycy – 21 tys. oraz 13 tys. cieśli. Mediana wieku 

ogółu cudzoziemców, którym przyznano zezwolenia na pracę w 1. połowie 

2021 r. mieściła się w przedziale 35-44 lat. Rozkład wieku i płci wskazuje, że w przypadku mężczyzn – 

 
1 Dane i opracowania tematyczne: https://www.gov.pl/web/european-migration-network/publications  
2https://psz.praca.gov.pl/documents/10828/8179096/Informacja%20o%20zatrudnieniu%20cudzoziemc%C3%B3w
%20w%20Polsce%20-%20stan%20na%201%20lipca%202021.pdf/c72f455b-67b1-45ce-98f3-
c2fef2329578?t=1633694682893  
Dane: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 

https://www.gov.pl/web/european-migration-network/publications
https://psz.praca.gov.pl/documents/10828/8179096/Informacja%20o%20zatrudnieniu%20cudzoziemc%C3%B3w%20w%20Polsce%20-%20stan%20na%201%20lipca%202021.pdf/c72f455b-67b1-45ce-98f3-c2fef2329578?t=1633694682893
https://psz.praca.gov.pl/documents/10828/8179096/Informacja%20o%20zatrudnieniu%20cudzoziemc%C3%B3w%20w%20Polsce%20-%20stan%20na%201%20lipca%202021.pdf/c72f455b-67b1-45ce-98f3-c2fef2329578?t=1633694682893
https://psz.praca.gov.pl/documents/10828/8179096/Informacja%20o%20zatrudnieniu%20cudzoziemc%C3%B3w%20w%20Polsce%20-%20stan%20na%201%20lipca%202021.pdf/c72f455b-67b1-45ce-98f3-c2fef2329578?t=1633694682893
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cudzoziemców najliczniejsza była subpopulacja w przedziale 25-34 lat (35,4%), zaś w przypadku kobiet w 

przedziale 35-44 lat (27,7%). 

W przypadku ukraińskich imigrantów średnia wielu wynosi obecnie 33 lata, czyli są to osoby stosunkowo 

młode. Dominują osoby z wykształceniem średnim – 54%, wykształcenie wyższe posiada 38%, natomiast 

zawodowe lub podstawowe jedynie 8%. 

Ciekawa jest analiza przyczyn migracji pracowników z krajów trzecich do Polski. Jak wynika z danych 

Barometru Polskiego Rynku Pracy3, wśród najczęściej wskazywanych przez Ukraińców powodów wyboru 

Polski jako miejsca imigracji zarobkowej zarówno w 2020 r., jak i w 2021 r. w pierwszej trójce wymienione 

były: bliskość geograficzna i kulturowa (53,3% w 2021 r. vs 64, 5% w 2020 r.), niska bariera językowa 

(46,8% w 2021 r. vs 52,8% w 2020 r.) oraz zarobki (28,3% w 2021 r. vs 54,5% w 2020 r.). Należy zwrócić 

uwagę, że wynagrodzenie jako argument za przyjazdem do Polski najwięcej straciło na znaczeniu. 

Migracje z krajów trzecich a delegowanie 

Pracownicy z krajów trzecich, szczególnie pracownicy ukraińscy zatrudniani są w polskim budownictwie 

także na podstawie przepisów o delegowaniu pracowników. Wiele środowisk i firm budowlanych 

wskazuje jednak na to, że proces ten odbywa się z naruszeniem przepisów prawa i uczciwej konkurencji. 

Część organizacji pracodawców postuluje ograniczenie w delegowaniu ukraińskich pracowników do Polski 

przez zagraniczne spółki.4 Zagraniczni przedsiębiorcy, choć są to najczęściej polskie firmy zakładające na 

Ukrainie swoje spółki tylko po to, by delegować Ukraińców do Polski, oferują za swoje usługi stawki niższe 

o około 30 proc. aniżeli ci, którzy legalnie zatrudniają ich w Polsce oraz rozliczają się z fiskusem i ZUS w 

Polsce. W znacznej części przypadków takich działalności nie można uznać za prowadzone legalnie. 

Wyeliminowanie ich z rynku wymaga jednak kontroli PIP, ZUS, urzędu skarbowego i Straży Granicznej oraz 

działań ustawodawcy.  

Wszystko wskazuje na to, że delegowani do Polski pracownicy z Ukrainy umykają służbom kontrolnym, bo 

formalnie nie widać ich w polskim systemie podatkowym ani ubezpieczeń społecznych. Nie muszą się też 

nigdzie rejestrować. Organizacje pracodawców zwracają uwagę na potrzebę wprowadzenia obowiązku 

rejestrowania osób delegowanych do pracy w Polsce z krajów trzecich w Państwowej Inspekcji Pracy, i to 

bez względu na formę ich zatrudnienia. Przedsiębiorcy delegujący do Polski musieliby też uzyskiwać zgodę 

na sprowadzenie poszczególnych pracowników z obowiązkiem udowodnienia, że prowadzą na Ukrainie 

regularną działalność gospodarczą, która nie koncentruje się wyłącznie na transferze taniego personelu 

do Polski. 

Nie bez znaczenia jest fakt, że w Polsce trwa proceder legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców wyłącznie 

w celu tranzytowym. Nieuczciwym firmom ułatwiają go przepisy, które nie określają, ile czasu musi 

pracować obcokrajowiec, by mógł wyjechać do pracy za granicę na podstawie pracy zalegalizowanej w 

Polsce, by nie było ryzyka stwierdzenia, że Polska jest w tym wypadku jedynie krajem tranzytowym. 

 

 
3 https://personnelservice.pl/wp-content/uploads/2021/03/Barometr-Polskiego-Rynku-Pracy-2021.pdf 
4 Żródło: portal Prawo.pl: 
https://www.prawo.pl/kadry/delegowanie-cudzoziemcow-i-prca-w-innych-krajach,512616.html 
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Zapotrzebowanie na pracowników budownictwa z krajów trzecich w Polsce 

Zgodnie z informacjami uzyskanymi ze związków pracodawców i dużych firm budowlanych 

zapotrzebowanie na pracowników budownictwa z krajów trzecich (pracownicy z krajów UE nie są z reguły 

zainteresowani pracą w Polsce i tylko w niewielkiej ilości obecni są na rynku jako pracownicy delegowani) 

sięga nawet 200-250 tys. osób. Duże firmy budowlane przede wszystkim pragną pozyskać pracowników 

placu budowy (stanu surowego), z reguły w podstawowych zawodach jak: murarz-tynkarz, betoniarz-

zbrojarz, dekarz, cieśla budowlany, elektryk a także monterów instalacji budowlanych. Pozyskują je 

głównie z wykorzystaniem agencji pracy, bez zaangażowania własnych działów HR. Proces delegowania 

pracowników z krajów trzecich (głównie Ukrainy) odbywa się także przede wszystkim z wykorzystaniem 

delegowania przez agencje zatrudnienia. Małe firmy budowlane, również cierpiące na brak 

wykwalifikowanych pracowników, korzystają najczęściej nie z procesu delegowania przez agencje a z 

kontaktów bezpośrednich i z sieciowych portali i mediów społecznościowych. W tym wypadku zatrudniają 

najczęściej pracowników z Ukrainy i Białorusi w oparciu o oświadczenie pracodawcy o powierzeniu pracy 

cudzoziemcowi5. Procedura ta jest stosunkowo łatwa a formalności zajmują pracodawcy ok. 7 dni. 

Najczęściej poszukiwanymi pracownikami są w tej grupie murarze-tynkarze i specjaliści robót 

wykończeniowych – ze względu na dominujący profil tych małych firm. 

W związku z wprowadzaniem w budownictwie nowych obszarów kwalifikacyjnych związanych z 

inteligentnymi specjalizacjami obserwuje się rosnące zapotrzebowanie na wysoko kwalifikowanych 

specjalistów – z umiejętnościami w zakresie informatyki. W związku z sytuacją wewnętrzną w Białorusi 

obserwuje się rosnąca liczbę pracowników (choć nie w skali masowej) z tego kraju zatrudnianych w 

polskich firmach budowlanych do obsługi systemów informatycznych, BIM a także operatorów dronów. 

Rekrutację prowadzą jednak z reguły same firmy, lub wyspecjalizowane agencje HR. 

Bariery informacyjne i edukacyjne dla pracowników migracyjnych i delegowanych z krajów trzecich do 

Polski 

Zarówno pracownicy migracyjni, jak i pracodawcy budownictwa wskazują na fakt, że podstawową barierą 

jest ograniczony zasób informacji w językach głównych grup migrujących z krajów trzecich. O ile 

informacja o przepisach bezpieczeństwa pracy w budownictwie jest coraz lepiej dostępna w językach 

migrantów – w tym w języku ukraińskim zarówno w wersjach drukowanych broszur, jak i elektronicznej6  

, o tyle wciąż brakuje szkoleń BHP w językach migrantów. 

Niewystarczające są także źródła informacji dotyczące warunków pobytu w Polsce, w tym warunków 

bytowych zarówno dla pracowników delegowanych jak i innych pracowników migracyjnych. Niezbędne 

jest pilne rozwiązanie tego problemu przez administrację publiczną, w tym publiczne służby zatrudnienia. 

Rekomendacje w tej sprawie znajdują się w materiale projektu YES (EU Toolkit). 

Jedną z barier informacyjnych jest także brak dostępu do informacji o przepisach funkcjonujących na 

polskim rynku pracy wynikający z rozbieżności interpretacyjnych tych przepisów. Przede wszystkim chodzi 

o przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych, stosowania prawa pracy (w tym przepisów dotyczących 

 
5 Procedura powierzenia pracy na podstawie oświadczenia https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-
/proc/1610 
6 Państwowa Inspekcja Pracy https://www.pip.gov.pl/pl/o-urzedzie/wyjasnienia-i-wsparcie-pip/-praca-w-polsce 
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czasu pracy), pracy tymczasowej. Problemy z uzyskaniem właściwej interpretacji mają nie tylko 

pracodawcy, pracownicy delegowani i migracyjni ale nawet sami urzędnicy włączeni w proces wydawania 

formularzy A1 i kontrole procesu delegowania. 

Jak podkreślają badacze w ramach polskiego raportu POW—BRIDGE (Brzozowska i in., 2021)7  istnieje 

pilna potrzeba zapewnienia większej jasności prawnej w zakresie stosowania i interpretacji przepisów o 

ubezpieczeniach społecznych w przypadku delegowania oraz uproszczenia procedur administracyjnych 

związanych z wydawaniem formularzy A1. W polskim raporcie POW—BRIDGE zwrócono uwagę na 

przepisy dotyczące delegowania pracowników w odniesieniu do ubezpieczeń społecznych, ale także m.in. 

pracy tymczasowej, ubezpieczenia zdrowotnego czy prawa spółek. Złożoność regulacji prawnych 

dotyczących delegowania pracowników stwarza sytuacje, w których trudno jest określić obowiązujące 

przepisy, zwiększając ryzyko nadużyć. Interpretacje dokonywane przez różne organy prawne w 

odniesieniu nawet do niektórych przepisów podstawowych zawierają rozbieżności. Stąd potrzeba 

ustalenia obiektywnych wytycznych dla pracowników administracji zaangażowanych w podejmowanie 

decyzji i wydawanie formularzy A1, które może wyeliminować rozbieżności w interpretacji, a także skrócić 

i usprawnić cały proces.  

Barierą i problemem dla pracowników migracyjnych i pracowników delegowanych z krajów trzecich jest 

także kwestia rozpoznawania i uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w kraju pochodzenia a także 

możliwości podwyższania i nabywania kwalifikacji w trakcie pobytu w Polsce. 

Z żadnym z krajów trzecich, z których pochodzą pracownicy migracyjni przyjeżdżający do Polski nie 

podpisano porozumień dotyczących procedury uznawania kwalifikacji. Uznanie kwalifikacji w Polsce w 

zasadzie zależy wyłącznie od decyzji pracodawcy (poza zawodami regulowanymi). W rezultacie 

pracownicy z krajów trzecich muszą przechodzić pełne procedury nabywania polskich kwalifikacji 

zawodowych (włącznie z przejściem procesu szkoleniowego), niezależnie od tego, czy podobne 

kwalifikacje mają potwierdzone w kraju pochodzenia, czy też nie. Problem ten w budownictwie jest 

szczególnie istotny w odniesieniu do operatorów maszyn budowlanych, w tym dźwigów budowlanych. W 

Polsce obecnie przebywa wielu ukraińskich operatorów (z nabytymi tam uprawnieniami), w tym także 

kobiet, którzy nie mogą w inny sposób potwierdzić kwalifikacji jak poprzez odbycie pełnego kursu 

szkoleniowego od początku. W rezultacie pojawiła się „szara strefa” zatrudnienia operatorów bez 

wymaganych polskich uprawnień. 

Pracownicy migracyjni posiadający legalne zatrudnienie w Polsce mogą otrzymać zezwolenie na pobyt 

czasowy, który umożliwia dostęp do polskiego systemu kształcenia i szkolenia zawodowego. Zezwolenia 

na pobyt czasowy można udzielić cudzoziemcowi, jeżeli zamierza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

podjąć lub kontynuować szkolenie zawodowe. Wyżej wymienionego zezwolenia udziela się, jeśli 

okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, uzasadniają pobyt cudzoziemca na 

 
7 ANITA BRZOZOWSKA, KAMIL MATUSZCZYK, JUSTYNA SALAMOŃSKA. 2021. Social security coordination in the 
posting of workers from Poland: Identifying challenges and proposing solutions; EUROPEAN CENTRE FOR SOCIAL 
WELFARE POLICY AND RESEARCH; POLICY BRIEF 2021/17 
https://www.migracje.uw.edu.pl/publikacje/social-security-coordination-in-the-posting-of-workers-from-poland-
identifying-challenges-and-proposing-solutions/ 
 

https://www.migracje.uw.edu.pl/publikacje/social-security-coordination-in-the-posting-of-workers-from-poland-identifying-challenges-and-proposing-solutions/
https://www.migracje.uw.edu.pl/publikacje/social-security-coordination-in-the-posting-of-workers-from-poland-identifying-challenges-and-proposing-solutions/
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terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące, nie na dłużej jednak niż na okres 

1 roku.8 

Pracownicy delegowani z krajów trzecich do Polski z reguły nie korzystają z zewnętrznych usług 

szkoleniowych. Firmy przyjmujące pracowników delegowanych (w tym większe firmy budowlane) 

organizują szkolenia stanowiskowe i kursy doszkalające we własnym zakresie. 

 

Wojna na Ukrainie, kryzys uchodźczy i nowa sytuacja na polskim rynku pracy w budownictwie 

Agresja Rosji na Ukrainę spowodowała masowy napływ uchodźców do Polski ( od 24 lutego 2022 do marca 

2022 ponad 2 miliony osób). Uchodźcami są przede wszystkim kobiety z dziećmi (w tym dziećmi w wieku 

szkolnym). Jednocześnie zauważalny jest odpływ mężczyzn -pracowników migracyjnych do Ukrainy (w 

związku z zamiarem służby wojskowej). Według szacunków organizacji pracodawców, z polskich firm 

budowlanych wyjechało do kraju nawet do 60 tys. pracowników budownictwa, w tym także 

delegowanych. Stwarza to nową sytuację na rynku pracy. Trudno jest obecnie przewidzieć, jak będą 

wyglądały przepływy migracyjne w najbliższym czasie i z Ukrainy po zakończeniu wojny. Na polskim rynku 

pracy zupełnie inna sytuację od strony formalnoprawnej stwarza nowa Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o 

pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.9  

 Zgodnie z przepisami ukraińscy uchodźcy, którzy przybyli do Polski od 24 lutego 2022 r., mogą – po 

potwierdzeniu tożsamości – otrzymać numer PESEL, a ich pobyt w naszym kraju będzie uznawany za 

legalny przez 18 miesięcy. Po nadaniu numeru PESEL Ukraińcy będą mogli podjąć pracę w Polsce. 

Według nowych przepisów pracodawca musi w ciągu 14 dni powiadomić właściwy urząd pracy o 

powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Rejestracja jest już możliwa na stronie praca.gov.pl. Obywatele 

Ukrainy mogą również skorzystać z usług rynku pracy w postaci m.in. pośrednictwa pracy, poradnictwa 

zawodowego i szkoleń – na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Oznacza to także, że obywatele 

Ukrainy zarejestrowani w polskim systemie mogą korzystać także bezpłatnie z polskiego publicznego 

systemu edukacji, w tym także edukacji zawodowej – co umożliwia dostęp do nauki w budowlanych 

szkołach branżowych. Prowadzone są działania na rzecz pozyskania nauczycieli zawodu ze znajomością 

języka ukraińskiego. 

Podejmowane są inne działania mające na celu ułatwienie obywatelom Ukrainy dostępu do polskiego 

rynku pracy i informacji umożliwiających korzystanie z systemu zabezpieczenia społecznego i edukacji. 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeznacza nowe transze środków finansowych na wsparcie 

procesu nauki języka polskiego dla obywateli Ukrainy (także języka zawodowego) a także na uruchomienie 

szkoleń zawodowych w języku ukraińskim, z założeniem, że kursy te byłyby bezpłatne dla obywateli 

ukraińskich, lub/i stanowiły znaczące wsparcie dla pracodawców kierujących obywateli Ukrainy na 

szkolenia zawodowe. 

Pakiet wprowadzanych regulacji prawnych może mieć w przyszłości wpływ na proces delegowania do 

Polski a także na przepływy pracowników migracyjnych do innych krajów UE. Obywatele Ukrainy 

 
8 Podstawa: Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j.Dz. U. z 2018r. poz.2094 z późn. zm.) wraz z 
aktami wykonawczymi. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130001650/T/D20131650L.pdf  
9 ( Dz.U. 2022 poz. 583) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000583  

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130001650/T/D20131650L.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000583
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przybywający do Polski po rozpoczęciu agresji Rosji uzyskują formalnie takie same prawa na polskim rynku 

pracy jak pracownicy krajowi. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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/

